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admonishes คุณวา่ คุณอาจจะใจจดใจจ่อ 

(Quran: 16/90) 

 

ไม่มีไมมี่การบีบบงัคบัในศาสนา อยา่งแทจ้ริงทางขวากลายแตกต่างอยา่งชดัเจนจากขอ้ผิดพลาด 

(Quran: 2/256) 

 

และผลลพัธ์ (ดีท่ีสุด) เป็นของชอบธรรม 

(Quran: 28/83) 

 



อลัลอฮจ์ะวา่ "น้ีคือวนัเม่ือตวัจริงจะไดป้ระโยชนจ์ากสตัยข์องตน ส าหรับพวกเขาจะสวน [ในพาราไดซ]์ ภายใตก้ระแสแม่น ้าใด เพื่อพวกเขาจะปฏิบติัตลอดไป 

อลัลอฮถู์กใจกบัพวกเขา และพวกเขากบัเขา นัน่คือความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่  

(Quran: 5/119) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แลว้ ไม่ไดคุ้ณคิดวา่ เราสร้างคุณเปล่า ๆ ปล้ี ๆ และท่ี เรา คุณจะไม่กลบั 

(Quran: 23/115) 

  

อารัมภบท 

สรรเสริญ และขอบคุณอลัลอฮ ์ส าหรับ favors ของเขาและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งของเขาใหญ่ท่ีสุดกระป๋องซ่ึงเป็นอิสลาม และ 

การเปิดใชง้านฉนัไปฟังขอ้ความของเขา Quran และท าใหฉ้นัรู้ messenger ขั้นสุดทา้ยของเขา และยงั 

การเปิดใชง้านของฉนัร่วมกนัความจริงผา่นหนงัสือเล่มน้ี สนัติภาพเม่ือศาสนทูตของเขาได ้

เป้าหมายของเราในการเขียนหนงัสือเล่มน้ีจะใหข้อ้มูลท่ีกระชบั แต่ครอบคลุมเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม 

กเ็ป็นเขียนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับผูท่ี้เพิ่งเคยมือกบัศาสนาอิสลาม เราคาดวา่จะเป็นประโยชนส์ าหรับผูท่ี้รู้วา่ศาสนาอิสลามดี 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการตอบค าถามถาม โดยไม่ใช่มุสลิม  



อยากจะขอขอบคุณบางคนท่ีไดรั้บประโยชนอ์ยา่งมากในการผลิตหนงัสือเล่มน้ี  

ฉนัเร่ิมแรกขอบคุณNaciye Tosunภรรยาของฉนัและของฉนัเด็กมุฮมัมดั Meryem BüşraและอิบราErenการสนบัสนุนในการท างานของฉนั 

ยงัขอบคุณ Imams นายEmrullah Hatiboğluนายฮะคาร่า นาย İshak Kızılarslanทั้งหมดmuazzinsและเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 

ของสุเหร่าSultanahmetการสนบัสนุนในสภาพแวดลอ้มท่ี motivating ในการเตรียมการของหนงัสือเล่มน้ีให ้

ฉนัขอใหอ้ลัลอฮเ์พื่อท าใหห้นงัสือเล่มน้ีเป็นประโยชนใ์นการท าความเขา้ใจดีข้ึนเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม 

ฉนัยงัขออภยัโทษของเขาส าหรับความผดิพลาดท่ีอาจเกิดใน 

Ender TOSUN  

  

สรุป 

เม่ือเราสงัเกตน้ีจกัรวาล ยึดตามตรรกะของเรา และยึดตามคุณสมบติัส่วนบุคคลของเราเป็นกตญัญุตาและยุติธรรม เราอาจขอให ้"ท่ีท า favors 

เหล่าน้ีมาจากไหน" แลว้ ถา้เราไดเ้หตุผลอยา่งรอบคอบเม่ือเราสงัเกต เราอาจรู้สึก Active Creator หน่ึงท่ีสร้าง และค ้าจุนทั้งหมด  

ตวัอยา่งเช่น เราเห็นส่ิงท่ีคลา้ยกนั มากมาย เราเห็นวา่ ทุกอยา่งเป็นส่วนหน่ึงของระบบ เราเห็นวา่ ทุกส่ิงสามารถเปล่ียนแปลง เหล่าน้ีอาจท าใหเ้ราเขา้ใจวา่ 

ทุกส่ิงทุกอยา่งมาจากแหล่งเดียวกนัหน่ึง ทุกส่ิงถูกสร้าง โดยผูส้ร้างหน่ึง และผูส้ร้างน้ีใหเ้ป็นการเฉพาะสมับูรณ์ และท่ีอะไร ตามอ านาจของเขา และ เพื่อเขาจะ 

แลว้ เหล่านั้นมากมาย favors ซ่ึงเรามีเร่ืองจะสร้างบนเราดนัขอขอบคุณ 

แลว้ เราอาจทรานวา่ Creator น้ีผูท่ี้เปิดใชง้านของเราติดต่อส่ือสารอาจมีลกัษณ์กบัเราในภาษามนุษยด์ว้ย ดงันั้น เราอาจหาติดต่อส่ือสารดงักล่าววา่ 

เขาอาจมีแก่เรา แลว้แน่นอนเราสงัเกตเห็นผูท่ี้เรียกร้องใหไ้ดรั้บขอ้ความจากผูส้ร้าง ศาสนทูตคือ ชอบโนอาห ์อบัราฮมั โมเสส พระเยซู มูฮมั และอ่ืน ๆ 

(สนัติภาพเป็นเม่ือเหล่านั้น) 

และเราสงัเกตเห็นความส าคญัของผูส้ร้างผา่นศาสนทูตเหล่าน้ีคือ: "เช่ือในพระหน่ึงจริง และท างานท่ีดี" น่ีคือขอ้ความจากศูนยก์ลางของศาสนาอิสลาม 

แนะน าในขอ้ความของเขา ผูส้ร้างเก่ียวกบัตวัเองเป็น Beneficent การ ผูใ้ชง้านอยูข่องเขา wills และ Wise แลว้ เขาสอนเราวา่ 

เราและจกัรวาลน้ีจะไม่ถูกสร้าง และ sustained โดยไมมี่เหตุผล  

จากนั้น เขา favors และอ านาจไม่เกิดข้ึนเพียงชัว่คราวในส่วนปัจจุบนัของชีวิตของเรา และเราจะทราบวา่ หลงัจากขั้นตอนการน าเสนอท่ีเราอยู ่

จะมีเฟสท่ีถาวร ในระยะน้ีถาวร favors และอ านาจของเขาจะสามารถน ามาจดัอยา่งถาวร ในขั้นตอนต่อไปน้ี เราจะเห็นผลของส่ิงดี 

หรือชัว่ท่ีเราท าในระยะน้ี และในส่วนของการน าเสนอของเราชีวิตของ เรารสยงัอ านาจของเขาเพื่อขอบเขตบางอยา่งไวเ้ป็นท่ีท าการสร้างอ่ืน ๆ ของเขา 

และในส่วนน้ี เราจะท าใหเ้รา "เลือก" เก่ียวกบัต าแหน่งท่ีเรายืนเก่ียวกบัความจริงและเก่ียวกบัชีวิตถาวรชนิดใดเราตอ้งการ 

นอกจากน้ี เราสงัเกตเห็นในขอ้ความเหล่าน้ีวา่ การประสบความส าเร็จ เรามียงัการปรับปรุงตนเองพร้อม ๆ กบัค่าเทพซ่ึงพระ Our รักเช่นสตั humility 

กตญัญุตา น ้าใจ ความยุติธรรม ... และพระ Our รักเขา และระมดัระวงัของเขาเท่านั้นหากเรามีคุณสมบติัเหล่าน้ี เราอาจจะรักโดย ดงันั้น ถา้เราจริงใจรักเขา 

เราจะปรับปรุง และถา้เราปรับปรุง เราจะรักเขามากกวา่ และถูกรัก โดยเขา  

และการปรับปรุงตนเองเป็นคุณสมบติัเหล่าน้ี เราจ าเป็นตอ้งท าตามค าแนะน าของ Our Creator  

และประสบการณ์การท า โดยต่อไป เราจะมีงานเขา เราจะกลืนความจริง เราจะเป็นสุขถาวรในอนาคตชีวิต อลัลอฮจ์ะถูกใจกบัเรา และเราจะไปถึง favors 

ของเขาเตรียมไวส้ าหรับเขามูลิกากร righteous เหล่าน้ีคือเป้าหมาย ultimate ของชีวิตของเราตามศาสนาอิสลาม ดงันั้น เราจะพอใจถา้เราถึงเท่านั้น 



และเหล่าน้ีทั้งหมดและรายละเอียดของพวกเขา เราไดรั้บการบอกตลอดไป และอีกคร้ังหน่ึงในผูส้ร้างของเราแนะน าขั้นสุดทา้ยซ่ึงเป็น Quran 

ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงถูกเปิดเผยใหศ้าสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา), 14 ศตวรรษท่ีผา่นมา  

 

1 บทน า 

ค าวา่ "อิสลาม" หมายถึง ส่งไปท่ีอลัลอฮ ์[1]และสนัติภาพในภาษาอาหรับ ยงัหมายความ สนัติภาพ ดว้ยการส่งพระเจา้เมตตา โดยท าตามค าแนะน าของเขา 

เป็นช่ือศาสนาอิสลาม มนัสามารถถูกก าหนดเป็นความรู้สึกและรู้ท่ีอลัลอฮอ์ยูก่บัเราทุกท่ีท่ีเราอยู ่ท าความดี [2]; 

และการอดจากชัว่ดว้ยเจตนาเรียกความสุขของเขาและความเมตตาของเขา 

"อิสลาม" คือ ช่ือท่ีก าหนดให ้โดยอลัลอฮเ์องศาสนาน้ีในหนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิของอิสลาม มนัไม่ใช่ช่ือท่ีก าหนด โดยกลุ่ม marginal 

ศาสนาอิสลามเป็นวิธีแสดงใหเ้รา โดยอลัลอฮท่ี์ทั้งหมด-Knower, Wise เพื่อน าเราไปสู่ความส าเร็จใหญ่ท่ีสุด [3] . 

แหล่งมาหลกัของศาสนาอิสลามคือการ Quran [4]ซ่ึงเป็นหนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิของอิสลาม หนงัสือเล่มน้ีถูกเปิดเผยเฉพาะกบัศาสดามุฮมัมดั [5] 

(สนัติภาพจะข้ึนเขา) ในระหวา่งปีท่ี 23 ในศตวรรษth 7 ใน Quran ล าโพงเป็นบุคคลแรกคือ อลัลอฮ ์และศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) 

ท่ีเก่ียวขอ้งค าของเขากบัมนุษย ์ตลอดหนงัสือเล่มน้ี คุณจะมีโอกาสอ่านหลายใบเสนอราคาจาก Quran 

ตามท่ีอลัลอฮก์ล่าววา่ ในการ Quran อิสลามคือ กระป๋องส าคญัส าหรับมนุษย:์  

วนัน้ีฉนัมี perfected คุณศาสนา 

และเสร็จส้ินกระป๋องของฉนัเม่ือคุณ 

และไดรั้บการอนุมติัส าหรับคุณ 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนา   [6]  

(Quran: 5/3 [7] ) 

2 คุณลกัษณะทัว่ไปของศาสนาอิสลาม 

 

2.1 ศาสนาอิสลามยึดตรรกะ 

ในหนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาอิสลาม อลัลอฮท์ าใหอ้า้งอิงแนวคิดของตรรกะ ใหเ้หตุผล ทราบ การสงัเกต และท าความเขา้ใจในสถานท่ีมากกวา่ 1000 

เราตอ้งถาม เหตุผล ใน Quran, forbids อลัลอฮต์่อสุ่มส่ีสุ่มหา้สมมติฐานของสงัคมของเราและบรรพบุรุษของเรา  

ในศาสนาอิสลาม มี dogmas ไม่มี วิธีการเป็นแบบ Muslim และ Muslim ท่ีดีเร่ิมตน้ และด าเนินต่อ ดว้ยการใชต้รรกะ แน่นอน 

น้ีไม่แยกรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดใ้นเชิงตรรกะ 

เฉพาะผูมี้ปัญญาท่ีจะพจิารณารับผิดชอบในศาสนาอิสลาม  

ศาสนาอิสลามคือง่ายต่อการเขา้ใจ อลัลอฮก์ล่าววา่ ในการ Quran:  

ในการสร้างฟากฟ้าและแผน่ดินโลก แท ้



และจิตสองคืนและวนั เป็นสญัญาณส าหรับความเขา้ใจเหล่านั้น 

ใครจ าอลัลอฮ ์  [8] ในขณะท่ีมีหรือนัง่เล่น หรือ [ [9]โกหก] บนดา้นขา้งของพวกเขา  

และสะทอ้นในการสร้างฟากฟ้าและแผน่ดินโลก, [พดู], 

"พระเจา้ของเรา คุณไม่ไดส้ร้างน้ีกระเซอะกระเซิง" 

(Quran: 3/190-191)  

 

เราท า Quran เขา้ใจไดง้่าย 

ดงันั้น มีใครท่ีจะรังเกียจไหม 

(Quran: 54/40) 

2.2 ศาสนาอิสลามยึดรักอลัลอฮ ์และระวงัของเขา 

เขา [10] รักพวกเขา และเขารักเขา. 

(Quran: 5/54) 

 

พดู, [O มุฮมัมดั], "ถา้คุณรักอลัลอฮ ์ท าตาม ฉนั [เพื่อ] อลัลอฮจ์ะรักคุณ และอภยับาปของคุณ และอลัลอฮคื์อ Forgiving และ Merciful [11]"  

(Quran: 3/31) 

 

และ [ยงั], ในหมู่คนมีผูใ้ชน้อกจากอลัลอฮเ์ป็นเท่ากบั [เขา] พวกเขารักพวกเขาเป็นเขา [ควร] รักอลัลอฮ ์

แต่บรรดาผูท่ี้เช่ือวา่จะปลอดภยัในความรักส าหรับอลัลอฮ ์

(Quran: 2/165) 

Believer ในศาสนาอิสลามคือพร้อมท่ีจะใหชี้วิตของเขาส าหรับอลัลอฮ ์เขา [12]มีรักคนใคร betrays ไม่เคย ท่ีหน่ึง ผูเ้สมอกบัเขา แบ่งสญัญาของเขา 

ท่ีเป็น Beneficent เอน็ดู เวียงจนัทน ์ใกล ้ท่ีไม่จ าเป็นอะไร ใครคือผูส้ร้างทุกส่ิงทุกอยา่ง ผูท่ี้ตวัเขาเม่ือเขาอยูใ่นมดลูกของมารดาของเขา 

ในโลกน้ี ไม่มีไมมี่ใครรักมากกวา่แต่อลัลอฮ ์และความรักส าหรับอลัลอฮคื์อบริหารในศาสนาอิสลามมีขอบเขตมาก Muslim ท่ี prays คร้ัง 5 วนั 

ใหท้รัพยส์มบติัของเขาส าหรับอลัลอฮ ์ใหถึ้งการรับประทาน และด่ืมส าหรับอลัลอฮเ์ม่ือขณะอดอาหาร พยายามท่ีจะท าดี และละเวน้การท าชัว่ 

เพื่อความสุขของอลัลอฮ ์รักอลัลอฮส์ าหรับวิธีน้ีคือรู้สึกอยา่งยิ่งท่ีมุสลิม [13] ใหเ้ราฟังอลัลอฮ:์ 

พดู, "แท ้สวดของฉนั ของฉนั rites ของบูชา การมีชีวิตของฉนั และของฉนัตายก าลงัส าหรับอลัลอฮ ์ดออฟเด worlds   [14]  

(Quran: 6/162) 

และอยา่งไร คนแรกระมดัระวงัคือ อลัลอฮ:์ ลอร์ดออผูรู้้หมด และเป็นผูท่ี้ไดท้ าส่ิงท่ีเขา wills 

บางโองการท่ีเก่ียวขอ้งจาก Quran เป็นดงัน้ีคือ: 



ระมดัระวงั (ของหนา้ท่ี) ของอลัลอฮ ์ 

และทราบวา่รวบรวมเขา้วา่ คุณจะอยูด่ว้ยกนักบัเขา 

(Quran: 2/203) 

 

และ เม่ือจะกล่าวกบัเขา, "ระมดัระวงั (ของหนา้ท่ี) ของอลัลอฮ"์, เขาจะเป็นผูน้ า โดยหยิ่งกบัอาชญากรรม (เพิ่มเติม) ดงันั้นเพียงพอส าหรับเขาคือนรก 

และเลวร้ายท่ีสุดแน่นอนคือ สถานท่ีพกัผอ่น 

(Quran: 2/206) 

ระวงัของอลัลอฮเ์ป็นเหตุผลส าคญั เหตุผลท่ีกล่าวถึงใน Quran บางเป็นดงัน้ีคือ: 

ระมดัระวงั (ของหนา้ท่ี) ของอลัลอฮแ์ลว้ อาจใหข้อบคุณ  

(Quran: 3/123) 

 

และระมดัระวงั (ของหนา้ท่ี) ของอลัลอฮ ์ยอ่ม อลัลอฮมี์ swift ใน reckoning  

(Quran: 5/4) 

ระมดัระวงั [15]ของอลัลอฮคื์อโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ท่ีส าคญัท่ีสุด ในชีวิตน้ี และ เม่ือเราประสบความส าเร็จ ความรักของเขาไดต้ลอดไป 

อลัลอฮช่์วยใหเ้รารู้วา่ฉากในปรโลก [16] Muslim แบบท่ีเนน้ความรู้สึกของเขา:  

พวกเขาจะกล่าว "แน่นอน เราเคยในหมู่ผูค้นของเราหวัน่อลัลอฮ ์displeasing)  

ดงันั้นอลัลอฮก์ระป๋องเราปรึกษา และป้องกนัเราจากการลงโทษของไฟเปร้ียง  

แน่นอน เราใชเ้ซา้ซ้ีใหเ้ขาก่อน  

แน่นอน เป็นผูท่ี้มี Beneficent, Merciful  

(Quran: 52/26-28) 

และ ตามท่ีเขารักและไมช่อบข้ึนอยูก่บัเราเป็นอยา่งไร สร้างความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงน่าเช่ือถือและความรับผิดชอบ  

ดงันั้น การ Muslim และก าบงัจากเขาในเขา ขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งของศาสนทูตท่ีไดเ้ป็นดงัน้ีเป็นท่ีเก่ียวขอ้งในการ Quran:  

"ดงันั้นหนีไปยงัอลัลอฮ ์ 

แน่นอน ฉนัใหคุ้ณจากเขาวอร์เนอร์ท่ีลา้ง  

และไมไ่ดท้ า [เป็นเท่า] กบัอลัลอฮอี์กเทพ แน่นอน ฉนัใหคุ้ณจากเขาวอร์เนอร์ท่ีลา้ง  

(Quran: 51/50-51) 

2.3 ศาสนาอิสลามคือครอบคลุม 



และเราไดส่้งลงคุณหนงัสือ เป็นความชดัเจนส าหรับทุกส่ิงทุกอยา่ง และ เป็นค าแนะน า และความเมตตา และข่าวดีส าหรับมุสลิมท่ี 

(Quran: 16/89) 

เป็นอลัลอฮ ์ทั้งหมด Knower ไดใ้หเ้ราแนะน าท่ีแนะน าเราในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และท่ีส าคญัท่ีสุดดงันั้นเราอาจจะประสบความส าเร็จ 

ค  าแนะน าน้ีช่วยใหเ้ราอธิบายเก่ียวกบัทุกส่ิงทุกอยา่งจากมุมมองระดบัสูง 

ศาสนาอิสลามครอบคลุมทุกดา้นของมนุษย:์ ชีวิตในสงัคมของเรา ชีวิตส่วนตวัของเรา ชีวิตธุรกิจของเรา เราสวด วิธีคิดของเรา ส่ิงท่ีตอ้งท า วิธีการเป็น 

วิทยาศาสตร์การ อดีตของเรา อนาคตของเรา ตวับ่งช้ีความส าเร็จของเรา มาตรฐานจริยธรรม มโนมยัพฒันา เป้าหมาย ร่างกายของเรา จิตวิญญาณของเรา 

จกัรวาลของเรา ชีวิตน้ี ปรโลก... จะส่งเสริมมนุษย ์รวย สุขภาพ จิตใจ คนจน รวย เศรษฐศาสตร์การ ประชาชาติ เพื่อนบา้น ญาติ ชาย ผูห้ญิง เด็ก ครอบครัว...  

2.4 ศาสนาอิสลามเป็นสากล 

พดู, [O มุฮมัมดั], " O มนุษย ์แทฉ้นั Messenger ของอลัลอฮใ์หคุ้ณทั้งหมด จากเขาผูซ่ึ้งเป็นสมาชิกของจกัรวรรดิในฟากฟ้าและแผน่ดินโลก 

ไม่มีเทพไมมี่ยกเวน้เขา เขาช่วยใหชี้วติ และท าใหต้าย" ดงันั้นเช่ือในอลัลอฮแ์ละพระ Messenger, unlettered ตา ผูท่ี้เช่ือในอลัลอฮแ์ละค าของเขา 

และท าตามเขาแนะวา่ คุณอาจจะน า  

(Quran: 7/158) 

ศาสนาอิสลามสมัพนัธ์กบัมนุษย ์เร่ิมตน้กบัชายคนแรก และศาสนาอิสลามมีขอ้ความของอลัลอฮม์นุษยผ์า่นศาสนทูตของเขาทั้งหมด ตวัอยา่งเช่น 

ในกลอนต่อไปน้ี อลัลอฮส์มัพนัธ์เราศาสนาอบัราฮมัและค าแนะน าของเขาใหเ้ด็กของเขาเก่ียวกบัการ Muslim:  

และอบัราฮมัรับค าแนะน าบุตร [การท าเดียวกนั] และ [ดงันั้นไมไ่ด]้ Jacob, [พดู]: 

"โอ ้ฉนับุตร แน่นอนอลัลอฮไ์ดเ้ลือกส าหรับคุณศาสนาน้ี ดงันั้นไม่ตายยกเวน้ในขณะท่ีคุณมุสลิม 

(Quran: 2/132) 

ศาสนาอิสลามไม่มีการจ ากดัใด ๆ ชาติ บุคคล รอบระยะเวลา หรือต าแหน่งทางภูมิศาสตร์  

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของศาสนทูตทั้งหมดของอลัลอฮ ์และศาสนาอิสลามเป็นสาระส าคญัของขอ้ความ ตวัใดตวัหน่ึงพดูวา่ [17]ของศาสดามุฮมัมดั 

(สนัติภาพจะข้ึนเขา), มีการ 124.000 prophets [18]โดยท่ีอลัลอฮไ์ดใ้หข้อ้ความของเขาเพื่อมนุษย ์[19] อดมั โนอาห ์อบัราฮมั โมเสส 

พระเยซูคริสต ์(สนัติภาพเป็นเม่ือพวกเขา) ไดเ้พียงบางส่วนของพวกเขา เช่ือในศาสนทูตของอลัลอฮคื์อหน่ึงในความตอ้งการของศาสนาอิสลาม ตวัอยา่ง 

บุคคลท่ีปฏิเสธโมเสสหรือพระเยซูคริสต ์(สนัติภาพเป็นเม่ือเหล่านั้น) เป็นศาสนทูตของอลัลอฮไ์ม่ถือวา่ Muslim ท่ี 

ทั้งหมดของศาสนทูตไดใ้หข้อ้ความเดียวกนั: "เช่ือในการท างานหน่ึงจริงพระเจา้และท าดีได"้ น่ีคือสาระส าคญัของขอ้ความสากลของศาสนาอิสลาม 

แมใ้นช่ือวา่ "อิสลาม" เราสามารถดูของ universality: ศาสนาอิสลามมีช่ือหลงัช่ือมุฮมัมดัศาสดา (สนัติภาพจะข้ึนเขา), 

แต่ส่วนใหญ่การตั้งช่ือศาสนาหลงัจากมนุษยส์ าคญัท่ีสุดส าหรับแต่ละศาสนาได ้ศาสนาอิสลามมีช่ือ ดว้ยช่ือท่ีมีความหมายของแนวคิดสากลของสนัติภาพ 

และส่งไปท่ีอลัลอฮ ์

นอกจากน้ี ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี ศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ถูกก าหนดใหเ้ป็น messenger ทั้งหมด: 

และเราไม่ส่งคุณ [20] ยกเวน้เป็นความเมตตาท่ีไปไว ้worlds 

(Quran: 21/107) 



แตกต่างจากศาสนาหรือ ideologies ตามเช้ือชาติ ศาสนาอิสลามเชิญ และยินดีรับฟังทุกชนิดของผูค้น ตามศาสนาอิสลาม 

มนุษยท์ั้งหมดเป็นลูกของชายและหญิงเดียวเท่านั้น มีเหล่าน้ีส่วนมากสงัคม richness และผดุงของมุสลิม [21], 

เป็นผูอ้  านวยความสะดวกทางเขา้ของผูค้นจากประชาชาติทั้งหมดเป็นชุมชนอิสลามข้ึน  

2.5 ตามศาสนาอิสลามคือสนัติภาพ 

เป็นเนน้ในกลอนต่อไปน้ี ความดีของมนุษยมี์คุณค่า การท างานมนัจะสร้างผลบวก และยาวนาน: 

เขาส่งลงมาจากทอ้งฟ้า ฝน และกระแสเทือกตามก าลงัการผลิตของพวกเขา และฝนตกหนกัด าเนินตามแบบโฟม rising 

และ จากท่ี [แร่] ซ่ึงมีความร้อนในไฟ desiring adornments และเคร่ืองใชใ้นครัว เป็นโฟมเหมือนกบัมนั ดงันั้น อลัลอฮแ์สดง [ตวัอยา่ง] 

ความจริงและความเทจ็ 

ส่วนโฟม จะหาย, [ถูก] ทอดปิด แต่ส่วนท่ีซ่ึงประโยชนแ์รกมนุษย ์มนัยงัคงอยูบ่นโลก 

ดงันั้นจึง ไม่อลัลอฮแ์สดงตวัอยา่ง 

(Quran: 13/17) 

อิสลามหมายถึง สนัติภาพ และ ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี อลัลอฮเ์ชิญเราไปท างาน justly   [22] ทุกคนรวมถึงการ disbelievers   [23] : 

อลัลอฮไ์ม่หา้มคุณจากบรรดาผูท่ี้ไม่ต่อสูคุ้ณเน่ืองจากศาสนา และไม่ปล่อยคุณจากบา้นของคุณจากจดัการละม่อมกบัพวกเขา และ acting justly 

ไปทางเหล่านั้น แน่นอน อลัลอฮรั์กบรรดาผูท่ี้ท าหนา้ท่ี justly 

(Quran: 60/8) 

3 ส่ิงส าคญัในความเช่ือของศาสนาอิสลาม 

Messenger [24]ไดเ้ช่ือในส่ิงท่ีถูก descended [25] เขาจากพระเจา้ของเขา และ [เพื่อมี] ศรัทธาท่ี 

ทั้งหมด [] ไดเ้ช่ือในอลัลอฮ ์และ angels ของเขา และหนงัสือของเขา และศาสน ทูตของเขา, [พดู], 

"เราท าใหไ้ม่มี distinction ระหวา่งของศาสนทูตของเขา 

และพวกเขากล่าว วา่  

"เราไดย้ิน และเรา obeyed 

(เราหา) การอภยัโทษ พระเจา้ของเรา และคุณมีปลายทาง (สุดทา้ย) " 

(Quran: 2/285) 

3.1 อลัลอฮ-์พระเจา้แทจ้ริงหน่ึง- 

แน่นอน ฉนัอลัลอฮ ์ 

ไม่มีเทพไมมี่ยกเวน้ฉนั ดงันั้นเคารพภกัดีฉนั และสร้างสวดส าหรับร าลึกถึงฉนั  

(Quran: 20/14) 

 



3.1.1 แนวคิดทัว่ไปความเช่ือน้ิวพระเจา้ AS A  

3.1.1.1 แนวคิดของความเช่ือน้ิวทัว่ไป 

ไม่ท าตามวิธีการของผูท่ี้ไม่ทราบ 

(Quran: 10/89) 

ความรู้เป็นส่ิงส าคญัส าหรับความส าเร็จ ลงตวัอยา่ง โปรแกรมควบคุมคน wants เพื่อไปยงัปลายทางของเขาท่ีตอ้งทราบวิธีการ ความหมายของการจราจร 

นาม วิธีการขบั... ถา้เขารู้วา่ส่ิงเหล่าน้ี เขาอาจไปอยา่งปลอดภยัปลายทางของเขา มิฉะนั้น เขาอาจใส่ผิดวิธีซ่ึงเขาอาจท าเป็นอุบติัเหตุใหญ่ท่ีเขาอาจแมต้าย 

ตวัอยา่งน้ีว ิเราจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในการไปถึงเป้าหมาย 

อยา่งไรกต็าม ความรู้ของเราจะถูกจ ากดัในมิติทั้งหมด   [26] เรามีความรู้ไม่เกินขีดจ ากดับางอยา่งเก่ียวกบัอดีต อนาคต micro และ ระดบัของแมโคร 

เก่ียวกบัธรรมชาติของส่ิงต่าง ๆ ความสมัพนัธ์ภายใน และภายนอกระหวา่งส่ิง [27] ตวัอยา่งเช่น เราไม่รู้อนาคต แตย่งัได ้ท่ีเราเรียกร้องวา่ 

ถา้เราช่วยใหแ้อปเปิลพรุ่งน้ี มนัจะยุบลง อีกคร้ัง เราไม่ทราบวา่มีอะไรภายใต ้subatomic ระดบั อยา่งไรกต็ามเราก าหนดคุณลกัษณะของอะตอม 

และเช่ือในค าจ ากดัความท่ี [28] แต่ในความเป็นจริง ตวัอยา่ง ถา้เราไม่ทราบระดบั subatomic "ทั้งหมด" ซ่ึงหมายความ วา่ 

เราไม่มีความรู้แน่ใจวา่เก่ียวกบังานปรมาณู ความรู้ของเราเก่ียวกบังานปรมาณูนั้นเป็นเพียงความเช่ือ [29] 

ดงันั้นความรู้ของเราเก่ียวกบัทุกส่ิงทุกอยา่งมีจ ากดัเช่นพื้นฐานท่ี  

นอกจากน้ี เราจะเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวาลน้ี ดงันั้น ในกรณีใด ๆ เรารู้เป็นบางส่วน 

ดงันั้น จ าเป็นตอ้งมีความรู้สูงสุดท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้จ ากดัของความรู้บงัคบัใหทุ้กคนไปยงัแบบฟอร์มโพรไฟลค์วามเช่ือเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีอาจมีอิทธิพลใด ๆ 

เม่ือเขา  

ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อเราไดป้ระกอบดว้ยเฉพาะของส่ิงท่ีเราสามารถความเตม็ หรือดู อาจจะมียงั unseen ส่ิงท่ีมีอิทธิพลอาจต่อเราเป็นการมองเห็น [30] 

เป็นเนน้ในโองการต่อไปน้ี:  

ดงันั้น ผมขอสาบาน โดยส่ิงท่ีคุณเห็น  

และส่ิงท่ีคุณไม่เห็น  

(Quran: 69/38-39) 

และการมองเห็นและในหนอง   [31] จะไม่แยกจากกนั 

นอกจากน้ี ในขณะท่ีเราไม่ทราบวา่เตม็ทุก ส าหรับทั้งหมดมนุษยร์วมถึง atheists 

ความรู้ของเราเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราเห็นธรรมชาติสมัพนัธ์กบัความเช่ือของเราเก่ียวกบัการในหนอง  

และเป็นเนน้ในโองการต่อไปน้ีความพึงพอใจเท่ากบัความรู้ปัจจุบนัเก่ียวกบัการมองเห็น ปฏิเสธการหยิ่งในหนองอาจน าไปสู่ขอ้ผิดพลาด: 

ค่อนขา้ง มีปฏิเสธ 

ท่ีซ่ึงพวกเขาความไม่อยูใ่นความรู้ 

และตีความเน้ือความท่ียงัไมม่าเหล่านั้น 

(Quran: 10/39) 

 



และพวกเขาไดด้งักล่าวไมมี่ความรู้ พวกเขาท าตามไมย่กเวน้อสัสมัชญั และแน่นอน อสัสมัชญั avails กบัความจริงไม่เลย 

(Quran: 53/28) 

 

และเม่ือศาสนทูตของพวกเขาน าพวกเขาปรู๊ฟลา้ง พวกเขาดีอกดีใจในความรู้ possessed (ตวัเอง) 

(Quran: 40/83) 

ดงันั้นจึง สร้างโพรไฟลค์วามเช่ือแรงอยา่งถูกตอ้งเป็นหน่ึงในความทา้ทายท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมนุษยทุ์กยงัคง   [32] .  

ดงันั้น เน่ือง จากขอ้จ ากดัของเราความรู้ และเน่ือง จากการแจง้ตอ้งการมีแนวคิดเก่ียวกบัการมองไม่เห็น คนมีโพรไฟลค์วามเช่ือท่ีแตกต่างกนั: 

ระหวา่งท่ีไมมี่ใครดูแลนอ้ยมากเก่ียวกบัการในหนอง และเช่ือใน และสนุกกบัการมองเห็นเป็น บางจะ 

มีบางอยา่งไม่ตอ้งหวงัวา่ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการในหนอง มีบางอยา่งท่ีเรียกร้องเพื่อใหส้ามารถทราบวา่แมว้า่ธรรมชาติในหนองเป็นตวัอยา่งไมมี่ มีผูท่ี้ 

adopt โพรไฟลค์วามเช่ืออดีต หรือร่วมสมยัโดยไม่ตดัสินส่วนบุคคลใด ๆ ผูท่ี้คา้งช าระทุกอยา่งกายภาพบงัคบั กฎหมาย และความสมัพนัธ์ท่ีมี... 

ไม่มีผูท่ี้คา้งช าระทั้งหมดมนุษยบ์าง... 

วิธีการของศาสนาอิสลามคือการ ยอมรับของเราขอ้จ ากดัของความรู้เก่ียวกบัการในหนองแลว้หกัเก่ียวกบัในหนองท่ีตามเห็น แทนท่ีจะปฏิเสธในหนองท าให ้

ในศาสนาอิสลาม impossibility ท่ีบางค าแนะน าจากในหนองอาจมาถึงเราถูกปฏิเสธ และเป็นท่ียอมรับความช่วยเหลือแนะน าจากความจริง [33] . 

ตรรกะเป็นความจริงเป็นอิสระจากเรา หน่ึงวิธีเหล่าน้ีไมไ่ดใ้นระดบัเดียวกนัของ trueness เม่ือเทียบกบัผูอ่ื้น  

กลุ่มหลกัของความเช่ือและลกัษณะของตนท่ีเก่ียวขอ้งในบริบทของเราจะอธิบาย และเปรียบเทียบกบัวิธีการของศาสนาอิสลามในส่วนต่อไปน้ี 

3.1.1.2 วิธีหลกัอ่ืน ๆ เก่ียวกบัพระเจา้และศาสนาอิสลาม 

ในส่วนน้ี เราจะกล่าวถึงลกัษณะบางอยา่งของบางวิธีเก่ียวกบัพระเจา้ 

เราจะใหเ้พียงแค่ขอ้มูลในเบ้ืองตน้ส าหรับการเขา้ใจไดดี้ของแนวคิดของพระเจา้ในศาสนาอิสลาม ในส่วนรุ่นท่ีใหม่กวา่ เราจะอธิบายความเช่ือมากในอลัลอฮ ์

และอาร์กิวเมนตเ์ก่ียวกบัอลัลอฮจ์ะช่วยส าหรับการเขา้ใจไดดี้ของวธีิอ่ืนจากมุมมองอิสลามการ 

3.1.1.2.1 ศาสนาอิสลามและวิธี ATHEIST  

แน่นอน ท่ีคุณเรียกข้ึนนอกจากอลัลอฮจ์ะมูลิกากรเหมือนคุณ เพื่อเรียกเม่ือพวกเขา และใหพ้วกเขาตอบสนองคุณ ถา้คุณควรจริง  

พวกเขามี feet ดว้ยซ่ึงพวกเขาเดิน หรือมี พวกเขามือ ดว้ยซ่ึง พวกเขาถือ หรือมีตากบัพวกเขา ซ่ึงพวกเขาดู หรือมีพวกเขา ears 

ดว้ยซ่ึงพวกเขาไดย้ินหรือไม ่ 

พดูวา่: โทร associates ของคุณ แลว้ท าการต่อสู ้(การเกล้ีย) เทียบกบัฉนั และใหฉ้นั respite ไม ่

(Quran: 7/194-195) 

ในอเทวนิยม โดยทัว่ไปความสมัพนัธ์บางอยา่งและบงัคบัจะถูกก าหนดตามการสงัเกตของลกัษณะการท างานของเร่ือง แลว้ 

ความสมัพนัธแ์ละบงัคบัเหล่าน้ีจะถือวา่เป็นสาเหตุของส่ิงท่ีเกิดข้ึนเกิด แทนหน่ึง Creator และ Sustainer 

ตวัอยา่งหยดของฝนตกลงกนั ในอเทวนิยม fall ของหยดตามลวดลายบางอยา่งน าความสมัพนัธ์ท่ีเรียกวา่ความโนม้ถ่วง แลว้ 

เช่ือฝนตกเน่ืองจากความโนม้ถ่วง [34] ความสมัพนัธ์น้ีถือเป็นแบบสมับูรณ์ท่ีมีไม่มีใครสามารถเปล่ียน  



อยา่งไรกต็าม ตามศาสนาอิสลาม การท างานของเร่ืองไม่สามารถน าเราไปการคน้พบแบบหน่ึงต่อหน่ึง หลาย 

และบงัคบัแบบสมับูรณ์หรือความสมัพนัธซ่ึ์งจะก าหนดเป็นสาเหตุของลกัษณะการท างานท่ีแทจ้ริง ได ้เน่ืองจากการคิดดงักล่าวจะใหเ้ฉพาะ ไม่ถูกตอ้ง 

และแบบวงกลมเหตุผลท่ีความสมัพนัธ์ท่ีก าหนดไวท้ั้งหมดเป็นผลพวงของนิติบุคคลท่ีสงัเกต จะเช่ือวา่เป็นสาเหตุของการสงัเกตน้ี ยงัเป็น 

เพราะองคป์ระกอบของส่ิงท่ีเราสงัเกตไม่มีตา หู จิตใจ เป้าหมาย และพลงังานกลางถาวรกนัเองเพื่อใหพ้วกเขาสามารถท าหนา้ท่ีในสามคัคี [35] 

ดงันั้นองคป์ระกอบของส่ิงท่ีเราสงัเกตไม ่self-defined และพวกเขาจ าเป็นตอ้งระบุดว้ยตนเอง และแบบสมับูรณ์ท่ีหน่ึง [36] .  

ในศาสนาอิสลามท างานท่ีเราสงัเกตและความสมัพนัธ์ของความโนม้ถ่วงท่ีจริง   [37] 

มีผลของค าจ ากดัความเป็นอิสระและการออกแบบของอลัลอฮผ์ูเ้ป็นหน่ึง ดงันั้น โดยการสงัเกต 

พฤติกรรมน้ีเราคน้พบวิธีการท างานของวตัถุและเราสามารถคาดเดาวา่ 

จะท างานในบางวิธีการขอบเขตของความถูกตอ้งของขอ้สรุปท่ีเก่ียวขอ้งและการสงัเกตของเรา 

พยากรณ์และค านวณน้ีเป็นไปไดเ้น่ืองจากเป็นผูท้  าใหเ้หตุการณ์น้ีเป็นไปไดข้ณะน้ี ในอดีต หรือในอนาคตเหมือนกนั ผูค้วบคุมในแต่ละจุดจะเท่ากนั 

อลัลอฮมี์หยดการควบคุมเตม็รูปแบบ [38] ในวิธีทางตรง และทางออ้ม  

เปรียบเทียบน้ีน าไปใชก้บัวสัดุสาเหตุและผลกระทบก่อนท่ีความสมัพนัธ์ทั้งหมด   [39] ลกัษณะพิเศษท่ีออกเน่ืองจากการหยด   [40] 

และคุณลกัษณะของพวกเขามาก   [41] . 

อลัลอฮใ์หส่ิ้งคุณลกัษณะทัว่ไป และแตกตา่งกนัเพื่อใหมี้สามคัคี สามารถคาดการณ์ได ้ความสอดคลอ้ง ความสวยงามภายในส่ิงต่าง ๆ 

เขาอาจเลือกท่ีจะสร้างส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งเลย มีท่ีไม่เขา้ใจ ไมมี่กรอบทัว่ไป/เปรียบ space-time หรือคุณลกัษณะทัว่ไป [42]... 

ดงันั้น เม่ือการ self-existence แบบสมับูรณ์ และเอกสิทธ์ิของความโนม้ถ่วงถูกปฏิเสธ แลว้มีตอ้งมีพลงังานหน่ึงท่ีก าหนด และสร้างมนั ของสาเหตุ 

และผล   [43] . 

นอกจากน้ีในอเทวนิยม ส่ิงท่ีไม่สามารถชิดขอบไดโ้ดยตรง ดว้ยประสบการณ์อดีต/ปัจจุบนัผา่นไก่ของเรา ถูกปฏิเสธ มีไม่มีพลงัส่วนบุคคลท่ี เหนือมนุษย ์

หรือขา้ง บนสวรรคท่ี์เราเห็นไดโ้ดยตรง การตรวจสอบเง่ือนไขน้ีตอ้งมีความรู้ท่ีเตม็รูปแบบเก่ียวกบัการในหนอง 

อีกคร้ัง ในอเทวนิยม เห็นคือเห็นดว้ยตนเองเป็น: เป็นทุกอยา่งท่ีเห็นฟอร์มทั้งหมดในนั้น พวกเขาไมจ่ าเป็นตอ้งสนบัสนุนใด ๆ จากในหนอง ส่ิงท่ีอาจมีอยู ่

ยนัตวัเอง ยา้ย ท าหนา้ท่ีในสามคัคีถึงแมว้า่จะไม่มีความสามารถในการคิด การวางแผน การเห็น ไดย้ิน... 

การตรวจสอบเง่ือนไขน้ีตอ้งมีความรู้ท่ีเตม็รูปแบบเก่ียวกบัการมองเห็น 

อยา่งไรกต็าม ในศาสนาอิสลาม เป็นเพียงอลัลอฮคื์อใคร Knower ทั้งหมด ตามท่ีเราเห็นในต่อไปน้ี   [44] : 

แน่นอน ผูป้ฏิเสธเก่ียวกบัสญัญาณของอลัลอฮเ์ฉย [ใด ๆ] มีมาเหล่านั้น 

ไม่มีภายในหนา้อกของตนยกเวน้ความภาคภูมิใจ 

[ขอบเขตของ] ซ่ึงพวกเขาไม่สามารถเขา้ถึง 

ดงันั้น ล้ีในอลัลอฮ ์

แน่นอน มนัคงท่ีทั้งหมดฟัง ทั้งหมดเห็นคือใคร   [45] . 

(Quran: 40/56) 

อีกตวัอยา่งเก่ียวกบัแนวคิดท่ีพระเจา้จะถูกแทนท่ีในอเทวนิยมคือ บงัเอิญ: บางส่ิงท่ีเกิดข้ึน หรือมีอยูเ่น่ืองจากบงัเอิญ ตวัอยา่ง เช่นมีสลิ 

ระบบเหมือนระบบสุริยะอาจมีอยู ่โดยบงัเอิญ มากมาย และในบางระบบดาวเคราะหด์งักล่าว คือน่าเป็นวา่ planets เหมือนของเรามีอยู ่และในบางของ 

planets เหมือนของเรา มนัน่าเป็นท่ีมีเง่ือนไขชีวิต และในบางเช่น planets คือน่าเป็นท่ีนัง่เล่นฟอร์มมีอยู ่…  



น้ียึดสมมติฐานท่ีต่อไปน้ี: ส่ิงท่ีง่ายกวา่มารวมกนัอาจเป็นส่ิงท่ี complicate ระดบัของส่ิงท่ีส่ิงมีวิเตม็ ท่ีระดบัพวกเขาตอ้งไม่มีเง่ือนไข และจะ self-

sustainable ดว้ยตนเองได ้และ ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี อสัสมัชญัน้ีไม่ยอมรับ เป็นอลัลอฮคื์อ พระเจา้เท่านั้น complicate ส่ิงต่าง ๆ: 

เขาเป็นพระเจา้ของทุกส่ิงทุกอยา่ง 

(Quran: 6/164) 

ส่ิงท่ีระดบัใด ๆ จ าเป็นตอ้งสร้าง และ sustaining พลงังานของอลัลอฮ ์ดงันั้น ส่ิงท่ีอยูใ่นระดบัท่ีแน่นอนท่ีอาจไม่เคยเตม็อธิบาย กบัส่ิงท่ีเป็น "ใดๆ" 

ระดบัท่ีต ่ากวา่ หรือ กบัส่ิงท่ีอยูใ่นขั้นตอนใด ๆ ก่อนหนา้น้ี เน่ืองจากเง่ือนไขบางอยา่งท่ีจ าเป็นส่ิงท่ีระดบัใด ๆ และส่ิงท่ีระดบัต ่าจะมีผลบงัคบัในกรณีใด ๆ 

ตวัอยา่ง การด ารงอยูข่องสตัวไ์ม่สามารถเตม็ท่ีอธิบาย โดยววิฒันาการและโมเลกุล เน่ืองจากไมมี่ของโมเลกุล atoms, DNAs...คือดว้ยตนเองได ้

ในท านองเดียวกนั จ านวนงานปรมาณู โมเลกุล เคมี หรือชีวภาพเหตุการณ์ไม่เพิ่มข้ึนความน่าเป็น ultimate ของลกัษณะท่ีปรากฏของส่ิงมีชีวิตมีชีวติใด ๆ 

เห็นในกลอนต่อไปน้ี เป็นการสร้างในฟากฟ้าและแผน่ดินโลกไม่ใช่ส่ิงซบัซอ้นนอ้ยกวา่การสร้างของมนุษยห์รือแบบฟอร์มอ่ืน ๆ ของชีวิต: 

การสร้างของฟากฟ้าและแผน่ดินมีค่ามากกวา่การสร้างมนุษย ์แต่ไม่ทราบส่วนใหญ่ของมนุษย ์ 

(Quran: 40/57) 

ยงัขณะใชบ้งัเอิญ และ probabilities, multitude of ส่ิงควรท าบญัชีเป็นปัจจยัตลอดจนจ ากดัดว้ย: ถา้หน่ึงกล่าววา่: หมายเลขเพิม่เติมช่ือดาราจกัร 

การเพิ่มเติมการด ารงอยู ่probabilities ของระบบดาวเคราะห์เช่นเดียวกบัของเรา ซ่ึงอาจจะจริงบางส่วนเท่านั้น ทั้งหมด multitude 

ช่ือดาราจกัรในลกัษณะหน่ึงอาจเพิ่ม probabilities การด ารงอยูข่องระบบดาวเคราะห์เหมือนกบัของเรา อยา่งไรกต็าม multitude 

ช่ือดาราจกัรท่ีใหญ่กวา่ ใหญ่กวา่ท่ีตอ้งการสมุห์เง่ือนไข ในค าอ่ืน ๆ ในขณะท่ีการเพิ่มของแต่ละอะตอมเพิม่ความน่าเป็นการด ารงอยูข่องระบบดาวเคราะห์ 

จะช่วยลดความน่าเป็นส าหรับการด ารงอยูข่องจ านวนรวมของ atoms [46] รวมถึงอะตอมน้ีเพิ่มเติม  

3.1.1.2.2 ศาสนาอิสลามและวิธีการ AGNOSTIC  

Agnostic ความเช่ือและวิธีใชก้ารรับรองวา่ เป็นมนุษย ์

เราไม่สามารถความความจริงและพระเจา้อยูน่อกเหนือประสบการณ์อดีต/ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัไก่ของเราเป็นเห็น สมัผสั... 

ตามวิธีการน้ีมีความเป็นไปไดข้องการด ารงอยูข่องอะไรอยูน่อก เหนือการมองเห็น แต ่เป็นมนุษย ์เราไม่มีความสามารถท่ีจะรู้วา่มนั ดงันั้น เราไม่รู้วา่ 

มีพลงังานใด ๆ ส่วนบุคคล เหนือมนุษย ์และ เหนือส่ิงท่ีเราเห็นได ้ 

ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ มนุษยมี์ขอ้จ ากดัในแง่ของความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัในหนองวิธีของศาสนาอิสลามและ agnosticism ท่ีใชร่้วมกนั  

อยา่งไรกต็าม ศาสนาอิสลามมีความแตกตา่งกนัจาก agnosticism ในประการท่ีสอง:  

ประการแรก ขา้งตน้ทั้งหมดไม่มี Creator หน่ึงท่ีสร้างสร้าง เพื่อใหมี้การท างานความสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้ร้างและสร้าง ดงันั้น ตามมองเห็นได ้

เราสามารถสร้างขอ้สรุปบางอยา่ง เก่ียวกบัการในหนอง และผูส้ร้าง  

ประการท่ีสอง เป็นดูในส่วนของขอ้ยกเวน้ของท่ีใตก้ลอน ผูส้ร้างน้ีมีพลงัร่วมกนักบัมนุษยบ์างความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพวกเขา น้ีเป็นพยนตใ์นกลอนต่อไปน้ี: 

และกค็วามไม่ส่ิงของความรู้ของเขา 

ยกเวน้ส าหรับเขา wills 

(Quran: 2/255) 

3.1.1.2.3 ศาสนาอิสลามและความเช่ือไปตามส่ือสาร 



และเม่ือจะกล่าววา่ พวกเขา "ตามเปิดส่ิงท่ีอลัลอฮไ์ดเ้ผย 

วา่ "ค่อนขา้ง เราจะเป็นไปตามท่ีซ่ึงเราพบ fathers เราฝึกฝน 

และแมว้า่ fathers ตนเขา้ใจส่ิงใด ไมแ่นะถูกพวกเขาน า 

(Quran: 2/170) 

ความเช่ือตามหลกัในการส่ือสารท่ีมีขอบเขตดีตามการยอมรับเน้ือหาของการส่ือสารผ่านมา หนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิหรือประเพณี 

โดยไม่มีอยา่งกวา้งขวางสละเขา้บญัชีหกัตรรกะจากการมองเห็น 

ในศาสนาอิสลาม การส่ือสารพดู และเขียนของผูส้ร้างคือ เตือน และประกอบดว้ยวธีิการคิด ขอ้ความตน้ฉบบัของผูส้ร้างคือ จกัรวาล 

สงัเกตและตดัสินเป็นส าคญั และแต่ละบุคคลรับผิดชอบแต่ละส าหรับความพยายามในการคน้หาความจริงเก่ียวกบัการใชง้าน นอกจากน้ี เขาไดรั้บเชิญใหก้รอง 

ดว้ยตรรกะของเขาส่ือสารมายงัเขาจาก contemporaries ของเขาและบรรพบุรุษของเขา ความจริงดูโองการต่อไปน้ี:  

และขบัร้องไดข้่าวของอบัราฮมั  

เคารพเม่ือเขากล่าววา่ พอ่ของเขาและคนของเขา อะไรท าคุณภกัดี  

พวกเขาวา่ เราเคารพภกัดี idols และยงัคงอยูเ่หล่านั้นอุทิศ 

เขากล่าววา่ ท าพวกเขาฟังคุณเม่ือคุณเซา้ซ้ีอะไร  

หรือท ามีประโยชน ์หรือจะท าลายหรือไม ่ 

พวกเขากล่าววา่ แต่เราพบ fathers ของเราท าดงันั้น.  

(Quran: 26/69-74) 

 

และทุกหน่ึงของพวกเขาจะมาใหเ้ขาทีละในวนัคืนชีพ 

(Quran: 19/95) 

 

พดู, " O บุคคลพระคมัภีร์   [47] , word ท่ีเท่าเทียมกนัระหวา่งเราและวา่เราจะไม่เคารพภกัดีเวน้แต่อลัลอฮ ์และภาคีส่ิงกบัเขาไม่ มา 

และไมมี่อ่ืนเป็นขุนนางแทนอลัลอฮ"์ 

แต่ถา้พวกเขาเบน จึง พดูวา่ "แบกพยานท่ีเรามีมุสลิม [ส่งไปใหเ้ขา]" 

(Quran: 3/64) 

กลุ่มหน่ึงของความเช่ือท่ียึดส่ือสารส่วนใหญ่คือ polytheism Polytheist การกรอกขอ้มูลสุญญากาศของความรู้ โดยก าหนดใหอ้ านาจแก่ลบสงัเกต 

เหล่าน้ีอ านาจในการก าหนดอยา่งชดัเจนหรือโดยปริยายพฤษภาคมคลา้ยเห็น ได ้ยิน self-sustaining, self-organizing การส่ือสาร...  

ศาสนาเกือบทุกศาสนาไม่ใช่ศาสนาอิสลามรวมถึงอเทวนิยม agnosticism, pantheism และอ่ืน ๆ ร่วมปัจจยัดงักล่าวร่วมกบั polytheism ใน 

polytheism อ านาจบางอยา่งไดรั้บการก าหนด idols มนุษยท่ี์ท าตวัอยา่ง หรือดวงอาทิตย ์จนัทร์ 

และแมก้ระทัง่การบางอยา่งมนุษยท่ี์มีการระบุวา่เป็นเทพเจา้โดยมนุษย ์ในท านองเดียวกนั ในอเทวนิยม บางอ านาจมีก าหนดเร่ือง วตัถุ หรือนิติบุคคล 



โดยมนุษย ์และการท าใหว้ิธีการ atheist generalizations: เม่ือการทดลองเสร็จ ผลของเป็น generalized จากทุกมุมโลก 

และเอนทิตีท่ีใชใ้นการทดลองท่ีถูกก าหนดคุณลกัษณะบางอยา่ง ตั้งช่ือความสมัพนัธบ์างอยา่ง แลว้ มีวตัถุท่ีมีอ านาจบางอยา่ง 

ถา้มีการเปล่ียนแปลงท่ีพบก่อนหนา้น้ีภายใต ้สถานการณ์บางอยา่ง จาก นั้นอ านาจ หรือแอตทริบิวตมี์ redefined ทดลองอีก ส่ิงท่ีถูกอุปโลกน ์

และทราบวา่ขอบเขตบางอยา่งถูกขยายเพื่ออะไรไม่ทราบ ดงัท่ีกล่าวไวใ้นต่อไปน้ี: 

"คุณไม่ใชน้อกเหนือจากเขา แต่ช่ือท่ีคุณตั้งช่ือ คุณ และคุณ fathers 

(Quran: 12/40) 

ใบเสนอราคาของอลัลอฮจ์าก believer ท่ีจะเก่ียวขอ้งในความเคารพดงัน้ี: 

"น่ีคือคนของเรา ตั้งเทพเจา้อยูข่า้งเขาไม่ ถา้เฉพาะพวกเขาไม่สามารถใหห้ลกัฐานใด ๆ สนบัสนุนตนขาตั้ง ใครคือร้ายยิง่กวา่ใคร fabricates อยู ่

และคุณลกัษณะอลัลอฮ"์ 

(Quran: 18/15) 

วิธีการน้ีมีร่ืนรมยส์ าหรับมนุษย ์ตามท่ีตอ้งการปฏิเสธของพลงังานใด ๆ ส่วนบุคคล เหนือมนุษย ์หรือ เหนือส่ิงมนุษยส์ามารถจดัการ 

วิธีการน้ีไม่ตอ้งการส่งก าลงัส่วนบุคคลสูงกวา่มนุษย ์Adoring ส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้ าไว ้เช่น idols/บญัญติั กบัตา หูท า โดยมนุษยห์รือการบงัคบั 

และความสมัพนัธ์ท่ีก าหนด โดยมนุษย ์ตอ้ง... วิธีการน้ีระบุวา่ เอนทิตีทางกายภาพในระดบัของมนุษยจ์ะสามารถท าใหจ้กัรวาลน้ีมีอยู ่อยา่งไรกต็าม 

วิธีการน้ีไม่สามารถมีหลกัฐานใด ๆ ท่ีสนบัสนุนตวัเองเป็นมนัมากบางส่วน อตันยั และขอ้สรุปท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ในกลอนต่อไปน้ีเราดูการอา้งอิงถึงแรงจูงใจท่ีตน้แบบวิธีดงักล่าว: 

คุณไดเ้ห็นคนใช ้desire ของเขาเองเป็นพระเจา้ของเขาหรือไม่ แลว้ คุณจะชอบเขาหรือไม่  

(Quran: 25/43) 

3.1.1.3 ทุกคนเช่ือ ในเทพเจา้มากกวา่ หน่ึง หรือส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพระเจา้ 

แต่ละฝ่าย rejoices ในส่ิงท่ีเป็นกบัตวัเอง 

(Quran: 23/53) 

หน่ึงในค านิยามของแนวคิดของพระเจา้อาจ "สาเหตุของทั้งหมด" เป็นเพียงบางส่วนเราสามารถทรานจากโองการต่อไปน้ี: 

พดูวา่: "ทั้งหมดไดจ้ากอลัลอฮ"์ 

(Quran: 4/78) 

 

นัน่คืออลัลอฮ ์พระ  

ไม่มีเทพไมมี่ยกเวน้เขา  

ผูส้ร้างทุกส่ิงทุกอยา่ง 

(Quran: 6/102) 



ทุกคนเช่ือในค าอธิบายบางส่ิงท่ีเขาสงัเกต ในค าอ่ืน ๆ นอกอสญั ท่ีทุกคนเช่ือในส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัพระเจา้เขาแน่นอน 

ระดบัสูงสุดของแต่ละค าอธิบายส าหรับเขาสงัเกตทั้งหมดสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพระเจา้ [48] ในศาสนาอิสลาม ตวัอยา่ง 

คริสเตียนบางอาจเช่ือวา่พระเยซูคริสต ์(สันติภาพจะข้ึนเขา) คือเขาจากใครทุกอยา่งมา ดงัน้ี พระเยซู Jesus Christian สอดคลอ้งกบัพระเจา้ ตวัอยา่งเช่น 

atheist ท่ีอาจเช่ือวา่ การบงัคบัทางกายภาพและความสมัพนัธ์เป็นส่ิงท่ีเกิดเน่ืองจากการท่ีทุกส่ิงทุกอยา่งข้ึน ดงันั้น ส าหรับ atheist น้ี 

บงัคบัทางกายภาพและความสมัพนัธ์เหล่าน้ีตรงกบัแนวคิดของพระเจา้ ธรรมชาติทั้งหมดเหล่าน้ีไม่สามารถเป็นจริงในเวลาเดียวกนั 

เน่ืองจากพวกเขาจะแตกต่างกนั 

ดงันั้น ตามค านิยามขา้งตน้วา่ พระเจา้เป็นสาเหตุของทั้งหมด การสนทนาควรจะบนวา่พระเจา้มีอยู ่หรือไม่   [49] แต ่ควรอยูบ่นพระเจา้ท่ีแทจ้ริงคือใคร 

และใครท าใหเ้ป็นจริงทั้งหมด คือพระเจา้ท่ีจริง กลุ่มของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่เก่ียวขอ้งทางกายภาพ และบงัคบั พระเจา้ของพระอาทิตยห์รือพระเจา้ของ 

จนัทร์ มนุษย.์.. หรือคือคนท่ีเป็นดว้ยตนเอง และหาตวัจบัยากกบัส่ิงเหล่าน้ีหรือไม่ 

3.1.2 มีไมมี่พระเจา้แต่อลัลอฮ ์: จกัรวาลน้ีและส่วนประกอบไม่สมบูรณ์ มีเพียงหน่ึงอ านาจ  

เพื่อให ้รู้วา่: 

ไม่มีพระเจา้แต่อลัลอฮไ์ด ้

(Quran: 47/19) 

 

ท าหนา้ท่ีอลัลอฮ ์และเขา้ร่วมพนัธมิตรไม่ใด ๆ กบัเขา 

(Quran: 4/36) 

 

และ [เอ่ย มุฮมัมดั O], เม่ือLuqmanวา่ ใหบุ้ตรชายของเขา ในขณะท่ีเขาถูกสัง่ใหเ้ขา "O ลูกชายของฉนั ไม่สมัพนัธ ์[อะไร] กบัอลัลอฮ ์แน่นอน สมาคม 

[กบัเขา] เป็นความอยุติธรรมมาก [50]" 

(Quran: 31/13) 

 

Forgives อลัลอฮไ์ม่วา่พนัธมิตรท่ีควร ascribed จงใหเ้ขา   [51] . 

เขา forgives (ทั้งหมด) บนัทึกท่ีใครเขาจะ 

Whoso ascribes พนัธมิตรเพื่ออลัลอฮ ์เขาไดแ้ทอุ้ปโลกนบ์าปมหาศาล 

(Quran: 4/48) 

อธิบายเป็นบางส่วนขา้งตน้ เทพเจา้หลายในฟอร์มของ idols หรือดวงอาทิตย ์หรือ moon 

หรือเทพเจา้ในรูปแบบของการบงัคบัทางกายภาพหรือความสมัพนัธ์ท่ีไมมี่พื้นฐานใด ๆ และขอปฏิเสธในศาสนาอิสลาม มนุษยห์รือส่วนอ่ืน ๆ 

ของจกัรวาลน้ีไม่ใช่ส่วน พนกังาน แบบฟอร์ม และรุ่นของอลัลอฮ ์

แลว้ถา้เราปฏิเสธเทพเจา้เทจ็ เราจะอยูร่่วมกบัพระเจา้จริงในประสบการณ์ของอบัราฮมั (สนัติภาพจะข้ึนเขา):  

และดงันั้นจึง ไม่ไดเ้ราแสดงอบัราฮมั realm ฟากฟ้าและโลกท่ีเขาอยูร่ะหวา่งบาง [ในศรัทธา] 



ดงันั้นเม่ือคืนครอบคลุมเขา [กบัความมืด], เขาเห็นดาว เขากล่าววา่ "คือพระเจา้ของฉนั" แต่เม่ือมนัตั้งการ เขากล่าววา่ "ฉนั ชอบไม่ท่ีหายไป 

และเม่ือเขาเห็น the moon จตัวา เขากล่าววา่ "คือพระเจา้ของฉนั" แต่ เม่ือมนั ตั้งการ เขากล่าววา่ "เวน้แต่พระเจา้ของฉนัแนะน าใหฉ้นั 

ฉนัจะยอ่มไดใ้นหมูค่นนอกคอก" 

และเม่ือเขาเห็นดวงอาทิตยจ์ตัวา เขากล่าววา่ "น้ีเป็นพระของฉนั อยูม่ากกวา่" แต่เม่ือมนัตั้งการ เขากล่าววา่ "โอ คนของฉนั แท ้

ฉนัฟรีจากการเช่ือมโยงกบัอลัลอฮ ์

แน่นอน ฉนัไดเ้ปิดหนา้ของฉนัไปทางเขาท่ีสร้างในฟากฟ้าและแผน่ดินโลก ลาดไปทางความจริง และฉนัไมข่องผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ กบัอลัลอฮ"์ 

(Quran: 6/75-79) 

ลึกภายในทุกคนมีอยู ่หรือมีศรัทธาในอลัลอฮ:์ ท่ีระยะท่ีแน่นอนในขณะท่ีเราไม่มีอุปโลกนเ์ทพเจา้เทจ็ท่ีอลัลอฮไ์ดน้ าชีวิตของเราเขา้สู่การมีชีวิตอยู ่

questioned เราและเราไดท้ั้งหมดเหมือนกบัเขาถูกพระเจา้ของเรา น้ีเป็นอธิบายในกลอนต่อไปน้ี: 

และ [พดู] เม่ือพระเอาเด็กของอาดมัจากไวจ้ากลูกหลานของตน และท าการเบิกความของตนเอง, [พดูเหล่านั้น], "ฉนัไม่พระ กล่าวพวกเขาวา่ "ใช่ เรามี 

testified [น้ี] lest คุณควรพดูในวนัคืนชีพ "แน่นอน เราไดน้ี้โดยไม่รู้ตวันั้น"  

(Quran: 7/172) 

3.1.3 วิธีการท าความเขา้ใจผูท่ี้อลัลอฮคื์อ และขอ้เทจ็จริงบางคียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเขาท่ี เราสงัเกตในจกัรวาลของเรา 

พดูวา่: 

"น้ีเป็นวิธีของฉนั 

ผมเรียกอลัลอฮ ์มีความรู้แน่ 

ฉนัและบุคคลต่อไปน้ีหลงัจากท่ีฉนั" 

(Quran: 12/108) 

3.1.3.1 วิธีการทัว่ไป 

ในศาสนาอิสลาม วิธีเขา้ใจอลัลอฮเ์ร่ิมตน้กบัความรู้สึกของกตญัญุตา carefulness การสงัเกตของจกัรวาลและการใชเ้หตุผล  

เกือบทุกคนท่ีไดข้อบคุณ และระมดัระวงัจะถามค าถามเหล่าน้ี: ท่ี favors ท่ีเราพบมาจาก ซ่ึงส่ิงท่ีเจ็บปวดมาจากไหน ท าไมฉนัเกิด ฉนัท าอยูท่  าไม 

เกือบทุกคนตรรกะจะถาม: ท าไมเราสงัเกตเป็นวิธีการเป็นอยา่งไร  

จาก นั้นเราจะจดัสรรความพยายามในการปฏิบติัตามนโยบาย และใหเ้หตุผลในส่ิงท่ีเราสงัเกต  

แลว้เป็นผลิตภณัฑใ์หเ้ราคิดเก่ียวกบัของโปรดิวเซอร์ ดงันั้นเอกภพน้ียงัจะใหเ้รา -ศรัทธา - ความคิดเก่ียวกบัการใหผู้ส้ร้าง ทางการเช่น 

เม่ือหน่ึงเห็นสุเหร่าSultanahmetเขาจะมีความคิดเก่ียวกบัของสถาปนิก เขามีความสามารถบางอยา่งท่ีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ ความงาม สร้างทีม เงิน 

และการวางแผน ดงัน้ี เอกภพท่ีเราสงัเกตยงัใหเ้ราความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหผู้ส้ร้าง  

ผูส้ร้างไม่มีส าหรับเรา เราจะใชส้ าหรับผูส้ร้าง ดงันั้น เขาจะไม่ตามความคาดหวงัของเรา แต่คงจะ ตามตวั และ 

ตามขอ้สรุปท่ีถูกตอ้งท่ีเราอาจท าภายใตค้  าแนะน าของเขาเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราสงัเกตทางในจกัรวาล อลัลอฮก์ล่าววา่ ดงัน้ี: 

แต่ถา้ความจริงไดต้ามปรารถนาของตนเอง ในฟากฟ้า และแผน่ดินโลก และบุคคลอยูใ่นเหล่านั้นจะไดถู้กปู้ยี่ปู้ย  า  



(Quran: 23/71) 

ท าในความเคารพน้ี ใน Quran อลัลอฮใ์หอ้า้งอิงถึงขอ้เทจ็จริงทางกายภาพ ชีวภาพ ดาราศาสตร์และเหตุการณ์มากมาย  

ทุกอยา่งในจกัรวาลน้ีเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงใหเ้ห็นความสามคัคี อ านาจ และคุณลกัษณะบางอยา่งของอลัลอฮ ์

เป็นอะไรท่ี ใช่อลัลอฮจ์ะไม่ดว้ยตนเอง หรือผู ้สร้าง ทุกส่ิงท่ีเป็นผลลพัธ์ของแอตทริบิวตข์องอลัลอฮ ์ดงันั้น 

ทุกส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นคุณลกัษณะบางอยา่งของอลัลอฮ ์[52] ดา้นล่างน้ีเป็นตวัอยา่ง 

3.1.3.2 ตวัอยา่ง 

3.1.3.2.1 ส่ิงต่าง ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

และเป็นท่ีเขาสร้างสวนท่ี trellised และuntrellisedและdatepalmsและครอบตดัของรูปร่างท่ีแตกต่างกนั และรสชาติ 

(ของผลไมแ้ละเมลด็พืชของ) และมะกอก และ ทบัทิม เหมือน และไม่เหมือนกนั 

(Quran: 6/141) 

ในจกัรวาลของเรา เราค านึงถึงหลายส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือเปรียบ ตวัอยา่ง มีอิเลก็ตรอน มากมายคลา้ย atoms พืช และสตัวม์ากมาย... ส าหรับอินสแตนซ ์

อิเลก็ตรอนเป็นนิติบุคคลแตกต่างกนั แต่พวกเขาจะคลา้ยกนั และอยูภ่ายใตก้ฎเดียวกนั  

เป็นจกัรวาลน้ีทางคณิตศาสตร์ [53], วา่เรามองลงในแมโครหรือ micro ระดบั หรือ ในอดีต หรือใน อนาคต 

เราเสมอสงัเกตสถานการณ์เดียวกนัในทุกส่ิงทุกอยา่ง อะไร ๆ ท่ีเป็นมาตราส่วน เราสามารถแบ่งในมิติต่าง ๆ และมีส่วนท่ีไม่แตกต่างกนั แต่ท่ีไดเ้ปรียบ 

หรือเดียวกนั 

น้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ แหล่งท่ีมาของทั้งหมดเป็นเหมือนกนั และทั้งหมดถูกสร้าง และ sustained โดยผูส้ร้างเดียวกนั ผูอ้อกแบบ หรือมิฉะนั้น 

เราจะไม่สามารถสงัเกตแมส้องคลา้ยอิเลก็ตรอน 

3.1.3.2.2 -รวมถึง CAUSALITY - ส่ิงท่ีเป็นส่วนประกอบของระบบ 

ใหพ้รเขาในมือซ่ึงเป็นจกัรวรรดิ และ คือเขาอยูเ่หนือทุกส่ิงทุกอยา่งเช่ียวชาญ 

[เขา] ผูส้ร้างชีวิตและชีวิตในการทดสอบคุณวา่ท่ีของคุณเป็นท่ีดีท่ีสุดในการกระท า 

และเขาเป็นสง่า Forgiving [และ] ผูส้ร้างฟากฟ้าเจ็ดในเลเยอร์ 

คุณไม่เห็นในการสร้างมากท่ีสุดเมตตาไมส่อดคลอ้งใด ๆ 

ดงันั้น กลบั (ของคุณ) วิสยัทศัน ์(ฟ้า); คุณเห็นใด ๆ แบ่ง 

แลว้ กลบั (ของคุณ) วิสยัทศันอี์กคร้ังสองคร้ัง 

วิสยัทศัน ์(ของคุณ) จะกลบัไปยงัคุณ humbled ขณะท่ีเหน่ือยอยู ่

(Quran: 67/1-4) 

อ่ืนหมายความสามคัคีของทั้ง Creator ของหมดเป็นทุกอยา่งในจกัรวาลน้ีเป็นส่วนหน่ึงของระบบ  

มีอิเลก็ตรอนในตาของเราอาจเป็นส่วนหน่ึงของอะตอม ของเซลล ์ของตาของเรา ของเรา ศีรษะของกายของเรา ระบบสุริยะ... 

หรืออาจเป็นส่วนหน่ึงของระบบอ่ืน ๆ 



ตาของเรา หูเรา โลก the moon แสงแดด กอ้น หิน นก...พวกเขาก าลงัทุกส่วนของระบบ ตวัอยา่งส่ิงท่ีเราใช ้รูปภาพใด ๆ กต็ามท่ีเราใชเ้ราจะเห็นวา่ 

เป็นส่วนหน่ึงของระบบ และท่ีประกอบดว้ยระบบและส่วนต่าง ๆ ของระบบ ทุกอยา่งท างานสมัพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ 

พวกเขาทั้งหมดมีความหมาย เป็นฟังกช์นัการท างาน และสมัพนัธ์ กบัผูอ่ื้น เราสามารถดูไดแ้มภ้ายในส่ิงพร้อม ๆ กนัในรูปถ่ายท่ีเราถ่าย Causality 

ท่ียงัเป็นเพียงส่วนหน่ึงของทั้งหมดน้ีและผลพวงของความสามคัคีทั้งหมด  

อยา่งมือ แมว้า่ส่วนไมมี่พลงังานการวางแผน การจดัระเบียบ หรือ การวิเคราะห์ท่ีมีอยู ่และพวกเขาท าหนา้ท่ีในการสามคัคีภายใน และภาย นอกตวัเอง 

ส่ิงท่ีระบบแบบฟอร์ม และท าหนา้ท่ีอยา่งผสานกลมกลืนแสดงวา่ พวกเขาถูกก าหนด โดยผูส้ร้างหน่ึง และท่ีพวกเขาภายใตก้ารควบคุมของน้ี Creator และ 

Sustainer มิฉะนั้น ไม่มีระบบไม่สามารถท าใหก้ารด ารงอยูข่อง และเราจะไม่สามารถวิทยาศาสตร์ การท าความเขา้ใจส่ิงใด การท านาย การค านวณ 

การแต่งท า...  

ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี ทุกอยา่งท่ีเป็น "เร่ือง" จากการกระท าของอลัลอฮ:์ 

แลว้ พวกเขาไมดู่ท่ีอูฐวิธีถูกสร้างหรือไม ่

และท่ีทอ้งฟ้า วา่มนัถูกยก  

และสร้างอนุสรณ์ท่ีภูเขา วิธีพวกเขาไดห้ลาย  

และดินไว ้อยา่งไรมนัถูกแผ ่ 

เตือนดงันั้น, [O มุฮมัมดั]; คุณจะเตือนเท่านั้น  

คุณจะไม่เหนือพวกเขาตวัควบคุม 

(Quran: 88/17-22) 

อีกคร้ัง ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี ก าลงัผลิตของเราไดย้ิน ตา หวัใจ และ โลก พวกเขาทั้งหมดส าหรับเหตุผล และในความรู้สึกน้ี 

เป็นเอกภาพภายใตห้น่ึง:  

และเป็นผูท่ี้ผลิตส าหรับคุณไดย้ิน และการมองเห็น และ หวัใจ เลก็นอ้ยไดคุ้ณกตญัญู และวา่ผูท่ี้มีคูณคุณทัว่โลก และรวบรวมเขา้กบัเขา คุณจะอยู ่ 

(Quran: 23/78-79) 

ท านอง ส่ิงมีชีวิตทั้งหมดมีอยูห่ลายเหตุผล และพวกเขาจะคลา้ยคลึงกบัเราในลกัษณะตามท่ีระบุในกลอนต่อไปน้ี: 

และไมมี่ส่ิงมีชีวิตใน [หรือภายใน] โลกหรือนกท่ีลอย ดว้ยปีกของยกเวน้วา่จะเป็นชุมชนเช่นคุณ 

(Quran: 6/38) 

และ ตามท่ีเราสงัเกตเห็นในกลอนต่อไปน้ี เขา exalts ทุกอยา่ง และทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นคนใชข้องอลัลอฮ ์และพวกเขามี sustained โดยอลัลอฮ:์ 

ฟากฟ้าท่ีเจ็ด และแผน่ดินโลก และอะไร ๆ ท่ีเป็นการยกใหเ้ขา และไม่มีส่ิงยกเวน้วา่มนั exalts [อลัลอฮ]์ โดยสรรเสริญของเขา แต่คุณไม่เขา้ใจตน [วิธีการ] 

exalting แน่นอน เขาคือ Forbearing และ Forgiving เคย  

(Quran: 17/44) 

3.1.3.2.3 ความสามคัคีตามล าดบั 



และวา่ผูท่ี้ส่งลมเป็นข่าวดีก่อนความเมตตาของเขา และเราส่งลงจากน ้าบริสุทธ์ิของทอ้งฟ้าท่ีเราอาจน าชีวิตถึงท่ีดินตาย 

และใหเ้ป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเราไดส้ร้างปศุสตัวแ์ละผูช้ายมากมาย 

(Quran: 25/48-49) 

ของเราความสามารถในการเช่ือมโยงส่ิงท่ีผูอ่ื้นภายในมิติของเวลายงัแสดงใหเ้ห็นความสามคัคีทั้งหมด: ฝนลดลง แลว้ แยกเมลด็พืช จาก นั้นพืชเติบโต แลว้ 

สตัวกิ์นพืช... เหตุการณ์การกลมกลืนตามล าดบัแสดงพลงัหน่ึงขา้งตน้ทั้งหมด ทุกอยา่งมีทิศทาง มีเป้าหมาย  

เม่ือฝนตก อลัลอฮไ์ดแ้ลว้เป้าหมายในฝน แต่ตามวิธี disbelieving ฝน เพิ่งแยกทางกายภาพเหตุการณ์ เม่ือฝนตก ไม่มีใครมีเป้าหมายใด ๆ ในการผลิต 

โดยท า rain 

อยา่งไรกต็าม ชีวิตจริงไม่เหมือนกบัภาพลวงตาในภาพยนตร์ ในภาพยนตร์ เรารู้สึกตวัอยา่งเช่นเราเห็นนก flying 

แมว้า่จะมีรูปภาพแบบคงท่ีเพียงท่ีมาหลงัจากท่ีอ่ืนแน่นอนเร็ว ถา้เราขยายในการลงมาของฝนจริงเง่ือนไขของเวลา รายละเอียด minutest 

เราไม่สามารถเขา้ถึงจริงในระดบัมีเฉพาะรูปภาพได ้ในทุก ๆ ระดบั จะมีการเคล่ือนท่ี พลงังาน ทิศทาง ดงันั้น ความจริง ถา้เราขยายภายในมิติของเวลา 

เราเสมอดูท่ีสาเหตุและผลลพัธ์มีร่วมกนั ระดบัไมมี่ท่ี เราจะไดเ้ห็นเฉพาะผลลพัธ์ หรือสาเหตุเท่านั้น ดงันั้น 

สาเหตุไม่สามารถจะถือวา่เป็นการโดดเด่ียวจากผลลพัธ์ [54]; และพวกเขาไม่สามารถจะถือวา่เป็นตน้ก าเนิด ultimate ของเราสงัเกต  

ดงันั้น อดีตข้ึนกบัอนาคต เป็นในอนาคตตามผา่นมา และทั้งหมดถูกยึดของอลัลอฮห์น่ึง ตามท่ีเราเห็นในตวัอยา่งในโองการต่อไปน้ี:  

และ (เรา) ส่งลง จากเมฆฝน น ้าก าลงัเท วา่ เราอาจน ามาถึงเมลด็พืชและสมุนไพร 

(Quran: 78/14-15) 

คุณจะพบรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามคัคีตามล าดบัในส่วน 3.6 ภายใตห้วัเร่ือง "ชะตากรรม" 

3.1.3.3 ส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

พดูวา่ 

"โอ ้อลัลอฮ ์เจา้ของอธิปไตย คุณใหอ้ านาจอธิปไตยซ่ึงเป็นบุคคลท่ีคุณจะ และคุณใชอ้ านาจอธิปไตยอยูท่ี่คุณจะ 

คุณเกียรติศกัด์ิท่ีคุณจะ และถ่อมตวัซ่ึงคุณจะ 

ในมือของคุณจะดี [ทั้งหมด]  

แน่นอน คุณอยูเ่หนือทุกส่ิงทุกอยา่งเช่ียวชาญ 

คืนการใส่วนัเกิด และคุณท าใหว้นัคืน การป้อน 

และคุณน าชีวิตจากความตาย และคุณน าตายจากการมีชีวิต 

และคุณใหแ้ก่บุคคลท่ีคุณจะไม ่มีบญัชีส ารอง" 

(Quran: 3/26-27) 

เม่ือเราสงัเกตจกัรวาล เราเห็นวา่ ส่วนประกอบมีการเปล่ียนแปลง ตวัอยา่งเช่น มีการตาย มีชีวติ ไม่มีกลางคืน ไม่มีวนั ยงัเป็นสถานการณ์ในระดบั 

subatomic และระดบักาแลกติก 



และถา้ส่วนของทั้งหมดมีการเปล่ียนแปลง แลว้ผลนั้นยงัสามารถเปล่ียนแปลง ตวัอยา่งเช่น ถา้ฉนัสามารถหลอม และเปล่ียนแปลงส่วนต่าง ๆ ของรถ 

แลว้ฉนัสามารถออกแบบ และเปล่ียนรถ ดงันั้น จกัรวาลน้ี รวมทั้งหมดของเร่ือง กฎหมายของทางกายภาพ กฎของชีวภาพ 

และผลของสามารถไดรั้บการออกแบบ และสร้างในแบบฟอร์มต่าง ๆ โครงสร้าง 

บางคนอา้งวา่ พวกเขาสามารถอธิบายทุกส่ิงทุกอยา่งกบักฎหมายทางกายภาพ ความสมัพนัธ์ และอ่ืน ๆ ตามนั้น เน่ืองจากกฎหมายทางกายภาพและอ่ืน ๆ 

จกัรวาลน้ีคือ อะไรมีเป็น ดงันั้น ไม่จ าเป็นส าหรับพระเจา้ใด ๆ 

ตาม Quran อยา่งไรกต็าม อลัลอฮเ์ท่านั้นคือแบบสมับูรณ์ และอะไรเป็นไปตามจะพระ และเป็นการขีดเสน้ใตใ้นใบเสนอราคาขา้งตน้จาก Quran 

กบัแนวคิดของการเปล่ียนแปลง เขาไม่สามารถท าอะไรกต็ามท่ีเขา wills ไมมี่อะไรท่ีเราสงัเกตในจกัรวาลของเรารวมทั้งกฎทางกายภาพ ความสมัพนัธ์ 

เป็นแบบสมับูรณ์ อลัลอฮอ์าจสร้าง หรืออาจสร้าง universes ท่ีกฎทางกายภาพ ความสมัพนัธ์จะแตกต่างกนั 

ดงันั้นไมมี่เช่นกฎทางกายภาพหรือความสมัพนัธ์สามารถใชเ้พื่ออธิบายการเกิดข้ึนท าไมเราสงัเกตสุด และดงันั้น จกัรวาลทั้งหมดน้ีไม่ใช่โครงสร้างท่ีตอ้งรับ 

ใน Quran มีตวัอยา่งท่ีแสดงวา่ ไมมี่อะไรเป็นสมับูรณ์เวน้แต่อลัลอฮ ์หน่ึงของพวกเขาต่อไปน้ีคือ: 

(อลัลอฮก์ล่าววา่:) 

"คืออะไร และท่ีในมือขวา โมเสส O"  

เขากล่าววา่ 

"เป็นเจา้หนา้ท่ีของฉนั ฉนัเรียนรู้มนั และฉนัน าลงใบไมแ้กะของฉนั และมีการใชอ่ื้น ๆ ณ" 

[อลัลอฮ]์ กล่าววา่ "โยนมนัลง O โมเสส 

เพื่อใหเ้ขาสาดลง และ thereupon มนัเป็นงู ยา้ยฉิว 

[อลัลอฮ]์ กล่าววา่ "ยึดมนั และกลวัไม ่

เราจะกลบัไปเป็นสถานะเดิม 

(Quran: 20/17-21) 

ถา้ตามกฎทางกายภาพ ฉนัอธิบายบางส่ิงบางอยา่ง ในตุรกี แต่ไม่ใช่ ในเยอรมนี แลว้กฎน้ีไม่ไดก้ฎทางกายภาพถูกตอ้งเตม็ท่ีในความเป็นจริง เหมือนกนั 

ถา้ตามกฎ ฉนัอธิบายบางส่ิงบางอยา่งในจกัรวาลน้ีแต่ไมมี่อะไรอยูน่อกจกัรวาลน้ีเท่านั้น กฎน้ีไม่ไดเ้ป็นกฎสมับูรณ์ 

จกัรวาลน้ีเองคือ จกัรวาลออกแบบมาเป็นพิเศษ จกัรวาลน้ีเป็นเพียงทางเลือกของอลัลอฮ ์มนัไม่ใช่ความจริงทั้งหมด และแบบสมับูรณ์ 

ดงันั้น ถา้ universes ต่าง ๆ อาจมี ค  าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ท่ีน าเสนอไดเ้สมอค าอธิบายเฉพาะ และพวกเขาจะไม่สมบูรณ์ ถา้เราใชน้ั้นเป็นแบบสมับูรณ์ 

วิธีการน้ีจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์ และมนัตั้งใจจะจ ากดัความรู้ของเราอาจเกิดข้ึน  

มีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ข้ึนอยูก่บัค่าสงัเกตของเรา ถา้เราสงัเกตแตกตา่ง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเราจะแตกต่างกนัดว้ย ตวัอยา่งเช่น 

วิทยาศาสตร์การอา้งเพื่ออธิบายท าไมปากกาจะลงมาเม่ือใหม้นั อยา่งไรกต็าม ถา้มนัไปข้ึนเม่ือใหม้นั วิทยาศาสตร์จะเรียกร้องใหอ้ธิบายอีกคร้ัง 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเราคือ reactive ในธรรมชาติ ดงันั้นมนัไมไ่ดอ้ธิบายท าไมส่ิงท่ีเป็นวิธีจะ แต่อธิบายขอบเขตแน่นอนวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

ตามศาสนาอิสลาม อลัลอฮใ์หแ้ก่ส่ิงมีชีวิตของเขาลกัษณะของพวกเขา และท าใหพ้วกเขาเกิดข้ึน ดงันั้น ทางกายภาพ 

ชีวภาพ...กฎจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัเหตุผล และจะเพิ่มเราศิลปะของอลัลอฮ ์ความงาม และสามคัคีในส่ิงท่ีเราสงัเกต 

เราตอ้งการกฎและคุณลกัษณะเพื่อท าความเขา้ใจ "วิธี" ส่ิงท่ีเกิด เพื่อใหเ้ราสามารถใช ้เพื่อใหเ้ราสามารถประดิษฐเ์คร่ืองจกัร เพื่อใหเ้ราสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ 

เหล่าน้ี... แต่ไม่สมบูรณ์ เหล่าน้ีเป็นค าอธิบายบางส่วนของเหตุการณ์มีประสบการณ์ 



ตามศาสนาอิสลาม ultimate สาเหตุของส่ิงท่ีเราสงัเกตและส่ิงท่ีเราไม่สงัเกตคือ ผูส้ร้างหน่ึงและ Sustainer ท่ีหน่ึง ดงันั้น 

ตอ้งพิจารณาความสมัพนัธ์บางอยา่งซ่ึงสามารถออกแบบมาแตกต่างกนัเป็นแบบสมับูรณ์ และติดคา้งเหล่านั้นส่ิงท่ีเราสงัเกตไม่ไดย้อมรับได ้ 

ดงันั้น ถา้จกัรวาลน้ีเป็นเพียงหน่ึงทางเลือก จาก นั้นเพียงหน่ึงผูท่ี้ไดเ้ลือกทางเลือกท่ีน าเสนอเป็นแบบสมับูรณ์ และดงันั้น "ไมมี่ไม่มีพระเจา้" "เวน้แต่อลัลอฮ"์ 

ท่ีมีพลงัโดยรวมผา่นแต่ละส่ิง 

3.1.3.4 ส่ิงท่ีความสมัพนัธ์ทางน้ิว PASSIVE อยูก่  าลงัสร้างของอลัลอฮ-์ 

ไม่หมอบอาทิตย ์หรือ the moon 

แต่หมอบเพื่ออลัลอฮ ์ผูส้ร้างเหล่านั้น 

(Quran: 41/37) 

 

เขามี feet โดยท่ีพวกเขาเดินอยา่งไร  

หรือพวกเขาได ้โดยท่ีพวกเขาตีมือ  

หรือเขามีตาท่ีจะเห็นหรือไม ่ 

หรือเขามีหูซ่ึงพวกเขาไดย้ิน  

พดู, [O มุฮมัมดั],  

"โทรติดต่อของคุณ 'พนัธมิตร' แลว้หารกบัฉนั และใหฉ้นั respite ไม่"  

(Quran: 7/195) 

แต่ละส่ิงมีการด ารงอยูเ่น่ืองจากจะ พลงังาน และความรู้ของอลัลอฮ ์องคป์ระกอบของระบบท่ีประกอบดว้ยส่ิงน้ีและส่ิงมีอยูก่ารดงักล่าวเน่ืองจากจะ พลงังาน 

และความรู้ของอลัลอฮ ์ความสมัพนัธ์น้ีระหวา่งอลัลอฮแ์ละส่ิงท่ีไม่ซ ้ ากนั ไม่มีไมมี่ความสมัพนัธ์คลา้ยคลึงกนัระหวา่งส่ิงอ่ืนนอกจากอลัลอฮ ์น้ีคือพร้อม ๆ 

กบัขอ้เทจ็จริงพื้นฐานของอิสลามท่ีระบุไวใ้นกลอนต่อไปน้ี: 

ไม่มีพระเจา้แต่อลัลอฮไ์ด ้

(Quran: 3/62) 

จากนั้น ไม่มีวตัถุท่ีเราสงัเกตไดด้ว้ยตนเอง หรือแบบสมับูรณ์ เม่ือฉนัพดู "ตารางน้ีเป็นขนาดเลก็" แมแ้ตคุ่ณลกัษณะของ smallness 

ไม่ไดอ้ยูใ่นความเป็นจริงน้ีตาราง คุณลกัษณะน้ีไมไ่ดอ้ยูภ่ายในตารางน้ี ตารางมีขนาดเลก็เท่านั้นค่อนขา้งไปเป็นอยา่งอ่ืน เดียวกนัเกบ็จริงส าหรับส่วนต่าง ๆ 

ของตารางเช่นกนั น าไปเปรียบเทียบน้ีใชส้ าหรับคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ของตารางดว้ย รวมถึงของมวล การพลงังาน ฟังกช์นัการท างานของ สี... น้ีคือไม่เพียงแต่ 

ส าหรับความเขา้ใจของเรา แต่ก าลงัมาก และ ส าหรับแอตทริบิวตม์ากของตาราง  

ตารางอาจไม่มีฟังกช์นัใดผา่นอะไรอีกยกเวน้ถา้มีก าหนดร่วมกบัส่ิงอ่ืน ๆ เป็นส่วนหน่ึงของระบบพิกดัมีช่ือเสียงมีทั้งหมดของส่วน ก าหนด โดย definer 

ท่ีเดียวกนั 

ดงันั้น ของแต่ละส่ิงท่ีเราสงัเกตการ ความสามคัคีของผูส้ร้าง "หน่ึง" และท่ี "หน่ึง" Sustainer ขา้งบนเหล่านั้นจ าเป็น ในการมีอยู ่และ ในความหมายวา่ 

อะไร 



ความสามคัคีของอลัลอฮท์ั้งหมด จะรวบรัดอธิบายในโองการต่อไปน้ี: 

พดูวา่:  

"เขาคืออลัลอฮ ์หน่ึง  

อลัลอฮคื์อ การดว้ยตนเอง   [55]  

เขาไม่ begets หรือไม่เกิด. 

และมีไม่มีท่ีเปรียบกบัเขา" 

(Quran: 112/1-4) 

ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี ทุกอยา่งท่ีมีอยูมี่การวดัในสายตาของอลัลอฮ:์ 

และทุกส่ิงทุกอยา่งกบัเขาเป็น ดว้ย (ครบก าหนด) วดั  

(Quran: 13/8) 

ดงันั้น มีพระเจา้หน่ึงเท่า และไม่สามคัคีพระขา้งบนทั้งหมด ไมมี่อะไรสามารถมี ไมมี่อะไรสามารถหมายความวา่ อะไร อะไรสามารถมีแอตทริบิวตใ์ด ๆ 

ไม่มีเทพเจา้ไมมี่พร้อมกนั หรือตามล าดบั เขาเป็นพระเจา้เบด็เสร็จ เขาเป็นสาเหตุทนัที และ ultimate ของทั้งหมด เขาไม่ใช่สาเหตุบางส่วน 

3.1.3.5 บางขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีแสดงใหเ้ราความสามคัคีของอลัลอฮท์ั้งหมด  

และไมแ่กจ้ากพระเป็นใด ๆ [ส่วนหน่ึงของการ] น ้าหนกัของอะตอมภาย ในโลก หรือภาย ในฟ้าหรือ [อะไร] มีขนาดเลก็กวา่ท่ี 

หรือมากกวา่แต่ใหอ้ยูใ่นการลงทะเบียนท่ีชดัเจน 

(Quran: 10/61) 

 

รับความสุขอยูใ่นมือซ่ึงเขาเป็นอ านาจอธิปไตยท่ี และ เขาสามารถท าส่ิงต่าง ๆ ทั้งหมด 

(Quran: 67/1) 

เราสามารถสงัเกตตวัอยา่งอ่ืน ๆ แสดงวา่ ไม่มีเอกภาพแบบขา้ง บนแต่ละส่ิง และ เหนือทั้งหมด ตวัอยา่งเช่น ถา้ drop ปากกาบนพื้นดิน 

ฉนัรู้ท่ีจนมาถึงพื้นดิน แผน่ดินโลกจะหมุนมุมบาง หรือโฟตอนบนดาวจะไปไกลแน่นอน โฟตอนไม่สามารถด าเนินการมม.ไม่ มีปากกาต่อไกลบาง 

และในทางกลบักนัได ้

อยา่งไรกต็ามลึกไปในระดบัไมโคร ยอ้นหลงัอยา่งไรกต็ามเราไปในเวลา เราสงัเกตสถานการณ์เดียวกนั  

สามคัคีของ space-time และความสามารถของเราใน การค านวณ การเปรียบเทียบ ท านาย และเพลิดเพลินกบัแสดงความสามคัคีขา้งตน้ทั้งหมด 

สามคัคีน้ีแมว้า่มี multiplicity ในจกัรวาลน้ี แสดงวา่ ทุกอยา่งจะและอ านาจของพระเจา้ All-Powerful หน่ึง 

3.1.4 ช่ือของอลัลอฮ ์

เขาคืออลัลอฮ ์ไม่ใช่ใคร มีไม่มีเทพ Knower ในหนองและท่ี witnessed เขาเป็น Beneficent, Merciful 

เขาคืออลัลอฮ ์ไม่ใช่ใคร มีไม่มีเทพ พอ่ ความขาว ความ สงบBestowerศรัทธา พนกังานท่ี สง่า Compeller, Superior 



เกียรติเพื่ออลัลอฮ ์(High คือเขา) อยูเ่หนือส่ิงท่ีพวกเขาเช่ือมโยงกบัเขา 

เขาคืออลัลอฮ ์ผูส้ร้าง ผูเ้ร่ิม Designer เขาเป็นเจา้ของช่ือสวยงาม 

อะไร ๆ อยูใ่นฟากฟ้าและแผน่ดินโลกคือ exalting เขา และเขาเป็นสง่า Wise 

(Quran: 59/22-24) 

ใน Quran อลัลอฮใ์หเ้ราทราบวา่แอตทริบิวตข์องเขามากมาย ตวัอยา่ง หน่ึง The Creator ตวัออก Knower ท่ี Beneficent, Merciful, 

Forgiver การ ท่ีใกล ้ตวัจริง ถวลัยต์วัของอะไรเขา Wills, ... 

เอกภาพของเขาเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากเป็นแอตทริบิวตท์ั้งหมดของเขา ตวัอยา่ง พระเจา้ท่ีไม่เจาะไม่สามารถเป็นผูส้ร้าง พระเจา้ผูไ้ม่มีความรู้ไม่สามารถได ้

Beneficent ... ดงันั้น ในศาสนาอิสลาม มีไม่เทพเจา้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั มีการอา้งอิงน้ีในการกลอนต่อไปน้ี: 

มีไดภ้ายในฟากฟ้าและแผน่ดินโลกเทพเจา้นอกจากอลัลอฮ ์พวกเขา   [56] ทั้งสองจะมีถูกปู้ยี่ปู้ย  า ดงันั้น exalted คืออลัลอฮ ์ดออฟเดราชย ์

ขา้งบนอธิบายอะไร 

(Quran: 21/22) 

และเขาช่วยใหเ้ราทราบยงัวา่ เขาเป็นท่ี Incomparable ไม่ beget ไมมี่เขา begotten เขาเป็นทั้งเพศชาย และหญิง 

เขาไม่มีการจ ากดัพื้นท่ีหรือเวลา ดงันั้น น้ีเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถวาดภาพของเขา และไม่มีรูปไม่มีภาพของอลัลอฮ ์ในสุเหร่า หรือ ในใด ๆ อิสลามอ่ืน ๆ 

อลัลอฮคื์อ เพื่อนท่ีดีท่ีสุดของเราท่ีเป็นแหล่งมาของความรักใหญ่ท่ีสุด [57] เขาเป็นเพื่อนของเราอยา่งถาวร หน่ึงของช่ือของเขาคือเพื่อน 

เขาอยูก่บัเราเราอยูไ่หน เขามีความรู้ทั้งหมดเก่ียวกบัเรา และเขามีทั้งพลงัเหนือเรา อลัลอฮรู้์เราเม่ือเราใน wombs ของมารดาของเรา เขารู้เราเม่ือเราตาย 

เขารู้ความลบัของเรา เขารู้จุดอ่อนของเรา เขาไมจ่ าเป็นอะไรจากเรา แต่เขาใหเ้รามากมาย favors แต่ละวินาที เขาเรียกเราเพื่อความเมตตาของพระองคแ์ละ 

Favors แต่เราถูกจ ากดัในการตอบสนองการเรียกของเขา  

อลัลอฮคื์อ Wise  

สุดทุกอยา่งมาจากเขา ดงัท่ีกล่าวใน Quran ในกลอน 53 บทท่ี 43 เขาเป็นคนท าใหห้วัเราะ และเขาเป็นคนท าใหร้้อง [58] 

แต่เป็นความเมตตาท่ีพระองคใ์หญ่  

อลัลอฮคื์อ การใกล ้เขาเป็น Nearer to เรายิ่งกวา่พอ่แมข่องเรา มีอยูไ่ม่มีกลางระหวา่งเราและอลัลอฮ ์ดงันั้น 

ไม่มีทั้งล าดบัชั้นทางศาสนาและคลาทางศาสนาในศาสนาอิสลามไม่ ส าหรับอยา่งถา้ imam ท่ีเป็นผูน้ าการสวดในสุเหร่า ไม่มี มีวศิวกร หรือ คนขาย 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีทราบ วิธีการสวดมนตอ์าจน าเดอะเพรร์ ดงันั้น ท่ี Muslim prays เท่านั้น และโดยตรงเพื่ออลัลอฮ ์ 

3.2 ปรโลก 

แลว้ ไม่ไดคุ้ณคิดวา่ เราสร้างคุณเปล่า ๆ ปล้ี ๆ และท่ี เรา คุณจะไม่กลบั 

(Quran: 23/115) 

3.2.1 ค าอธิบาย 

บนท่ี วนัเราตอ้งกล้ิงข้ึนฟากฟ้าเช่นเดียวกบัการเล่ือนของเลขา เหมือนกบัเราเร่ิมตน้การสร้างแรก ดงันั้นจะเราผลิตไดอี้กคร้ัง  

ท่ีเป็นสญัญาของเรา และเราจะตอบสนอง  

(Quran: 21/104) 



 

[จะ] ในวนัท่ีโลกจะถูกแทนท่ี โดยโลกอ่ืน 

และฟากฟ้า [รวมทั้ง], 

และส่ิงมีชีวิตทั้งหมดจะมาออกก่อนแต่อลัลอฮ ์หน่ึง Prevailing 

และคุณจะเห็นคนวนัผกู shackles กนั 

(Quran: 14/48-49) 

 

[มีมีไม่] มาเม่ือชายท่ีรอบระยะเวลาเม่ือเขาไม่ใช่ส่ิงท่ีกล่าวถึง [แม]้ 

แน่นอน เราสร้างคนจากการผสมปล่อยอสุจิท่ีเราอาจลองเขา และเราท าใหเ้ขาไดย้ิน และเห็น 

แน่นอน เราแนะน าใหเ้ขาวิธี เขาจะกตญัญู หรือเป็นเขาเนรคุณ 

แน่นอน เรามีเตรียมส าหรับเชนส์ disbelievers และ shackles และ blaze 

แน่นอน ความชอบธรรมจะด่ืมจากถว้ย [ของไวน]์ คือการท่ีมีส่วนผสมของKafur, 

สปริงซ่ึงมูลิกากร [ชอบธรรม] ของอลัลอฮจ์ะด่ืม 

พวกเขาจะท ามนั gush ขา้งในบงัคบั [และไพบูลย]์ 

พวกเขา [คือใคร] ตอบสนอง [ตน] vows และกลวัวนัร้ายจะฉาว 

และพวกเขาใหอ้าหารแมว้า่รักมนัท่ีขดัสน เด็กก าพร้านั้น และ captive 

[พดู], "เรา feed คุณส าหรับสีหนา้ของอลัลอฮเ์ท่านั้น 

เราตอ้งไม่ใช่จากคุณรางวลัหรือความกตญัญู 

แน่นอน เรากลวัจากพระเจา้ของเราวนัเอาจริงเอาจงั และ distressful"  

ดงันั้น อลัลอฮจ์ะปกป้องพวกเขาจากความชัว่ของวนัท่ี 

และใหร้าศีและความสุข 

และจะ reward นั้นส าหรับส่ิงท่ีพวกเขาท่าทนต่อกบัสวน [ในพาราไดซ]์ และไหม [เส้ือผา้] 

[จะ] เล่ือมณบนอ่า couches 

พวกเขาจะไม่เห็นญาตใด ๆ () แดดหรือทอ้งฟ้า [แจ่ม] หนาว 

และใกลข้า้งบนนั้นเป็นของแร 

และผลไมข้องคลสัเตอร์มีการเบิกสินคา้ท่ีจะลดลงในความสอดคลอ้ง 



และหมุนเวยีนมีจะเป็นไปในหมู่เหล่าเรือของซิลเวอร์และ goblets ของ crystal 

และ goblets ท าของซิลเวอร์ดุจท่ีซ่ึงพวกเขาไดก้ าหนดหน่วยวดั 

และพวกเขาจะไดรั้บการด่ืมถว้ย [ของไวน]์ คือการท่ีมีส่วนผสมของขิง 

[จาก] fountain ภายในสวรรคท่ี์ช่ือวา่Salsabeel. 

มีจะแพร่กระจายในหมู่ชายหนุ่มท านิรันดรเหล่านั้น 

เม่ือคุณเห็น คุณจะคิดได ้(เป็นสวยเป็น) กระจดักระจายไขมุ่ก 

และเม่ือคุณดูมี [ในพาราไดซ]์, คุณจะเห็นความสุขและอาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่ 

ขณะประชากรจะเป็นเส้ือผา้สีเขียวดีไหมและ brocade 

และพวกเขาจะประดบัไป ดว้ย bracelets ของซิลเวอร์ 

และพระเจา้ของพวกเขาจะใหพ้วกเขาด่ืม purifying 

[และจะพดู], "แน่นอน น่ีคือคุณรางวลั 

และมีการช่ืนชมความพยายามของคุณ" 

(Quran: 76/1-22) 

 

แน่นอน คนจะอยูใ่นการลงโทษของนรก abiding ชัว่ฟ้าดินสลาย 

ไม่จะ lightened (ตอแย) ส าหรับพวกเขา และพวกเขาจะถูก plunged เขา้ท าลาย ดว้ยลึก regrets, sorrows และหดหู่ใจณ 

และเราไม่ไดไ้ม่ผดิเหล่านั้น แต่มนัเป็นพวกเขาท่ีเป็น wrongdoers การ 

และพวกเขาจะเรียก, " O Malik   [59] ใหพ้ระตดัขาดเรา 

เขาจะวา่ "แน่นอน คุณจะยงัคงอยู"่  

"เราไดอ้ยา่งแน่นอนน าคุณความจริง แต่ส่วนใหญ่ของคุณ ความจริง ถูก averse"  

หรือมีพวกเขา devised [บางส่วน] เร่ือง แต่แน่นอน เรา devising [แผนท่ี] 

หรือพวกเขาคิดวา่ เราไดย้ินไม่สนทนาส่วนตวัของตนเองและความลบัของพวกเขา 

ใช่, [เราท า], และศาสนทูตของเราอยูก่บัพวกเขาท าการบนัทึก 

(Quran: 43/74-80) 

 

ในวนัเราจะวา่ ไปนรก "กรอกคุณรับขอ้มูลหรือไม่" และมนัจะพดู "มีบางเพิม่เติม 



และจะน าสวรรคม์าใกลช้อบธรรม ไม่ไกล 

[จะสามารถกล่าว], "เป็นส่ิงท่ีคุณไดส้ญัญาส าหรับทุก returner [เพื่ออลัลอฮ]์ และควาญ [ของกติกาของเขา] 

ใคร feared ในหนองท่ีเอน็ดูมากท่ีสุด และมาพร้อมกบัหวัใจท่ีกลบัมา [ใน repentance] 

ใส่ในสนัติภาพ อยูว่นักลัป์" 

พวกเขาจะไดส่ิ้งปรารถนาณ 

และกบัเราเพิ่มเติม 

(Quran: 50/30-35) 

 

เหล่านั้นจะมีท่ีใชร่้วมกนัของส่ิงท่ีพวกเขาไดรั้บ และอลัลอฮคื์อ swift ในบญัชี  

(Quran: 2/202) 

วนัหน่ึงเราจะตาย และวนัหน่ึงจะมีจุดส้ินสุดของขั้นตอนการน าเสนอ กล่าวคือจกัรวาลของเราจะยุบส าหรับเร่ิมใหม่ ส าหรับในระยะสุดทา้ย มัน่คง และถาวร 

[60] ขั้นตอนน้ีขั้นสุดทา้ยเรียกวา่ปรโลก  

ปรโลกคือ ต่อเน่ืองของชีวิตปัจจุบนั ไดท้ั้งทางกายภาพ และมโนมยั ไมมี่รู้จกัเวลาส้ินสุดของขั้นตอนการน าเสนอ โดยใครนอกจากอลัลอฮ ์ 

จะมีบางองคป์ระกอบทัว่ไป และแตกต่างกนัระหวา่งขั้นตอนการน าเสนอและเฟสสุดทา้ย กฎทางกายภาพ ทางเคมี 

และชีวภาพจะแตกกมี็ประสบการณ์ในขั้นตอนการน าเสนอ 

ส่วนผสมดีและไม่ดีท่ีเราเห็นในจกัรวาลมีอยูจ่ะถูกเอาออก และพวกเขาจะแตกต่างในเฟสถดัไป ต าแหน่งท่ีตั้งของธรรมะและอธรรมจะแตกต่างกนั 

และผลของความดีท่ีจะคู่กบัดี doers และผลของความชัว่จะเป็นคู่กบั wrongdoers แรกจะเกิดข้ึนในส่วนเรียกวา่พาราไดซห์รือสวน 

และหลงัจะเกิดข้ึนในส่วนเรียกวา่นรก อลัลอฮรู้์ส่วนอ่ืน ๆ จะมีอะไรอยูใ่นเฟสสุดทา้ย  

ดงักล่าวในกลอนต่อไปน้ี รางวลัของอลัลอฮส์ าหรับ doers ดีในปรโลกจะเป็นมากข้ึนเม่ือเทียบกบัการลงโทษส าหรับ evildoers: 

บุคคลไม่มีกรรมชัว่จะไม่มี recompensed ยกเวน้ ดว้ยเช่นดงักล่าว แต่บุคคลไม่ความชอบธรรม ไม่วา่ชายหรือหญิง ในขณะท่ีเขาเป็นแบบ believer 

ท่ีจะป้อนพาราไดซ ์ไดรั้บส ารองณไม่ มีบญัชี 

(Quran: 40/40) 

3.2.2 สญัญาณของปรโลก 

และบุคคลราคะรางวลัของโลกน้ีเราจะใหเ้ขาดงักล่าว 

และบุคคลราคะของรางวลัของการต่อเราจะใหเ้ขาดงักล่าว 

และเราจะ reward กตญัญู 

(Quran: 3/145) 

ตามท่ีเราเห็นในกลอนขา้งบน เราไดรั้บเชิญในชีวิตน้ีเพื่อท าใหก้ารตดัสินใจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปรโลก เพื่อการตดัสินใจน้ีท าให ้เราตอ้งมีความรู้จริงเก่ียวกบัมนั 



และปรโลกคือเก่ียวกบัอนาคตจากมุมมองท่ีมนุษย ์

ดงันั้น เพื่อใหเ้ขา้ใจ เราสามารถใชเ้คร่ืองมือทัว่ไปท่ีเราใชใ้นการท านายอนาคต: 

ในเง่ือนไขท่ีช ่าชองโลก เราท านายอนาคต โดยการท าให ้generalizations ตวัอยา่งเช่น เราเห็นวา่ 

กอ้นหินอยูค่ร้ังแลว้คร้ังเล่าเม่ือเราใหม้นัคร้ังแลว้คร้ังเล่า จาก นั้นเราพดูวา่ มนัจะลม้ลงในคร้ังถดัไปท่ีเราช่วยให ้ดงันั้น 

เราสามารถคาดเหตุการณ์เดียวกนัเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั  

ยงั แนวความคิดส าคญัในการคาดคะเนของเราคือ แนวคิดของ "ดุล" ตวัอยา่งเช่นถา้ฉนัซ้ือส่ิงท่ีคุม้ค่า USD200 ซ่ึงหมายความ วา่ ผมจะตอ้งจ่ายในอนาคต 

USD200 ภายใตเ้ง่ือนไขบางอยา่ง  

เคร่ืองมืออ่ืนท่ีเราใชเ้พื่อรู้อนาคตคือ ขอ้มูลท่ีไดรั้บ โดยผูท่ี้มีความสามารถของบุคคลเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ตวัอยา่งเช่น 

เราฟังผูเ้ช่ียวชาญอุตุนิยมวิทยาตอ้งทราบเก่ียวกบัอากาศในอนาคต และเราวางแผนตามส่ิงท่ีเขาพดู 

ตราบใดท่ีเราไม่พบคา่ท่ีปรโลกสงัเกต เป็นมนุษย ์เราจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือขา้งตน้เพื่อท านายอนาคต ดงันั้น ในพร้อม ๆ กบั Quran 

ค าอธิบายของเราเก่ียวกบัปรโลกยงัคงด าเนินอยูเ่ป็นดงัน้ี: เราก่อนจะมาถึงขอ้สรุปเก่ียวกบัการกระท าของอลัลอฮต์ามการสงัเกตของเราในจกัรวาลของเรา 

เราจะท าใหเ้ก่ียวขอ้งกบัพวกเขารวมถึงแนวคิดของการดุล generalizations และเราจะยืนยนัค าของเขาเหล่าน้ี 

เม่ือเราสงัเกตจกัรวาล เราเห็นวา่ อลัลอฮเ์ป็นใชง้านอยู ่และเขามีความสามารถและจะสร้าง โองการต่อไปน้ีรัฐขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ี: 

ไม่ใช่เขา ท่ีสร้างฟากฟ้าและโลก สามารถสร้างเหมือนของพวกเขา ใช่แน่นอน เขาเป็นผูส้ร้าง knower ทั้งหมด 

(Quran: 36/81) 

 

เป็นการสร้างแรกก าเนิดเรา ดงันั้นจะเราผลิตมนัอีกคร้ัง 

ท่ีเป็นสญัญาของเรา และเราจะตอบสนอง 

(Quran: 21/104) 

ส่ิงท่ีเราสงัเกตในจกัรวาลน้ีคือ เคร่ืองหมายท่ีแสดงใหเ้ห็นเจา้ของอ านาจไมจ่ ากดัทั้งหมด การสงัเกตของเราท าให้บทสรุปท่ีเวียงจนัทนน้ี์เป็นมาของ favors 

มากมาย และท่ีเขาท าใหอ้ านาจของเขาเขา้สู่การกระท า และนอกจากน้ี เราทรานเขาวา่ยงัสามารถใชอ้ านาจของเขาอยา่งแพร่หลายมากข้ึน 

เม่ือเราสงัเกตจกัรวาล เราเห็นท่ีสมัพนัธ์กบัอลัลอฮมี์สอง determinants ของสนัทนาการ: คร้ังแรกของเหล่าน้ีเป็นความสามารถของอลัลอฮส์ร้าง 

และสองคือ เขาจะสร้าง ท่ีสองจะเก่ียวขอ้งกบัมีบางเหตุผลและเป้าหมายส าหรับเขาในการสร้าง  

ถา้ "คน" มี "หมายความวา่" และ "เหตุผล" ท าอะไร และ ถา้บุคคลนั้น "สญัญา" ท า ถา้เขามีความสมบูรณ์แลว้ส่วนใหญ่คงจะท ามนั ในจกัรวาลน้ี 

เราเห็นอยา่งชดัเจนวา่เขม้งวดมากในการท าแผนของเขาแทจ้ริงอลัลอฮน์ั้น 

ดงันั้น ในส่วนต่อไปน้ี เราจะวิเคราะห์วิธีการและเหตุผลเก่ียวกบัปรโลก 

3.2.2.1 อลัลอฮจ์ะสามารถสร้างใหม่ 

แน่นอนอลัลอฮผ์ูส้ร้างและผูส้ร้างจะยงัสามารถสร้างใหม่ ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี: 

ไม่แมนคิดวา่ เราจะรวบรวมกระดูกของเขา 



ใช่แน่นอน เราจะสามารถสร้างใหม่ปลายน้ิวของเขา   [61] . 

(Quran: 75/3-4) 

และ ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี ผูส้ร้างผูส้ร้างเราแรกคือโดยธรรมชาติสามารถสร้างเรา: 

และเขาพดูวา่, "เม่ือเราไดก้ระดูก และไดข้ยี้อนุภาค เรา [จริง] ได ้resurrected เป็นการสร้างใหม่จะไดห้รือไม่" 

พดูวา่ "เป็นคุณหินหรือเหลก็ หรือ [ใด ๆ] สร้างท่ีซ่ึงเป็นการดีภายในหนา้อกของคุณ และพวกเขาจะพดูวา่ "ใครจะ คืนเรา 

พดูวา่ "วา่ผูท่ี้น าคุณมาในคร้ังแรก 

(Quran: 17/49-51) 

และ ตามท่ีเราเห็นในต่อไปน้ีขอ้สร้างหน่ึงเดียววิญญาณ หรือมนุษยท์ั้งไดผ้ลส าหรับอลัลอฮเ์ป็น easiness: 

สร้างของคุณและการคืนชีพของคุณจะเป็น แต่ เป็นชีวิตเดียว 

(Quran: 31/28) 

ในอดีต อาร์กิวเมนตเ์ก่ียวกบัปรโลกไดถู้ก impossibility ของสนัทนาการ แต่วนัน้ี อาร์กิวเมนตน้ี์อาจไม่ 

ไดม้ากอยา่งย ัง่ยืนพร้อมกบัการคน้พบในพนัธุศาสตร์ 

ตามท่ีอธิบายขา้งตน้ เพราะสมับูรณ์ "เอกภาพ" ของพระเจา้ All-Powerful น้ี จะมีไมมี่ใครท่ีจะจ ากดัอ านาจของเขา 

ดงันั้น เราไม่สามารถคาดไดเ้ขาจ ากดัตวัเองเพื่อสร้างจกัรวาลเดียวเท่านั้นท่ี มีผลชัว่คราวเท่านั้น  

เหล่าน้ีคือบทสรุปทั้งหมดเราสามารถยึดของเราสงัเกตของจกัรวาลท่ีน าเสนอ 

3.2.2.2 อลัลอฮมี์เหตุผลและจะสร้าง 

เขาสร้างเขา wills 

(Quran: 30/54) 

จกัรวาลท่ีเราอยูเ่ป็นเพียงโครงสร้างพิเศษของจกัรวาลระหวา่งทางเลือกไดไ้มจ่ ากดัจ านวน ไมมี่ขอ้เทจ็จริงท่ี obliges เช่ือวา่ 

น้ีคือรูปร่างเท่านั้นเป็นไปไดข้องจกัรวาลเรา อยู ่ถา้ไม่ใช่เฉพาะรูปร่างของเอกภพเป็นไปได ้และถา้มาลงในการมีชีวิตอยู ่

แลว้ไม่มีทางเลือกส่วนบุคคลส าหรับสถานะท่ีแทจ้ริงทั้งหมด และ ตามท่ีเราอธิบายไวข้า้งบนส่วนต่าง ๆ มีหลกัเพียงพอท่ีแสดงใหเ้ราหน่ึงพลงัเหนือ  

ถา้จกัรวาลน้ีเป็นผลพวงของส่วนบุคคลจะ จาก นั้นจะมีเป้าหมายนั้นในระดบัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นระดบัท่ีสูงข้ึนกวา่น้ีจกัรวาล  

อยา่งไร แมว้า่เราสงัเกตวา่ ทุกส่วนของจกัรวาลน้ีเป็นแน่นอนเป้าหมาย และมนัถือเอกภาพในตวัเอง เรายงัเห็นวา่ เป็นชัว่คราว และดว้ยตนเองไม่ ดงันั้น 

จึงเป็นทั้ง self-defining ทั้งหมด และทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ในตวัเองเป็นเป้าหมายส าหรับการด ารงอยูข่องตนเองมากข้ึน 

ดงันั้น เราอาจคาดระยะต่อเน่ืองของธรรมชาติท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนัท่ีเป้าหมายส่วนบุคคลของระดบัสูงกวา่จะสามารถท าได ้ 

ไม่ถือวา่เหนือความสามารถของอลัลอฮเ์พื่อสร้างใหม่ ใหเ้ราขณะน้ีพิจารณาการขอบเขตบางอยา่งสาเหตุท่ีสร้าง ในต่อไปน้ี 

เราจะพิจารณาวิธีสงัเกตเราน าเราเขา้ใจปรโลกเป็นเหตุผล: 

3.2.2.2.1 อลัลอฮคื์อปัญญา: สบัสนตามเหตุผล 



เขาเป็นมหาท่ีผา่นเขามูลิกากร 

และเขาคือ Wise ท่ี Knower 

(Quran: 6/18) 

 

O คน ถา้คุณมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบัการคืนชีพ [พิจารณาท่ี] แท ้

เราสร้างคุณ จาก ฝุ่ น แลว้ จากตวัอสุจิ ปล่อย จาก นั้น จากการ clot clinging แลว้ท่อนของเน้ือ จดัรูปแบบ และ unformed วา่ เราอาจแสดง 

และเราจ่ายใน wombs ใครเราจะเป็นเวลาท่ีระบุ แลว้เราออกคุณเป็นทารก แลว้ [เราพฒันาคุณ] คุณอาจไปถึงวนัครบก าหนด [เวลา] ของคุณได ้

และระหวา่งท่ีคุณคือผูท่ี้ถ่ายในเชา้ตาย และระหวา่งท่ีคุณคือผูท่ี้ถูกส่งกลบัไป [เก่า] อายุเก่ามากท่ีสุดเพื่อใหเ้ขารู้การ หลงั [คร้ังมี] ความรู้ ไม่มีอะไร 

และคุณเห็นโลกเป็นหมนั แต่เม่ือเราส่งลงเม่ือฝนตก quivers และ swells และเติบโต [ส่ิง] ของทุกคู่ท่ีสวยงาม 

ท่ีอยูเ่น่ือง จากอลัลอฮเ์ป็นความจริง และเน่ือง จากเขาใหชี้วิตกบัความตาย และเน่ือง จากเขาอยูเ่หนือส่ิงต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีเช่ียวชาญ และ [ท่ีพวกเขาอาจรู้] 

ชัว่โมงมาไม่สงสยัเก่ียวกบัมนั และอลัลอฮน์ั้นจะคืนชีพในคอพอกตาโปน 

และของบุคคลคือผูท่ี้ขอ้พิพาทเก่ียวกบัเก่ียวกบัอลัลอฮ ์โดยไม่มีความรู้ หรือค าแนะน า หรือหนงัสือการ enlightening [จากเขา], 

(Quran: 22/5-8) 

ตามท่ีเราเห็นในโองการขา้งตน้ เม่ือเราสงัเกตจกัรวาล เราเห็นวา่ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนดว้ย เหตุผลบางประการ และ ไปทางเป้าหมายแน่นอน ในโองการขา้งตน้ 

อลัลอฮใ์หต้วัอยา่งของการสร้างของมนุษย ์ส่ิงท่ีสร้างข้ึนในระหวา่งการสร้าง และน้ีระยะต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายบางอยา่งแตกต่างกนั 

ไม่มีอะไรในระยะเหล่าน้ีบงัเอิญ ไม่มีอะไรไร้ประโยชน ์ในมากธรรมชาติของทุกส่ิงท่ี อลัลอฮไ์ดว้างคุณลกัษณะน้ีทุกอยา่งนอ้ยหน่ึงเหตุผล 

และอลัลอฮค์  ้าจุนคุณลกัษณะน้ีของทุกอยา่ง ส่ิงท่ีเราสงัเกตการณ์แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูส้ร้างและ Sustainer ท่ีเป็น Wise 

และส่ิงท่ีเขาสร้างสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของเขา 

เพื่อให ้สามารถเราพดูวา่ ใน wholeness ของ จกัรวาลน้ีไม่มีเป้าหมายหรือไม ่

3.2.2.2.2 มีเหตุผลส าหรับจกัรวาลน้ี 

แลว้ ไม่ไดคุ้ณคิดวา่ เราสร้างคุณเปล่า ๆ ปล้ี ๆ 

และท่ีเรา คุณจะไม่กลบั 

(Quran: 23/115) 

 

และเราสร้างไม่ฟากฟ้า และแผน่ดินโลก และทั้งหมดท่ีอยูร่ะหวา่งเหล่านั้น ส าหรับเล่นเพียง 

ไม่เราไดส้ร้างพวกเขายกเวน้ในความจริง แต่ไม่ทราบส่วนใหญ่ของพวกเขา 

(Quran: 44/38-39) 

เป็นทุกส่ิงทุกอยา่งดว้ยเหตุผลอยา่งนอ้ย เราเขา้ใจวา่ อลัลอฮคื์อปัญญา ดงันั้น การสร้างจกัรวาลน้ีทั้งนั้นตอ้งเป็น ดว้ยเหตุผล 



เป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนน้ี สมมติวา่ คุณหาปากกาท่ีใดท่ีหน่ึง คุณรู้วา่ ส่ิงน้ีท าเพื่อท่ีจะใชใ้นการเขียน ท าไม เน่ืองจาก เร่ิมแรก มีการออกแบบในรูปร่าง 

ประการท่ีสอง ใชว้สัดุบางอยา่งเพื่อใหไ้ด ้วสัดุท่ีใชน้ั้นสามารถใชง้านเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ได ้thirdly fourthly คนท่ีท าไดรู้้เก่ียวกบัการท าปากกา 

เขียน ทราบ fifthly ถา้มี ไมมี่เช่นเหตุผลแลว้ ความพยายามท่ีใชก้ารออกแบบ และเพื่อใหจ้ะเพยีงแค่เสีย ซ่ึงไม่ใช่ส่ิงท่ีเหมาะสม แต่ผูท่ี้สามารถท าได ้

ควรจะสมเหตุสมผล 

เหมือนตวัอยา่งน้ี เม่ือเราสงัเกตจกัรวาล เราดูวา่ มีของสลิ กบัของ planets กบัของชีวิต กฎหมายของทางกายภาพ มีระบบของ กบัศิลปะในนั้น 

ดว้ยความงาม มนัไม่สามารถท าเปล่า ๆ ปล้ี ๆ เดียวกนัใชส้ าหรับเราเช่นกนั ถา้เราพิจารณาความสามารถของเราในการวิเคราะห์ หู ตา...ของเราเราอาจทรานวา่ 

เราไม่ไดถู้กสร้างเพื่อกิน ด่ืม และนอน และหายตลอดไป 

ดงันั้น เป็นส่วนของจกัรวาลน้ีชัว่คราว และเป็นผลิตภณัฑข์นาดใหญ่ ไดแ้จง้วา่ จะมีสร้างแน่นอนเป้าหมาย มิฉะนั้น มนัจะเสีย  

อยา่งไร เราไม่มีเหตุผลใด ๆ เสียงอา้งวา่ การตายคือ จุดส้ินสุด การตายเป็นเพียงหน่ึงระยะ แมเ้ม่ือเราโลก หรือแมก้ระทัง่ ก่อนท่ี 

มีจะของอลัลอฮเ์ก่ียวกบัแต่ละของเรา ดงันั้น เราสามารถผา่นระยะ ถึงตาย เรากลบัไปท่ีโลก แต่ไม่มีหลกัฐานแน่นอนวา่ ระยะท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

และเราไม่รับทราบในโองการท่ีระยะจะด าเนินต่อจนกวา่ระยะการขอ้สรุปต่อไปน้ี:  

แน่นอนคุณตอ้งเดินทางจากระยะการ stage (ในชีวิตน้ี และ ในปรโลก) 

(Quran: 84/19) 

 

ทุกชีวิตจะล้ิมรสความตาย และคุณจะเท่านั้นไดรั้บค่าตอบแทนของคุณ [เตม็] ในวนัคืนชีพ 

ดงันั้น ผูท่ี้วาดจากไฟ และรับเขา้ไปสวรรคจ์ะไดส้ าเร็จ 

และส่ิงท่ีเป็นชีวิตของโลกน้ียกเวน้ความเพลิดเพลินของภาพลวงตา 

(Quran: 3/185) 

ตามท่ีเราเห็นในค าสัง่ต่อไปน้ีจาก Quran น้ีส่วนหน่ึงของชีวิตในโลกน้ีชัว่คราว เป็นเพียงบางอยา่งเหตุผล และระยะน้ีของชีวิตไม่ใช่ส่วนส าคญัของชีวิต:  

และเขาท่ีเช่ือกล่าว: "O คนของฉนั ท าตามฉนั ฉนัจะแนะน าคุณใหห้ลกัสูตรดา้นขวา 

O คนของฉนั ชีวิตทางโลกน้ีคือ เฉพาะหมายถึง (การส้ินสุด), 

แต่ปรโลกจะ abode ของเสถียรภาพ 

(Quran: 40 / 38-39) 

บางประการดงัน้ีคือ: 

3.2.2.2.2.1 ของ FAVORS ของอลัลอฮ ์

Beneficent, Merciful มีเขา (อลัลอฮ)์ ได ้

(Quran: 59/22) 

 

พระของคุณคือ ตวัการอธิปไตยของเขา wills 



(Quran: 11/107) 

 

รู้ชีวิตของโลกน้ีมีแต่มหรสพ และนนัทนาการ และเคร่ือง ประดบั 

และโออ้วดกนัและแข่งขนัเพิม่รวยและเด็ก 

เหมือนอยา่งของฝนเป็น ท่ีเติบโตของพืช [ผลลพัธ์] pleases tillers 

แลว้ dries และคุณเห็นเปิดเหลือง 

แลว้ จะกลายเป็น debris [ฝน] 

และในปรโลกเป็นมหนัตโทษและอภยัจากอลัลอฮแ์ละการอนุมติั 

และชีวิตทางโลกยกเวน้ความเพลิดเพลินของภาพลวงตาคืออะไร 

(Quran: 57/20) 

ถา้อลัลอฮเ์ป็น Beneficent และผูย้ิ่งใหญ่ของเขา wills เขาอาจสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเขาสามารถประทาน favors ของเขา 

อลัลอฮ ์Beneficent บอกเราวา่ เขา willed และไดใ้ห ้favors ถาวร สถานท่ีเหล่าน้ี favors ถาวรคือ 

พาราไดซซ่ึ์งเป็นความสมบูรณ์แบบเท่าท่ีอลัลอฮ ์wills ในสถานท่ีน้ี มีไม่มีความเจบ็ปวด กลวัไมมี่ ไม่มีขา้ศึก แพงไมมี่ทรัพยากร และความเสียใจไม่ 

ในสถานท่ีน้ี มีความสุขและสนัติภาพ [62] . 

อลัลอฮมี์ willed ใส่มีสวรรคท่ี์มีความรู้และอ านาจบางอยา่ง เขาไดส้ร้างมนุษยท่ี์ มีการ potentials และความสามารถในการเลือกความดีหรือความชัว่ 

ท าอยา่งไร และรู้วา่ความดีเป็นความชัว่เป็นเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี: 

และเรากล่าววา่, " O อาดมั อาศยั อยู ่คุณและภรรยาของคุณ ในพาราไดซ ์และ eat ซ่ึงเป็นใน [ง่าย และ] ไพบูลยจ์ากไหนคุณจะ 

แต่เขา้ไม่หาตน้ไมน้ี้ lest คุณไดร้ะหวา่ง wrongdoers 

(Quran: 2/35) 

แต่ยงั อลัลอฮไ์ดห้า้มเขา้ของเลว หยิ่ง untruthful และอกตญัญูในการพาราไดซ ์มีการอา้งอิงถึงขอ้เทจ็จริงน้ีในกลอนต่อไปน้ี: 

แต่เมสไซยาห์กล่าววา่: 

"ลูกของอิสราเอล การเคารพภกัดีอลัลอฮ ์พระเจา้ของฉนั และพระเจา้ของคุณ ผูท่ี้สมาคมกบัอลัลอฮ ์อลัลอฮส่ิ์งมีแน่นอนตอ้งห้ามสวรรคเ์ขา และ abode 

ของเขาตอ้งไดใ้นไฟ 

Wrongdoers มี helpers ไม ่

(Quran: 5/72) 

ดงันั้น เขาใหท้างเขา้ในสวรรคน้ี์ส าหรับมนุษยผ์ูจ้ริงใจเลือกท่ีจะใส่มี ผูท่ี้มีความกลมกลืนมีค่าเลิศ และผูท่ี้ท าความดี ดงันั้น สรุป และถาวรสถานท่ี favors 

ของเขาจะเกิดข้ึนคือพาราไดซต์ามท่ีอธิบายไวใ้นโองการต่อไปน้ี: 

ส าหรับผูท่ี้ท า ดี (ท่ีดิน) เป็นความดีและพิเศษ 



ไม่มีความมืดจะครอบคลุมและของพวกเขาใบหนา้ ไม่ยางอาย 

เหล่านั้นคือ companions ของพาราไดซ ์พวกเขาจะปฏิบติัณชัว่ฟ้าดินสลาย 

แต่พวกเขางานกลางชัว่ doings, recompense ของการกระท าชัว่ เป็นของเทียบเท่า และยางอายจะครอบคลุมพวกเขา 

พวกเขาจะไดจ้ากอลัลอฮไ์ม่มีตวัป้องกนั 

มนัจะเป็นเหมือนใบหนา้ของพวกเขาครอบคลุมกบัช้ินส่วนตอนกลางคืนเขม้ดงันั้น [ก าลงัพวกเขา] 

เหล่านั้นคือ companions ไฟ พวกเขาจะปฏิบติัณชัว่ฟ้าดินสลาย 

(Quran: 10/26-27) 

ในบริบทของ favors ถาวรของอลัลอฮ ์หน่ึงในเหตุผลท่ีเขาสร้างเราในระยะน้ีในจกัรวาลน้ีเป็นการใหโ้อกาสในการเลือกตวัเลือกต่าง ๆ 

ของเราเป็นระยะสุดทา้ย และน าเสนอ ในโองการต่อไปน้ี เขา clarifies น้ี: 

และบุคคลราคะรางวลัของโลกน้ีเราจะใหเ้ขาดงักล่าว 

และบุคคลราคะของรางวลัของการต่อเราจะใหเ้ขาดงักล่าว 

และเราจะ reward กตญัญู 

(Quran: 3/145) 

 

และพดูวา่, "ความจริงจากพระ ดงันั้น บุคคล wills ใหเ้ขาเช่ือ และบุคคล wills ใหเ้ขาไม่เช่ือ"  

(Quran: 18/29) 

 

แน่นอน เราแนะน าใหเ้ขาวิธี เขาจะกตญัญู หรือเป็นเขาเนรคุณ  

(Quran: 76/3) 

ในบริบทของ favors ถาวรของอลัลอฮ ์เหตุผลท่ีสองท่ีซ่ึงเขาไดส้ร้างเราในระยะน้ีคือการ แยกความแตกต่างกบัเกณฑว์ตัถุประสงคค์นท่ีดีจากผูท่ี้มีความร้าย 

คนท่ีพยายามปฏิบติัตามอลัลอฮ ์และสอดคลอ้งกบัค่าเทพจากผูท่ี้ท าอยูว่า่เป็นไงกจ็ากคนท่ีไม่หยิ่งใครไม่และ กลอนต่อไปน้ีท าใหอ้า้งอิงไปน้ี: 

มีอลัลอฮ ์willed เขาจะไดท้ าคุณประเทศชาติหน่ึง [united ในศาสนา], แต่ [เขาตั้งใจ] เม่ือตอ้งการทดสอบคุณในส่ิงท่ี เขามีใหคุ้ณ ดงันั้น แข่ง [ทุกท่ี] ดี 

เพื่ออลัลอฮจ์ะกลบัของคุณทั้งหมดดว้ยกนั และเขาจะ [แลว้] แจง้คุณเก่ียวกบัท่ีท่ีคุณใชจ้ะแตกต่างกนั 

(Quran: 5/48) 

จากนั้น อลัลอฮจ์ะประทานของเขาถาวร favors ท่ีใครเลือกท่ีจะเช่ือในส่ิงเหล่านั้น และผูท่ี้ตอ้งการ ผูท่ี้ไดรั้บประโยชนจ์ากขอ้ความของอลัลอฮ ์

และผูท่ี้เลือกท่ีสอดคลอ้งกบัค่าเลิศ 

เหล่าน้ีคือผลท่ีเป็นธรรมชาติทั้งหมดของพระเจา้ท่ี Beneficent และใชง้านอยู ่ 

และในพาราไดซ ์มนัจะเป็นเหมือนอยา่งถาวรอลัลอฮคื์อ การ Beneficent 



3.2.2.2.2.2 การใชง้านจริง 

อลัลอฮคื์อ ความจริง 

(Quran: 22/6) 

 

เขาควรพิสูจนค์วามจริงจริง 

และความเทจ็เป็นเทจ็ 

แมว้า่อาชญากร disliked มนั 

(Quran: 8/8) 

 

"และแน่นอน เราหรือคุณจะ ข้ึนค าแนะน า หรือขอ้ผิดพลาดท่ีชดัเจน" 

(Quran: 34/24) 

 

แน่นอน เราเสนอความน่าเช่ือถือฟากฟ้า และแผน่ดิน และภูเขา และพวกเขาปฏิเสธท่ีจะแบกมนั และ feared มนั แต่ชาย [undertook เพื่อ] แบกมนั 

แน่นอน เขาไดอ้ธรรม และไร้การศึกษา 

[มนั] เพื่อใหอ้ลัลอฮอ์าจลงโทษคนปากอยา่งใจอยา่ง และปากอยา่งใจอยา่งผูห้ญิง และผูช้าย และผูห้ญิงท่ีเช่ือมโยงผูอ่ื้นกบัเขา และอลัลอฮน์ั้นอาจยอมรับ 

repentance จาก believing ชายและหญิง believing 

และท่ีเคยมีเมตตาของอลัลอฮแ์ละ Merciful 

(Quran: 33/72-73) 

 

ดงันั้นความจริงก่อตั้ง และ abolished เป็นส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัท าอะไร 

(Quran: 7/118)  

จะจริงถูกซ่อน หรืออยูใ่นสถานะของความรู้ตลอดไปหรือไม ่

มีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัเรา เราเป็นส่วนหน่ึงของฉากส าหรับการด าเนินการจริง  

อลัลอฮรู้์ความจริง แต่ผลของความจริงยงัจะสามารถด าเนินการ เขาไดส้ร้างจกัรวาลน้ี 

เขาไดส้ร้างส่ิงมีชีวิตจ านวนมากท่ีล้ิมรสของเขาอ านาจและความเมตตาของพระองค ์และเขาไดส้ร้างเรา เขาเปิดใชง้านเราสามารถแยกความแตกต่าง 

ระหวา่งดา้นขวา และไม่ถูกตอ้ง เลว และดี และเขาไดส้ร้างเคร่ืองหมายเก่ียวกบัความจริงมากมาย ในการประชุมของเรา ในโลก และ ใน skies 

และเขาไดแ้สดงเราจริงและเสน้ทางดา้นขวาในขอ้ความของเขาซ่ึงเขาส่งผา่นศาสนทูตของเขา และเขาใหเ้ราเป็นอิสระในการเลือกเสน้ทางเราตอ้ง 

และเขาใหเ้ราเวลาท่ีแน่นอนเพื่อใหเ้ราคน้หาความจริง  



เขาจ าเราไดก้ลมกลืนกบัความจริงในความเช่ือของเรา ค  า และการกระท า  

ขณะน้ี ในโลกน้ี มีคนความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนั ความเช่ือ และกระท า และวนัหน่ึง ท่ีเราจะตาย และ ใน วนัหน่ึง -เราไม่ทราบเวลาของ-, 

จกัรวาลน้ีจะยุบส าหรับการเร่ิมตน้ใหม ่แลว้ มนัจะถูกแทน แลว้ ทุกคนจะถูกสร้างข้ึนทั้งทางกายภาพ และ spiritually 

และทุกคนจะถูกก าหนดใหร้ะเบียนของส่ิงท่ีเขาหรือเธอเช่ือใน กล่าววา่ และไม่ไดใ้นปัจจุบนัส่วนหน่ึงของชีวติของเรา และจะมีวนัตดัสินเม่ืออลัลอฮจ์ะตดัสิน 

ดว้ยความยติุธรรมเตม็ 

แลว้ เหล่าผูท่ี้มีความกลมกลืนกบัความจริงในตนความเช่ือ ค า และความ จะรับ และส่งไปสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในสวรรคโ์ดยตรง 

ผูท่ี้ไม่เป็นไปตามความจริงจะลงโทษ และส่งไปสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในนรกโดยตรง  

ดว้ยวิธีน้ี ความจริงจะผลิตของผล และจะด าเนินการจริง ลบ ดว้ยเวลา เคร่ืองท าเคร่ืองหมายบวก บวกเวลาบวกท าบวก ดงัน้ี ทั้ง trueness ความจริง และ 

falseness ของความเทจ็จะไดแ้จ่มแจง้ จะด าเนินการผล น้ีจะเกิดข้ึน ในการลงโทษส าหรับการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง และถูกส าหรับความดี และ 

ตามท่ีกล่าวใน Quran:  

ดงันั้น บุคคลไม่น ้าหนกัของอะตอมของดีเห็น; และบุคคลไม่มีอะตอมน ้าหนกัของความชัว่จะเห็น 

(Quran: 99/7-8) 

ผล ในมิติทั้งหมด และ ในทุกองศา ความจริงจะไดแ้จ่มแจง้ทั้งหมด และท า เตือนใหเ้ราใหท่ี้น่ีหน่ึงในช่ือของอลัลอฮคื์อการความจริง [63] . 

เป็นความจริงนิรันดร ผลของการปฏิบติัตาม หรือไม่ปฏิบติักบัมนัในความเช่ือจะเป็นไดต้ลอดไป 

3.2.2.2.2.3 ก่อตั้งของดุล 

แต่บรรดาผูท่ี้ไม่เช่ือวา่ "ชัว่โมงจะ มาไม่ถึงเรา 

พดูวา่ "ใช่ โดยพระเจา้ของฉนั มนัยอ่มจะมาใหคุ้ณ [อลัลอฮคื์อ] Knower ของในหนอง " 

ไม่แกจ้ากเขาคือน ้าหนกัของอะตอมภาย ในฟากฟ้า หรือภาย ในโลกหรือ [คือ] มีขนาดเลก็กวา่ท่ี หรือ มากกวา่ ยกเวน้วา่เป็นการลา้งการลงทะเบียน 

วา่ เขาอาจ reward บรรดาผูท่ี้เช่ือ และท าท่ีดิน righteous 

เหล่านั้นจะมีอภยัโทษและอริยส ารอง 

แต่ผูท่ี้มุ่งมัน่ต่อโองการของเรา [คน้หา] เพื่อท าใหเ้กิดความลม้เหลวของพวกเขาจะลงโทษท่ีเจ็บปวดของ foul ธรรมชาติ 

(Quran: 34/3-5) 

 

คือเขาผูแ้ต่งมีตั้งคุณ viceroys ในโลก และมียกบางส่วนของคุณในอนัดบัเหนือผูอ่ื้น วา่ เขาอาจลองคุณในส่ิงท่ีเขาไดก้ าหนดใหแ้ก่คุณ ยอ่ม พระมี swift 

ในเวรกรรม และยอ่ม คงจะ เมตตาทั้งหมด เมตตาทั้งหมด 

(Quran: 6/165) 

 

ทุกอยา่งเป็นของเขา 

(Quran: 27/91) 



 

และสวรรคเ์ขายก และสร้างดุล 

(Quran: 55/7) 

อลัลอฮไ์ดส้ร้างสมดุลในจกัรวาลน้ี ตวัอยา่งเช่น สมการทางกายภาพหรือเคมีสมการใด ๆ มาเป็นจริงเม่ือเราท าการทดลอง และถา้มนัไมม่าจริง เราพดูวา่ "เรา" 

ท าผิด เหล่าน้ีแสดงใหเ้ราใหค้วามส าคญัของยอดดุลส าหรับผูส้ร้าง 

ดงันั้น เราใชย้อดดุลในโลกตามท่ีไดรั้บ น้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ อลัลอฮ ์wills และสามารถสร้างดุลในรายละเอียดท่ี minutest ดงันั้น อลัลอฮผ์ูส้ามารถ และผู ้

willed เพื่อสร้างสมดุลในโลกเป็นของหลกัสูตรสามารถตั้งเช่นสมดุลในจกัรวาลของดี และร้าย และแจง้ใหเ้ขาทราบเราวา่ 

เขาเป็นกระดูกในการสร้างดงักล่าวดุล [64]ตามท่ีเราสงัเกตเห็นในโองการต่อไปน้ี: 

ดงันั้น บุคคลไม่น ้าหนกัของอะตอมของดีเห็น, 

และบุคคลไม่มีอะตอมน ้าหนกัของความชัว่จะเห็น 

(Quran: 99/7-8) 

 

และอลัลอฮส์ร้างในฟากฟ้าและโลกในความจริงและเพื่อใหทุ้กชีวิตอาจ recompensed ส าหรับส่ิงท่ีจะไดรั้บ และพวกเขาจะไม่ถูกจดั unjustly 

(Quran: 45/22) 

3.2.2.3 ส่ือสารและสญัญาจากอลัลอฮ ์

Quran น้ีแนะน าไปท่ีซ่ึงจะเหมาะสมท่ีสุด แท ้

และใหข้่าวดีการศรัทธาใครท า righteous ท่ีดินท่ีพวกเขาจะไดร้างวลัยอดเยีย่ม 

และท่ีผูไ้มศ่รัทธาในปรโลก 

เราไดเ้ตรียมไวส้ าหรับพวกเขาการลงโทษท่ีเจ็บปวด 

(Quran: 17/9-10) 

ส าหรับบรรดาผูท่ี้มีความเช่ือเก่ียวกบัอ านาจของอลัลอฮ ์เช่ือมโยงตรรกะตรงไปปรโลกคือ ขอ้ความของอลัลอฮ ์ท่ีเวียงจนัทน ์และทั้งหมด Knower  

อลัลอฮคื์อ Knower ท่ีดีท่ีสุดของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้นเฉพาะเขาสามารถบอกเราอยา่งสมบูรณ์เก่ียวกบัปรโลก เป็นขีดเสน้ใตใ้นกลอนต่อไปน้ี: 

และไม่สามารถแจง้ใหท้ราบเช่นใครจะทราบทั้งหมด 

(Quran: 35/14) 

นอกจากน้ี ส าหรับ believer ใด ๆ ในตวัพระเจา้ทั้งหมด knower และเวียงจนัทน ์Quran ขอ้ความอาจไม่หนีความรู้ของพระดงักล่าว เหมือน 

Quran ในการโตราห์และพระวรสารนกัมีอา้งอิงไปปรโลกดว้ย มีพระทั้งหมด knower และเวียงจนัทนมี์พลงังานการป้องกนั 

หรือแกไ้ขขอ้ความยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางเก่ียวกบัปรโลกใหใ้นช่ือของเขา โดยบางคน มีขอ้ความเหล่านั้นถูกท าใหเ้ขา้ใจผิด ส าหรับ believer ใด ๆ 

ในพระเจา้ท่ีทรงพลงัและ knower มนัจะเป็นไปไดพ้ระเจา้ไม่ก าจดัความเทจ็ไวดแ์พร่พดูในช่ือของเขาหรือไม่ อลัลอฮก์ล่าววา่ ต่อไปน้ีบนปัญหาน้ี: 



หรือท าพวกเขา วา่ "เขาไดอุ้ปโลกนเ์ก่ียวกบัอลัลอฮก์ารโกหก" 

แต่ถา้อลัลอฮ ์willed เขาสามารถประทบัตราบนหวัใจของคุณ 

และอลัลอฮก์ าจดัความเทจ็ และสร้างความจริง โดยค าของเขา 

แน่นอน เขาเป็นรติท่ีภายในหนา้อก 

(Quran: 42/24) 

 

หรือท าพวกเขา วา่ "เขาไดอุ้ปโลกนม์นั  

พดูวา่, "ถา้ฉนัแต่งมนั คุณมีศูนยส์ าหรับ [ป้องกนั] ฉนัจากอลัลอฮ ์คงจะทราบวา่ส่วนใหญ่ของท่ีซ่ึงคุณก าลงัเก่ียวขอ้ง  

เพียงพอคือเขาเป็นพยานระหวา่งฉนัและคุณ และเขาคือ Forgiving Merciful " 

(Quran: 46/8)  

 

ไดเ้ขาอุปโลกนเ์ก่ียวกบัอลัลอฮก์ารโกหก หรือมีในเขา madness 

ค่อนขา้ง ผูไ้ม่ศรัทธาในปรโลกเขาจะอยูใ่นการลงโทษ และ [อยูใ่น] ขอ้ผิดพลาดท่ี extreme 

แลว้ พวกเขาไมม่องคืออะไรก่อนท่ีพวกเขาและมีอะไรอยูเ่บ้ืองหลงัของสวรรคแ์ละแผน่ดิน 

ถา้เราควรจะได ้เราสามารถท าใหเ้กิดโลกกลืนพวกเขา หรือ [อาจ] ใหล้ม้เม่ือการกระจายตวัจากทอ้งฟ้า 

แน่นอนในท่ีเป็นเคร่ืองหมายส าหรับทุกคนใชก้ารเปิดกลบั [เพื่ออลัลอฮ]์ 

(Quran: 34/8-9) 

3.2.3 ผลทางปฏิบติัของปรโลก   [65]  

และจดจ าเรามูลิกากร อบัราฮมั ไอแซค และ Jacob - ของแรงและวิสยัทศัน ์[ศาสนา] 

แน่นอน เราเลือกพวกเขาส าหรับคุณภาพท่ีเป็นเอกสิทธ์ิเฉพาะบุคคล: 

ร าลึกถึงบา้น [ของปรโลก] 

(Quran: 38/45-46) 

มีผลทางปฏิบติัของ believing ในปรโลก ส าหรับบุคคลและสงัคมตามท่ีอธิบายไวต้่อไปน้ี: 

3.2.3.1 ทราบวา่ ไม่มีคงชีวิต 

และเขาท่ีเช่ือกล่าว: "O คนของฉนั ท าตามฉนั ฉนัจะแนะน าคุณใหห้ลกัสูตรดา้นขวา 

O คนของฉนั ชีวิตทางโลกน้ีคือ เฉพาะหมายถึง (การส้ินสุด), 



แต่ปรโลกจะ abode ของเสถียรภาพ 

(Quran: 40 / 38-39) 

 

Iblees [66]และไดแ้ลว้ยืนยนัผา่นเหล่านั้นของเขาอสัสมัชญั เพื่อใหพ้วกเขาตามเขา ยกเวน้พรรคของศรัทธา  

และเขามีเหนือพวกเขาไมมี่อ านาจ [มนัถูก decreed] ท่ีเราอาจท าใหป้ระจกัษแ์จง้ผูท่ี้เช่ือในปรโลกจากใครเป็นดงัคลางแคลงใจได ้

และพระ เหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง คือ ผูป้กครอง 

(Quran: 34/20-21) 

 

ส่วนส ารองของชีวิตในโลกน้ีมี แต่เลก็นอ้ย as compared with ปรโลก 

(Quran: 9/38) 

 

พวกเขาจะพดู วา่ 

"การสรรเสริญอลัลอฮ ์ผูท่ี้เอาออกจากเรา [ทั้งหมด] ความเสียใจ 

แน่นอน พระเจา้ของเราคือ Forgiving และ Appreciative 

เงินสงเคราะห์ของเขาผูท่ี้มีท าใหเ้ราอาศยัอยูใ่น abode สจัจะมัน่คงชีวติเพื่อ weariness ไม่ assails เราเหน่ือยลา้ไม่ 

(Quran: 35/34-35) 

 

และชีวิตทางโลกน้ีไม่ใช่แต่การนนัทนาการและการนนัทนาการ 

และแน่นอน บา้นของปรโลก ท่ีมีชีวิต (นิรันดร) ถา้เพียงพวกเขารู้ 

(Quran: 29/64) 

บนมือหน่ึง เรามีอายุการใชง้านซ่ึงเป็นเหมือนจุดเม่ือเทียบกบักรอบเวลาท่ีขนาดใหญ่ และในอ่ืนๆ ไม่มีความพยายามท่ีขนาดใหญ่ภายในเราส าหรับกลัป์ 

ถา้ไม่ปรองดอง ความขดัแยง้น้ีจะแหล่งมาของความเสียใจและ disharmony กบัความจริง  

ชีวิตของเราในโลกน้ีมีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีเราสามารถประดิษฐ ์จอยใด ๆ ทางโลกท่ีเราเพลิดเพลินกบั และความเจ็บปวดใด ๆ 

กต็ามท่ีเราประสบในชีวิตน้ีจะท้ิง วา่เราอยูใ่นบา้นสุดหรู วา่เราใชก้ารโพสตท่ี์สูงท่ีสุด ทั้งหมดของพวกเขาจะท้ิง ดงันั้น แมว้า่เราตอ้งการท่ีลืมวา่ เราเป็นฉกรรจ ์

หรือ แมว้า่เราไมจ่ า เรามีความรู้ในส่วนลึกของส านึกของเราจะมีการ joys ของเรา video presentation; ocean การเดินทางของเรา 

การประชุมของเรา...  

อยา่งไร อะไรกต็ามเราได ้รวมถึงความคิดของเรา ความรู้สึก อวยัวะ เซลลเ์ป้าหมายท่ีกลัป์ ตวัอยา่งเช่น ถา้ไฟสมัผสักบัมือของเรา เราดึงถอยหลงัเตม็ใจ หรือ 

unwillingly  



มีกลไกภายในตวัเราหมายใจส าหรับกลัป์สอดคลอ้งกบัความจริง หรือเป็นเพียงมายาพวกเขา และจะเราจบ และหายไปตลอดหรือไม ่ 

แรงจูงใจภายในเราส าหรับกลัป์และความรู้ท่ีชีวิตน้ีถูกจ ากดัเกินไปอาจท าใหเ้กิดความเสียใจขนาดใหญ่และความขดัแยง้ และแน่นอน ส้ิน favors 

ของอลัลอฮท่ี์เราเพลิดเพลินในโลกน้ีอาจมีการสูญเสียขนาดใหญ่ เป็นการยากส าหรับคนท่ีตอ้งมีความสุขขณะ believing ทุกอยา่งจะจบ ดว้ยการตาย ขณะ 

believing หน่ึงวนัท่ี ลบจะไม่สามารถเห็น ไดย้ิน การหายใจ การยา้ย...ตลอดไป  

ดงันั้น คนน้ีอาจพยายามสนุกกบั joys ของชีวิตน้ีขณะพยายามท่ีจะลืมเก่ียวกบัการตาย พยายามลืมความตายท่ีจะตอ้งต่อสูบ้าง ยงั ภิรมย ์soul 

ซ่ึงจะเปิดการใชง้านชดัเจน infinite ดว้ย joys จ ากดัของชีวติน้ี เป็นเร่ืองยาก ดงันั้น พยายามท่ีจะตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะ 

ประสิทธิภาพสูงสุดในโลกียวิสยัจะท าใหเ้กิด disorders ท่ีร้ายแรง  

ดงันั้น เรามกัจะเห็นตวัอยา่งของบุคคลท่ีมุง่มากทรัพยส์มบติัของพวกเขาแมว้า่จะมีเวบ็เพจเป็นพนัดอลลาร์ 

ในขณะท่ีมีคนหลายลา้นคนท่ีก าลงัหิวท่ีจะไม่ช่วยมาก นอกจากน้ี เราสามารถเห็นผูท่ี้ลม้เหลวในความพยายามของพวกเขาเพื่อเพิ่มสมบติัทางโลกของกฎหมาย 

และผูท่ี้พยายามรับสิทธิของผูอ่ื้นดว้ยวธีินอกกฎหมาย อีกคร้ัง เราไดย้ินของบุคคล tasted video presentation; ocean ทั้งหมดน้ีชีวิต 

แต่ฆ่าตวัตาย เพราะเห็นวา่ จะไม่พอใจในโลกียวิสยั  

แต่คนท่ีรู้ท่ีเขาจะไป ใครรู้วา่ ชีวติน้ีเป็นระยะเตรียมส าหรับปรโลก วา่ การตายคือการ ปรับระยะการถูกส่งผา่นจะมียอดปรารถนาของเขากบัชีวิตนิรันดร ทั้ง 

ในความเป็นจริง และ ในความคิด ดว้ยวิธีน้ี ส่ิงท่ีเขามุ่งหวงัส าหรับจะเหล่ือมกบัมิติของธรรมชาติของเขา และคนน้ีจะไม่พยายามเพลิดเพลินกบั joys 

ของชีวิตน้ีในวธีิขาดดุล และจะไดรั้บประโยชนจ์าก joys น้ีชีวิตในดุล สนัติภาพ และความสุขในขณะท่ีการน าใหผู้ส้ร้างงาน 

3.2.3.2 น่าเช่ือถือ 

และเราสร้างสมดุลของความยุติธรรมส าหรับคืนท่ีวนัของชีพ 

ดงันั้นไมมี่ชีวิตอยูถื่อวา่ unjustly ท่ีทั้งหมด 

และ ถา้มี [แม]้ น ้าหนกัของเมลด็มสัตาร์ด เราจะน ามนัมา 

และเพียงพอคือเราเป็นนกับญัชี 

(Quran: 21/47) 

 

เขาอยูก่บัคุณคุณอยูไ่หน 

และอลัลอฮคื์อ Seer ของส่ิงท่ีคุณท า 

(Quran: 57/04) 

ในโลกน้ี บางคร้ังคนท่ียอมรับดา้นเทียบกบัคนอ่ืนไป unpunished ไป หวงัของรับ undiscovered และ unpunished 

สามารถท าใหบ้างคนยอมรับ หรือต่อดา้นของพวกเขา แต่ขอ้เทจ็จริงท่ีทุกอยา่งถูกบนัทึก และจะ recompensed discourages 

หลายคนจากการยืนยนัดา้น และกระตุน้หลายการท าความดี และมีหลายตวัอยา่งท่ีแทจ้ริงในความเคารพน้ี 

นอกจากน้ี ความส้ินหวงัของไม่ถูกรางวลัส าหรับความดีเพื่อผูอ่ื้น นัน่ และเพียรจ าเป็นส าหรับความดีเหล่าน้ีอาจป้องกนัไม่ใหค้นท าความดี 

ดงันั้น สถานการณ์ doers ของความดีและ wrongdoers เห็นผลของการกระท าของตนท่ีจะส่งเสริมสมัมาส าหรับความดี และหา้มปราม evildoer 

จากพฤติการณ์ เป็นการนั้น การท าใหเ้กิดความเช่ือในปรโลก และสาเหตุโลกจะเป็นวิธีดี 



3.2.3.3 ความสุขของความยุติธรรมท่ีเทพ 

แลว้ เราจะเกบ็ลุ่มเหมือนคนหรือไม ่

(Quran: 68/35) 

มีอาชญากรผูฆ้่าพนัคน ขโมยนบัหม่ืนลา้นดอลลาร์ ใครหลายคนท่ีไม่สบายใจ ส้ินสุดในโลกน้ีคือการ ท่ีพวกเขาทั้งหมดไปยงัท่ีฝังศพเหมือนชอบธรรม 

ในหลายกรณี น้ีคือสถานการณ์ท่ีสามารถใจร้ายผูท่ี้ใส่ใจความยติุธรรม 

ดงันั้น วนัตดัสิน และต่อไปน้ีขั้นตอน และผลเป็น comforting ขอ้เทจ็จริงส าหรับคนท่ีดูแลเก่ียวกบัความยติุธรรมส าคญั 

3.2.3.4 ตวักระตุน้ส าหรับการปรับปรุง 

ทุกชีวิตจะล้ิมรสความตาย 

แลว้ เรา จะส่งคุณกลบั 

(Quran: 29/57) 

 

แน่นอนคุณตอ้งเดินทางจากระยะการ stage (ในชีวิตน้ี และ ในปรโลก) 

(Quran: 84/19) 

ในโลกน้ี เราศึกษา เราเพิ่มประสบการณ์ของเรา อยา่งไรกต็าม ผูมี้ความรู้ทั้งหมด จะตาย พวกเขาหายไปกบัความรู้และประสบการณ์ของตนเอง 

แมว้า่เหล่าน้ีคือการสืบทอด และใชใ้นบางกรณี โดยท่ีอนาคตรุ่น จากการส่วนบุคคลมุมมอง คุณจะเป็นทางตนัเป็นโครงการ  

ส าหรับ disbeliever ในปรโลก จากมุมมองส่วนบุคคล ปรับปรุงทั้งหมดจะไม่มีอะไรส าหรับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจ าตาย  

แต่ส าหรับ believer ในปรโลก การตายเป็นเพียงระยะ ส าหรับเขา ทุกการพฒันาและเป้าหมายถูกควบคุม ดว้ยเป้าหมายสูงสุดของความสุขของอลัลอฮ ์

และเป้าหมายน้ีตอ้ง การขยายงานท่ีดี และดีข้ึน และดีข้ึน และงานน้ีและโครงการน้ีตอ้งท าต่อไปจนกวา่จะตายแม ้

และแมห้ลงั จากตาย และ ใน ปรโลก ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี ill-ความรู้สึกท่ีเหลืออยูจ่ะถูกเอาออกจากหวัใจของ doers ท่ีดี และพวกเขาจะไปถึง 

ultimate ฟอก ดว้ยการช่วยเหลือของอลัลอฮ:์  

และเราจะเอาอะไรกอ็ยูภ่ายในหนา้อกของพวกเขาของความแคน้, [ขณะ] ไหลใตเ้หล่านั้นเป็นแม่น ้าท่ีออก  

 

และพวกเขาจะพดูวา่ "สรรเสริญอลัลอฮ ์ใครมี guided เราน้ี และเราจะไม่เคยมีถูก guided ถา้อลัลอฮไ์ดแ้นะน าเรา  

 

ศาสนทูตของพระเจา้ของเรามีมาแน่นอนกบัความจริง" และพวกเขาจะ เรียก "คือพาราไดซ ์ท่ีคุณไดท้ าการสืบทอดส าหรับใชท้ า"  

(Quran: 7/43) 

ดงันั้น ส าหรับ believer ในปรโลก พฒันาคือไมไ่มจ่ าเป็น หรือไร้ผลเป็นตายไม่ใช่จุดส้ินสุด  

3.2.3.5 ตวักระตุน้ส าหรับการคิด และการเลือก 



เหล่าน้ีเป็นตวัไดแ้ลกเปล่ียนค าแนะน าส าหรับขอ้ผิดพลาดและการอภยัโทษส าหรับลงโทษผูท่ี้ การป่วยจะสนเงินรางวลัไฟ 

(Quran: 2/175) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กบัค าสญัญาของนรกซ่ึงเป็นสถานท่ีย  ่าแย ่และค าสญัญาของพาราไดซ ์

มนุษยถู์กขบัเคล่ือนการใชก้ารตดัสินขั้นสุดทา้ยเพื่อใหท้ าตามส่ิงท่ีอลัลอฮต์อ้งการ หรือไม่ มิฉะนั้น หน่ึงสามารถตดัสินใจวา่ เขาไม่สามารถทนการลงโทษ 

และกจ็ะไม่น่าคิดมาก เก่ียวกบัพระเจา้ หรือ เก่ียวกบัระยะเวลาหลงัการตาย ดงันั้น เขาอาจโตเ้ถียงวา่ disbelief เขาไม่ เพราะอกตญัญุตาเขา แต่ไดเ้น่ือง 

จากไดว้า่งท างานในเร่ืองท่ีส าคญัมากกวา่นั้น ค  าสญัญาของการลงโทษเหลือทนปิดประตูการ hypocrisy ดงักล่าว 

ดงั นั้นจากปรโลก คนถูกเชิญของอลัลอฮจ์ะท าการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีใด ๆ และ ถา้เขาไม่ยอมรับ 

เขาจะถ่ายบนความเส่ียงเช่นผูท่ี้ท าไดใ้นโองการต่อไปน้ี:  

และชายจากครอบครัวของฟาโรห์ท่ีมีแฝงความศรัทธาของเขากล่าววา่ believing "ท าคุณฆ่าผูช้าย [เพียงแค่] เน่ืองจากเขาบอกวา่ 'พระเจา้ของฉนัคือ 

อลัลอฮ'์ ในขณะท่ีไดน้ า คุณลา้งการปรู๊ฟจากพระหรือไม่  

และถา้ควรโกหกเขา แลว้เม่ือเขาจะ [ควนัหลงของ] โกหกของเขา แต่ถา้เขาควรจริง มีจะตีคุณบางส่ิงท่ีเขาสญัญาคุณ  

(Quran: 40/28) 

 

คุณไดเ้ห็นคน forbids,  

คนใชเ้ม่ือเขา prays 

คุณเห็นถา้เขาคือค าแนะน าเม่ือมี  

หรือ enjoins ความชอบธรรมหรือไม่  

มีคุณเห็นถา้เขา (disbeliever) ปฏิเสธ (ค าแนะน าของอลัลอฮ)์ และขจดั 

รู้หรือไม่วา่ เห็นอลัลอฮห์รือไม ่ 

Loc ถา้เขาไม ่desist เราจะยอ่มลากเขาตามหนา้ผาก  

ผาก lying, sinning ... 

(Quran: 96/9-16) 

นรกอาจเสียงยุติธรรมบาง อยา่งไรกต็าม แมว้า่ในโลกน้ีมนัอาจดูเช่นท่ี ในปรโลก มนัจะไม่ เพราะ disbelievers 

ท่ีจะเห็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเขาถูกแทนอลัลอฮด์ว้ยถูกท่ีและไมมี่อะไรแลว้ ทุกอยา่งมาจากอลัลอฮ ์และพวกเขาจะแบกพยานวา่ แมว้า่พวกเขาไดอ้ยา่งชดัเจน 

"เห็น" สญัญาณของอลัลอฮ ์ท่ีจะ "เลือก" ป้อนนรก ผูแ้ทนท่ีอลัลอฮ ์ดว้ย idols มนุษย ์บงัคบัธรรมชาติ ความสมัพนัธ์ทางกายภาพ วตัถุ และอ่ืน ๆ 

จะเห็นไดว้า่ ส่ิงเหล่านั้นมีพลงัไมมี่เลย  

ตวัอยา่งหน่ึงเก่ียวกบัเร่ืองน้ีจาก Quran เป็นดงัน้ี: 

และ [ระวงัวนั] เม่ืออลัลอฮก์ล่าววา่, " O พระเยซู บุตรชายของเมร่ี ไมไ่ดคุ้ณพดูคน 'น าฉนัและแม่ของฉนัเป็น deities นอกจากอลัลอฮ"์  

บอกเขาวา่ "บวรคือคุณ ไม่ใหฉ้นัพดูท่ี ซ่ึงฉนัไม่มีสิทธ์ิ  



ถา้ฉนัมีวา่ มนั คุณจะไดรู้้จกัมนั  

คุณรู้วา่ส่ิงท่ีอยูภ่ายในตนเอง และฉนัไม่รู้ส่ิงท่ีอยูภ่ายในตวัเอง  

แน่นอน เป็นคุณท่ีเป็น Knower ของในหนอง  

 

ฉนัวา่ ไม่ไดย้กเวน้ส่ิงท่ีคุณสัง่ใหฉ้นั การเคารพภกัดีอลัลอฮ ์พระเจา้ของฉนั และพระเจา้ของคุณ และฉนัถูกพยานเหนือพวกเขาตราบใดท่ีผมมาระหวา่งกนัได ้

แต่เม่ือคุณส้ินสุดชีวิตของฉนั (บนโลก), คุณได ้Observer ท่ีมากกวา่นั้น และคุณ เหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง พยาน  

 

ถา้ลงคุณควรโทษเหล่านั้นแน่นอน จะมูลิกากร แต่ถา้คุณอภยัเหล่านั้นแน่นอน เป็นคุณท่ีเป็นสง่า Wise  

 

อลัลอฮก์ล่าววา่ "น้ีคือวนัเม่ือตวัจริงจะไดป้ระโยชนจ์ากสตัยข์องตน ส าหรับพวกเขาจะสวน [ในพาราไดซ]์ ภายใตก้ระแสแม่น ้าใด 

เพื่อพวกเขาจะปฏิบติัตลอดไป อลัลอฮถู์กใจกบัพวกเขา และพวกเขากบัเขา นัน่คือความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่  

(Quran: 5/116-119) 

ในปรโลก disbelievers ท่ีจะไม่สามารถโทษใครแต่ตวัเอง พวกเขาจะไม่มีอาร์กิวเมนตใ์ด ๆ 

ท่ีทั้งหมดท่ีจะแสดงจะถูกสมเหตุสมผลในตนความเช่ือในเทพเจา้เป็น false สถานการณ์น้ีถูกอธิบายไวใ้นโองการต่อไปน้ี: 

และเราไดอ้ยา่งแน่นอนน าเหล่านั้นหนงัสือซ่ึงเรามีรายละเอียด โดยความรู้ -เป็นค าแนะน าและความเมตตาต่อผูค้นเช่ือวา่ผูท่ี้-  

ท่ีรอยกเวน้ผลลพัธ์ของ มาวนัผลลพัธข์องผูท่ี้ไดล้ะเวน้ก่อนจะวา่, "ศาสนทูตของพระเจา้ของเราไดม้ากบัความจริง ดงันั้น มี [ขณะน้ี] intercessors ใด ๆ 

การแทรกแซงหรือพยุงเรา หรือสามารถเราส่งกลบัไปท าท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่ท่ีเราใชท้ าอะไร"  

พวกเขาจะไดลื้มตวัเอง  

และสูญหายไปจากพวกเขาคือส่ิงท่ีพวกเขาใชเ้สกสรรป้ันแต่ง 

(Quran: 7/52-53) 

 

และถา้ [เป็น] ลมลงโทษของพระเจา้ของคุณควรสมัผสัเหล่านั้น เขายอ่มพดูวา่, " O ระก ากบัเรา แน่นอน เราได ้evildoers"  

(Quran: 21/46) 

 

และ [เม่ือ] ใกล ้ถึงค ามัน่สญัญาเป็นจริง แลว้พลนัดวงตาของบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาจะถูกโทนโท่ [ในความน่ากลวั ในขณะท่ีพวกเขาพดูวา่], " O ระก าเรา 

เราได ้unmindful น้ี ค่อนขา้ง เราไม่ evildoers  

(Quran: 21/97) 

อยา่งมือ Muslim ท่ีมีการร้องขอจากอลัลอฮเ์ขา้ลงในสวรรคแ์ละการป้องกนัจากนรก วา่เป็นหนา้ท่ี สวด เวร humility ของเขาและส่วนหน่ึงของ 

servantship ของเขา  



3.3 ANGELS 

และบุคคล disbelieves ในอลัลอฮ ์angels ของเขา ของเขาหนงัสือ ศาสนทูตของเขา และ วนัสุดทา้ยไดอ้ยา่งแน่นอนไปไกลหลง 

(Quran: 4/136) 

 

และแน่นอนไดศ้าสนทูตของเรา (เทวดา) มาอบัราฮมักบัข่าวดี 

พวกเขาวา่ "สนัติภาพ" เขากล่าว วา่ "สนัติ และไมไ่ดห้น่วงเวลาในการน าการทอ้งน่องอบ [พวกเขา] 

แต่เม่ือเห็นมือของเขาไม่ถึงมนั เขาเช่ือถือเหล่านั้น และรู้สึกวา่จากพวกเขามีความเขา้ใจ 

พวกเขากล่าววา่ "กลวัไม่ เราไดถู้กส่งไปยงับุคคลของลอ็ต"  

(Quran: 11/69-70) 

 

และเพื่ออลัลอฮ ์prostrates กอ็ยูใ่นฟากฟ้าและกอ็ยูบ่นโลกของส่ิงมีชีวิต และ angels [รวมทั้ง], และพวกเขาจะไม่หยิ่ง 

(Quran: 16/49) 

เป็นกระทัง่ของอลัลอฮไ์ม่ก าหนด ดว้ยกฎทางกายภาพ หรือชีวภาพท่ีเรารู้จกักนั ไม่มีเพศ พวกเขาไม่ซ ้า ไม่กิน และไม่ด่ืม ท่ีท าหนา้ท่ีบางอยา่งก าหนด 

โดยอลัลอฮ ์พวกเขาไม่เลือกท่ีจะขืนอลัลอฮ ์

3.4 ศาสนทูตของอลัลอฮ ์

และเราไม่ไดไ้ม่ส่งก่อนท่ีจะ, [O มุฮมัมดั], ศาสนทูตใด ๆ ยกเวน้วา่พวกเขาไดกิ้นอาหาร และเดินในตลาด 

และเราไดท้ าการบางอยา่งของคุณ [คน] เป็นทดลองส าหรับผูอ่ื้น  

คุณจะมีความอดทนหรือไม ่

และเคยมีพระ เห็น 

(Quran: 25/20) 

อลัลอฮมี์สารส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งของเขาความมนุษยผ์า่นผูค้นไดเ้ลือก บุคคลเหล่าน้ีเรียกวา่ศาสนทูตของอลัลอฮ ์

ศาสนทูตมีตามธรรมชาติเช่นเดียวกบัมนุษยอ่ื์น ๆ แต่พวกเขาอยูใ่นระดบัสูงเป็นคุณสมบติัท่ีมนุษยบ์างอยา่งเช่นค่าแรง 

เหตุผลหลกัท่ีพวกเขาไดรั้บขอ้ความเทพเป็นทางเลือกของอลัลอฮ ์มีการอา้งอิงถึงขอ้เทจ็จริงน้ีในกลอนต่อไปน้ี: 

[ก าลงั] Exalted ขา้งบน [ทั้งหมด] องศา เจา้ของบลัลงัก ์เขาวางแรงบนัดาลใจของเขาสัง่เม่ือใครเขา wills ของมูลิกากรของเขาเพื่อเตือนของวนัประชุม  

(Quran: 40/15)  

3.4.1 เป็นศาสนทูตแบบจ าลองบทบาท  

ศาสนทูตผูมี้ค่าเป็นสตัย ์น ้าใจ กตญัญุตา ความชอบธรรมต่าง ๆ ในขอบเขตท่ีดี ยงัมีแบบจ าลองบทบาทส าหรับมนุษย ์ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี: 



แน่นอนมีคุณใน Messenger อลัลอฮมี์ลวดลายท่ียอดเยีย่มส าหรับใครกต็ามหวงัท่ีมีอยูใ่นอลัลอฮแ์ละวนัสุดทา้ย และ [ท่ี] จ าอลัลอฮม์กั 

(Quran: 33:21) 

 

และแน่นอน, (O มุฮมัมดั) คุณเป็นของอกัขระแรงมาก 

(Quran: 68/4) 

 

และเราไดใ้หแ้ก่อบัราฮมั ไอแซค และ Jacob - ทั้งหมด [] เราแนะน า และโนอาห์ เราแนะน าก่อน และใน หมู่ลูก หลานของเขา ดาวิด และโซโลมอน 

และงาน และโจเซฟ และโมเสส และ Aaron ดงันั้น เราจึงท า reward doers ดี  

และเศคาริยาห์ และจอห์น และพระเยซู และ Elias และทั้งหมดถูกของชอบธรรม  

และ Ishmael และ Elisha และโยนาห์ และ ลอ็ต - และทั้งหมด [] เราท่ีตอ้งผา่นการ worlds  

และ [บางส่วน] ระหวา่ง fathers ของตน และลูกหลานของพวกเขา และพี่ นอ้งของพวกเขา - และเราเลือก และเราแนะน าพวกเขาไปยงัเสน้ทางตรง  

ท่ีเป็นค าแนะน าของอลัลอฮแ์นะซ่ึงเขาน า whomever wills เขาของเขามูลิกากร แต่ถา้พวกเขามีเก่ียวขอ้งผูอ่ื้นกบัอลัลอฮ ์

แลว้ไม่มีค่าส าหรับพวกเขาจะเป็นอะไรกต็ามท่ีพวกเขาก าลงัท าอะไร  

เหล่าน้ีเป็นตวัท่ีไปท่ี ท่ีเราไดพ้ระคมัภีร์ และ authority และprophethood แต่ถา้ disbelievers การปฏิเสธมนั 

เรามีอยูแ่ลว้ฝากนั้นไปยงับุคคลท่ีไม่ใช่ disbelievers ณ  

เหล่านั้นคือคนท่ีอลัลอฮไ์ดแ้นะน า ดงันั้น จากค าแนะน าของพวกเขาท าตวัอยา่ง  

พดูวา่ "ฉนัถามคุณส าหรับขอ้ความน้ีไม่มีการช าระเงิน มนัไม่ไดแ้ตต่วัเตือนส าหรับ worlds"  

(Quran: 6 / 84-90) 

ส่ิงท่ีส าคญัมากวา่ อลัลอฮไ์ดส่้งขอ้ความของเขาผา่นศาสนทูตผูซ่ึ้งเขาไดก้ าหนดใหจ้ากมนุษยไ์ด ้วา่ 

เขาไดเ้ลือกมนุษยอ์ยา่งเราและการท่ีเขาแสดงนั้นเป็นตวัอยา่งส าหรับเราคือ ขอ้เทจ็จริงส าคญัท่ี motivates ใหเ้รา และใหเ้ราหวงัวา่ 

เราจะสามารถประสบความส าเร็จในวิธีการท่ีอลัลอฮแ์สดงเรา หรือมิฉะนั้น เราไม่สามารถมีหวงัเก่ียวกบัก าลงัประสบความส าเร็จ  

นอกจากน้ีใหศ้าสนทูตท่ีใครถูกเหมือนเรา และเหตุการณ์ตวัอยา่ง ความทา้ทายท่ีพวกเขามีประสบการณ์ 

และปฏิกิริยาของพวกเขาเป็นมนุษยท่ี์เราสามารถเขา้ใจวิธีการท่ีเรามีการท างานเป็นอยา่งยิ่ง   [67] ดว้ยเหตุผลน้ี 

อลัลอฮไ์ดใ้หต้วัอยา่งมากของเหล่ามนุษยใ์นการ Quran และหนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืน ๆ: เราสามารถดูใน Quran วิธีพวกเขาท างานเป็นเพื่อน เป็นผูน้ า 

เป็นสมาชิกในครอบครัว เป็นท่ีอ ามาตย ์เป็นผูพ้ิพากษา เป็นคนใชข้องอลัลอฮ ์เป็นบุคคลท่ีกระท าผิด เป็นคนท่ี-bเป็นคนหนุ่มสาว เป็นบุคคลเก่า... ระเบียน 

historical โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเก่ียวกบัมุฮมัมดัศาสดาล่าสุด (สนัติภาพจะข้ึนเขา) แสดงในรายละเอียดมากวา่เขาท างานเป็นวาณิช เป็นสามี เป็นรัฐบุรุษ เป็น 

neighbor เป็นครู... เรายงัเห็นในวิธีการขอบคุณ ประเภท ประโยชน ์ป่วย เพียง ไงกไ็ด.้.. 

อลัลอฮไ์ม่สามารถเก่ียวขอ้งขอ้ความของเขาผา่นเพียง angels หรือหนงัสือ แต่ในกรณีน้ี เราไม่พบตวัอยา่ง fathers เป็นเพื่อน เป็นผูน้ า 

เป็นสมาชิกในครอบครัว เป็นนกัธุรกิจ...เป็นผูท่ี้ไดรั้บการอนุมติั โดยอลัลอฮ ์อยา่งมือ ในกรณีน้ี เราอาจพดูอยา่ง "แต่เหล่าน้ีคือ angels และเราจะไม่ 

angels ดงันั้นวิธีสามารถเราหวงัวา่จะประสบความส าเร็จ แต่ ตามท่ีอลัลอฮไ์ดเ้ลือกแบบจ าลองบทบาทคนจากตนเอง มีคลา้ยจุดแขง็และจุดอ่อน ผูท่ี้ไดกิ้น 



ไดแ้ตง่งาน ไมไ่ดเ้ป็นธุรกิจ ขออภยัโทษ มีปัญหาสุขภาพ ...ตายไป แลว้ เราสามารถหวงัวา่จะประสบความส าเร็จ เน่ืองจากเรามีธรรมชาติเดียวกนัเป็นศาสนทูต 

และอลัลอฮบ์อกเราวา่ ท่ีเคยประสบความส าเร็จ 

3.4.2 ศาสนทูตบางจะท านาย และยืนยนั 

ศาสนทูตเราเห็นในการคาดคะเนเก่ียวกบัศาสดามุฮมัมดัศาสนทูตในอนาคตแน่นอนท านาย (สนัติภาพจะข้ึนเขา) คาดคะเนเหล่านั้นบางอยา่งจะเป็นดงัน้ี 

[68] :  

พนัธสญัญาในการเก่า / โยชูวา/18/18-19 เราดูค  าสัง่ต่อไปน้ี: "ฉนัจะยกพวกเขาข้ึนผูเ้ผยพระวจนะจากนอ้งของตน เช่นจง thee;, 

และจะใส่ค าของฉนัในปากของเขา และเขาจะพดูจงทั้งหมดวา่ ฉนัจะสัง่ใหเ้ขา และมนัตอ้งมาผา่นไป ท่ีไม่ whosoever จะ hearken 

จงค าของฉนัซ่ึงเขาตอ้งพดูช่ือของฉนั ฉนัจะตอ้งไดเ้ขา   [69] "  

ศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ไม่ใช่ชาวยิว แต่เขามาจากลูกของอบัราฮมัผูเ้ผยพระวจนะผา่นบุตรชายของเขา Ishmael (สนัติภาพเป็นเม่ือเหล่านั้น) 

ดงันั้น messenger ในอนาคตนั้นถือวา่ ถูกยกจาก "ระหวา่งผูน้อ้ง" ทั้ง จาก "ลูกของพวกเขา" และ จาก "ตวัเอง" และผูเ้ผยพระวจนะท่ีจะ "ชอบจง" 

โมเสส (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ถูกแทเ้หมือนโมเสส (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ในหลายวิธีเช่นการเป็นผูน้ าทางโลก  

อลัลอฮย์งัใส่ค าของเขาในเขา "หมอ้ขา้วหมอ้แกง" และการ "เขาพดูจงคนของเขา" อลัลอฮน์ั้น "สัง่ใหเ้ขา": ศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) 

ไม่เคยอ่านอะไร ไม่เคยเขียนอะไรในชีวิตของเขา เป็นท านายเขา recited Quran, word ของอลัลอฮ ์

หนงัสือเล่มน้ีถูกเขียนข้ึนในหน่วยความจ าของเขา [70] กเ็ป็นเฉพาะ scribes ผูเ้ขียนลง  

อีกศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ไดช้ยัชนะเหนือฝ่ายตรงขา้มของเขา ซ่ึงยืนยนัวา่ ยงัจะพดูในกลอนขา้งบนของโยชูวาเป็น "นั้นตอ้งมาผา่น ท่ีไม่ 

whosoever จะ hearken จงค าของฉนัซ่ึงเขาตอ้งพดูช่ือของฉนั ฉนัจะตอ้งไดข้องเขา" 

ยงั ในพนัธการสญัญาใหม ่ในพระวรสารนกับุญจอห์น part 16 ขอ้ 12-13 พระเยซูคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) กล่าววา่ การท่ี 

เขาไม่สามารถสร้างความสมัพนัธ์ของเขากบัคนความจริงบางอยา่ง ตามท่ีพวกเขาไม่สามารถแบกมนั และเขาใหข้่าวดีท่ีวา่ messenger 

อีกใครจะน าไปสู่การความจริงทั้งหมดจะมา: "มี แต่ส่ิงต่าง ๆ พดูจงคุณ แตคุ่ณไม่สามารถแบกนั้นขณะน้ี Howbeit เม่ือเขา จิตวิญญาณของความจริง 

[71]ถูกมา เขาจะแนะน าคุณเขา้สู่ความจริงทั้งหมด: ส าหรับเขาจะไม่พดูของตวัเอง แต่ส่วนเขาจะ ฟัง วา่ จะพดู: และเขาจะแสดงส่ิงท่ีตอ้งมา " 

คาดคะเนเหล่าน้ีอยูทุ่กประการเกิดข้ึนกบัศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ใครมี unlettered ตามท่ีเราเห็นใน Quran ชดัเจน: 

ผูท่ี้ท าตาม Messenger ศาสดา unlettered บุคคลท่ีพวกเขาคน้หาเขียนในส่ิงท่ีเขามีในโตราห์และพระวรสารนกั ผูท่ี้ enjoins 

เม่ือพวกเขาคือดา้นขวา และ forbids พวกเขาเป็นอะไร และท าใหถู้กตอ้งตามกฎหมายส าหรับพวกเขาส่ิงท่ีดี และหา้มพวกเขาอธรรม และ relieves 

ภาระของตนและ shackles ซ่ึงเม่ือพวกเขาเหล่านั้น ดงันั้นพวกเขาไดเ้ช่ือในตวัเขา ผูท่ี้ยกยอ่งเขา สนบัสนุนเขา 

และแสงซ่ึงถูกส่งลงกบัเขาเป็นผูท่ี้ประสบความส าเร็จจะ ตาม  

(Quran: 7/157) 

 

ใช่คุณ (O มุฮมัมดั) ไดอ่้านสมุดใด ๆ ก่อนมนั (Quran น้ี), หรือคุณไม่เขียนหนงัสือใด ๆ (เลย) ดว้ยมือขวาของคุณ ในกรณีน้ี แน่นอน followers 

ของความเทจ็อาจมี doubted 

(Quran: 29/48) 

 

เราจะท าใหคุ้ณ recite (the Quran), [O มุฮมัมดั], และคุณจะไม่ลืม  



(Quran: 87/06) 

มนัน่าอศัจรรยท่ี์มุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ใครรู้ไม่เขียน หรืออ่านหนงัสือเป็น Quran เก่ียวขอ้ง คนท่ีเขียนหนงัสือหรืออาจจะเพยีงขอ้ความครอบคลุม 

อาจจินตนาการถึงวิธีท าใหด้งันั้นจะไม่สามารถเขียนหนงัสือโดยท่ีไม่สามารถเขียน หรืออ่าน และการเขียนหนงัสือเหมือน Quran 

จะเป็นไปไม่ไดแ้มแ้ต่ส าหรับผูท่ี้มีความรู้ทกัษะดา้นดงักล่าวในความทา้ทายในการกลอนต่อไปน้ี: 

และถา้คุณมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราไดส่้งลงเม่ือคนใช ้Our [มุฮมัมดั], แลว้สร้างการ surah   [72] คลา้ยกนัดงักล่าว 

และเรียกเม่ือพยานหลกัฐานของคุณนอกจากอลัลอฮ ์ถา้คุณควรจะจริง  

(Quran: 2/23) 

การมาถึงของมุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) คือการยืนยนัของโมเสสและพระเยซู (สนัติภาพเป็นเม่ือนั้น) ท่ีคาดคะเนของตนไมไ่ดอ้ยูใ่นทิฐิ 

ดงันั้น กลืนของศาสนทูตก่อนหนา้ ประมาณ 1400 ปีก่อน อลัลอฮ ์สมัพนัธ์กบัมนุษยข์อ้ความของเขาพดูเป็นคร้ังสุดทา้ย ผา่น Messenger 

ของเขาสุดทา้ยมนุษยท์ั้งหมดท่ีเรียกวา่มุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ในกลอนต่อไปน้ีมีการอา้งอิงถึงขอ้เทจ็จริงน้ี: 

มุฮมัมดัเป็นพอ่ของ [] ใดของผูช้ายของคุณ แต่ [เป็น] Messenger ของอลัลอฮแ์ละทา้ยของ prophets และอลัลอฮไ์ดเ้ตม็ความรู้ในทุกส่ิงทุกอยา่ง 

(Quran: 33/40) 

เป็นศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) เรียบร้อยแลว้ส่งขอ้ความสุดทา้ย และสมบูรณ์ของอลัลอฮเ์พื่อมนุษยโ์ดย ambiguities ใด ๆ 

และเป็นขอ้ความน้ีในอดีตไดรั้บการป้องกนั ไม่จ าเป็นส าหรับศาสนทูตเพิ่มเติม และแน่นอนหลงัจากท่ีเขา มีไมม่า messenger ใด ๆ เหมือนเขา 

หรือโมเสส หรือพระเยซู (สนัติภาพเป็นเม่ือนั้น) กบัลา้ง miracles และสญัญาณ 

ศาสนทูตมาพร้อมกบั miracles ซ่ึงแสดงวา่ พวกเขาและพวกเขาไดน้ าขอ้ความจะไดรั้บอนุมติั โดยอลัลอฮส์มับูรณ์คือใคร 

และใครมีอ านาจเหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง Miracles of prophets โนอาห ์อบัราฮมั โมเสส พระเยซูคริสต ์(สนัติภาพเป็นเม่ือพวกเขา) 

รู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง ศาสนทูตไม่มีอ านาจในการผลิตเหล่าน้ี miracles แต่อลัลอฮไ์ด ้

ศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ยงั ถูกตาม miracles มากดว้ยพลงัของอลัลอฮ:์ ระหวา่งร้อยของ miracles ท่ีบนัทึกไวใ้นอดีต ส าคญัท่ีสุดคือ 

Quran ซ่ึงเป็นหนงัสือเตม็ไป ดว้ยปัญญา Quran ประกอบดว้ยยงัหลายทางวทิยาศาสตร์ขอ้มูลท่ีถูกไม่รู้จกั โดยมนุษยใ์นยุคท่ีมนัถูกเปิดเผย [73] 

มีขอ้มูลใน Quran ท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลายศตวรรษก่อนเวลาของศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา), เก่ียวกบัลบัส่วนตวัเหตุการณ์ 

และในเวลาของเขา เก่ียวกบัอนาคตกลุ่มอ่ืนของ miracles ในค าของศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) เราดูขอ้มูลพิเศษท่ีคลา้ยคลึงกนั 

เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเช่นการแบ่งของ moon, miracles ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีปกติไม่สมาน miracles 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มอาหารและน ้าประสาน miracles, miracles ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัของ messenger มีบางชนิดอ่ืน ๆ ของ miracles 

ท่ีถูกในอดีตท่ีบนัทึกไว ้และสมัพนัธโดยหลายร้อยคน บางท่ีจะกล่าวถึงใน Quran  

3.4.3 คุณลกัษณะอ่ืน ๆ บางอยา่งของศาสนทูต 

ศาสนทูตมาพร้อมกบัมนุษย ์และพวกเขาจะไม่ถูกระบุตามศาสนาคริสต ์หรือศาสนายดูาย หรือชนชาติใด ๆ พิเศษ 

มีค  าอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในโองการต่อไปน้ี:  

หรือคุณพดูวา่ อบัราฮมั และ Ishmael และไอแซก และ Jacob และลูกหลานถูก Jews หรือคริสเตียน พดูวา่ "ถูกคุณทราบเพิ่มเติม หรืออลัลอฮ ์

และเป็นผูท่ี้อธรรมยิ่งกวา่ผู ้conceals พยานหลกัฐานเขามีจากอลัลอฮ ์และอลัลอฮไ์ม่ต  ่าส่ิงท่ีคุณท า 

(Quran: 2/140) 

 



อบัราฮมัถูกทั้งคนยิวและคริสเตียนท่ีไม ่แต่เขาหน่ึงลาดไปทางจริง Muslim ท่ี (ส่งเพื่ออลัลอฮ)์ และเขาไม่ใช่ของท่ี polytheists  

(Quran: 3/67) 

ตวัผูท้ั้งหมดท่ีกล่าวถึงใน Quran การเป็นศาสนทูตได ้เป็นการ messengership งานแสนอนัตราย น้ีเป็นธรรมชาติ เกือบในทุกกรณี บาง 

disbelievers พยายามทดสอบอลัลอฮ ์หรือพยายามท่ีจะหยุดการส่งเสริมขอ้ความของเขา โดยการท าศาสนทูตของเขา โดยแนม ขู่ injuring, 

boycotting ฆ่าเหล่านั้น เพื่อนของพวกเขา ญาติของพวกเขา... เชิญไปอลัลอฮต์อ้งท างานหนกัอยา่งต่อเน่ืองวนัตลอดคืน เหล่าน้ีทั้งหมดอาจท าใหเ้กิดการ 

messenger สาวเจอความยากล าบากเพิ่มเติม ความเจ็บปวดเหลือทน และการส่ือสารของขอ้ความไม่เพียงพอ 

จากคุณลกัษณะพิเศษของตนเองและสถานการณ์ เราสงัเกตตวัอยา่งท่ี ผูห้ญิงส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการท างานในภาคยากมากเช่นการก่อสร้าง การท าเหมือง... 

องคก์รแรงงานนานาชาติก าหนดขอ้บงัคบั ขอ้จ ากดั และค าแนะน าส าหรับผูห้ญิงเก่ียวกบัท างานตอนกลางคืน ท างานอนัตราย ใบตั้งครรภ ์

และความตอ้งการความเป็นส่วนตวั... ดงันั้นจึงเป็นปัญญา ท่ีอลัลอฮจ์ ากดั messengership ของผูห้ญิง 

กล่าวอยา่งไรกต็าม อลัลอฮถึ์งใน Quran วา่ เขาเลือก และตั้งค่าเป็นอยา่งผูห้ญิงบางอยา่ง Mary และภรรยาของฟาโรห์ (สนัติภาพเป็นเม่ือพวกเขา) 

กล่าวใน Quran เป็นตวัอยา่งในความเคารพน้ี 

3.5 หนงัสือของอลัลอฮ ์

3.5.1 ศกัด์ิสิทธ์ิหนงัสือทัว่ไป 

เขาไดส่้งลงเม่ือคุณ, [O มุฮมัมดั], สมุดในความจริง ยืนยนัอะไรไดก่้อนก ็และเขาเปิดเผยในโตราห์และพระวรสารนกั 

(Quran: 3/3) 

 

เราสร้างความสมัพนัธ์กบัคุณ, [O มุฮมัมดั], ดีท่ีสุดของเร่ืองราวในเห็นอะไรเรามีรายน้ี Quran ของคุณแมว้า่คุณได ้มนั ก่อนระหวา่งท่ีเผลอ 

(Quran: 12/3) 

 

พดูวา่, "คุณถือวา่มี: ถา้มนั (Quran) มาจากอลัลอฮ ์และคุณปฏิเสธศรัทธาในนั้น ใครจะหลงทางมากกวา่ผูอ้ยูใ่น extreme dissension ? "  

(Quran: 41/52) 

 

และแน่นอนเราท าอลักุรอานง่ายต่อการเขา้ใจ แต่จะมีใครท่ีจะรังเกียจหรือไม่  

(Quran: 54/17) 

ศาสนาอิสลามตอ้งมีความเช่ือในหนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิของอลัลอฮ ์ตามท่ีเราเห็นในโองการขา้งตน้ ใน Quran หนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเก่ียวขอ้งผา่นมุฮมัมดั พระเยซู 

โมเสส และเดวิด (สนัติภาพเป็นเม่ือพวกเขา) ไดรั้บการกล่าวตามช่ือ แต่เราทราบผา่นน ้าค  าของศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ท่ีมีศาสนทูตอ่ืน ๆ มากมาย 

พวกเขายงัเก่ียวขอ้งความของอลัลอฮ ์

หนงัสือของอลัลอฮคื์อ ขอ้ความของเขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยผ์า่นศาสนทูตของเขาเพือ่ใหค้วามรู้พื้นฐานมนุษย ์เพื่อ ใหพ้วกเขาคือ guided 

ดงันั้นพวกเขาอาจตรองนั้น เพื่อท่ีพวกเขาไม่ไดท้ าตาม faiths ตาบอด และเพื่อ ท่ีพวกเขาอาจประสบความส าเร็จ กลอนต่อไปน้ีท าใหอ้า้งอิงไปน้ี: 

น้ี [Quran] เป็นหนงัสือสิญจนซ่ึ์งเราไดเ้ปิดเผยใหคุ้ณ, [O มุฮมัมดั], ท่ีพวกเขาอาจตรองของโองการ และ ท่ีของความเขา้ใจจะมีเตือน 



(Quran: 38/29) 

ความรู้น้ีเก่ียวขอ้งกบัอลัลอฮ ์มนุษย ์จกัรวาล ความจริง ชีวิต ปรโลก เป้าหมาย วิธีการ ความ ส าเร็จ ท่ีเรามาจาก ท่ีเราไป ส่ิงท่ีเราตอ้งท าอยา่งไร วิธีเราตอ้งได ้

ตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง และหลายส าคญัปัญหาอ่ืน ๆ บางอยา่งท่ีคุณเห็นในหนงัสือเล่มน้ีคุณอ่าน ค าของอลัลอฮ ์

ดว้ยของลกัษณะหรือเน้ือหาใหเ้ราวตัถุประสงคแ์ละขอ้มูลโดยตรงเก่ียวกบัตวัเองเป็นไม่วตัถุ ส่ิงมีชีวิตมีชีวิต และมีเหตุการณ์บวก หรือลบ 

ความรู้น้ีเป็นประโยชนส์ าหรับความส าเร็จ ในโลกน้ี และ ในสายตาของอลัลอฮ ์ 

ในกลอนการเกร่ินน าของอลัลอฮ ์Quran กล่าววา่: 

น่ีคือหนงัสือท่ีเก่ียวกบัการท่ีไม่มีไม่ตอ้งสงสยั ตอ้งการค าแนะน าส าหรับชอบธรรม 

(Quran:2 / 2)  

ลกัษณะบางอยา่งของความรู้น้ีถูกรู้จกั โดยมนุษย ์ในต่อไปน้ี จะมีการอา้งอิงไปน้ี: 

อ่าน และพระจะ Generous มากท่ีสุด 

ผูส้อน โดยปากกา 

สอนมนุษยใ์นส่ิงท่ีเขาไม่รู้ 

(Quran: 96/3-5) 

หนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิก่อน Quran ท่ีได ้มีการขดัจงัหวะโดยมนุษย ์ในโองการต่อไปน้ี มีการอา้งอิงน้ี: 

และพวกเขาไมไ่ดไ้ม่ประเมินอลัลอฮ ์ดว้ยเพื่อประเมินผลจริงเม่ือพวกเขากล่าววา่ "อลัลอฮไ์ม่ไดไ้ม่เปิด เผยใหม้นุษยอ์ะไรก ็

พดู "เปิดผูเ้ผยพระคมัภีร์ท่ีโมเสสน าเป็นไฟและค าแนะน ากบัคน 

คุณ [Jews] ท าใหเ้ป็นเพจ เปิดเผย [บางส่วน] มนัและ concealing มาก 

และไดส้อนท่ีท่ีคุณรู้ไม ่- ใช่คุณหรือของคุณ fathers"  

พดูวา่, "อลัลอฮ ์[เปิดเผยมนั] . " แลว้ ปล่อยพวกเขาในวาทกรรมของตน [วา่ง] สนุกกบัตวัเอง 

(Quran: 6/91) 

 

คุณอยา่โลภ [หวงั O ศรัทธา], วา่พวกเขาจะเช่ือคุณไดใ้นขณะท่ีพรรคของพวกเขาท่ีใชใ้นการไดย้ินค าของอลัลอฮ ์  [74] แลว้ 

บิดเบือนมนัหลงัจากท่ีพวกเขาไดเ้ขา้ใจในขณะท่ีพวกเขาไดท้ราบ?  

(Quran: 2/75) 

 

ระหวา่งนั้น มีบาง illiterates ผูไ้ม่รู้หนงัสือของตนศกัด์ิสิทธ์ิ พวกเขาท าตามใจตนเอง และไม่ตอ้งท าอะไร แต่เดาได ้

ดงันั้น ระก าผูท่ี้เขียนพระคมัภีร์ ดว้ยมือของตนเอง จึงพดูวา่ "น้ีคือจากอลัลอฮ ์ในการเปล่ียนราคาขนาดเลก็ 

ระก าเหล่านั้นส าหรับส่ิงท่ีมือของพวกเขาไดเ้ขียนและระก าเหล่านั้นส าหรับหาอะไร 



(Quran: 2/78-79) 

อยา่งไรกต็าม เป็นศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) แกไ้ขคร้ังล่าสุดของศาสนทูต ในกลอนต่อไปน้ีท่ีอลัลอฮใ์หก้ารรับประกนัการป้องกนัหนงัสือน า 

โดยเขา: 

แน่นอน เป็นผูส่้ง ลง Quran และแน่ นอน เราจะเป็นผูป้กครองของ เรา 

(Quran: 15/9) 

และในอดีตป้องกนัการ Quran 

3.5.2 QURAN 

น่ีคือหนงัสือท่ีเก่ียวกบัการท่ีไม่มีไม่ตอ้งสงสยั ตอ้งการค าแนะน าส าหรับชอบธรรม 

(Quran:2 / 2)  

Muslim ท่ีมีเช่ือใน Quran และตอ้งเช่ือวา่ในการฟอร์มตน้ฉบบั โตราห ์พระวรสารนกั และยงัมีเพลงสดุดีค าของอลัลอฮ ์

3.5.2.1 QURAN เป็นค าแนะน าท่ีสมบูรณ์ 

หน่ึงในคุณลกัษณะของ Quran อยูท่ี่ชดัเจนอธิบายทุกอยา่งในลกัษณะพื้นฐาน น้ีถูกบนัทึกไวใ้นโองการต่อไปน้ี: 

ไม่เคยถูก Quran บรรยายการแต่ง แต่การยืนยนัของอะไรถูกก่อนและค าอธิบายโดยละเอียดของส่ิงต่าง ๆ และค าแนะน า 

และความเมตตาทั้งหมดส าหรับผูท่ี้เช่ือ 

(Quran: 12/111) 

 

และเราไดส่้งลงคุณหนงัสือ เป็นความชดัเจนส าหรับทุกส่ิงทุกอยา่ง และ เป็นค าแนะน า และความเมตตา และข่าวดีส าหรับมุสลิมท่ี 

(Quran: 16/89) 

การยกเลิกน้ีระดบัของรายละเอียดความตอ้งการตวักลางระหวา่งอลัลอฮแ์ละบุคคลผูท่ี้จะตีความปัญหาพื้นฐาน   [75] แนวปฏิบติัของศาสดามุฮมัมดั 

(สนัติภาพจะข้ึนเขา) ไปท าท่ี อลัลอฮใ์หช้ดัเจนอา้งอิงจะยงัมีประโยชนใ์นแง่ของความสมบูรณ์ของขอ้ความสุดทา้ย 

ครบถว้นน้ีเอาศาสนทูตเพิ่มเติมจ าเป็นตอ้งออก 

เป็นจริงแหล่งมาของการ Quran และขอ้ความตน้ฉบบัของพระวรสารนกัและโตราห์เหมือนกนั มีความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งเน้ือหา Quran 

และพระคมัภีร์ไบเบิลของวนัน้ีมากมาย พวกเขาทั้งหมดเชิญท่ีอลัลอฮแ์ละความดี อยา่งไรกต็าม เป็นหนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิก่อนหนา้น้ีได ้มีการเปล่ียนแปลง 

ยงัมีความแตกต่างพื้นฐานระหวา่งเน้ือหาใหม่ และเก่า Testaments และแมข้องตน โดย Quran และ followers ของตน ตวัอยา่งเช่น ใน 

Quran ตรีเอกานุภาพท่ีถูกชดัเจนปฏิเสธ ในขณะท่ีส าหรับคริสเตียนส่วนใหญ่ตามพระวรสารนกัปัจจุบนั ไม่ตรีเอกานุภาพ พระเยซู (สนัติภาพจะข้ึนเขา) 

จะไม่พระเจา้หรือบุตรพระตามบางอยา่งของโองการ Quran ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาน้ีมีดงัน้ี: 

และ [ระวงัวนั] เม่ืออลัลอฮก์ล่าววา่  

"เยซู O บุตรชายของ Mary ไมไ่ดคุ้ณพดูคน, 'ใชฉ้นัและแมข่องฉนัเป็น deities นอกจากอลัลอฮ"์  

He(, Jesus Christ) กล่าววา่  



"Exalted คือคุณ ไม่ใหฉ้นัพดูท่ี ซ่ึงฉนัไม่มีสิทธ์ิ ถา้ฉนัมีวา่ มนั คุณจะไดรู้้จกัมนั คุณรู้วา่ส่ิงท่ีอยูภ่ายในตนเอง และฉนัไม่รู้ส่ิงท่ีอยูภ่ายในตวัเอง แน่นอน 

เป็นคุณท่ีเป็น Knower ของในหนอง 

ฉนัวา่ ไม่ไดย้กเวน้ส่ิงท่ีคุณสัง่ใหฉ้นั (พดู): "เคารพภกัดีอลัลอฮ ์พระเจา้ของฉนั และพระเจา้ของคุณ 

และฉนัถูกพยานเหนือพวกเขาตราบใดท่ีผมมาระหวา่งกนัได ้แต่เม่ือคุณเอาฉนัข้ึน คุณถูก Observer ท่ีเหนือพวกเขา และคุณ เหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง พยาน 

(Quran: 5/116-117) 

คุณสามารถคน้หาบางอยา่งแตกต่างอ่ืน ๆ ระหวา่งเน้ือหาของ the Quran และพระคมัภีร์ไบเบิลในส่วนค าถามและค าตอบ 

3.5.2.2 QURAN ไดรั้บการป้องกนั 

แจง้ใหท้ราบใน Quran อลัลอฮถึ์งเราเขามาถึง และเขาใหก้ารรับประกนัวา่ เขาจะป้องกนั Quran เดิมทีถูกเขียนลงในหน่วยความจ าของศาสดามุฮมัมดั 

(สนัติภาพจะข้ึนเขา) อยา่งถาวร ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี: 

เราจะท าใหคุ้ณขบัร้อง, [O มุฮมัมดั], และคุณจะไม่ ลืม ยกเวน้ส่ิงท่ีอลัลอฮค์วรจะ แน่นอน เขารู้วา่อะไรถูกประกาศและส่ิงท่ีซ่อนอยู ่ 

(Quran: 87/6-7) 

 

ยา้ยไม่ล้ินกบัมนั, [O มุฮมัมดั], เร่งกบั recitation ของ the Quran  

แน่นอน เราจะเกบ็รวบรวม (ในหวัใจ) และ (ท าไปได)้ ของ recitation  

(Quran: 75/16-17) 

ศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ถูก reciting Quran scribes การเขียนมนัลง และมากท่ีเพื่อนของเขาถูกจดจ า 

ในเดือนรอมะฎอนเทวดากาเบรียลและศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพเป็นเม่ือนั้น) มีกนัและกนั reciting และส่วนของ Quran 

ท่ีเปิดเผยข้ึนในเดือนรอมะฎอนท่ีฟัง ในเดือนสุดทา้ยของรอมะฎอนก่อนศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ตาย น้ีเกิดข้ึนสองคร้ัง มีประมาณสิบคนไดแ้ลว้ 

memorized Quran ทั้งเม่ือศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ตาย ยงัมีหลายคนท่ีมี memorized หลายบท  

เร็ว ๆ หลงัจากศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ตาย Quran ทั้งเขียนส าเนาถูกเกบ็ลงในไดรฟ์ขอ้มูลเดียว bounded 

ยืนยนัของพยานหลกัฐานเหมาะสมกบังาน และระดบัเสียงท่ีไดรฟ์ขอ้มูลอ่ืนหลายถูกคดัลอก และ Quran ท่ีถูกป้องกนัในรูปแบบเร่ิมตน้ 

และน้ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ี historical มีเพยีงรุ่นเดียว Quran ทุกหนทุกแห่งในโลก ตน้ฉบบั และวนัน้ียงัมีขอ้ความของ Quran อยูใ่นภาษาอาหรับ 

ซ่ึงเป็นภาษามีชีวิตวนัน้ี ของค า ประโยค และบททั้งหมดมีอยูใ่นรูปร่างเดิมเป็นถา้เปิดพวกเขาไดถู้กเผยวนัน้ี 

3.5.2.3 ลกัษณะของการ QURAN 

ในลกัษณะของ Quran ล าโพงเป็นคนแรกคืออลัลอฮ ์  [76] ดงันั้นลกัษณะน้ีไม่ใช่เพื่อใหส้ะทอ้นความเขา้ใจหรือตีความเน้ือความของมนุษยใ์ด ๆ ตา 

(สนัติภาพจะข้ึนเขา) กล่าววา่ exactly อะไรเขารับโดยไม่ตอ้งเพิม่ หรือลดอะไรก ็ตวัอยา่งเช่น กลอนเร่ิมเป็น "พดูค าวา่ฉนัเฉพาะมนุษยเ์หมือนคุณ" [77]... 

เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งน้ีและผูเ้ขียนท่ีเขียนลง ตา (สนัติภาพจะข้ึนเขา) พดูวา่ "ฉนัเฉพาะมนุษยเ์หมือนคุณ" เขากล่าววา่ ตรงอะไรเขาไดเ้ปิดเผย ดงันั้นลกัษณะของ 

Quran เป็นเพื่อใหก้ารขดัจงัหวะโดยไม่มีมนุษยอ์ยูใ่นนั้น ไมแ่มแ้ต่ใด ๆ ของ messenger และทั้งหมด Quran มาเฉพาะ 

โดยปากของศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) เป็นมนุษย ์ 

กระบวนการน้ีถูกเหมือนกบัพระเยซูคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) foretold ในพระวรสารนกับุญจอห์น 16/13: " Howbeit เม่ือเขา 

จิตวิญญาณของความจริง   [78] ถูกมา เขาจะแนะน าคุณเขา้สู่ความจริงทั้งหมด: ส าหรับเขาจะไมพ่ดูของตวัเอง แต่ส่วนเขาจะ ฟัง วา่ จะพดู: 



และเขาจะแสดงส่ิงท่ีตอ้งมา " ศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา), แนะกบั Quran ดว้ยจิตวิญญาณของความจริงซ่ึงอยู ่ในหวัใจของเขา และ 

ในหน่วยความ จ าของเขา น าเขา้จริง "ทั้งหมด" และเขาไม่ "พดู" ของตวัเอง แต่เขาพดูเลยเขา "ยิน" เขาไดรั้บการวิวรณ์จากอลัลอฮ ์

แหล่งเดียวกนัเป็นแหล่งมาของพระเยซูคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) ตามท่ีระบุในกลอนต่อไปน้ี:  

และเปิดดงันั้น เรามีเผยใหคุ้ณเจา้ของสัง่ของเรา  

คุณไม่ทราบวา่มีหนงัสืออะไรหรือ [คือ] การศรัทธา แต่เราท าไฟท่ีเราน าบุคคลท่ีเราจะของมูลิกากรของเรา และแน่นอน, [O มุฮมัมดั], คุณน าไปเสน้ทางตรง 

(Quran: 42/52) 

3.5.2.4 คือ QURAN INIMITABLE  

ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี อลัลอฮเ์ชิญผูท่ี้มีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบั Quran เพื่อเขียนหนงัสือแขง็แรงเป็น Quran และพิสูจน ์

ดว้ยพยานหลกัฐานเพยีงพอ: 

และถา้คุณอยูใ่นสงสยัเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราไดส่้งลงเม่ือคนใช ้Our [มุฮมัมดั], จาก นั้นผลิตบทคลา้ยกนัดงักล่าว 

และเรียกเม่ือพยานหลกัฐานของคุณนอกจากอลัลอฮ ์ถา้คุณควรจริง  

(Quran: 2/23) 

 

หรือท าพวกเขา วา่ "เขาอุปโลกนม์นั" พดูวา่, "แลว้ น าบทสิบชอบท่ีถูกอุปโลกน ์และเรียกเม่ือ [ขอความช่วยเหลือ] whomever 

คุณสามารถนอกจากอลัลอฮ ์ถา้คุณควรจริงได"้  

และถา้พวกเขาไม่ตอบสนองต่อคุณ นั้นทราบวา่ Quran ท่ีถูกเปิดเผย ดว้ยความรู้ของอลัลอฮ ์และวา่ ไม่มีเทพไมมี่ยกเวน้เขา แลว้ คุณ [ไม่] จะมุสลิม 

(Quran: 11/13-14) 

ในอดีต มีความพยายามบางอยา่งเพื่อผลิตบทเช่นบทของ the Quran แต่พวกเขาลม้เหลว 

เชิญท่ีอ่ืนอยูใ่นกลอนต่อไปน้ี Disbeliever ท่ีควรตอบค าถามต่อไปน้ี โดยการน าเสนอหนงัสือไม่ใช่ Quran ท่ีซ่ึงจะเพิ่มเติมน่าเล่ือมใส และปฏิบติัตาม:  

ในขอ้ความอะไรหลงัจากน้ีจะใหพ้วกเขา นั้นเช่ือหรือไม่ 

(Quran: 7/185) 

Quran มีความจริงทางวิทยาศาสตร์มากมายท่ีถูกเรียก หรือท่ีอยูก่บัความเช่ือทางวิทยาศาสตร์จนกระทัง่ล่าสุด แต่ศตวรรษภายหลงัไดพ้บวา่ พดูใน 

Quran แกไ้ขถูกตอ้ง หน่ึงสามารถหาจ านวนมากตวัอยา่งเช่นน้ีไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยการคน้หาค าส าคญัเป็น "miracles ใน Quran"บนอินเทอร์เน็ต 

และดา้นล่างเป็นเพียงตวัอยา่งของขอ้เทจ็จริงท่ีอยูใ่น Quran   [79] ส าหรับศตวรรษ แต่ไดถู้กน่าพบเพิ่ง:  

การขยายตวัของจกัรวาล: 

และฟ้าท่ีเราสร้าง มีความแขง็แกร่ง และแน่นอน เรามี expander [ของ]  

(Quran: 51/47) 

บิกแบง: 



บรรดาผูท่ี้ปฏิเสธศรัทธาไม่มีถือวา่ ในฟากฟ้าและแผน่ดินโลกถูกเอนทิตีรวมกนั และเราแยกเหล่านั้น และท าทุกส่ิงมีชีวิตจากน ้าไดห้รือไม่ แลว้ 

จะวา่ไม่เช่ือหรือไม ่

(Quran: 21/30) 

อุปสรรคระหวา่งทะเล: 

เขาออกทะเลสอง ประชุม [เคียงขา้ง];  

ระหวา่งนั้นมีส่ิงกีดขวาง [เพื่อ] ของตน transgresses  

ดงันั้น ของ favors ของพระซ่ึงจะคุณปฏิเสธหรือไม่  

จากทั้งสองของพวกเขาอุบติัมุก และปะการัง   [80] . 

(55/19-22) 

เหล่าน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ราการท่ีส่ง Quran มีความรู้เตม็รูปแบบ 

3.6 โชคชะตา 

และท่ีเคยมีค าสัง่ของอลัลอฮโ์ชคชะตา   [81] decreed. 

(Quran: 33/38) 

 

เขาท่ีเป็นของจกัรวรรดิในฟากฟ้า และโลก และผูท่ี้ไดน้ าบุตรชาย และไม่มีคู่ในอาณาจกัร และมีสร้างแต่ละส่ิง และก าหนด ดว้ย [ชดัเจน] ก าหนด 

(Quran: 25/2) 

 

และไมแ่กจ้ากพระเป็นใด ๆ [ส่วนหน่ึง] ของน ้าหนกัของอะตอมภาย ในโลก หรือภาย ในฟ้า หรือลงทะเบียนนอ้ยกวา่ท่ี [ส่ิง] หรือมากกวา่แต่ใหอ้ยูใ่นการลา้ง 

(Quran: 10/61) 

 

วา่ "ถา้ไมมี่อะไรท่ีเราไม่สามารถมีท าในเร่ือง บางส่วนของเราจะไม่ไดถู้กฆ่าขวาท่ีน่ี พดูวา่ "แมว้า่คุณไดภ้ายในบา้นของคุณ ท่ี decreed 

เพื่อจะฆ่าจะมาออกของพวกเขาเตียงตาย 

(Quran: 3/154) 

 

พดูวา่ "ไม่เคยจะเราจะขีดยกเวน้ ดว้ยส่ิงท่ีอลัลอฮไ์ด ้decreed ใหเ้รา 

(Quran: 9/51) 

3.6.1 ค าอธิบาย 



ชะตากรรมท่ีท า โดยอลัลอฮ ์และเป็นระเบียนท่ีครอบคลุม และชดัเจนของการสร้างและเหตุการณ์สร้างข้ึน โดยอลัลอฮ ์ชะตามีหลายแง่มุมท่ีแตกต่างกนั 

ในวิธีหน่ึง คือการลงทะเบียนท่ีมีสาเหตุยงัทั้งทางโลก และทางศาสนา และความสมัพนัธ์ของลกัษณะพิเศษ และขอ้ก าหนด ขอ้ก าหนดทางกายภาพ 

ชีวภาพของวตัถุ กฎหมายทางกายภาพ และความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือความสมัพนัธ์ระหวา่งเวรและ punishments 

ท่ีเก่ียวขอ้งอาจมีความเป็นตวัอยา่งในความเคารพน้ี นอกจากน้ีน้ีบางส่วนถูกอธิบายในโองการต่อไปน้ี: 

ยกช่ือของพระ สุดสูง  

ผูท่ี้สร้าง และ proportioned  

และผูท่ี้ก าหนด และ [แลว้] แนะน า 

(Quran: 87/1-3) 

 

[ฟาโรห์] กล่าววา่ ดงันั้นใครเป็นพระของคุณสอง โมเสส O 

เขากล่าววา่: Our พระคือผูท่ี้ใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งของธรรมชาติจาก นั้นแนะน าก ็ 

(Quran: 20/49-50) 

 

และของบุคคลคือผูท่ี้ขอ้พิพาทเก่ียวกบัเก่ียวกบัอลัลอฮโ์ดยท่ีไม่ทราบ และปฏิบติัตามทุกก้ิงก่ากระดา้ง  

ส าหรับเขาก็เป็นเขียนลงท่ีบุคคลใชเ้วลาเขาส าหรับเพื่อน เขา verily ท าใหเ้ขา้ใจจะผิดเขา และจะแนะน าเขาในการลงโทษของไฟ  

(Quran: 22/3-4) 

ตามท่ีเขา้ใจจากโองการต่อไปน้ี เก่ียวกบัการกระท าของอลัลอฮ ์ชะตากรรมเป็นเหมือนแผน: 

และส าหรับทุกชาติเป็นค า [ระบุ] 

ดงันั้นเม่ือมาเวลาของพวกเขา พวกเขาจะยงัคงอยูห่ลงัหน่ึงชัว่โมง หรือน าจะท่ีหนา้ [] 

(Quran: 7/34) 

 

เพื่อใหเ้ขา   [82] เรียกเขาพระ  

"แน่นอน ฉนัก าลงัเอาชนะ ดงันั้น ช่วย 

แลว้เราเปิดประตูฟ้า   [83] กบัฝน pouring down,  

และท าใหเ้กิดโลกแตกกบัสปริง  

และน ้าท่ีท าไดส้ าหรับเร่ือง predestined เรียบร้อยแลว้  

(Quran: 54/10-12) 



 

อลัลอฮไ์ดเ้ขียนลง: ฉนัจะนอนชั้น ฉนัและศาสนทูตของฉนั 

(Quran: 58/21) 

นอกจากน้ี โชคชะตามีคุณลกัษณะของงบประมาณส าหรับการกระจายของทรัพยากรดงักล่าวในกลอนต่อไปน้ี: 

และไมมี่ไม่มีส่ิงมีชีวิตบนโลก แต่เม่ืออลัลอฮเ์ป็นส่วนส ารองของ และเขารู้ dwelling ของสถานและสถานท่ีจดัเกบ็ 

ทั้งหมดคือในการลงทะเบียนชดัเจน 

(Quran: 11/6) 

กนัโชคชะตาเป็นเหมือนเป็นต านาน   [84] จากมุมมองของอลัลอฮผ์ูรู้้ และ witnesses ในอนาคต โดยไม่มีขอ้จ ากดัใด ๆ ของเวลา ดงันั้น 

แมว้า่เราตอ้งจะฟรีขอบเขตบางอยา่ง ทุกอยา่งท่ีเคยรู้จกั โดยอลัลอฮ ์ในโองการต่อไปน้ี จะมีการอา้งอิงถึงความรู้ดงักล่าวของอลัลอฮ:์  

ไม่มีวิญญาณรู้อะไรมนัจะหาพรุ่งน้ี และรู้วา่วิญญาณไม่มีในแดนใดมนัตอ้งตาย ยอ่ม อลัลอฮจ์ะ ทราบทั้งหมด ทั้งหมดทราบ 

(Quran: 31/34) 

 

เขารู้วา่คืออะไรก่อนเหล่านั้นและอะไรคือหลงัจากพวกเขา และพวกเขาความไม่ส่ิงของความรู้ของเขายกเวน้เขา wills 

(Quran: 2/255) 

 

แน่นอนอลัลอฮไ์ดเ้คย ผา่นทุกส่ิงทุกอยา่ง พยาน 

(Quran: 4/33) 

 

อลัลอฮค์รอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่ง 

(Quran: 4/126) 

 

เพื่ออลัลอฮเ์ป็นค าสัง่ก่อน และหลงั  

(Quran: 30/4)  

ชะตากรรมยงั มีคุณสมบติัของอลัลอฮข์องแอนที และดา้นหลงัสิทธ์ิส าหรับ wills ใด ๆ และการกระท าของเขากระทัง่ 

ไม่มีอะไรสามารถเกิดข้ึนต่อเขาจะเป็นดูในกลอนต่อไปน้ี: 

และไม่ใช่ส าหรับชีวิตเช่ือยกเวน้ โดยการอนุญาตของอลัลอฮ ์ 

(Quran: 10/100) 



3.6.2 ผลของชะตาส าหรับมนุษย ์

ในการกระท าใด ๆ ของอลัลอฮ ์ผูรู้้ทั้งหมด รวมทั้งในอนาคตเราสามารถสมมติวา่ มีแง่บวกทั้งหมดของแผนสมบูรณ์แบบในกรณีใด ๆ 

แมว้า่ไมมี่แผนไมมี่การบนัทึกไว ้ดงันั้นเราสามารถคาดหวงัวา่ทุกอยา่งท่ี เขาไม่ไดส้อดคลอ้ง และสมดุลเป็นส่ิงท่ีวางแผนไวอ้ยา่งสมบูรณ์ 

อลัลอฮไ์ม่จ าเป็นชะตากรรมในการสร้าง หรือรักษาอะไร อยา่งไรกต็าม จากมุมมองท่ีมนุษย ์มีความหมายบางอยา่งดงักล่าวในโองการตอ่ไปน้ี: 

ไม่มีภยักดั เม่ือโลก หรือ ระหวา่งโฉมยกเวน้ใหอ้ยูใ่นการลงทะเบียนก่อนท่ีเราน ามาลงในการ แน่นอนวา่ เพื่ออลัลอฮ ์เป็นเร่ืองง่าย 

เพื่อความส้ินคุณไมห่วงัเหนือ ส่ิงท่ีมีไดห้ลบหลีกคุณ และไม่กระหยิ่ม [ความภาคภูมิใจ] เหนืออะไรไดใ้หคุ้ณ 

และอลัลอฮไ์ม่ชอบคนข้ีโม ้และ self-deluded 

(Quran: 57/22-23) 

ลงทะเบียนน้ีมีผลส าคญัส าหรับเรา: 

In conformity with ชะตา ขณะท่ีเราอยูใ่นกรอบท่ี well-determined เรายงัสามารถก าหนดแผนการ และเราสามารถก าหนดเป้าหมาย ดว้ยน้ี 

เราจะสามารถคิด และมีของเราเองจะ มิฉะนั้น เราอาจไม่ตอ้งการความต่อเน่ืองท่ีเราตอ้ง การคิด และ การเช่ือมโยงเหตุการณ์ () (b) หรือหมายถึงเป้าหมาย  

ยงั ไม่ดงักล่าวในกรอบ เราจะรู้สึกไม่ปลอดภยัมากข้ึน ส าหรับอินสแตนซ ์เราอยูบ่นดาวเคราะห์ซ่ึงยา้ยกบัเร็วของพนักิโลเมตรต่อชัว่โมง มีตวัแปร 

หลายลา้นซ่ึงถา้เบ่ียงเบนเลก็นอ้ยอาจท าใหเ้ราหายไปทนัที อยา่งไรกต็าม ทุกอยา่งท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม เพื่อใหเ้รามีความรู้สึกท่ีแขง็แรงความปลอดภยั 

เราคาดวา่จะสดชัว่โมงถดัไป วนัถดัไป ปีถดัไป เราสามารถท าแผน เราสามารถท าการเลือก อยา่งไร แมภ้ยับาง [85] เกิดข้ึนเราจะรู้วา่ 

พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของแผนการของพระเจา้หน่ึงท่ี Wise จะไม่บงัเอิญ ทราบวา่ พวกเขาอยูแ่ลว้วา่นอ้ย โดยการเจาะ และทั้งหมด-Knower 

และพวกเขาจะใชเ้ป้าหมายสูงกวา่บางอยา่งท่ี  

อยา่งไร ใหช้ะตา เรารู้วา่ ทุกส่ิงภายใตก้ารควบคุมของพระของเราหน่ึงรัก ดงันั้นเราจะไม่หวงั และ ดว้ยส่ิงน้ี เรารู้วา่ 

บางส่ิงบางอยา่งท่ีเราคิดถึงอาจไปอีกอยา่งหน่ึงของเขามูลิกากร เราสามารถสมัพนัธ์ทุกอยา่งกบัรีจิสทรี และรีจิสทรีของ Maker และ Maker 

น้ีเพื่อตนเอง  

เราจะพิจารณาค าถามเก่ียวกบัโชคชะตา อ าเภอใจ ความรับผิดชอบ รางวลั และการลงโทษในส่วน 8.3 

4 เป้าหมายท่ีก าหนด โดยศาสนาอิสลามเพื่อมนุษย ์

ท่ีหนา้แรกของการต่อเราก าหนดใหก้บัผูท่ี้ไม่ประสงค ์exaltedness เม่ือโลกหรือความเสียหาย  

และผลลพัธ์ (ดีท่ีสุด) เป็นของชอบธรรม 

(Quran: 28/83) 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาผลลพัธ์ตาม ตลอด Quran มีอยูม่ากมายท่ีอา้งอิงถึงผลลพัธ ์อลัลอฮเ์ชิญเรามุ่งผลลพัธ์ 

และเขาเตือนเราต่อตา้นก าลงัไดห้ลอกลวงโดยชัว่คราวในกลอนต่อไปน้ี: 

ตวัอยา่งของพาราไดซ ์ซ่ึงตามชอบธรรมไดถู้กสญัญา ถูกท่ีอยูด่า้นล่างไหลแม่น ้า ผลไมน้ั้นเป็นนิจ และเงาของ  

ท่ีเป็นผลของความชอบธรรม และผลลพัธข์องการ disbelievers คือ ไฟ 

(Quran: 13/35) 



ตามศาสนาอิสลาม ตวัเลือกพื้นฐานท่ีสุดท่ีมนุษยไ์ดท้ าคือการ เลือกศาสนาอิสลาม หรือไม่ จากนั้นใน ทนัทีท่ีเกิดค าถามใหญ่: 

ไรศาสนาอิสลามใหแ้ก่มนุษยห์รือไม ่หรืออีกนยัหน่ึง เหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงควรเลือกอิสลาม เป้าหมายของอิสลามเก่ียวกบัมนุษยคื์ออะไร 

ดงันั้น ในส่วนน้ี เราจะชดัเจนหลกัเป้าหมายและประโยชนท่ี์ศาสนาอิสลามใหก้บัมนุษย ์นอกจากน้ี 

เราจะใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัความส าเร็จท่ีใหญ่ท่ีสุดในชีวิตของเราตามศาสนาอิสลาม 

มนุษยส์ร้างข้ึนไม่เปล่า ๆ ปล้ี ๆ และเขาถูกสร้างข้ึนเพื่อใหล้บถึงเป้าหมายแน่นอน น่ีคือขอ้ส าคญัของอลัลอฮใ์หเ้ราซ่ึงเราเห็นอยา่งชดัเจนในกลอนต่อไปน้ี: 

แลว้ ไม่ไดคุ้ณคิดวา่ เราสร้างคุณเปล่า ๆ ปล้ี ๆ และท่ี เรา คุณจะไม่กลบั 

(Quran: 23/115) 

ในกลอนต่อไปน้ีเราเห็นเป้าหมายและองคป์ระกอบท่ีส าคญัของความส าเร็จท่ีใหญ่ท่ีสุด: 

อลัลอฮจ์ะพดูวา่: 

น้ีเป็นวนัท่ีเม่ือตวัจริงจะไดป้ระโยชนจ์ากสตัยข์องตน 

ส าหรับพวกเขาจะสวน [ในพาราไดซ]์ ใตท่ี้แม่น ้าไหล 

เพื่อพวกเขาจะปฏิบติัตลอดไป 

อลัลอฮถู์กใจกบัพวกเขา และพวกเขากบัเขา 

นัน่คือความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ 

(Quran: 5/119) 

เป้าหมายเหล่าน้ีก าลงัไดรั้บความสุขของอลัลอฮ ์จะพอใจ และพอใจกบั favors เขาตามสญัญา และเตรียมไวส้ าหรับมูลิกากรเขา righteous พาราไดซ ์

การป้อน และ มีความกลมกลืนกบัความจริง 

4.1 ไดรั้บความสุขของอลัลอฮ ์

เป้าหมายสูงสุดของชีวิตส าหรับ Muslim ท่ีจะไดรั้บความสุขของอลัลอฮ ์ถา้ส าเร็จ เป้าหมายน้ีจะผลตอบแทนเป้าหมายท่ีต่อไปน้ีดว้ย: ใหถู้กใจตามเขา 

การป้อนพาราไดซ ์และถึงเตม็ความพอใจ ในโลกน้ี และ ในปรโลก 

4.1.1 วิธีการเพื่อความสุขของอลัลอฮ ์ 

Sub-goals ท่ีและวิธีการท่ีน าไปสู่การน้ีเป้าหมายหลกัจะเป็นดงัน้ี: 

4.1.1.1 ความสอดคลอ้งกบัค่าเลิศ 

อลัลอฮมี์ค่าบางค่า รักค่าบางค่า ดงันั้น คน รักอลัลอฮ ์และอยากเรียกความรักของเขา มียงัการกระท าค่าเหล่านั้น และปรับปรุงตวัเองความกลมกลืนกบัพวกเขา  

ในโองการต่อไปน้ี เราดูจากค าของเขาเองบางคุณสมบติัท่ีรัก: 

อลัลอฮรั์กดี doers 

(Quran: 2/195) 



 

ยอ่ม อลัลอฮรั์กบรรดาผูท่ี้เปิดมาก (เขา), และเขารักผูท่ี้ฟอกตวัเอง 

(Quran: 2/222) 

 

อลัลอฮรั์กความชอบธรรม 

(Quran: 3/76) 

 

อลัลอฮรั์กผูป่้วย   [86] . 

(Quran: 3/146) 

 

ยอ่ม อลัลอฮรั์กบรรดาผูท่ี้ไวว้างใจ [เขา] 

(Quran: 3/159) 

 

แน่นอน อลัลอฮรั์กบรรดาผูท่ี้ท าหนา้ท่ี justly  

(Quran: 5/42) 

นอกจากน้ีมีคุณสมบติัท่ีอลัลอฮรั์ก ดงันั้นเรามี การก าจดัคุณสมบติัดงักล่าว หรือ การควบคุมเหล่านั้น ในโองการต่อไปน้ี เราดูท่ีคุณสมบติัท่ีอลัลอฮรั์กบาง: 

อลัลอฮย์อ่ม รักไม่ aggressors 

(Quran: 2/190) 

 

แน่นอน อลัลอฮไ์ม่รักทุกคนทรยศ และเนรคุณ 

(Quran: 22/38) 

 

อลัลอฮไ์ม่รักท่ี corrupters 

(Quran: 28/77) 

 

แน่นอน ไม่รักหยิ่ง 

(Quran: 16/23) 



 

อลัลอฮไ์ม่รัก evildoers 

(Quran: 3/57) 

รายละเอียด เก่ียวกบัค่าอ่ืน ๆ เทพท่ีอลัลอฮรั์ก และคุณสมบติัท่ีไม่รักสามารถเรียนไดจ้าก Quran 

ดงันั้น ชั้นแรก และมากท่ีสุดโดยทัว่ ไป มนุษยท่ี์ไม่ใช่มุสลิมรวมทั้งตอ้งดูแลเก่ียวกบัค่า divine สากลท่ีรักอลัลอฮ ์

และมีการใชค้วามพยายามในการปรับปรุงตวัเองเก่ียวกบัพวกเขาเพื่อใหพ้วกเขาอาจจะเลือกท่ีถูกแนะน าโดยอลัลอฮ ์การ evildoer อยุติธรรม 

หยิ่งคนมีสิทธิใหค้  าแนะน าของอลัลอฮ ์และอลัลอฮไ์ม่ยอม ดงันั้น ในการประสบความส าเร็จ และ เพื่อใหก้าร believer จริง 

หน่ึงตอ้งเอาชนะคุณวุฒิดงักล่าวเป็นค่าลบ โองการต่อไปน้ีคือ บางตวัอยา่งในบริบทน้ี: 

อลัลอฮไ์ม่น า aright คนอธรรม 

(Quran: 2/258) 

 

จะเปิดออกจากร่องของฉนัท่ีจะหยิ่งเม่ือโลกไม่มีขวา 

(Quran: 7/146) 

 

แน่นอน อลัลอฮไ์ม่น าผูเ้ป็นแบบ transgressor และการโกหก 

(Quran: 40/28) 

คุณสมบติัเหล่านั้นเป็นค่าลบจะยงัฟอร์มอุปสรรคจิตใหญ่ท่ีจะป้องกนัไม่ใหค้วามเช่ือในการเจาะ การพระเจา้ทั้งหมด Knower ตวัอยา่งเช่น 

จินตนาการคนโดยไม่รู้ตวั หรือ consciously เช่ือวา่ เขาเป็นท่ีส าคญัท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุด เป็น บุคคล หรือ เป็นพลเมืองของประเทศบาง หรือ 

เป็นสมาชิกของชาติบาง หรือ เป็นมนุษย ์บุคคลดงักล่าวจะมีปัญหาจิตใน believing ในพระเจา้ท่ีรับเพิ่มเติม knower มากกวา่ตวัเอง ขออภยั 

ระบบการศึกษาปัจจุบนั วิถี เกม และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่เล่ือนดงักล่าวการหยิ่ง mindset นอกจากน้ี หลายศาสนาส่งเสริม 

mindset คลา้ยคลึงกนั โดย deifying มนุษย ์หรือบญัญติั และเทพเจา้ท่ีท า โดยมนุษย ์หรือกฎหมายทางกายภาพท่ีคน้พบ โดยมนุษย.์.. 

4.1.1.2 ควรตอบสนองวตัถุประสงคม์าตรการเพื่อรับความสุขของอลัลอฮ ์

เขา ascends เสียงดี 

และงาน righteous หสั 

(Quran: 35/10) 

การประสบความส าเร็จ อยา่งใดอยา่งหน่ึงควรปรับปรุงตวัเองเก่ียวกบัค่ารัก โดยอลัลอฮ ์

และสอดคลอ้งกบัค่าเหล่านั้นผา่นการท าความตอ้งการในดา้นความเช่ือและการด าเนินการอยา่งจริงจงั  

ขอ้ก าหนดเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากเน่ืองจากเป็นการวดัวตัถุประสงค ์อลัลอฮว์ดัระดบัความสอดคลอ้งกบัค่าของเขาไม่เพยีงแต่ยึดตามค าของเรา 

แต่ตามความเช่ือของเราและการกระท าของเราของเรา ค  าของเราอาจจะท าใหเ้ขา้ใจผิด และอตันยั เม่ือเราอ่านในค าสัง่ต่อไปน้ีท่ี 

อลัลอฮใ์ชเ้กณฑว์ตัถุประสงคเ์พื่อประเมินเรา: 



มนัจะเป็นไปตามปรารถนาของคุณ [มุสลิม], หรือของคนของพระคมัภีร์ [Jews และคริสเตียน];  

Whosoever ท างานร้าย จะมีการ recompense ดงักล่าว และเขาจะไม่พบผูช่้วยเหลือนอกจากอลัลอฮห์รือตวัป้องกนัใด ๆ 

(Quran: 4/123) 

 

และของบุคคลท่ีเป็นผูพ้ดู  

"เราเช่ือในอลัลอฮแ์ละวนัสุดทา้ย  

แต่พวกเขาจะไม่ศรัทธา  

(Quran: 2/8) 

ดงันั้น จะไม่สามารถไดรั้บความสุขของอลัลอฮถ์า้คนอยูใ่นขอ้ผิดพลาดเตม็ในความเช่ือของเขาและ/หรือการกระท าของเขา คนท่ีเป็น righteous ไงก ็

ยุติธรรม ขอบคุณ และ perseverant อาจจะกลมกลืนกบัความจริงประเภทความเช่ือและการกระท าดว้ยความพยายามบางอยา่ง  

ดงันั้น คนท่ีเป็นอธรรม หยิ่ง ไม่รู้คุณจะประสบความส าเร็จ และท าขอ้ก าหนดความเช่ือและการกระท าหากเขาเหล่าน้ีไม่พึงประสงคคุ์ณสมบติัท่ีอยูภ่ายในเขา 

overcomes   [87] กลอนต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งในน้ีเคารพ:  

จะเปิดออกจากร่องของฉนัท่ีจะหยิ่งเม่ือโลกไม่มีขวา 

(Quran: 7/146) 

ดงันั้น บนมือหน่ึงความเช่ือและการกระท าซ่ึงสอดคลอ้งกบัความจริงของเรา เราสามารถปรับปรุงตนเองในแบบขนานมีค่าเลิศ 

และเราสามารถมีสิทธิรักเทพและพาราไดซ ์และกนั สงัเกตความเช่ือและการกระท าของเรา เราสามารถวดัต าแหน่งท่ีเราอยูใ่นจกัรวาลของค่าเหล่านั้น 

บุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัจะเลิศค่าแรกของทั้งหมด ท าหนา้ท่ีของเขาไปทางผูส้ร้างของเขา ดงันั้น เขาจะรู้จกัเขา เขาจะเช่ือในขอ้ ความท่ีพระ ศาสน 

ทูตของพระองค ์และ พระองคข์องเขา และเขาจะเคารพภกัดีเขา บุคคลดงักล่าวจะท าหนา้ท่ีของเขาไปสู่ผูอ่ื้น คือมนุษย ์ส่ิงมีชีวติ ส่ิงแวดลอ้ม...  

และเขาจะเป็น advanced ในองศาตามความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งของเขา ความเช่ือ และการกระท าตามท่ีกล่าวในโองการต่อไปน้ี: 

มีลกัษณะ อยา่งไรเราไดโ้ปรด [ในส่วนส ารอง] บางของพวกเขาเหนือผูอ่ื้น แต่ปรโลกคือสูงกวา่ในองศา และสูงกวา่ในการแยกความแตกต่าง 

(Quran: 17/21) 

 

และทั้งหมดมีองศาส าหรับส่ิงท่ีพวกเขาไดก้ระท า และดงันั้น ท่ีเขาอาจเตม็ชดเชยเหล่านั้นส าหรับการกระท าของพวกเขา และพวกเขาจะไม่สามารถ 

wronged  

(Quran: 46/19) 

 

แต่บุคคลมาเขาเป็น believer ท่ีมีท า righteous ท่ีดินส าหรับท่ีจะเป็นองศาสูงท่ีสุด  

(Quran: 20/75) 



 

อลัลอฮจ์ะยกผูท่ี้ไดเ้ช่ือระหวา่งคุณและผูท่ี้ไดรั้บความรู้ โดยองศา และอลัลอฮเ์ป็น Cognizant ของส่ิงท่ีคุณท า  

(Quran: 58/11)  

ถา้เราไดจ้ริง ๆ ค่าท่ีจ าเป็นและคุณสมบติั แลว้อลัลอฮรั์กเรา แลว้เราจะมีร่วมกนัของเราต่อไปน้ีค าสัง่ของอลัลอฮ ์และมาถึงความส าเร็จท่ีใหญ่ท่ีสุด: 

(การวิญญาณ righteous นั้นจะไดก้ล่าว:) 

"O เตม็พอวิญญาณ 

กลบัไปยงัพระ well-pleased และใจ [ใหเ้ขา],  

และป้อนระหวา่งมูลิกากร [righteous] ของฉนั  

และใส่พาราไดซข์องฉนั"  

(Quran: 89/27-30) 

 

ส่ิงดีขา้ 

(Quran: 38/44) 

 

Verily ท่ามกลางสวนและแม่น ้า จะชอบธรรมอาศยั 

ในนัง่ของจริง  

In the presence of พระตา้ 

(Quran: 54/54-55) 

4.2 ถึงอลัลอฮข์อง FAVORS ถาวรท่ีท าส าหรับเขามูลิกากร RIGHTEOUS 

ถา้เขาจะชอบเรา เขาจะท าใหเ้รายงัเตม็ป๊ิง favors เขาตามสญัญา และเตรียมไวส้ าหรับเขามูลิกากร righteous Appreciative 

การเป็นหน่ึงในคุณลกัษณะของเขา  

มุสลิมเช่ือตามท่ีกล่าวในค าสัง่ต่อไปน้ีใน Quran ท่ีอลัลอฮเ์ป็น:  

ผูใ้ดดีอุปการะ 

(Quran: 8/40) 

และ ท่ีเป็นความเมตตาของเขาเวิง้วา้ง   [88] :  

ความเมตตาของฉนัครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่ง 

(Quran: 7/156) 



ในชีวิตน าเสนอ ยงั รักเทพ ความเช่ือในอลัลอฮ ์ค่า และด าเนินตามท่ีอลัลอฮไ์ดเ้ฉพาะส่ิงท่ีสามารถตอบสนองเรา 

และสวรรคเ์ป็นสถานท่ีซ่ึงเราอาจพออยา่งถาวร และเตม็ใจ 

4.3 มีความกลมกลืนกบัความจริง 

อลัลอฮจ์ะพดูวา่: 

น้ีเป็นวนัท่ีเม่ือตวัจริงจะไดป้ระโยชนจ์ากสตัยข์องตน 

ส าหรับพวกเขาจะสวน [ในพาราไดซ]์ ใตท่ี้แม่น ้าไหล 

เพื่อพวกเขาจะปฏิบติัตลอดไป 

อลัลอฮถู์กใจกบัพวกเขา และพวกเขากบัเขา 

นัน่คือความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ 

(Quran: 5/119) 

ตามท่ีเราเห็นในเนน้สตัยใ์นกลอนขา้งบนท่ีท าการ องคป์ระกอบส าคญัของความส าเร็จท่ีใหญ่คือเป็นจริง เป็นความกลมกลืนกบัความจริง 

ถา้เรามีความกลมกลืนกบัส่ิงท่ีเราเช่ือวา่ในความจริง ส่ิงท่ีเรา พดู และส่ิงท่ีเราท า นั้นเป็นความส าเร็จท่ีใหญ่ท่ีสุดในกา้วท่ีใหญ่  

เป็นจริงตอ้งถูกกบัความจริงท่ีส าคญัท่ีสุด 

ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี ช่ือของอลัลอฮอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นจริง: 

อลัลอฮคื์อ ความจริง 

(Quran: 22/6)  

4.3.1 มีความกลมกลืนกบัความจริงในส่ิงท่ีเราเช่ือวา่ใน 

ความจริงคือ ผลพวงของความเช่ือส่วนบุคคลของเรา และเป็นอิสระจากความเช่ือส่วนบุคคลของเรา 

ความจริงทั้งหมดเป็นหน่ึงแมว้า่จะมีส่วนก าหนดค่าของความเช่ือท่ีแตกต่างกนัมาก ดงันั้น 

โพรไฟลค์วามเช่ือท่ีแตกต่างกนัทั้งหมดไมส่ามารถกลืนความจริงพร้อมกนั ตวัอยา่ง ถา้ Muslim ท่ีไม่สอดคลอ้งความจริง แลว้ท่ี polytheist ไม่ใช่ 

และถา้เป็น polytheist ท่ีสอดคลอ้งความจริง แลว้ Muslim ท่ีไม่ ตรรกะทั้งสองไม่เป็นจริงทั้งหมด [89] . 

ตามศาสนาอิสลาม นั้นมีประโยชนม์าก และจ าเป็นวา่ ความเช่ือของเราถูกกลืนความจริง และมนัอนัตรายมากจะขดัความจริง และในโองการต่อไปน้ี 

อลัลอฮบ์อกเราเก่ียวกบัแหล่งมาและสถานีหลกัความจริง: 

แน่นอน เราไดส่้งคุณ, [O มุฮมัมดั], กบัความจริง   [90] เป็น bringer ของข่าวท่ีดี และท่ีวอร์เนอร์ และคุณจะไม่ถูกถามเก่ียวกบั companions 

ของ Hellfire  

(Quran: 2/119) 

 

ความจริงกคื็อจากพระ  



ดงันั้นไม่เคยอยูใ่นหมู่ผูท่ี้ doubters 

(Quran: 2/147) 

4.3.2 มีความกลมกลืนกบัความจริงในส่ิงท่ีเราพูดและส่ิงท่ีเราท า 

ส่ิงท่ีเราพดูมีความกลมกลืนกบัความจริงดงัท่ีกล่าวไวใ้นกลอนต่อไปน้ี: 

ดงันั้น ผูท่ี้เป็นอธรรมยิ่งกวา่ผูไ้ลส์เก่ียวกบัอลัลอฮ ์และปฏิเสธความจริงเม่ือมาใหเ้ขา คือ มีไม่อยูใ่นนรกท่ีพกัอาศยัส าหรับการ disbelievers  

(Quran: 39/32) 

เม่ือเราเช่ือใน และพดูบางส่ิงบางอยา่ง จาก นั้นเราจะตอ้งท าหนา้ท่ีตาม หรือมิฉะนั้น เราจะตอ้งคิดเก่ียวกบัสาเหตุของผลต่างระหวา่งส่ิงท่ีเราท าและส่ิงท่ีเราพดู 

บางทีเราไม่ดูแลเลยเก่ียวกบัความจริง บางทีเราไม่จริงใจในส่ิงท่ีเราพดู หรือบางทีเราเป็นคนโกหก ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ มีการอา้งอิงน้ีในการกลอนต่อไปน้ี:  

O ท่ีมีเช่ือ ท าไมท าคุณพดูคุณไม่ท าอะไร คุณ 

(Quran: 61/2) 

เม่ือเราเช่ือในการ และเรียกร้องใหท้ าตามความจริง แลว้ส่ิงท่ีเราท าตอ้งมีความกลมกลืนกบัส่ิงท่ีเราเช่ือวา่ในและส่ิงท่ีเราพดูตามท่ีกล่าวไวใ้นกลอนต่อไปน้ี:  

ความชอบธรรมไม่วา่ คุณเปิดใบหนา้ของคุณไปทางตะวนัออกหรือตะวนัตก แต่ความชอบธรรมอยู ่[ใน] ใครท่ีเช่ือในอลัลอฮ ์วนัสุดทา้ย angels หนงัสือ 

และ สมบติั prophets และให ้แมว้า่รักมนั ญาติ การเกิด ความแคน้ การ จาริก ผูข้อ [วิธีใช]้, และเพิ่ม slaves [และใคร] สร้างสวด และใหกุ้ศลบงัคบั 

[เหล่านั้นใคร] ตอบสนองสญัญาของพวกเขาเม่ือพวกเขาสญัญาวา่ และ [เหล่านั้นใคร] เป็นคนไข ้ในความยากจนและความล าบาก และใน ระหวา่งสงคราม  

เหล่าน้ีเป็นพวกเขาท่ีเป็นจริง  

และเป็นผูท่ี้มีความชอบธรรม  

(Quran: 2/177) 

น้ีเป็นวิธีเดียวท่ีจะประสบความส าเร็จใหญ่ 

ดงันั้น ในส่วนถดัไป คุณจะพบขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินการของศาสนาอิสลาม 

5 ส าคญัของการด าเนินการ & PILLARS ท่ีหา้ 

 

5.1 ส่ิงส าคญัของการด าเนินการ 

พวกเขาเช่ือในอลัลอฮแ์ละวนัสุดทา้ย และพวกเขา enjoin คือดา้นขวา และหา้มมีอะไรผิด และเร่งใหค้วามดี 

และขอ้มูลเหล่านั้นคือระหวา่งชอบธรรม 

(Quran: 3/114) 

ศาสนาอิสลามไม่ไดป้ระกอบดว้ยความเช่ือเท่านั้น ศาสนาอิสลามยงัตอ้งการการกระท า [91] ลกัษณะการท างานจ าเป็นตอ้ง ท า "ความดี" [92] 

ความเช่ือคือโดยทัว่ไปจะกล่าวถึงพร้อมกบัความดีใน Quran  



ความดีคือ การกระท าท่ีสอดคลอ้งกบัความจริง จดตวัอยา่ง มนัถูกไวก่้อนหนา้น้ีวา่ หน่ึงในคุณลกัษณะของอลัลอฮคื์อวา่ เขาเป็น "หน่ึง" 

และหน่ึงในแอตทริบิวตข์องเขาวา่ เขาเป็น "ใกล"้ ดงันั้น เขาเป็นพระเจา้ทั้งหมด และเขาเป็น Nearer to เรายิ่งกวา่พอ่ของเรา แมก้วา่เพื่อน ๆ 

ของเราท่ีดีท่ีสุดอีก ดงันั้น ถา้เราทุกคนมีพระเจา้ท่ีเดียวกนั และ ถา้เขาเป็น Nearer to ทั้งหมดของเรายิ่งกวา่พอ่แมข่องเรา แลว้ความจริงน้ีท าเราเหมือนพี่ ๆ 

ดงันั้น หากเรามีเหมือนพี่ ๆ จากนั้นเป็นการด าเนินการ ตวัอยา่งเรามีเพื่อช่วยผูอ่ื้นเม่ือจ าเป็น เราตอ้งหลีกเล่ียงการท าอนัตรายผูอ่ื้น จากนั้น ถา้เด็กก าพร้าการหิว 

น้ีเป็นกรรมท่ีดี เน่ืองจากฉนัและคนนั้นเป็นมูลิกากรเป็นผูเ้ดียวกนัสร้าง ใครคือ nearer to เรายิ่งกวา่พอ่แมข่องเราแต่ละคน แต่ ภายในตรรกะเดียวกนั 

ถา้เราเป็นอนัตรายต่อบุคคลอ่ืน โดยไม่มีเหตุผลเพียง แลว้น้ีเป็นเวร เหล่าน้ีคือตวัอยา่งเพียงอยา่งเดียวซ่ึงแสดงวา่เราสามารถก าหนดเป็นเวรหรือกรรมดี 

แมว้า่การกระท าดีสามารถโลยก าหนดในลกัษณะดงักล่าว อลัลอฮร์ะบุใน Quran กระท าดีมากในระดบัของรายละเอียดต่าง ๆ ส าหรับอินสแตนซ ์

ในกลอนหน่ึง อลัลอฮว์า่: 

และเม่ือคุณตอ้นรับ ดว้ยค าทกัทาย ทกัทาย ดว้ยการดีทกัทายกวา่มนั หรือกลบั อลัลอฮย์อ่ม ใชบ้ญัชีของทุกส่ิงทุกอยา่ง  

(Quran: 4/86) 

หรือ ตามท่ีเราเห็นใน ต่อไปน้ี ใจดีไปทางอ่ืน และละเวน้จากความรุนแรงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก: 

และไม่เท่ากนัคือกรรมดีและเลว ผลกัไส [evil] โดยท่ี [หนงัสือ] ซ่ึงเป็นการดีกวา่ และ thereupon 

หน่ึงใครระหวา่งคุณและเขามีความประสงคร้์ายจะกลายเป็นเหมือนวา่เขาเป็นเพื่อนท่ีอบอุ่น  

(Quran: 41/34) 

 

และเร่งการอภยัโทษจากพระและพาราไดซก์วา้งฟากฟ้าและแผน่ดิน เตรียมส าหรับการชอบธรรมใครจ่าย [ในสาเหตุของอลัลอฮ]์ 

ระหวา่งความง่ายในความล าบาก และใครกลั้นความโกรธ และมีเมตตาไปทางมนุษย ์และอลัลอฮรั์ก doers ดี 

(Quran: 3/133-134) 

ความดีรวมถึง pillars หา้   [93] จะมีประโยชนใ์นหลายวิธี:  

เขาเหล่านั้นแสดงถึงวินยัของเราอลัลอฮแ์ละ servantship ของเราไปใหเ้ขา 

ผูจ้ดัท าขอ้มูล เก่ียวกบัวา่คนจริง ๆ เพียค่าเทพ หรือไม่ เก่ียวกบัวา่คนเป็นดีจริง ๆ หรือไม ่  [94] .  

พวกเขาช่วยเราปรับปรุงในแบบขนานมีค่าเลิศ: ตวัอยา่ง คนอยา่งต่อเน่ืองขอบคุณอลัลอฮ ์จะปรับปรุงในกตญัญุตา 

หรือบุคคลท่ีใหแ้ก่องคก์รการกุศลท่ีจะปรับปรุงในความเอ้ืออาทร 

พวกเขาช่วยเราในการเอาชนะจุดอ่อนของเราซ่ึงอาจมีอยูใ่นประการต่าง ๆ: บุคคลท่ีอาจใหพ้นัดอลลาร์ในทางของอลัลอฮ ์

อาจไม่สามารถยกเลิกการรับประทานในระยะ หรือในทางกลบักนัได ้บุคคลอาจสามารถยกเลิกการรับประทานส าหรับอลัลอฮ ์

แต่อาจมีความยากล าบากของหยิ่งในใส่หนา้ผากของเขาบนพื้นดินในการเคารพภกัดีอลัลอฮ.์.. เม่ือบุคคลเหล่าน้ีท าความตอ้งการของศาสนาอิสลาม 

พวกเขาจะมีความขั้นตอนท่ีส าคญัส าหรับ overcoming จุดอ่อนของตนเอง 

ความดีช่วยเราในการปรับปรุงของเรารักส าหรับอลัลอฮเ์ช่น ท าเป็นผา่นความดี เราจะผา่นความยากล าบากบางอยา่งส าหรับเขา และเราจะรู้สึกท่ี 

รักน้ีใหเ้ราเขา้สู่การกระท า  

พวกเขาจะมีประโยชนน์อกจากน้ีในมิติของจิต สงัคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืน ๆ เราจะใหต้วัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนต่าง ๆ ต่อไปน้ี 



ของเราสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเหล่าน้ีจะยงัช่วยใหเ้ราส าเร็จเป็นชีวิตปัจจุบนั   [95] : ตวัอยา่ง วาณิชผูท่ี้ใส่ใจในความยุติธรรม 

โดยทัว่ไปจะประสบความส าเร็จมากข้ึนในธุรกิจของเขา และในผลรวมของ ลกัษณะการท างานน้ีจะดีส าหรับคนจ านวนมาก ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี 

อลัลอฮท่ี์ Wise เนน้ง่ายส าหรับเรา:  

อลัลอฮเ์นน้ง่ายของคุณ และไมไ่ดต้ั้งใจส าหรับความล าบากคุณ 

(Quran: 2/185) 

ส าเร็จเป็นชีวิตน้ีอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานประสบความส าเร็จของความสุขของอลัลอฮท่ี์ไดรั้บ: ตวัอยา่ง Muslim 

ท่ีรัดกุมในโลกียว์ิสยัเง่ือนไขอาจใหเ้พิม่เติม charities   [96] .  

อยา่งไรกต็าม การใชท่ี้ใหญ่ท่ีสุดของความดีจะบริจาคของพวกเขาไดรั้บความสุขของอลัลอฮ ์และถึง favors ของเขา ท่ีเขาเตรียมไวส้ าหรับเขามูลิกากร 

righteous 

5.2 PILLARS หา้ของศาสนาอิสลาม 

ความตอ้งการโดยรวมของอิสลามครอบคลุมมาก และประกอบดว้ยพฤติกรรมท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ และจ าเป็นมากมาย 

เราอาจพดูตวัอยา่งพฤติกรรมในความเคารพน้ีเป็นประเภทไปทางผูป้กครอง เพื่อนบา้น สภาพแวด ลอ้ม ท างานหนกั 

อาศยัอยูต่ามท่ีก่อนหนา้น้ีไดก้ล่าวถึงค่าเช่น humility สตัย ์น ้าใจ ความ ยติุธรรม เพื่อหลีกเล่ียงการถูกอิจฉา เพื่อหลีกเล่ียง wasting ถูกสะอาด การเชิญ 

เพื่อความจริง และความดี Muslim ท่ีไดป้ฏิบติัตามทั้งหมดน้ี with the intention of ไดรั้บความสุขของอลัลอฮ ์มนัยากมากส าหรับ Muslim 

เพื่อประสบความส าเร็จถา้เขาไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเหล่าน้ี  

ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี ท่ีซ่ึงเป็นประโยชนส์ าหรับมนุษยคื์อส่ิงท่ีส าคญัมากในความเคารพน้ี: 

เขาส่งลงมาจากทอ้งฟ้า ฝน และกระแสเทือกตามความจุของตน 

และฝนตกหนกัด าเนินตามแบบโฟม rising 

และ จากท่ี [แร่] ซ่ึงมีความร้อนในไฟ desiring adornments และเคร่ืองใชใ้นครัว เป็นโฟมเหมือนกบัมนั 

ดงันั้น อลัลอฮแ์สดง [ตวัอยา่ง] ความจริงและความเทจ็ 

ส่วนโฟม จะหาย, [ถูก] ทอดปิด 

แต่ส่วนท่ี ซ่ึงเป็นประโยชนต์่อผู ้

ยงัคงอยูบ่นโลก 

ดงันั้นจึง ไม่อลัลอฮแ์สดงตวัอยา่ง 

(Quran: 13/17) 

ระหวา่งความตอ้งการเหล่านั้นยงัมีผูท่ี้ไดเ้ฉพาะในศาสนาอิสลาม และท่ีมีขนาดใหญ่ส่วนหน่ึง และอิทธิพลในชีวิตของการ Muslim practicing 

ความตอ้งการเฉพาะในศาสนาอิสลามมีส่วนร่วมในขอบเขตท่ีดีในการใชง้านของความตอ้งการพื้นฐานกล่าวมาของศาสนาอิสลาม กนั 

พวกเขาจะเป็นส่วนพิเศษของวินยัอลัลอฮแ์ละการใหบ้ริการเขา  



ขอ้ก าหนดหลกัการอิสลามจะเนน้ในการ Quran และพวกเขาจะรู้จกัเป็น pillars หา้ของศาสนาอิสลาม พวกเขาเป็นพยาน-

ค าช้ีแจงของพยานเพื่อความสามคัคีของอลัลอฮแ์ละ messengership ของมุฮมัมดัมีเคร่ือง (สนัติภาพจะข้ึนเขา) -, สวดประจ าวนัท่ี 

องคก์รการกุศลทัว่ไป ในขณะอดอาหาร และการธุดงคน์ั้น เหล่าน้ีถูกเนน้ โดยอลัลอฮก์บัขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ กลอนต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งในความเคารพดงัน้ี:  

แน่นอน ผูช้ายมุสลิมและสตรีมุสลิม 

Believing ผูช้ายและผูห้ญิง believing 

หวัอ่อนผูช้ายและผูห้ญิงหวัอ่อน 

ชายจริงและหญิงจริง 

ป่วยชายและหญิงท่ีป่วย 

ไงกผ็ูช้ายและผูห้ญิงไงก ็

กุศลชายและหญิงกุศล 

ลดอาหารของชายและหญิงลดอาหาร 

ผูป้กป้องส่วนต่าง ๆ ส่วนตวัของตนและผูห้ญิงท่ีท าเช่นนั้น 

และผูจ้  าอลัลอฮม์กัและผูห้ญิงท่ีท า 

ส าหรับพวกเขาแต่อลัลอฮไ์ดเ้ตรียมการอภยัโทษและรางวลัยอดเยี่ยม 

(Quran: 33/35) 

ดงันั้น ในส่วนต่อไปน้ี เราจะใหร้ายละเอียดบางอยา่งเก่ียวกบัฟังกช์นัเหล่านั้น pillars' เง่ือนไข วิธีการ สิทธิประโยชน ์และความสมัพนัธ์กบัขอ้ก าหนดอ่ืน 

ๆ: 

5.2.1 ค าช้ีแจงของพยานเพื่อความสามคัคีของอลัลอฮท่ี์มีเคร่ือง 

เขา ascends เสียงดี 

และงาน righteous หสั 

(Quran: 35/10) 

เสาแรกของอิสลามคือการพยาน [97]เพื่อความสามคัคีของอลัลอฮ ์และ servantship และ messengership ของศาสดามุฮมัมดั 

(สนัติภาพจะข้ึนเขา) น้ีเป็นค าสัง่ท่ีประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญัของความจริง และมีศกัยภาพของ uniting มนุษยร์อบหน่ึงจริง เป็นดงัน้ี: "หมีฉนัชมวา่ 

ไม่มีพระเจา้ไม่มีเวน้แต่อลัลอฮ ์และฉนัหมีชมวา่ มุฮมัมดัเป็นคนใชข้องเขาและ Messenger ของเขา  

ค าสัง่ "ไมมี่พระเจา้ไมมี่เวน้แต่อลัลอฮ"์ (LA ILAHA ILLALLAH ในขอ้ความตน้ฉบบัภาษาอาหรับ) เป็นเหมือนการสรุปของหนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหมด 

และยงัเป็นเง่ือนไขแรกในการไดรั้บความสุขของอลัลอฮ ์และป้อนพาราไดซ ์โดยธรรมชาติคนจะคาดหวงัไม่ไดรั้บความสุขของบุคคลในบุคคลท่ีเขาไม่เช่ือ 

หรือป้อนพาราไดซซ่ึ์งสร้าง โดยผูส้ร้างในบุคคลท่ีเขาไม่เช่ือ  

ยงัเป็นเง่ือนไขของการถูกบนัทึกจากนรกส าหรับผูท่ี้ไดรั้บขอ้ความของอลัลอฮ:์ 



และบรรดาผูท่ี้ไม่เช่ือ และปฏิเสธสญัญาณของเราเหล่านั้นจะเป็น companions ไฟ พวกเขาจะปฏิบติัณชัว่ฟ้าดินสลาย 

(Quran: 2/39) 

เพิ่มเติมค าอธิบายเก่ียวกบัค าสัง่ "ไม่มีไมมี่พระเจา้อ่ืนนอกจากอลัลอฮ"์ มีอยูใ่นส่วน 3.1.1  

ส่วนสองของพยานหลกัฐานท าใหอ้า้งอิงกบั messenger ล่าสุดของอลัลอฮผ์ูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้ความสุดทา้ยของอลัลอฮท่ี์ทุกอยา่งจะท าการลา้ง 

กวา้งยาวน้ีความเช่ือท่ีถูกตอ้งส าหรับคนท่ีไดรู้้จกัเก่ียวกบัศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) คือมนุษยแ์ละขา้ของอลัลอฮ ์

เขาไม่ไดพ้ระเจา้ หรือส่วนหน่ึงของพระเจา้ อลัลอฮไ์ดเ้ลือกเขาขอ้ความของเขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรา และเขาไดแ้สดงใหเ้ขาเป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับเรา  

ถา้คนเช่ือในค าใหก้ารแลว้บุคคลนั้น จะถือวา่เป็นการ Muslim อยูร่ะหวา่งอลัลอฮแ์ละบุคคลเก่ียวขอ้ง ในศาสนาอิสลาม มีจุ่มไมมี่ 

ไม่มีใครนอกจากอลัลอฮท่ี์อาจยอมรับการส่งของไปท่ีอลัลอฮ ์เม่ือหน่ึงประกาศค าน้ีใหดี้ๆ แลว้ธรรมชาติเขาจะถือเป็นการ Muslim โดยสงัคมมุสลิม 

พยานหลกัฐานเป็นเหมือนลายเซ็นของสญัญาระหวา่งอลัลอฮแ์ละผูย้อมรับอิสลาม ดว้ยสญัญาน้ี เลือกบุคคลมีสิทธิไปสวรรค ์

และไดรั้บความสุขของตนพระเทียบกบัมีกฎเทพและค่า  

มนัยงัรู้พระเยโฮวาห์โดยคนใช ้รู้ของอลัลอฮท์ าใหค้วามแตกต่าง ในการคิด และ ในทางปฏิบติั โดยการจดจ าพระของเขา คนใชรู้้จกัตวัเองดี 

โดยไม่มีเช่นการรู้จ าและการเช่ือมโยงนิรันดร์ บุคคลอยูเ่หมือนไม่มีอะไรในจกัรวาลท่ีเวิง้วา้งและกรอบเวลาน้ี ตวัอยา่ง คงไมมี่ใครจะจ าไดว้า่ 

เขาบางศตวรรษหลงัจากท่ีเขาตาย และแมว้า่เขาจะจ า ร าลึกถึงน้ีจะไม่ประโยชนใ์หเ้ขา และไมมี่ใครรู้แมแ้ต่เพยีงหน่ึงปีก่อนเกิดของเขาเขา ดงันั้น 

จากมุมมองของบุคคลท่ีไม่รู้จกัผูส้ร้างของเขา ท่ีเขาเป็นเหมือนไม่มีอะไร 

5.2.2 สวดประจ าวนั S  

และสร้างการสวด และให ้[obligatory] กุศล และส่ิงดีท่ีคุณใส่ไปขา้งหนา้เพื่อตวัเองคุณจะพบกบัอลัลอฮ ์แน่นอน อลัลอฮข์องส่ิงท่ีคุณท า ไม่เห็น 

(Quran: 2/110) 

เสาท่ีสองของอิสลามคือการประจ าวนัสวด [98] มีอยูห่า้วนัสวดในศาสนาอิสลาม แต่ละเหล่าน้ีใชเ้วลาประมาณ 10 นาที และท าในวงเลบ็คร้ัง ตวัอยา่ง 

สมมติวา่ สวดเร่ิมตน้เวลาเท่ียงเป็นเวลา 13.00 และเวลาเร่ิมสวดบ่ายอยูท่ี่ 17.00 จาก นั้นมีการสวดเท่ียงระหวา่ง 13.00 และ 17.00 [99] มิฉะนั้น 

มนัจะถือวา่เป็นบาป สวดประจ าวนัสามารถด าเนินไดไ้ม่เพยีงแต่ ในสุเหร่า แต่ทุกท่ีสะอาด [100] . 

สวดประจ าวนัประกอบดว้ยส่วน obligatory และส่วนเพิ่มเติม ส่วนเพิม่เติมมีสารส าคญัตามแนวปฏิบติัของศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) 

ส่วนประกอบเหล่าน้ีจะคลา้ยคลึงกนั และพวกเขาประกอบดว้ยหน่วยซ่ึงประกอบดว้ย subunits เป็นมี ลงของ bowing กราบ สวดประจ าวนัเร่ิมตน้ 

ดว้ยการเจตนา [101]และค าสัง่ "อลัลอฮคื์อใหญ่ท่ีสุด [102] (ซ่ึงหมายความวา่ใหญ่ท่ีสุดในอ านาจของเขา ความรู้ ช่วยและ)" 

และในแต่ละช่วงการเปล่ียนภาพ โดยทัว่ไปน้ีเป็น restated เม่ือยืนอยู ่บทแรกของ Quran ท่ีเรียกวา่ "การเปิด" คือ recited บทน้ีคือ 

supplication เป็นพิเศษแก่เรา โดยอลัลอฮ ์บทน้ีจะเป็นดงัน้ี: 

ใน   [103] ช่ือของอลัลอฮ ์การ Beneficent การ Merciful  

การสรรเสริญ   [104] [และขอบคุณ] (ครบก าหนด) เพื่ออลัลอฮ ์ดออฟเด worlds  

การ Beneficent การเอ็นดู  

ตน้แบบของการตดัสินของวนั  

คือคุณเราเคารพภกัดีและคุณเราขอความช่วยเหลือ  

แนะน าใหเ้ราไปเสน้ทางขวา 



เสน้ทางของการท่ีเม่ือบุคคลท่ีคุณมี bestowed สนบัสนุน ไม่ ของบรรดาบุคคลท่ีเม่ือมีความโกรธ หรือคนหลงทาง  

(Quran: 1/1-7) 

น้ีเป็นการส่ือสารเตม็รูปแบบระหวา่งเรา และอลัลอฮ ์ในท่ีขณะท่ีเราขบัมนั ในวิธีหน่ึงท่ีเราฟังอลัลอฮบ์อก และอลัลอฮอ่ื์น ๆ ฟังส่ิงท่ีเราพดูเป็นการ 

supplication และหลงัจากน้ี โองการบางอยา่งเพิ่มเติมคือ recited ในส่วนถดัไป งบ thanking ขอความช่วยเหลือ praising จะ recited 

สวดประจ าวนัจะท าแยกกนั และฝนฝนในชุมนุมชน  

ผูช้ายจะขอแนะน าสวดมนตส์วดประจ าวนัในท่ีชุมนุมชนช้ิน obligatory ผูห้ญิงไม่ไดด้งักล่าวเป็นความตอ้งการ [105], 

แต่พวกเขาสามารถเลือกท่ีจะเขา้ร่วมในการด าเนินการร่วมกนัสวด ถา้สอง หรือมากกวา่สองคนมีร่วมกนัในขณะนั้นเป็นเวลาส าหรับสวด 

พวกเขาควรเลือกไดเ้ป็น "Imam"   [106] Imam หมายถึง ผูน้ า มนัส าคญัวา่ imam ท่ีเป็นหน่ึงของพวกเขาท่ีดีท่ีสุดไดท้ราบ recitation 

Quran และความรู้ทางศาสนา Imam prays หนา้ ซ่ึงคาเป็นผูอ่ื้น ผูอ่ื้นสวดมนตใ์นบรรทดัหลงัเขา คาเป็นสุเหร่ากลางในมกักะหฺ/ซาอุดีอาระเบีย 

Imam วา่ ออกเสียงค าการเปล่ียนคร้ังแรก และผา่นไปยงัส่วนถดัไปของการสวดและอ่ืน ๆ ตามเขา [107]ในสามคัคี  

Orderliness เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการสวดด าเนินการร่วมกนั ในสุด น้ีสะทอ้นถึงสามคัคีในจกัรวาล: จ า orderly 

วิธีท่ีแต่ละคล่ืนจากแลป็ทอ็ปของคน ๆ หน่ึงถึงแลป็ทอ็ปอีกดา้นอ่ืน ๆ ของโลก ตามท่ีอลัลอฮ ์willed 

ผูช้ายและผูห้ญิงโดยทัว่ไปสวดมนตใ์นสถานท่ีแยกต่างหากในสุเหร่า [108] นอกสวดวนัศุกร์ สวดท่ีสามารถด าเนินไดท้ั้งหมดทีดี 

เม่ือเราสวดมนตใ์นท่ีชุมนุมชน เรารู้สึกวา่ ถึงแมว้า่เรามีหลาย พระเจา้ของเราเป็นท่ี เม่ือเราสวดมนตที์ เรารู้สึกความมากของเราหน่ึงไปหน่ึงสมัพนัธ์กบัอลัลอฮ ์

การสวดประจ าวนัเป็นประโยชนใ์นหลายประการ: 

• ดว้ยการสวดประจ าวนั เราจ าอลัลอฮเ์ป็นเนน้ในกลอนต่อไปน้ี: 

แน่นอน ฉนัอลัลอฮ ์มีเทพไม่มียกเวน้ท่ีฉนัเคารพภกัดีฉนั และสร้างสวดส าหรับร าลึกถึงของฉนัดงันั้น 

(Quran: 20/14) 

ในศาสนาอิสลาม นั้นเป็นส่ิงส าคญัตอ้งมีสติท่ีแขง็เก่ียวกบั nearness ของอลัลอฮ ์เพื่อ ร าลึกถึงของอลัลอฮเ์ป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก 

ไม่เพยีงพอท่ีจะจ าแต่อลัลอฮ ์วนัละคร้ัง หรือสปัดาห์ละคร้ัง หรือเดือนละคร้ัง 

ปันส่วนบางเวลาอลัลอฮเ์ท่านั้นเวลาหา้วนัช่วยใหเ้ราปรับปรุงของเราความรู้สึกของ nearness และรักกบัอลัลอฮ ์และอลัลอฮไ์ม่แสดง หรือนึกภาพ 

เป็นมนุษย ์หรือ เป็นขอ้บญัญติั หรือ เป็นวตัถุอ่ืน และ ขณะท่ีเขาไม ่มีช่องวา่งหรือเวลาจ ากดั ในสวด Muslim ท่ีไม่มีความรู้สึกใด ๆ 

ของระยะห่างระหวา่งตวัเองและอลัลอฮ ์ขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีอนุญาตใหส้ าหรับความรู้สึกของ nearness ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี: 

และเราไดส้ร้างมนุษย ์และรู้วา่อะไรท่ีชีวิตของเขา whispers เขา และเราอยูใ่กลเ้ขามากกวา่หลอดเลือดด า jugular [ของเขา]  

(Quran: 50/16)  

ร าลึกถึงของอลัลอฮเ์ปล่ียนภาระส าหรับวิธีท่ีดีกวา่เราดูชีวิต โลก มนัท าใหเ้ราบวก เราสามารถอธิบายได ้โดยในตวัอยา่งต่อไปน้ี: เร่ิมแรก สมมติวา่ 

คุณซ้ือปากกา และประการท่ีสอง สมมติวา่ ปากกาท่ีเหมือนกนัใหคุ้ณเป็นของขวญั โดยผูท่ี้ไม่พิเศษมากส าหรับคุณ 

ท าคงปากกาในสถานการณ์ท่ีสองใหคุ้ณมาก happier แมว้า่ปากกาแรกยงัมีฟังกช์นัการมีอยูจ่ริงเดียวกนั เน่ืองจากปากกาในสถานการณ์ท่ีสองคือ 

ไม่เพยีงแต่ปากกา แต่ยงัตวัแทนของความสนใจ ความรักและดีจะของบุคคลพิเศษนั้นเขา้หาตวัคุณ  

ดงัน้ี เม่ือเราท าการสวดประจ าวนัของเรา และอยา่ลืมอลัลอฮม์กั ทุกอยา่งจะมากความหมาย มีคุณค่า และสวยงาม ตวัอยา่ง ท าตาของเราใหเ้ราเห็น แต ่ยิ่งกวา่ 

และยงัแสดงความสนใจและความเมตตาของอลัลอฮ ์ของการเจาะ ของผูส้ร้างของเราส าหรับเรา เหตุผลเดียวกนั ถา้เราจ ามกัอลัลอฮ ์ดวงอาทิตย ์the moon 

อากาศ น ้า ของเราครอบครัว เพื่อน...กลายเป็นความหมาย และสวยงามมาก อีกคร้ัง ดว้ยร าลึกถึงน้ี เรารู้สึก และจดจ าวา่ 



ฟอร์มทั้งหมดในสามคัคีและยายภายใตเ้อกภาพ ภูมิปัญญา และ ควบคุม หน่ึง และดงันั้นจึง งามของพวกเขาจะยิ่งปรับปรุงส าหรับเรา ยงั 

ร าลึกถึงและความรักของอลัลอฮน้ี์ เรายงัคงใชข้องเราความรู้สึกของความรัก และน้ีจะช่วยใหเ้รามีความรู้สึกเป็นบวกปลอดภยัไปทางทุกอยา่ง เหมือนกนั 

เราไดมี้ความหวงัส าหรับการต่อเน่ืองของงามทั้งหมดเหล่าน้ีตามวิธีใชแ้ละพลงังานของอลัลอฮเ์วียงจนัทน ์และนิรันดร  

• การสวดประจ าวนัมีจดหมายเตือนช าระเงินของค่าเลิศ ใหส้วดประจ าวนัท่ี เราพฒันาตนเองในการกลายเป็น คนดี: ทราบวา่ หน่ึงคือตรวจสอบ 

โดยสมาชิก Creator ท่ี Merciful และ Beneficent จะช่วยหน่ึงจะดีกวา่ และดีกวา่ และละเวน้การท าชัว่ 

เราดูท่ีการอา้งอิงถึงขอ้เทจ็จริงน้ีในกลอนต่อไปน้ี: 

แน่นอน สวดหา้มบาป และอธรรม 

และร าลึกถึงของอลัลอฮเ์ป็นมากกวา่ 

(Quran: 29/45) 

• ในการสวดประจ าวนั เราขอบคุณอลัลอฮ ์และปรับปรุงตนเองในการกลายเป็นขอบคุณ และเนรคุณไม่ เหล่าน้ีเป็นค่าท่ีส าคญัเนน้ใน Quran: 

เปล่า แต่ท าหนา้ท่ีอลัลอฮเ์พียงอยา่งเดียว และเป็นการขอบคุณ 

(Quran: 39/66) 

 

ระมดัระวงั (ของหนา้ท่ี) ของอลัลอฮแ์ลว้ อาจใหข้อบคุณ 

(Quran: 3/123) 

 

และจะขอบคุณฉนั และคุณไม่อกตญัญูต่อฉนั 

(Quran: 2/152) 

• ในการสวดประจ าวนั เราใส่หนา้ผากของเราบนพื้นดิน ในศาสนาอิสลาม หน่ึงบาปใหญ่ท่ีสุดคือหยิ่ง เรามีเป็นไงกท็ั้ง สู่อลัลอฮ ์และ 

ไปทางเขามูลิกากร เม่ือเรากม้ลง และเราหมอบในการประจ าวนัสวด เราสถานะท่ีมีพลงังานท่ีใหญ่กวา่เรา เราวา่ เราไม่ทั้งหมด รัฐ เรารัฐวา่ 

เรามีค่าเท่ากบัผูอ่ื้นในการมีพระเจา้ของเราทั้งหมด วิธีน้ีเราพยายามปรับปรุงตนเองในการกลายเป็นไงกเ็ป็นขีดเสน้ใตใ้นต่อไปน้ี: 

และแสวงหาความช่วยเหลือในความอดทนและการภาวนา 

และมนัยาก ยกเวน้ท่ีอยูไ่งก ็

(Quran: 2/45) 

• ดงักล่าวนอกจากน้ีในกลอนขา้งใน ในการสวดประจ าวนั เราขอความช่วยเหลือจากอลัลอฮ ์ขอความช่วยเหลือของอลัลอฮคื์อ 

ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัในศาสนาอิสลามตามท่ีอธิบายไวใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหนงัสือเล่มน้ี 

• ในการสวดประจ าวนั คนใชไ้ดรั้บใกลผู้ส้ร้างของเขา 

เป็นการประชุมอยา่งต่อเน่ืองของขา้ผูเ้ป็นท่ีรักของเขาผูส้ร้างกบัผูส้ร้างพระใครรักคนใชข้องเขา 



ในศาสนาอิสลาม เสกเพื่ออลัลอฮ ์ดว้ยการด ารงอยูข่องเรา ในการสวดประจ าวนั เสกไม่เพยีงแต่ กบัใจของเรา แต่ยงั ดว้ยวิญญาณและร่างกาย ของเรา 

ดว้ยทั้งหมดของเรากลา้ม เซลล ์เรายืน เรากม้ลง เราหมอบ และเรานัง่กบัส านึกของการเป็นอยูภ่ายใตก้ารแสดงตนของเขา เราขอเขาช่วย เราขบั Quran 

เราจ าความเมตตาพระเรา เรารู้สึกพระองค ์Nearness 

• ใหส้วดประจ าวนั ผูไ้ดรั้บเคยมือ และพวกเขารู้เก่ียวกบัผูอ่ื้นมีความสุข หรือไมดี่พฒันา 

• สวดประจ าวนัมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาพของเราดว้ย ผู ้prays ถล่มตนมือ ใบหนา้ แขน และ feet ก่อนท่ีสวด 

เหล่าน้ีเป็นประโยชนส์ าหรับสุขอนามยั ความเคล่ือนไหวในแบบสวดยอดประจ างวดแบบฝึกหดั และยงัมีประโยชนส์ าหรับสุขภาพ 

• สวดประจ าวนัช่วยใหเ้ราปรับปรุงใน steadfastness ความเห็นใจส าหรับมนุษย ์ความรู้เวลา และวินยั  

สวดประจ าวนัเป็นประโยชนใ์นอีกหลายวิธี 

แต่ผลพวงท่ีส าคญัท่ีสุดของการสวดประจ าวนัมีความรู้สึกและความรู้ในขอ้เทจ็จริงท่ีผูส้ร้างทั้งหมดอยูก่บัเราทุกท่ีท่ีเราอยู ่

5.2.3 องคก์รการกุศลอยา่งสม ่าเสมอ 

O คุณท่ีมีเช่ือ ใชจ้ากท่ีเรามีใหส้ าหรับคุณก่อนมามีวนัท่ีไมมี่ exchange ไม่มี และไม่มีมิตรภาพ และ intercession ไม ่

และ disbelievers ท่ีมีการ wrongdoers 

(Quran: 2/254) 

Beneficence เอ้ือเฟ้ือ และ mercifulness มีค่าเลิศท่ีส าคญั ดงันั้น อลัลอฮแ์นะน าเราจะใจดี เมตตา และปรานี และศาสดามุฮมัมดั 

(สนัติภาพจะข้ึนเขา) ใครใหเ้กือบจะอะไรกต็ามเขาไปท่ีขดัสน และในทางของอลัลอฮถู์กตวัอยา่งท่ีดีในการเคารพน้ี 

การดูแลเก่ียวกบัผูอ่ื้นและสงัคมเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในศาสนาอิสลาม เป็นทุกส่ิงทุกอยา่งคือการสร้างและคนใชข้องอลัลอฮ ์

และเป็นเนน้ในกลอนต่อไปน้ี ดีของมนุษยมี์คุณค่า และการท างานมนัจะผลิตผลท่ีถาวร และเป็นบวก: 

แน่นอน ในการสร้างฟากฟ้า และแผน่ดิน และจิตสองคืน และวนั และเรือ [มาก] ซ่ึงออกเดินเรือผา่นทะเลดว้ยท่ีซ่ึงประโยชนแ์รกบุคคล 

และส่ิงท่ีอลัลอฮไ์ดส่้งลงมาจากฟากฟ้าของฝน ใหชี้วิตถึงโลกหลงัของ lifelessness และ dispersing ณทุก [ชนิดของ] แหวก และ [ของเขา] 

น าทีมของลมและเมฆท่ีถูกควบคุมระหวา่งฟ้าและแผน่ดินโลกเป็นเคร่ืองหมายส าหรับการ คนท่ีใชเ้หตุผล 

(Quran: 2/164) 

เสาท่ีสามของอิสลามตามล าดบั เป็นองคก์รการกุศลอยา่งสม ่าเสมอ ในศาสนาอิสลาม เราสวดมนตอ์ลัลอฮ ์ดว้ยการด ารงอยูข่องเรา 

องคก์รการกุศลอยา่งสม ่าเสมอคือ การสวดด าเนินการกบัทรัพยส์มบติัของเรา ระดบัความส าคญัท่ีเราใหแ้ก่อลัลอฮต์อ้งอยูสู่งกวา่ระดบัความส าคญัท่ีเราใหเ้งิน  

 

Muslim ทุกท่ีมีให ้fortieth หน่ึงของทรัพยส์มบติัท่ีตนมีคุณสมบติัหลงัจากพื้นฐานตอ้งการขดัสน 

อีกคร้ังน้ีเก่ียวขอ้งกบัการสามคัคีของอลัลอฮซ่ึ์งน าการสร้างของเขาเหมือนเป็นนอ้ง ความจริงและวิธีการดูแลผูอ่ื้นการ consequent underlie 

การกุศล แนะน านอกจากกุศลบงัคบั เราจะยงัใหก้ารใหข้อ้มูลเพิ่มเติมถา้เรามีวิธี  

อยา่งมือ อลัลอฮว์า่: 

คุณจะไม่ attain ดี (รางวลั) จนกวา่คุณใชจ่้าย [ในทางของอลัลอฮ]์ จากท่ีท่ีคุณรัก  

(Quran: 3/92) 



ดงันั้น ถา้เราคิดถึงตวัเราเท่านั้น เราไม่ไดดี้ 

นอกจากน้ี ในศาสนาอิสลาม มียอดดุลเป็นส าคญั ดงัท่ีกล่าวในตวั Quran:  

และทอ้งฟ้าท่ีเขามี uplifted และเขาไดส้ร้างดุล  

วา่ คุณไม่ล่วงล ้าภายในยอดดุล  

(Quran: 55/7-8) 

ดงันั้น เราจะตอ้งกา้วหนา้ไปทางดุลภายในการประชุมของเราเอง ในการสงัคม และ ระหวา่งเราและอลัลอฮ ์ 

ถา้เราพดูเสมอ "ใหฉ้นั ฉนั" เราไม่สามารถเขา้ถึงดุลน้ี เราไม่สามารถเขา้ถึงความสุข แต่ถา้เราใหส้ าหรับอลัลอฮโ์ดยท่ีไม่ตอ้งส่งคืนใด ๆ ทางโลก 

เราสามารถเขา้หาสมดุลภายในชีวิตของเรา ในการสงัคม และ ระหวา่งเราและอลัลอฮ ์ 

เน่ืองจาก ดว้ยวธีิน้ี เราจะไม่สามารถพดู "ใหฉ้นัเท่านั้น ฉนั"; แต่นอกจากน้ี "ฉนั และ จากนั้นฉนัใครจะจ าเป็นตอ้ง" ดงั น้ีจะช่วยดุลภายในเรา อีก 

การปฏิบติัวิธีน้ีจะช่วยเราในการควบคุมความโลภของเราส าหรับทรัพยส์มบติั และดว้ยวิธีน้ีเราสามารถ empathize ดีข้ึนกบัสงัคม  

เก่ียวกบัสงัคม ผา่น obligatory กุศล ผูท่ี้สามารถจะไดรั้บเพื่อผูท่ี้จ าเป็นตอ้งมี วธีิน้ีช่องวา่งระหวา่งรวยและคนจนจะลดลง 

และเราจะมีขั้นสูงไปทางสมดุลในสงัคม โองการต่อไปน้ีเก่ียวขอ้งในความเคารพดงัน้ี: 

และภายในท่ีมีสมบติัเป็น known ขวา  

ส าหรับท่ี petitioner และท่ี deprived  

(Quran: 70/24-25) 

 

และในคุณสมบติัของตนเอง มีอยูด่า้นขวาของท่ี petitioner [ขดัสน] และท่ี deprived 

(Quran: 51/19) 

โองการก่อนหนา้น้ีสะทอ้นระดบัของสงัคมท่ีสูงดงันั้นมนัยากมากถา้ไมไ่ดเ้ลยในการเขา้ถึงได ้ดว้ยท ามนุษย ์ideologies หรือระบบ 

น่ีคือเน่ืองจากท่ีรวยและคนจนพิจารณาตวัเองจากมุมมองมนุษยเ์ป็นต่างพรรค และพวกเขาไม่สามารถเป็นธรรม แมว้า่จะเป็นท่ีรู้จกั โดยรวยวา่ 

คนจนมีสิทธ์ิบางประการในทรัพยส์มบติัของเขา น้ีจะไดเ้ห็นคงเหมือนกระป๋องรวยกบัคนจน ถา้คนจน struggles รับเป็นขวาจากรวยรวย 

น้ีจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ แต่อลัลอฮคื์อ เจา้ ultimate และหน่ึงท่ีช่วยใหบ้าง และผูท่ี้ไมไ่ดท้ าใหบ้างรวยและหมายถึงการ และเขาอ านาจ 

และแนะน ามนุษยก์ารสร้างสนัติภาพและดุลการงาน ดงันั้น เฉพาะของเขาประกาศเป็นธรรมและดา้นขวาของคนจนในรวยรวยการรับรู้อาจจะถูกตอ้ง 

และขอ้สรุป ดงันั้น ดว้ยความร่วมมือและความสอดคลอ้งกบัอลัลอฮ ์คนจนจะไม่ใจใหร้วย และรวยจะไม่รู้สึกหยิ่งเม่ือสมบติัใชร่้วมกนั 

ผา่นน้ีสมดุลการท าความเขา้ใจและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เราสามารถลดความขดัแยง้และเพยีรลา้น [109]ในหมู่มนุษย ์ 

ดุลเป็นนอกจากน้ีส่ิงส าคญัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของเรากบัอลัลอฮ ์อลัลอฮใ์หแ้ก่เรามากมาย favors ของเขาแต่ละวินาที เพือ่แลก กบั favors เหล่าน้ี 

และ การแสดงความกตญัญูของเราเรายงัควรรู้สึกตอ้งการใหบ้างส่ิงบางอยา่งเพื่อเขา แต่คงจะรวย และเขาไม่จ าเป็นอะไร ดงันั้น 

เราสามารถใหก้ารมูลิกากรของเขาเพื่อแสดงความกตญัญูของเรา และส่ิงท่ีเราใหใ้นวิธีของเขา จะไม่เท่า favors ของเขา 

แมว้า่เราไม่สามารถจ่ายเงินส าหรับส่ิงท่ีเขาใหเ้ราเตม็ท่ี และถึงสมดุลในลกัษณะน้ี โดยการน าของเขาดว้ยวิธีใด ๆ กต็ามเรา 

สามารถเราจะมีแสดงเขาทวงของเรา และ โดยความเมตตาของเขา เขาอาจรับอะไรท่ีเราให ้



ดงันั้น โดยใหอ้งคก์รการกุศล เราอาจจะกลืนบางค่าเลิศ ยงั ดว้ยวิธีน้ีเราจะมี advanced ไปทางดุลและสนัติภาพภาย ในตนเอง ในการสงัคม และภาย 

ในความสมัพนัธ์ระหวา่งเราและอลัลอฮ ์อีกคร้ัง ดว้ยวิธีน้ีเราจะไดค้วบคุมปรารถนาระยะสั้นและจุดอ่อนท่ีเก่ียวกบัเงินหรือทรัพยส์มบติัของเรา นอกจากน้ี 

ดว้ยวิธีน้ีเราอาจทดสอบตนเองเม่ือตอ้งการดูส่ิงท่ีเรามีในความเป็นจริง 

5.2.4 ขณะอดอาหาร 

คือในเดือนรอมะฎอนท่ีไดท่ี้ Quran ถูกลง แนวผูช้ายและปรู๊ฟท่ีชดัเจนของการแนะน าและแยกความแตกต่าง 

ดงันั้น บุคคลท่ีคุณมีในเดือน เขาจะกรอญาต 

และบุคคลจะป่วย หรือ เม่ือเดินทางจะเร็วตามจ านวนวนัในภายหลงัท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ง่ายส าหรับคุณราคะของอลัลอฮ ์และเขาประสงคส์ าหรับคุณยาก 

และ (เขาราคะ) คุณควรท าหมายเลข และ ท่ีคุณควรยกเราของอลัลอฮส์ าหรับแนะเขามีน า คุณ, และอาจใหข้อบคุณ 

(Quran: 2/185) 

เสาส่ีเป็นส ารอง มี Muslim เป็นไปอยา่งรวดเร็วในระหวา่งเดือนรอมะฎอนซ่ึงจะเรียกวา่เดือนร่วมกนั [110] น้ีเป็นเดือนตามปฏิทินจนัทรคติ  

ตามศาสนาอิสลาม และไม่กิน ไม่ด่ืมขณะอดอาหารประกอบดว้ย หรือมีเพศสมัพนัธใ์นระหวา่งกลางวนั และท าความดีมากข้ึน 

และระวงัมากในการอดจากพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง  

ผลลพัธ์ส าคญัของขณะอดอาหารบางอยา่งดงัน้ีคือ: 

ประการแรก โดยขณะอดอาหาร เราใหค้วามส าคญัอนัดบัแรกท่ีอลัลอฮ ์และเราปรับปรุง และรัฐของเรารัก และเคารพส าหรับอลัลอฮ ์

วิธีน้ีเราพยายามท่ีจะไดรั้บความสุขของอลัลอฮ ์ขณะอดอาหารเป็นส่ิงส าคญัมากในท่ีนั้นโดยตรง และ concretely สมัพนัธ์กบัตนเอง ตวัอยา่งเช่น 

เม่ืออยา่งใดอยา่งหน่ึงใหแ้ก่องคก์รการกุศล มาตรฐานการครองชีพของเขาอาจเหมือนเดิม อยา่งไรกต็าม เม่ือเขา fasts 

เขารู้สึกภายในตวัเขาไม่ส าหรับอลัลอฮ ์เม่ือเร็ว เราไม่ไดกิ้นถึงแมว้า่เราสามารถมีอาหารกลางวนัท่ีอร่อย แมว้า่เราจะหิวขา้ว เน่ืองจากอลัลอฮต์อ้งการใหเ้รา 

ไปอยา่งรวดเร็ว และ เขา้ถึงความสุขของเขา รักจริงตอ้งการคนรักพร้อมเจอความยากล าบากส าหรับหน่ึงท่ีเขารัก โดยขณะอดอาหาร 

เราใหบ้างส่ิงบางอยา่งจากเราส าหรับอลัลอฮ ์และเรารู้สึกวา่ ไม่มีอะไรจะส าคญักวา่อลัลอฮ ์ 

ประการท่ีสอง โดยขณะอดอาหาร เราใชร่้วมกนั และรู้สึกวา่ความรู้สึกของคนขดัสน มีอยูห่ลายร้อยลา้นคนบนโลกท่ีไม่สามารถกิน 

หรือด่ืมตามท่ีจ าเป็นตามมาตรฐานสุขภาพ ถา้เราทราบ มนัดี 

แต่เรายงัมีการแบ่งปันความรู้สึกของตนเองเพื่อท่ีเราจะไดรั้บเป็นการกระท าอยา่งรวดเร็วข้ึนในการสร้างโลกกบัความเหล่ือมล ้านอ้ยลง อลัลอฮมี์มอบอ านาจ 

และแนะน าเราในการสร้างสนัติภาพและความเสมอภาค และเขามีโอกาสเราท่ีจะร่วมมือกบัเขาในน้ีเคารพดงักล่าวในโองการต่อไปน้ี: 

และ [เอ่ย ถึง มุฮมัมดั O], เม่ือพระวา่ angels, "แน่นอน จะท าเม่ือโลก viceroy [111]." 

(Quran: 2/30) 

 

และอลัลอฮไ์ดโ้ปรดคุณบางอยา่งเหนือคนอ่ืนในส่วนส ารอง แต่บรรดาผูท่ี้ถูก favored 

จะไม่มอบส่วนส ารองของตนไปยงัผูท่ี้มือขวาของเขามีดงันั้นพวกเขาจะเท่ากบัพวกเขาณ แลว้ มนัชอบหนา้ของอลัลอฮท่ี์พวกเขาปฏิเสธ  

(Quran: 16/71) 



Thirdly โดยขณะอดอาหาร เราเขา้ใจดีกวา่วิธีจ ากดัเราอยูใ่น appreciating favors ของอลัลอฮ ์เม่ือเราสามารถกิน ส่ิงท่ีเราตอ้งการ 

และเม่ือเราสามารถด่ืมอะไรกต็ามท่ีเราตอ้งการ อาหาร และน ้าเป็นปกติมากส าหรับเรา และเราไม่สามารถสมัผสัความความส าคญั แต่เม่ือเรากิน 

และด่ืมในตอนเยน็ของรอมะฎอนหลงัจาก daytimes ท่ีเราไม่กิน หรือด่ืมอะไร อาหารเดียวกนัและน ้าเดียวกนัล้ิมรสมากดีกวา่บางคร้ัง 

นอกจากน้ีในวนัท่ีเม่ือเราอยา่งรวดเร็ว เรารู้สึกวา่เป็นเราไม่เคยรู้สึกในอ่ืน ๆ เวลาท่ีถา้เราไม่สามารถ กินส าหรับสองสามวนั เราจะมีปัญหาสุขภาพ 

หรือบางทีเราจะตาย โดยขณะอดอาหาร เราพบเสบียงขนาดใหญ่ และมี favors ของอลัลอฮ ์

ในท านองเดียวกนั ดู เราไดย้ิน เราหายใจ แต่เรามกัไม่รู้สึกอยา่งเหมาะสมวิธีส าคญัเหล่าน้ีคือ และเราไม่ยินดี favors 

เหล่านั้นของพระเจา้ของเราอยา่งเพียงพอ อยา่งไรกต็าม ถา้เราไม่สามารถหายใจบางนาที เราจะใหท้รัพยส์มบติัของเราทั้งหมดส้ิน ดงันั้น โดยขณะอดอาหาร 

เราสามารถท าการเปรียบเทียบดงักล่าวเราอาจเขา้ใจ และเราอาจรู้สึกวิธีจ ากดัเราอยูใ่น appreciating favors ของ อลัลอฮ ์และวิธียาก 

เรามีความพยายามท่ีขอบคุณเขา 

และความคิดและความรู้สึกเหล่าน้ีทั้งหมดมาพร้อมกบัประชาชนกลบัและขอบคุณส าหรับอลัลอฮใ์นสวดเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนรอมะฎอน ดงันั้น 

ความรักของ Muslim ส าหรับอลัลอฮแ์ละความรู้สึกของความดีไปถึงระดบัสูงสุดในอิรัก  

ทานในอิรัก บุคคลโดยทัว่ไปอาหารร่วมกบัเพื่อน ๆ เพื่อนบา้น ญาติ และในสุดศพัท ์มีสวดฉลองเสร็จในชุมนุม และผูเ้ยีย่มชมกนัในวนัฉลอง 

คนจนมกัจะก าหนด charities ในอิรัก ดงันั้น ความรู้สึกของความกตญัญูจะคูณดว้ยวิธีน้ี ดงันั้น ขณะอดอาหารสร้างหลายขนาดใหญ่ส่วนตวั 

และสงัคมเป็นบวกผลรวมทั้ง 

นอกจากน้ี เม่ือเร็ว ร่างกายของเราใชต้วัแบ่งเป็นระยะ ซ่ึงมีประโยชนส์ าหรับสุขภาพ 

5.2.5 ธุดงค ์

และเอ่ย [ถึง มุฮมัมดั O], 

เม่ือเราก าหนดส าหรับอบัราฮมัไซตข์องบา้น 

[พดู],  

เช่ือมโยงอะไรกบัฉนั 

และฟอกบา้นของฉนัส าหรับเดินรอบ ๆ นั้น 

และบรรดาผูท่ี้ยืน [สวด] 

และบรรดาผูท่ี้กม้ และหมอบ 

และประกาศผูธุ้ดงค ์

พวกเขาจะมาใหคุ้ณ บนเทา้ และ บน อูฐทุกเอน 

พวกเขาจะมาจากทุกพาสไกล 

วา่ พวกเขาอาจชมประโยชนส์ าหรับตวัเอง 

และเอ่ยช่ือของอลัลอฮใ์นวนัรู้จกัผา่นววัซ่ึงเขาไดใ้หพ้วกเขา 

ดงันั้นกินของพวกเขา และดึง miserable และยากจน 



(Quran: 22 / 26-28) 

เสาหา้ของศาสนาอิสลามคือ การธุดงค ์Muslim ท่ีมีวิธีการธุดงคอ์ยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในชีวิตของเขาได ้

ธุดงคป์ระกอบดว้ยการเยี่ยมชมสุเหร่าศกัด์ิสิทธ์ิในมกักะหฺ/ซาอุดีอาระเบียและบางสวด [112]ในมนั และ ในสถานท่ีเฉพาะเจาะจงในส่ิงแวดลอ้มของ  

ในมกักะหฺ มีตวัเตือนท่ีเตือนเราของความสมัพนัธ์ท่ีซบัซอ้นระหวา่งอลัลอฮแ์ละมูลิกากรของเขาบางอยา่ง 

ร าลึกถึงความสมัพนัธ์เหล่าน้ีเป็นประโยชนใ์นการปรับปรุงของเราสติเก่ียวกบัอลัลอฮ ์

เตือนมีหลายเตือนเราของศาสดาอบัราฮมั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) และครอบครัวของเขา  

ศาสดาอบัราฮมั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) อาศยัหลกัพนัของปีท่ีผา่นมา เขาไดรั้บหนา้ท่ีประกาศเอกภาพของอลัลอฮใ์นประเทศส่วนใหญ่ pagan 

และเขาไมไ่ดภ้าษีของเขา ดงันั้นไมบ้รรทดัของประเทศของเขาตดัสินใจท่ีจะฆ่าเขา โดยการโยนเขาลงในไฟขนาดใหญ่ทั้งการลงโทษเขา 

และใหบ้ทเรียนส าหรับ followers ของเขาอาจเกิดข้ึน อบัราฮมั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) และไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีการของเขา เขาไมไ่ดเ้จรจาใด ๆ กบัอลัลอฮ ์

ไม่เช่ือกบัผูท่ี้ตอ้งการฆ่า เขา และเขาถือในอลัลอฮ ์ไมบ้รรทดัก่อตั้ง catapult และพวกเขาเผาไฟขนาดใหญ่ และพวกเขาโยนใหเ้ขานั้น 

โดยอาทรของอลัลอฮ ์เปิดไฟเป็นพ ูและศาสดาอบัราฮมั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ถูกบนัทึกไว ้Catapult 

น้ีมากและสระวา่ยน ้าน้ีมากอยูใ่นŞanlıurfa/Turkiyeและเปิดใหเ้ยี่ยมชม 

ภายหลงัเขาไดก้บัภรรยาและบุตรชายของเขาเลก็นอ้ยไปมกักะหฺซ่ึงไมมี่ใครอยูใ่นขณะนั้น ไม่มีแหล่งน ้าใด ๆ พวกเขาไปท่ีนัน่ และเขาจะออกมี เขา 

supplicated เพื่ออลัลอฮว์า่ เขาจะปกป้องครอบครัวของเขา และภรรยาของเขาท่ีส่งไปยงัอลัลอฮ ์และเธออยูมี่ลูก อบัราฮมั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) 

ซา้ยและเธอเป็นคนเดียวกบัลูกของเธอ เตม็ท่ีทั้งหมดจะไดเ้ช่ือถือในอลัลอฮ ์ส าหรับในขณะท่ีเธอเดินมาเพื่อคน้หาบางน ้า จาก นั้นเม่ือเธอมาอยูใ่กลเ้ด็ก 

เธอเห็นท่ีจากทรายใกลก้บัลูกชายของเธอ Ishmael (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ปรากฏน ้าบาง 

น ้าท่ีถูกรางวลัส าหรับความน่าเช่ือถือของตนในอลัลอฮแ์ละการตอบสนองการ supplications และประสบการณ์การท าน ้ านั้นคืองานวนัน้ีระนาวถึง 

pilgrims Pilgrims น าน ้านั้นไปประเทศของตนภายในบา้นดว้ย 

ภายหลงั อบัราฮมั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ใครมามกักะหฺก่อตั้งคาสุเหร่าศกัด์ิสิทธ์ิในมกักะหฺ บุตรชายของเขา Ishmael (สนัติภาพจะข้ึนเขา) วา่ 

สุเหร่าเป็นสถานท่ีกลางส าหรับศาสนาอิสลาม Muslim ทุกท่ีในโลกในขณะท่ีท าการสวดประจ าวนัยงัคงสุเหร่าน้ี ศูนยก์ลางน้ีเหตุผลหน่ึงคือเพื่อ 

อ านวยความสะดวก orderliness ของท่ีสวด อลัลอฮไ์ม่ไดถู้กจ ากดั โดยพื้นท่ีหรือต าแหน่งท่ีตั้งตามท่ีอธิบายในอุปมาอุปไมยในกลอนต่อไปน้ี: 

และเพื่ออลัลอฮเ์ป็นของตะวนัออกและตะวนัตก เพื่อใหทุ้กท่ีท่ีคุณ [อาจ] เปิด มีใบหนา้ของอลัลอฮ ์แน่นอน อลัลอฮคื์อเบด็เสร็จ และ Knowing  

(Quran: 2/115) 

ในมกักะหฺ มีเตือนอ่ืน ๆ หลายท่ีเตือนใหเ้ราใหค้วามไวว้างใจของอบัราฮมั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) และครอบครัวของเขาใน อลัลอฮ ์และความรักของเขา และ 

bounties เหล่านั้น เราเห็นในตวัอยา่งของความสมัพนัธ์ท่ีบริสุทธ์ิ และจริงใจระหวา่งมูลิกากรของเขาและอลัลอฮ ์เน่ืองจากมีไมมี่ใครท่ีอบัราฮมั 

(สนัติภาพจะข้ึนเขา) และครอบครัวของเขาตอ้งแสดง หรือสาธิตอะไร และมีไมมี่ใครนอกจากอลัลอฮจ์ากบุคคลท่ีพวกเขาอาจขอความช่วยเหลือ 

และการเติมพนัปีภายหลงั มกักะหฺกลายขอ้มูล แต่บุคคลเหล่าน้ีไดโ้ดยทัว่ไป polytheists และ ในเช่นสภาพแวดลอ้มศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) 

มาพร้อมกบัชีวิตในค.ศ. 571 [113] และในเขาและเพื่อนของเขา เราเห็นตวัอยา่งของความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งอลัลอฮแ์ละมูลิกากรของเขาในหลายมิติ 

ในทุกต าแหน่งท่ีเราเยี่ยมชมในระหวา่งธุดงค ์มีส่ิงท่ีควรจดจ าในความเคารพน้ี 

ศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) เกิดในสภาพแวดลอ้มภายในเง่ือนไขท่ียาก เขาไดสู้ญเสียบิดาแมก่้อนเกิดของเขา และเขาสูญเสียแม่ของเขาเม่ือเขาได ้6 ปี 

เขาไม่ไดไ้ปโรงเรียนใด ๆ เขารู้ทั้งการเขียน และการอ่าน แต่เขาเป็นคนของศีลธรรมสูงมาก แมแ้ต่ก่อน messengership มา เขาถูก nicknamed 

เป็นท่ีเช่ือถือได ้ 

อายุของ forty เขารับ revelations ท่ีแรกจากอลัลอฮผ์า่นกาเบรียลการแองเจิลวิวรณ์ (สนัติภาพจะข้ึนเขา), ในถ ้าบนภูเขา กบัผลกระทบ shocking 

revelations ท่ีแรก เขากลบับา้นไหวและรู้สึกหนาวมาก เขากล่าววา่ ภรรยาของเขา "ครอบคลุมผม ครอบผม และภรรยาของเขาครอบคลุมเขา เขากล่าววา่ 



ภรรยาของเขาวา่ เขากลวั เธอตอบกลบั: "อลัลอฮจ์ะไม่กระจายคุณ คุณเกบ็ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัญาติของคุณและ Kith คุณแบกภาระของอ่อน 

คุณช่วยคนจนและความขดัสน คุณบนัเทิงแขก และทนรับความล าบากในเสน้ทางของสจั" 

เม่ือผลกระทบของวิวรณ์ท่ีแรกเหนือ เขาบอกของเธอส่ิงท่ีเกิดข้ึน และภรรยาของเขาเอาเขาไปยงัผูเ้ช่ียวชาญคริสเตียน เขาบอกเขาเกิดข้ึน 

บุคคลคริสเตียนกล่าววา่ น้ีเป็นผีเดียวกนัท่ีมาพร้อมกบัโมเสส (สนัติภาพจะข้ึนเขา), และเขาตอ้งการ live อพัเวลาเม่ือคนของเขาจะเปิดเขาออก 

ศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ค  าถามท่ีถามวา่ คนของเขาจะเปิดเขาออก เขากล่าววา่ ใช่ และวา่ 

ใครกต็ามท่ีมาพร้อมกบัส่ิงท่ีคลา้ยกนัเพื่อส่ิงท่ีเขาน ามามีถูกปฏิบติั ดว้ยอริ และวา่ ถา้เขาจะมีชีวิตอยูจ่นถึงวนันั้น แลว้เขาจะสนบัสนุนเขาขอ 

แน่นอนมนัเป็นงานท่ีมหาศาล จินตนาการถึง 1400 ปีก่อน กลางทะเลทราย ผูท่ี้เคารพภกัดี idols มีกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 

ไม่มีการบงัคบักฎหมายเช่ือถือ และน า และพยายามแพร่กระจายขอ้ความซ่ึงจะเตม็เปากบัความเช่ือการ ลกัษณะการท างาน ล าดบัทางเศรษฐกิจ 

และการเมืองของชุมชนของคุณ น่ีคือเกือบจะเท่ากบัการยอมรับการฆ่าตวัตาย อยา่งไรกต็าม แต่อลัลอฮไ์ดบ้อกเขาวา่ เขาจะป้องกนัเขาจากมนุษย ์และแน่นอน 

เราเห็นวา่แมว้า่ศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) อยูบ่นภาษีในระยะก าจดัจุด และยากท่ีสุดของศาสนาอิสลาม เขาตายตายแบบธรรมชาติ แต่ตวัอยา่ง 

บางอยา่งของผูน้ าต่อไปน้ีหลงัจากศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ถูกฆ่าตาย 

Revelations ท่ีเขาไม่จ าเป็นตอ้งประกาศเอกภาพของอลัลอฮเ์พื่อมนุษย ์ 

Disbelievers ท่ีไม่ไดไ้มดู่แลมากในจุดเร่ิมตน้มากข้ึน แต่โองการถูกมาก ๆ พวกเขาไดร้ะบุวา่ เทพเจา้ท่ี worshipped คนของเขาไม่สามารถเห็น 

ไดย้ิน สร้าง ท าไดดี้ หรือไม่ดี แต่การเมือง กฎ เศรษฐกิจของเวลาทั้งหมดยดึ polytheism 

แลว้ มกักะหฺผูน้ าเร่ิมหาวิธีท่ีจะหยดุเขา พวกเขาเสนอเงินใหเ้ขา พวกเขาเสนอใหเ้ขาแต่งงานกบัเขากบัผูห้ญิงสวยท่ีสุดของเวลา 

และพวกเขาเสนอใหเ้ขาเป็นผูน้ าบางอยา่งเพื่อแลกกบัการเปล่ียนแปลง หรือหยุดการประกาศท่ีวิวรณ์ แต่ศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) กล่าววา่ ไมว่า่ 

เขาสามารถเปล่ียนแปลง หรือหยุดการส่งขอ้ความ ตามท่ีเขาเช่ือวา่ มนัเป็นจากอลัลอฮ ์

เม่ือท่ี ผูน้ าชุมชนของเขาและ disbelievers อ่ืน ๆ เร่ิมใชบ้งัคบัเพื่อหยุดศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) และเพื่อนของเขา พวกเขาทุกขร์ะทม 

boycotted พวกเขา พวกเขา insulted พวกเขาฆ่า และไดส่ิ้งท่ีพวกเขาไม่สามารถหยุดการศาสนาอิสลาม 

ในบางขั้นตอน อลัลอฮอ์นุญาตใหมุ้สลิมการอพยพจากมกักะหฺเพื่อนา ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเกือบ 500 km จากมกักะหฺ มุสลิมส่วนใหญ่ emigrated 

และหลงัจากนั้น ท าใหแ้น่ใจวา่ พวกเขามี emigrated อยา่งปลอดภยัศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ยงั emigrated กบัหน่ึงในเพื่อนของเขา 

จินตนาการวา่ พวกเขาทั้งสอง travelled ผา่นทะเลทราย 1400 ปีก่อน เบ้ืองหลงัผูท่ี้ขอจะฆ่าพวกเขาเหล่านั้น 

รางวลัใหญ่ไดเ้สนอส าหรับบุคคลตอ้งน าเขาตาย หรือชีวิต แต่ทุกคร้ังท่ีเคยไปฆ่าเขา เขาถูกบนัทึก miraculously ตามการรับประกนัของอลัลอฮ ์ 

ในนา ยงัศรัทธาท่ีถูกโจมตี ดว้ยการ disbelievers หลายคร้ัง แตศ่าสนาอิสลามมีอ่ืน ๆ ดว้ยความเร็ว ผูท่ี้ยอมรับศาสนาอิสลามถูกหลาย Jews 

และคริสเตียนผูท่ี้คาดวา่ messenger ส าคญัมาจากการท่ีภูมิภาค และผูท่ี้เห็นสญัญาณของเขา messengership วิธีการแสดงข้ึน โดยศาสดามุฮมัมดั 

(สนัติภาพจะข้ึนเขา) และหลาย miracles บางปีภายหลงั มุสลิมท่ี outnumbered disbelievers ในมกักะหฺ 

และมุสลิมเสียทีนิวยอร์คเป็นศูนยก์ลางในการเป็นผูน้ าของศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา), ไม่ มีซ่ึงความตา้นทานใด ๆ 

ตามท่ีมีความแตกต่างระหวา่งอ านาจของตน และศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) forgave การ disbelievers ผูท่ี้ทุกขร์ะทม insulted 

พยายามท่ีจะฆ่าเขาและเพื่อนของเขา และใคร raided คุณสมบติัของตนเอง  

ศาสนาอิสลามท่ีแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว และศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) และเพื่อนของเขามีช่ือสูง ในประวติัศาสตร์ และ ในปัจจุบนั 

พวกเขาเช่ือถือในอลัลอฮ ์และพวกเขาไดรั้บความส าเร็จใหญ่ท่ีสุด เป็นไดอ้บัราฮมั (สันติภาพจะข้ึนเขา) 

เพื่อธุดงค ์เราเห็นจดหมายเตือนช าระเงินทั้งหมดเหล่านั้นดว้ย 



ส่ิงท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดเก่ียวกบัการธุดงคห์น่ึงคืออยูใ่นอาราฟัต เกือบ 25 km จากมกักะหฺเป็นสถานท่ีเรียกวา่อาราฟัต 

เป็นการเปิดพื้นท่ีในทะเลทรายโดยไม่มีอาคารใด ๆ สถานท่ีถือเป็น สถานท่ี Adam และอีฟ (สนัติภาพเป็นเม่ือนั้น) พบคร้ังแรกบนโลกน้ี ตอนน้ี แต่ละปี 

บนบางวนัท่ี 4 หรือ 5 ลา้นคนมาดว้ยกนัในนั้น สีด า สีขาว คนจน rich เก่า หนุ่ม...; ชนิดทั้งหมดของคน  

คิดเก่ียวกบัมนั แกรนดแ์กรนดแ์กรนด.์..เด็กชายคนแรกและหญิงท่ีประชุมท่ีพอ่มากแรกตรง และเป็นการยากมีการรวยการแยกความแตกต่างจากคนจน 

เจา้นายจากคนงานท่ี... ทุกคนใส่สีขาว towels ผูห้ญิงทุกคนใส่เส้ือผา้อยา่งง่าย ทุกคนอยูภ่ายใตท้ั้งกระโจมวิ 

ไม่มีส่ิงใดท่ีอยูใ่กลเ้หตุการณ์น้ีในโลกน้ีแมแ้ต่เป็นตวัอยา่งของมนุษยภ์ราดรภาพและ sisterhood 

ส่วนใหญ่ธุดงคใ์บแสดงผลการรู้ลืมโดยประกอบ และไม่ตรงกนัและความรู้สึกบนผูแ้สวงบุญท่ีเหลือของชีวิตของเขา ตามประสบการณ์ของฉนัไม่มีท่ีไหนอ่ืน 

หน่ึงอาจรู้สึก sisterhood ในธุดงคแ์ละภราดรภาพของมนุษย ์

ดงันั้นขา้งบน เรามีสรุปศาสนาอิสลาม pillars หา้: ค  าใหก้าร สวดประจ าวนัท่ี องคก์รการกุศลทัว่ไป ขณะอดอาหาร ธุดงค ์ 

6 วิธีสู่ความส าเร็จ 

บุคคลท่ีระมดัระวงั และขอบคุณจะหาแหล่งมาของเวบ็เพจเป็นพนั favors ของใหเ้ราและเหตุผลเหล่านั้น [114] จาก 

นั้นเขาจะคน้หาคนท่ีเชิญผูส้ร้างและพระกรุณา คือศาสนทูตของอลัลอฮเ์ป็นอบัราฮมั โมเสส พระเยซูพระเยซู มูฮมั... (สนัติภาพไดเ้ม่ือนั้น) 

และเขาจะฟังขอ้ความของตน ในกลอนต่อไปน้ีมีค าสัง่ท่ีเก่ียวขอ้งของศรัทธาบาง: 

"พระเจา้ของเรา แทเ้ราไดย้ินเป็นผูเ้รียกท่ีเรียกการศรัทธา, [พดู],  

'เช่ือในพระ' และเราไดเ้ช่ือ 

พระเจา้ของเรา เพื่ออภยับาปของเรา และเอาออกจากเราบาปของเรา และท าใหเ้ราตาย ดว้ยความชอบธรรม" 

(Quran: 3/193) 

แลว้ เขากจ็ะท าใหเ้ป็น "ทางเลือก" ศาสนทูตท าตาม หรือไม่ ดงันั้น เขาอาจป้อนเสน้ทางของอิสลาม และเช่ือในส่ิงจ าเป็นส าหรับความจริง เพิ่มจากนั้น 

ดว้ยการแนะน าท่ีก าหนด โดยอลัลอฮเ์ขาจะตอ้งท าความดีเพื่อท่ีจะช่วยเติมเก่ียวกบัค่าตามท่ีอลัลอฮ ์ยิ่งเขาเพิ่มในค่าเหล่าน้ียิ่งเขาจะรู้สึก nearness 

ของอลัลอฮ ์อลัลอฮเ์พิ่มเติมจะถูกใจกบัเขา และอลัลอฮจ์ะท าใหเ้ขาพอใจกบั favors ของเขาท่ีเขาเตรียมไวส้ าหรับเขามูลิกากร righteous 

เพื่อลบจะไปถึงความพึงพอใจแทจ้ริง และถาวร ในโลกน้ี และ ในปรโลก 

ดงันั้น เพื่อด าเนินต่อไปน้ีเป้าหมาย ท่ีหน่ึงตอ้งการดูแลรักษาค่าเหล่าน้ี การเช่ือในพระเยโฮวาห์และความจริง และท าความดี 

ทั้งหมดเหล่านั้นจะมีพิจารณาภายใตแ้นวคิดของ "การใหบ้ริการแต่อลัลอฮ"์ กล่าวไวใ้นโองการต่อไปน้ี: 

คุณ (คนเดียว) เราแสดง คุณ (คนเดียว) เราขอความช่วยเหลือ  

(Quran: 1/5) 

 

และฉนัไม่ไดส้ร้าง jinn และมนุษยย์กเวน้เม่ือตอ้งการท าหนา้ท่ีฉนั 

(Quran: 51/56) 

และ as a consequence of เหล่าน้ี อยา่งใดอยา่งหน่ึงสามารถเขา้ถึงความรักท่ีเลิศดงักล่าวในกลอนต่อไปน้ี: 

บรรดาผูท่ี้เช่ือ และท าความดี  



Beneficent จะยอ่มน ามาเก่ียวกบัความรักส าหรับพวกเขา 

(Quran: 19/96) 

เพื่อใหบ้รรลุส่ิงเหล่าน้ี หน่ึงการตรรกะของการมีสุขภาพดี ตวัอกัขระ ความช่วยเหลือของอลัลอฮ ์ความพยายามใชค้วามพยายามท่ีจ าเป็น 

และคณะของเราเป็นการเห็น และการได ้ยนิ ขอ้เทจ็จริงชดัเจนท่ีเราสงัเกต ขอ้ความของผูส้ร้างของเรา และรหสัเร่ิมตน้ของเราบริสุทธ์ิ 

เหล่าน้ีจะถูกอธิบายในต่อไปน้ี โดยไม่ตอ้งใชข้อบเขตบางอยา่งเหล่าน้ี อยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่สามารถประสบความส าเร็จ 

เราตอ้งทราบดงันั้นเราอาจก าหนดไดว้า่ เราประโยชนจ์ากพวกเขาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นัน่คือเหตุผลท่ีท าไมท่ีอลัลอฮท์ าใหอ้า้งอิงเหล่าน้ีในหลาย ๆ 

โองการใน Quran หน่ึง 

6.1 ตรรกะ 

(โอ ้มุฮมัมดั), พดู  

"น้ีเป็นวิธีของฉนั ฉนัและของฉนัเชิญเพื่ออลัลอฮ ์ดว้ยความเขา้ใจท่ีเหมาะสม  

อลัลอฮคื์อ Glorious ส่วนใหญ่  

และฉนัไมข่องผูท่ี้เช่ือมโยงผูอ่ื้นกบัเขา" 

(Quran: 12/108) 

ตรรกะรัดกุมจะน าเพื่ออลัลอฮ ์อยา่งไรกต็าม ตรรกะอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของคุณสมบติับางอยา่ง ตรรกะรัดกุมตอ้งการอิสระจากอคติ ตอ้งรู้เสียง อกัขระเสียง 

ความพยายามส าหรับการให ้เหตุผล การสังเกตระมดัระวงั และการดูแลเก่ียวกบัความจริง ตวัอยา่งจาก Quran 

ท่ีท่ีอลัลอฮท์ าใหก้ารอา้งอิงถึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีบางอยา่งต่อไปน้ีคือ: 

[น่ีคือ] วิวรณ์จาก Beneficent, Merciful  

หนงัสือโองการไดรั้บรายละเอียด การ Quran ภาษาอาหรับส าหรับผูท่ี้ทราบ  

เป็นผูท่ี้ใหข้่าวดีและวอร์เนอร์ แต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาเบน ดงันั้นพวกเขาไมไ่ดย้ิน  

และพวกเขาพดูวา่ "หวัใจของเราคือภายใน coverings จากท่ีท่ีคุณเชิญเรา และในหูเราเป็น deafness และระหวา่งเราและคุณมีพาร์ติชนั ท า งานดงันั้น 

แน่นอน เราก าลงัท างาน 

(Quran: 41/2-5) 

 

ผูน้ าจากชาติของเขาหยิ่งถามอ่อนแอในหมูพ่วกเขาท่ีมีเช่ือ: "คุณเช่ือจริง ๆ วา่Salehเป็น Messenger จากพระเจา้ของเขา พวกเขาตอบกลบั: 

"เราเช่ือแน่นอนวา่ในวิวรณ์ท่ีซ่ึงเขาไดถู้กส่งไป 

ผูท่ี้เคยหยิ่งกล่าววา่: "ยอ่มมาเรามี disbelievers ในท่ีซ่ึงคุณเช่ือวา่" 

(Quran: 7/75-76) 

 



คือ [ไม่ดีท่ีสุด] ผูท่ี้ตอบสนองต่อความปรารถนาหน่ึงเม่ือเขาเรียกใชเ้ม่ือเขา และเอาความชัว่ และท าให ้inheritors ของโลก มีเทพกบัอลัลอฮ ์

พวกเขาท าสะทอ้นเลก็นอ้ย 

(Quran: 27/62) 

ในส่วนอ่ืนของหนงัสือเล่มน้ี เราอธิบายวิธีและตวัอยา่งของการใชเ้หตุผลตาม Quran  

6.2 เสียงอกัขระ 

วนัเม่ือมีจะไม่ประโยชน ์[ทุกคน] รวยหรือเด็ก 

นอกเขาท่ีมาอลัลอฮ ์ดว้ยหวัใจท่ีบริสุทธ์ิ 

(Quran: 26/88-89) 

 

และแน่นอน, (O มุฮมัมดั) คุณเป็นของอกัขระแรงมาก 

(Quran: 68/4) 

 

แน่นอนมีคุณใน Messenger อลัลอฮมี์ลวดลายท่ียอดเยีย่มส าหรับใครกต็ามหวงัท่ีมีอยูใ่นอลัลอฮแ์ละวนัสุดทา้ย และใครจ าอลัลอฮม์กั 

(Quran: 33:21) 

แต่ละคนจะท าใหค้วามเช่ือท่ีเก่ียวกบัทางเลือก เลือกตวัเลือกน้ีจะสะทอ้นบุคลิกภาพของแต่ละคน: 

โลกน้ีถูกออกแบบมาเพื่อใหห้น่ึงถูกบงัคบัใหเ้ช่ือ หรือไม่เช่ือ ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี ความเช่ือในในหนองท่ีจ าเป็น: 

น่ีคือหนงัสือท่ีเก่ียวกบัการท่ีไม่มีไม่ตอ้งสงสยั ค  าแนะน าส าหรับสมัมา 

ผูท่ี้เช่ือในในหนอง สร้างสวด และการใชจ่้ายจากอะไรเรามีจดัไวใ้หส้ าหรับพวกเขา, 

(Quran: 2/2-3) 

ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี มีอลัลอฮ ์willed เขาไม่ไดท้ าทุกคนสมาชิกของชุมชนอยา่งถูกตอ้งแม่นย  าเพียงหน่ึง: 

มีอลัลอฮ ์willed เขาจะไดท้ าคุณประเทศชาติหน่ึง [united ในศาสนา], แต่ [เขาตั้งใจ] เม่ือตอ้งการทดสอบคุณในส่ิงท่ี เขามีใหคุ้ณ ดงันั้น แข่ง [ทุกท่ี] ดี 

เพื่ออลัลอฮจ์ะกลบัของคุณทั้งหมดดว้ยกนั และเขาจะแลว้แจง้คุณเก่ียวกบัท่ีท่ีคุณใชจ้ะแตกต่างกนั 

(Quran: 5/48) 

แต่สภาพแวดลอ้มของเรา ดว้ยการมองเห็น และในหนอง และพิการของเราในการฉกฉวย และดูในหนองท าใหแ้ต่ละคนรูปร่างตนเช่ือหรือ disbelief 

ตามอกัขระและค่ากบัตรรกะของตนของเขา วิธีน้ีเราจะน าทางเฉพาะกบัใครและส่ิงท่ีเราได ้โดยไม่มีการบงัคบั ตวัอยา่งเช่น กตญัญุตาไมไ่ดก้ลมกลืนรับจาก 

favors ทั้งหมดในจกัรวาล และน้ีแลว้คิดไม่ถึงซ่ึงทั้งหมดน้ีมาจาก และผูดู้แลส าหรับกตญัญุตาไดจ้ริง ๆ ท่ียากใน thanking ส าหรับ favors 

เหล่าน้ีไม่ และถา้เขาไมข่อบคุณ เขาคงจะรู้สึกไม่มีความสุข [115] ดงันั้น logics ของเราเป็นธรรมชาติภายใตแ้รงกดดนัของเราเบรน [116] . 

ในศาสนาอิสลาม เสรีภาพในการเลือกหน่ึงของความเช่ือจึงจ าเป็นมาก มีอา้งอิงชดัเจนน้ีในโองการต่อไปน้ี: 



ตอ้งมีการบีบบงัคบัไม่มีในศาสนาอิสลาม  

หลกัสูตรดา้นขวาไดก้ลายเป็นชดัเจนจากผิด  

ดงันั้นบุคคลไม่ยอมรับความชัว่ และเช่ือในอลัลอฮมี์ grasped ท่ีเกาะท่ีเช่ือถือไดม้ากท่ีสุดกบัไม่มีตวัแบ่งในนั้น  

และอลัลอฮคื์อ การฟังและรติ 

(Quran: 2/256) 

 

แน่นอน เราแนะน าใหเ้ขาวิธี เขาจะกตญัญู หรือเป็นเขาเนรคุณ  

(Quran: 76/3) 

 

และพดูวา่, "ความจริงจากพระ ดงันั้น บุคคล wills ใหเ้ขาเช่ือ และบุคคล wills ใหเ้ขาไม่เช่ือ" 

(Quran: 18/29) 

 

พดูวา่, " O มนุษย ์ความจริงมีมาใหคุ้ณจากพระ ดงันั้นบุคคลท่ีจะแนะน าคือเฉพาะ guided ส าหรับ [ประโยชนข์อง] ชีวิตของเขา 

และบุคคลไปหลงเท่าไป astray [ละเมิด] ตา้น และฉนัไม่ผา่นคุณผูจ้ดัการ" 

(Quran: 10/108) 

ในหลายสถานการณ ์disbeliever ท่ีจะไม่เช่ือถึงแมว้า่เขาเห็นทนโท่ miracles เวน้แตว่า่เขาถูกบงัคบัใหเ้ช่ือ แต่ถา้หน่ึงถูกบงัคบัใหเ้ช่ือ 

น้ีจะไมมี่ความเช่ือท่ีจริง หรือการรับรู้ของความจริงจริงใจ อีกคร้ัง ผา่นมายงัมีแสดงท่ีแมว้า่จะโจ่งแจง้ miracles 

คนจะไม่เช่ือถา้เขาไม่ฉลาดในบุคลิกภาพของเขาเช่ือ หรือมีการยอมรับโดยอลัลอฮ ์[117] กลอนต่อไปน้ีบ่งช้ีวา่ น้ี: 

และแมว้า่เราไดส่้ง ไปนั้น angels [กบัความ] และตายพดูเหล่านั้น [ของ] และเราเอากนัทุกส่ิง [สร้าง] หนา้เหล่านั้น พวกเขาจะไม่เช่ือเวน้แต่อลัลอฮค์วรจะ 

แต่ส่วนใหญ่ของพวกเขา, [ท่ี], จะไร้การศึกษา 

(Quran: 6/111) 

Miracles จะเพิ่มความรับผิดชอบของผูค้น ในขณะท่ีไม่มีผลกระทบต่อความเช่ือมากของพวกเขา 

6.3 วิธีใชข้องอลัลอฮ ์

ไม่อลัลอฮเ์พียงพอส าหรับขา้พระองค ์

(Quran: 39/36) 

 

"และความส าเร็จของฉนัไมแ่ต ่ผา่นอลัลอฮ ์ 

เม่ือเขา ท่ีฉนั relied และเขาฉนักลบั" 



(Quran: 11/88) 

 

แต่อลัลอฮเ์ป็นตวัป้องกนัของคุณ 

และคงจะดีท่ีสุดของ helpers 

(Quran: 3/150) 

ความช่วยเหลือของอลัลอฮเ์ป็นส่ิงส าคญัส าหรับศรัทธาและ disbelievers ศรัทธาท่ีจ าเป็นตอ้งดงั นั้นความเช่ือของพวกเขาคือ ความเป็นจริงเช่ือ 

ท่ีพวกเขาอาจเกบ็ไว ้วา่ อาจยอมรับได ้โดยอลัลอฮ ์และ วา่พวกเขาอาจท าความดีท่ียอมรับ โดยอลัลอฮ ์และ disbelievers 

ท่ีจ าเป็นเพื่อใหพ้วกเขาอาจแนะน าไปยงัเสน้ทางของศาสนาอิสลาม และในการเรียกใชค้วามช่วยเหลือของอลัลอฮ ์พวกเขาทั้งสองตอ้งมี universal 

และเทพค่าบางอยา่งซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช ้โดยอลัลอฮ ์

ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี บุญช่วยเราเรียกความเมตตาของอลัลอฮ:์ 

แน่นอน ความเมตตาของอลัลอฮคื์อใกล ้doers ดี 

(Quran: 7/56) 

มนุษยเ์ป็น เป้าหมายและความรับผิดชอบของเรามีขนาดใหญ่ แต่เรามีจุดอ่อน ตวัอยา่งเช่น ความรู้ของเราถูกจ ากดั: 

หน่ึงอาจรู้บางส่ิงบางอยา่งส าหรับทศวรรษในวิธีใดวธีิหน่ึง และรู้สึกวา่ มนัไม่ถูกตอ้งชดัเจนได ้จาก นั้น 

อยา่งไรสามารถเราหวงัวา่การประสบความส าเร็จในแง่ของความเช่ือและความดี อยา่งไร ส่ิงท่ีเราท าส าหรับอลัลอฮ ์เราไม่สามารถจ่ายส าหรับ favors 

ของเขาท่ีมีมากเกินไป และใหญ่เกินไป ยากอยา่งไรกต็ามเราพยายามท าดีท่ีสุดของเรา เราอาจท าความผิดพลาด 

และมีเสมอความเส่ียงต่อการไม่ประสบความส าเร็จและผลของความลม้เหลวจะใหญ่ ดงันั้น เราจะตอ้งจดัการความเส่ียงท่ีดี วิธีท าเราจดัการมนัไดอ้ยา่งไร 

วิธีจ าเป็น เพื่อประสบความส าเร็จในแง่ของความเช่ือและความดี และ การจดัการความเส่ียงท่ีกล่าวถึงขา้งตน้คือความวางใจในความเมตตาของอลัลอฮ ์

ขอความช่วยเหลือของเขา และท าตามแนวทางของเขา ดว้ยความช่วยเหลือของเขา ความตั้งใจดีและความจริงใจส าหรับอลัลอฮข์องเราอาจปรับปรุง 

และอาจจะยอมรับได ้ 

อลัลอฮส์อนเราในกลอนต่อไปน้ี เป็นอุปสรรคส าคญัท่ีอาจป้องกนัไม่ใหเ้ราขอความช่วยเหลือของเขาคือ หยิ่งของเรา และวา่ เราตอ้ง humility 

ดงันั้นเราอาจพอขอความช่วยเหลือของเขา: 

และแสวงหาความช่วยเหลือผา่นความอดทนและภาวนา และ แน่นอนมนัยากนอกท่ีมืออ่อนนอ้ม [เพื่ออลัลอฮ]์ 

(Quran: 2/45) 

ในการเร่ิมตน้อยา่งของ Quran มีบทเรียกวา่การ "เปิด" บทน้ีเป็นการสวดพิเศษแก่เรา โดยอลัลอฮ ์ระหวา่งบทน้ี มีกลอนน้ี: 

"คุณท าหนา้ท่ีของเราและคุณเราขอความช่วยเหลือ" 

(Quran: 1/5) 

บทน้ี และดงันั้นเพลงน้ีไดถู้ก recited หลายคร้ังทุกวนั โดยมุสลิม แมแ้ต่ โดยมีความหมายมากท่ีสุดรู้ เพื่อ 

จะเป็นส าคญัอยา่งยิ่งต่อการขอความช่วยเหลือของอลัลอฮใ์นระหวา่งชีวิตของเรา  



เม่ือศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) บอกเพื่อนของเขาคนเดียวไมมี่ใดของสารจะเคยท าใหเ้ขาป้อนพาราไดซ ์กล่าวพวกเขาวา่ "ไม่แมคุ้ณ O 

Messenger ของอลัลอฮ ์เขากล่าววา่ "ไมมี่ ไม่แมฉ้นั เวน้แต่อลัลอฮ ์showers ฉนั ดว้ยความเมตตาของเขา ดงันั้น ลองเป็นใกลค้วามสมบูรณ์ 

และไมค่วรปรารถนาความตาย เขาจะท าเช่นใดดีสารเพื่อท่ีจะท ามากกวา่ท่ี หรือก าลงัท าผิดดงันั้นเขาอาจกลบั "   [118]  

ขอความช่วยเหลือของอลัลอฮคื์อซ่อนเร้นเรามาก เป็นธรรมชาติมาก และมีมาก สมมติวา่คุณมีลอ็กไวใ้นท่ีมีอาหารไม่มี ไม่มีเคร่ืองด่ืม และแสงไม่ 

คุณจ าเป็นตอ้งรับค ารีบด่วน แต่คุณไม่ทราบวา่ มีใครอยูน่อก ดงันั้น แมว้า่คุณไม่ทราบวา่วา่ มีใครอยูน่อก คุณมีการโทรขอความช่วยเหลือ  

ดงันั้น ในกรณีใด ๆ เราจะตอ้งขอความช่วยเหลือของความจริงจะ เสร็จสมบูรณ ์ 

และตามท่ีกล่าวในกลอนต่อไปน้ี อลัลอฮคื์อใกล ้และเขาสญัญาวา่ จะตอบสนองต่อการ supplications ของเราจริงใจ: 

และ เม่ือถามมูลิกากรของฉนัท่ีคุณ, (O มุฮมัมดั), เก่ียวกบัฉนั  

แน่นอนฉนัอยูใ่กล ้ 

ฉนัตอบสนองการเรียกของ supplicant เม่ือเขาเรียกเม่ือฉนั ดงันั้น ใหพ้วกเขาตอบสนองต่อฉนั (โดยวินยั) และเช่ือในฉนัวา่ พวกเขาอาจจะ [rightly] 

guided  

(Quran: 2/186) 

ดงันั้น การยอมรับและความช่วยเหลือของอลัลอฮมี์ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัส าหรับความส าเร็จ เหล่าน้ีคืออยูใ่กลค้นท่ีมีองศาของความจริงใจ humility 

กตญัญุตา และคุณวุฒิบวกอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวถึงใน Quran อยา่งไรกต็าม พวกเขาไม่ถึงบางคนเป็นคนท่ีเหตุผล 

หรือบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของตนปรารถนาระยะสั้นตามท่ีอธิบายไวต้่อไปน้ี: 

และไม่ใช่ส าหรับชีวิตเช่ือยกเวน้ โดยการอนุญาตของอลัลอฮ ์และเขาจะใส่ defilement เม่ือผูท่ี้จะใชเ้หตุผล  

(Quran: 10/100) 

 

แต่บรรดาผูท่ี้เปิดหนา้อกของพวกเขาเพื่อ disbelief เม่ือพวกเขา [เตม็ใจ] เป็นโทสะจากอลัลอฮ ์และส าหรับพวกเขาลงโทษมาก 

ท่ีอยูเ่น่ืองจากพวกเขาท่ีตอ้งใชชี้วิตทางโลกไปปรโลก และอลัลอฮน์ั้นไม่แนะน าคน disbelieving 

(Quran: 16/106-107) 

ขณะท่ีบุคคลอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของเขาปรารถนาระยะสั้น และไม่เคยขอความช่วยเหลือของอลัลอฮ ์ความจริง 

มนัเป็นไปไม่ไดส้ าหรับเขาไดป้ระโยชนจ์ากทั้งป้ายและค าเตือน น้ีเป็นเพราะความเช่ือ ไม่เพียงแต่เร่ืองของตรรกะ แต่ยงัเร่ืองของความยุติธรรม กตญัญุตา 

carefulness วิสยัทศัน.์.. มีการอา้งอิงถึงขอ้เทจ็จริงน้ีในโองการต่อไปน้ี: 

เคร่ืองหมายและค าเตือนประโยชนค์นเหล่านั้นท่ีไม่เช่ือ 

(Quran: 10/101) 

 

โอ ้มนุษย ์ความอยุติธรรมของคุณคือเท่ากบัโฉม, [ก าลงัแค่] ความเพลิดเพลินของชีวิตทางโลก  

แลว้ เราจะกลบัของคุณ  



และเราจะแจง้ใหท้ราบของคุณใชก้ารท า 

(Quran: 10/23) 

ไม่มีใครควรสูญเสียหวงัจากอลัลอฮเ์ป็นทั้งหมดของเราเป็นบาปและความผดิพลาด ไม่มีใครควรแน่ใจกบัส่ิงท่ีเป็นลบซ่ึงอาจมาจากเขา Muslim ท่ีควร 

adopt สายกลางเพื่อใหผ้ลลพัธ์อาจเป็นค่าบวก มีการอา้งอิงถึงขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีในโองการต่อไปน้ี: 

"แน่นอน ไม่มีใคร despairs ช้ืนจากอลัลอฮย์กเวน้ disbelieving คน 

(Quran: 12/87) 

 

แลว้ ไม่ไดจ้ะรู้สึกปลอดภยัจากแผนการของอลัลอฮ ์แต่ไม่มีใครรู้สึกปลอดภยัจากแผนการของอลัลอฮย์กเวน้บุคคลท่ีสูญเสีย  

(Quran: 7/99) 

ดงันั้น ทุกคนควรอยูใ่นสถานะของการขอความช่วยเหลือของเขา 

6.4 ความพยายามของเราและความพยายาม  

เรามีใหอ้พั joys ระยะสั้น และเป้าหมายท่ีระดบั low และปรารถนาเกินชอบธรรม ระดบั เพื่อความพึงพอใจเตม็ถาวร และระดบัสูง และเป้าหมายระยะยาว 

Muslim ท่ีไดต่ื้นข้ึนเม่ือมนัยงัคงมืด แทนการนอน เพื่อใหร่้วมกบัพระเยโฮวาห์ เขามีใหส่้วนเงินของเขาไปท่ีขดัสนดงันั้นเขาอาจไดรั้บความสุขของอลัลอฮ ์

เขามีการงดการด่ืมแอลกอฮอลด์งั นั้นเขาอาจปฏิบติัตามอลัลอฮ ์และดงั นั้นเขาอาจท าใหสุ้ขภาพของเขา อยา่งไรกต็าม ระยะเวลาท่ีสั้น ๆ joys และเพียรผา่น 

และเป้าหมายใหญ่ระยะยาวจะถึงถา้เรามีแรงเพียงพอ ส าหรับการส้ินสุดน้ี เราจ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายาม และในวิธีน้ี 

เราอาจพฒันาตนเองเป็นคุณสมบติัท่ีอลัลอฮรั์ก ต่อไปในถนนน้ีเราตอ้งการความอดทนและความพยายาม เพราะบางคร้ังความขดัแยง้ระหวา่งเง่ือนไขแบบสั้น 

และแบบยาวอาจเจ็บในระยะเวลาท่ีสั้น ๆ น้ีกล่าวไวใ้นกลอนต่อไปน้ี: 

และพากเพียร   [119] ส าหรับ แน่นอนอลัลอฮไ์ม่อนุญาตการสูญหายไดร้างวลัของผูท่ี้ท าดี  

(Quran: 11/115) 

ข่าวดีคือ วา่ มนุษยเ์ท่านั้นตอ้งใชค้วามพยายามท่ีพวกเขาสามารถ อลัลอฮก์ล่าววา่ ในการ Quran: 

อลัลอฮไ์ม่คิดค่าธรรมเนียมชีวติเกินกวา่ก าลงัการผลิตของ 

(Quran: 2/286) 

ในดงันั้น เช่นขณะท่ีบางคนไม่มีเงินเพียงพอเพื่อไป pilgrimage มนัไม่บาปส าหรับเขาไม่ไปธุดงค ์ดงันั้น 

มนุษยมี์ไม่มีอาร์กิวเมนตต์่ออลัลอฮส์ าหรับความตอ้งการท่ีไม่ท าถึงแมว้า่พวกเขาไดส้ามารถท า 

และท าการใด ๆ กต็ามมนุษยร์ะหวา่งอลัลอฮจ์ะมีประโยชนส์ าหรับพวกเขาในท่ีสุด อลัลอฮก์ล่าววา่ ต่อไปน้ี: 

อลัลอฮเ์นน้ง่ายของคุณ และไมไ่ดต้ั้งใจส าหรับความล าบากคุณ  

(Quran: 2/185) 

อยา่งไร ความพยายามของเรามีเป็นการจริงใจ ตอ้งเป็นความพยายามของเรากบัเป้าหมายของการไดรั้บความสุขของอลัลอฮ ์ส าหรับการแสดงใหผู้อ่ื้นไม่ 

ในโองการต่อไปน้ี อลัลอฮบ์อกความจริง: 



ระก าดงันั้นผูท่ี้สวดมนต,์ [แต่] ใครคือการเพิกเฉยของสวด  

บรรดาผูท่ี้ท าใหแ้สดงและขยะเพื่อช่วยการขดัสน 

(Quran: 107/4-7) 

 

แน่นอน hypocrites จะอยูใ่นส่วนลึกต ่าสุดของไฟ และไม่เคยคุณจะพบพวกเขาช่วยเหลือ  

(Quran: 4/145) 

 

พดูวา่ 

"แน่นอน สวดของฉนั ของฉนั rites ของบูชา การมีชีวิตของฉนั และของฉนัตายไดส้ าหรับอลัลอฮ ์ดออฟเด worlds"  

(Quran: 6/162) 

6.5 คณะอ่ืน ๆ  

ดา้นอ่ืน ๆ อลัลอฮแ์ก่เราบางคณะเป็นการเห็น ไดย้ิน เขา้ใจ ทราบ การคิด การจ า และการเรียนรู้ ทั้งหมดน้ีช่วยใหเ้ราท าการตดัสินใจดีกวา่ 

เราตอ้งใส่ดีใชอ้  านาจเหล่าน้ีท่ีอลัลอฮไ์ดม้อบหมายใหเ้รา ตวัอยา่งเช่น ถา้เราดูอยา่งของ favors ของอลัลอฮ ์แต่ไมคิ่ดวา่ เก่ียวกบัแหล่งท่ีมา 

แลว้เราอาจมีเสียเราก าลงัดู และคิด 

6.6 ขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจน  

มีหลายสญัญาณในฟากฟ้าและแผน่ดินโลกซ่ึงพวกเขาส่งผา่น โดย ยงั จะเฉยเหล่านั้น 

(Quran: 12/105)  

 

[จะสามารถกล่าว], "อ่านระเบียนของคุณ พอไดต้วัคุณเองกบัคุณวนัน้ีเป็นนกับญัชี" 

(Quran: 17/14) 

 

และเขาไดท้อดลงในดินอยา่งแน่นหนาตั้งภูเขา lest มนักะกบัคุณ และ [ท า] แม่น ้าและถนน ท่ีคุณอาจจะแนะน า และ landmarks  

และ โดยดาวพวกเขาก าลงั [ยงั] guided 

(Quran: 16/15-16) 

 

ในวนัท่ี อลัลอฮจ์ะจ่ายคืนไดใ้นเตม็รางวลัของพวกเขาเพียง และพวกเขาตอ้งรู้วา่ อลัลอฮคื์อ ความจริงท่ีประจกัษ ์

(Quran: 24/25) 



 

ถืออลัลอฮ ์ดงันั้น  

แน่นอน คุณเป็นเม่ือความจริงปรากฏชดัเจน 

(Quran: 27/79) 

นอกจากน้ี อลัลอฮไ์ดส้ร้างขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงช่วยใหเ้ราทราบวา่มีดา้นขวาและเป็นอะไร ตวัอยา่ง ในโรงเรียน เราเรียนศาสตร์ต่าง ๆ 

เพื่อท่ีจะไดรั้บประโยชนจ์ากขอ้เทจ็จริง ตวัอยา่งเช่น ดูดาวเราสามารถคน้หาทิศทางท่ีเราจ าเป็นตอ้งด าเนินการต่อไป  

นอกจากน้ีอลัลอฮพ์ยนตใ์นขอ้ความของเขาบางขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนเก่ียวกบักรอบงานท่ีเรามี  

ระหวา่งนั้น มีบางขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนท่ีทุกคนตกลงกบั ตวัอยา่ง ไฟหรือสถานท่ีเหมือนนรกไม่พึงปรารถนาส าหรับมนุษย ์ 

ในโลกปัจจุบนัท่ียงัมีขอ้เทจ็จริงซ่ึงดูเหมือนจะ ชดัทั้งหมดตลอดเวลา ตวัอยา่ง ขอ้เทจ็จริงในส่ิงแวดลอ้มของเราท่ีแสดง favors 

ของผูส้ร้างของเราอาจจะชดัเจนส าหรับบาง และไม่ชดัเจนดงันั้น หรือผิดแน่ชดัแมแ้ต่ส าหรับผูอ่ื้น สาเหตุของความแตกต่างอาจจะวา่ เป็นมนุษยใ์นบางกรณี 

เราได ้shortcomings ในกระบวนการตดัสินใจของเรา หรือในบางกรณี เราอาจมีบลอ็กกระบวนการตดัสินใจของเราเน่ืองจากปรารถนาระยะสั้นของเรา 

อยา่งไรกต็าม เม่ือทุกคนเผชิญผลของสญัญาณชดัเจนของอลัลอฮใ์นปรโลก มนัจะไดเ้ขา้ใจพวกเขาไดช้ดัเจนส าหรับทุกคนอยูต่ลอดเวลา 

มนัจะไดเ้ขา้ใจตามท่ีอธิบายไวใ้นกลอนต่อไปน้ีอลัลอฮไ์ม่ไดเ้ล่นเกม อยา่งไรกต็าม บรรดาผูป้ฏิเสธเหล่านั้นไม่สามารถมองเห็นบางอยา่งเหตุผล:  

และเราไม่ไดส้ร้างในฟากฟ้า และแผน่ดิน และท่ีระหวา่งพวกเขาในการเล่น  

(Quran: 44/38) 

น่ีคือบทสรุปของการ believer อยา่งไรกต็าม disbelievers ท่ีจะสบัสนแมใ้นขณะท่ีพวกเขาช่ืนชมจริงในปรโลกตามท่ีกล่าวใน Quran: 

และบุคคลเป็นการตาบอดในน้ี [ชีวิต] จะตาบอดในปรโลก และหลงทางในทาง  

(Quran: 17/72) 

6.7 ขอ้ความจากผูส้ร้าง 

และพวกเขาจะพดูวา่ "สรรเสริญอลัลอฮ ์ใครมี guided เราน้ี และเราจะไม่เคยมีถูก guided ถา้อลัลอฮไ์ดแ้นะน าเรา 

ศาสนทูตของพระเจา้ของเรามีมาแน่นอนกบัความจริง" 

(Quran: 7/43) 

ขอ้ความซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ เป้าหมาย แนวทาง จดหมายเตือนช าระเงินใหเ้รา ไดม้าถึงเราจากผูส้ร้างของเรา พวกเขาจะส าคญัส าหรับความส าเร็จของเรา 

ดงันั้น จึงเป็นส่ิงส าคญั การอ่าน เขา้ใจ และท าตามนั้นเพื่อท่ีจะประสบความส าเร็จ 

6.8 รหสัเร่ิมตน้ของเรา 

มนุษยไ์มแ่ตกต่างจากสวรรคอ่ื์น ๆ เช่นหิน พืช หรือสตัว ์เขาไดถู้กเปิดใชง้านการคน้หาความดี การคิด และใหส้ติท่ีพิเศษ  

คนไม่เบ่ือ supplication ส าหรับดี [ส่ิง], แต่ถา้ร้ายสมัผสักบัเขา เขาไม่หวงั และ despairing 

(Quran: 41/49) 



ยงั ลึกอยูภ่ายในมนุษยแ์ต่ละ มีเคา้ลางของความศรัทธาในอลัลอฮด์งักล่าวในการ Quran:  

และ [พดู] เม่ือพระเอาจากเด็กของอาดมัจาก loins ของลูกหลานของตน และท าการเบิกความของตนเอง, [พดูเหล่านั้น], "ฉนัไม่พระ กล่าวพวกเขาวา่ "ใช่ 

เรามี testified [น้ี] lest คุณควรพดูในวนัคืนชีพ "แน่นอน เราไดน้ี้โดยไม่รู้ตวันั้น"  

(Quran: 7/172) 

และตามท่ีอธิบายไวใ้นโองการต่อไปน้ี บุคคล purifies วิญญาณของเขาจากเทียมปลอมจะเรียกใชง้านลว้นสาระส าคญัของชีวิตของเขา 

และจะประสบความส าเร็จ: 

และ [ผมขอสาบาน] โดยชีวิตและเขา ผูท่ี้ proportioned มนั  

และแรงบนัดาลใจจาก [กบั discernment ของ] ของส่ิงชัว่ร้ายและความชอบธรรมของ  

เขาส าเร็จแลว้ใครมนั purifies  

และเขาลม้เหลวท่ี instills [กบัความเสียหาย]  

(Quran: 91/7-10) 

7 บทสรุป 

ดงันั้น ดว้ยการใชส้ญัญาณในการ Quran เราทรานวา่ ศาสนาอิสลามเป็นเก่ียวกบั: 

1. ถูกรัก โดยอลัลอฮ ์Our Creator, Our พระ และอลัลอฮรั์ก:  

เขา [120] รักพวกเขา และเขารักเขา  

(Quran: 5/54) 

2. ถูกแนะน า โดยอลัลอฮ:์  

โดยท่ีอลัลอฮแ์นะน าบรรดาผูท่ี้ติดตามความสุขของเขากบัวิธีของสนัติภาพ และน าพวกเขาออกจากdarknessesลงในไฟ ตามสิทธ์ิของเขา 

และค าแนะน าในการเสน้ทางตรง  

(Quran: 5/16) 

3. ใหเ้หตุผลเก่ียวกบัสญัญาณของอลัลอฮ:์  

เขาแสดงสญัญาณของเขาท่ีคุณอาจเหตุผล  

(Quran: 2/73) 

4. Believing ในอลัลอฮ:์ 

เช่ือในอลัลอฮ ์และพระ Messenger และสมุดท่ีเขาส่งไปลงเม่ือพระ Messenger และพระคมัภีร์ท่ีเขาส่งไปลงก่อน  

(Quran: 4/136) 

5. ในอลัลอฮท่ี์น่าเช่ือถือ: 



ในอลัลอฮใ์ห ้ศรัทธาความเช่ือ 

(Quran: 3/160)  

6. จ าอลัลอฮ ์& 

7. Thanking อลัลอฮ:์  

ดงันั้น โปรดจ าไวว้า่ ฉนัจะจ าการคุณ และขอบคุณฉนั และไม่ถูกไม่รู้คุณกบัฉนั  

(Quran: 2/152) 

8. Supplicating เพื่ออลัลอฮ:์ 

พดูวา่ "โทรเม่ืออลัลอฮห์รือโทร Beneficent เม่ือ ใด [ช่ือ] คุณเรียก ใหเ้ขาเป็นเจา้ของช่ือท่ีดีท่ีสุด " 

(Quran: 17/110) 

9. ขอความช่วยเหลือของอลัลอฮ:์ 

และแสวงหาความช่วยเหลือผา่นความอดทนและภาวนา และ แน่นอนมนัยากนอกท่ีมืออ่อนนอ้ม [เพื่ออลัลอฮ]์  

(Quran: 2/45) 

10. ระวงัของอลัลอฮ:์ 

และความระมดัระวงัของอลัลอฮท่ี์อาจประสบความส าเร็จ  

(Quran: 2/189) 

11. ถูกจริงใจส าหรับอลัลอฮ ์&  

12. คา้งไวเ้พื่ออลัลอฮอ์ยา่งรวดเร็ว:  

ยกเวน้บรรดาผูท่ี้กลบัเน้ือ แกไ้ขตวัเอง คา้งไวเ้พื่ออลัลอฮอ์ยา่งรวดเร็ว และจะจริงใจในศาสนาของพวกเขาส าหรับอลัลอฮ ์ส าหรับจะ มีศรัทธาท่ี 

และอลัลอฮจ์ะใหศ้รัทธาท่ีรางวลัยอดเยี่ยม  

(Quran: 4/146) 

13. ใหบ้ริการอลัลอฮ:์ 

และฉนัไม่ไดส้ร้าง jinn และมนุษยย์กเวน้เม่ือตอ้งการท าหนา้ท่ีฉนั  

(Quran: 51/56) 

14. Obeying อลัลอฮ:์ 

พดูวา่ "Obey อลัลอฮแ์ละ Messenger  

(Quran: 3/32) 

15. ท าความดีส าหรับอลัลอฮ:์  



และท า ดี แน่นอน อลัลอฮรั์ก doers ดี  

(Quran: 2/195) 

16. ชีวิตอลัลอฮ ์& 

17. ตายส าหรับอลัลอฮ:์  

พดูวา่ "แน่นอน สวดของฉนั ของฉนั rites ของบูชา การมีชีวิตของฉนั และของฉนัตายไดส้ าหรับอลัลอฮ ์ดออฟเด worlds"  

( Quran : 6/162)  

18. ส่งเพื่ออลัลอฮ:์  

เม่ือพระเจา้ของเขาวา่ เขา "Submit" เขากล่าววา่ "ฉนัมีส่งไปยงั worlds ลอร์"  

(Quran: 2/131) 

19. ขยนัถึงอลัลอฮ:์ 

และอดทน และความอดทนของคุณไม่ใช่แต ่ถึงอลัลอฮ ์

(Quran: 16/127) 

20. ขยนัส าหรับอลัลอฮ:์ 

และส าหรับพระอดทน 

(Quran: 74/7) 

21. เป็นของอลัลอฮ:์ 

ใคร เม่ือภยักดัเหล่านั้น กล่าววา่ "แน่นอนเราเป็นของอลัลอฮ ์และแน่นอนเขา เราจะกลบั"  

(Quran: 2/156)  

22. ถูกกบัอลัลอฮ:์ 

ยอ่ม อลัลอฮเ์ป็นผูป้้องกนั (ความชัว่) และบรรดาผูท่ี้ท าดี  

(Quran: 16/128) 

23. ตกลงกบัอลัลอฮ:์ 

และ whosoever ตอบสนองส่ิงท่ีเขามี covenanted กบัอลัลอฮ ์เขาจะประทานบนเขารางวลัยอดเยี่ยม 

(Quran: 48/10) 

24. ถูกจริงอลัลอฮเ์ป็น: 

ถา้ไดจ้ริงเป็นอลัลอฮ ์มนัจะดีกวา่ส าหรับพวกเขา 



(Quran: 47/21)  

25. ถึงอลัลอฮ:์ 

การกลบัมาของคุณ (ทั้งหมด) คืออลัลอฮ ์

(Quran: 5/48) 

26. ปิยอลัลอฮ ์& 

27. ถูกใจกบัอลัลอฮ:์  

อลัลอฮถู์กใจกบัพวกเขาและพวกเขากบัเขา นัน่คือความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ 

(Quran: 5/119) 

28. ก าลงัพอใจ โดยอลัลอฮ:์  

(การวิญญาณ righteous นั้นจะไดก้ล่าว:) 

"O เตม็พอวิญญาณ 

กลบัไปยงัพระ well-pleased และใจ [ใหเ้ขา],  

และป้อนระหวา่งมูลิกากร [righteous] ของฉนั  

และใส่พาราไดซข์องฉนั"  

(Quran: 89/27-30) 

29. อลัลอฮ ์  

8 ค าถาม & ค าตอบ 

 

8.1 คือผูช้ายและผูห้ญิงเท่าน้ิวอิสลาม? 

โอ ้มนุษย ์แน่นอนเราไดส้ร้างคุณจากเพศชายและเพศหญิง และท าใหคุ้ณคนและเผา่ท่ีคุณอาจรู้วา่กนั  

แน่นอน มีมากท่ีสุดตระกลูของคุณในสายตาของอลัลอฮถู์กท่ีสุด righteous ของคุณ  

แน่นอน อลัลอฮคื์อ รติและ Acquainted  

(Quran: 49/13) 

ผูช้ายและผูห้ญิงท่ีมีสถานะเดียวกนัในศาสนาอิสลาม หญิง righteous 

อาจมีองศาสูงข้ึนในสายตาของอลัลอฮม์ากกวา่คนท่ีไม่ระมดัระวงัของเขาหนา้ท่ีของอลัลอฮ ์โองการต่อไปน้ีคือ บางตวัอยา่งในการเคารพดงัน้ี: 

แน่นอน ชายมุสลิม และ สตรีมุสลิม believing ผูช้าย และ believing ผูห้ญิง ชายหวัอ่อน และหวัอ่อนหญิง ชายจริง และหญิงจริง ชายป่วย 

และป่วยหญิง ชายไงก ็และผูห้ญิงไงก ็ชายกุศล และกุศลผูห้ญิง ผูช้ายลดอาหาร และลดอาหาร ผูห้ญิง 



ผูช้ายใครปกป้องช้ินส่วนส่วนตวัของตนและผูห้ญิงท่ีท าและชายท่ีจ าอลัลอฮบ่์อย ๆ 

และผูห้ญิงท่ีท าส าหรับพวกเขาแต่อลัลอฮไ์ดเ้ตรียมอภยัโทษและรางวลัยอดเยี่ยม  

(Quran: 33/35) 

 

และตอบสนองพระเจา้ของพวกเขาเหล่านั้น "ไม่เคยจะช่วยฉนัใหห้ลงงานของคนงาน [ใด ๆ] ระหวา่งคุณ ไมว่า่ชาย หรือ หญิง คุณเป็นของอ่ืน ดงันั้นผู ้

emigrated หรือเอาออกไดจ้ากบา้น หรือถูก harmed ในสาเหตุของฉนั หรือ fought หรือถูกฆ่าตายจะยอ่มลบจากนั้นบาปของพวกเขา 

และขา้พเจา้จะยอมยอ่มรับเหล่านั้นไปสวนภายใตก้ระแสแม่น ้าท่ีเป็นรางวลัจากอลัลอฮ ์และอลัลอฮไ์ดก้บัเขารางวลัดีท่ีสุด "  

(Quran: 3/195) 

 

Believing ชายและหญิง believing เป็นฝ่ายสมัพนัธมิตรอีกแบบหน่ึง จะ enjoin คือดา้นขวา และหา้มมีอะไรผิด และสร้างสวด 

และใหอ้งคก์รการกุศลอยา่งสม ่าเสมอ และปฏิบติัตามอลัลอฮแ์ละ Messenger พระ อลัลอฮเ์หล่านั้นจะเมตตาพวกเขา แน่นอน อลัลอฮม์หาอาจและ 

Wise  

(Quran: 9/71) 

 

ส าหรับผูช้ายใชร่้วมกนัของส่ิงท่ีพวกเขาไดรั้บ และส าหรับสตรีใชร่้วมกนัของส่ิงท่ีพวกเขาไดรั้บ 

(Quran: 4/32) 

 

O คุณท่ีมีเช่ือ ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายคุณจะรับผูห้ญิง โดยการบีบบงัคบั 

และท าใหค้วามยากล าบากส าหรับพวกเขาเพื่อใชส่้วนหน่ึงของอะไรคุณใหพ้วกเขาเวน้แต่พวกเขายอมรับการอธรรมชดัเจน [กลบั] 

และอาศยัอยูก่บัพวกเขาในน ้าใจ ถา้คุณไมช่อบบางทีคุณไม่ชอบส่ิง และอลัลอฮท์ าใหญ้าตดีมาก  

(Quran: 4/19) 

ปมในสายตาของอลัลอฮถู์กตามท านองคลองธรรม ตามเพศหรือทรัพยส์มบติัไม ่Mary และภรรยาของฟาโรห์ (สนัติภาพเป็นเม่ือนั้น) ใครไดรั้บการกล่าวใน 

Quran ส าหรับตวัอยา่งใชอ้งศาท่ีสูงข้ึนในสายตาของอลัลอฮเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัชายมากข้ึน โองการต่อไปน้ีเก่ียวขอ้งในความเคารพดงัน้ี:  

และอลัลอฮแ์สดงตวัอยา่งของผูท่ี้เช่ือ: ภรรยาของฟาโรห์ เม่ือเธอกล่าววา่ "พระเจา้ของฉนั สร้างส าหรับฉนัอยูใ่กลคุ้ณบา้นในพาราไดซ ์

และบนัทึกฉนัจากฟาโรห์และท่ีดินของเขา และบนัทึกฉนัจากคนบาป"  

[ตวัอยา่ง] และ Mary ลูกสาวของ Imran ผูเ้ฝ้าเธอ chastity เพื่อใหเ้ราไดพ้ดัณผา่นเทวดาของเรา และเธอเช่ือในค าของพระเจา้ของเธอและเขา 

scriptures และถูกของ devoutly หวัอ่อน 

(Quran: 66/11-12) 

ในศาสนาอิสลามถูกคนใชข้องอลัลอฮ ์คือกวา้งยาวท่ีส าคญัท่ีสุดของตน ดงันั้น เพศตอ้งไม่ถือขา้งแอตทริบิวตข์องการเป็นขา้ของอลัลอฮ ์

ศาสนาอิสลามหสัหญิงจากการพิจารณาของบงัเอิญไปยงัองศาของการเป็นแบบท่ีมีอยูต่ามเป้าหมายบางอยา่งภายในแผนการของผูส้ร้าง 

ดงัเช่นการเธอมีสิทธิภายใตเ้ง่ือนไขบางอยา่งเป็น คนท่ีรักและรักของผูส้ร้าง และ การสร้างสนัติภาพบนโลก  



อีกคร้ัง ผูห้ญิงและผูช้ายฟอร์มทั้งหมดท่ีหน่ึงตามท่ีอธิบายไวใ้นกลอนต่อไปน้ี: 

และของเคร่ืองหมายของเขาคือ วา่ เขาไดส้ร้างส าหรับคุณจากโฉมเพื่อน ๆ ท่ีคุณอาจคน้หาวิเวกในท่ีนั้น และเขาวางไวร้ะหวา่งคุณความรักและความเมตตา 

แน่นอนในท่ี มีเคร่ืองหมายส าหรับคนใหแ้ก่ผูท่ี้คิด 

(Quran: 30/21) 

ท่ีเก่ียวขอ้งอีกคร้ังหน่ึง โดยมุฮมัมดัศาสดาของศาสนาอิสลาม (สนัติภาพจะข้ึนเขา) 14 

ศตวรรษผา่นมาแปลงผูห้ญิงจากการถูกวตัถุของธุรกรรมส าหรับปรารถนาทางเพศ จากก าลงัคนละอายใจ 

การไดบุ้คคลท่ีมีเกียรติและเป็นตวัตนท่ีมีสิทธิมนุษยชนและหนา้ท่ี  

สิทธิและความตอ้งการส าหรับทั้งผูห้ญิงและผูช้ายเหมือนกนั ตวัอยา่งเช่น รวยและเน้ือของทั้งผูห้ญิงและผูช้ายมีกฎหมายป้องกนั 

ทั้งผูห้ญิงและผูช้ายตอ้งไดเ้พยีงแมว้า่ตน้น้ีอาจทุนชายหรือหญิงใด ๆ บางลา้นดอลลาร์ 

ทั้งหญิงและชายจะตอ้งต่ืนก่อนพระอาทิตยข้ึ์นแต่ละวนัส าหรับสวดเชา้...  

ทั้งชายและหญิงสามารถคา้งไวต้  าแหน่งสูงสุดดงักล่าวในการ Quran โดยตวัอยา่งของควีนสะบา้:  

(The Queen of Sheba) เธอ วา่ O ตระหง่าน แนะน าฉนัในเร่ืองของฉนั ไม่จะตอ้งตดัสินใจเร่ืองจนกวา่คุณชม [ส าหรับ] ฉนั  

กล่าวพวกเขา วา่ เราเป็นคน ของความแขง็แกร่ง และยอดเยีย่มทหารอาจ แต่เป็นค าสัง่ของ เพื่อ ดูส่ิงท่ีคุณจะไดค้  าสัง่  

(Quran: 27/32-33) 

ศาสนาอิสลามรู้จกัตวัตนและคุณลกัษณะบางอยา่งท่ีแตกต่างกนัของแต่ละเพศเช่นกนั ศาสนาอิสลามไม่ยอมรับแอตทริบิวตพ์ิเศษของผูห้ญิง ดงันั้น 

มีบางสถานการณ์มีความแตกต่างระหวา่งความตอ้งการเม่ือหญิงและชาย  

ความแตกต่างเหล่าน้ีบางอยา่งดูเหมือนจะมีประโยชนส์ าหรับสตรี ตวัอยา่ง อาชีพของครอบครัวคือเม่ือผูช้าย ผูห้ญิงอาจสวดมนตใ์นบา้นหรือส านกังานของตน 

และไมต่อ้งไปท่ีสุเหร่า  

นอกจากน้ี ในเวลาสงคราม โดยทัว่ไปแลว้ชายจะตอ้งเขา้ร่วมในสงครามนั้น 

ศาสนาอิสลามตอ้งมีวินยัท่ีเขม้งวดซ่ึงเราสามารถดูไดใ้นขอ้หา้มท่ีเขม้งวดของการประเวณี แอลกอฮอล ์

และความตอ้งการของความรับผิดชอบส าหรับครอบครัว จากชาย ดงันั้น ศาสนาอิสลามมีประโยชนอ์ยา่งมากส าหรับผูห้ญิงแตล่ะอยากมีชีวิตปกติ เงียบ 

และทาย 

วนัน้ีผูช้าย ผูห้ญิง เด็กถูกมกัปฏิเสธหลายแง่มุมของธรรมชาติ ศาสนาอิสลามป้องกนัทั้งหมดตามคุณลกัษณะของพวกเขาแน่นอน อิสลามเป็นระบบ 

ในศาสนาอิสลาม ชาย หญิง และเด็กไดเ้ช่นเดียวกบัส่วนต่าง ๆ ของอินทรียท่ี์ออกแบบมาเสร็จอีกแบบหน่ึงในหลายวิธี 

จุดแขง็ของบางอยา่งยกเลิกจุดอ่อนของผูอ่ื้น และ ดว้ยส่ิงเหล่าน้ี พวกเขาสามารถฟอร์มภรรยาและครอบครัว 

ควรรับรู้หนา้ท่ีของแต่ละเพศเก่ียวกบัครอบครัวดงันั้นผูช้าย ผูห้ญิง และเด็กอาจจะ happier และ healthier  

ครอบครัว เด็ก และมารดา harmed เน่ืองจากฝร่ังจ๋าทัว่ไปท่ีขาดมาตรการอิสลาม ดงันั้น เป็นวนัน้ีส่วนใหญ่ผูห้ญิงจะเหมือนผูช้ายใจ 

เราดูสถานการณ์ท่ีเศร้ามากเป็นเด็กเลก็แต่ละเชา้วิปปิงเม่ือถูกซา้ยใน nurseries วนั หรือเด็กมาบา้น โดยไม่มีใครอยูน่ัน่จนกระทัง่สายมีในคืน 

consequent จิต ประหยดัมากมาย...ปัญหาส าหรับทุกคน  

นอกจากน้ี วนัน้ีชายตะวนัตกวฒันธรรม inspires ระยะสั้น ผิวเผิน และฟรีความสมัพนัธ์ระหวา่งชายและหญิง ดงันั้นทั้ง genders อยูท่ัว่ deprived 

จากระยะยาว ลึก และอบอุ่นความสมัพนัธ์ หลายคนอาจเห็นสถานการณ์น้ีไดเ้ป็นประโยชน ์ตามท่ีพวกเขาไดเ้ขา้ถึงผูห้ญิงมากเป็นปรารถนา 



ในขณะท่ีมีมากท่ีจ ากดัความรับผิดชอบส าหรับการตั้งครรภ ์consequent และเด็กได ้เป็นผูห้ญิงมีความส าคญัผิง ระยะยาว และความรู้สึกลึกซ้ึง 

และเหมือนท่ีมีความสมัพนัธ์ใกลร้ะหวา่งแม่และเด็ก ท าร้ายท่ีใหญ่ท่ีสุดของวิถีชีวิตน้ีมีต่อผูห้ญิง ไม่ เพราะดงักล่าวแบบไลฟ์สไตลค์นกลายเป็น และรู้สึกข้ึน 

โดดเด่ียวดงัเช่นความสมัพนัธ์สามารถตอบสนองความตอ้งการมนุษย ์อีกคร้ัง เน่ืองจากวิถีดงักล่าวในชีวิต มีเด็กจ านวนมากท่ีไม่อยูก่บัพอ่แม่ 

หรือผูท่ี้ไม่เคยรู้ของมารดาหรือบิดาของตนแมว้า่พวกเขามีชีวิตอยู ่มีปัญหาอ่ืน ๆ มากมายท่ีเกิดข้ึนจากไลฟ์สไตลเ์ช่นการชุมวดัอิสลาม 

ถึงแก่นปัญหาเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัวิธี disbelieving การท่ีปฏิเสธความสามคัคีของผูส้ร้างผูค้  ้าจุนทั้งหมด ยงั ดงันั้น เม่ือทุกอยา่งคือเห็นเป็น 

ห่างไกลจากกนั โดยไมมี่การเช่ือมโยงใด ๆ ระหวา่งอะไร ผลทางสงัคมจะเป็นส่วนใหญ่ค่าลบเป็นดูในดา้นบนตวัอยา่ง [121] . 

ดงันั้น การโดยรวมระบบของอิสลามเก่ียวกบั genders ประกอบดว้ยประโยชนพ์ื้นฐานส าหรับผูห้ญิง 

คงน้ีเป็นหน่ึงในเหตุผลส าหรับหมายเลขสูงกวา่ของผูห้ญิงท่ีเลือกอิสลามในหลายประเทศ เม่ือเทียบกบัจ านวนของคนท่ีเลือกศาสนาอิสลาม 

อยา่งไร ใน Quran มีสถานการณ์บางอยา่งซ่ึงอาจพิจารณา โดยบางคนเป็นนอ้ยมีประโยชนส์ าหรับสตรี 

แมว้า่พวกเขาจะไดป้ระโยชนใ์นหลายประการทั้งส าหรับผูห้ญิงและสงัคม ขอ้ยกเวน้เหล่าน้ีจะเป็นดงัน้ี: -

ความตอ้งการท่ีครอบคลุมส่วนใหญ่ของร่างกายส าหรับสตรีเปรียบเทียบกบัผูช้าย -สิทธ์ิตามเง่ือนไขของผูช้ายในการแต่งงานกบัผูห้ญิงท่ีส่ี -

ในบางสถานการณ์สืบทอดทรัพยส์มบติัเพิ่มเติมส าหรับผูช้ายเม่ือเปรียบเทียบกบัผูห้ญิงบางอยา่ง -

การแทนท่ีของพยานคนหน่ึงกบัสองหญิงไต่สวนในสถานการณ์กฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารหน้ี 

เป็นปัญหาท่ีดูเบ้ียล่างส าหรับผูห้ญิงโดยเฉพาะ มีค  าถามเราจะชดัเจนเหล่านั้นสั้น ๆ ในส่วนต่อไปน้ี: 

8.1.1 ครอบคลุมบางส่วนของร่างกาย 

และบอกหญิง believing ลด [บางส่วน] ของวิสยัทศันข์องตนและเจา้หนา้ท่ี ส่วนตวัของช้ินส่วน และไม่เปิดเผยเคร่ืองประดบัของตนยก เวน้ท่ีซ่ึง [จ าเป็น] 

ปรากฏดงักล่าว และตดั [บางส่วน] หนา้กากศีรษะของเขาเหนือ chests ของตน และไม่เปิดเผยเคร่ืองประดบัของตนยกเวน้ husbands, fathers 

ของตน husbands' fathers บุตรของตน ลูกชายของสามีของพวกเขา พี่นอ้งของตน บุตรของพี่นอ้งตระกลูของตนลูกชายนอ้งพยายามของพวกเขา 

ผูห้ญิงของพวกเขา ท่ีท่ีมือขวาของพวกเขามี หรือเหล่าบริวารชายท่ีมีไม่มีกายภาพ desire หรือเด็กท่ียงัไม่ทราบถึงแง่มุมส่วนตวัของผูห้ญิง 

และใหพ้วกเขาไมแ่สตมป์ feet ของตนเพื่อใหรู้้จกัส่ิงท่ีพวกเขาปิดบงัของเคร่ืองประดบัของพวกเขา เปิดเพื่ออลัลอฮใ์น repentance คุณ O 

ทั้งหมดศรัทธา ท่ีคุณอาจประสบความส าเร็จ  

(Quran: 24/31) 

 

O ผูเ้ผยพระวจนะ บอกคูค่รองของคุณ และลูกสาวของคุณ และผูห้ญิงของศรัทธาเพื่อน ามาลงผา่นตวัเอง [ส่วนหน่ึง] ของเส้ือผา้ของตนเองภายนอก 

ท่ีจะเหมาะสมท่ีพวกเขาจะรู้จกั และทางท่ีไม่ถูกผิด และท่ีเคยมีเมตตาของอลัลอฮแ์ละ Merciful  

(Quran: 33/59) 

ทั้งผูห้ญิงและผูช้ายมีครอบคลุมบางส่วนของเน้ือของตน แต่ผูห้ญิงมีการครอบคลุมของผม [122], ในขณะท่ีไม่มีชาย น้ีอาจจะเทียบ 

กบัปรารถนาของผูห้ญิงบางท่ีอาจตอ้งการแสดงความงามทั้งหมด และปรารถนาของบางคนท่ีอาจตอ้งการเพิ่มเติมเขา้ถึงผูห้ญิงท่ีสวยงามรอบ ๆ ตวัเอง  

เราอาจสรุปสาเหตุส าหรับวดัน้ีดงั -อลัลอฮรู้์ดีท่ีสุด-: 

ประการแรก ในศาสนาอิสลาม หน่ึงตอ้งมุ่งคร้ังแรกของทั้งหมดในอลัลอฮป์รารถนาทางเพศนอกสมรสแทน  

ประการท่ีสอง หน่ึงไดมี้การควบคุมตนปรารถนาระยะสั้น ในสงัคมท่ีเตม็ไป ดว้ยชายและหญิง รุ่นท่ีสมควร ในสงัคมการท่ีบุคคลตั้งใจเพลิดเพลินกบั joys 

ทางเพศมากเกินไป รวย สถานะ ไม่มีใครอาจมีความสุข เน่ืองจากในดงักล่าวในสงัคม ชีวิตบุคคลเฉล่ียจะจะเสียอพั ลงใน ช้ินส่วนหลาย ๆ 

ช้ินท่ีเรียกใชห้ลงัจากปรารถนาท่ีแตกต่างกนัมากคลา้ยกบัคนท่ีมีอวยัวะ มากนั  



Thirdly ในสงัคมท่ีคนเป็นรุ่นท่ีสมควร ทั้งชายและหญิงจะมกัเพิ่มเติม ไปทางโกง หรือไม่ไดรั้บการแต่งงาน 

ความแรงของดูแลบริษทัระหวา่งสามีและภรรยาจะนอ้ยกวา่ ในเช่นสภาพแวดลอ้ม จะมีเด็กนอ้ยลง และเด็ก ๆ จะมีความเส่ียงเพิม่เติมมีหยา่ผูป้กครอง 

หรือไม่มีมารดา หรือ fathers ไม่มี หรือไม่มีผูป้กครองทั้งหมด จากนั้น จะมีใชเ้พิ่มเติมยาเสพติด เพิ่มเติมดา้น ageing ของประชากร และปัญหาอ่ืน ๆ 

มากมาย  

บนมืออ่ืน ๆ ในสงัคมแบบไม่มีมาตรการดงักล่าวมี จะเกิดข้ึนดา้นเพศมากเทียบกบั genders ทั้งสอง 

แต่ผูห้ญิงท่ีสวมเจียมตามท่ีศาสนาอิสลามใหข้อ้ความเก่ียวกบัความส าคญัของเป้าหมายระยะยาวของศาสนาอิสลาม ความส าคญัของครอบครัวและเด็ก ๆ 

ทุกคน 

หน่ึงอาจขอให ้"ท าไมผูห้ญิงมีความตอ้งการเพิ่มเติมในน้ีเคารพกวา่ผูช้าย การวิจยัแสดงวา่ เก่ียวกบัความรู้สึกทางเพศ ผูช้ายมีความส าคญักบัวิสยัทศัน ์

และผูห้ญิงจะมีความส าคญักบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลมากกวา่เป็นกล่ิน [123] และ 

ตามท่ีเราเห็นในกวา้งแพร่กระจายการเอารัดเอาเปรียบของงามผูห้ญิงของผูห้ญิงในโฆษณามาก คือแจ่มแจง้วา่ 

ผูห้ญิงจะมีอิทธิพลในลกัษณะการเปรียบเทียบกบัผูช้าย [124] ดงันั้น แมว้า่มนุษยย์งัมีครอบคลุมบางส่วนของเน้ือของพวกเขา 

ผูห้ญิงมีมาตรการท่ีครอบคลุมมากข้ึนในความเคารพน้ี 

มีรูปแบบต่าง ๆ ในแบบท่ีผูห้ญิงมุสลิมแตง่ นอกจากน้ีบางไม่สวมฮิญาบ [125] ส่วนใหญ่ของผูห้ญิงเช่นยอมรับไม่วา่การสวมเป็นแบบ sin 

พวกเขาอาจตอ้งการถูกอภยั โดยอลัลอฮ ์บางส่วนของพวกเขาอาจถูกล่ามอยา่งผิดพลาดครอบคลุมผมวา่ไม่จ าเป็นตอ้งใชอ้ยา่งเคร่งครัด 

เคร่ืองแต่งกายสตรีมุสลิม practicing สุดตามขอ้ก าหนดทัว่ไปท่ีอธิบายขา้งตน้ 

ผูห้ญิงมุสลิมบางสวมเพื่อ ท่ีจะเห็นตาของตนเท่านั้น หรือเพื่อ ใหเ้น้ือของตนส่ิงใดดูไดเ้ลย น้ีอาจเป็นบางคร้ังเน่ืองจากวฒันธรรมของชุมชนของตน 

น้ีอาจเกิดจากการตีความเน้ือความของกลอนต่อไปน้ีในวิธีการรวมผูห้ญิงมุสลิมทั้งหมด: 

O ท่ีมีเช่ือ คุณไม่ไดป้้อน dwellings ของผูเ้ผยพระวจนะส าหรับอาหาร โดยไมต่อ้งรอพร้อมของ ยกเวน้เม่ือคุณไดรั้บสิทธ์ิ แต่เม่ือคุณไดรั้บเชิญ แลว้ ป้อน 

และเม่ือคุณไดกิ้น ก าจดัโดยไมค่น้หายงัคงอยูส่ าหรับการสนทนา แน่นอน [พฤติกรรม] ถูกเขญ็ผู ้และเขาข้ีอายของ [dismissing] คุณ 

แต่อลัลอฮไ์ม่อายความจริง และเม่ือการท่ีคุณขอ [126][, คู่ครองของเขา] ส าหรับบางส่ิงบางอยา่ง ถาม [127]จากพาร์ติชนั [128] ท่ีเป็น purer 

ส าหรับหวัใจของคุณ และของพวกเขา [129] แดง และไม่ใช่ [พนั ๆ หรือชอบธรรม] ส าหรับคุณอนัตราย Messenger อลัลอฮ ์หรือแต่งงานกบัเขา 

wives หลงัเขา เคย แน่นอน ท่ีจะในสายตาของอลัลอฮท่ี์ enormity  

(Quran: 33/53) 

8.1.2 สิทธ์ิส าหรับผูช้ายจะแต่งงานถึงส่ีสตรีภายใตเ้ง่ือนไขบางอยา่ง 

O คน ระมดัระวงั (ของหนา้ท่ี) ของพระ ผูส้ร้างคุณจากเดียว และสร้างข้ึนเป็นคู่เดียวกนั และแพร่กระจายจากเหล่าน้ีสอง หลายชาย และ หญิง และระมดัระวงั 

(ของหนา้ท่ี) ของอลัลอฮ ์ความ โดยบุคคลท่ีคุณตอ้งอยา่งใดอยา่งหน่ึงของอีก (คุณสิทธ์ิ), และ () ดูแลบริษทัของสมัพนัธ์ watches อลัลอฮเ์คยผา่นคุณยอ่ม  

 

และใหเ้กิดการคุณสมบติั และแทนช ารุด [ของคุณเอง] ส าหรับดี [ของอุปกรณ์เหล่าน้ี] และส้ินเปลืองคุณสมบติัของพวกเขาเป็นของคุณเอง แน่นอน 

ท่ีไดเ้คยเป็นบาปมาก 

 

และถา้คุณกลวัวา่ คุณจะไมแ่จก justly กบัการเกิด แลว้แต่งท่ีเอาใจคุณผูห้ญิง [อ่ืน ๆ] สอง หรือสาม หรือส่ี แต่ ถา้คุณกลวัวา่ คุณจะไม่เป็นเพียง แลว้ 

[แต่งงานเท่านั้น] อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือวา่มือขวาของคุณมีอะไร ท่ีจะเหมาะสมท่ีคุณอาจไม่เอียงเพื่อความอยุติธรรม 



(Quran: 4/1-3) 

ตามท่ีเราเห็นในโองการขา้งตน้ marrying หญิงมากกวา่หน่ึงไม่ไดเ้ป็นความตอ้งการ และเป็นเพียงสิทธ์ิ และใชเ้ง่ือนไขบางประการ 

จ าเป็นอยา่งยิ่งในโองการเหล่าน้ี จ ากดัเพียงถูกครอบง าเป็นหมายเลขของคู่ครองท่ีผูช้ายสามารถแต่งงาน 

Quran ไม่ใช่หนงัสือเพียงบางปี มนัเพื่อใหม้นัสามารถใชไ้ดจ้นถึงจุดส้ินสุดของโลก เฟสปัจจุบนัในจกัรวาลของเรา ในต่างประเทศ 

รอบระยะเวลาหรือสถานการณ์ท่ีอาจจะมีตอ้งเพื่อเสรีภาพการแต่งงานกบัภรรยามากกวา่หน่ึง 

ตวัอยา่งในคร้ังสงครามท่ีอาจจะมีผูห้ญิงท่ีสูญเสียสามีของพวกเขามากมาย ถา้ไมมี่สิทธ์ิเช่นน้ีในสถานการณ์เช่นน้ี อาจมีผูห้ญิงท่ีจะประสบปัญหาคอรัปชัน่ 

psychologically, biologically และอ่ืน ๆ หลายวิธี มากมาย  

อาจมีสถานการณ์อ่ืน ๆ ซ่ึงสิทธ์ิท่ีจะแต่งงานกบัภรรยาท่ีมากกวา่หน่ึงอาจเป็นประโยชนส์ าหรับสามีและภรรยา: ถา้ภรรยาเป็นหมนั และสามีตอ้งการเด็ก 

อาจตอ้งการสามีหยา่ อยา่งไรกต็าม ผูห้ญิงอาจชอบสามีของเขาไปแต่งงานกบัหญิงอ่ืนแทนการหยา่ [130] ถา้ภรรยามีปัญหาสุขภาพบางอยา่ง 

และไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของการแต่งงาน และไม่ตอ้งการสามีหยา่เธอ เธออาจชอบสามีแต่งงานกบัภรรยาอ่ืน ถา้ผูช้ายเป็นเงิน ตอ้งเขม้แขง็ 

และเพศและภรรยาของเขาจะไม่เพื่อ ในกรณีน้ีสามีของ marrying หญิงอ่ืนอาจจะกวา่ความสมัพนัธข์องเขาผิดกฎหมายนอกแต่งงานกบัหญิงอ่ืน  

ในประเทศท่ีจะไม่อนุญาตใหมี้ การแต่งงานกบัหญิงมากกวา่หน่ึง ถา้สถานการณ์ขา้งตน้เกิดข้ึน หลายคนมกัจะ 

เป็นกบัผูห้ญิงไม่ใช่คู่ครองของตนอยูน่อกการแต่งงาน ความสมัพนัธ์เหล่าน้ีเพิ่มเติมจะไม่ sanctioned อยา่งจริงจงั ในขณะท่ีอยา่งไรกต็าม 

พวกเขาจะถือวา่โกง ในบางกรณี ชายอีกรับส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งบา้ง ในขณะท่ีพวกเขาไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ส าหรับหุน้ส่วนท่ีเพิ่มเติม แต่กระนั้น สามี ภรรยา 

คู่คา้ และเด็กป้อนเขา้ไปในความทุกขย์ากท่ีร้ายแรง  

หน่ึงอาจโตเ้ถียงวา่ เหตุผลคลา้ย ผูห้ญิงยงัตอ้งไดรั้บอนุญาตใหแ้ต่งงานมากกวา่หน่ึงคน อยา่งไรกต็าม ในกรณีน้ี harms consequent 

ส าหรับทุกคนจะขนาดใหญ่กวา่ประโยชน ์ประการแรก พอ่ของเด็กจะไม่สามารถลา้ง แมว้า่การทดสอบดีเอน็เอจะใหค้  าแนะน าบาง บิดาจะไม่รู้สึกเขา 

fatherhood มากส าหรับเด็กเกิดจากหญิงผูเ้ป็นภรรยาของผูอ่ื้น และผูท่ี้ประกอบดว้ยเมลด็ของคนอ่ืน ๆ ดว้ย ประการท่ีสอง 

ความรู้สึกของการเป็นผูน้ าดีโดยทัว่ไปในมนุษย ์ดงันั้น สามีมากกวา่หน่ึงในครอบครัวอาจท าใหบ๊ิ้ก clashes  

อยา่งมือ ในศาสนาอิสลาม หญิงอาจใส่เป็นเง่ือนไขเพื่อการ man ท่ีเธอจะแต่ง การแต่งงานอีกหน่ึงตราบใดท่ีเธอจะแต่งงานกบัเขาไม่ ดงันั้น 

น้ีไม่ไดสิ้ทธ์ิในการไม่จ ากดั หรือ illimitable 

8.1.3 การสืบทอดของสมบติัเพิ่มเติมส าหรับลูกชายและสามีเม่ือเปรียบเทียบกบัลูกสาวและคู่ครองภายใตเ้ง่ือนไขบางอยา่ง 

อลัลอฮส์ัง่ใหคุ้ณลูกของคุณท่ีเก่ียวขอ้งกบั: ส าหรับผูช้าย คืออะไรเท่ากบัส่วนแบ่งของเมียสอง แต่ถา้มีลูกสาว [เท่านั้น] สอง หรือมากกวา่ 

ส าหรับพวกเขาเป็นสองในสามของของทรัพย ์และถา้มีเพยีงหน่ึง ส าหรับเธอคือคร่ึง 

และส าหรับพอ่ของแม ่แต่ละ หน่ึงในนั้นคือล าดบัท่ีหกของเขาถา้เขาปล่อยเด็ก แต่ถา้เขาไมมี่เด็ก และผูป้กครองรับจากเขา ท่ีใชแ้ลว้ส าหรับแม่ของเขาคือ 

หน่ึงบุคคลท่ีสาม  

และถา้เขามีพี่นอ้ง [นอ้ง], จริงส าหรับมารดาของเขาเป็นอนัดบัท่ีหก 

หลงัจากมรดกใด ๆ เขา [อาจ] ท า หรือตราสารหน้ี  

ผูป้กครองของคุณหรือลูก ๆ ของคุณ คุณรู้ไม่ท่ีพวกเขาอยูใ่กลคุ้ณในผลประโยชน ์ 

[หุน้เหล่าน้ีก าลงั] [ก าหนด] โดยอลัลอฮคุ์ณ แน่นอน อลัลอฮคื์อเคย Knowing และปัญญา  

และส าหรับคุณ คืออะไรคูค่รองของคุณคร่ึงหน่ึงปล่อยถา้มีเด็กไมมี่ แต่ถา้มีเด็ก ส าหรับคุณคือ หน่ึงในส่ีของส่ิงท่ีพวกเขาปล่อย หลงัจากมรดกใด ๆ [อาจ] 

พวกเขาท า หรือตราสารหน้ี และส าหรับคู่ครองเป็นเส้ียวถา้คุณปล่อยใหไ้มมี่ลูก แต่ถา้คุณปล่อยใหเ้ด็ก แลว้พวกเขาเป็นท่ีแปดของคุณปล่อย 



หลงัจากการยกมรดกใหคุ้ณ [อาจ] ท า หรือตราสารหน้ี  

และถา้ชายหรือหญิงปล่อยทั้ง ascendants และลูกหลาน แต่มีนอ้งชายหรือนอ้งสาว แลว้ส าหรับแต่ละของพวกเขาอยูใ่นล าดบัท่ีหก  

แต่ถา้มีมากกวา่สอง พวกเขาร่วมกนัท่ีสาม หลงัจากมรดกซ่ึงท าการใด ๆ หรือหน้ี ตราบมีเส่ือมไม่มี [เกิด]  

[น่ีคือ] การอาณติัจากอลัลอฮ ์และอลัลอฮคื์อ รติและ Forbearing  

(Quran: 4/11-12) 

ถา้เราเรียกดูรายการสมบูรณ์แบบมาก 100, 200...ผูค้นในโลก เราสงัเกตวา่ จ านวนของผูห้ญิงมีนอ้ยกวา่% 10 

มีจ านวนมากบุคคลเหล่าน้ีในประเทศไม่ใช่ Muslim ถา้เราดูตวัเลขทางการเมืองหรือราชการท่ีสูง เราเห็นมากข้ึนหรือนอ้ยลงรูปภาพท่ีคลา้ยคลึงกนั 

น้ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ ชายมีเพิ่มเติมจะและความจุเพื่อเพิ่มสมบติั ดูเหมือนวา่ มีโจทยใ์หญ่ไม่โจ่งแจง้ของผูห้ญิงน้ีสถานการณ์ 

และน้ีเป็นธรรมชาติเน่ืองจากการชายเหล่าน้ีมีลูกสาว คู่ครอง ผูม้ารดาผูเ้พลิดเพลินกบัเดียวกนั 

หรือดีกวา่มีชีวิตมาตรฐานเม่ือเปรียบเทียบกบัสามีหรือบิดาของตน ของตนในขณะท่ีความรู้สึกตอ้งกงัวลนอ้ยลง 

ขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีไม่มีแสดงปมหรือ inferiority ของทุกเพศใด ๆ อลัลอฮแ์สดงน้ีในกลอนต่อไปน้ี: 

ไม่รวยของคุณและลูกของคุณชาย ท่ีจะน าคุณ nearer to เราในความไม ่

(Quran: 34/37) 

ชายอาจสร้างการจา้งงานหลายพนัคน อยา่งไรกต็าม ผูใ้หก้  าเนิดแก่เขา และยกเขาถูกหญิง ยงั คงความส าเร็จของเขามีมากจะท า 

ดว้ยการสนบัสนุนของภรรยาของเขาดว้ย 

ในดงักล่าวเป็นโครงสร้าง 

การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งมีกลไกบางอยา่งท่ีช่วยใหก้ารจดัการทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อบรรดาผูท่ี้สามารถจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

อยา่งมือ โภชนการเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งปลอดภยัส าหรับทุกคน 

มีมากรายละเอียดกฎระเบียบและศึกษาภายในกฎหมายมรดกอิสลาม ตามการสืบทอด หลกัการในศาสนาอิสลาม 

ในบางสถานการณ์ผูห้ญิงมีใชร่้วมกนัเท่าท่ีเป็นชาย และในบางสถานการณ์ บางอยา่งผูห้ญิงรับนอ้ยกวา่ผูช้าย ท่ีหนา้ท่ีทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับครอบครัว หรือ ส าหรับผูป้กครองอยูไ่ดส่้วนใหญ่เป็นชาย ตวัอยา่ง ก่อนแต่งงาน ชายท่ีจ าเป็นเพื่อให ้หรือ pledge 

ภรรยาของเขาเป็นจ านวนทรัพยท่ี์ภรรยาของเขายอมรับ ท่ีนั้น น้ีความแตกต่างในการแจกจ่ายภายใตเ้ง่ือนไขบางอยา่งคือการ เปิดใชง้านชายท าหนา้ท่ีดีกวา่ 

ดงันั้น หญิงอาจสืบนอ้ย อยา่งไรกต็าม สามีปัจจุบนั หรือในอนาคตอาจไดรั้บส่วนใหญ่เม่ือเปรียบเทียบกบันอ้งสาวของเขา  

ดงันั้น เน่ืองจากบทบญัญติัสืบทอดบวกส าหรับผูช้าย เม่ือสามีใชก้บัครอบครัวของเขา น้ีไม่ใช่ลกัษณะการท างานสมคัร หรืออาทร หรือองคก์รการกุศล 

แต่น้ีเป็นหนา้ท่ีส าหรับผูช้ายและขวาส าหรับหญิง ดงันั้น ตามน้ีระบบ ผูห้ญิงอาจรู้สึกสบายในขณะท่ีรับจากทรัพยส์มบติัของครอบครัว 

เป็นสมบติัของสามีจะถือวา่ถึงแก่นทรัพยส์มบติัของตระกลู ดงันั้น สามีมีเพื่อใหม้าตรฐานการครองชีพเท่ากนัทั้ง ส าหรับตวัเอง และภรรยาของเขา 

8.1.4 การแทนท่ีของหน่ึงชายพยานกบัพยานหลกัฐานของสองหญิงในบางกรณีท่ีกฎหมาย 

O คุณท่ีมีเช่ือ เม่ือคุณสญัญาหน้ีส าหรับค าท่ีระบุ เขียนลง และให ้scribe เขียน [] ระหวา่งคุณในความยุติธรรม ให ้scribe ไม่ปฏิเสธการเขียน 

ตามท่ีอลัลอฮไ์ดส้อนเขา 

ดงันั้น ใหเ้ขาเขียน และใหผู้มี้บอกหนา้ท่ี และใหเ้ขากลวัอลัลอฮ ์เขาพระ และไม่ปล่อยใหส่ิ้งนั้น  



แต่ถา้คนมีภาระหนา้ท่ีท่ีเป็นของจ ากดัความเขา้ใจ หรืออ่อนแอ หรือไม่สามารถบอกตวัเอง แลว้ใหผู้ป้กครองของเขาบอกในความยุติธรรม 

และน ารู้เห็นการไต่สวนสองจากผูช้ายของคุณ และถา้ มีไม่สองชาย [พร้อม], จาก นั้นชาย 

และหญิงสองจากผูท่ี้คุณยอมรับเป็นพยานหลกัฐานดงันั้นถา้ผูห้ญิงหน่ึง errs แลว้อ่ืน ๆ สามารถเตือนใหเ้ธอ  

และช่วยใหไ้มไ่ต่สวนปฏิเสธเม่ือเรียกวา่เม่ือ และไมมี่เบ่ือ [เกินไป] เขียนนั้น ไม่วา่จะเป็นขนาดเลก็ หรือขนาด ใหญ่ ส าหรับเง่ือนไขของ [ระบุ] 

ท่ีไม่เพียงแต่ในสายตาของอลัลอฮ ์และปลอดภยัเป็นหลกัฐาน และมีโอกาสมากข้ึนเพื่อป้องกนัไม่ใหส้งสยัระหวา่งคุณ 

ยกเวน้เม่ือมีธุรกรรมการทนัทีซ่ึงด าเนินการระหวา่งโฉม ส าหรับการนั้น มีความผิดไม่มีเม่ือคุณถา้คุณไม่เขียน และน าพยานหลกัฐานเม่ือคุณทรานสญัญา  

ให ้scribe ไม่ถูก harmed หรือใด ๆ ช่ืนชม ส าหรับถา้ คุณท าได ้แน่นอน มนั [อกัขระ] disobedience ในคุณ และกลวัอลัลอฮ ์

และอลัลอฮส์อนคุณ และอลัลอฮคื์อ รติของทุกส่ิงทุกอยา่ง  

(Quran: 2/282) 

Witnessing คือ ภาษีเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเก่ียวกบัการเขียน witnessing เก่ียวกบัตราสารหน้ี ตามอาจจะมีแรงกดดนับนพยาน 

พยานอาจจ าเป็นตอ้งรู้เห็นในสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสม และมนัอาจตอ้งพยายามรู้เห็น justly ในกลอนขา้งบนมีการอา้งอิงน้ีในค าสัง่ "ให ้scribe ไม่ถูก 

harmed หรือชมการใดๆ" 

ความเส่ียงน้ีและจ าเป็นส าหรับความพยายามน่าเป็นมากในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงการหน้ีซ่ึงอาจประกอบดว้ยรายละเอียดมาก  

ดงันั้น ความแตกต่างระหวา่งความตอ้งการของ witnessing ในสถานการณ์ขา้งตน้ระหวา่งชายและหญิงสาเหตุส าคญัอาจเป็นการ ลดภาระของ 

witnessing ส าหรับหญิง และกระจายจากหน่ึงหญิงกบัหญิงสอง 

8.1.5 ปัญหาอ่ืน ๆ บางอยา่งเก่ียวกบัค าถาม "คือชายและหญิงเท่าในศาสนาอิสลาม 

ในส่วนก่อนหนา้ เราอธิบายความแตกต่างในความตอ้งการส าหรับผูช้าย และผูห้ญิง และประโยชนข์องความแตกต่างเหล่าน้ีส าหรับทั้งหมด [131] . 

อยา่งไรกต็าม หน่ึงควรใส่ใจท่ี Muslim ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการเหล่าน้ีเน่ืองจากประโยชนท์างโลก ส าหรับ Muslim คร้ังเดียวเป็นท่ีชดัเจนวา่ 

เป็นใบบางจากอลัลอฮ ์นั้นมีเหตุผลท่ีเพียงพอในการปฏิบติัตามใบสัง่น้ี ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีก าลงัไดรั้บความสุขของ อลัลอฮ ์

และความเคารพและความน่ากลวัของอลัลอฮ ์กลอนต่อไปน้ีมีความเก่ียวขอ้งในความเคารพดงัน้ี:  

และถา้เรามี decreed เม่ือพวกเขา "ฆ่าโฉม" หรือ "ปล่อยใหบ้า้นของคุณ พวกเขาจะไม่ไดท้ าส่ิงนั้น นอกไม่ก่ีของพวกเขา รับค าแนะ แต่ถา้ 

พวกเขาไดท้ าส่ิงท่ีถูกน า กจ็ะไดรั้บดีกวา่ส าหรับพวกเขาและต าแหน่ง firmer [ส าหรับในศรัทธาเหล่านั้น] 

(Quran: 4/66) 

อยา่งไร ในกรณีใด ๆ favors ของอลัลอฮไ์ดน้บัลา้นคร้ังใหญ่กวา่ยากใด ๆ ท่ีเราอาจเสวย เพราะใบสัง่ของอลัลอฮ ์ตวัอยา่งจ านวนผูห้ญิงจะเลือกทางเลือก 

(b) ถา้ขออลัลอฮน์ั้น: "เลือกทางเลือกท่ีต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง: (a) ฉนัจะรักษาก าลงัการผลิตของคุณดู 

แต่คุณจะตอ้งสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีของฉนัส าหรับผูห้ญิง (ข) คุณจะไดฟ้รีเพื่อใหส้อดคลอ้งหรือไม่ กบัภาระหนา้ท่ีเหล่าน้ี 

แต่จะท ากลบัเท่านั้นความจุของคุณดู "  

อยา่งไรกต็าม ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี อลัลอฮเ์นน้ easiness ส าหรับเรา: 

อลัลอฮเ์นน้ง่ายของคุณ และไมไ่ดต้ั้งใจส าหรับความล าบากคุณ 

(Quran: 2/185) 



ดงันั้น เราเช่ือวา่ ประโยชนข์องใบสัง่ของอลัลอฮจ์ะใหญ่กวา่ขอ้เสียของตนในทางโลกขอ้ก าหนดดว้ย 

เรากล่าวถึงประโยชนบ์างประการของกฎยอดเยี่ยมส าหรับผูห้ญิง แต่เป็นท่ีชดัเจนตามท่ีอธิบายไวใ้นกลอนต่อไปน้ีท่ี เราอาจมีการมองขา้ม 

หรือพลาดบางประการท่ีอลัลอฮรู้์:  

อาจเป็นส่ิงไม่ชอบคุณในขณะท่ีมนัดีส าหรับคุณ อาจเป็นไดว้า่ คุณรักส่ิงขณะท่ีอยูร้่ายส าหรับคุณ และอลัลอฮรู้์ในขณะท่ีคุณไม่ทราบ 

(Quran: 2/216) 

นอกจากน้ี เราควรพิจารณาถึงความเก่ียวขอ้งของขอ้เสียส าหรับเพศบางอยา่งเป็นเกณฑใ์นการจดจ า และ obeying แต่อลัลอฮ ์ในบางกรณี สาเหตุของ 

disbelief จะปฏิเสธส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นการต่อตา้นบางความรู้สึกส่วนบุคคลเช่นความยากล าบากท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากหนา้ท่ี ในกรณีน้ี 

ผูท่ี้ปฏิเสธศรัทธาเน่ืองจากความยากล าบากควรถามถา้เป็นเจตนาของเขาเช่ือจริงใจ ถา้เลือกท่ีหน่ึงจะขืนอลัลอฮ ์

หรือปฏิเสธเขาเน่ืองจากหนา้ท่ีหรือสิทธิของเพศ แน่นอนอลัลอฮจ์ะไม่เคย harmed เน่ืองจากปฏิเสธน้ี น้ีกล่าวไวใ้นกลอนต่อไปน้ี: 

เราจะไดไ้ม่มีอนัตราย แต่พวกเขา harmed ชีวิตของตนเอง 

(Quran: 2/57) 

8.2 ท าไมเราเห็นในส่ือท่ีด าเนินการกระท าท่ีรุนแรงมากในช่ือของศาสนาอิสลามหรืออลัลอฮ์? 

อิสลามหมายถึง สนัติภาพ และอลัลอฮเ์ชิญมุสลิมท างาน justly ทุกคนรวมถึงการ disbelievers ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี ในศาสนาอิสลาม 

นั้นไม่อนุญาตใหมี้การบงัคบัใหผู้อ่ื้นยอมรับศาสนาบาง: 

เชิญเขา้ร่วมการวิธีของพระปัญญาและค าสัง่ท่ีดี และโตเ้ถียงกบัพวกเขาในลกัษณะท่ีอ่อนโยนมากท่ีสุด  

แน่นอน พระทราบวา่ส่วนใหญ่ของผูท่ี้ไดร่้อนเร่จากวิธีการของเขา และเขาไม่ทราบวา่ส่วนใหญ่ของผูท่ี้ [rightly] แนะน า  

(Quran: 16/125) 

 

ตอ้งมีการบีบบงัคบัไม่มีในศาสนาอิสลาม หลกัสูตรดา้นขวาไดก้ลายเป็นชดัเจนจากผิด  

(Quran: 2/256) 

เน่ืองจากใบสัง่ดงักล่าวใน Quran ในประวติัศาสตร์อิสลาม มุสลิมมีไม่บงัคบัผูอ่ื้นสามารถมุสลิม 

นอกจากน้ี ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี อลัลอฮไ์ม่อนุญาตใหมุ้สลิมโจมตีผูท่ี้โจมตีมุสลิมท่ี อยา่งไรกต็าม มุสลิมท่ีจะตอ้งปกป้องตวัเอง: 

ดงันั้น ถา้จะเอาตวัเองจากคุณ และไม่ต่อสูคุ้ณ และเสนอสนัติภาพ แลว้อลัลอฮมี์ไมไ่ดท้ าใหคุ้ณสาเหตุ [ส าหรับต่อสู]้ นั้น  

(Quran: 4/90) 

 

และไม่โตเ้ถียงกบัคนของพระคมัภีร์ยกเวน้ในทางท่ีถูกท่ีดีท่ีสุด ยกเวน้ผูท่ี้ยอมรับความอยุติธรรมระหวา่งเหล่านั้น และพดู วา่ 

เราเช่ือวา่ในท่ีซ่ึงมีการเปิดเผยใหเ้รา และเปิดเผยใหคุ้ณ และพระเจา้ของเราและพระเจา้ของคุณเป็นหน่ึง และเรามีมุสลิม [ในส่ง] เขา 

(Quran: 29/46)  

 



อลัลอฮไ์ม่หา้มคุณจากบรรดาผูท่ี้ไม่ต่อสูคุ้ณเน่ืองจากศาสนา และไม่ปล่อยคุณจากบา้นของคุณจากจดัการละม่อมกบัพวกเขา และ acting justly 

ไปทางเหล่านั้น แน่นอน อลัลอฮรั์กบรรดาผูท่ี้ท าหนา้ท่ี justly 

(Quran: 60/8) 

และมนัเป็นบาปใหญ่ท าร้ายมนุษย ์ตามท่ีเราเห็นในค าสัง่ต่อไปน้ี: 

"ผิดมนุษยไ์ม่ในสินคา้ของพวกเขา และท าไม่ร้าย ท าร้าย ในโลก"  

(Quran: 26/183) 

ตวัอยา่งท่ีดีในการเคารพน้ีเกิดข้ึนเม่ือมุสลิมไดม้กักะหฺกลบัจาก disbelievers ใครฆ่ามุสลิมจ านวนมาก ประกาศ และระเบียบหลายสงครามกบัมุสลิม 

ทุกขร์ะทมเหล่านั้น เอาทรัพยส์มบติัของตน ดว้ยความรุนแรง มุสลิมในการเป็นผูน้ าของศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) forgave disbelievers 

เหล่านั้นแมว้า่พวกเขามีพลงัในการตีโต ้และท าลายพวกเขา เพื่อใหเ้ป็นท่ีชดัเจนวา่ จากการกระท าของผูก่้อการร้ายท่ีเรียกร้องใหฆ้่าพลเรือนบริสุทธ์ิ และ 

defenseless ในช่ือของอลัลอฮ ์มีอะไรท่ีจะท ากบัศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามแมใ้นความโหดร้ายใน 

พลเรือนดงักล่าวตอ้งไม่ถูกฆ่าคนดงักล่าวอยูน่อ้ยมากภายในมุสลิมเกือบ 2 พนัลา้น 

บางคร้ังมีคนท าชัว่ส าหรับเป้าหมายทางการเมือง หรือเศรษฐกิจ 

แต่ผูท่ี้เรียกร้องใหท้ าในช่ือของอลัลอฮเ์ป็นผูรู้้สึกจ าเป็นตอ้งซ่อนอยูเ่บ้ืองหลงับางแนวคิดท่ียอมรับโดยทัว่ไป  

บางคร้ังในการด าเนินการ และมีการขอคืนในช่ือมุสลิมหรือ Muslim 

กิจกรรมก่อการร้ายกลุ่มเพื่อสร้างความประทบัใจท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัอิสลามและมุสลิม  

ในหลายกรณี ไม่ใช่มุสลิมกระทบยอดผูก่้อการร้ายกบัอิสลาม wherefore พวกเขาสนบัสนุนผูก่้อการร้ายโดยไม่รู้ตวั 

โดยการพิจารณาดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึง หรือชนิดของตวัแทนของชุมชนขนาดใหญ่ของศาสนาอิสลาม ตวัอยา่งง่าย ๆ ของทศันคติดงักล่าวมีการใชแ้นวคิด 

"ร้ายอิสลาม" ในส่ือไม่ใช่มุสลิมโดย เป็นการก่อการร้ายไม่เป็นอิสลาม -สนัติ - "อิสลามร้าย" เป็นค าสัง่ท าใหเ้ขา้ใจผิด 

และไม่ถูกตอ้งซ่ึงอาจเป็นประโยชนส์ าหรับผูก่้อการร้ายดงักล่าวเท่านั้น 

สถานีบางสถานีส่ือใหแ้ก่ความประทบัใจท่ีวา่ อิสลามส่งเสริมความรุนแรง บางส่วนแมว้า่การกระท ารุนแรงของ adherents 

ของวฒันธรรมอ่ืนและผลของพวกเขามีขนาดใหญ่กวา่การกระท าดงักล่าวของท่ีเห็นเป็นการเช่ือมโยงกบัศาสนาอิสลาม ตวัอยา่งเช่น 

ในสงครามโลกท่ีสองซ่ึงเกิดข้ึนในโลกตะวนัตกท่ียึดตามศาสนาอ่ืนท่ีไม่ใช่ อิสลามประมาณ 60 ลา้นคนถูกฆ่า [132] 40 ไป 52 

ลา้นของพวกเขาถูกพลเรือนท่ี 13 กบั 20 ลา้นรวมถึงผูท่ี้ตายดว้ยโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงครามและขา้วยากหมากแพง  

8.3 ถา้มีชะตา ถา้อลัลอฮรู้์ทั้งหมด วิธีเราไดจ้ะฟรี และเราจะรับผิดชอบ? 

รายละเอียดของค าถามน้ีสามารถ rephrased เป็นดงัน้ี: "ทางเลือกของเรา / wills เก่ียวขอ้งกบัพื้นหลงัของเรา ของเราการศึกษา สภาพแวดลอ้มของเรา 

ยีนส์ของเรา และก าลงัการผลิตของเรา... ทั้งหมดน้ีตอ้งอยูใ่นชะตากรรม ดงันั้น ถา้พระ อลัลอฮ ์แลว้ตวัเลือกของเราตอ้งบงัคบั และก าหนด โดยอลัลอฮ ์

เราไม่สามารถมีอ าเภอใจ และดงันั้น เราไม่สามารถรับผิดชอบ นอ้ยในขณะท่ีเขามีไมว่างเราบนเส้นทางดา้นขวา แลว้ไม่ไม่น้ีหมายความวา่ 

เขาเป็นผูรั้บผิดชอบส าหรับทางเลือกของเรา นอกจากน้ีฉนัf พระเป็นอลัลอฮ ์และขดัถา้เขารู้อนาคต 

แลว้เขาไม่สามารถแยง้ความรู้ของเขาหรือชะตากรรมของเขาเก่ียวขอ้งกบัอนาคต โดยการกระท าของเขาอยู ่และถา้เขามีอ านาจท าอะไรกต็ามเขา wills 

กระท าของเขาจะกลืนอะไรถูกเรียกวา่ท่ีตามเขาไป ถา้พระ อลัลอฮแ์ละถา้มีโชคชะตา นั้นไม่เช่น ก่อนฉนัเช่ือ มนัเป็นท่ีรู้จกักนัไม่วา่ เป็น disbeliever ท่ี 

ฉนัจะเช่ือ และวา่ จะป้อนในนรก ดงันั้นฉันสามารถเปล่ียนไดห้รือไม่ "  

ในโองการต่อไปน้ี เราดูสรุปของค าถามดงักล่าว: 



ผูท่ี้เก่ียวขอ้งคูค่า้ [กบัอลัลอฮ]์ จะพดูวา่ "ถา้อลัลอฮมี์ willed เราจะไมมี่สมัพนัธ์ [ใด ๆ กบัอลัลอฮ]์ และจะใช่ทั้ง fathers ของเรา หรือจะเราหา้มอะไร 

ในท านอง ไม่ไดเ้หล่านั้นก่อนท่ีจะปฏิเสธจนกวา่พวกเขา tasted การลงโทษของเรา พดูวา่ "คุณมีความรู้ใด ๆ ท่ีคุณสามารถจดัท าส าหรับเรา 

คุณท าตามยกเวน้อสัสมัชญัไม ่และคุณไมไ่ดแ้ต่ falsifying " 

พดูวา่ "กบัอลัลอฮเ์ป็นอาร์กิวเมนต ์far-reaching แนะถา้เขามี willed เขาจะไดน้ าคุณทั้งหมด 

พดู, [O มุฮมัมดั], "น าไปขา้งหนา้ของพยานหลกัฐานท่ีจะเบิกความวา่ อลัลอฮไ์ดห้า้มน้ี และเบิกถา้จะเบิกความ ไมค่วามกบัพวกเขา 

และไมไ่ดท้ าตามใจของบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธโองการของเราและบรรดาผูท่ี้เช่ือในปรโลก ในขณะท่ีพวกเขาต่อ [อ่ืน ๆ] กบัพระเจา้ของพวกเขา 

(Quran: 6/148-150) 

8.3.1 เรามีฟรีจะมีขอบเขตแน่นอน 

และพดูวา่, "ความจริงจากพระ ดงันั้น บุคคล wills ใหเ้ขาเช่ือ และบุคคล wills ใหเ้ขาไม่เช่ือ" 

(Quran: 18/29) 

 

อลัลอฮมี์ไม่เคยไมยุ่ติธรรมเขามูลิกากร   [133] . 

(Quran: 8/51) 

 

บุคคลท่ีจะแนะน าคือเฉพาะ guided ส าหรับ [ประโยชนข์อง] วิญญาณของเขา และเฉพาะบุคคล errs errs ตา้น และไม่มีผูข้ายคนจะแบกภาระของอีก 

และลงไม่เคยจะเราโทษจนกวา่เราส่งแบบ messenger  

(Quran: 17/15) 

ท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อคน้หาความจริง และเป็นผลส าเร็จ [134]ทุกคนใครจะรับผิดชอบ และ rewarded หรือ ถ่าย punished ในปรโลก ได ้

ทุกคนมีอิสรภาพในการเลือกความดี หรือความชัว่ สวรรค ์หรือนรก ทุกมนุษย ์[135]มีจะฟรี แตไ่มมี่อ านาจปฏิเสธจะของอลัลอฮ ์

แมว้า่จะมีขอ้จ ากดับางอยา่งเก่ียวกบัจะฟรี สุดแต่ละคนมีศกัยภาพในการเอาชนะขอ้จ ากดัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นค่าลบ 

Wills ของเรามีมากจะท าในอดีตของเรา ของเรารู้ สภาพแวดลอ้มของเรา ของเราอารมณ ์องคป์ระกอบทางเคมี และชีวภาพของเรา... อยา่งไรกต็าม จาก 

empirical sciences' มุมมอง มนัเชา้เกินไปเถียงวา่ ไมมี่ความสมัพนัธ์แบบ deterministic ฮาร์ระหวา่งปัจจยัเหล่าน้ีและเรา wills 

และตราบใดท่ีเราไม่เขา้ใจ subatomic ทุกระดบั และส่ิงอ่ืนๆ จะเป็นอาร์กิวเมนตแ์รก ๆ ดงัท่ีกล่าวในตวั Quran:  

และพวกเขาถามคุณเก่ียวกบัวิญญาณ พดูวา่: ชีวิตเป็นหน่ึงในค าสัง่ของพระเจา้ของฉนั และคุณจะไมมี่ความรู้นิดหน่อยแต่ aught  

(Quran: 17/85)  

ในศาสนาอิสลาม วิญญาณไม่ใช่เพียงทางเดียวบงัเอิญกลผลของสารเคมี ชีวภาพ กายภาพ สงัคม...กิจกรรมและทรัพยากร [136] 

ประโยชนชี์วิตจากทรัพยากรดงักล่าว แต่ไม่จ ากดัอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขบางอยา่งคือ ไม่มีใชแ้ก่นสารของบนเฉพาะสาเหตุ และความสมัพนัธข์องผล 

หรือกระบวนการเคร่ืองจกัรกลตาม causality ชีวิตมีศกัยภาพในการเปล่ียนแปลง และปรับปรุงเง่ือนไข ตวัอยา่ง 

บุคคลท่ียงัคงความยากล าบากในธุรกิจอาจอ่านหนงัสือแน่นอน และไดรั้บความรู้เพิ่มเติม และเอาชนะความยากล าบากเหล่านั้น 

ชีวิตไม่ครอบคลุมเท่าผา่นมาท่ีอาจมีสาเหตุ และอิทธิพลผล แต่นอกจากน้ีในอนาคต เราท าทุกจะรวมถึงขอ้ควรพจิารณาเก่ียวกบัอนาคต แทน 

ความเส่ียงของตน ของตนประโยชน ์และ harms ขอบแบบบางเขต ในขณะท่ีพวกเขาไม่เกิดยงั ครอบคลุมหวัใจถึงยงัหลกั ค่าและซ่ึงจะจ ากดั 



หรืออยูภ่ายในผา่นมา เราตดัสินไม่เพียงทางเลือกใดท่ีจะเกิดข้ึนถา้เราใชเ้วลาตดัสินบางอยา่ง แตย่งัอยา่งไรเราจะรู้สึกหากมีทางเลือกท่ีเกิดข้ึน 

และเกิดอะไรข้ึนถา้เรารู้สึกวา่วิธีน้ี ยงั เรามีอิสระท่ีจะเลือกทางเลือกเลว knowingly 

ดงันั้น เรามีพื้นท่ีท่ีกวา้งของเสรีภาพ 

ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี มนุษยมี์คุณสมบติัพิเศษบางอยา่งในน้ีเคารพ: 

แลว้เขา proportioned เขา และหายใจเขา้เขาจากชีวิตของเขา และท าใหคุ้ณไดย้ิน และวิสยัทศัน ์และ หวัใจ เลก็นอ้ยไดคุ้ณกตญัญู 

(Quran: 32/9) 

 

และเอ่ย ถึง, [O มุฮมัมดั], เม่ือพระวา่ angels, "แน่นอน จะท าเม่ือโลก viceroy " 

(Quran: 2/30) 

อยา่งมือ อลัลอฮใ์หเ้ราหมายถึงหลายท่ีกบัเสรีภาพน้ีอาจน าเราสู่ความจริง ต่อไปน้ีเป็นส่ิงส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง: -

สญัญาณชดัเจนท่ีสร้างข้ึนในบริเวณของเรา obviousness whose ever จะโจ่งแจง้ทั้งหมด เม่ือเรา resurrected -

การฟังและความช่วยเหลือของอลัลอฮผ์ูท่ี้สามารถตอบสนองการ supplications ของเรามีอยูแ่มใ้นขณะท่ีเขาท าชะตากรรม -

การแนะน าของอลัลอฮผ์า่นศาสนทูตของเขา 

อยา่งไรกต็าม เสรีภาพน้ีไม่ไดห้มายความ วา่ มนุษยท่ี์สามารถปฏิเสธของอลัลอฮ ์ultimate จะ เขาสามารถขืนค าแนะน าของอลัลอฮ ์

ตามท่ีเขาก าหนดใหเ้ป็นอิสระไปตามเสน้ทางของวินยัหรือเสน้ทางของ disobedience อยา่งไรกต็าม ในความรู้สึก ultimate ส่ิงมนุษยไ์มจ่าก 

ใหเ้ขาถูกลอ้มรอบ ดว้ยอลัลอฮ ์ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี: 

และอลัลอฮอ์ยูอ่ะไรกต็ามอยูใ่นฟากฟ้าและกอ็ยูบ่นโลก  

และเคยมีอลัลอฮ ์ทุกส่ิง ซ่ึงรวมไปถึง  

(Quran: 4/126) 

 

แน่นอน อลัลอฮคื์อเบด็เสร็จ และ Knowing 

(Quran: 2/115) 

 

และยกคุณไมจ่ะเวน้ท่ีอลัลอฮ ์wills ดออฟเด worlds  

(Quran: 81/29) 

แมว้า่มนุษยมี์อ านาจบางอยา่งก าหนด โดยอลัลอฮ ์เขาไม่ประสบความส าเร็จยกเวน้ผา่นทางอลัลอฮ ์เหตุผลส าหรับการน้ีมีดงัน้ี: 

ประการแรก สถานการณ์ของเราคือ ผลลพัธ์ของแผนการของอลัลอฮแ์ละ wills ตวัอยา่งเช่น ทรัพยากรอาจถูกจ ากดั 

ตน้ทุนทรัพยากรหรือตน้ทุนของทางเลือกอาจจะสูง บางสถานการณ์อาจจะยากต่อการเอาชนะมากกวา่คนอ่ืน ดงันั้น ท าให้เขา้ใจถึงแมว้า่เรามีอ าเภอใจ 

ผา่นสถานการณ์ดงักล่าว แต่อลัลอฮอ์าจผิด บุคคลอยุติธรรมโดยไม่รบกวนเขาจะ นอกจากน้ี ทางเลือกท่ีเรามีจะถูกก าหนด โดยอลัลอฮ ์



ประการท่ีสอง ทุกอยา่งเราจะเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮโ์ดยเห็นในตวัอยา่งต่อไปน้ีจาก Quran เป็น: 

และไม่ใช่ส าหรับชีวิตเช่ือยกเวน้ โดยการอนุญาตของอลัลอฮ ์ 

(Quran: 10/100) 

ตามท่ีเราเห็นในใบเสนอราคาจากผูเ้ผยพระวจนะShuayb (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ใน Quran ความส าเร็จของเราข้ึนอยูก่บัอลัลอฮ:์ 

"และความส าเร็จของฉนัไมแ่ต ่ผา่นอลัลอฮ ์ 

เม่ือเขา ท่ีฉนั relied และเขาฉนักลบั" 

(Quran: 11/88) 

ข้ึน ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี การแนะน าหรือการแฮก็ของอลัลอฮเ์พื่อขอบเขตบางอยา่งอยูก่บัตวัเลือกของเรา: 

เขา misleads มากถึง และแนะน ามากถึง และเขา misleads ไม่เวน้ defiantly ด้ือแพง่ 

(Quran: 2/26) 

อลัลอฮ ์Knower และ Seer ทั้งหมดคือ ผูท่ี้รู้ และเห็น โดยไมมี่ขอ้จ ากดัใด ๆ ของเวลา ดงันั้น เขารู้อนาคตเป็นเขารู้ปัจจุบนั เขาไดเ้ห็นในอนาคต 

ตามท่ีเขาเห็นปัจจุบนั ดงันั้น การตดัสินใจใด ๆ ท่ีเราจะมีในอนาคตเคยรู้จกั เห็น และสมัพนัธ โดยอลัลอฮ ์เขาจะสามารถเปล่ียนวิธีใด ๆ อยาก 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่มีความเก่ียวขอ้งใด ๆ โดยตรงกบัของเรา wills ดงันั้น ใด ๆ จะเราท าใหเ้ป็นอิสระ มีสิทธ์ิของอลัลอฮ ์

ดงันั้น ส่ิงท่ีเราเลือกท่ีเกิดข้ึนกบัขอ้ตกลงเห็นพอ้งของอลัลอฮแ์ละเรา 

ดงันั้น ในกรณีใด ๆ Muslim ผูท่ี้ไม่ไดท้ างานดีควรหาการยอมรับอลัลอฮ ์ใบเสนอราคาจากค าสัง่ตวัอยา่งของศรัทธาในปรโลกคือต่อไปน้ี: 

พวกเขาจะพดู วา่  

"สรรเสริญ [และขอบคุณ] เพื่ออลัลอฮ ์ใครมี guided เราน้ี และเราจะไม่เคยมีถูก guided ถา้อลัลอฮไ์ดแ้นะน าเรา 

ศาสนทูตของพระเจา้ของเรามีมาแน่นอนกบัความจริง" 

(Quran: 7/43) 

 

"แน่นอน เราใชเ้ซา้ซ้ีเขาก่อน  

แน่นอน เป็นผูท่ี้มี Beneficent, Merciful 

(Quran: 52/28) 

จากมุมมองของการ disbeliever มนัจะยากต่อการเขา้ใจจะฟรีส าหรับเขา เขาเป็นเพียงล าดบัวสัดุและตวัประมวลผลตวัทางกายภาพทางเคมี 

ชีวะ ...ตามล าดบักระบวนการ อีกคร้ัง เขาเป็นกลุ่มของอนุภาคซ่ึงบงัเอิญมาร่วมกนั และการท่ีกระท าเฉพาะตามทางกายภาพไป บางอยา่ง หรือกฎท่ีไม่แน่ใจ 

และความสมัพนัธ์ นอกจากน้ี ส าหรับเขา มีจะไมมี่ใครท่ีจะวา่งเตม็ท่ีสามารถใหเ้ขาฟรีจะมี 

8.3.1.1 เหตุผลการด ารงอยูข่องเรา WILLS 

อลัลอฮ ์พระทั้งหมดอาจสร้างเราเหมือนหินหรือ angels ท่ีไม่ไดมี้ความสามารถในการปฏิเสธใบสัง่ของเขา เขาไม่ไดส้ร้างเราตั้งเหมือนโปรแกรม robot 

ไม่ให ้โดยไมมี่ความรู้สึก ดงันั้นจึงไม่ มีทางเลือก จึงไม่ มีความรับผิดชอบได ้อยา่งไรกต็าม ในท่ีต่าง ๆ ในจกัรวาล 



จะไม่มีแนวทางปฏิบติัและความรู้สึกของบูชา วิธีใช ้สงสาร เช่ือถือ สตัย ์ตดัสิน รางวลั ลงโทษ ความชัว่ ผิด และ หยิ่ง ความดีและความจริงจะไม่สร้าง และ 

สร้าง ผิดและความชัว่จะไม่ถูกสร้างข้ึน พิจารณาจาก และลงโทษ... 

แต่อลัลอฮจ์ะสามารถสร้างความดีและความชัว่  

ส าหรับคนจะดี หรือร้าย เขามีการเลือกความดีหรือความชัว่  

และผา่นเหตุการณ์ปัจจุบนั ดา้นหน่ึง มูลิกากรของอลัลอฮรู้์สึก favors และอ านาจของอลัลอฮ ์และกนัความจริงและความเทจ็จะแตกต่างอยา่งชดัเจน  

นอกจากน้ี ถา้มีเหตุผลส าหรับการสร้างของเรา แลว้มีตอ้งมีขอ้สรุประยะส าหรับผูท่ี้ท่ีเราจะ ระยะน้ีขอ้สรุปเป็นความตาย 

บทความต่อไปน้ีจะเก่ียวขอ้งในความเคารพดงัน้ี: 

ตามเวลา  

แน่นอน ผูช้ายจะสูญหาย  

ยกเวน้ผูมี้เช่ือ และท าท่ีดิน righteous และแนะน ากนัใหจ้ริง และแนะน ากนัใหท้น [และความพยายาม]  

(Quran: 103/1-3) 

อีกคร้ัง กบัจะฟรีของเรา เราตอ้งมีโอกาสท่ีจะร่วมมือกบัอลัลอฮ ์ในการสร้างสนัติภาพ และ ในการเชิญใหว้ิธีการของพระเจา้ของเรา ดว้ยของเราจะวา่ง 

เราอาจมีใชร่้วมกนัในการพฒันาท่ีดีภาย ในตวัเรา และภาย ในตวัมนุษย ์ใหจ้ะฟรีของเรา เราอาจใหย้ืมอลัลอฮผ์ูท่ี้ไม่ตอ้งการใหใ้ด ๆ ช่วยเลย 

แมว้า่เราอาจใชส่ิ้งท่ีเรามีทั้งส าหรับตนเอง Favors ใหญ่เหล่าน้ีได ้โดยผูส้ร้างของเรากล่าววา่ ในโองการต่อไปน้ีหรือไม่ 

O ท่ีมีเช่ือ ถา้คุณช่วยอลัลอฮ ์เขาจะช่วยคุณ และพืชแน่นเทา้ คุณ  

(Quran: 47/7) 

 

ท่ีเงินจะกูอ้ลัลอฮ ์goodly เงินกูด้งันั้นเขาอาจคูณส าหรับเขาหลายคร้ังผา่น มนัคือใคร และเป็นอลัลอฮผ์ู ้withholds และมอบใหแ้ก่ไพบูลย ์และใหเ้ขา 

คุณจะถูกส่งกลบั  

(Quran: 2/245) 

 

แต่ เม่ือพระเยซูรู้สึก [เก็บรักษาใน] disbelief จากพวกเขา เขากล่าววา่, "ใครคือฉนั helpers สาเหตุ [ของ] อลัลอฮ?์ " สาวกท่ีวา่ "เรามี helpers 

ส าหรับอลัลอฮ ์เราไดเ้ช่ือในอลัลอฮ ์และเบิกความวา่ เราเป็นมุสลิม [ส่งไปใหเ้ขา]" 

(Quran: 3/52) 

แน่นอน โอกาสในการช่วยใหเ้ขา เพื่อบ่งช้ี และ ใหว้างในลกัษณะพิเศษจะช่วยเขา เป็นหน่ึง favors ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเขาใหเ้รา และปัจจยัส าคญัในกระป๋องน้ี 

จะฟรีของเรา 

8.3.1.2 บาปและผลของพวกเขาเป็นตวัเลือกสุขุม. 

รางวลัของการมี punishments ของมีความเทจ็และความจริงถูกก าหนด และประกาศ ดงันั้น 

ท่ีเลือกเป็นความจริงหรือขอ้ผิดพลาดเลือกเหล่านั้นไปพร้อมกนักบัของตนขอ้ดี ขอ้เสีย โอกาส และการคุกคาม  



ตวัเลือกของเราอยา่งถาวรเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด กบัผูท่ี้เรามี และแอตทริบิวตข์องเราพอดี ตวัเลือกของเรามีส่วนบุคคล และในหลายกรณีจากมุมมองอตัวิสยั 

มีและไม่มีขวา ไม่ผดิ: เราสามารถเลือกท่ีจะแบกผลบางอยา่งไม่ถูกตอ้งส าหรับบางส่ิงท่ีเรารักได ้ 

ตวัอยา่งเช่น บุคคลอาจเลือกสูบในขณะท่ีเขารู้วา่ การสูบบุหร่ีท าใหเ้กิดมะเร็ง ดงันั้น เม่ือมะเร็งเกิดข้ึนเน่ืองจากการสูบบุหร่ี เขาควรไม่โทษใครมากไม่ใช่ตวัเอง 

เขาเลือกความสุขส่วนบุคคลของการสูบบุหร่ีในการแลกเปล่ียนของการเจ็บปวดของมะเร็งและการตายก่อน ในขณะท่ีเขา smokes เขาอาจดูเป็นขวา 

หรือเขาอาจสูบถึงแมว้า่เขาเห็นเป็นการไมถู่กตอ้ง เราอาจเลือกท่ีไม่ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัผลหรือในอนาคต 

เราอาจไดรั้บความสุขในส่ิงท่ีทา้ทายก าลงัใหญ่กวา่ตวัเรา แมว้า่จะท าใหเ้กิดความเส่ียงใหญ่ ความสุขของความทา้ทายน้ีอาจใหญ่กวา่ consequent 

กลวัหรือความเจ็บปวด ในท านองเดียวกนั อยา่งใดอยา่งหน่ึงอาจเลือกท่ีจะทา้ทายผูส้ร้างโดยตรง หรือทางออ้ม โดยไม่คิดถึงเขา และ 

โดยการน าความเส่ียงของนรก ดว้ยวธีิน้ี เขาอาจตอ้งการเพลิดเพลินกบัการทา้ทายน้ีและความสุขของชีวิตน้ีโดยไม่ทอ้ถอยจาก joys ใด ๆ ทางโลก 

เรามีอิสรภาพในการเพลิดเพลินกบัความชัว่เป็นการชัว่คราว ตามท่ีเราเห็นในตวัอยา่งในโองการต่อไปน้ี:  

และแนะส่วนไซนายเราน าเหล่านั้น แต่พวกเขาท่ีตอ้งผูพ้ิการทางสายตาผา่นค าแนะน า ดงันั้นวิเชียรของน่าอปัยศลงโทษยดึเหล่านั้นส าหรับพวกเขาใชก้ารได ้ 

(Quran: 41/17) 

 

มีหลายสญัญาณในฟากฟ้าและแผน่ดินโลกซ่ึงพวกเขาส่งผา่น โดย  

ยงั จะเฉยเหล่านั้น 

(Quran: 12/105) 

แต่ในตอนทา้ย เราจะตอ้งซ่ือสตัย ์และตวัเลือกของเราเอง 

อยา่งมือ ตวัเลือกดงักล่าวมีความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพมากของตวัเลือกท่ี ดงันั้น ความสบัสนของการ disbelievers คือสุขุม 

และถาวรดงัท่ีกล่าวไวใ้นกลอนต่อไปน้ี: 

และบุคคลเป็นการตาบอดในน้ี [ชีวิต] จะตาบอดในปรโลก และหลงทางในทาง  

(Quran: 17/72) 

ดงันั้นแมว้า่จะถูกส่งกลบัหลงัจากเห็นนรก พวกเขาจะกลบักลบัไป disbelief ดงักล่าวในโองการต่อไปน้ี: 

ถา้คุณไม่สามารถแต่เห็นเม่ือพวกเขาจะท ายืนก่อนไฟไหมแ้ละจะพดูวา่ "Oh จะวา่เราไม่สามารถส่งกลบั [เพื่อชีวิตบนโลก] 

และไม่ปฏิเสธสญัญาณของพระเจา้ของเรา และอยูใ่นหมู่ผูท่ี้ศรัทธา  

และแมว้า่พวกเขาถูกส่งกลบั พวกเขาจะกลบัไปท่ีซ่ึงพวกเขาถูกหา้ม และแน่นอน เป็น liars 

(Quran: 6/27-28) 

ดงันั้น ตวัอยา่ง การ disbeliever ultimate ท่ีจะรู้วา่ เขาควรใส่ท่ีนรกเน่ืองจาก disbelief จะอีกไม่เช่ือ และปฏิเสธนรก ดงันั้นนรกกลายเป็น 

ทางเลือกชดัเจนของ disbeliever เน่ืองจากแมว้า่ไดน้ าเสนอเคร่ืองหมายสุด convincing, disbeliever เช่นน้ีจะไม่เช่ือ 

มีการอา้งอิงโองการต่อไปน้ี: 

แน่นอน เหล่านั้นเม่ือมีค าพระมาลงในลกัษณะพิเศษท่ี จะไม่เช่ือ 

แมว้า่ทุกหมายควรมาเหล่านั้น จนกระทัง่พวกเขาเห็นการลงโทษท่ีเจ็บปวด  



(Quran: 10/96-97) 

เราไดรั้บอิสรภาพเจอลงโทษของนรกในการตอบสนองต่อส่ิงท่ีเราเลือกท า อยา่งไรก็ตาม 

มนัไม่น่าจะเป็นความคิดท่ีดีท่ีหน่ึงปฏิเสธชัว่คราวบางส่ิงบางอยา่งท่ีจะในภายหลงัเช่ือเฉพาะในขณะท่ีความรู้สึกชัว่ฟ้าดินสลาย แต่ถึงอยา่งไร เป็นทางเลือก 

มนุษยเ์ราโดยทัว่ไปค่าประโยชนแ์มว้า่ตน้ทุนหรือความเส่ียงของตนเองเรียกยาวมีขนาดใหญ่ ในโองการต่อไปน้ี จะมีการอา้งอิงไปน้ี: 

ไม่ใช่! แต่รักคุณในทนัที  

และปล่อยใหป้รโลก  

(Quran: 75/20-21) 

คิดถึงคนท่ีอยูใ่นคุกส าหรับปีเน่ืองจากการกระท าไปตามความโกรธของตนเองด่วน เน่ืองจากในระยะสั้นความรู้สึกของเราจะเขม้การตรรกะของเรา 

ค่อนขา้งมาก และส าหรับในระยะยาว ความรู้สึกของเราจะค่อนขา้งเขม้งวดนอ้ยกวา่กวา่ตรรกะของเรา ดงันั้น ความอดทนเป็นส่ิงส าคญัส าหรับความส าเร็จ: 

อลัลอฮรั์กผูป่้วย 

(Quran: 3/146) 

อยา่งไร เราอนุมติัส่ิงในชะตากรรม ในตวัเลือกของเราทุกคน เรา "ซ้ือ" และอนุมติัคืออะไรในการลงทะเบียนส าหรับเรา: 

และอลัลอฮส์ร้างฟากฟ้าและโลกในความจริงและเพื่อท่ีวา่ ทุกชีวิตอาจ recompensed ส าหรับส่ิงท่ีจะไดรั้บ และพวกเขาจะไม่สามารถ wronged 

(Quran: 45/22) 

8.3.1.3 อลัลอฮไ์ม่จ าเป็นตอ้งบงัคบัใหอ้ะไรเรา 

คงจะสามารถท าทุกส่ิงทุกอยา่ง 

(Quran: 67/1) 

อลัลอฮคื์อไดท้ าส่ิงท่ีเขา wills ดงันั้น เขาอาจสร้างเราในระบบบางอยา่งซ่ึงเราตอ้งศรัทธาหรือ disbelievers ทั้งหมดแมว้า่เราไดฟ้รีจะ ดงันั้น 

เขาไม่จ าเป็นตอ้งรบกวน wills ของเรา หรือบงัคบัเราในบางวิธี แมว้า่เขาสามารถท าส่ิงเหล่าน้ี 

อลัลอฮไ์ม่จ าเป็นตอ้งรบกวนเราจะประมวลผล ตาม ดว้ยเหตุการณ์วตัถุประสงค ์เราอาจน า หรือมิสเลด็ตามผูท่ี้เราจะ อลัลอฮอ์าจน า 

หรือท าใหเ้ขา้ใจผิดกบัวตัถุประสงคส่ิ์ง โดย distorting ก าลงัการผลิตของเราเลือก ตวัอยา่งเช่น disbeliever ท่ีมีทารกอาจจะ believer 

เม่ือพบความต่ืนเตน้และความสุขท่ีไดน้ าโดยการท่ีเด็กทารกดงักล่าวดีอาทรของผูส้ร้าง 

8.3.1.4 อลัลอฮไ์ม่บงัคบัใหใ้ครเช่ือ หรือท าดีท างานไดแ้ละคงบงัคบัใครไม่เช่ือ หรือจะไมยุ่ติธรรม 

มีอลัลอฮต์อ้งการบงัคบัใหอ้ะไรเรา เขาอาจท าใหเ้ราหมดศรัทธา อยา่งไรกต็าม บงัคบัใหเ้ช่ือไม่เช่ือจริง 

ความเช่ือท่ีมีการอา้งสิทธิเท่านั้นหลงัจากท่ีคืนชีพจะบงัคบัความเช่ือ ไม่ดงันั้นความเช่ือท่ีจริง และมนั จะไม่มีประโยชนด์งักล่าวในกลอนต่อไปน้ี: 

ท าพวกเขา [แลว้] รออะไรยกเวน้วา่ angels ควรมาเหล่านั้นหรือพระเจา้ของคุณควรมาหรือมีมาบางสญัญาณของพระ  

บางส่วนของสญัญาณของพระจะมารักไมมี่วนัจะไดรั้บประโยชนจ์ากความศรัทธาของตราบนั้นมีเช่ือก่อน หรือไดรั้บผา่นศรัทธาของดีบาง พดูวา่ "รอ แน่นอน 

เรา [ยงั] ก าลงัรออยู"่  

(Quran: 6/158) 



ความเช่ือในชีวิตน้ีเป็นความเช่ือท่ีจริงเน่ืองจากไม่ใช่ผลพวงของการบีบบงัคบั และมนัสะทอ้นตรงใครและวิธีท่ีเราจะ ดงันั้น อลัลอฮใ์หเ้ราเราเลือก  

ส่ิงท่ีฉนัจะเลือกถา้ฉนัถูกไม่บงัคบัเป็นผลลพัธ์ของจะฟรี ดงันั้น ตามท่ีอลัลอฮไ์ม่บงัคบัอะไรเรา และ เป็นเขาไม่ชาร์จเราอะไรท่ีเกินก าลงัการผลิตของเรา 

เรามีจะฟรีท่ีสมเหตุสมผลดงันั้นเราอาจจะรับผิดชอบ 

8.3.1.5 ไม่มีใครจะหมีพยานท่ีอลัลอฮไ์ดบ้งัคบัเราร้าย 

อาจมีพยานหลกัฐานไมมี่ใครจะแบกพยานท่ีอลัลอฮมี์บงัคบัทางเลือกใด ๆ เรา โดยรบกวนกระบวนการเตม็ใจของเรา ไม่มีพยานจะเบิกความวา่ 

อลัลอฮบ์งัคบัเราใหต้วัเลือกบางอยา่งเน่ืองจากศกัยภาพใด ๆ การบีบบงัคบัเช่นน้ีน่าจะรู้จกั โดยอลัลอฮเ์ท่านั้น Disbeliever 

ท่ียงัเป็นทางออ้มพยานใหข้อ้เทจ็จริงวา่ อลัลอฮไ์ม่ไดไ้ม่บงัคบัใหเ้ขากระท าในวิธีใดวธีิหน่ึงเขาไม่ใคร่ถึงอลัลอฮส์ าหรับการตดัสินใจของเขา ท าดอก 

เขาเสมอใหเ้ขาเองค านวณส าหรับการตดัสินใจของเขาเอง และท่ี disbeliever ส่วนใหญ่ไปหลงจากทางดา้นขวาท่ีอลัลอฮแ์สดงเขา 

8.3.1.6 อลัลอฮไ์ม่มีอคติใด ๆ กบัเรา 

ในช่ือของอลัลอฮ ์การ Beneficent การ Merciful  

สรรเสริญ [และขอบคุณ] เป็นอลัลอฮ ์ดออฟเด Worlds 

(Quran: 1/1-2)  

อลัลอฮคื์อ Beneficent และพระเมตตาทั้งหมด เขาไม่มีอคติใด ๆ กบัเราทุกคนเป็นคนใชข้องอลัลอฮ ์ถา้เราพิจารณามากมาย ขนาดใหญ่ และโจ่งแจง้ 

favors ของอลัลอฮแ์ต่ละของเรา เราจะเขา้ใจวา่ อลัลอฮไ์ม่อยุติธรรมใด ๆ ของเรา: 

แลว้เขา proportioned เขา และหายใจเขา้เขาจากจิตใจของเขา และท าใหคุ้ณไดย้ิน และวิสยัทศัน ์และ หวัใจ เลก็นอ้ยไดคุ้ณกตญัญู 

(Quran: 32/9) 

8.3.1.7 CAUSALITY ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นพื้นฐานของเรา WILLS ควบคุมชะตากรรม 

บางพดู: "Alright ถา้ฉนัก าลงัก าหนดการป้อนนรก แลว้ฉนัไม่สามารถเปล่ียน ดงันั้น ท าไมตอ้งฉนัต๊ือ แต่ชะตากรรมไมไ่ดเ้ป็นสาเหตุเร่ิมแรก ก่อน และอยู ่

เหนือโชคชะตามีอลัลอฮ ์เขาก าหนด และช่วยใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งเอนทิตีและเหตุการณ์เป็นดูในโองการต่อไปน้ี: 

และวา่ จะไมมี่ส าหรับผูช้ายยกเวน้ท่ี [ดี] ส าหรับท่ีเขา strives 

และความพยายามของเขาก าลงัจะเห็น  

แลว้ เขาจะเป็น recompensed มนักบั recompense เตม็ 

(Quran: 53/39-41) 

แต่ละความสมัพนัธ์ท่ีเราชมและ constituents ของตวัเลือกของเราทั้งหมดเป็นส่วนของชะตากรรมเราอาจทรานจากกลอนต่อไปน้ี: 

ทั้งหมดคือในการลงทะเบียนชดัเจน 

(Quran: 11/6) 

เวลาของเราวนัส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนท่ีอยูใ่นชะตากรรม มนัเป็นยงัในโชคชะตาท่ีวนัส าเร็จการศึกษาของเราจะ as a consequence of 

ผา่นสอบแน่นอน ดงันั้น หากเราศึกษา เป็นยงัในชะตากรรมวา่ เราจะไดผ้า่นการสอบเหล่าน้ีนั้น โชคชะตายงัยึดความสมัพนัธด์งักล่าว 

และโชคชะตาไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของการน้ีวนัส าเร็จการศึกษา [137] อน่ึง หน่ึงสามารถใช่ทั้งอธิบาย/จดัรายการของเขาในนรกกบัชะตากรรม ดงันั้น 



อยา่งใดอยา่งหน่ึงใช่ทั้งควรหวงั ไมแ่น่ใจวา่เก่ียวกบัการส้ินสุดของเขาเน่ืองจากชะตากรรม ดงันั้น หากเราตอ้งการศึกษา ส่ิงเราจะตอ้งท าคือการ 

เรียนท่ีดีส าหรับการสอบ อน่ึง หากเราตอ้งการป้อนพาราไดซ ์เรามีท าการบา้นของเราดี 

8.3.1.8 ถา้เรารู้ชะตากรรมตวั เราจะตอ้งเปล่ียนดีอยู ่ 

แมว้า่เน้ือหาของชะตากรรมรู้เรา เราจะ reevaluate มนัและถา้จ าเป็นเราตอ้งการแตกต่างจากนั้นถา้เรา disliked ดงันั้น 

จะไม่จ ากดัขั้นตอนของเราเตม็ใจ และเลือกในกรณีใด ๆ 

8.3.1.9 ถา้ WILLS ของเราอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ DETERMINISM เตม็ มนัจะท าใหเ้ราเช่ือ  

Causality ท่ียงัจะตอ้งมีความเช่ือในอลัลอฮ์ 

สมมติวา่ เป็น disbeliever เป็น resurrected เขาเห็นวา่ เขาผิด แลว้ เขาจะเขา้ใจวา่ ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากอลัลอฮ ์แลว้ เขาจะเห็นวา่ 

มีการไม่มีสาเหตุเลย disbelief ของเขา ส่ิงท่ีไม่จริงน าเขาไปยงั disbelief อลัลอฮไ์ม่ แลว้ ถา้ส่ิงจอมปลอมอาจไม่มีอิทธิพลแบบ deterministic 

บนเขา เขาจะเขา้ใจวา่ เขาจะวา่ง และทางท่ีท่ีเขาไดผ้ิดท่ีฟรีจะไดรั้บ 

8.3.2 รู้ของอลัลอฮท่ี์มีผลต่อชะตากรรมอยูใ่นวิธีการหน่ึงเช่นความรู้ท่ี HISTORICAL ในแนวคิดของมนุษย ์

ชะตาสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ พลงังานทั้งหมดผา่นทุกอยา่งเป็นของอลัลอฮ ์และประสบความส าเร็จเป็นถึงอลัลอฮเ์ท่านั้น 

ดงันั้นความส าเร็จหรือความลม้เหลวของเราข้ึน กบัอลัลอฮ ์และตนเองก่อนโชคชะตา  

ความรู้ของอลัลอฮเ์ก่ียวกบัอนาคตของเราจะแตกต่างกวา่ท่ีเราคิดฝันเป็นอลัลอฮคื์อ Omni-ปัจจุบนั และทั้งหมด Knower 

เขารู้วา่ตวัเลือกของเราในอนาคตแน่นอนเป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้เกิดข้ึน [138] ตวัอยา่งของความรู้น้ีภายในแนวคิดของมนุษยมี์ลกัษณะเหมือนเรารู้ historical:  

 

เขาเป็นคร้ังแรก และสุด ทา้ย และ Outward และเขา้ขา้ง ใน และเขาเป็น Knower ของทุกส่ิงทุกอยา่ง 

(Quran: 57/3) 

 

ชาวโรมนัไดแ้พ ้ 

ในแผน่ดินท่ีใกล ้

และเอาพวกเขา หลงัจากการพา่ยแพ ้จะชนะ  

ภายในไม่ก่ีปี  

เพื่ออลัลอฮเ์ป็นค าสัง่ก่อน และหลงั  

และวนัท่ีท่ีศรัทธาจะโมทนา 

(Quran: 30/2-4)  

เขาเป็นคร้ังแรก แต่ยงั เป็นล่าสุด และเขาเป็นหน่ึง แบ่งพาร์ติเขาจะไม่ชนั ใช่ทั้งเขาจะถูกจ ากดัในเง่ือนไขและพื้นท่ี ไม่ เป็นเวลา 

ความรู้ของเขาไม่ใช่ทอ้งถ่ินเหมือนกบัของเรา และความรู้น้ีไมข่ดัแยง้โชคชะตา  

ดงันั้น อลัลอฮรู้์ wills ของเราในอนาคตเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูภ่ายใตก้ารสงัเกตของเขา 



ดงันั้น ความรู้ของเขาชนิดน้ีไมต่อ้งเขาบงัคบัใหบ้างส่ิงบางอยา่งเรา  

8.3.3 เรารับผิดชอบตามก าลงัการผลิตของเรา 

อลัลอฮไ์ม่คิดค่าธรรมเนียมชีวติเกินกวา่ก าลงัการผลิตของ 

(Quran: 2/286) 

ความเช่ือของเราเป็นเพียงแค่ผลของเรา wills ทางเลือก เราไม่จ าเป็นตอ้งการเขา้ใจความจริงทั้งหมด เพียงแค่เราเห็นเคร่ืองหมาย ประกอบในวิธีหน่ึง 

ความเช่ือดว้ยกระบวนการจิตของการเลือก ในความเคารพน้ี มีไมมี่ความยากล าบากหรือไม่สามารถเช่ือ และอลัลอฮคิ์ดค่าคนเกินกวา่ก าลงัการผลิตสมาชิก 

8.3.3.1 ขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนเหนือชั้น 

ถา้มีคนขา้มไปเตม็ใจ และ knowingly หนา้รถไปอยา่งรวดเร็ว และไดรั้บเจ็บ เขาไม่ต  าหนิแต่อลัลอฮส์ าหรับก าลงัเจ็บ มิฉะนั้น คนเหมาะสมจะขอเขา: 

ถา้คุณไม่ตอ้งการใหเ้จ็บท าไมคุณ jumped ถา้คุณตอ้งการจะเจ็บท าไมคุณต าหนิอลัลอฮ ์ในกรณีใด ๆ สนทนาน้ีจะไร้ประโยชนเ์ป็นกรณีใดๆ 

เขาจะผา่นความยากล าบากและเจ็บปวดมากมาย 

อน่ึง อลัลอฮแ์ก่เราอยา่งของเคร่ืองหมายท่ีแสดงความจริง และเขาบอกเราสองวิธีท่ีเราสามารถท าตามและผลของพวกเขา ส าหรับเขา เหล่าน้ีทั้งหมดจะชดัเจน  

แต่ส าหรับบางอยา่งของเราในโลกปัจจุบนั ท่ีไม่ปรากฏชดัเจนมาก หรือปรากฏ ไม่ถูกตอ้ง หลกัการเหตุผลส าหรับเหล่าน้ีคือ deities เทจ็ 

และอ านาจท่ีคนดงักล่าวแต่งแมว้า่อลัลอฮไ์ดใ้หไ้ม่มีการพิสูจนห์รือสนบัสนุนเก่ียวกบัเหล่านั้น 

อยา่งไรกต็าม เม่ือหน่ึงคือ resurrected หรือพิจารณาจาก โดยอลัลอฮ ์มนัจะโจ่งแจง้ส าหรับบุคคลท่ีเทพเจา้เขาอุปโลกน ์การบงัคบั ความสมัพนัธ์ 

สาเหตุท่ีเขาแทนอลัลอฮไ์ม่สมับูรณ์ มีไม่ตนเองอ านาจ มีนจะไมมี่ และมีการจดัชิดขอบไม่มีเลย และมนัจะไดเ้ขา้ใจวา่ อลัลอฮบ์อกถูก และชดัเจนตลอดเวลา 

แลว้ คุณจะยงัสามารถแจง้วา่ บุคคลนั้นไดมี้ขอ้ผิดพลาดท่ีชดัเจน และเขาถูกยืนยนัร้ันอาชญากรรมขนาดใหญ่ อลัลอฮท์ าใหอ้า้งอิงเหล่าน้ีในโองการต่อไปน้ี: 

จาก นั้นฝ่ายแตกต่างจากพวกเขา ระก าดงันั้นผูท่ี้ปฏิเสธศรัทธาจากฉากของวนัมหาศาล  

เห็น และไดย้ินเสียงในวนัท่ีพวกเขามาจงเรา  

ยงั doers ความชัว่ไดว้นัน้ีในขอ้ผิดพลาดท่ีชดัเจน 

(Quran: 19/37-38) 

 

พวกเขาจะพดูในขณะท่ีพวกเขาปฏิเสธณ  

โดยอลัลอฮ ์เราไม่แน่นอนในขอ้ผิดพลาดท่ีชดัเจน  

เม่ือเราถือวา่คุณ   [139] เท่ากบัพระเจา้ของจกัรวาล  

(Quran: 26/96-98) 

ลา้งขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน จากวตัถุขอ้ผิดพลาด แต่ จากขอ้ผดิพลาดท่ีท าใหผู้ ้ขอ้ผดิพลาดในการลา้งตอ้งลา้งเคร่ืองหมายบนมือหน่ึง และกนั 

ตอ้งต าหนิในผูท้  าใหข้อ้ผิดพลาดท่ีดงักล่าวในกลอนต่อไปน้ี: 



มีมีไม่ถึงพวกเขาเหล่านั้นก่อนท่ีจะใหค้นของโนอาห์และ [เผา่ของ] ข่าว overturned Aadไซนายและคนของอบัราฮมัและ companions 

ของMadyanและการเมือง ศาสนทูตของพวกเขามาถึงเหล่ากบัลา้งปรู๊ฟ และอลัลอฮจ์ะไม่เคยมี wronged เหล่านั้น แต่พวกเขาถูก wronging 

ตวัเอง  

(Quran: 9/70) 

ดงันั้น เน่ืองจากท่ีเคย-obviousness ของสญัญาณของอลัลอฮ ์ในปรโลก ผลของพวกเขาจะไม่ถูก protested ส าหรับการท าลาย โดยใคร 

Argumentation ของ disbelievers on the grounds of 

ยุติธรรมไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากหากพวกเขาวจิารณ์เป็นอธรรมเกิดข้ึนในขณะท่ีมีไม่วตัถุประสงคแ์ละมีความรู้การไต่สวนต่อตา้นความอยติุธรรมน้ี 

เหตุการณ์จริงน้ีจะพิสูจนว์า่ พวกเขาไดไ้มยุ่ติธรรมจริง 

8.3.3.2 เราลม้เหลวเน่ืองจากจุดอ่อนของเราเอง. 

เราลม้เหลวเน่ืองจากส่ิงท่ีอลัลอฮไ์ดก้ าหนดใหไ้มแ่ก่ และซ่ึงเราไม่ไดร้้องขอจากเขา เน่ืองจากวา่อลัลอฮไ์ม่ ไดใ้ห ้หรือท า 

ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี ส่ิงท่ีอลัลอฮไ์ดก้ าหนดใหแ้ก่เราเป็นแก่นสารของเราเพียงพอส าหรับเราตราบใดท่ีเราใหม้นัสะอาด และบริสุทธ์ิ: 

และ [โดย] ในชีวิตและเขา ผูท่ี้ proportioned มนั  

และแรงบนัดาลใจจาก [กบั discernment ของ] ของส่ิงชัว่ร้ายและความชอบธรรมของ  

เขาส าเร็จแลว้ใครมนั purifies  

และเขาลม้เหลวท่ี instills [กบัความเสียหาย]  

(Quran: 91/7-10) 

8.3.3.3 โชคชะตาไมไ่ดเ้ป็นส่ิงกีดขวางระหวา่งสหรัฐอเมริกาและอลัลอฮ ์-อลัลอฮคื์อ NEARER TO เรากวา่ชะตากรรม - 

ธรรมชาติ ค  าร้องขอของเราปัจจุบนั และอนาคตจากอลัลอฮจ์ะยงัรู้จกั โดยเขาขณะท่ีเขาเกิดข้ึนชะตากรรม นอกจากน้ี อลัลอฮผ์ูท่ี้ตอบสนองต่อ 

supplications จริงใจของเราท่ีระยะใด ๆ อาจตอบสนองเหล่านั้นในขณะท่ีเขาท าใหโ้ชคชะตาดี [140] อลัลอฮท่ี์ทราบเราขอจะเสมอเหมือนกนั 

ตามท่ีมีพระเจา้อ่ืนไม่มี และเขาไม่จ ากดักบัอดีตหรืออนาคต มีเทพเจา้ไมมี่สองหน่ึงท่ีฟังเราเด๋ียวน้ี และอีกหน่ึงท่ีโชคชะตาท่ีท า 

ไม่มีเป็นพระท่ีมีอารมณ์แตกต่างกนัในขณะน้ีและอารมณ์แตกต่างกนัในขณะโชคชะตาท าให ้อลัลอฮผ์ูฟั้งเรา และรู้วา่เราเตม็ท่ีเด๋ียวน้ี 

คือผูท่ี้รู้และสถานการณ์ของเราน าเสนอเต็มท่ีขณะโชคชะตาท าใหเ้รา 

เป็นผูเ้ขา้ร่วมภายในโชคชะตา และ เป็น maker ของโชคชะตา อลัลอฮไ์ดจ้ะสอดคลอ้งกนัหน่ึงส าหรับสถานการณ์เฉพาะทั้ง ขณะท่ีการชะตากรรม และใน 

ขณะด าเนินการ ในทั้งสองมุมมองท่ีเขามีไม่มีขอ้จ ากดัของความรู้ เขาไดไ้ม่ก่อน เขาไม่หลงัเขา ดงันั้น ส าหรับเขา 

ไม่มีขอ้จ ากดัส าหรับบางสถานการณ์หรือไม่มีเหตุผลส าหรับ contradiction หรือความแตกต่าง ตวัอยา่ง 

ส าหรับคนท่ีตอนน้ีอยูใ่นกรอบเวลาของเราขออลัลอฮป์รารถนาบาง อลัลอฮไ์ม่ไดมี้ความรู้นอ้ยกวา่ 

และไม่เผลอของเขาและปรารถนาของเขาในขณะท่ีเขาท าชะตากรรม ดงันั้น ในขณะท่ีเสกเพื่ออลัลอฮส์ าหรับบางส่ิงบางอยา่ง มีไมมี่ขอ้จ ากดัของชะตาเราเลย 

กบั supplications ของเรา เราสามารถเขา้ถึงอลัลอฮ ์ตามท่ีเขาท าให้โชคชะตาดีข้ึน  

เราสามารถถามไดเ้สมอแต่อลัลอฮเ์ป็นโซโลมอน (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ถามเขาวา่ เขาช่วยเรา และ inspires ความดี:  

ดงันั้น [โซโลมอน] ยิม้ ขบขนัท่ีค  าพดูของเธอ และ วา่ พระเจา้ของฉนั เปิดใชง้านฉนัจะกตญัญูส าหรับกระป๋องของคุณซ่ึงคุณมี bestowed เม่ือฉนั และ 

เม่ือพอ่แมข่องฉนั และท าความชอบธรรมซ่ึงคุณอนุมติั และยอมรับฉนั โดยความเมตตาของคุณลงใน [ยศของ] มูลิกากร righteous ของคุณ  



(Quran: 27/19) 

หน่ึงอาจถาม: "ถา้ฉนัไม่เช่ือในอลัลอฮ ์นั้นฉนัไม่ขออลัลอฮค์วามช่วยเหลือได ้ดงันั้น ฉนัไม่สามารถเอาชนะโชคชะตา และฉนัจะก าหนดชะตากรรมไป ดงันั้น 

เป็นท่ีฉนัก าลงัลงโทษยุติธรรม ในศาสนาอิสลาม สถานะเร่ิมตน้คือ สถานะบริสุทธ์ิมีเทพเจา้ไมมี่เทจ็ในสถานการณ์ของอบัราฮมั (สนัติภาพจะข้ึนเขา); 

แต่ผูช้าย invents เทจ็เทพเจา้ และเหล่าน้ีป้องกนัเขาหาท่ีพ  านกัพกัพิงในพระเจา้ท่ีแทจ้ริงในค าสัง่ของเขาท่ีเก่ียวขอ้งในโองการต่อไปน้ี:  

เขา   [141] กล่าววา่การ "เคารพท าคุณภกัดีท่ีคุณ [เอง] สลกัการ ในขณะท่ีอลัลอฮส์ร้างคุณและท่ีคุณท าไดอ้ยา่งไร"  

(Quran: 37/95-96) 

ผูท่ี้เช่ือในเทพเจา้เทจ็บลอ็กตวัเองจากการติดต่อกบัผูโ้ชคชะตายงัท าให ้ดงันั้น เขาตอ้งเลือกกลบัไปยงัอลัลอฮ ์สภาวะบริสุทธ์ิเร่ิมตน้ 

และหลีกเล่ียงเทพเจา้เทจ็ท่ีเขาเองไดอุ้ปโลกนต์ามท่ีระบุในกลอนต่อไปน้ี: 

และท่ีท่ีเธอถูกบูชาอ่ืน ๆ กวา่อลัลอฮมี์ averted เธอ [จากส่งเพื่ออลัลอฮ]์ แน่นอน เธอถูกจากคน disbelieving  

(Quran: 27/43)  

8.3.4 เราเลือกกระบวนการตอ้งสอดคลอ้งกนั 

คนท่ีโทษป่ีโทษอลัลอฮส์ าหรับตวัเลือกของเขาจะไม่สอดคลอ้งภายในตวัเอง:  

ถา้บุคคลดงักล่าวเป็นอลัลอฮต์  าหนิสามารถส าหรับทางเลือกของเขาชัว่และผลของ แลว้ท าไมไม่เขาอนุมติัทางเลือกชัว่ท่ีเขาท าและผลของ ท าไมไม่ไม่เขากลบั 

เขาไม่ตอ้งการวิธีการและวธีิใชข้องอลัลอฮ ์หรือไม่  

ถา้เขาอนุมติัทางเลือกของเขาชัว่และผลของเหตุเขาต าหนิคนอ่ืน ถา้เขาไม่ตอ้งการความช่วยเหลือของอลัลอฮ ์อยา่งไรสามารถเขาต าหนิเขาหรือไม่  

เราไม่สามารถเรียกร้องวา่ จะท าบางส่ิงท่ีเรา "วิจารณ"์ ใหเ้รา "คิด" บางส่ิงบางอยา่งไม่ถูกตอ้ง 

อยา่งไร การลงโทษอยูใ่นวิธีหน่ึงสะทอ้นอาชญากรรมกลบัเม่ืออาชญากร ดงันั้น อาชญากรไม่สามารถปฏิเสธ ถา้เขาไม่น้ีอาชญากรรมไปทางผูถู้กกระท า และ 

ถา้มนัไมยุ่ติธรรมท าไมไม่เขาท ากบัเหยื่อ ถา้เป็นส่ิงท่ียอมรับได ้ท าไมตอ้งเขาประทว้งต่อตา้นมนัเม่ือมนัจะสะทอ้นใหเ้ห็นเม่ือเขา 

8.3.4.1 ขอ้ตกลงท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงหลงัจากไดด้ าเนิน 

และบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาจะตากไฟ [มนัจะไดก้ล่าว], วนั "คุณหมด video presentation; ocean ของคุณระหวา่งชีวิตทางโลกของคุณ 

และเพลิดเพลินกบัพวกเขา ดงันั้นวนัน้ีคุณจะไดรั้บการลงโทษยางอายเน่ือง จากถูกคุณหยิ่งเม่ือโลกไมมี่ขวา และเน่ือง จากถูกคุณ defiantly ด้ือแพง่"  

(Quran: 46/20) 

ตามท่ีกล่าวไวก่้อนหนา้น้ี เราท าใหเ้ราเลือกโดยอิสระ และอลัลอฮอ์นุมติัเหล่านั้น และเขาใหเ้ราถามกบัเราพร้อมท่ีจะช าระราคาหรือความเส่ียงท่ีเราใช ้

Aบุคคลอาจเลือกเพลิดเพลินกบัชีวิตมีอยู ่และจะพอใจกบัมนัแทนท่ีจะไดรั้บความสุขของอลัลอฮแ์ละพาราไดซ์ แลว้ทุกวนัท่ีขอ้ตกลงบางส่วนด าเนินการ 

และยืนยนั ทุกวนับุคคล reaps บางประโยชนข์องขอ้ตกลง และ affirms มนั บุคคลมีอิสรภาพในการเลือก 

หรือเปล่ียนทิศทางของเขาหรือขอ้ตกลงจนกวา่ลบนั้นตาย การตายคือ ขอ้สรุปจุดรวมในการด าเนินการของหลกัส่วนหน่ึงของขอ้ตกลง จากส่วนอ่ืน ๆ 

ของขอ้ตกลงท่ีจะด าเนินงาน จนกระทัง่การตาย การด าเนินการของส่วนของขอ้ตกลงท่ีทางโลกจะเสร็จสมบูรณ์ ถา้บุคคลไม่พอใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

แลว้ไม่มีอะไรผิดจากมุมมองของเขาและไม่มีใครต าหนิ 

น้ีเป็นส่วนบุคคลเตม็เปาในกรณีของบุคคลท่ีชอบสูบบุหร่ีแมว้า่เขาตายของมะเร็งในสุดเน่ืองจากการสูบบุหร่ี 



และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งของส่วนค าสัง่บวกของขอ้ตกลงส าหรับการ disbelievers เสร็จสมบูรณ์แลว้ในโลกน้ี: เขาอาจมีชอบถูกฟรีจาก thanking พระ 

จากไม่รู้สึกรับผิดชอบใด ๆ ไปทางเขา เขาอาจชอบ video presentation ทั้งหมด ocean ท่ีเขาตอ้ง ขณะท่ีเกิดการประทว้งใด ๆ 

ส าหรับความอยุติธรรมจะถูกจริง ๆ ข้ึนเฉพาะหลงัจากท่ีขอ้ตกลงการด าเนิน disbeliever ท่ีจะไม่สามารถปฏิเสธในปรโลก ท่ีถูกเน่ืองจากท่ีจุดนั้น 

เป็นส่วนส าคญัของขอ้ตกลง ดีส าหรับ disbeliever จากมุมมองของเขาจะไดเ้รียบร้อยแลว้ด าเนินการ เป็น protested 

ขอ้ตกลงอาจเฉพาะหลงัจากท่ีมีด าเนินของส่วนค าสัง่บวกส าหรับฝ่ายหน่ึง ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ีไม่:  

และ [เม่ือ] ใกล ้ถึงค ามัน่สญัญาเป็นจริง แลว้พลนัดวงตาของบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาจะถูกโทนโท่ [ในความน่ากลวั ในขณะท่ีพวกเขาพดูวา่], " O ระก าเรา 

เราได ้unmindful น้ี ค่อนขา้ง เราไม่ wrongdoers  

(Quran: 21/97) 

8.3.4.2 ถา้หน่ึงโทษป่ีโทษอลัลอฮ ์ON THE GROUNDS OF ยุติธรรม ซ่ึงหมายความ วา่ อลัลอฮไ์ดเ้รียบร้อยแลว้เสนอใหเ้ขาการแนะน า 

แต่เขาปฏิเสธ KNOWINGLY มนั 

อยา่งไร คนโทษป่ีโทษอลัลอฮบ์นพื้นของความยุติธรรมจะมีถูกคุน้ค่าของความยุติธรรม โดยอลัลอฮ ์ดงันั้น เม่ือเขาเป็นการไม่ยุติธรรม น้ีหมายความ วา่ 

knowingly เขาจะเลือกไดไ้มยุ่ติธรรม ไม่เน่ืองจากอลัลอฮ ์ถา้เขาส่งเสริมความยติุธรรม แลว้คร้ังแรกเขาตอ้งไดสู่้อลัลอฮแ์ละผูอ่ื้น 

8.3.4.3 ผลลพัธ์สุดทา้ย PREVAILS 

ใน Quran มีค  าสัง่น้ี:  

ในท านอง ไม่ไดเ้หล่านั้นก่อนท่ีจะปฏิเสธจนกวา่พวกเขา tasted การลงโทษของเรา  

(Quran: 6/148) 

ท่ีน่ีเราดูเนน้สถานการณ์ของเหตุการณ์จริงของการลงโทษ จินตนาการการ disbeliever เขา้สู่นรก ขณะท่ี จะมาเช่ือในนรก หรือไม่ ถา้เขาเช่ือ 

แลว้เขาจะไดเ้ช่ือตามเม่ือการสงัเกตของเขาเอง และอลัลอฮไ์ม่รบกวนกบัการตดัสินใจเช่ือ หรือ ไม่ ในโลกน้ีท่ีเรามีอิสระท่ีจะเลือกตรงนั้น 

เขาเลือกตามการค านวณและการสงัเกตของเขาเอง น้ีเป็นกรณีในกลอนขา้งบน ถา้เขาไม่เช่ือ แลว้ยอ่มมีอะไรและไม่มีใครต าหนิ และในโองการต่อไปน้ี 

จะมีใบเสนอราคาท่ีเก่ียวขอ้งจากเสียงไปทาง disbeliever ในปรโลก: 

"อยูไ่ฟซ่ึงคุณใชใ้นการปฏิเสธ 

แลว้ จะวิเศษน้ี หรือคุณไม่เห็นหรือไม ่

[ป้อนงาน] เขียนณ แลว้ อดทน หรือร้อนรนมนัเหมือนทั้งหมดส าหรับคุณ คุณมีเฉพาะก าลงั recompensed [ส าหรับ] ใชท้ า 

(Quran: 52/14-16) 

ความจริงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนสุด เม่ือส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือเห็น หน่ึงสามารถไม่ใส่อาร์กิวเมนตท่ี์ contradicts เกิดอะไรข้ึนมา 

หรือน าหนา้อาร์กิวเมนตซ่ึ์งอยูข่า้งบน และภาย นอกความรู้ของอลัลอฮ ์ตวัอยา่งเช่น เม่ือ disbeliever ท่ีก าลงัจะป้อนนรก เขาไม่สามารถอา้งวา่ 

อลัลอฮไ์ดถู้กท าลาย เน่ืองจากการเรียกร้องของเขาจะเป็นเฉพาะส่วนบุคคล และใหเ้หตุผลของเขาและการต าหนิจะมีถูกอยูแ่ลว้รู้จกั โดยอลัลอฮ ์ถา้หน่ึงอา้งวา่ 

รู้ดียิ่งกวา่อลัลอฮท่ี์มีนอ้ยในขณะท่ีเขาก าลงัโทษส าหรับความอยุติธรรมของเขา แลว้ เป็น เพราะหยิ่งของเขา และเขาไม่ถูกตอ้ง อยา่งมือ ในโลกปัจจุบนั 

คงไม่สามารถอา้งดงักล่าวความอยุติธรรมเทียบกบัตวัเองเน่ืองจากเขาไม่เช่ือในอลัลอฮ ์ 

8.4 ถา้อลัลอฮคื์อ เวียงจนัทน ์และดีจึงมีทุกขแ์ละอธรรม? 

และอลัลอฮคื์อเคย Knowing และปัญญา 



(Quran: 4/111) 

อลัลอฮคื์อ Wise กเ็ขาไม่ ยึดเหตุผลตามมุมมองของเขา ส่ิงท่ีเราเห็นเป็นค่าลบในโลกน้ียงัมี ดว้ยเหตุผล  

ขั้นตอนการน าเสนอกนั คือ เฟสชัว่คราวซ่ึงจะส้ินสุดท่ีก าหนดเวลาแน่นอน เป็นขั้นตอนท่ีเตรียม ดว้ยขนาดของจ านวนมากรวมทั้งมิติทางกายภาพ ชีวภาพ 

สงัคม แต่ละส าหรับเฟสท่ีถาวรในปรโลก ดงันั้น ส่ิงท่ีเราเห็นในเฟสน้ีเป็นเพียงส่วนเลก็ ๆ ของภาพทั้งหมด 

ในหลายกรณี สาเหตุของ disbelief คือ ปฏิเสธส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นการต่อตา้นความรู้สึกส่วนตวับางอยา่ง ในหลายกรณี สาเหตุของ disbelief คือ 

ปฏิเสธของอะไรจะเร่ิมมีผล ในค าสัง่: "ฉนัไม่เช่ือในพระเจา้ท่ีท าใหเ้ด็กของการตายของพอ่บริสุทธ์ิ" หมายความ วา่ 

บุคคลดงักล่าวจะเช่ือในพระเจา้เท่านั้นดว้ยเง่ือนไขท่ีไมมี่เด็กตาย ในค าอ่ืนๆ เขาจะเช่ือถา้พระเจา้ถูกตรงตามความปรารถนาของเขา ตามศาสนาอิสลาม 

การสงัเกต prevails อลัลอฮจ์ะไม่ตามความปรารถนาของเรา เขาเป็น ตามตวั และขนาดตามท่ีเราสงัเกต 

นัน่คือการไดเ้น่ืองจากมีความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีเราสงัเกตและอลัลอฮ ์ 

ทุกขท์ัว่ไป คือ ผลพวงของอลัลอฮข์องสละกลบัส่ิงท่ีเขาไดรั้บ เน่ืองจากไม่มีพระเจา้ไม่ใช่เขาไม่ เขาไม่มีส่ิงท่ีถูกก าหนด หรือสร้างข้ึนสุด โดยผูอ่ื้น วา่ผูท่ี้ให ้

และวา่ผูท่ี้มีสิทธิเรียกคืนเขาให ้ตวัอยา่ง ส าหรับบางคน การตายของบุคคลท่ีมีเด็กอาจถูกพิจารณาวา่เป็นส่ิงท่ีตอ้งเกิดข้ึน อยา่งไรกต็าม 

อลัลอฮท่ี์ไดก้ าหนดใหแ้ก่บุคคลนั้นชีวิตของเขาและเด็กเหล่านั้น พอ่สามารถยอ่มน ากลบัอะไรไดใ้หพ้วกเขาได ้

เราไม่สามารถเรียกร้องจะมีความปรานีกวา่อลัลอฮท่ี์ท าให้เวบ็เพจเป็นพนัของส่ิงมีชีวิตอยู ่และเราไม่สามารถเคน้อลัลอฮใ์ห ้ตามท่ีเราตอ้งการ 

สวรรคแ์ละเหตุการณ์ไม่ดีหมด หรือร้ายทั้งหมด มีแง่บวกและแง่ลบในหลายกรณี อีกคร้ัง ในขณะท่ีบางส่ิงบางอยา่งจะไม่ดีส าหรับบางคน 

มนัอาจดีส าหรับคนอ่ืน อลัลอฮไ์ม่เพียงพระของผูท่ี้อาศยัอยู ่ณเวลาหน่ึง เขาเป็นพระเจา้ทั้งหมด รวมทั้งผูท่ี้อาศยัอยูแ่ละผูท่ี้จะอาศยัอยู ่

รุ่นเก่าจะปล่อยใหไ้ปเปิดหอ้งพกัส าหรับใหม่ น้ียงัช่วยใหส่ิ้งท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไปดี มีการอา้งอิงถึงขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีในโองการต่อไปน้ี: 

พดูวา่, " O อลัลอฮ ์เจา้ของอ านาจอธิปไตย คุณใหอ้ านาจอธิปไตยซ่ึงเป็นบุคคลท่ีคุณจะ และคุณใชอ้ านาจอธิปไตยอยูท่ี่คุณจะ 

คุณเกียรติศกัด์ิท่ีคุณจะ และถ่อมตวัซ่ึงคุณจะ  

ในมือของคุณจะดี [ทั้งหมด] แน่นอน คุณอยูเ่หนือทุกส่ิงทุกอยา่งเช่ียวชาญ 

คืนการใส่วนัเกิด และคุณท าใหว้นัคืน การป้อน 

และคุณน าชีวิตจากความตาย และคุณน าตายจากการมีชีวิต 

และคุณใหแ้ก่บุคคลท่ีคุณจะไม ่มีบญัชีส ารอง"  

(Quran: 3/26-27) 

ในหลายกรณี ความชัว่จะเห็นเป็นความชัว่เน่ืองจากมีดีนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ดีกวา่ แมว้า่สถานการณ์ร้ายน้ีจ าเป็นอยา่งยิ่งจะดี 

และเป็นท่ีพอใจ ตวัอยา่งเช่น ถา้คนท่ีเป็นเจา้ของอพาร์ทเมนท ์100 เสีย 90 ของพวกเขาเน่ืองจากมีแผน่ดินไหว เขาอาจไมมี่ความสุขมาก อยา่งไรกต็าม 

หลายคนจะมีความสุขมากถา้พวกเขาเป็นเจา้ของอพาร์ทเมนทท่ี์เดียวเท่านั้น 

ในบางกรณีส่ิงท่ีเราเห็นเป็นความชัว่ไดส่้วนใหญ่ดีข้ึน ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราเห็นเป็นไม่ดีอาจท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีเป็นบวกมาก ตวัอยา่ง ส าหรับนกัเรียนบางอยา่ง 

มนัอาจเป็นฝันร้ายลม้เหลวในการสอบบาง แต่ถา้มีความเส่ียงของความลม้เหลวในการสอบ แลว้ผลลพัธ์ของการศึกษาจะเป็นท่ีพอใจนอ้ย 

กลอนต่อไปน้ีอา้งอิงถึงขอ้เทจ็จริงน้ี: 

แต่บางทีคุณเกลียดส่ิง และเป็นการดีส าหรับคุณ และบางทีคุณรักส่ิง และมนัไมดี่ส าหรับคุณ และอลัลอฮ ์รู้ ในขณะท่ีคุณไม่ทราบ 

(Quran: 2/216) 



ความดีหรือความชัว่เป็นอตัวิสยัในหลายกรณี ความดี ultimate หรือ evilness ของบางส่ิงบางอยา่งจะถูกก าหนดตามผูเ้ป็นทั้งหมด Knower 

นอกจากน้ี เน่ืองจากจุดอ่อนท่ีเรามีเป็นมนุษย ์เหตุการณ์บางอยา่งอาจดูมากรุนแรงกวา่พวกเขาจริง ๆ จะได ้เม่ือเราเห็นผูบ้ริสุทธ์ิตายทารก เราอาจมากหวงั 

เน่ืองจากเราไม่สามารถสร้าง แต่ส าหรับอลัลอฮ ์เป็นการง่ายมากในการสร้างให้เขาอีกคร้ัง  

กลุ่มของความชัว่ประกอบดว้ยดา้นท่ี willfully กระท า โดยมนุษยเ์ช่นนบัไม่ถว้น frauds, robberies Evils 

ระหวา่งเหล่าน้ีท่ีไม่ไดส้มดุลในโลกน้ีจะเตม็ท่ีชดเชยบน และหลงั จากวนัตดัสิน และจะสามารถสร้างดุลทั้ง ส าหรับอาชญากรและผูถู้กกระท า 

มีการอา้งอิงน้ีในการกลอนต่อไปน้ี: 

และเราวางระดบัของความยุติธรรมส าหรับคืนท่ีวนัของชีพ เพื่อชีวติไม่มีจะถือวา่ unjustly ท่ีทั้งหมด และ ถา้มี [แม]้ น ้าหนกัของเมลด็มสัตาร์ด 

เราจะน ามนัมา และเพียงพอคือเราเป็นนกับญัชี 

(Quran: 21/47) 

ดงันั้น เช่นหน่ึงอาจพดูวา่ อลัลอฮต์อ้งไม่อนุญาตใหบุ้คคล steals ดีของผูอ่ื้น ถา้ขโมยน้ีจะเห็นเป็นเร่ืองราวทั้งหมด แลว้มนัแน่นอนจะเตม็เปาไม่ยุติธรรม 

อยา่งไรกต็าม มนัไมไ่ดเ้ร่ืองทั้งหมด สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากอลัลอฮม์อบอ านาจมนุษย ์และไดใ้หอิ้สรภาพในการเลือกตดัสินใจของแต่ละตวั และสงัคม 

เป็นดงันั้น พฤติการณ์ดงักล่าวของมนุษย ์และพวกเขามีผล อลัลอฮส์ร้าง sanctions ต่อตา้นการกระท าดงักล่าวในชีวิตน้ีเป็นการแนะน าใหเ้รา อยา่งไร 

ในปรโลก ตามท่ีกล่าวไวใ้นกลอนขา้งบนดุลจะเตม็สร้างการ ดงันั้นภาพทั้งหมดเป็นสวยงาม และ สมดุล แมว้า่ส่วนเลก็ ๆ ท่ีเราเห็นในบางคร้ังอาจดูน่าเกลียด 

และการขาดดุล 

ดงันั้น ขอ้ควรพิจารณาจากจ ากดั หรืออตันยัจุดมองอาจจะท าใหเ้ขา้ใจผิดเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องความชัว่ และอลัลอฮไ์ด ้ในบริบทน้ี 

ความดีและความชัว่ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับแตล่ะของเราควรก าหนดตามสถานการณ์ของความสมัพนัธข์องเรากบัอลัลอฮ ์ตวัอยา่ง บุคคลท่ีอยู ่ในสวสัดิการดี 

ณเวลาหน่ึง แต่ ในรูปร่างท่ีไม่ดีในความสมัพนัธ์ของเขากบัอลัลอฮ ์อาจไม่ถือวา่เป็นความจริงในสถานการณ์ท่ีดี อน่ึง บุคคลผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพท่ีร้ายแรง 

แต่ผูท่ี้อยูใ่นความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัอลัลอฮไ์ดใ้นความเป็นจริงในสถานการณ์ท่ีดี 

ความทุกขย์ากทั้งหมดไมใ่ช่ปัญหาในความสมัพนัธข์องเรากบัอลัลอฮก์ าลงัชัว่คราว ในโองการต่อไปน้ี เราเห็นตวัอยา่งเก่ียวกบัความจริง: 

แน่นอนQarunมาจากคนของโมเสส แตเ่ขา tyrannized และเราไดใ้หเ้ขาของสมบติัประจ าแป้นจะ burden band ของผูช้ายแขง็แรง 

thereupon คนของเขาวา่ เขา "ไม่หฤหรรษ ์แน่นอน อลัลอฮไ์ม่ชอบการฮึก  

แต่หา ผา่นท่ีท่ีอลัลอฮไ์ดก้ าหนดใหแ้ก่คุณ บา้นของปรโลก และ [ยงั], อยา่ลืมของท่ีใชร่้วมกนัของโลก [น าเสนอ] และท าดีเป็นอลัลอฮไ์ดท้ าดีกบัคุณ 

และความไม่ความเสียหายในแผน่ดิน แน่นอน อลัลอฮไ์ม่ชอบ corrupters  

เขากล่าววา่ "ฉนัเท่านั้นเน่ืองจากความรู้ท่ีมีรับ" เขาไม่ทราบวา่ อลัลอฮไ์ดท้ าลายเขาของรุ่นก่อนผูถู้กมากกวา่เขาในอ านาจ และสูงกวา่ในดงั [รวย] หรือไม่ 

แต่อาชญากร เก่ียวกบับาปของพวกเขา จะไม่มีขอ [142] .  

ดงันั้น เขาออกมาก่อนท่ีคนของเขาในเคร่ืองประดบัของเขา ผูท่ี้ตอ้งการชีวิตทางโลกท่ีวา่ การ "Oh, would ท่ีเรามีเหมือน อะไรไปQarunรับ แน่นอน 

เขาเป็นหน่ึงโชคดี  

แต่บรรดาผูท่ี้ไดรั้บความรู้ท่ีกล่าววา่: "ระก าเพื่อคุณ รางวลัของอลัลอฮไ์มไ่ดเ้ป็นการดียิ่งส าหรับผูท่ี้เช่ือ และไม่ความชอบธรรม และไมมี่จะไดรั้บยกเวน้ผูป่้วย"  

และเราเกิดโลกกลืนเขาและบา้นของเขา และมีส าหรับเขาไม่มีบริษทัสามารถช่วยเขาไดน้อกจากอลัลอฮ ์หรือถูกเขาคน [อาจ] ปกป้องตวัเอง  

และบรรดาผูท่ี้มีใจชอบส าหรับต าแหน่งของเขาก่อนหนา้วนัท่ีเร่ิมตน้พดู: "โอ ้วิธีอลัลอฮข์ยายส่วนส ารองท่ีเขา wills ของมูลิกากรของเขา และจ ากดัมนั 

ถา้ไม่อลัลอฮมี์ปรึกษากระป๋องเรา เขาอาจท าใหเ้กิดการกลืนเรา โอ๋ วิธีการ disbelievers ไม่ส าเร็จ  

(Quran: 28/76-82) 



ดงันั้น ตราบท่ีส่งเพื่ออลัลอฮ ์และท าตามค าแนะน าของเขา ทุกส่ิงทุกอยา่งไดดี้ส าหรับเขา ดงัท่ีกล่าวในตวั Quran:  

มีอะไรมาใหคุ้ณของดีจากอลัลอฮ ์แต่อะไรมาใหคุ้ณของความชัว่, [O ชาย], มาจากตวัคุณเอง 

(Quran: 4/79) 

จากมุมมองของมนุษย ์ถา้เรามีแรงบางอยา่ง บางค่า และ ถา้เราเช่ือในอลัลอฮ ์ส่ิงท่ีเราพิจารณาเป็นค่าลบส าหรับเราในแรกเห็นจะท าใหเ้ราปลอดภยั 

ตวัอยา่งเช่น สมมติวา่ คนท่ีมีปัญหาสุขภาพ และเขาเป็นผูป่้วย และขอใหอ้ลัลอฮส์ าหรับความช่วยเหลือ ในกรณีน้ีจะมีความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเขาและอลัลอฮ ์

และอลัลอฮจ์ะขอบคุณท่ี และเพิม่องศาของเขาในสวรรคข์องเขา ความทุกขย์ากดงักล่าวจะเปิดใชง้าน เพิ่มประสิทธิภาพ 

และท าใหอุ้บติัอ านาจภายในของเราเป็นความสงสาร ความอดทน และความรักของเรา ส าหรับอลัลอฮ ์และผูอ่ื้น 

แต่แน่นอนลกัษณะพิเศษดงักล่าวจะไม่มีเหมือนกนัส าหรับทุกคน จะไปเทียบกบัอลัลอฮเ์น่ืองจากเหตุการณ์ดงักล่าววา่เป็น superior ไปใหเ้ขา ดงันั้น 

เหตุการณ์ดงักล่าวจะท าหนา้ท่ีเป็นทดสอบดว้ย รวบรัดน้ีเป็นอธิบายในโองการต่อไปน้ี:  

และเราจะยอ่มทดสอบคุณกบับางส่ิงบางอยา่งของความกลวั และความหิวและการสูญเสียทรัพยส์มบติั และชีวติ และผลไม ้ 

แต่ข่าวดีแก่คนไข ้ผูท่ี้ เม่ือภยักดัเหล่านั้น กล่าววา่ "แน่นอนเราเป็นของอลัลอฮ ์และแน่นอนใหเ้ขา เราจะกลบั"  

เหล่าน้ีเป็นตวัท่ีเม่ือใครมีอาศิรพจนจ์ากพระเจา้และความเมตตาของพวกเขา และเป็นผูแ้นะน า [rightly]  

(Quran: 2/155-157) 

8.5 ความแตกต่างหลกัระหวา่งศาสนาอิสลามและศาสนาคริสตคื์ออะไร? 

เป็นแหล่งของขอ้ความของมุฮมัมดั Prophets โมเสสและพระเยซูคริสต ์(สนัติภาพเป็นเม่ือนั้น) เหมือนกนั essences ของขอ้ความจะเหมือนกนั 

[143] อยา่งไรกต็าม ร่วมสมยัหลกัศาสนายดูายและศาสนาคริสตต์่างบา้งจากการสอนตน้ฉบบัของโมเสสและพระเยซูคริสต ์(สนัติภาพเป็นเม่ือเหล่านั้น) 

ดงันั้นจึง มีความแตกต่างระหวา่งศาสนาอิสลามและศาสนาเหล่านั้น และ ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี อิสลามเชิญ Jews 

และคริสเตียนเพื่อสาระส าคญัมากของขอ้ความเหล่าน้ี: 

พดูวา่, " O คนของพระคมัภีร์ ค  าท่ีเป็นการทัว่ไประหวา่งเรามา และท่ีเราจะเคารพภกัดีอลัลอฮย์กเวน้ และไม่เช่ือมโยงอะไรกบัเขา 

และไมมี่อ่ืนเป็นขุนนางแทนอลัลอฮ"์ แต่ถา้พวกเขาเบน จึง พดูวา่ "แบกพยานท่ีเรามีมุสลิม [ส่งไปใหเ้ขา]"  

(Quran: 3/64) 

ดงันั้น ในส่วนต่อไปน้ี เราจะอธิบายความแตกต่างหลกัยึดส าคญั: 

8.5.1 พระเจา้ 

8.5.1.1 คุณลกัษณะของพระเจา้ 

ในศาสนาคริสต ์ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระเจา้เป็นดงัน้ี: ในแนวความคิดของพระเจา้ มีสามคนถือวา่ เป็นหน่ึง 

คริสเตียนบางเขา้ใจมนัเป็นสามส่วนท่ีสร้างทั้งหมด บางส่วนของพวกเขาเขา้ใจมนัเป็นพระเจา้เดียวกบัแบบฟอร์มท่ี 3 

บางส่วนของพวกเขาเขา้ใจวา่เป็นพระท่ีมีแปลงเป็นการชัว่คราวเป็นมนุษย ์[144] บางส่วนของพวกเขาเขา้ใจวา่เป็นบุคคลท่ีสามท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั 

[145]... สองส่วนหรือฟอร์มของเอกภาพน้ีเป็นตวัผู ้คลา้ยกบัมนุษย ์และแสดงถึงผูค้นโดยทัว่ไปจะเป็นสีขาวท่ีบางวยั อีกหน่ึงคือ ผี 

นอ้ยหน่ึงของพวกเขาด าเนินการจากการอีกตวัหน่ึงแมว้า่พวกเขาทั้งหมดประถม ส าหรับบาง มีไม่มีความส าคญัตามล าดบัระหวา่งนั้น 

นอ้ยหน่ึงของพวกเขาเกิด และตาย ความตายน้ีเกิดข้ึนเพื่อ ใหมี้การบูชา และ เพื่อพระเจา้นั้นจะสามารถบนัทึกมนุษยจ์ากบาป มีคุณลกัษณะอ่ืน ๆ 

ทัว่ไประหวา่งช้ินส่วนบางอยา่งของพระเจา้น้ีและส่ิงมีอ่ืน ๆ ชีวิต เช่นมีส่วนท่ีเป็นตา หู จมูก โดยรวม...  



ตามพระเยซูอิสลามคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) ไม่เคยพดูส่ิงต่าง ๆ เขาสอนในท านองเดียวกนัเป็นมุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) 

ตามท่ีพระเจา้ของศาสนาอิสลามเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึง เขาไม่ไดป้ระกอบดว้ยฟอร์ม รุ่น และบุคคลท่ีแตกต่างกนั คงจะไม่เหมือนกบัอะไร ศาสนาในอิสลาม 

อลัลอฮคื์อ พระเจา้ทั้งหมด เขาไม่ใช่มนุษย ์เขาเป็นพระเจา้ของ universes ทั้งหมด เขาเป็นพระเจา้ของมด แต่ยงั เขาเป็นพระเจา้ของดาราจกัรใด ๆ 

และเขาไม่ใช่ชาย หรือหญิง เขาอยูน่อกเหนือส่ิงท่ีเราสามารถจินตนาการ เราไม่สามารถเปรียบเทียบเขากบัมนุษย ์

ในกลอนต่อไปน้ี อลัลอฮอ์ยา่งชดัเจนปฏิเสธตรีเอกานุภาพ: 

ดงันั้น เช่ือในอลัลอฮแ์ละศาสนทูตของเขา และไม่ วา่ "สาม" desist ดีกวา่ส าหรับคุณ แน่นอน อลัลอฮเ์ป็นพระเจา้หน่ึงแต ่Exalted 

อยูเ่ขาขา้งบนมีบุตรชาย 

(Quran: 4/171) 

8.5.1.2 ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ 

อยา่งไร ในศาสนาคริสต ์พระเจา้ไดป้ราบใหม้นุษยใ์นบางวิธี ในศาสนาคริสตพ์ระเจา้ sacrifices บุตรชายของเขาส าหรับมนุษย ์

ตามศาสนายดูายและศาสนาคริสต ์มีความสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้ Jews และคริสเตียนท่ีอินทรีย ์แต่ตาม Quran ใช่ Jews 

หรือท่ีคริสเตียนมีสิทธิพิเศษใด ๆ หรือความสมัพนัธ์ใด ๆ พิเศษกบัอลัลอฮ ์กลอนต่อไปน้ีอธิบายน้ี:  

แต่ Jews และพดูคริสเตียน  

"เราเป็นเด็กของอลัลอฮแ์ละรักเขา 

พดู "ลงแลว้ท าไมไม่เขาโทษคุณส าหรับบาปของคุณ 

ค่อนขา้ง คุณเป็นมนุษยจ์ากนั้นไดส้ร้าง เขา forgives ท่ีเขา wills และเขา punishes ท่ีเขา wills  

และอลัลอฮเ์ป็นสมาชิกอาณาจกัรฟากฟ้าและแผน่ดินโลก และอะไรกต็ามคือระหวา่ง และเขาคือ ปลายทาง [สุดทา้ย]  

(Quran: 5/18) 

ตามศาสนาคริสต ์ประสบความส าเร็จคือผา่นทางพระเยซูคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) แต่ตามศาสนาอิสลาม 

มีภววิสยัท่ีมีเพื่อตอบสนองในการประสบความส าเร็จตามท่ีอธิบายไวใ้นกลอนต่อไปน้ี:  

มนัจะเป็นไปตามปรารถนาของคุณ [มุสลิม], หรือของคนของพระคมัภีร์ [Jews และคริสเตียน];  

Whosoever ท างานร้าย จะมีการ recompense ดงักล่าว และเขาจะไม่พบผูช่้วยเหลือนอกจากอลัลอฮห์รือตวัป้องกนัใด ๆ 

(Quran: 4/123) 

8.5.2 ผูเ้ผยพระวจนะ 

ตามวนัน้ีหลกัศาสนาคริสตพ์ระเยซูเยซู (สันติภาพจะข้ึนเขา) คือการพระเจา้ ตามศาสนายดูาย เขาคือเป็นผูเ้ผยพระวจนะเทจ็และโกหก ตามศาสนาอิสลาม 

เขาคือมนุษยแ์ละ messenger ของอลัลอฮแ์ละเมสไซยาห์ตามท่ีอธิบายไวใ้นโองการต่อไปน้ี:  

ปฏิเสธพวกเขาไดอ้ยา่งแน่นอนศรัทธาผูท่ี้กล่าววา่ อลัลอฮเ์ป็นพระเยซู บุตรชายของเมร่ี พดูวา่ 

"แลว้ผูท่ี้ไม่สามารถป้องกนัอลัลอฮเ์ลยถา้เขามีวตัถุประสงคเ์พื่อท าลายพระเยซู บุตรชายของเมร่ี หรือแมข่องเขา หรือทุกคนบนโลก 

และอลัลอฮเ์ป็นสมาชิกอาณาจกัรฟากฟ้า และโลก และอะไร ๆ ท่ีเป็นระหวา่งเหล่านั้น เขาสร้างเขา wills และอลัลอฮอ์ยูเ่หนือทุกส่ิงทุกอยา่งเช่ียวชาญ  



(Quran: 5/17) 

 

ฟากฟ้าเกือบ rupture ซ่ึงเป็นโลกแยกเปิด และภูเขายุบใน devastation ท่ีวา่ พวกเขามาเพื่อ Beneficent ชาย  

และไม่เหมาะสมส าหรับ Beneficent ท่ีเขาควรน าบุตรชาย  

(Quran: 19/90-92) 

 

เมสไซยาห ์บุตรชายของเมร่ี ไมแ่ต่ messenger [อ่ืน ๆ] ศาสนทูตไดผ้า่นบนเขาก่อน และแม่ของเขาถูกแฟนของจริง 

พวกเขาทั้งสองใชใ้นการรับประทานอาหาร ดู วิธีท าลา้งพวกเคร่ืองหมาย แลว้ ดู วา่พวกเขาจะ deluded  

(Quran: 5/75) 

ค าสัง่ของพระเยซูคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) ใน จอห์น/12/49-50 ท าให ้มนัลา้งท่ีเขากล่าววา่ เขาได ้messenger ในโองการเหล่านั้น 

เขาชดัเจนบอกวา่: ไดไ้ม่พดูของตวัเอง แต่ ท่ีพระท่ีส่งใหเ้ขาใหเ้ขาประกาศิตเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งพดูและพดู และวา่ กเ็ขาพดู เขาพดูเหมือนกบัพระเจา้ไดบ้อกเขา 

อีกคร้ัง ตามท่ีเราเห็นใน จอห์น/17/11 ความสมัพนัธข์องพระเยซูคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) เพื่ออลัลอฮคื์อในภาษาของเขาส่วนใหญ่ similitude 

และเอกภาพของตนคือ เอกภาพเป็นวินยัของเขาพระเขา: กลอนน้ี เขาถามพระป้องกนัศรัทธาในช่ือของเขาเพื่อใหพ้วกเขาอาจเป็นหน่ึง 

เป็นเขาและลอร์เป็นหน่ึง 

ตามศาสนาอิสลาม ศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) เป็นเพียงมนุษยอ์ยา่งเราเป็นพยนตอ์ยา่งชดัเจน และรัดกุมในการกลอนต่อไปน้ี: 

พดู, (O มุฮมัมดั) " ฉนัเท่ามนุษยเ์ช่นคุณ ใหใ้ครเปิดไดถู้กเผยวา่ พระเจา้ของคุณเป็นพระเจา้หน่ึง 

ดงันั้นบุคคลจะหวงัการประชุมกบัพระเจา้ของเขาปล่อยใหเ้ขาท างาน righteous และเช่ือมโยงในบูชาของพระเจา้ของเขาทุกคนท่ี "  

(Quran: 18/110) 

มนุษยเ์ป็นเหมือนจุดเม่ือเราเปรียบเทียบกบัโลก โลกจะเหมือนเป็นจุดเม่ือเราเปรียบเทียบกบัระบบสุริยะ 

ระบบสุริยะของเราเป็นเหมือนจุดเม่ือเราเปรียบเทียบกบัดาราจกัรของเรา 

ดาราจกัรของเราเป็นเหมือนจุดเม่ือเราเปรียบเทียบกบัช่ือดาราจกัรท่ีพบขณะน้ีมีมากมาย และช่ือดาราจกัรเหล่านั้นอาจจะเป็นเหมือนกบัจุดภายใน space-

time ของเราและจกัรวาลของเรา และ space-time ของเราเป็นบางทีเหมือนเป็นจุดเม่ือเราเปรียบเทียบกบัการ space-times และ universes 

ท่ีอาจสร้างอลัลอฮ ์และเหล่าน้ีทั้งหมดมีค่านอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีอลัลอฮอ์าจสร้าง และด ารงรักษาจุดมาก ดงันั้น 

วิธีเป็นไปไดเ้ม่ือตอ้งการก าหนดท่ีความเหมือนระหวา่งอลัลอฮแ์ละมนุษยผ์ูท่ี้อ่อนดงันั้นในเม่ือเทียบกบัอลัลอฮส์ร้างอยู ่หรือไม่ และวิธีมนุษยอ์าจวา่ 

บุตรชายของเขา 

นอกจากน้ี ตาม Quran พระเยซูคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) ใช่ทั้งถูกฆ่าและ ไม่ crucified [146]ตามท่ีอธิบายไวใ้นโองการต่อไปน้ี:  

และส าหรับ disbelief ของพวกเขาและของพวกเขาพดูกบัเมร่ี ดีการ ประมาท  

และ [] ของพวกเขา วา่, "แน่นอน เราฆ่าเมสไซยาห์ พระเยซู บุตรชายของเมร่ี messenger ของอลัลอฮ"์ และจะไดไ้มฆ่่าเขา หรือไม่กก็างเขนเขา 

แต่ปรากฏใหจ้งได ้และแน่นอน แตกต่างเหนือผูท่ี้อยูใ่นการสงสยัเก่ียวกบัมนั พวกเขามีความไม่รู้ของมนัยกเวน้ต่อไปน้ีของอสัสมัชญั และจะไดไ้มฆ่่าเขา 

บางอยา่ง 

(Quran: 4/156-157) 



8.5.3 วิธีการ 

ตรีเอกานุภาพเช่ือ โดยคริสเตียนหลกัสงสัยเป็น: ถา้พระเจา้มีพอ่เขามีแม่เป็นดี [147] ถา้มีเทพเจา้พอ่แลว้พอ่ของพอ่น้ีคือใคร 

ใครคู่กนัระหวา่งพอ่และลูกชายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้มีขอ้ขดัแยง้หรือไม่ ถา้มีเดียวกนัท าไมไม่มีบุคคลท่ีสามหรือไม่ ถา้พวกเขาจะไม่เหมือนกนั 

อยา่งไรบา้งท่ีหน่ึง... ถา้มีมากกวา่หน่ึงส่วน หรือแบบฟอร์มของพระเจา้ท าอยา่งไร เรารู้วา่ จะไม่มีส่ีส่วน หรือแบบฟอร์ม หรือพระเจา้อีก ใครเป็นผูส้ร้างจมูก 

ตา...ของพระเยซู (สนัติภาพจะข้ึนเขา) หรือไม่ พวกเขาก าลงั self-creator และถา้ผา่นขั้นตอนใด ถา้มี self-creator 

แลว้ท าไมตอ้งเราเช่ือในพระเป็นเจา้เม่ือเราเห็นส่ิงท่ีคลา้ยกนัในจกัรวาลหรือไม่   [148]  

ค าถามดงักล่าวเป็นส าคญัมากท่ีพวกเขาเก่ียวขอ้งกบัวิธีการของแต่ละคนท่ีเลือกจะศาสนาอิสลาม 

ค าถามเหล่าน้ีจะยงัส าคญัท่ีพวกเขาเก่ียวขอ้งกบัสาระส าคญัของแนวคิดของ "พระเจา้" มาก ตวัอยา่ง ถา้คนเช่ือวา่ เส้ือของเขาเป็นพระเจา้ท่ี 

แลว้คงส่ิงท่ีเขาหมายถึงแนวคิดของพระเจา้โดยจะแตกต่างกนัมากกวา่อะไรท่ี Muslim หรือเป็นคริสเตียนหมายถึงโดยแนวคิดของพระเจา้ 

ดงันั้นแนวคิดของพระเจา้เป็นเพียง concept เลือกไดก้บัภาสไม่มีส าหรับคนน้ี ดงันั้น เขาจะไม่น า โดยเขาสงัเกตในจกัรวาล และ 

ดว้ยกระบวนการทางตรรกะ 

ยอมเม่ือหน่ึงไม่สามารถอธิบายกบัตวัเองค าถามดงักล่าว โดยการใชต้รรกะท่ีติดต่อกนั แลว้เขารับค าตอบและความเช่ือท่ีไม่ มีการตั้งค  าถาม ไดแ้ก่ผา่นทาง 

dogma [149] ดงันั้น ถา้เป็นโดยไมต่อ้งตั้งค  าถาม แลว้ท าไมจะไม่เขาเลือกศรัทธาหรือ disbelief อ่ืน โดยไมมี่การตั้งค  าถาม อยา่งไรกต็าม 

ในศาสนาอิสลาม แทบทุก Muslim เช่ือวา่ เขาควร และสามารถป้องกนัความเช่ือของเขา โดยการใชต้รรกะดงัท่ีปรากฏใน Quran 

8.5.4 หนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิ 

ใน testaments เก่า และใหม่ มีการคาดคะเนเก่ียวกบัศาสนทูตในอนาคตและขอ้ความของอลัลอฮ ์ตวัอยา่ง ในพนัธสญัญาเดิม / โยชูวา/18/18-19 

เราอ่าน: "ฉนัจะยกพวกเขาข้ึนผูเ้ผยพระวจนะจากนอ้งของตน เช่นจง thee;, และจะใส่ค าของฉนัในปากของเขา และเขาจะพดูจงทั้งหมดวา่ ฉนัจะสัง่ใหเ้ขา 

และมนัตอ้งมาผา่นไป ท่ีไม่ whosoever จะ hearken จงค าของฉนัซ่ึงเขาตอ้งพดูช่ือของฉนั ฉนัจะตอ้งไดข้องเขา"  

และ ในพนัธสญัญาใหม ่/ จอหน์ 16/12-13 พระเยซูพระเยซู (สนัติภาพจะข้ึนเขา) กล่าววา่: มี แต่ส่ิงต่าง ๆ พดูจงคุณ แต่คุณไม่สามารถแบกนั้นขณะน้ี 

Howbeit เม่ือเขา ผีจริง [150], เป็นมา เขาจะแนะน าคุณเขา้สู่ความจริงทั้งหมด: ส าหรับเขาจะไม่พดูของตวัเอง แต่ส่วนเขาจะ ฟัง วา่ จะพดู: 

และเขาจะแสดงส่ิงต่าง ๆ มา  

ดงันั้น มนัชดัเจนจากค าของพระเยซูคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) วา่ มีการตอ้งการความเทพในอนาคตและมี messenger ในอนาคต [151] 

ดงันั้นขอ้ความของพระเยซูคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) ไดไ้ม่เตม็ท่ีรับโดยชุมชนของเขา [152] Jews ผูย้งัคง 

คาดหวงัวา่เมสไซยาห์มายงัมีส่ิงส าคญัเพื่อตอบสนอง ดงันั้น ส าหรับ Jews ยงัศาสนายดูายไม่สมบูรณ์ยงัได ้อยา่งไรกต็าม กบัศาสดามุฮมัมดั 

(สนัติภาพจะข้ึนเขา) ขอ้ความของอลัลอฮเ์สร็จเรียบร้อยส าหรับมนุษยใ์นลกัษณะท่ีชดัเจน และสมบูรณ์มากท่ีสุด ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ี: 

วนัน้ีฉนัมี perfected คุณศาสนา 

และเสร็จส้ินกระป๋องของฉนัเม่ือคุณ 

และไดรั้บการอนุมติัส าหรับคุณ 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนา 

(Quran: 5/3) 

 



มุฮมัมดัไม่ใช่พอ่ของ [] ใดของผูช้ายของคุณ แต่ [เป็น] Messenger ของอลัลอฮแ์ละทา้ยของ prophets และอลัลอฮรู้์เตม็รูปแบบของส่ิงต่าง ๆ 

ทั้งหมดท่ีมี [153] . 

(Quran: 33/40) 

ดงันั้น เป็น Quran ความเทพสุดทา้ย ซ่ึงแตกต่างจากหนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิก่อนหนา้ อลัลอฮใ์หก้ารรับประกนัวา่ เขาจะป้องกนั:  

แน่นอน เป็นผูส่้ง ลง Quran และแน่ นอน เราจะเป็นผูป้กครองของ เรา 

(Quran: 15/9) 

และในอดีตนั้นถูกป้องกนัไว ้วนัน้ีเรามี Quran หน่ึงทุกแห่งซ่ึงเป็นภาษาตน้ฉบบัซ่ึงมนัถูกเปิดเผย 

แต่เร็วท่ีสุดพร้อมใชง้านส าเนาของพนัธสญัญาใหม่เป็นตวัอยา่งในภาษากรีก อยา่งไรกต็ามพระเยซูคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) 

ไดพ้ดูถึงแก่นภาษาอราเมอิกและฮิบรูบางทีบางอยา่ง 

ใครกต็ามท่ีท างานบนขอ้ความทางเทคนิคในภาษาท่ีแตกต่างกนัจะรู้ดีเท่าไรเป็นส าคญัเพื่อใหข้อ้ความในภาษาตน้ฉบบัเพื่อศึกษาความหมายอยา่งถูกตอ้ง 

8.5.5 ค่าเผื่อการ 

คริสเตียนส่วนใหญ่พิจารณาศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) เป็นผูเ้ผยพระวจนะเทจ็ และ เป็นการโกหก Jews ส่วนใหญ่พิจารณา Prophets 

พระเยซูคริสตแ์ละมุฮมัมดั (สนัติภาพเป็นเม่ือเหล่านั้น) เป็นเทจ็ prophets และ liars มุสลิมเช่ือใน Prophets Moses พระเยซู และมุฮมัมดั 

(สนัติภาพเป็นเม่ือเหล่านั้น) เป็นจริง และ respect-worthy ศาสนทูตของอลัลอฮ ์นอกจากน้ียงั เช่ือในส่ิงเหล่านั้นคือ ความตอ้งการของถูกท่ี 

Muslim  

ศาสนายดูายใส่เนน้ชาติ ศาสนาคริสตเ์นน้บุคคลในประวติัศาสตร์ ก่อนนั้น ไดมี้บุคคลและประชาชาติอ่ืน ๆ อยา่งไรก ็

ตามขอ้ความของศาสนาอิสลามไม่ใช่ขอ้ความตน้ฉบบั ไมมี่ขอ้ความภายในเคร่ือง และเป็นสากล และศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ไม่ใช่ 

messenger เป็นตน้ฉบบัของการศรัทธาใหม่เป็นขีดเสน้ใตใ้นกลอนต่อไปน้ี: 

พดูวา่ "ฉนัไม่ไดเ้ป็นนวตักรรมระหวา่งศาสนทูต ไม่ทราบอะไรจะเกิด กบัผม หรือ กบัคุณ ฉนัเท่านั้นตามท่ีจะเปิดเผยใหฉ้นั และฉนัไม่แตว่อร์เนอร์ท่ีชดัเจน" 

(Quran: 46/9) 

8.5.6 วิถีชีวิต 

ในศาสนาอิสลาม มีไม่มีกลางระหวา่งอลัลอฮแ์ละบุคคล อลัลอฮคื์อ การ Near เขาเป็น nearer to ทุกคนแมแ้ต่กวา่พอ่แมข่องเขา ดงันั้นจึง 

มีคลาสไมมี่ศาสนากลางในอิสลาม ดงันั้นตวัอยา่งเช่นถา้ไม่อยู ่imam ในสุเหร่าแบบ วิศวกรการท่ีทราบวิธีการสวดมนตส์ามารถน าการสวด 

ไม่มีใครสามารถเรียกร้องการมีสิทธิใด ๆ ในสายตาของอลัลอฮ ์การเรียกร้องน้ีเป็นบาปใหญ่ 

ดงันั้นจึง มีระบบส านกัสงฆไ์ม่มีในอิสลาม ในความเป็นจริง ตามท่ีเราจะทราบในกลอนต่อไปน้ี ระบบส านกัสงฆท่ี์ไม่มีอยูใ่นตน้ก าเนิดของศาสนาคริสตม์าก: 

แลว้เราส่งต่อเทา้ของศาสนทูตของเรา และตาม [พวกเขา] กบัพระเยซูคริสต ์บุตรชายของเมร่ี และไดใ้หแ้ก่เขาในพระวรสารนกั 

และเราอยูใ่นหวัใจของผูต้ามใหเ้ขาเมตตาและความเมตตา แต่ระบบส านกัการสงฆท่ี์พวกเขาอุปโลกนด์ว้ยตนเอง เราไม่ไดไ้ม่บญัญติัพวกเขา: [เราสัง่] เท่า 

หาความดีความสุขของอลัลอฮ ์แต่พวกเขาไม่ไดไ้ม่สงัเกตมนั ดว้ยครบก าหนดจรรยา ดงันั้น เราไดใ้หแ้ก่คนท่ีเช่ือระหวา่งนั้นรางวลัของพวกเขา แตมี่มากท่ี 

defiantly ด้ือแพง่  

(Quran: 57/27) 

ตามท่ีเราเห็นในโองการต่อไปน้ีแมใ้นวนั religiously ส าคญัท่ีสุดของสปัดาห์ มุสลิมท่ีแนะน าเพื่อไปท างานของพวกเขาหลงัจากสวดหลกัซ่ึง lasts 

ส าหรับประมาณคร่ึงชัว่โมง: 



O คุณท่ีมีเช่ือ เม่ือสายท่ีท าส าหรับการสวดในวนัศุกร์ แลว้ด าเนินการต่อไปเพื่อร าลึกถึงของอลัลอฮ ์และปล่อยใหค้า้ ท่ีไม่ดีส าหรับคุณ ถา้คุณรู้เท่านั้น 

และเม่ือสวดท่ีถูกสรุป กระจดักระจายภายในแผน่ดิน และแสวงหาจากเงินสงเคราะห์ของอลัลอฮ ์และอยา่ลืมอลัลอฮบ่์อยท่ีอาจประสบความส าเร็จ  

(Quran: 62/9-10) 

คนท่ีท าธุรกิจของเขาในทาง righteous และเพียงใจในการไดรั้บความสุขของอลัลอฮ ์ถือเป็น praying ค าช้ีแจงน้ีของศาสดามุฮมัมดั 

(สนัติภาพจะข้ึนเขา) จะบ่งช้ีท่ีดีในการเคารพน้ี: "วาณิชจริง และซ่ือสตัยจ์ะ มี prophets, martyrs บนการตดัสินของวนั [154]และคนจริง" ดงันั้น 

ในศาสนาอิสลาม ทางโลกชีวิตทางศาสนาจะรวมกนั 

ในขณะท่ีมีไม่มีคลาสศาสนาและระบบส านกัสงฆใ์นศาสนาอิสลาม ทุกคนจะคาดวา่มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัอลัลอฮ ์การสวดประจ าวนับ่อย ๆ 

เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการเคารพน้ี  

ความรอดในศาสนาคริสตถื์อเป็นผา่นทางพระเยซูคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) ดงันั้นตวัอยา่งเช่นบุคคลท่ีมีพฤติการณ์ไม่ แต่เช่ือในพระเยซูคริสต ์

(สนัติภาพจะข้ึนเขา) เป็นพระเจา้ อยูใ่นสถานการณ์ดีกวา่บางคนท่ีเช่ือในอลัลอฮเ์ป็นพระเจา้เท่านั้น และความดีไม่ ดงันั้น 

ผลของการท าความดีจะถูกจ ากดัในศาสนาคริสต ์ 

เช่ือในศาสนาคริสต ์กนับางอยา่งมนุษยเ์ป็นส่ือกลางระหวา่งพระเจา้และผูอ่ื้น ในศาสนาคริสต ์บญัญติัคร้ังแรกในความเคารพน้ีคือและ/ท่ีพระเจา้ 

sacrificed บุตรชายของเขา หรือเป็น มนุษยใ์นการบนัทึกมนุษย ์อยา่งไร ในบางนิกาย 

มีแนวปฏิบติัของการสารภาพท่ีคนสารภาพบาปของพวกเขาบางคนตอ้งถูกอภยั อยา่งไรกต็าม ในศาสนาอิสลาม มีไม่มีกลางระหวา่งอลัลอฮแ์ละแต่ละคน 

8.5.7 ปฐมบาป 

ในศาสนาคริสต ์มีเช่ือในปฐมบาป ความเช่ือน้ีจะเป็นดงัน้ี: แรกของชายและหญิงท่ีกระท าบาป รุ่นต่อไปน้ีท่ีสืบทอดกรรมท่ี การเอาออกบาปท่ีมีตอ้งมีการบูชา 

พระเจา้ในการบนัทึกมนุษยท่ี์รักมาก ใหบุ้ตรชายของเขาเสียสละ เพื่อใหบุ้ตรชายของเขา มนุษยส์ามารถก าจดัความบาป 

ตามศาสนาอิสลาม แนวคิดของปฐมบาปคือไม่ยอมรับได:้ คนแรกและนาง sinned อยา่งไรกต็าม พวกเขาขออภยัโทษ เพราะบาปนั้น และอลัลอฮ ์

forgave เหล่านั้น กลอนต่อไปน้ีอา้งถึงน้ี: 

จาก นั้นอาดมัท่ีไดรั้บจากค าพระ [บางส่วน] ของเขา และเขายอมรับเขา repentance แน่นอน มนัเขาใครจะ Accepting ของ repentance, 

Merciful 

(Quran: 2/37) 

ดงันั้น ไม่มีบาปไม่มีการสืบทอด โดยผูอ่ื้น  

นอกจากน้ี ในศาสนาอิสลาม บาปถ่ายทอดไม่มา ดงันั้น เด็กจะเกิดบริสุทธ์ิ และสะอาดจากบาปใด ๆ ท่ีพอ่แม่ของเขาอาจมีกระท า ในอลัลอฮ ์Quran 

ใหห้ลายอยา่งในความเคารพน้ี: ตวัอยา่งอบัราฮมัผูเ้ผยพระวจนะ (สนัติภาพจะข้ึนเขา) ถูกลูกชายของ disbeliever บุตรชายของโนอาห์ผูเ้ผยพระวจนะ 

(สนัติภาพจะข้ึนเขา) ไดท่ี้ disbeliever  

อลัลอฮไ์ม่จ าเป็นใหบู้ชาใด ๆ เพื่อโทษ ตราบใดท่ีคนจริงใจขออภยัโทษ regrets บาปของเขา ความพยายามท่ียกเลิกการกระท าท่ีไม่ดีของเขา 

ดว้ยการท าความดี และปรับปรุงตวัเองเขาอาจถูกอภยั ดว้ยอลัลอฮ ์หน่ึงของช่ือของเขาคือ Forgiver ท่ี  

กนั ในศาสนาอิสลาม ไม่มีใครจะแบกภาระอีกหน่ึงตราบเท่าท่ีมีไม่มีความสมัพนัธข์องเหตุและผล ดงันั้น พระเยซูคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) 

ไม่จ าเป็นตอ้งแบกบาปของผูอ่ื้น 

8.6 มีค  าท านายใด ๆ ในหนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิก่อนหนา้เก่ียวกบัศาสดามุฮมัมดัไดห้รือไม่ ถา้ไม่มีมนัคืออะไร? 



บรรดาผูท่ี้เราไดใ้หพ้ระคมัภีร์รู้เขา ตามท่ีพวกเขารู้วา่บุตรของตนเอง แต่แน่นอน ท่ีงานเล้ียงของพวกเขาปิดบงัความจริงในขณะท่ีพวกเขารู้ [มนั] 

(Quran: 2/146) 

 

ดงันั้น ถา้คุณอยูใ่นการสงสยั, [O มุฮมัมดั], เก่ียวกบัการท่ีเราไดเ้ปิดเผยใหคุ้ณ แลว้ถามบรรดาผูท่ี้ไดอ่้านในพระคมัภีร์ก่อนท่ีคุณ 

ความจริงมีมาแน่นอนเพื่อคุณจากพระเจา้ของคุณ ดงันั้นไม่เคยอยูใ่นหมู่ผูท่ี้ doubters  

(Quran: 10/94) 

ในการเก่าและใหม ่Testaments มีหลาย prophesies เก่ียวกบัศาสดามุฮมัมดัเป็นอลัลอฮอ์ธิบายใน Quran เก่าและใหม่ Testaments 

ถูกเขียนหลายศตวรรษก่อนศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) เกิดข้ึน แม ้ในวนัน้ี unoriginal ออ้มรุ่น และ หนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ี เราอาจเห็นมาก 

Prophecies เหล่าน้ีบางอยา่งจะเป็นดงัน้ี [155] : 

8.6.1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัศาสดามุฮมัมดัและ QURAN น้ิว โยชูวา/33 

ในโองการต่อไปน้ี เราไดเ้ห็นการอา้งอิงของโมเสสไปเอง เพื่อพระเยซูคริสต ์และมุฮมัมดั (สนัติภาพเป็นเม่ือนั้น) และต าแหน่งท่ีตั้งของตน 

เก่ียวกบัศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา), มีการอา้งอิงถึงการพิชิตมกักะหฺของศาสดามุฮมัมดักบัเพื่อนของเขาประมาณ 10.000 ยงั อีกคร้ัง 

ในโองการต่อไปน้ี จะมีการอา้งอิงถึงกฎหมายศาสดามุฮมัมดั (สนัติภาพจะข้ึนเขา) น า -กฎหมายยดึ Quran- 

โองการในโยชูวา 33/1-2 จะเป็นดงัน้ี: และน่ีคือพร wherewith โมเสสคนของพระเจา้ใหพ้รเด็กของอิสราเอลก่อนตาย และเขากล่าววา่ พระมา 

[156]จากไซไน และกุหลาบข้ึนจากSeirจงเหล่านั้น เขา shined มาจากภูเขาParanและเขามาพร้อมกบัหลกัหม่ืนของ saints: 

จากมือขวาของเขาไปหนูกฎหมายส าหรับพวกเขา  

พระคมัภีร์ไบเบิลจะแจง้ใหท้ราบ และยืนยนัวา่ ประกาศกโมเสสรับ revelations จากอลัลอฮใ์นไซเมาของไน   [157] ก าหนดวา่ พระเยซูคริสตอ์าศยั 

และรับ revelations จากอลัลอฮใ์นมในยงักบัภูเขาSeir   [158] และวา่ ท่ีผูเ้ผยพระวจนะจะไดรั้บ revelations 

จากอลัลอฮใ์นภูมิภาคParanซ่ึงยงั เหล่ือมกบักบันิวยอร์คเป็นศูนยก์ลางของวนัน้ี (Written ยงัเป็นBaccaใน Quran), และวา่ 

เขาจะบรรลุความส าเร็จใหญ่กบั 10.000 คน และเขาจะน ากฎหมาย เราดูท่ีส าหรับขอ้ความสุดทา้ยของอลัลอฮท่ี์ไดใ้ช ้shine กริยา 

ในขณะท่ีโมเสสและพระเยซู กริยา "มา" และ "สูงข้ึน" ถูกใชต้ามล าดบั การใช ้shine กริยาจะแจง้เตือนเราของค าท านายท่ีพระเยซูอธิบายเป็น 

"เขาจะแนะน าคุณเขา้สู่ความจริงทั้งหมด" ในกลอนพระวรสารนกัของจอห์น 16/13 อีกคร้ัง น้ีเตือนเรารับประกนัท่ีอลัลอฮใ์หใ้น Quran เขาจะปกป้อง 

Quran เป็นหนงัสือเล่มน้ีจะเป็นรายการทั้งหมด 

ในกลอนต่อไปน้ีในฮาบากุก 3/3 ยงัมีเป็นการอา้งอิงถึงวิวรณ์ท่ีมาจากภูมิภาคParan. 

กลอนของฮาบากุก 3/3 เป็นดงัน้ี: พระเจา้มาจากTemanและศกัด์ิสิทธ์ิหน่ึงจากภูเขาParan Selah เกียรติของเขาครอบคลุมฟากฟ้า โลกล่า 

และเตม็ท่ีของเขาสรรเสริญ [159] . 

8.6.2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัศาสดามุฮมัมดัน้ิวปฐมกาล 21/9-21 และปฐมกาล 17/19-20 

เหนือเราสามารถเนน้จุดท่ีหลงัจากพระเยซูคริสตมี์พระเยซูจะเป็นใหญ่fulfilmentเป็นการส่ือสารจากอลัลอฮ ์ในต่อไปน้ี 

เราจะเช่ือมโยงfulfilmentน้ีเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อศาสดามุฮมัมดัดว้ยขอ้มูลบางอยา่งท่ีเราพบในพระคมัภีร์ไบเบิล: 

ในโองการต่อไปน้ีจากพระคมัภีร์ไบเบิล เราดูสถานท่ีท่ีมีช าระ Ishmael ถูกParan อีก อลัลอฮก์ล่าววา่ ในโองการต่อไปน้ีท่ีจาก Ishmael Allah 

จะท าใหช้าติ วนัน้ีมีชาติไม่มีรู้จกัจาก Ishmael ไม่ใช่ชุมชนหน่ึงท่ีรู้จกักนัตามศาสนาอิสลาม ตามประวติัศาสตร์ของคาบสมุทรอาหรับ Ishmael 

อาศยัในมกักะหฺ และมุฮมัมดัมาจากลูกของ Ishmael (สนัติภาพเป็นเม่ือพวกเขา) และอาศยัอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั เหลืออยูแ่ละหลายต าแหน่งในมกักะหฺ 



ความรู้ท่ีมีอยูข่อบคุณการประเพณีรัดกุมของบนัทึก genealogies ในการสนบัสนุนเบียน้ีชดัเจนมาก ดงันั้น 

เรารู้อยา่งชดัเจนวา่prophetshipของศาสดามุฮมัมดัผูท่ี้อาศยัในภมิูภาคParanและทบัซอ้นความส าเร็จของเขาดีมากกบัตอ่ไปน้ี prophesies  

เป็นท่ีชดัเจนจากโองการต่อไปน้ีของปฐมกาล 21/9-21 สถานท่ีท่ีบรรพบุรุษของศาสดามุฮมัมดั Ishmael อาศยัอยูเ่รียกวา่Paran   [160] .  

โองการเหล่าน้ีจะเป็นดงัน้ี: ซาราห์และเห็นลูกชายของ Hagar ชาวท่ีอียิปต ์ซ่ึงเธอไดเ้กิดจงอบัราฮมั เยาะเยย้ ไฉนเธอกล่าววา่ จงอบัราฮมั ทอด 

bondwoman น้ีและลูกชายของเธอ: ส าหรับบุตรชายของ bondwoman น้ีจะมีทายาทกบัลูกชายของฉนั แมแ้ต่กบัไอแซก 

และส่ิงไม่สาหสัมากในสายตาของอบัราฮมัเน่ืองจากบุตรชายของเขา และพระเจา้ตรัสวา่ จงอบัราฮมั ใหม้นัไม่สาหสัในสายตา thy เน่ือง จาก lad และเน่ือง 

จาก thy bondwoman ในทั้งหมดท่ีซาราห์ hath กล่าววา่ จง thee;, hearken จงเสียงเธอ ส าหรับในไอแซก จะเมลด็ thy ถูกเรียก 

และนอกจากน้ี ของลูกชายของ bondwoman จะท าฉนัใหช้าติ เน่ืองจากเขาเป็นเมลด็ thy และอบัราฮมักุหลาบข้ึนก่อนในตอนเชา้ และเอาขนมปัง 

และขวดน ้า และใหจ้ง Hagar วางบนไหล่ของเธอ และเด็ก และส่งเธอเกบ็: และเธอบ่ายเบน และ wandered ในป่า Beersheba 

และน ้าถูกใชใ้นขวด และเธอทอดลูกภายใตพุ้ม่ไมห้น่ึง และเธอไดไ้ป และสเธอลง over against วิธีดีท่ีสุด ปิดเหมือนเขาก าลงักม้ตวัยิง: 

ส าหรับเธอกล่าววา่ ใหฉ้นัไม่เห็นการตายของเด็ก และเธอส over against เขา และยกข้ึนดว้ยเสียงของเธอ และร้องไห ้และพระเจา้ไดย้ินเสียงของ lad 

และเทวดาของพระเจา้เรียกให ้Hagar ออกจากสวรรค ์และกล่าววา่ จงเธอ ส่ิงaileth thee;, Hagar หรือไม่ กลวัไม่ ส าหรับพระเจา้ hath 

ไดย้ินเสียงของ lad ท่ีอยูไ่หน เกิดข้ึน ยกข้ึน lad และกดคา้งไวใ้หเ้ขาในมือthine ส าหรับฉันจะท าใหเ้ขาชาติดี พระเจา้เปิดตาของเธอ และเธอเห็นบ่อน ้า 

และเธอได ้ไป และเติมขวดน ้า และให ้lad ด่ืม และพระเจา้ถูกกบั lad และเขา อ่ืน ๆ และ dwelt ในป่า และกลาย เป็นอาร์เชอร์ และเขา dwelt 

ในป่าของParan: และแม่ของเขาเอาเขาภรรยาออกจากแผน่ดินอียิปต ์

โองการของปฐมกาล 17/19-20 สนบัสนุนยงัลูกของผูเ้ผยพระวจนะ Ishmael จะมีความส าเร็จท่ีส าคญั โองการเหล่าน้ีเป็นดงัน้ี:  

พระเจา้ตรัส วา่ ซาราห์ภรรยา thy จะแบก thee บุตรแน่นอน และเอง็ shalt เรียกเขาช่ือไอแซค: และฉนัจะสร้าง กบัเขาส าหรับกติกามีสจัจะมัน่คง 

และเมลด็พนัธุข์องเขากติกาของฉนัไดห้ลงัจากเขา และส่วน Ishmael ฉนัไดย้ิน thee;: เห็น ฉนัไดรั้บความสุข เขา และจะท าใหเ้ขา fruitful 

และจะคูณเขาโคตร สิบสอง princes เขาจะ beget และจะท าใหเ้ขาชาติท่ียิ่งใหญ่  

8.6.3 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัศาสดาขั้นสุดทา้ยเป็นอธิบายในอิสยาห์ 42/1-12 

ในโองการต่อไปน้ี เราดูพยากรณ์อ่ืนเก่ียวกบั messenger ท่ีเป็น bringer ของกฎหมายอ่ืน พระเยซูคริสตไ์มไ่ดไ้ม่มาแน่นอนกบักฎหมายใหม่ 

ในโองการต่อไปน้ีท่ีเราเห็นยงัวา่ ขอ้ความท่ีผูเ้ผยพระวจนะน้ีจะน ามาเรียกวา่ "เพลงใหม่" น้ีเพียสมบูรณ์เพลงท่ีฝังตวัอยูใ่น Quran และของ recitation 

บ่อย อีกคร้ัง ในโองการต่อไปน้ี เราเห็นวา่ messenger น้ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งท่ีตั้งของKedar [161]บุตรชายของ Ishmael 

อีกคร้ังเราดูการอา้งอิงเฉพาะเพื่อประชาชนกลบัเสียงดงัและเรียกไปสวดในการค าสัง่ "เมืองดงักล่าวยกข้ึนดว้ยเสียงของตน", "ช่วยใหป้ระชากรของสิงห์ร็อค 

ใหเ้สียงกมัปนาทจากดา้นบนของภูเขา" และทุกอยา่งอ่ืนในโองการต่อไปน้ีสอดคลอ้งกบัความส าเร็จของศาสดามุฮมัมดั 

โองการของอิสยาห ์42/1-12 มีดงัน้ี: เห็นคนของฉนัใช ้บุคคลท่ีฉนัรักษา เหมือง เลือกท่ี ในท่ี my soul delighteth ฉนัไดใ้ส่จิตวิญญาณของฉนั 

[162] เม่ือเขา: เขาจะน ามาตดัสินการ Gentiles [163] เขาจะไม่ ร้องไห ้ไม่ยกข้ึน หรือท าใหเ้สียงของเขาจะไดย้ินในถนน การหวีช ้ าจะเขาไม่แบ่ง และ 

flax สูบบุหร่ีจะไม่ระงบัเขา: เขาจะน ามาตดัสินความจริงจง เขาตอ้งลม้เหลวและ ไม่มี ทอ้ แกงจืดเขาตั้งค่าตดัสินในโลก: และหมู่เกาะตอ้งรอกฎหมายของเขา 

ดงันั้นsaithพระเจา้พระเจา้ เขาท่ีสร้างข้ึนในฟากฟ้า และยืดพวกเขาออก เขาท่ีแพร่กระจายมาโลก และท่ีซ่ึง cometh นั้น 

เขาวา่givethลมหายใจจงคนเม่ือนั้น และวิญญาณเหล่านั้นท่ีเดินณ: ฉนัพระเรียกไดว้า่ thee ในความชอบธรรม และจะคา้งthineมือ และจะเกบ็ thee;, 

และให ้thee ส าหรับกติกาของบุคคล ส าหรับไฟของ Gentiles การเปิดตาตาบอด เพื่อนกัโทษ จาก คุก และเหล่าท่ีนัง่ในความมืดออกจากบา้นคุก 

ฉนัดออ: นัน่คือช่ือของฉนั: และเกียรติของฉนัจะขอ้มูลไม่ใหไ้ปอีก ฉนัใช่ทั้งของฉันสรรเสริญการ graven รูป เห็น ส่ิงท่ีอดีตจะมาผา่น 

และท าส่ิงใหม่ฉนัประกาศ: ก่อนท่ีฤดูใบไมผ้ลิมา ฉนับอกคุณของพวกเขา ร้องเพลงใหม่จงลอร์ และเขาสรรเสริญจากจุดส้ินสุดของโลก เยท่ี่ไป ลงทะเล 

และทั้งหมดท่ี มีณ หมู่เกาะ และประชากรดงักล่าว ใหป่้า และยกเมืองดงักล่าวข้ึนดว้ยเสียงของพวกเขา หมู่บา้นท่ีKedar inhabit: 

ช่วยใหป้ระชากรของสิงห์ร็อค ใหเ้สียงกมัปนาทจากดา้นบนของภูเขา ปล่อยใหพ้วกเขาใหเ้กียรติจงลอร์ และประกาศสรรเสริญเขาในเกาะ  



ในกลอนต่อไปน้ี เราตอ้งดูการอา้งอิงถึงคาในมกักะหฺหรือBaccaนัน่ท่ีด าเนินการมีในธุดงค ์เรายงัเห็นวา่ 

บา้นของอลัลอฮเ์กียรติเก่ียวขอ้งกบัKedarและNebaiothเด็กสองของ Ishmael  

กลอนของอิสยาห์ 60/7 จะเป็นดงัน้ี: รวบ flocks ของKedarทั้งหมดจะถูกรวมกนัจง thee;, rams ของNebaiothจะ minister thee จง: 

พวกเขาตอ้งมากบัการยอมรับบนแท่นบูชาเหมือง และฉนัจะยกยอปอป้ันบา้นเกียรติของฉนั 

8.6.4 การพฒันาขนาดใหญ่ท่ีจะเกิดข้ึน และราชอาณาจกัรของอลัลอฮท่ี์จะถ่ายจาก JEWS และก าหนดให ้เป็นชาติอ่ืนท่ีพดูในแมทธิว 21/42-44 

ต่อไปน้ีในขอ้ท่ีพระเยซูคริสต ์(สนัติภาพจะข้ึนเขา) อยา่งชดัเจนวา่ ท่ี ราชอาณาจกัรของพระเจา้จะถูกน ามาจาก Jews และก าหนดใหชุ้มชนอ่ืน 

เราแสดงในบริบทของโยชูวา 18/18 อลัลอฮจ์ะยกแบบ messenger ไม่ จาก Jews แต่ จากนอ้งของ Jews ก่อนหนา้น้ี 

โองการของแมทธิว 21/42-44 มีดงัน้ี: พระเยซูsaithจงเหล่านั้น ไม่ไดเ้ยไ่ม่เคยอ่านใน scriptures หินซ่ึงถูกปฏิเสธ ผูเ้ดียวกนักลายเป็นหวัมุม: 

น้ีคือพระของท า และเป็นการอศัจรรยใ์นตาของเรา ดงันั้น พดูวา่ ฉนัจงคุณ ราชอาณาจกัรของพระเจา้จะน ามาจากคุณ และแก่ชาติน าผลไมด้งักล่าวมานั้น และ 

whosoever ตอ้งอยูบ่นหินน้ีจะหกั: แต่ใน whomsoever มนัจะอยู ่มนัจะป่นเขาผดั  

8.6.5 การอา้งอิงไปมกักะหฺ (BACCA), PILGRIMS ดีเติบโต ZAMZAM ด่วน และ STRONG ของเพลงสดุดีน้ิวมุสลิม 84/4-7 

ในโองการต่อไปน้ี จะมีการอา้งอิงถึงนิวยอร์คเป็นศูนยก์ลาง (ซ่ึงมีเขียนยงัเป็นBaccaใน Quran), การธุดงคญ์าต การน ้าZamzam Hagar 

และลูกชายของเธอ Ishmael (สนัติภาพเป็นเม่ือนั้น), เติบโต strengthening และรัดกุมของมุสลิม 

โองการของเพลงสดุดี 84/4-7   [164] จะเป็นดงัน้ี: วิธีมีความสุขเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบา้น ผูท่ี้สรรเสริญคุณอยา่งต่อเน่ือง Selah 

ความสุขคือคนท่ีมีความแขง็แกร่งอยูใ่นคุณ หวัใจถูกตั้งค่าบนธุดงค ์ท า ตามท่ีพวกเขาผา่นหุบเขา Baca พวกเขาใหแ้หล่งของspringwater 

แมฝ้นฤดูใบไมร่้วงจะครอบคลุมไดก้บัอาศิรพจน ์พวกเขาไปจากความแขง็แกร่งใหแ้รง แต่ละปรากฏข้ึนก่อนท่ีพระเจา้ใน Zion 

8.6.6 รู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางผูเ้ผยพระวจนะพิเศษ WHO จะมาหลงัจากพระเยซูน้ิวจอหน์ 1/20-21, 29 

ในโองการต่อไปน้ี เราชดัเจนเห็นวา่ มีการเป็นศาสดาคาดท่ีไม่ ใช่พระเยซูคริสต ์และไม่ ใช่จอห์น (สนัติภาพเป็นเม่ือเหล่านั้น) และเป็นท่ีชดัเจนวา่ ศาสดาคือ 

ศาสดาท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง และพิเศษส าหรับค าสัง่ "ศาสดาท่ี" เขาถูกใช ้ 

โองการของจอห์น 1/20-21 จะเป็นดงัน้ี: และเขา (จอห์น) สารภาพ และถูกปฏิเสธไม ่แต่สารภาพวา่ตน ฉนัไมพ่ระเยซู และพวกเขาถามเขา แลว้อะไร เอง็ 

art Elias และเขาsaithฉนัไม่ เอง็ art ท่ีผูเ้ผยพระวจนะ และเขา ตอบ หมายเลข และ ตามท่ีเราเห็นในค าสัง่ต่อไปน้ีในเพลงของจอห์น 1/29 

พระเยซูคริสตถู์กน าเสนอแลว้: จอห์นseethพระเยซูวนัถดัมาจงใหเ้ขา 

8.7 ช้ีไปน้ิวหมีคืออะไรจิตใจขณะอ่าน QURAN ? 

Quran มีค  าเป็นผูส้ร้างใครเป็นไม่ harmed เลยถา้เราไม่เลือกท าตามค าแนะน าของเขา และผูท่ี้ไม่ไดป้ระโยชนจ์ากการแนะของเราก าลงัน าไม่ Quran 

เป็นกระป๋องจากผูส้ร้างของเรา ตามท่ีเราเห็นในกลอนต่อไปน้ี: 

ขบัร้อง (Quran), และพระจะ Generous มากท่ีสุด  

(Quran: 96/3) 

เขาไดใ้หเ้ราเป็นอิสระในการเลือกค าแนะน าของเขา หรือไม ่ดงันั้น Quran เป็นค าแนะน า ส าหรับชอบธรรม ไม่ ส าหรับทั้งหมด น้ีจะระบุในกลอนต่อไปน้ี:  

แน่นอน อลัลอฮไ์ม่ไดล้ะอายในการน าเสนอตวัอยา่งท่ีเป็นยุงหรือเลก็กวา่นั้นคือ และบรรดาผูท่ี้ไดเ้ช่ือวา่ เป็นความจริงจากพระเจา้ของตนทราบ 

แต่ส าหรับผูท่ี้ไม่เช่ือ พวกเขาพดูวา่ "อะไรไม่ไดอ้ลัลอฮ ์ตั้งใจ โดยน้ีเป็นตวัอยา่งหรือไม่ เขา misleads มากถึง และแนะน ามากถึง และเขา misleads 

ไม่เวน้ defiantly ด้ือแพง่ 



(Quran: 2/26)  

มีอลัลอฮ ์willed สมานมนุษยท์ั้งหมดรอบ Quran เขาไม่สามารถท าไดอ้ยา่งง่ายดายมนั ดงันั้น ร้ายแรงจะประโยชนจ์ากมนั ดงันั้นขณะเรียน Quran 

หน่ึงมีแบกในจิตใจบางจุด: 

เดิมที เดียวตอ้งไมพ่ลาดขอ้ความส าคญั for the sake of รายละเอียด คนส่วนใหญ่มีแนวโนม้การสูญหายไดใ้นรายละเอียด เราจะแนะน า 

โดยอลัลอฮมี์วิสยัทศันก์วา้ง มีการอา้งอิงน้ีในการกลอนต่อไปน้ี:  

เขาเป็นผูท่ี้ไดส่้งลงไปคุณหนงัสือ: มนัเป็นโองการ [ท่ีอยู]่ ชดัเจนข้ึน พวกเขาจะเป็นพื้นฐานของหนงัสือ อ่ืน ๆ จะ allegorical แต่ท่ีในหวัใจเป็น 

perversity ท าตามส่วนดงักล่าวคือ allegorical หาขดัแยง้กนั และคน้หาความหมายของท่ีซ่อนอยู ่

แต่ไม่มีใครรู้ความหมายของท่ีซ่อนอยูเ่วน้แต่อลัลอฮ ์และบรรดาผูท่ี้ถูกจ ากดัอยา่งแน่นหนาบริเวณในรู้พดูวา่: "เราเช่ือวา่ในสมุด 

ทั้งหมดของมนัมาจากพระเจา้ของเรา: " และไม่มีจะฉกฉวยขอ้ความยกเวน้ผูช้ายของความเขา้ใจ  

(Quran: 3/7) 

ไม่มีการแปลหลายของการ Quran มีขอ้จ ากดัของการแปลพวกเขามีแปล โดยมนุษย ์แมว้า่จะเพยีงพอในการใหค้วามส าคญัของศาสนาอิสลาม 

บางคร้ังอาจประกอบดว้ยความผดิพลาด หรือพวกเขาอาจจ ากดัความหมาย นกัแปลผูมี้ Ph. งและอาจมีพลาดรายละเอียดท่ีมีอยูใ่นขอ้ความตน้ฉบบั กนัขา้ม 

ภาษาส่วนใหญ่ไม่มีระดบัรายละเอียดของภาษาอาหรับ ตวัอยา่ง มีรูปแบบแตกต่างกนัของค าสรรพนาม "พวกเขา" 

ในภาษาอาหรับส าหรับแต่ละกลุ่มของสองตวัผู ้เมียสอง มากกวา่สองตวัผู ้เมียมากกวา่สอง ทั้งหมดเหล่าน้ีต่างฟอร์มของ "พวกเขา" 

จะมีผลต่อการแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นดว้ยค าวา่โดยทัว่ไปแลว้ "พวกเขา" 

ดงันั้นส าหรับศึกษารายละเอียด และร้ายแรงของ Quran หน่ึงควรมีการแปลมากกวา่หน่ึง หรือควรใชค้  าอธิบาย Quran ซ่ึงประกอบดว้ย 

etymologies ของค า การอา้งอิงโยง และตวัอยา่ง ...  

ขณะอ่าน Quran หน่ึงตอ้งใชเ้วลาดงักล่าวทั้งหมด ในขณะท่ีแต่ละค าสัง่พอดีในบริบทของ มนัอาจอธิบายกลอนอ่ืนในส่วนอ่ืนของ Quran ตวัอยา่งเช่น 

อ่านในกลอนเก่ียวกบัการสร้างฟากฟ้าและโลกในหกวนัอาจสบัสนอยา่งใดอยา่งหน่ึง อยา่งไรกต็าม การอ่านค าสัง่ในกลอนต่อไปน้ีจะชดัเจนวา่ 

วนัท่ีในสายตาของอลัลอฮไ์ม่เหมือนกบัวนัของเรา: 

วนักบัพระเป็นเหมือนกบัพนัปีของบรรดาซ่ึงคุณนบั 

(Quran: 22/47)  

หรือหลงัจากอ่านค าสัง่ในกลอนต่อไปน้ีผูอ่้านจะไดเ้ขา้ใจท่ีวนัส าหรับ อลัลอฮไ์ม่เพียงก าหนด โดยการหมุนของโลกรอบตวัเอง: 

จิตวิญญาณและ angels จะข้ึนเขาระหวา่งวนัขอบเขตซ่ึงมีหา้หม่ืนปี 

(Quran: 70/04) 

 

 

  

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม หรือขอ้คิดเห็นของ 

โปรดเยี่ยมชมเรา หรืออีเมลหาเราไดท่ี้อยูด่งัต่อไปน้ี: 

 



www.islamicinformationcenter.info 

 

info@islamicinformationcenter.info 

 

tosunender@gmail.com 

 

http://www.facebook.com/guidetounderstandingislam 

 

 

  

แน่นอน ผูท่ี้เช่ือและสมัมาเสร็จสารพวกเขาเหล่านั้นจะมีสวนสวรรคเ์ป็นเกษตรกรรม 

 

เพื่อพวกเขาปฏิบติัชัว่ฟ้าดินสลาย พวกเขาจะไม่ประสงคจ์ากใด ๆ โอน  

 

พดูวา่ "ทะเลได ้หมึก [เขียน] ค าของพระเจา้ของฉนั ทะเลจะถูกหมดก่อนค าของพระเจา้ของฉนัไดห้มด แมว้า่เราน าเหมือนมนัเป็นภาคผนวก"  

 

พดูวา่ "ฉนัเท่ามนุษยเ์ช่นคุณ การเปิดท่ีมีการเผยของพระเจา้เป็นพระเจา้หน่ึง ดงันั้น บุคคลจะหวงัการประชุมกบัพระเจา้ของเขาใหเ้ขาท างาน righteous 

และเช่ือมโยงในบูชาของพระเจา้ของเขาทุกคน  

 

(Quran: 18/107-110) 

  

 

 

 

 

ตามเวลา  

แน่นอน ผูช้ายจะสูญหาย  



ยกเวน้ผูมี้เช่ือ และท าท่ีดิน righteous และแนะน ากนัใหจ้ริง และแนะน ากนัใหท้น [และความพยายาม]  

(Quran: 103/1-3) 
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