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ในชื่อของอัลลอฮ์ การ Beneficent การ Merciful
(Quran: 1/1)

พูดว่า "สังเกตสิ่ งที่อยูใ่ นฟากฟ้ าและแผ่นดิน"
(Quran: 10/101)

และพูดว่า "พระเจ้าของฉัน เพิ่มฉันในความรู ้
(Quran: 20/114)

แน่นอน อัลลอฮ์สงั่ ยุติธรรม และทาของดี [อื่น ๆ] และกาหนดให้กบั ญาติ และ forbids อธรรม และความประพฤติที่ไม่ดี และบีบคั้น เขา
admonishes คุณว่า คุณอาจจะใจจดใจจ่อ
(Quran: 16/90)

ไม่มีไม่มีการบีบบังคับในศาสนา อย่างแท้จริ งทางขวากลายแตกต่างอย่างชัดเจนจากข้อผิดพลาด
(Quran: 2/256)

และผลลัพธ์ (ดีที่สุด) เป็ นของชอบธรรม
(Quran: 28/83)

อัลลอฮ์จะว่า "นี้คือวันเมื่อตัวจริ งจะได้ประโยชน์จากสัตย์ของตน สาหรับพวกเขาจะสวน [ในพาราไดซ์] ภายใต้กระแสแม่น้ าใด เพื่อพวกเขาจะปฏิบตั ิตลอดไป
อัลลอฮ์ถูกใจกับพวกเขา และพวกเขากับเขา นัน่ คือความสาเร็ จที่ยิ่งใหญ่
(Quran: 5/119)

แล้ว ไม่ได้คุณคิดว่า เราสร้างคุณเปล่า ๆ ปลี้ ๆ และที่ เรา คุณจะไม่กลับ
(Quran: 23/115)

อารัมภบท
สรรเสริ ญ และขอบคุณอัลลอฮ์ สาหรับ favors ของเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเขาใหญ่ที่สุดกระป๋ องซึ่งเป็ นอิสลาม และ
การเปิ ดใช้งานฉันไปฟังข้อความของเขา Quran และทาให้ฉนั รู ้ messenger ขั้นสุ ดท้ายของเขา และยัง
การเปิ ดใช้งานของฉันร่ วมกันความจริ งผ่านหนังสื อเล่มนี้ สันติภาพเมื่อศาสนทูตของเขาได้
เป้ าหมายของเราในการเขียนหนังสื อเล่มนี้ จะให้ขอ้ มูลที่กระชับ แต่ครอบคลุมเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
ก็เป็ นเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผูท้ ี่เพิ่งเคยมือกับศาสนาอิสลาม เราคาดว่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่รู้วา่ ศาสนาอิสลามดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการตอบคาถามถาม โดยไม่ใช่มุสลิม

อยากจะขอขอบคุณบางคนที่ได้รับประโยชน์อย่างมากในการผลิตหนังสื อเล่มนี้
ฉันเริ่ มแรกขอบคุณNaciye Tosunภรรยาของฉันและของฉันเด็กมุฮมั มัด Meryem BüşraและอิบราErenการสนับสนุนในการทางานของฉัน
ยังขอบคุณ Imams นายEmrullah Hatiboğluนายฮะคาร่ า นาย İshak Kızılarslanทั้งหมดmuazzinsและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
ของสุ เหร่ าSultanahmetการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมที่ motivating ในการเตรี ยมการของหนังสื อเล่มนี้ให้
ฉันขอให้อลั ลอฮ์เพื่อทาให้หนังสื อเล่มนี้เป็ นประโยชน์ในการทาความเข้าใจดีข้ ึนเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
ฉันยังขออภัยโทษของเขาสาหรับความผิดพลาดที่อาจเกิดใน
Ender TOSUN

สรุ ป
เมื่อเราสังเกตนี้จกั รวาล ยึดตามตรรกะของเรา และยึดตามคุณสมบัติส่วนบุคคลของเราเป็ นกตัญญุตาและยุติธรรม เราอาจขอให้ "ที่ทา favors
เหล่านี้มาจากไหน" แล้ว ถ้าเราได้เหตุผลอย่างรอบคอบเมื่อเราสังเกต เราอาจรู ้สึก Active Creator หนึ่งที่สร้าง และค้ าจุนทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น เราเห็นสิ่ งที่คล้ายกัน มากมาย เราเห็นว่า ทุกอย่างเป็ นส่วนหนึ่งของระบบ เราเห็นว่า ทุกสิ่ งสามารถเปลี่ยนแปลง เหล่านี้อาจทาให้เราเข้าใจว่า
ทุกสิ่ งทุกอย่างมาจากแหล่งเดียวกันหนึ่ง ทุกสิ่ งถูกสร้าง โดยผูส้ ร้างหนึ่ง และผูส้ ร้างนี้ ให้เป็ นการเฉพาะสัมบูรณ์ และที่อะไร ตามอานาจของเขา และ เพื่อเขาจะ
แล้ว เหล่านั้นมากมาย favors ซึ่งเรามีเรื่ องจะสร้างบนเราดันขอขอบคุณ
แล้ว เราอาจทรานว่า Creator นี้ผทู ้ ี่เปิ ดใช้งานของเราติดต่อสื่ อสารอาจมีลกั ษณ์กบั เราในภาษามนุษย์ดว้ ย ดังนั้น เราอาจหาติดต่อสื่ อสารดังกล่าวว่า
เขาอาจมีแก่เรา แล้วแน่นอนเราสังเกตเห็นผูท้ ี่เรี ยกร้องให้ได้รับข้อความจากผูส้ ร้าง ศาสนทูตคือ ชอบโนอาห์ อับราฮัม โมเสส พระเยซู มูฮมั และอื่น ๆ
(สันติภาพเป็ นเมื่อเหล่านั้น)
และเราสังเกตเห็นความสาคัญของผูส้ ร้างผ่านศาสนทูตเหล่านี้คือ: "เชื่อในพระหนึ่งจริ ง และทางานที่ดี" นี่คือข้อความจากศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม
แนะนาในข้อความของเขา ผูส้ ร้างเกี่ยวกับตัวเองเป็ น Beneficent การ ผูใ้ ช้งานอยูข่ องเขา wills และ Wise แล้ว เขาสอนเราว่า
เราและจักรวาลนี้จะไม่ถูกสร้าง และ sustained โดยไม่มีเหตุผล
จากนั้น เขา favors และอานาจไม่เกิดขึ้นเพียงชัว่ คราวในส่วนปัจจุบนั ของชีวิตของเรา และเราจะทราบว่า หลังจากขั้นตอนการนาเสนอที่เราอยู่
จะมีเฟสที่ถาวร ในระยะนี้ถาวร favors และอานาจของเขาจะสามารถนามาจัดอย่างถาวร ในขั้นตอนต่อไปนี้ เราจะเห็นผลของสิ่ งดี
หรื อชัว่ ที่เราทาในระยะนี้ และในส่วนของการนาเสนอของเราชีวิตของ เรารสยังอานาจของเขาเพื่อขอบเขตบางอย่างไว้เป็ นที่ทาการสร้างอื่น ๆ ของเขา
และในส่วนนี้ เราจะทาให้เรา "เลือก" เกี่ยวกับตาแหน่งที่เรายืนเกี่ยวกับความจริ งและเกี่ยวกับชีวิตถาวรชนิดใดเราต้องการ
นอกจากนี้ เราสังเกตเห็นในข้อความเหล่านี้วา่ การประสบความสาเร็ จ เรามียงั การปรับปรุ งตนเองพร้อม ๆ กับค่าเทพซึ่งพระ Our รักเช่นสัต humility
กตัญญุตา น้ าใจ ความยุติธรรม ... และพระ Our รักเขา และระมัดระวังของเขาเท่านั้นหากเรามีคุณสมบัติเหล่านี้ เราอาจจะรักโดย ดังนั้น ถ้าเราจริ งใจรักเขา
เราจะปรับปรุ ง และถ้าเราปรับปรุ ง เราจะรักเขามากกว่า และถูกรัก โดยเขา
และการปรับปรุ งตนเองเป็ นคุณสมบัติเหล่านี้ เราจาเป็ นต้องทาตามคาแนะนาของ Our Creator
และประสบการณ์การทา โดยต่อไป เราจะมีงานเขา เราจะกลืนความจริ ง เราจะเป็ นสุ ขถาวรในอนาคตชีวิต อัลลอฮ์จะถูกใจกับเรา และเราจะไปถึง favors
ของเขาเตรี ยมไว้สาหรับเขามูลิกากร righteous เหล่านี้คือเป้ าหมาย ultimate ของชีวิตของเราตามศาสนาอิสลาม ดังนั้น เราจะพอใจถ้าเราถึงเท่านั้น

และเหล่านี้ท้ งั หมดและรายละเอียดของพวกเขา เราได้รับการบอกตลอดไป และอีกครั้งหนึ่งในผูส้ ร้างของเราแนะนาขั้นสุ ดท้ายซึ่งเป็ น Quran
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถูกเปิ ดเผยให้ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา), 14 ศตวรรษที่ผา่ นมา

1

บทนา

คาว่า "อิสลาม" หมายถึง ส่งไปที่อลั ลอฮ์ [1]และสันติภาพในภาษาอาหรับ ยังหมายความ สันติภาพ ด้วยการส่งพระเจ้าเมตตา โดยทาตามคาแนะนาของเขา
เป็ นชื่อศาสนาอิสลาม มันสามารถถูกกาหนดเป็ นความรู ้สึกและรู ้ที่อลั ลอฮ์อยูก่ บั เราทุกที่ที่เราอยู่ ทาความดี [2];
และการอดจากชัว่ ด้วยเจตนาเรี ยกความสุ ขของเขาและความเมตตาของเขา
"อิสลาม" คือ ชื่อที่กาหนดให้ โดยอัลลอฮ์เองศาสนานี้ในหนังสื อศักดิ์สิทธิ์ ของอิสลาม มันไม่ใช่ชื่อที่กาหนด โดยกลุ่ม marginal
ศาสนาอิสลามเป็ นวิธีแสดงให้เรา โดยอัลลอฮ์ที่ท้ งั หมด-Knower, Wise เพื่อนาเราไปสู่ความสาเร็ จใหญ่ที่สุด [3] .
แหล่งมาหลักของศาสนาอิสลามคือการ Quran [4]ซึ่งเป็ นหนังสื อศักดิ์สิทธิ์ ของอิสลาม หนังสื อเล่มนี้ถูกเปิ ดเผยเฉพาะกับศาสดามุฮมั มัด [5]
(สันติภาพจะขึ้นเขา) ในระหว่างปี ที่ 23 ในศตวรรษth 7 ใน Quran ลาโพงเป็ นบุคคลแรกคือ อัลลอฮ์ และศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา)
ที่เกี่ยวข้องคาของเขากับมนุษย์ ตลอดหนังสื อเล่มนี้ คุณจะมีโอกาสอ่านหลายใบเสนอราคาจาก Quran
ตามที่อลั ลอฮ์กล่าวว่า ในการ Quran อิสลามคือ กระป๋ องสาคัญสาหรับมนุษย์:
วันนี้ฉนั มี perfected คุณศาสนา
และเสร็ จสิ้นกระป๋ องของฉันเมื่อคุณ
และได้รับการอนุมตั ิสาหรับคุณ
ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนา [6]
(Quran: 5/3 [7] )
2

คุณลักษณะทัว่ ไปของศาสนาอิสลาม

2.1

ศาสนาอิสลามยึดตรรกะ

ในหนังสื อศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาอิสลาม อัลลอฮ์ทาให้อา้ งอิงแนวคิดของตรรกะ ให้เหตุผล ทราบ การสังเกต และทาความเข้าใจในสถานที่มากกว่า 1000
เราต้องถาม เหตุผล ใน Quran, forbids อัลลอฮ์ต่อสุ่มสี่ สุ่มห้าสมมติฐานของสังคมของเราและบรรพบุรุษของเรา
ในศาสนาอิสลาม มี dogmas ไม่มี วิธีการเป็ นแบบ Muslim และ Muslim ที่ดีเริ่ มต้น และดาเนินต่อ ด้วยการใช้ตรรกะ แน่นอน
นี้ไม่แยกรับรู ้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเชิงตรรกะ
เฉพาะผูม้ ีปัญญาที่จะพิจารณารับผิดชอบในศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามคือง่ายต่อการเข้าใจ อัลลอฮ์กล่าวว่า ในการ Quran:
ในการสร้างฟากฟ้ าและแผ่นดินโลก แท้

และจิตสองคืนและวัน เป็ นสัญญาณสาหรับความเข้าใจเหล่านั้น
ใครจาอัลลอฮ์ [8] ในขณะที่มีหรื อนัง่ เล่น หรื อ [ [9]โกหก] บนด้านข้างของพวกเขา
และสะท้อนในการสร้างฟากฟ้ าและแผ่นดินโลก, [พูด],
"พระเจ้าของเรา คุณไม่ได้สร้างนี้กระเซอะกระเซิง"
(Quran: 3/190-191)

เราทา Quran เข้าใจได้ง่าย
ดังนั้น มีใครที่จะรังเกียจไหม
(Quran: 54/40)
2.2

ศาสนาอิสลามยึดรักอัลลอฮ์ และระวังของเขา

เขา [10] รักพวกเขา และเขารักเขา.
(Quran: 5/54)

พูด, [O มุฮมั มัด], "ถ้าคุณรักอัลลอฮ์ ทาตาม ฉัน [เพื่อ] อัลลอฮ์จะรักคุณ และอภัยบาปของคุณ และอัลลอฮ์คือ Forgiving และ Merciful [11]"
(Quran: 3/31)

และ [ยัง], ในหมู่คนมีผใู ้ ช้นอกจากอัลลอฮ์เป็ นเท่ากับ [เขา] พวกเขารักพวกเขาเป็ นเขา [ควร] รักอัลลอฮ์
แต่บรรดาผูท้ ี่เชื่อว่าจะปลอดภัยในความรักสาหรับอัลลอฮ์
(Quran: 2/165)
Believer ในศาสนาอิสลามคือพร้อมที่จะให้ชีวิตของเขาสาหรับอัลลอฮ์ เขา [12]มีรักคนใคร betrays ไม่เคย ที่หนึ่ง ผูเ้ สมอกับเขา แบ่งสัญญาของเขา
ที่เป็ น Beneficent เอ็นดู เวียงจันทน์ ใกล้ ที่ไม่จาเป็ นอะไร ใครคือผูส้ ร้างทุกสิ่ งทุกอย่าง ผูท้ ี่ตวั เขาเมื่อเขาอยูใ่ นมดลูกของมารดาของเขา
ในโลกนี้ ไม่มีไม่มีใครรักมากกว่าแต่อลั ลอฮ์ และความรักสาหรับอัลลอฮ์คือบริ หารในศาสนาอิสลามมีขอบเขตมาก Muslim ที่ prays ครั้ง 5 วัน
ให้ทรัพย์สมบัติของเขาสาหรับอัลลอฮ์ ให้ถึงการรับประทาน และดื่มสาหรับอัลลอฮ์เมื่อขณะอดอาหาร พยายามที่จะทาดี และละเว้นการทาชัว่
เพื่อความสุขของอัลลอฮ์ รักอัลลอฮ์สาหรับวิธีน้ ีคือรู ้สึกอย่างยิ่งที่มุสลิม [13] ให้เราฟังอัลลอฮ์:
พูด, "แท้ สวดของฉัน ของฉัน rites ของบูชา การมีชีวิตของฉัน และของฉันตายกาลังสาหรับอัลลอฮ์ ดออฟเด worlds [14]
(Quran: 6/162)
และอย่างไร คนแรกระมัดระวังคือ อัลลอฮ์: ลอร์ดออผูร้ ู ้หมด และเป็ นผูท้ ี่ได้ทาสิ่ งที่เขา wills
บางโองการที่เกี่ยวข้องจาก Quran เป็ นดังนี้คือ:

ระมัดระวัง (ของหน้าที่) ของอัลลอฮ์
และทราบว่ารวบรวมเข้าว่า คุณจะอยูด่ ว้ ยกันกับเขา
(Quran: 2/203)

และ เมื่อจะกล่าวกับเขา, "ระมัดระวัง (ของหน้าที่) ของอัลลอฮ์", เขาจะเป็ นผูน้ า โดยหยิ่งกับอาชญากรรม (เพิ่มเติม) ดังนั้นเพียงพอสาหรับเขาคือนรก
และเลวร้ายที่สุดแน่นอนคือ สถานที่พกั ผ่อน
(Quran: 2/206)
ระวังของอัลลอฮ์เป็ นเหตุผลสาคัญ เหตุผลที่กล่าวถึงใน Quran บางเป็ นดังนี้คือ:
ระมัดระวัง (ของหน้าที่) ของอัลลอฮ์แล้ว อาจให้ขอบคุณ
(Quran: 3/123)

และระมัดระวัง (ของหน้าที่) ของอัลลอฮ์ ย่อม อัลลอฮ์มี swift ใน reckoning
(Quran: 5/4)
ระมัดระวัง [15]ของอัลลอฮ์คือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่สาคัญที่สุด ในชีวิตนี้ และ เมื่อเราประสบความสาเร็ จ ความรักของเขาได้ตลอดไป
อัลลอฮ์ช่วยให้เรารู ้วา่ ฉากในปรโลก [16] Muslim แบบที่เน้นความรู ้สึกของเขา:
พวกเขาจะกล่าว "แน่นอน เราเคยในหมู่ผคู ้ นของเราหวัน่ อัลลอฮ์ displeasing)
ดังนั้นอัลลอฮ์กระป๋ องเราปรึ กษา และป้ องกันเราจากการลงโทษของไฟเปรี้ ยง
แน่นอน เราใช้เซ้าซี้ให้เขาก่อน
แน่นอน เป็ นผูท้ ี่มี Beneficent, Merciful
(Quran: 52/26-28)
และ ตามที่เขารักและไม่ชอบขึ้นอยูก่ บั เราเป็ นอย่างไร สร้างความรู ้สึกที่ลึกซึ้งน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
ดังนั้น การ Muslim และกาบังจากเขาในเขา ข้อความที่เกี่ยวข้องของศาสนทูตที่ได้เป็ นดังนี้เป็ นที่เกี่ยวข้องในการ Quran:
"ดังนั้นหนีไปยังอัลลอฮ์
แน่นอน ฉันให้คุณจากเขาวอร์เนอร์ที่ลา้ ง
และไม่ได้ทา [เป็ นเท่า] กับอัลลอฮ์อีกเทพ แน่นอน ฉันให้คุณจากเขาวอร์เนอร์ที่ลา้ ง
(Quran: 51/50-51)
2.3

ศาสนาอิสลามคือครอบคลุม

และเราได้ส่งลงคุณหนังสื อ เป็ นความชัดเจนสาหรับทุกสิ่ งทุกอย่าง และ เป็ นคาแนะนา และความเมตตา และข่าวดีสาหรับมุสลิมที่
(Quran: 16/89)
เป็ นอัลลอฮ์ ทั้งหมด Knower ได้ให้เราแนะนาที่แนะนาเราในเรื่ องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และที่สาคัญที่สุดดังนั้นเราอาจจะประสบความสาเร็ จ
คาแนะนานี้ช่วยให้เราอธิ บายเกี่ยวกับทุกสิ่ งทุกอย่างจากมุมมองระดับสูง
ศาสนาอิสลามครอบคลุมทุกด้านของมนุษย์: ชีวิตในสังคมของเรา ชีวิตส่วนตัวของเรา ชีวิตธุ รกิจของเรา เราสวด วิธีคิดของเรา สิ่ งที่ตอ้ งทา วิธีการเป็ น
วิทยาศาสตร์การ อดีตของเรา อนาคตของเรา ตัวบ่งชี้ความสาเร็ จของเรา มาตรฐานจริ ยธรรม มโนมัยพัฒนา เป้ าหมาย ร่ างกายของเรา จิตวิญญาณของเรา
จักรวาลของเรา ชีวิตนี้ ปรโลก... จะส่งเสริ มมนุษย์ รวย สุ ขภาพ จิตใจ คนจน รวย เศรษฐศาสตร์การ ประชาชาติ เพื่อนบ้าน ญาติ ชาย ผูห้ ญิง เด็ก ครอบครัว...
2.4

ศาสนาอิสลามเป็ นสากล

พูด, [O มุฮมั มัด], " O มนุษย์ แท้ฉนั Messenger ของอัลลอฮ์ให้คุณทั้งหมด จากเขาผูซ้ ่ ึงเป็ นสมาชิกของจักรวรรดิในฟากฟ้ าและแผ่นดินโลก
ไม่มีเทพไม่มียกเว้นเขา เขาช่วยให้ชีวติ และทาให้ตาย" ดังนั้นเชื่อในอัลลอฮ์และพระ Messenger, unlettered ตา ผูท้ ี่เชื่อในอัลลอฮ์และคาของเขา
และทาตามเขาแนะว่า คุณอาจจะนา
(Quran: 7/158)
ศาสนาอิสลามสัมพันธ์กบั มนุษย์ เริ่ มต้นกับชายคนแรก และศาสนาอิสลามมีขอ้ ความของอัลลอฮ์มนุษย์ผา่ นศาสนทูตของเขาทั้งหมด ตัวอย่างเช่น
ในกลอนต่อไปนี้ อัลลอฮ์สมั พันธ์เราศาสนาอับราฮัมและคาแนะนาของเขาให้เด็กของเขาเกี่ยวกับการ Muslim:
และอับราฮัมรับคาแนะนาบุตร [การทาเดียวกัน] และ [ดังนั้นไม่ได้] Jacob, [พูด]:
"โอ้ ฉันบุตร แน่นอนอัลลอฮ์ได้เลือกสาหรับคุณศาสนานี้ ดังนั้นไม่ตายยกเว้นในขณะที่คุณมุสลิม
(Quran: 2/132)
ศาสนาอิสลามไม่มีการจากัดใด ๆ ชาติ บุคคล รอบระยะเวลา หรื อตาแหน่งทางภูมิศาสตร์
ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาของศาสนทูตทั้งหมดของอัลลอฮ์ และศาสนาอิสลามเป็ นสาระสาคัญของข้อความ ตัวใดตัวหนึ่งพูดว่า [17]ของศาสดามุฮมั มัด
(สันติภาพจะขึ้นเขา), มีการ 124.000 prophets [18]โดยที่อลั ลอฮ์ได้ให้ขอ้ ความของเขาเพื่อมนุษย์ [19] อดัม โนอาห์ อับราฮัม โมเสส
พระเยซูคริ สต์ (สันติภาพเป็ นเมื่อพวกเขา) ได้เพียงบางส่วนของพวกเขา เชื่อในศาสนทูตของอัลลอฮ์คือหนึ่งในความต้องการของศาสนาอิสลาม ตัวอย่าง
บุคคลที่ปฏิเสธโมเสสหรื อพระเยซูคริ สต์ (สันติภาพเป็ นเมื่อเหล่านั้น) เป็ นศาสนทูตของอัลลอฮ์ไม่ถือว่า Muslim ที่
ทั้งหมดของศาสนทูตได้ให้ขอ้ ความเดียวกัน: "เชื่อในการทางานหนึ่งจริ งพระเจ้าและทาดีได้" นี่คือสาระสาคัญของข้อความสากลของศาสนาอิสลาม
แม้ในชื่อว่า "อิสลาม" เราสามารถดูของ universality: ศาสนาอิสลามมีชื่อหลังชื่อมุฮมั มัดศาสดา (สันติภาพจะขึ้นเขา),
แต่ส่วนใหญ่การตั้งชื่อศาสนาหลังจากมนุษย์สาคัญที่สุดสาหรับแต่ละศาสนาได้ ศาสนาอิสลามมีชื่อ ด้วยชื่อที่มีความหมายของแนวคิดสากลของสันติภาพ
และส่งไปที่อลั ลอฮ์
นอกจากนี้ ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้ ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ถูกกาหนดให้เป็ น messenger ทั้งหมด:
และเราไม่ส่งคุณ [20] ยกเว้นเป็ นความเมตตาที่ไปไว้ worlds
(Quran: 21/107)

แตกต่างจากศาสนาหรื อ ideologies ตามเชื้อชาติ ศาสนาอิสลามเชิญ และยินดีรับฟังทุกชนิดของผูค้ น ตามศาสนาอิสลาม
มนุษย์ท้ งั หมดเป็ นลูกของชายและหญิงเดียวเท่านั้น มีเหล่านี้ส่วนมากสังคม richness และผดุงของมุสลิม [21],
เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกทางเข้าของผูค้ นจากประชาชาติท้ งั หมดเป็ นชุมชนอิสลามขึ้น
2.5

ตามศาสนาอิสลามคือสันติภาพ

เป็ นเน้นในกลอนต่อไปนี้ ความดีของมนุษย์มีคุณค่า การทางานมันจะสร้างผลบวก และยาวนาน:
เขาส่งลงมาจากท้องฟ้ า ฝน และกระแสเทือกตามกาลังการผลิตของพวกเขา และฝนตกหนักดาเนินตามแบบโฟม rising
และ จากที่ [แร่ ] ซึ่งมีความร้อนในไฟ desiring adornments และเครื่ องใช้ในครัว เป็ นโฟมเหมือนกับมัน ดังนั้น อัลลอฮ์แสดง [ตัวอย่าง]
ความจริ งและความเท็จ
ส่วนโฟม จะหาย, [ถูก] ทอดปิ ด แต่ส่วนที่ซ่ ึงประโยชน์แรกมนุษย์ มันยังคงอยูบ่ นโลก
ดังนั้นจึง ไม่อลั ลอฮ์แสดงตัวอย่าง
(Quran: 13/17)
อิสลามหมายถึง สันติภาพ และ ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้ อัลลอฮ์เชิญเราไปทางาน justly [22] ทุกคนรวมถึงการ disbelievers [23] :
อัลลอฮ์ไม่หา้ มคุณจากบรรดาผูท้ ี่ไม่ต่อสูค้ ุณเนื่องจากศาสนา และไม่ปล่อยคุณจากบ้านของคุณจากจัดการละม่อมกับพวกเขา และ acting justly
ไปทางเหล่านั้น แน่นอน อัลลอฮ์รักบรรดาผูท้ ี่ทาหน้าที่ justly
(Quran: 60/8)
3

สิ่ งสาคัญในความเชื่อของศาสนาอิสลาม

Messenger [24]ได้เชื่อในสิ่ งที่ถูก descended [25] เขาจากพระเจ้าของเขา และ [เพื่อมี] ศรัทธาที่
ทั้งหมด [] ได้เชื่อในอัลลอฮ์ และ angels ของเขา และหนังสื อของเขา และศาสน ทูตของเขา, [พูด],
"เราทาให้ไม่มี distinction ระหว่างของศาสนทูตของเขา
และพวกเขากล่าว ว่า
"เราได้ยิน และเรา obeyed
(เราหา) การอภัยโทษ พระเจ้าของเรา และคุณมีปลายทาง (สุ ดท้าย) "
(Quran: 2/285)
3.1

อัลลอฮ์-พระเจ้าแท้จริ งหนึ่ง-

แน่นอน ฉันอัลลอฮ์
ไม่มีเทพไม่มียกเว้นฉัน ดังนั้นเคารพภักดีฉนั และสร้างสวดสาหรับราลึกถึงฉัน
(Quran: 20/14)

3.1.1

แนวคิดทัว่ ไปความเชื่อนิ้วพระเจ้า AS A

3.1.1.1 แนวคิดของความเชื่อนิ้วทัว่ ไป
ไม่ทาตามวิธีการของผูท้ ี่ไม่ทราบ
(Quran: 10/89)
ความรู ้เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับความสาเร็ จ ลงตัวอย่าง โปรแกรมควบคุมคน wants เพื่อไปยังปลายทางของเขาที่ตอ้ งทราบวิธีการ ความหมายของการจราจร
นาม วิธีการขับ... ถ้าเขารู ้วา่ สิ่ งเหล่านี้ เขาอาจไปอย่างปลอดภัยปลายทางของเขา มิฉะนั้น เขาอาจใส่ผิดวิธีซ่ ึงเขาอาจทาเป็ นอุบตั ิเหตุใหญ่ที่เขาอาจแม้ตาย
ตัวอย่างนี้วิ เราจาเป็ นต้องมีความรู ้ในการไปถึงเป้ าหมาย
อย่างไรก็ตาม ความรู ้ของเราจะถูกจากัดในมิติท้ งั หมด [26] เรามีความรู ้ไม่เกินขีดจากัดบางอย่างเกี่ยวกับอดีต อนาคต micro และ ระดับของแมโคร
เกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่ งต่าง ๆ ความสัมพันธ์ภายใน และภายนอกระหว่างสิ่ ง [27] ตัวอย่างเช่น เราไม่รู้อนาคต แต่ยงั ได้ ที่เราเรี ยกร้องว่า
ถ้าเราช่วยให้แอปเปิ ลพรุ่ งนี้ มันจะยุบลง อีกครั้ง เราไม่ทราบว่ามีอะไรภายใต้ subatomic ระดับ อย่างไรก็ตามเรากาหนดคุณลักษณะของอะตอม
และเชื่อในคาจากัดความที่ [28] แต่ในความเป็ นจริ ง ตัวอย่าง ถ้าเราไม่ทราบระดับ subatomic "ทั้งหมด" ซึ่งหมายความ ว่า
เราไม่มีความรู ้แน่ใจว่าเกี่ยวกับงานปรมาณู ความรู ้ของเราเกี่ยวกับงานปรมาณูน้ นั เป็ นเพียงความเชื่อ [29]
ดังนั้นความรู ้ของเราเกี่ยวกับทุกสิ่ งทุกอย่างมีจากัดเช่นพื้นฐานที่
นอกจากนี้ เราจะเป็ นส่วนหนึ่งของจักรวาลนี้ ดังนั้น ในกรณี ใด ๆ เรารู ้เป็ นบางส่วน
ดังนั้น จาเป็ นต้องมีความรู ้สูงสุ ดที่เกี่ยวข้องและข้อจากัดของความรู ้บงั คับให้ทุกคนไปยังแบบฟอร์มโพรไฟล์ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ที่อาจมีอิทธิ พลใด ๆ
เมื่อเขา
สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อเราได้ประกอบด้วยเฉพาะของสิ่ งที่เราสามารถความเต็ม หรื อดู อาจจะมียงั unseen สิ่ งที่มีอิทธิ พลอาจต่อเราเป็ นการมองเห็น [30]
เป็ นเน้นในโองการต่อไปนี้:
ดังนั้น ผมขอสาบาน โดยสิ่ งที่คุณเห็น
และสิ่ งที่คุณไม่เห็น
(Quran: 69/38-39)
และการมองเห็นและในหนอง [31] จะไม่แยกจากกัน
นอกจากนี้ ในขณะที่เราไม่ทราบว่าเต็มทุก สาหรับทั้งหมดมนุษย์รวมถึง atheists
ความรู ้ของเราเกี่ยวกับสิ่ งที่เราเห็นธรรมชาติสมั พันธ์กบั ความเชื่อของเราเกี่ยวกับการในหนอง
และเป็ นเน้นในโองการต่อไปนี้ความพึงพอใจเท่ากับความรู ้ปัจจุบนั เกี่ยวกับการมองเห็น ปฏิเสธการหยิ่งในหนองอาจนาไปสู่ขอ้ ผิดพลาด:
ค่อนข้าง มีปฏิเสธ
ที่ซ่ ึงพวกเขาความไม่อยูใ่ นความรู ้
และตีความเนื้อความที่ยงั ไม่มาเหล่านั้น
(Quran: 10/39)

และพวกเขาได้ดงั กล่าวไม่มีความรู ้ พวกเขาทาตามไม่ยกเว้นอัสสัมชัญ และแน่นอน อัสสัมชัญ avails กับความจริ งไม่เลย
(Quran: 53/28)

และเมื่อศาสนทูตของพวกเขานาพวกเขาปรู๊ ฟล้าง พวกเขาดีอกดีใจในความรู ้ possessed (ตัวเอง)
(Quran: 40/83)
ดังนั้นจึง สร้างโพรไฟล์ความเชื่อแรงอย่างถูกต้องเป็ นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ทุกยังคง [32] .
ดังนั้น เนื่อง จากข้อจากัดของเราความรู ้ และเนื่อง จากการแจ้งต้องการมีแนวคิดเกี่ยวกับการมองไม่เห็น คนมีโพรไฟล์ความเชื่อที่แตกต่างกัน:
ระหว่างที่ไม่มีใครดูแลน้อยมากเกี่ยวกับการในหนอง และเชื่อใน และสนุ กกับการมองเห็นเป็ น บางจะ
มีบางอย่างไม่ตอ้ งหวังว่าผูท้ ี่มีความรู ้เกี่ยวกับการในหนอง มีบางอย่างที่เรี ยกร้องเพื่อให้สามารถทราบว่าแม้วา่ ธรรมชาติในหนองเป็ นตัวอย่างไม่มี มีผทู ้ ี่
adopt โพรไฟล์ความเชื่ออดีต หรื อร่ วมสมัยโดยไม่ตดั สิ นส่วนบุคคลใด ๆ ผูท้ ี่คา้ งชาระทุกอย่างกายภาพบังคับ กฎหมาย และความสัมพันธ์ที่มี...
ไม่มีผทู ้ ี่คา้ งชาระทั้งหมดมนุษย์บาง...
วิธีการของศาสนาอิสลามคือการ ยอมรับของเราข้อจากัดของความรู ้เกี่ยวกับการในหนองแล้วหักเกี่ยวกับในหนองที่ตามเห็น แทนที่จะปฏิเสธในหนองทาให้
ในศาสนาอิสลาม impossibility ที่บางคาแนะนาจากในหนองอาจมาถึงเราถูกปฏิเสธ และเป็ นที่ยอมรับความช่วยเหลือแนะนาจากความจริ ง [33] .
ตรรกะเป็ นความจริ งเป็ นอิสระจากเรา หนึ่ งวิธีเหล่านี้ไม่ได้ในระดับเดียวกันของ trueness เมื่อเทียบกับผูอ้ ื่น
กลุ่มหลักของความเชื่อและลักษณะของตนที่เกี่ยวข้องในบริ บทของเราจะอธิ บาย และเปรี ยบเทียบกับวิธีการของศาสนาอิสลามในส่วนต่อไปนี้
3.1.1.2 วิธีหลักอื่น ๆ เกี่ยวกับพระเจ้าและศาสนาอิสลาม
ในส่วนนี้ เราจะกล่าวถึงลักษณะบางอย่างของบางวิธีเกี่ยวกับพระเจ้า
เราจะให้เพียงแค่ขอ้ มูลในเบื้องต้นสาหรับการเข้าใจได้ดีของแนวคิดของพระเจ้าในศาสนาอิสลาม ในส่วนรุ่ นที่ใหม่กว่า เราจะอธิ บายความเชื่อมากในอัลลอฮ์
และอาร์กิวเมนต์เกี่ยวกับอัลลอฮ์จะช่วยสาหรับการเข้าใจได้ดีของวิธีอื่นจากมุมมองอิสลามการ
3.1.1.2.1

ศาสนาอิสลามและวิธี ATHEIST

แน่นอน ที่คุณเรี ยกขึ้นนอกจากอัลลอฮ์จะมูลิกากรเหมือนคุณ เพื่อเรี ยกเมื่อพวกเขา และให้พวกเขาตอบสนองคุณ ถ้าคุณควรจริ ง
พวกเขามี feet ด้วยซึ่งพวกเขาเดิน หรื อมี พวกเขามือ ด้วยซึ่ง พวกเขาถือ หรื อมีตากับพวกเขา ซึ่งพวกเขาดู หรื อมีพวกเขา ears
ด้วยซึ่งพวกเขาได้ยินหรื อไม่
พูดว่า: โทร associates ของคุณ แล้วทาการต่อสู ้ (การเกลี้ย) เทียบกับฉัน และให้ฉนั respite ไม่
(Quran: 7/194-195)
ในอเทวนิยม โดยทัว่ ไปความสัมพันธ์บางอย่างและบังคับจะถูกกาหนดตามการสังเกตของลักษณะการทางานของเรื่ อง แล้ว
ความสัมพันธ์และบังคับเหล่านี้จะถือว่าเป็ นสาเหตุของสิ่ งที่เกิดขึ้นเกิด แทนหนึ่ง Creator และ Sustainer
ตัวอย่างหยดของฝนตกลงกัน ในอเทวนิยม fall ของหยดตามลวดลายบางอย่างนาความสัมพันธ์ที่เรี ยกว่าความโน้มถ่วง แล้ว
เชื่อฝนตกเนื่องจากความโน้มถ่วง [34] ความสัมพันธ์น้ ีถือเป็ นแบบสัมบูรณ์ที่มีไม่มีใครสามารถเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม ตามศาสนาอิสลาม การทางานของเรื่ องไม่สามารถนาเราไปการค้นพบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หลาย
และบังคับแบบสัมบูรณ์หรื อความสัมพันธ์ซ่ ึงจะกาหนดเป็ นสาเหตุของลักษณะการทางานที่แท้จริ ง ได้ เนื่องจากการคิดดังกล่าวจะให้เฉพาะ ไม่ถูกต้อง
และแบบวงกลมเหตุผลที่ความสัมพันธ์ที่กาหนดไว้ท้ งั หมดเป็ นผลพวงของนิติบุคคลที่สงั เกต จะเชื่อว่าเป็ นสาเหตุของการสังเกตนี้ ยังเป็ น
เพราะองค์ประกอบของสิ่ งที่เราสังเกตไม่มีตา หู จิตใจ เป้ าหมาย และพลังงานกลางถาวรกันเองเพื่อให้พวกเขาสามารถทาหน้าที่ในสามัคคี [35]
ดังนั้นองค์ประกอบของสิ่ งที่เราสังเกตไม่ self-defined และพวกเขาจาเป็ นต้องระบุดว้ ยตนเอง และแบบสัมบูรณ์ที่หนึ่ง [36] .
ในศาสนาอิสลามทางานที่เราสังเกตและความสัมพันธ์ของความโน้มถ่วงที่จริ ง [37]
มีผลของคาจากัดความเป็ นอิสระและการออกแบบของอัลลอฮ์ผเู ้ ป็ นหนึ่ง ดังนั้น โดยการสังเกต
พฤติกรรมนี้เราค้นพบวิธีการทางานของวัตถุและเราสามารถคาดเดาว่า
จะทางานในบางวิธีการขอบเขตของความถูกต้องของข้อสรุ ปที่เกี่ยวข้องและการสังเกตของเรา
พยากรณ์และคานวณนี้เป็ นไปได้เนื่องจากเป็ นผูท้ าให้เหตุการณ์น้ ี เป็ นไปได้ขณะนี้ ในอดีต หรื อในอนาคตเหมือนกัน ผูค้ วบคุมในแต่ละจุดจะเท่ากัน
อัลลอฮ์มีหยดการควบคุมเต็มรู ปแบบ [38] ในวิธีทางตรง และทางอ้อม
เปรี ยบเทียบนี้นาไปใช้กบั วัสดุสาเหตุและผลกระทบก่อนที่ความสัมพันธ์ท้ งั หมด [39] ลักษณะพิเศษที่ออกเนื่องจากการหยด [40]
และคุณลักษณะของพวกเขามาก [41] .
อัลลอฮ์ให้สิ่งคุณลักษณะทัว่ ไป และแตกต่างกันเพื่อให้มีสามัคคี สามารถคาดการณ์ได้ ความสอดคล้อง ความสวยงามภายในสิ่ งต่าง ๆ
เขาอาจเลือกที่จะสร้างสิ่ งที่ไม่เกี่ยวข้องเลย มีที่ไม่เข้าใจ ไม่มีกรอบทัว่ ไป/เปรี ยบ space-time หรื อคุณลักษณะทัว่ ไป [42]...
ดังนั้น เมื่อการ self-existence แบบสัมบูรณ์ และเอกสิ ทธิ์ ของความโน้มถ่วงถูกปฏิเสธ แล้วมีตอ้ งมีพลังงานหนึ่งที่กาหนด และสร้างมัน ของสาเหตุ
และผล [43] .
นอกจากนี้ในอเทวนิยม สิ่ งที่ไม่สามารถชิดขอบได้โดยตรง ด้วยประสบการณ์อดีต/ปัจจุบนั ผ่านไก่ของเรา ถูกปฏิเสธ มีไม่มีพลังส่วนบุคคลที่ เหนือมนุษย์
หรื อข้าง บนสวรรค์ที่เราเห็นได้โดยตรง การตรวจสอบเงื่อนไขนี้ตอ้ งมีความรู ้ที่เต็มรู ปแบบเกี่ยวกับการในหนอง
อีกครั้ง ในอเทวนิยม เห็นคือเห็นด้วยตนเองเป็ น: เป็ นทุกอย่างที่เห็นฟอร์มทั้งหมดในนั้น พวกเขาไม่จาเป็ นต้องสนับสนุนใด ๆ จากในหนอง สิ่ งที่อาจมีอยู่
ยันตัวเอง ย้าย ทาหน้าที่ในสามัคคีถึงแม้วา่ จะไม่มีความสามารถในการคิด การวางแผน การเห็น ได้ยิน...
การตรวจสอบเงื่อนไขนี้ตอ้ งมีความรู ้ที่เต็มรู ปแบบเกี่ยวกับการมองเห็น
อย่างไรก็ตาม ในศาสนาอิสลาม เป็ นเพียงอัลลอฮ์คือใคร Knower ทั้งหมด ตามที่เราเห็นในต่อไปนี้ [44] :
แน่นอน ผูป้ ฏิเสธเกี่ยวกับสัญญาณของอัลลอฮ์เฉย [ใด ๆ] มีมาเหล่านั้น
ไม่มีภายในหน้าอกของตนยกเว้นความภาคภูมิใจ
[ขอบเขตของ] ซึ่งพวกเขาไม่สามารถเข้าถึง
ดังนั้น ลี้ในอัลลอฮ์
แน่นอน มันคงที่ท้ งั หมดฟัง ทั้งหมดเห็นคือใคร [45] .
(Quran: 40/56)
อีกตัวอย่างเกี่ยวกับแนวคิดที่พระเจ้าจะถูกแทนที่ในอเทวนิยมคือ บังเอิญ: บางสิ่ งที่เกิดขึ้น หรื อมีอยูเ่ นื่องจากบังเอิญ ตัวอย่าง เช่นมีสลิ
ระบบเหมือนระบบสุ ริยะอาจมีอยู่ โดยบังเอิญ มากมาย และในบางระบบดาวเคราะห์ดงั กล่าว คือน่าเป็ นว่า planets เหมือนของเรามีอยู่ และในบางของ
planets เหมือนของเรา มันน่าเป็ นที่มีเงื่อนไขชีวิต และในบางเช่น planets คือน่าเป็ นที่นงั่ เล่นฟอร์มมีอยู่ …

นี้ยึดสมมติฐานที่ต่อไปนี้: สิ่ งที่ง่ายกว่ามารวมกันอาจเป็ นสิ่ งที่ complicate ระดับของสิ่ งที่สิ่งมีวิเต็ม ที่ระดับพวกเขาต้องไม่มีเงื่อนไข และจะ selfsustainable ด้วยตนเองได้ และ ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้ อัสสัมชัญนี้ไม่ยอมรับ เป็ นอัลลอฮ์คือ พระเจ้าเท่านั้น complicate สิ่ งต่าง ๆ:
เขาเป็ นพระเจ้าของทุกสิ่ งทุกอย่าง
(Quran: 6/164)
สิ่ งที่ระดับใด ๆ จาเป็ นต้องสร้าง และ sustaining พลังงานของอัลลอฮ์ ดังนั้น สิ่ งที่อยูใ่ นระดับที่แน่นอนที่อาจไม่เคยเต็มอธิ บาย กับสิ่ งที่เป็ น "ใดๆ"
ระดับที่ต่ากว่า หรื อ กับสิ่ งที่อยูใ่ นขั้นตอนใด ๆ ก่อนหน้านี้ เนื่ องจากเงื่อนไขบางอย่างที่จาเป็ นสิ่ งที่ระดับใด ๆ และสิ่ งที่ระดับต่าจะมีผลบังคับในกรณี ใด ๆ
ตัวอย่าง การดารงอยูข่ องสัตว์ไม่สามารถเต็มที่อธิ บาย โดยวิวฒั นาการและโมเลกุล เนื่ องจากไม่มีของโมเลกุล atoms, DNAs...คือด้วยตนเองได้
ในทานองเดียวกัน จานวนงานปรมาณู โมเลกุล เคมี หรื อชีวภาพเหตุการณ์ไม่เพิม่ ขึ้นความน่าเป็ น ultimate ของลักษณะที่ปรากฏของสิ่ งมีชีวิตมีชีวติ ใด ๆ
เห็นในกลอนต่อไปนี้ เป็ นการสร้างในฟากฟ้ าและแผ่นดินโลกไม่ใช่สิ่งซับซ้อนน้อยกว่าการสร้างของมนุษย์หรื อแบบฟอร์มอื่น ๆ ของชีวิต:
การสร้างของฟากฟ้ าและแผ่นดินมีค่ามากกว่าการสร้างมนุษย์ แต่ไม่ทราบส่วนใหญ่ของมนุษย์
(Quran: 40/57)
ยังขณะใช้บงั เอิญ และ probabilities, multitude of สิ่ งควรทาบัญชีเป็ นปัจจัยตลอดจนจากัดด้วย: ถ้าหนึ่งกล่าวว่า: หมายเลขเพิม่ เติมชื่อดาราจักร
การเพิ่มเติมการดารงอยู่ probabilities ของระบบดาวเคราะห์เช่นเดียวกับของเรา ซึ่งอาจจะจริ งบางส่วนเท่านั้น ทั้งหมด multitude
ชื่อดาราจักรในลักษณะหนึ่งอาจเพิ่ม probabilities การดารงอยูข่ องระบบดาวเคราะห์เหมือนกับของเรา อย่างไรก็ตาม multitude
ชื่อดาราจักรที่ใหญ่กว่า ใหญ่กว่าที่ตอ้ งการสมุห์เงื่อนไข ในคาอื่น ๆ ในขณะที่การเพิ่มของแต่ละอะตอมเพิม่ ความน่าเป็ นการดารงอยูข่ องระบบดาวเคราะห์
จะช่วยลดความน่าเป็ นสาหรับการดารงอยูข่ องจานวนรวมของ atoms [46] รวมถึงอะตอมนี้เพิ่มเติม
3.1.1.2.2

ศาสนาอิสลามและวิธีการ AGNOSTIC

Agnostic ความเชื่อและวิธีใช้การรับรองว่า เป็ นมนุษย์
เราไม่สามารถความความจริ งและพระเจ้าอยูน่ อกเหนือประสบการณ์อดีต/ปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับไก่ของเราเป็ นเห็น สัมผัส...
ตามวิธีการนี้มีความเป็ นไปได้ของการดารงอยูข่ องอะไรอยูน่ อก เหนือการมองเห็น แต่ เป็ นมนุษย์ เราไม่มีความสามารถที่จะรู ้วา่ มัน ดังนั้น เราไม่รู้วา่
มีพลังงานใด ๆ ส่วนบุคคล เหนือมนุษย์ และ เหนือสิ่ งที่เราเห็นได้
ข้อเท็จจริ งที่วา่ มนุษย์มีขอ้ จากัดในแง่ของความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับในหนองวิธีของศาสนาอิสลามและ agnosticism ที่ใช้ร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม ศาสนาอิสลามมีความแตกต่างกันจาก agnosticism ในประการที่สอง:
ประการแรก ข้างต้นทั้งหมดไม่มี Creator หนึ่งที่สร้างสร้าง เพื่อให้มีการทางานความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ร้างและสร้าง ดังนั้น ตามมองเห็นได้
เราสามารถสร้างข้อสรุ ปบางอย่าง เกี่ยวกับการในหนอง และผูส้ ร้าง
ประการที่สอง เป็ นดูในส่วนของข้อยกเว้นของที่ใต้กลอน ผูส้ ร้างนี้มีพลังร่ วมกันกับมนุษย์บางความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา นี้เป็ นพยนต์ในกลอนต่อไปนี้:
และก็ความไม่สิ่งของความรู ้ของเขา
ยกเว้นสาหรับเขา wills
(Quran: 2/255)
3.1.1.2.3

ศาสนาอิสลามและความเชื่อไปตามสื่ อสาร

และเมื่อจะกล่าวว่า พวกเขา "ตามเปิ ดสิ่ งที่อลั ลอฮ์ได้เผย
ว่า "ค่อนข้าง เราจะเป็ นไปตามที่ซ่ ึงเราพบ fathers เราฝึ กฝน
และแม้วา่ fathers ตนเข้าใจสิ่ งใด ไม่แนะถูกพวกเขานา
(Quran: 2/170)
ความเชื่อตามหลักในการสื่ อสารที่มีขอบเขตดีตามการยอมรับเนื้อหาของการสื่ อสารผ่านมา หนังสื อศักดิ์สิทธิ์ หรื อประเพณี
โดยไม่มีอย่างกว้างขวางสละเข้าบัญชีหกั ตรรกะจากการมองเห็น
ในศาสนาอิสลาม การสื่ อสารพูด และเขียนของผูส้ ร้างคือ เตือน และประกอบด้วยวิธีการคิด ข้อความต้นฉบับของผูส้ ร้างคือ จักรวาล
สังเกตและตัดสิ นเป็ นสาคัญ และแต่ละบุคคลรับผิดชอบแต่ละสาหรับความพยายามในการค้นหาความจริ งเกี่ยวกับการใช้งาน นอกจากนี้ เขาได้รับเชิญให้กรอง
ด้วยตรรกะของเขาสื่ อสารมายังเขาจาก contemporaries ของเขาและบรรพบุรุษของเขา ความจริ งดูโองการต่อไปนี้:
และขับร้องได้ข่าวของอับราฮัม
เคารพเมื่อเขากล่าวว่า พ่อของเขาและคนของเขา อะไรทาคุณภักดี
พวกเขาว่า เราเคารพภักดี idols และยังคงอยูเ่ หล่านั้นอุทิศ
เขากล่าวว่า ทาพวกเขาฟังคุณเมื่อคุณเซ้าซี้อะไร
หรื อทามีประโยชน์ หรื อจะทาลายหรื อไม่
พวกเขากล่าวว่า แต่เราพบ fathers ของเราทาดังนั้น.
(Quran: 26/69-74)

และทุกหนึ่งของพวกเขาจะมาให้เขาทีละในวันคืนชีพ
(Quran: 19/95)

พูด, " O บุคคลพระคัมภีร์ [47] , word ที่เท่าเทียมกันระหว่างเราและว่าเราจะไม่เคารพภักดีเว้นแต่อลั ลอฮ์ และภาคีสิ่งกับเขาไม่ มา
และไม่มีอื่นเป็ นขุนนางแทนอัลลอฮ์"
แต่ถา้ พวกเขาเบน จึง พูดว่า "แบกพยานที่เรามีมุสลิม [ส่งไปให้เขา]"
(Quran: 3/64)
กลุ่มหนึ่งของความเชื่อที่ยึดสื่ อสารส่วนใหญ่คือ polytheism Polytheist การกรอกข้อมูลสุ ญญากาศของความรู ้ โดยกาหนดให้อานาจแก่ลบสังเกต
เหล่านี้อานาจในการกาหนดอย่างชัดเจนหรื อโดยปริ ยายพฤษภาคมคล้ายเห็น ได้ ยิน self-sustaining, self-organizing การสื่ อสาร...
ศาสนาเกือบทุกศาสนาไม่ใช่ศาสนาอิสลามรวมถึงอเทวนิยม agnosticism, pantheism และอื่น ๆ ร่ วมปัจจัยดังกล่าวร่ วมกับ polytheism ใน
polytheism อานาจบางอย่างได้รับการกาหนด idols มนุษย์ที่ทาตัวอย่าง หรื อดวงอาทิตย์ จันทร์
และแม้กระทัง่ การบางอย่างมนุษย์ที่มีการระบุวา่ เป็ นเทพเจ้าโดยมนุษย์ ในทานองเดียวกัน ในอเทวนิยม บางอานาจมีกาหนดเรื่ อง วัตถุ หรื อนิติบุคคล

โดยมนุษย์ และการทาให้วิธีการ atheist generalizations: เมื่อการทดลองเสร็ จ ผลของเป็ น generalized จากทุกมุมโลก
และเอนทิตีที่ใช้ในการทดลองที่ถูกกาหนดคุณลักษณะบางอย่าง ตั้งชื่อความสัมพันธ์บางอย่าง แล้ว มีวตั ถุที่มีอานาจบางอย่าง
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่พบก่อนหน้านี้ภายใต้ สถานการณ์บางอย่าง จาก นั้นอานาจ หรื อแอตทริ บิวต์มี redefined ทดลองอีก สิ่ งที่ถูกอุปโลกน์
และทราบว่าขอบเขตบางอย่างถูกขยายเพื่ออะไรไม่ทราบ ดังที่กล่าวไว้ในต่อไปนี้:
"คุณไม่ใช้นอกเหนือจากเขา แต่ชื่อที่คุณตั้งชื่อ คุณ และคุณ fathers
(Quran: 12/40)
ใบเสนอราคาของอัลลอฮ์จาก believer ที่จะเกี่ยวข้องในความเคารพดังนี้:
"นี่คือคนของเรา ตั้งเทพเจ้าอยูข่ า้ งเขาไม่ ถ้าเฉพาะพวกเขาไม่สามารถให้หลักฐานใด ๆ สนับสนุ นตนขาตั้ง ใครคือร้ายยิง่ กว่าใคร fabricates อยู่
และคุณลักษณะอัลลอฮ์"
(Quran: 18/15)
วิธีการนี้มีรื่นรมย์สาหรับมนุษย์ ตามที่ตอ้ งการปฏิเสธของพลังงานใด ๆ ส่วนบุคคล เหนือมนุษย์ หรื อ เหนือสิ่ งมนุษย์สามารถจัดการ
วิธีการนี้ไม่ตอ้ งการส่งกาลังส่วนบุคคลสูงกว่ามนุษย์ Adoring สิ่ งที่มนุษย์ได้ทาไว้ เช่น idols/บัญญัติ กับตา หูทา โดยมนุษย์หรื อการบังคับ
และความสัมพันธ์ที่กาหนด โดยมนุษย์ ต้อง... วิธีการนี้ระบุวา่ เอนทิตีทางกายภาพในระดับของมนุษย์จะสามารถทาให้จกั รวาลนี้มีอยู่ อย่างไรก็ตาม
วิธีการนี้ไม่สามารถมีหลักฐานใด ๆ ที่สนับสนุนตัวเองเป็ นมันมากบางส่วน อัตนัย และข้อสรุ ปที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในกลอนต่อไปนี้เราดูการอ้างอิงถึงแรงจูงใจที่ตน้ แบบวิธีดงั กล่าว:
คุณได้เห็นคนใช้ desire ของเขาเองเป็ นพระเจ้าของเขาหรื อไม่ แล้ว คุณจะชอบเขาหรื อไม่
(Quran: 25/43)
3.1.1.3 ทุกคนเชื่อ ในเทพเจ้ามากกว่า หนึ่ง หรื อสิ่ งที่สอดคล้องกับแนวคิดของพระเจ้า
แต่ละฝ่ าย rejoices ในสิ่ งที่เป็ นกับตัวเอง
(Quran: 23/53)
หนึ่งในคานิยามของแนวคิดของพระเจ้าอาจ "สาเหตุของทั้งหมด" เป็ นเพียงบางส่วนเราสามารถทรานจากโองการต่อไปนี้:
พูดว่า: "ทั้งหมดได้จากอัลลอฮ์"
(Quran: 4/78)

นัน่ คืออัลลอฮ์ พระ
ไม่มีเทพไม่มียกเว้นเขา
ผูส้ ร้างทุกสิ่ งทุกอย่าง
(Quran: 6/102)

ทุกคนเชื่อในคาอธิ บายบางสิ่ งที่เขาสังเกต ในคาอื่น ๆ นอกอสัญ ที่ทุกคนเชื่อในสิ่ งที่สอดคล้องกับพระเจ้าเขาแน่นอน
ระดับสูงสุ ดของแต่ละคาอธิ บายสาหรับเขาสังเกตทั้งหมดสอดคล้องกับแนวคิดของพระเจ้า [48] ในศาสนาอิสลาม ตัวอย่าง
คริ สเตียนบางอาจเชื่อว่าพระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา) คือเขาจากใครทุกอย่างมา ดังนี้ พระเยซู Jesus Christian สอดคล้องกับพระเจ้า ตัวอย่างเช่น
atheist ที่อาจเชื่อว่า การบังคับทางกายภาพและความสัมพันธ์เป็ นสิ่ งที่เกิดเนื่องจากการที่ทุกสิ่ งทุกอย่างขึ้น ดังนั้น สาหรับ atheist นี้
บังคับทางกายภาพและความสัมพันธ์เหล่านี้ตรงกับแนวคิดของพระเจ้า ธรรมชาติท้ งั หมดเหล่านี้ไม่สามารถเป็ นจริ งในเวลาเดียวกัน
เนื่องจากพวกเขาจะแตกต่างกัน
ดังนั้น ตามคานิยามข้างต้นว่า พระเจ้าเป็ นสาเหตุของทั้งหมด การสนทนาควรจะบนว่าพระเจ้ามีอยู่ หรื อไม่ [49] แต่ ควรอยูบ่ นพระเจ้าที่แท้จริ งคือใคร
และใครทาให้เป็ นจริ งทั้งหมด คือพระเจ้าที่จริ ง กลุ่มของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อไม่เกี่ยวข้องทางกายภาพ และบังคับ พระเจ้าของพระอาทิตย์หรื อพระเจ้าของ
จันทร์ มนุษย์... หรื อคือคนที่เป็ นด้วยตนเอง และหาตัวจับยากกับสิ่ งเหล่านี้หรื อไม่
3.1.2

มีไม่มีพระเจ้าแต่อลั ลอฮ์ : จักรวาลนี้และส่วนประกอบไม่สมบูรณ์ มีเพียงหนึ่งอานาจ

เพื่อให้ รู ้วา่ :
ไม่มีพระเจ้าแต่อลั ลอฮ์ได้
(Quran: 47/19)

ทาหน้าที่อลั ลอฮ์ และเข้าร่ วมพันธมิตรไม่ใด ๆ กับเขา
(Quran: 4/36)

และ [เอ่ย มุฮมั มัด O], เมื่อLuqmanว่า ให้บุตรชายของเขา ในขณะที่เขาถูกสัง่ ให้เขา "O ลูกชายของฉัน ไม่สมั พันธ์ [อะไร] กับอัลลอฮ์ แน่นอน สมาคม
[กับเขา] เป็ นความอยุติธรรมมาก [50]"
(Quran: 31/13)

Forgives อัลลอฮ์ไม่วา่ พันธมิตรที่ควร ascribed จงให้เขา [51] .
เขา forgives (ทั้งหมด) บันทึกที่ใครเขาจะ
Whoso ascribes พันธมิตรเพื่ออัลลอฮ์ เขาได้แท้อุปโลกน์บาปมหาศาล
(Quran: 4/48)
อธิ บายเป็ นบางส่วนข้างต้น เทพเจ้าหลายในฟอร์มของ idols หรื อดวงอาทิตย์ หรื อ moon
หรื อเทพเจ้าในรู ปแบบของการบังคับทางกายภาพหรื อความสัมพันธ์ที่ไม่มีพ้นื ฐานใด ๆ และขอปฏิเสธในศาสนาอิสลาม มนุษย์หรื อส่วนอื่น ๆ
ของจักรวาลนี้ไม่ใช่ส่วน พนักงาน แบบฟอร์ม และรุ่ นของอัลลอฮ์
แล้วถ้าเราปฏิเสธเทพเจ้าเท็จ เราจะอยูร่ ่ วมกับพระเจ้าจริ งในประสบการณ์ของอับราฮัม (สันติภาพจะขึ้นเขา):
และดังนั้นจึง ไม่ได้เราแสดงอับราฮัม realm ฟากฟ้ าและโลกที่เขาอยูร่ ะหว่างบาง [ในศรัทธา]

ดังนั้นเมื่อคืนครอบคลุมเขา [กับความมืด], เขาเห็นดาว เขากล่าวว่า "คือพระเจ้าของฉัน" แต่เมื่อมันตั้งการ เขากล่าวว่า "ฉัน ชอบไม่ที่หายไป
และเมื่อเขาเห็น the moon จัตวา เขากล่าวว่า "คือพระเจ้าของฉัน" แต่ เมื่อมัน ตั้งการ เขากล่าวว่า "เว้นแต่พระเจ้าของฉันแนะนาให้ฉนั
ฉันจะย่อมได้ในหมูค่ นนอกคอก"
และเมื่อเขาเห็นดวงอาทิตย์จตั วา เขากล่าวว่า "นี้เป็ นพระของฉัน อยูม่ ากกว่า" แต่เมื่อมันตั้งการ เขากล่าวว่า "โอ คนของฉัน แท้
ฉันฟรี จากการเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์
แน่นอน ฉันได้เปิ ดหน้าของฉันไปทางเขาที่สร้างในฟากฟ้ าและแผ่นดินโลก ลาดไปทางความจริ ง และฉันไม่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ กับอัลลอฮ์"
(Quran: 6/75-79)
ลึกภายในทุกคนมีอยู่ หรื อมีศรัทธาในอัลลอฮ์: ที่ระยะที่แน่นอนในขณะที่เราไม่มีอุปโลกน์เทพเจ้าเท็จที่อลั ลอฮ์ได้นาชีวิตของเราเข้าสู่การมีชีวิตอยู่
questioned เราและเราได้ท้ งั หมดเหมือนกับเขาถูกพระเจ้าของเรา นี้ เป็ นอธิ บายในกลอนต่อไปนี้:
และ [พูด] เมื่อพระเอาเด็กของอาดัมจากไว้จากลูกหลานของตน และทาการเบิกความของตนเอง, [พูดเหล่านั้น], "ฉันไม่พระ กล่าวพวกเขาว่า "ใช่ เรามี
testified [นี้] lest คุณควรพูดในวันคืนชีพ "แน่นอน เราได้น้ ีโดยไม่รู้ตวั นั้น"
(Quran: 7/172)
3.1.3

วิธีการทาความเข้าใจผูท้ ี่อลั ลอฮ์คือ และข้อเท็จจริ งบางคียท์ ี่เกี่ยวข้องกับเขาที่ เราสังเกตในจักรวาลของเรา

พูดว่า:
"นี้เป็ นวิธีของฉัน
ผมเรี ยกอัลลอฮ์ มีความรู ้แน่
ฉันและบุคคลต่อไปนี้หลังจากที่ฉนั "
(Quran: 12/108)
3.1.3.1 วิธีการทัว่ ไป
ในศาสนาอิสลาม วิธีเข้าใจอัลลอฮ์เริ่ มต้นกับความรู ้สึกของกตัญญุตา carefulness การสังเกตของจักรวาลและการใช้เหตุผล
เกือบทุกคนที่ได้ขอบคุณ และระมัดระวังจะถามคาถามเหล่านี้: ที่ favors ที่เราพบมาจาก ซึ่งสิ่ งที่เจ็บปวดมาจากไหน ทาไมฉันเกิด ฉันทาอยูท่ าไม
เกือบทุกคนตรรกะจะถาม: ทาไมเราสังเกตเป็ นวิธีการเป็ นอย่างไร
จาก นั้นเราจะจัดสรรความพยายามในการปฏิบตั ิตามนโยบาย และให้เหตุผลในสิ่ งที่เราสังเกต
แล้วเป็ นผลิตภัณฑ์ให้เราคิดเกี่ยวกับของโปรดิวเซอร์ ดังนั้นเอกภพนี้ยงั จะให้เรา -ศรัทธา - ความคิดเกี่ยวกับการให้ผสู ้ ร้าง ทางการเช่น
เมื่อหนึ่งเห็นสุ เหร่ าSultanahmetเขาจะมีความคิดเกี่ยวกับของสถาปนิก เขามีความสามารถบางอย่างที่เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ ความงาม สร้างทีม เงิน
และการวางแผน ดังนี้ เอกภพที่เราสังเกตยังให้เราความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ผสู ้ ร้าง
ผูส้ ร้างไม่มีสาหรับเรา เราจะใช้สาหรับผูส้ ร้าง ดังนั้น เขาจะไม่ตามความคาดหวังของเรา แต่คงจะ ตามตัว และ
ตามข้อสรุ ปที่ถูกต้องที่เราอาจทาภายใต้คาแนะนาของเขาเกี่ยวกับสิ่ งที่เราสังเกตทางในจักรวาล อัลลอฮ์กล่าวว่า ดังนี้:
แต่ถา้ ความจริ งได้ตามปรารถนาของตนเอง ในฟากฟ้ า และแผ่นดินโลก และบุคคลอยูใ่ นเหล่านั้นจะได้ถูกปู้ ยี่ปู้ยา

(Quran: 23/71)
ทาในความเคารพนี้ ใน Quran อัลลอฮ์ให้อา้ งอิงถึงข้อเท็จจริ งทางกายภาพ ชีวภาพ ดาราศาสตร์และเหตุการณ์มากมาย
ทุกอย่างในจักรวาลนี้เป็ นเครื่ องหมายที่แสดงให้เห็นความสามัคคี อานาจ และคุณลักษณะบางอย่างของอัลลอฮ์
เป็ นอะไรที่ ใช่อลั ลอฮ์จะไม่ดว้ ยตนเอง หรื อผู ้ สร้าง ทุกสิ่ งที่เป็ นผลลัพธ์ของแอตทริ บิวต์ของอัลลอฮ์ ดังนั้น
ทุกสิ่ งที่แสดงให้เห็นคุณลักษณะบางอย่างของอัลลอฮ์ [52] ด้านล่างนี้เป็ นตัวอย่าง
3.1.3.2 ตัวอย่าง
3.1.3.2.1

สิ่ งต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

และเป็ นที่เขาสร้างสวนที่ trellised และuntrellisedและdatepalmsและครอบตัดของรู ปร่ างที่แตกต่างกัน และรสชาติ
(ของผลไม้และเมล็ดพืชของ) และมะกอก และ ทับทิม เหมือน และไม่เหมือนกัน
(Quran: 6/141)
ในจักรวาลของเรา เราคานึงถึงหลายสิ่ งที่คล้ายคลึงกัน หรื อเปรี ยบ ตัวอย่าง มีอิเล็กตรอน มากมายคล้าย atoms พืช และสัตว์มากมาย... สาหรับอินสแตนซ์
อิเล็กตรอนเป็ นนิติบุคคลแตกต่างกัน แต่พวกเขาจะคล้ายกัน และอยูภ่ ายใต้กฎเดียวกัน
เป็ นจักรวาลนี้ทางคณิ ตศาสตร์ [53], ว่าเรามองลงในแมโครหรื อ micro ระดับ หรื อ ในอดีต หรื อใน อนาคต
เราเสมอสังเกตสถานการณ์เดียวกันในทุกสิ่ งทุกอย่าง อะไร ๆ ที่เป็ นมาตราส่วน เราสามารถแบ่งในมิติต่าง ๆ และมีส่วนที่ไม่แตกต่างกัน แต่ที่ได้เปรี ยบ
หรื อเดียวกัน
นี้แสดงให้เห็นว่า แหล่งที่มาของทั้งหมดเป็ นเหมือนกัน และทั้งหมดถูกสร้าง และ sustained โดยผูส้ ร้างเดียวกัน ผูอ้ อกแบบ หรื อมิฉะนั้น
เราจะไม่สามารถสังเกตแม้สองคล้ายอิเล็กตรอน
3.1.3.2.2

-รวมถึง CAUSALITY - สิ่ งที่เป็ นส่วนประกอบของระบบ

ให้พรเขาในมือซึ่งเป็ นจักรวรรดิ และ คือเขาอยูเ่ หนือทุกสิ่ งทุกอย่างเชี่ยวชาญ
[เขา] ผูส้ ร้างชีวิตและชีวิตในการทดสอบคุณว่าที่ของคุณเป็ นที่ดีที่สุดในการกระทา
และเขาเป็ นสง่า Forgiving [และ] ผูส้ ร้างฟากฟ้ าเจ็ดในเลเยอร์
คุณไม่เห็นในการสร้างมากที่สุดเมตตาไม่สอดคล้องใด ๆ
ดังนั้น กลับ (ของคุณ) วิสยั ทัศน์ (ฟ้ า); คุณเห็นใด ๆ แบ่ง
แล้ว กลับ (ของคุณ) วิสยั ทัศน์อีกครั้งสองครั้ง
วิสยั ทัศน์ (ของคุณ) จะกลับไปยังคุณ humbled ขณะที่เหนื่อยอยู่
(Quran: 67/1-4)
อื่นหมายความสามัคคีของทั้ง Creator ของหมดเป็ นทุกอย่างในจักรวาลนี้เป็ นส่วนหนึ่งของระบบ
มีอิเล็กตรอนในตาของเราอาจเป็ นส่วนหนึ่ งของอะตอม ของเซลล์ ของตาของเรา ของเรา ศีรษะของกายของเรา ระบบสุ ริยะ...
หรื ออาจเป็ นส่วนหนึ่งของระบบอื่น ๆ

ตาของเรา หูเรา โลก the moon แสงแดด ก้อน หิ น นก...พวกเขากาลังทุกส่วนของระบบ ตัวอย่างสิ่ งที่เราใช้ รู ปภาพใด ๆ ก็ตามที่เราใช้เราจะเห็นว่า
เป็ นส่วนหนึ่งของระบบ และที่ประกอบด้วยระบบและส่วนต่าง ๆ ของระบบ ทุกอย่างทางานสัมพันธ์กบั สิ่ งต่าง ๆ
พวกเขาทั้งหมดมีความหมาย เป็ นฟังก์ชนั การทางาน และสัมพันธ์ กับผูอ้ ื่น เราสามารถดูได้แม้ภายในสิ่ งพร้อม ๆ กันในรู ปถ่ายที่เราถ่าย Causality
ที่ยงั เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมดนี้และผลพวงของความสามัคคีท้ งั หมด
อย่างมือ แม้วา่ ส่วนไม่มีพลังงานการวางแผน การจัดระเบียบ หรื อ การวิเคราะห์ที่มีอยู่ และพวกเขาทาหน้าที่ในการสามัคคีภายใน และภาย นอกตัวเอง
สิ่ งที่ระบบแบบฟอร์ม และทาหน้าที่อย่างผสานกลมกลืนแสดงว่า พวกเขาถูกกาหนด โดยผูส้ ร้างหนึ่ง และที่พวกเขาภายใต้การควบคุมของนี้ Creator และ
Sustainer มิฉะนั้น ไม่มีระบบไม่สามารถทาให้การดารงอยูข่ อง และเราจะไม่สามารถวิทยาศาสตร์ การทาความเข้าใจสิ่ งใด การทานาย การคานวณ
การแต่งทา...
ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้ ทุกอย่างที่เป็ น "เรื่ อง" จากการกระทาของอัลลอฮ์:
แล้ว พวกเขาไม่ดูที่อูฐวิธีถูกสร้างหรื อไม่
และที่ทอ้ งฟ้ า ว่ามันถูกยก
และสร้างอนุสรณ์ที่ภูเขา วิธีพวกเขาได้หลาย
และดินไว้ อย่างไรมันถูกแผ่
เตือนดังนั้น, [O มุฮมั มัด]; คุณจะเตือนเท่านั้น
คุณจะไม่เหนือพวกเขาตัวควบคุม
(Quran: 88/17-22)
อีกครั้ง ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้ กาลังผลิตของเราได้ยิน ตา หัวใจ และ โลก พวกเขาทั้งหมดสาหรับเหตุผล และในความรู ้สึกนี้
เป็ นเอกภาพภายใต้หนึ่ง:
และเป็ นผูท้ ี่ผลิตสาหรับคุณได้ยิน และการมองเห็น และ หัวใจ เล็กน้อยได้คุณกตัญญู และว่าผูท้ ี่มีคูณคุณทัว่ โลก และรวบรวมเข้ากับเขา คุณจะอยู่
(Quran: 23/78-79)
ทานอง สิ่ งมีชีวิตทั้งหมดมีอยูห่ ลายเหตุผล และพวกเขาจะคล้ายคลึงกับเราในลักษณะตามที่ระบุในกลอนต่อไปนี้:
และไม่มีสิ่งมีชีวิตใน [หรื อภายใน] โลกหรื อนกที่ลอย ด้วยปี กของยกเว้นว่าจะเป็ นชุมชนเช่นคุณ
(Quran: 6/38)
และ ตามที่เราสังเกตเห็นในกลอนต่อไปนี้ เขา exalts ทุกอย่าง และทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นคนใช้ของอัลลอฮ์ และพวกเขามี sustained โดยอัลลอฮ์:
ฟากฟ้ าที่เจ็ด และแผ่นดินโลก และอะไร ๆ ที่เป็ นการยกให้เขา และไม่มีสิ่งยกเว้นว่ามัน exalts [อัลลอฮ์] โดยสรรเสริ ญของเขา แต่คุณไม่เข้าใจตน [วิธีการ]
exalting แน่นอน เขาคือ Forbearing และ Forgiving เคย
(Quran: 17/44)
3.1.3.2.3

ความสามัคคีตามลาดับ

และว่าผูท้ ี่ส่งลมเป็ นข่าวดีก่อนความเมตตาของเขา และเราส่งลงจากน้ าบริ สุทธิ์ ของท้องฟ้ าที่เราอาจนาชีวิตถึงที่ดินตาย
และให้เป็ นเครื่ องดื่มที่เราได้สร้างปศุสตั ว์และผูช้ ายมากมาย
(Quran: 25/48-49)
ของเราความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่ งที่ผอู ้ ื่นภายในมิติของเวลายังแสดงให้เห็นความสามัคคีท้ งั หมด: ฝนลดลง แล้ว แยกเมล็ดพืช จาก นั้นพืชเติบโต แล้ว
สัตว์กินพืช... เหตุการณ์การกลมกลืนตามลาดับแสดงพลังหนึ่งข้างต้นทั้งหมด ทุกอย่างมีทิศทาง มีเป้ าหมาย
เมื่อฝนตก อัลลอฮ์ได้แล้วเป้ าหมายในฝน แต่ตามวิธี disbelieving ฝน เพิ่งแยกทางกายภาพเหตุการณ์ เมื่อฝนตก ไม่มีใครมีเป้ าหมายใด ๆ ในการผลิต
โดยทา rain
อย่างไรก็ตาม ชีวิตจริ งไม่เหมือนกับภาพลวงตาในภาพยนตร์ ในภาพยนตร์ เรารู ้สึกตัวอย่างเช่นเราเห็นนก flying
แม้วา่ จะมีรูปภาพแบบคงที่เพียงที่มาหลังจากที่อื่นแน่นอนเร็ ว ถ้าเราขยายในการลงมาของฝนจริ งเงื่อนไขของเวลา รายละเอียด minutest
เราไม่สามารถเข้าถึงจริ งในระดับมีเฉพาะรู ปภาพได้ ในทุก ๆ ระดับ จะมีการเคลื่อนที่ พลังงาน ทิศทาง ดังนั้น ความจริ ง ถ้าเราขยายภายในมิติของเวลา
เราเสมอดูที่สาเหตุและผลลัพธ์มีร่วมกัน ระดับไม่มีที่ เราจะได้เห็นเฉพาะผลลัพธ์ หรื อสาเหตุเท่านั้น ดังนั้น
สาเหตุไม่สามารถจะถือว่าเป็ นการโดดเดี่ยวจากผลลัพธ์ [54]; และพวกเขาไม่สามารถจะถือว่าเป็ นต้นกาเนิด ultimate ของเราสังเกต
ดังนั้น อดีตขึ้นกับอนาคต เป็ นในอนาคตตามผ่านมา และทั้งหมดถูกยึดของอัลลอฮ์หนึ่ง ตามที่เราเห็นในตัวอย่างในโองการต่อไปนี้:
และ (เรา) ส่งลง จากเมฆฝน น้ ากาลังเท ว่า เราอาจนามาถึงเมล็ดพืชและสมุนไพร
(Quran: 78/14-15)
คุณจะพบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความสามัคคีตามลาดับในส่วน 3.6 ภายใต้หวั เรื่ อง "ชะตากรรม"
3.1.3.3 สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลง
พูดว่า
"โอ้ อัลลอฮ์ เจ้าของอธิ ปไตย คุณให้อานาจอธิ ปไตยซึ่งเป็ นบุคคลที่คุณจะ และคุณใช้อานาจอธิ ปไตยอยูท่ ี่คุณจะ
คุณเกียรติศกั ดิ์ที่คุณจะ และถ่อมตัวซึ่งคุณจะ
ในมือของคุณจะดี [ทั้งหมด]
แน่นอน คุณอยูเ่ หนือทุกสิ่ งทุกอย่างเชี่ยวชาญ
คืนการใส่วนั เกิด และคุณทาให้วนั คืน การป้ อน
และคุณนาชีวิตจากความตาย และคุณนาตายจากการมีชีวิต
และคุณให้แก่บุคคลที่คุณจะไม่ มีบญั ชีสารอง"
(Quran: 3/26-27)
เมื่อเราสังเกตจักรวาล เราเห็นว่า ส่วนประกอบมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น มีการตาย มีชีวติ ไม่มีกลางคืน ไม่มีวนั ยังเป็ นสถานการณ์ในระดับ
subatomic และระดับกาแลกติก

และถ้าส่วนของทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลง แล้วผลนั้นยังสามารถเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ถ้าฉันสามารถหลอม และเปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของรถ
แล้วฉันสามารถออกแบบ และเปลี่ยนรถ ดังนั้น จักรวาลนี้ รวมทั้งหมดของเรื่ อง กฎหมายของทางกายภาพ กฎของชีวภาพ
และผลของสามารถได้รับการออกแบบ และสร้างในแบบฟอร์มต่าง ๆ โครงสร้าง
บางคนอ้างว่า พวกเขาสามารถอธิ บายทุกสิ่ งทุกอย่างกับกฎหมายทางกายภาพ ความสัมพันธ์ และอื่น ๆ ตามนั้น เนื่องจากกฎหมายทางกายภาพและอื่น ๆ
จักรวาลนี้คือ อะไรมีเป็ น ดังนั้น ไม่จาเป็ นสาหรับพระเจ้าใด ๆ
ตาม Quran อย่างไรก็ตาม อัลลอฮ์เท่านั้นคือแบบสัมบูรณ์ และอะไรเป็ นไปตามจะพระ และเป็ นการขีดเส้นใต้ในใบเสนอราคาข้างต้นจาก Quran
กับแนวคิดของการเปลี่ยนแปลง เขาไม่สามารถทาอะไรก็ตามที่เขา wills ไม่มีอะไรที่เราสังเกตในจักรวาลของเรารวมทั้งกฎทางกายภาพ ความสัมพันธ์
เป็ นแบบสัมบูรณ์ อัลลอฮ์อาจสร้าง หรื ออาจสร้าง universes ที่กฎทางกายภาพ ความสัมพันธ์จะแตกต่างกัน
ดังนั้นไม่มีเช่นกฎทางกายภาพหรื อความสัมพันธ์สามารถใช้เพื่ออธิ บายการเกิดขึ้นทาไมเราสังเกตสุ ด และดังนั้น จักรวาลทั้งหมดนี้ไม่ใช่โครงสร้างที่ตอ้ งรับ
ใน Quran มีตวั อย่างที่แสดงว่า ไม่มีอะไรเป็ นสัมบูรณ์เว้นแต่อลั ลอฮ์ หนึ่งของพวกเขาต่อไปนี้คือ:
(อัลลอฮ์กล่าวว่า:)
"คืออะไร และที่ในมือขวา โมเสส O"
เขากล่าวว่า
"เป็ นเจ้าหน้าที่ของฉัน ฉันเรี ยนรู ้มนั และฉันนาลงใบไม้แกะของฉัน และมีการใช้อื่น ๆ ณ"
[อัลลอฮ์] กล่าวว่า "โยนมันลง O โมเสส
เพื่อให้เขาสาดลง และ thereupon มันเป็ นงู ย้ายฉิ ว
[อัลลอฮ์] กล่าวว่า "ยึดมัน และกลัวไม่
เราจะกลับไปเป็ นสถานะเดิม
(Quran: 20/17-21)
ถ้าตามกฎทางกายภาพ ฉันอธิ บายบางสิ่ งบางอย่าง ในตุรกี แต่ไม่ใช่ ในเยอรมนี แล้วกฎนี้ไม่ได้กฎทางกายภาพถูกต้องเต็มที่ในความเป็ นจริ ง เหมือนกัน
ถ้าตามกฎ ฉันอธิ บายบางสิ่ งบางอย่างในจักรวาลนี้แต่ไม่มีอะไรอยูน่ อกจักรวาลนี้เท่านั้น กฎนี้ไม่ได้เป็ นกฎสัมบูรณ์
จักรวาลนี้เองคือ จักรวาลออกแบบมาเป็ นพิเศษ จักรวาลนี้เป็ นเพียงทางเลือกของอัลลอฮ์ มันไม่ใช่ความจริ งทั้งหมด และแบบสัมบูรณ์
ดังนั้น ถ้า universes ต่าง ๆ อาจมี คาอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ที่นาเสนอได้เสมอคาอธิ บายเฉพาะ และพวกเขาจะไม่สมบูรณ์ ถ้าเราใช้น้ นั เป็ นแบบสัมบูรณ์
วิธีการนี้จะไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ และมันตั้งใจจะจากัดความรู ้ของเราอาจเกิดขึ้น
มีความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้ ึนอยูก่ บั ค่าสังเกตของเรา ถ้าเราสังเกตแตกต่าง ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ของเราจะแตกต่างกันด้วย ตัวอย่างเช่น
วิทยาศาสตร์การอ้างเพื่ออธิ บายทาไมปากกาจะลงมาเมื่อให้มนั อย่างไรก็ตาม ถ้ามันไปขึ้นเมื่อให้มนั วิทยาศาสตร์จะเรี ยกร้องให้อธิ บายอีกครั้ง
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ของเราคือ reactive ในธรรมชาติ ดังนั้นมันไม่ได้อธิ บายทาไมสิ่ งที่เป็ นวิธีจะ แต่อธิ บายขอบเขตแน่นอนว่าสิ่ งที่เกิดขึ้น
ตามศาสนาอิสลาม อัลลอฮ์ให้แก่สิ่งมีชีวิตของเขาลักษณะของพวกเขา และทาให้พวกเขาเกิดขึ้น ดังนั้น ทางกายภาพ
ชีวภาพ...กฎจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิเหตุผล และจะเพิ่มเราศิลปะของอัลลอฮ์ ความงาม และสามัคคีในสิ่ งที่เราสังเกต
เราต้องการกฎและคุณลักษณะเพื่อทาความเข้าใจ "วิธี" สิ่ งที่เกิด เพื่อให้เราสามารถใช้ เพื่อให้เราสามารถประดิษฐ์เครื่ องจักร เพื่อให้เราสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ
เหล่านี้... แต่ไม่สมบูรณ์ เหล่านี้เป็ นคาอธิ บายบางส่วนของเหตุการณ์มีประสบการณ์

ตามศาสนาอิสลาม ultimate สาเหตุของสิ่ งที่เราสังเกตและสิ่ งที่เราไม่สงั เกตคือ ผูส้ ร้างหนึ่งและ Sustainer ที่หนึ่ง ดังนั้น
ต้องพิจารณาความสัมพันธ์บางอย่างซึ่งสามารถออกแบบมาแตกต่างกันเป็ นแบบสัมบูรณ์ และติดค้างเหล่านั้นสิ่ งที่เราสังเกตไม่ได้ยอมรับได้
ดังนั้น ถ้าจักรวาลนี้เป็ นเพียงหนึ่งทางเลือก จาก นั้นเพียงหนึ่งผูท้ ี่ได้เลือกทางเลือกที่นาเสนอเป็ นแบบสัมบูรณ์ และดังนั้น "ไม่มีไม่มีพระเจ้า" "เว้นแต่อลั ลอฮ์"
ที่มีพลังโดยรวมผ่านแต่ละสิ่ ง
3.1.3.4 สิ่ งที่ความสัมพันธ์ทางนิ้ว PASSIVE อยูก่ าลังสร้างของอัลลอฮ์ไม่หมอบอาทิตย์ หรื อ the moon
แต่หมอบเพื่ออัลลอฮ์ ผูส้ ร้างเหล่านั้น
(Quran: 41/37)

เขามี feet โดยที่พวกเขาเดินอย่างไร
หรื อพวกเขาได้ โดยที่พวกเขาตีมือ
หรื อเขามีตาที่จะเห็นหรื อไม่
หรื อเขามีหูซ่ ึงพวกเขาได้ยิน
พูด, [O มุฮมั มัด],
"โทรติดต่อของคุณ 'พันธมิตร' แล้วหารกับฉัน และให้ฉนั respite ไม่"
(Quran: 7/195)
แต่ละสิ่ งมีการดารงอยูเ่ นื่องจากจะ พลังงาน และความรู ้ของอัลลอฮ์ องค์ประกอบของระบบที่ประกอบด้วยสิ่ งนี้และสิ่ งมีอยูก่ ารดังกล่าวเนื่องจากจะ พลังงาน
และความรู ้ของอัลลอฮ์ ความสัมพันธ์น้ ีระหว่างอัลลอฮ์และสิ่ งที่ไม่ซ้ ากัน ไม่มีไม่มีความสัมพันธ์คล้ายคลึงกันระหว่างสิ่ งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ นี้คือพร้อม ๆ
กับข้อเท็จจริ งพื้นฐานของอิสลามที่ระบุไว้ในกลอนต่อไปนี้:
ไม่มีพระเจ้าแต่อลั ลอฮ์ได้
(Quran: 3/62)
จากนั้น ไม่มีวตั ถุที่เราสังเกตได้ดว้ ยตนเอง หรื อแบบสัมบูรณ์ เมื่อฉันพูด "ตารางนี้เป็ นขนาดเล็ก" แม้แต่คุณลักษณะของ smallness
ไม่ได้อยูใ่ นความเป็ นจริ งนี้ตาราง คุณลักษณะนี้ไม่ได้อยูภ่ ายในตารางนี้ ตารางมีขนาดเล็กเท่านั้นค่อนข้างไปเป็ นอย่างอื่น เดียวกันเก็บจริ งสาหรับส่วนต่าง ๆ
ของตารางเช่นกัน นาไปเปรี ยบเทียบนี้ใช้สาหรับคุณลักษณะอื่น ๆ ของตารางด้วย รวมถึงของมวล การพลังงาน ฟังก์ชนั การทางานของ สี ... นี้คือไม่เพียงแต่
สาหรับความเข้าใจของเรา แต่กาลังมาก และ สาหรับแอตทริ บิวต์มากของตาราง
ตารางอาจไม่มีฟังก์ชนั ใดผ่านอะไรอีกยกเว้นถ้ามีกาหนดร่ วมกับสิ่ งอื่น ๆ เป็ นส่วนหนึ่งของระบบพิกดั มีชื่อเสี ยงมีท้ งั หมดของส่วน กาหนด โดย definer
ที่เดียวกัน
ดังนั้น ของแต่ละสิ่ งที่เราสังเกตการ ความสามัคคีของผูส้ ร้าง "หนึ่ง" และที่ "หนึ่ง" Sustainer ข้างบนเหล่านั้นจาเป็ น ในการมีอยู่ และ ในความหมายว่า
อะไร

ความสามัคคีของอัลลอฮ์ท้ งั หมด จะรวบรัดอธิ บายในโองการต่อไปนี้:
พูดว่า:
"เขาคืออัลลอฮ์ หนึ่ง
อัลลอฮ์คือ การด้วยตนเอง [55]
เขาไม่ begets หรื อไม่เกิด.
และมีไม่มีที่เปรี ยบกับเขา"
(Quran: 112/1-4)
ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้ ทุกอย่างที่มีอยูม่ ีการวัดในสายตาของอัลลอฮ์:
และทุกสิ่ งทุกอย่างกับเขาเป็ น ด้วย (ครบกาหนด) วัด
(Quran: 13/8)
ดังนั้น มีพระเจ้าหนึ่งเท่า และไม่สามัคคีพระข้างบนทั้งหมด ไม่มีอะไรสามารถมี ไม่มีอะไรสามารถหมายความว่า อะไร อะไรสามารถมีแอตทริ บิวต์ใด ๆ
ไม่มีเทพเจ้าไม่มีพร้อมกัน หรื อตามลาดับ เขาเป็ นพระเจ้าเบ็ดเสร็ จ เขาเป็ นสาเหตุทนั ที และ ultimate ของทั้งหมด เขาไม่ใช่สาเหตุบางส่วน
3.1.3.5 บางข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงให้เราความสามัคคีของอัลลอฮ์ท้ งั หมด
และไม่แก้จากพระเป็ นใด ๆ [ส่วนหนึ่งของการ] น้ าหนักของอะตอมภาย ในโลก หรื อภาย ในฟ้ าหรื อ [อะไร] มีขนาดเล็กกว่าที่
หรื อมากกว่าแต่ให้อยูใ่ นการลงทะเบียนที่ชดั เจน
(Quran: 10/61)

รับความสุ ขอยูใ่ นมือซึ่งเขาเป็ นอานาจอธิ ปไตยที่ และ เขาสามารถทาสิ่ งต่าง ๆ ทั้งหมด
(Quran: 67/1)
เราสามารถสังเกตตัวอย่างอื่น ๆ แสดงว่า ไม่มีเอกภาพแบบข้าง บนแต่ละสิ่ ง และ เหนือทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้า drop ปากกาบนพื้นดิน
ฉันรู ้ที่จนมาถึงพื้นดิน แผ่นดินโลกจะหมุนมุมบาง หรื อโฟตอนบนดาวจะไปไกลแน่นอน โฟตอนไม่สามารถดาเนินการมม.ไม่ มีปากกาต่อไกลบาง
และในทางกลับกันได้
อย่างไรก็ตามลึกไปในระดับไมโคร ย้อนหลังอย่างไรก็ตามเราไปในเวลา เราสังเกตสถานการณ์เดียวกัน
สามัคคีของ space-time และความสามารถของเราใน การคานวณ การเปรี ยบเทียบ ทานาย และเพลิดเพลินกับแสดงความสามัคคีขา้ งต้นทั้งหมด
สามัคคีน้ ีแม้วา่ มี multiplicity ในจักรวาลนี้ แสดงว่า ทุกอย่างจะและอานาจของพระเจ้า All-Powerful หนึ่ง
3.1.4

ชื่อของอัลลอฮ์

เขาคืออัลลอฮ์ ไม่ใช่ใคร มีไม่มีเทพ Knower ในหนองและที่ witnessed เขาเป็ น Beneficent, Merciful
เขาคืออัลลอฮ์ ไม่ใช่ใคร มีไม่มีเทพ พ่อ ความขาว ความ สงบBestowerศรัทธา พนักงานที่ สง่า Compeller, Superior

เกียรติเพื่ออัลลอฮ์ (High คือเขา) อยูเ่ หนือสิ่ งที่พวกเขาเชื่อมโยงกับเขา
เขาคืออัลลอฮ์ ผูส้ ร้าง ผูเ้ ริ่ ม Designer เขาเป็ นเจ้าของชื่อสวยงาม
อะไร ๆ อยูใ่ นฟากฟ้ าและแผ่นดินโลกคือ exalting เขา และเขาเป็ นสง่า Wise
(Quran: 59/22-24)
ใน Quran อัลลอฮ์ให้เราทราบว่าแอตทริ บิวต์ของเขามากมาย ตัวอย่าง หนึ่ง The Creator ตัวออก Knower ที่ Beneficent, Merciful,
Forgiver การ ที่ใกล้ ตัวจริ ง ถวัลย์ตวั ของอะไรเขา Wills, ...
เอกภาพของเขาเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากเป็ นแอตทริ บิวต์ท้ งั หมดของเขา ตัวอย่าง พระเจ้าที่ไม่เจาะไม่สามารถเป็ นผูส้ ร้าง พระเจ้าผูไ้ ม่มีความรู ้ไม่สามารถได้
Beneficent ... ดังนั้น ในศาสนาอิสลาม มีไม่เทพเจ้าต่าง ๆ ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน มีการอ้างอิงนี้ในการกลอนต่อไปนี้:
มีได้ภายในฟากฟ้ าและแผ่นดินโลกเทพเจ้านอกจากอัลลอฮ์ พวกเขา [56] ทั้งสองจะมีถูกปู้ ยี่ปู้ยา ดังนั้น exalted คืออัลลอฮ์ ดออฟเดราชย์
ข้างบนอธิ บายอะไร
(Quran: 21/22)
และเขาช่วยให้เราทราบยังว่า เขาเป็ นที่ Incomparable ไม่ beget ไม่มีเขา begotten เขาเป็ นทั้งเพศชาย และหญิง
เขาไม่มีการจากัดพื้นที่หรื อเวลา ดังนั้น นี้เป็ นเหตุให้ไม่สามารถวาดภาพของเขา และไม่มีรูปไม่มีภาพของอัลลอฮ์ ในสุ เหร่ า หรื อ ในใด ๆ อิสลามอื่น ๆ
อัลลอฮ์คือ เพื่อนที่ดีที่สุดของเราที่เป็ นแหล่งมาของความรักใหญ่ที่สุด [57] เขาเป็ นเพื่อนของเราอย่างถาวร หนึ่งของชื่อของเขาคือเพื่อน
เขาอยูก่ บั เราเราอยูไ่ หน เขามีความรู ้ท้ งั หมดเกี่ยวกับเรา และเขามีท้ งั พลังเหนือเรา อัลลอฮ์รู้เราเมื่อเราใน wombs ของมารดาของเรา เขารู ้เราเมื่อเราตาย
เขารู ้ความลับของเรา เขารู ้จุดอ่อนของเรา เขาไม่จาเป็ นอะไรจากเรา แต่เขาให้เรามากมาย favors แต่ละวินาที เขาเรี ยกเราเพื่อความเมตตาของพระองค์และ
Favors แต่เราถูกจากัดในการตอบสนองการเรี ยกของเขา
อัลลอฮ์คือ Wise
สุ ดทุกอย่างมาจากเขา ดังที่กล่าวใน Quran ในกลอน 53 บทที่ 43 เขาเป็ นคนทาให้หวั เราะ และเขาเป็ นคนทาให้ร้อง [58]
แต่เป็ นความเมตตาที่พระองค์ใหญ่
อัลลอฮ์คือ การใกล้ เขาเป็ น Nearer to เรายิ่งกว่าพ่อแม่ของเรา มีอยูไ่ ม่มีกลางระหว่างเราและอัลลอฮ์ ดังนั้น
ไม่มีท้ งั ลาดับชั้นทางศาสนาและคลาทางศาสนาในศาสนาอิสลามไม่ สาหรับอย่างถ้า imam ที่เป็ นผูน้ าการสวดในสุ เหร่ า ไม่มี มีวศิ วกร หรื อ คนขาย
หรื อบุคคลอื่นที่ทราบ วิธีการสวดมนต์อาจนาเดอะเพรร์ ดังนั้น ที่ Muslim prays เท่านั้น และโดยตรงเพื่ออัลลอฮ์
3.2

ปรโลก

แล้ว ไม่ได้คุณคิดว่า เราสร้างคุณเปล่า ๆ ปลี้ ๆ และที่ เรา คุณจะไม่กลับ
(Quran: 23/115)
3.2.1

คาอธิ บาย

บนที่ วันเราต้องกลิ้งขึ้นฟากฟ้ าเช่นเดียวกับการเลื่อนของเลขา เหมือนกับเราเริ่ มต้นการสร้างแรก ดังนั้นจะเราผลิตได้อีกครั้ง
ที่เป็ นสัญญาของเรา และเราจะตอบสนอง
(Quran: 21/104)

[จะ] ในวันที่โลกจะถูกแทนที่ โดยโลกอื่น
และฟากฟ้ า [รวมทั้ง],
และสิ่ งมีชีวิตทั้งหมดจะมาออกก่อนแต่อลั ลอฮ์ หนึ่ง Prevailing
และคุณจะเห็นคนวันผูก shackles กัน
(Quran: 14/48-49)

[มีมีไม่] มาเมื่อชายที่รอบระยะเวลาเมื่อเขาไม่ใช่สิ่งที่กล่าวถึง [แม้]
แน่นอน เราสร้างคนจากการผสมปล่อยอสุ จิที่เราอาจลองเขา และเราทาให้เขาได้ยิน และเห็น
แน่นอน เราแนะนาให้เขาวิธี เขาจะกตัญญู หรื อเป็ นเขาเนรคุณ
แน่นอน เรามีเตรี ยมสาหรับเชนส์ disbelievers และ shackles และ blaze
แน่นอน ความชอบธรรมจะดื่มจากถ้วย [ของไวน์] คือการที่มีส่วนผสมของKafur,
สปริ งซึ่งมูลิกากร [ชอบธรรม] ของอัลลอฮ์จะดื่ม
พวกเขาจะทามัน gush ข้างในบังคับ [และไพบูลย์]
พวกเขา [คือใคร] ตอบสนอง [ตน] vows และกลัววันร้ายจะฉาว
และพวกเขาให้อาหารแม้วา่ รักมันที่ขดั สน เด็กกาพร้านั้น และ captive
[พูด], "เรา feed คุณสาหรับสี หน้าของอัลลอฮ์เท่านั้น
เราต้องไม่ใช่จากคุณรางวัลหรื อความกตัญญู
แน่นอน เรากลัวจากพระเจ้าของเราวันเอาจริ งเอาจัง และ distressful"
ดังนั้น อัลลอฮ์จะปกป้ องพวกเขาจากความชัว่ ของวันที่
และให้ราศีและความสุ ข
และจะ reward นั้นสาหรับสิ่ งที่พวกเขาท่าทนต่อกับสวน [ในพาราไดซ์] และไหม [เสื้ อผ้า]
[จะ] เลื่อมณบนอ่า couches
พวกเขาจะไม่เห็นญาตใด ๆ () แดดหรื อท้องฟ้ า [แจ่ม] หนาว
และใกล้ขา้ งบนนั้นเป็ นของแร
และผลไม้ของคลัสเตอร์มีการเบิกสิ นค้าที่จะลดลงในความสอดคล้อง

และหมุนเวียนมีจะเป็ นไปในหมู่เหล่าเรื อของซิลเวอร์และ goblets ของ crystal
และ goblets ทาของซิลเวอร์ดุจที่ซ่ ึงพวกเขาได้กาหนดหน่วยวัด
และพวกเขาจะได้รับการดื่มถ้วย [ของไวน์] คือการที่มีส่วนผสมของขิง
[จาก] fountain ภายในสวรรค์ที่ชื่อว่าSalsabeel.
มีจะแพร่ กระจายในหมู่ชายหนุ่มทานิรันดรเหล่านั้น
เมื่อคุณเห็น คุณจะคิดได้ (เป็ นสวยเป็ น) กระจัดกระจายไข่มุก
และเมื่อคุณดูมี [ในพาราไดซ์], คุณจะเห็นความสุขและอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่
ขณะประชากรจะเป็ นเสื้ อผ้าสี เขียวดีไหมและ brocade
และพวกเขาจะประดับไป ด้วย bracelets ของซิลเวอร์
และพระเจ้าของพวกเขาจะให้พวกเขาดื่ม purifying
[และจะพูด], "แน่นอน นี่คือคุณรางวัล
และมีการชื่นชมความพยายามของคุณ"
(Quran: 76/1-22)

แน่นอน คนจะอยูใ่ นการลงโทษของนรก abiding ชัว่ ฟ้ าดินสลาย
ไม่จะ lightened (ตอแย) สาหรับพวกเขา และพวกเขาจะถูก plunged เข้าทาลาย ด้วยลึก regrets, sorrows และหดหู่ใจณ
และเราไม่ได้ไม่ผดิ เหล่านั้น แต่มนั เป็ นพวกเขาที่เป็ น wrongdoers การ
และพวกเขาจะเรี ยก, " O Malik [59] ให้พระตัดขาดเรา
เขาจะว่า "แน่นอน คุณจะยังคงอยู"่
"เราได้อย่างแน่นอนนาคุณความจริ ง แต่ส่วนใหญ่ของคุณ ความจริ ง ถูก averse"
หรื อมีพวกเขา devised [บางส่วน] เรื่ อง แต่แน่นอน เรา devising [แผนที่]
หรื อพวกเขาคิดว่า เราได้ยินไม่สนทนาส่วนตัวของตนเองและความลับของพวกเขา
ใช่, [เราทา], และศาสนทูตของเราอยูก่ บั พวกเขาทาการบันทึก
(Quran: 43/74-80)

ในวันเราจะว่า ไปนรก "กรอกคุณรับข้อมูลหรื อไม่" และมันจะพูด "มีบางเพิม่ เติม

และจะนาสวรรค์มาใกล้ชอบธรรม ไม่ไกล
[จะสามารถกล่าว], "เป็ นสิ่ งที่คุณได้สญ
ั ญาสาหรับทุก returner [เพื่ออัลลอฮ์] และควาญ [ของกติกาของเขา]
ใคร feared ในหนองที่เอ็นดูมากที่สุด และมาพร้อมกับหัวใจที่กลับมา [ใน repentance]
ใส่ในสันติภาพ อยูว่ นั กัลป์ "
พวกเขาจะได้สิ่งปรารถนาณ
และกับเราเพิ่มเติม
(Quran: 50/30-35)

เหล่านั้นจะมีที่ใช้ร่วมกันของสิ่ งที่พวกเขาได้รับ และอัลลอฮ์คือ swift ในบัญชี
(Quran: 2/202)
วันหนึ่งเราจะตาย และวันหนึ่งจะมีจุดสิ้นสุ ดของขั้นตอนการนาเสนอ กล่าวคือจักรวาลของเราจะยุบสาหรับเริ่ มใหม่ สาหรับในระยะสุ ดท้าย มัน่ คง และถาวร
[60] ขั้นตอนนี้ข้ นั สุ ดท้ายเรี ยกว่าปรโลก
ปรโลกคือ ต่อเนื่องของชีวิตปัจจุบนั ได้ท้ งั ทางกายภาพ และมโนมัย ไม่มีรู้จกั เวลาสิ้นสุ ดของขั้นตอนการนาเสนอ โดยใครนอกจากอัลลอฮ์
จะมีบางองค์ประกอบทัว่ ไป และแตกต่างกันระหว่างขั้นตอนการนาเสนอและเฟสสุ ดท้าย กฎทางกายภาพ ทางเคมี
และชีวภาพจะแตกก็มีประสบการณ์ในขั้นตอนการนาเสนอ
ส่วนผสมดีและไม่ดีที่เราเห็นในจักรวาลมีอยูจ่ ะถูกเอาออก และพวกเขาจะแตกต่างในเฟสถัดไป ตาแหน่งที่ต้ งั ของธรรมะและอธรรมจะแตกต่างกัน
และผลของความดีที่จะคู่กบั ดี doers และผลของความชัว่ จะเป็ นคู่กบั wrongdoers แรกจะเกิดขึ้นในส่วนเรี ยกว่าพาราไดซ์หรื อสวน
และหลังจะเกิดขึ้นในส่วนเรี ยกว่านรก อัลลอฮ์รู้ส่วนอื่น ๆ จะมีอะไรอยูใ่ นเฟสสุ ดท้าย
ดังกล่าวในกลอนต่อไปนี้ รางวัลของอัลลอฮ์สาหรับ doers ดีในปรโลกจะเป็ นมากขึ้นเมื่อเทียบกับการลงโทษสาหรับ evildoers:
บุคคลไม่มีกรรมชัว่ จะไม่มี recompensed ยกเว้น ด้วยเช่นดังกล่าว แต่บุคคลไม่ความชอบธรรม ไม่วา่ ชายหรื อหญิง ในขณะที่เขาเป็ นแบบ believer
ที่จะป้ อนพาราไดซ์ ได้รับสารองณไม่ มีบญั ชี
(Quran: 40/40)
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และบุคคลราคะรางวัลของโลกนี้เราจะให้เขาดังกล่าว
และบุคคลราคะของรางวัลของการต่อเราจะให้เขาดังกล่าว
และเราจะ reward กตัญญู
(Quran: 3/145)
ตามที่เราเห็นในกลอนข้างบน เราได้รับเชิ ญในชีวิตนี้เพื่อทาให้การตัดสิ นใจซึ่งเกี่ยวข้องกับปรโลก เพื่อการตัดสิ นใจนี้ทาให้ เราต้องมีความรู ้จริ งเกี่ยวกับมัน

และปรโลกคือเกี่ยวกับอนาคตจากมุมมองที่มนุษย์
ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจ เราสามารถใช้เครื่ องมือทัว่ ไปที่เราใช้ในการทานายอนาคต:
ในเงื่อนไขที่ช่าชองโลก เราทานายอนาคต โดยการทาให้ generalizations ตัวอย่างเช่น เราเห็นว่า
ก้อนหิ นอยูค่ รั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเราให้มนั ครั้งแล้วครั้งเล่า จาก นั้นเราพูดว่า มันจะล้มลงในครั้งถัดไปที่เราช่วยให้ ดังนั้น
เราสามารถคาดเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
ยัง แนวความคิดสาคัญในการคาดคะเนของเราคือ แนวคิดของ "ดุล" ตัวอย่างเช่นถ้าฉันซื้อสิ่ งที่คุม้ ค่า USD200 ซึ่งหมายความ ว่า ผมจะต้องจ่ายในอนาคต
USD200 ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
เครื่ องมืออื่นที่เราใช้เพื่อรู ้อนาคตคือ ข้อมูลที่ได้รับ โดยผูท้ ี่มีความสามารถของบุคคลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น
เราฟังผูเ้ ชี่ยวชาญอุตุนิยมวิทยาต้องทราบเกี่ยวกับอากาศในอนาคต และเราวางแผนตามสิ่ งที่เขาพูด
ตราบใดที่เราไม่พบค่าที่ปรโลกสังเกต เป็ นมนุษย์ เราจะต้องใช้เครื่ องมือข้างต้นเพื่อทานายอนาคต ดังนั้น ในพร้อม ๆ กับ Quran
คาอธิ บายของเราเกี่ยวกับปรโลกยังคงดาเนินอยูเ่ ป็ นดังนี้: เราก่อนจะมาถึงข้อสรุ ปเกี่ยวกับการกระทาของอัลลอฮ์ตามการสังเกตของเราในจักรวาลของเรา
เราจะทาให้เกี่ยวข้องกับพวกเขารวมถึงแนวคิดของการดุล generalizations และเราจะยืนยันคาของเขาเหล่านี้
เมื่อเราสังเกตจักรวาล เราเห็นว่า อัลลอฮ์เป็ นใช้งานอยู่ และเขามีความสามารถและจะสร้าง โองการต่อไปนี้รัฐข้อเท็จจริ งเหล่านี้:
ไม่ใช่เขา ที่สร้างฟากฟ้ าและโลก สามารถสร้างเหมือนของพวกเขา ใช่แน่นอน เขาเป็ นผูส้ ร้าง knower ทั้งหมด
(Quran: 36/81)

เป็ นการสร้างแรกกาเนิดเรา ดังนั้นจะเราผลิตมันอีกครั้ง
ที่เป็ นสัญญาของเรา และเราจะตอบสนอง
(Quran: 21/104)
สิ่ งที่เราสังเกตในจักรวาลนี้คือ เครื่ องหมายที่แสดงให้เห็นเจ้าของอานาจไม่จากัดทั้งหมด การสังเกตของเราทาให้บทสรุ ปที่เวียงจันทน์น้ ีเป็ นมาของ favors
มากมาย และที่เขาทาให้อานาจของเขาเข้าสู่การกระทา และนอกจากนี้ เราทรานเขาว่ายังสามารถใช้อานาจของเขาอย่างแพร่ หลายมากขึ้น
เมื่อเราสังเกตจักรวาล เราเห็นที่สมั พันธ์กบั อัลลอฮ์มีสอง determinants ของสันทนาการ: ครั้งแรกของเหล่านี้เป็ นความสามารถของอัลลอฮ์สร้าง
และสองคือ เขาจะสร้าง ที่สองจะเกี่ยวข้องกับมีบางเหตุผลและเป้ าหมายสาหรับเขาในการสร้าง
ถ้า "คน" มี "หมายความว่า" และ "เหตุผล" ทาอะไร และ ถ้าบุคคลนั้น "สัญญา" ทา ถ้าเขามีความสมบูรณ์แล้วส่วนใหญ่คงจะทามัน ในจักรวาลนี้
เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเข้มงวดมากในการทาแผนของเขาแท้จริ งอัลลอฮ์น้ นั
ดังนั้น ในส่วนต่อไปนี้ เราจะวิเคราะห์วิธีการและเหตุผลเกี่ยวกับปรโลก
3.2.2.1 อัลลอฮ์จะสามารถสร้างใหม่
แน่นอนอัลลอฮ์ผสู ้ ร้างและผูส้ ร้างจะยังสามารถสร้างใหม่ ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้:
ไม่แมนคิดว่า เราจะรวบรวมกระดูกของเขา

ใช่แน่นอน เราจะสามารถสร้างใหม่ปลายนิ้วของเขา [61] .
(Quran: 75/3-4)
และ ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้ ผูส้ ร้างผูส้ ร้างเราแรกคือโดยธรรมชาติสามารถสร้างเรา:
และเขาพูดว่า, "เมื่อเราได้กระดูก และได้ขยี้อนุภาค เรา [จริ ง] ได้ resurrected เป็ นการสร้างใหม่จะได้หรื อไม่"
พูดว่า "เป็ นคุณหิ นหรื อเหล็ก หรื อ [ใด ๆ] สร้างที่ซ่ ึงเป็ นการดีภายในหน้าอกของคุณ และพวกเขาจะพูดว่า "ใครจะ คืนเรา
พูดว่า "ว่าผูท้ ี่นาคุณมาในครั้งแรก
(Quran: 17/49-51)
และ ตามที่เราเห็นในต่อไปนี้ขอ้ สร้างหนึ่งเดียววิญญาณ หรื อมนุษย์ท้ งั ได้ผลสาหรับอัลลอฮ์เป็ น easiness:
สร้างของคุณและการคืนชีพของคุณจะเป็ น แต่ เป็ นชีวิตเดียว
(Quran: 31/28)
ในอดีต อาร์กิวเมนต์เกี่ยวกับปรโลกได้ถูก impossibility ของสันทนาการ แต่วนั นี้ อาร์กิวเมนต์น้ ีอาจไม่
ได้มากอย่างยัง่ ยืนพร้อมกับการค้นพบในพันธุ ศาสตร์
ตามที่อธิ บายข้างต้น เพราะสัมบูรณ์ "เอกภาพ" ของพระเจ้า All-Powerful นี้ จะมีไม่มีใครที่จะจากัดอานาจของเขา
ดังนั้น เราไม่สามารถคาดได้เขาจากัดตัวเองเพื่อสร้างจักรวาลเดียวเท่านั้นที่ มีผลชัว่ คราวเท่านั้น
เหล่านี้คือบทสรุ ปทั้งหมดเราสามารถยึดของเราสังเกตของจักรวาลที่นาเสนอ
3.2.2.2 อัลลอฮ์มีเหตุผลและจะสร้าง
เขาสร้างเขา wills
(Quran: 30/54)
จักรวาลที่เราอยูเ่ ป็ นเพียงโครงสร้างพิเศษของจักรวาลระหว่างทางเลือกได้ไม่จากัดจานวน ไม่มีขอ้ เท็จจริ งที่ obliges เชื่อว่า
นี้คือรู ปร่ างเท่านั้นเป็ นไปได้ของจักรวาลเรา อยู่ ถ้าไม่ใช่เฉพาะรู ปร่ างของเอกภพเป็ นไปได้ และถ้ามาลงในการมีชีวิตอยู่
แล้วไม่มีทางเลือกส่วนบุคคลสาหรับสถานะที่แท้จริ งทั้งหมด และ ตามที่เราอธิ บายไว้ขา้ งบนส่วนต่าง ๆ มีหลักเพียงพอที่แสดงให้เราหนึ่งพลังเหนือ
ถ้าจักรวาลนี้เป็ นผลพวงของส่วนบุคคลจะ จาก นั้นจะมีเป้ าหมายนั้นในระดับของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็ นระดับที่สูงขึ้นกว่านี้จกั รวาล
อย่างไร แม้วา่ เราสังเกตว่า ทุกส่วนของจักรวาลนี้เป็ นแน่นอนเป้ าหมาย และมันถือเอกภาพในตัวเอง เรายังเห็นว่า เป็ นชัว่ คราว และด้วยตนเองไม่ ดังนั้น
จึงเป็ นทั้ง self-defining ทั้งหมด และทั้งหมดเสร็ จสมบูรณ์ในตัวเองเป็ นเป้ าหมายสาหรับการดารงอยูข่ องตนเองมากขึ้น
ดังนั้น เราอาจคาดระยะต่อเนื่องของธรรมชาติที่ค่อนข้างแตกต่างกันที่เป้ าหมายส่วนบุคคลของระดับสูงกว่าจะสามารถทาได้
ไม่ถือว่าเหนือความสามารถของอัลลอฮ์เพื่อสร้างใหม่ ให้เราขณะนี้พิจารณาการขอบเขตบางอย่างสาเหตุที่สร้าง ในต่อไปนี้
เราจะพิจารณาวิธีสงั เกตเรานาเราเข้าใจปรโลกเป็ นเหตุผล:
3.2.2.2.1

อัลลอฮ์คือปัญญา: สับสนตามเหตุผล

เขาเป็ นมหาที่ผา่ นเขามูลิกากร
และเขาคือ Wise ที่ Knower
(Quran: 6/18)

O คน ถ้าคุณมีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับการคืนชีพ [พิจารณาที่] แท้
เราสร้างคุณ จาก ฝุ่น แล้ว จากตัวอสุ จิ ปล่อย จาก นั้น จากการ clot clinging แล้วท่อนของเนื้อ จัดรู ปแบบ และ unformed ว่า เราอาจแสดง
และเราจ่ายใน wombs ใครเราจะเป็ นเวลาที่ระบุ แล้วเราออกคุณเป็ นทารก แล้ว [เราพัฒนาคุณ] คุณอาจไปถึงวันครบกาหนด [เวลา] ของคุณได้
และระหว่างที่คุณคือผูท้ ี่ถ่ายในเช้าตาย และระหว่างที่คุณคือผูท้ ี่ถูกส่งกลับไป [เก่า] อายุเก่ามากที่สุดเพื่อให้เขารู ้การ หลัง [ครั้งมี] ความรู ้ ไม่มีอะไร
และคุณเห็นโลกเป็ นหมัน แต่เมื่อเราส่งลงเมื่อฝนตก quivers และ swells และเติบโต [สิ่ ง] ของทุกคู่ที่สวยงาม
ที่อยูเ่ นื่อง จากอัลลอฮ์เป็ นความจริ ง และเนื่อง จากเขาให้ชีวิตกับความตาย และเนื่อง จากเขาอยูเ่ หนือสิ่ งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เชี่ยวชาญ และ [ที่พวกเขาอาจรู ้]
ชัว่ โมงมาไม่สงสัยเกี่ยวกับมัน และอัลลอฮ์น้ นั จะคืนชีพในคอพอกตาโปน
และของบุคคลคือผูท้ ี่ขอ้ พิพาทเกี่ยวกับเกี่ยวกับอัลลอฮ์ โดยไม่มีความรู ้ หรื อคาแนะนา หรื อหนังสื อการ enlightening [จากเขา],
(Quran: 22/5-8)
ตามที่เราเห็นในโองการข้างต้น เมื่อเราสังเกตจักรวาล เราเห็นว่า สิ่ งที่เกิดขึ้นด้วย เหตุผลบางประการ และ ไปทางเป้ าหมายแน่นอน ในโองการข้างต้น
อัลลอฮ์ให้ตวั อย่างของการสร้างของมนุษย์ สิ่ งที่สร้างขึ้นในระหว่างการสร้าง และนี้ระยะต่าง ๆ บรรลุเป้ าหมายบางอย่างแตกต่างกัน
ไม่มีอะไรในระยะเหล่านี้บงั เอิญ ไม่มีอะไรไร้ประโยชน์ ในมากธรรมชาติของทุกสิ่ งที่ อัลลอฮ์ได้วางคุณลักษณะนี้ทุกอย่างน้อยหนึ่งเหตุผล
และอัลลอฮ์ค้ าจุนคุณลักษณะนี้ของทุกอย่าง สิ่ งที่เราสังเกตการณ์แสดงให้เห็นว่า ผูส้ ร้างและ Sustainer ที่เป็ น Wise
และสิ่ งที่เขาสร้างสอดคล้องกับคุณลักษณะของเขา
เพื่อให้ สามารถเราพูดว่า ใน wholeness ของ จักรวาลนี้ไม่มีเป้ าหมายหรื อไม่
3.2.2.2.2

มีเหตุผลสาหรับจักรวาลนี้

แล้ว ไม่ได้คุณคิดว่า เราสร้างคุณเปล่า ๆ ปลี้ ๆ
และที่เรา คุณจะไม่กลับ
(Quran: 23/115)

และเราสร้างไม่ฟากฟ้ า และแผ่นดินโลก และทั้งหมดที่อยูร่ ะหว่างเหล่านั้น สาหรับเล่นเพียง
ไม่เราได้สร้างพวกเขายกเว้นในความจริ ง แต่ไม่ทราบส่วนใหญ่ของพวกเขา
(Quran: 44/38-39)
เป็ นทุกสิ่ งทุกอย่างด้วยเหตุผลอย่างน้อย เราเข้าใจว่า อัลลอฮ์คือปัญญา ดังนั้น การสร้างจักรวาลนี้ท้ งั นั้นต้องเป็ น ด้วยเหตุผล

เป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนนี้ สมมติวา่ คุณหาปากกาที่ใดที่หนึ่ง คุณรู ้วา่ สิ่ งนี้ทาเพื่อที่จะใช้ในการเขียน ทาไม เนื่องจาก เริ่ มแรก มีการออกแบบในรู ปร่ าง
ประการที่สอง ใช้วสั ดุบางอย่างเพื่อให้ได้ วัสดุที่ใช้น้ นั สามารถใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ได้ thirdly fourthly คนที่ทาได้รู้เกี่ยวกับการทาปากกา
เขียน ทราบ fifthly ถ้ามี ไม่มีเช่นเหตุผลแล้ว ความพยายามที่ใช้การออกแบบ และเพื่อให้จะเพียงแค่เสี ย ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสม แต่ผทู ้ ี่สามารถทาได้
ควรจะสมเหตุสมผล
เหมือนตัวอย่างนี้ เมื่อเราสังเกตจักรวาล เราดูวา่ มีของสลิ กับของ planets กับของชีวิต กฎหมายของทางกายภาพ มีระบบของ กับศิลปะในนั้น
ด้วยความงาม มันไม่สามารถทาเปล่า ๆ ปลี้ ๆ เดียวกันใช้สาหรับเราเช่นกัน ถ้าเราพิจารณาความสามารถของเราในการวิเคราะห์ หู ตา...ของเราเราอาจทรานว่า
เราไม่ได้ถูกสร้างเพื่อกิน ดื่ม และนอน และหายตลอดไป
ดังนั้น เป็ นส่วนของจักรวาลนี้ชวั่ คราว และเป็ นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ได้แจ้งว่า จะมีสร้างแน่นอนเป้ าหมาย มิฉะนั้น มันจะเสี ย
อย่างไร เราไม่มีเหตุผลใด ๆ เสี ยงอ้างว่า การตายคือ จุดสิ้นสุ ด การตายเป็ นเพียงหนึ่งระยะ แม้เมื่อเราโลก หรื อแม้กระทัง่ ก่อนที่
มีจะของอัลลอฮ์เกี่ยวกับแต่ละของเรา ดังนั้น เราสามารถผ่านระยะ ถึงตาย เรากลับไปที่โลก แต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่า ระยะที่เสร็ จสมบูรณ์
และเราไม่รับทราบในโองการที่ระยะจะดาเนินต่อจนกว่าระยะการข้อสรุ ปต่อไปนี้:
แน่นอนคุณต้องเดินทางจากระยะการ stage (ในชีวิตนี้ และ ในปรโลก)
(Quran: 84/19)

ทุกชีวิตจะลิม้ รสความตาย และคุณจะเท่านั้นได้รับค่าตอบแทนของคุณ [เต็ม] ในวันคืนชีพ
ดังนั้น ผูท้ ี่วาดจากไฟ และรับเข้าไปสวรรค์จะได้สาเร็ จ
และสิ่ งที่เป็ นชีวิตของโลกนี้ยกเว้นความเพลิดเพลินของภาพลวงตา
(Quran: 3/185)
ตามที่เราเห็นในคาสัง่ ต่อไปนี้จาก Quran นี้ส่วนหนึ่งของชีวิตในโลกนี้ชวั่ คราว เป็ นเพียงบางอย่างเหตุผล และระยะนี้ของชีวิตไม่ใช่ส่วนสาคัญของชีวิต:
และเขาที่เชื่อกล่าว: "O คนของฉัน ทาตามฉัน ฉันจะแนะนาคุณให้หลักสูตรด้านขวา
O คนของฉัน ชีวิตทางโลกนี้คือ เฉพาะหมายถึง (การสิ้นสุ ด),
แต่ปรโลกจะ abode ของเสถียรภาพ
(Quran: 40 / 38-39)
บางประการดังนี้คือ:
3.2.2.2.2.1

ของ FAVORS ของอัลลอฮ์

Beneficent, Merciful มีเขา (อัลลอฮ์) ได้
(Quran: 59/22)

พระของคุณคือ ตัวการอธิ ปไตยของเขา wills

(Quran: 11/107)

รู ้ชีวิตของโลกนี้มีแต่มหรสพ และนันทนาการ และเครื่ อง ประดับ
และโอ้อวดกันและแข่งขันเพิม่ รวยและเด็ก
เหมือนอย่างของฝนเป็ น ที่เติบโตของพืช [ผลลัพธ์] pleases tillers
แล้ว dries และคุณเห็นเปิ ดเหลือง
แล้ว จะกลายเป็ น debris [ฝน]
และในปรโลกเป็ นมหันตโทษและอภัยจากอัลลอฮ์และการอนุมตั ิ
และชีวิตทางโลกยกเว้นความเพลิดเพลินของภาพลวงตาคืออะไร
(Quran: 57/20)
ถ้าอัลลอฮ์เป็ น Beneficent และผูย้ ิ่งใหญ่ของเขา wills เขาอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถประทาน favors ของเขา
อัลลอฮ์ Beneficent บอกเราว่า เขา willed และได้ให้ favors ถาวร สถานที่เหล่านี้ favors ถาวรคือ
พาราไดซ์ซ่ ึงเป็ นความสมบูรณ์แบบเท่าที่อลั ลอฮ์ wills ในสถานที่น้ ี มีไม่มีความเจ็บปวด กลัวไม่มี ไม่มีขา้ ศึก แพงไม่มีทรัพยากร และความเสี ยใจไม่
ในสถานที่น้ ี มีความสุขและสันติภาพ [62] .
อัลลอฮ์มี willed ใส่มีสวรรค์ที่มีความรู ้และอานาจบางอย่าง เขาได้สร้างมนุษย์ที่ มีการ potentials และความสามารถในการเลือกความดีหรื อความชัว่
ทาอย่างไร และรู ้วา่ ความดีเป็ นความชัว่ เป็ นเราเห็นในกลอนต่อไปนี้:
และเรากล่าวว่า, " O อาดัม อาศัย อยู่ คุณและภรรยาของคุณ ในพาราไดซ์ และ eat ซึ่งเป็ นใน [ง่าย และ] ไพบูลย์จากไหนคุณจะ
แต่เข้าไม่หาต้นไม้น้ ี lest คุณได้ระหว่าง wrongdoers
(Quran: 2/35)
แต่ยงั อัลลอฮ์ได้หา้ มเข้าของเลว หยิ่ง untruthful และอกตัญญูในการพาราไดซ์ มีการอ้างอิงถึงข้อเท็จจริ งนี้ในกลอนต่อไปนี้:
แต่เมสไซยาห์กล่าวว่า:
"ลูกของอิสราเอล การเคารพภักดีอลั ลอฮ์ พระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของคุณ ผูท้ ี่สมาคมกับอัลลอฮ์ อัลลอฮ์สิ่งมีแน่นอนต้องห้ามสวรรค์เขา และ abode
ของเขาต้องได้ในไฟ
Wrongdoers มี helpers ไม่
(Quran: 5/72)
ดังนั้น เขาให้ทางเข้าในสวรรค์น้ ีสาหรับมนุษย์ผจู ้ ริ งใจเลือกที่จะใส่มี ผูท้ ี่มีความกลมกลืนมีค่าเลิศ และผูท้ ี่ทาความดี ดังนั้น สรุ ป และถาวรสถานที่ favors
ของเขาจะเกิดขึ้นคือพาราไดซ์ตามที่อธิ บายไว้ในโองการต่อไปนี้:
สาหรับผูท้ ี่ทา ดี (ที่ดิน) เป็ นความดีและพิเศษ

ไม่มีความมืดจะครอบคลุมและของพวกเขาใบหน้า ไม่ยางอาย
เหล่านั้นคือ companions ของพาราไดซ์ พวกเขาจะปฏิบตั ิณชัว่ ฟ้ าดินสลาย
แต่พวกเขางานกลางชัว่ doings, recompense ของการกระทาชัว่ เป็ นของเทียบเท่า และยางอายจะครอบคลุมพวกเขา
พวกเขาจะได้จากอัลลอฮ์ไม่มีตวั ป้ องกัน
มันจะเป็ นเหมือนใบหน้าของพวกเขาครอบคลุมกับชิ้นส่วนตอนกลางคืนเข้มดังนั้น [กาลังพวกเขา]
เหล่านั้นคือ companions ไฟ พวกเขาจะปฏิบตั ิณชัว่ ฟ้ าดินสลาย
(Quran: 10/26-27)
ในบริ บทของ favors ถาวรของอัลลอฮ์ หนึ่งในเหตุผลที่เขาสร้างเราในระยะนี้ในจักรวาลนี้เป็ นการให้โอกาสในการเลือกตัวเลือกต่าง ๆ
ของเราเป็ นระยะสุ ดท้าย และนาเสนอ ในโองการต่อไปนี้ เขา clarifies นี้:
และบุคคลราคะรางวัลของโลกนี้เราจะให้เขาดังกล่าว
และบุคคลราคะของรางวัลของการต่อเราจะให้เขาดังกล่าว
และเราจะ reward กตัญญู
(Quran: 3/145)

และพูดว่า, "ความจริ งจากพระ ดังนั้น บุคคล wills ให้เขาเชื่อ และบุคคล wills ให้เขาไม่เชื่อ"
(Quran: 18/29)

แน่นอน เราแนะนาให้เขาวิธี เขาจะกตัญญู หรื อเป็ นเขาเนรคุณ
(Quran: 76/3)
ในบริ บทของ favors ถาวรของอัลลอฮ์ เหตุผลที่สองที่ซ่ ึงเขาได้สร้างเราในระยะนี้ คือการ แยกความแตกต่างกับเกณฑ์วตั ถุประสงค์คนที่ดีจากผูท้ ี่มีความร้าย
คนที่พยายามปฏิบตั ิตามอัลลอฮ์ และสอดคล้องกับค่าเทพจากผูท้ ี่ทาอยูว่ า่ เป็ นไงก็จากคนที่ไม่หยิ่งใครไม่และ กลอนต่อไปนี้ทาให้อา้ งอิงไปนี้:
มีอลั ลอฮ์ willed เขาจะได้ทาคุณประเทศชาติหนึ่ง [united ในศาสนา], แต่ [เขาตั้งใจ] เมื่อต้องการทดสอบคุณในสิ่ งที่ เขามีให้คุณ ดังนั้น แข่ง [ทุกที่] ดี
เพื่ออัลลอฮ์จะกลับของคุณทั้งหมดด้วยกัน และเขาจะ [แล้ว] แจ้งคุณเกี่ยวกับที่ที่คุณใช้จะแตกต่างกัน
(Quran: 5/48)
จากนั้น อัลลอฮ์จะประทานของเขาถาวร favors ที่ใครเลือกที่จะเชื่อในสิ่ งเหล่านั้น และผูท้ ี่ตอ้ งการ ผูท้ ี่ได้รับประโยชน์จากข้อความของอัลลอฮ์
และผูท้ ี่เลือกที่สอดคล้องกับค่าเลิศ
เหล่านี้คือผลที่เป็ นธรรมชาติท้ งั หมดของพระเจ้าที่ Beneficent และใช้งานอยู่
และในพาราไดซ์ มันจะเป็ นเหมือนอย่างถาวรอัลลอฮ์คือ การ Beneficent

3.2.2.2.2.2

การใช้งานจริ ง

อัลลอฮ์คือ ความจริ ง
(Quran: 22/6)

เขาควรพิสูจน์ความจริ งจริ ง
และความเท็จเป็ นเท็จ
แม้วา่ อาชญากร disliked มัน
(Quran: 8/8)

"และแน่นอน เราหรื อคุณจะ ขึ้นคาแนะนา หรื อข้อผิดพลาดที่ชดั เจน"
(Quran: 34/24)

แน่นอน เราเสนอความน่าเชื่อถือฟากฟ้ า และแผ่นดิน และภูเขา และพวกเขาปฏิเสธที่จะแบกมัน และ feared มัน แต่ชาย [undertook เพื่อ] แบกมัน
แน่นอน เขาได้อธรรม และไร้การศึกษา
[มัน] เพื่อให้อลั ลอฮ์อาจลงโทษคนปากอย่างใจอย่าง และปากอย่างใจอย่างผูห้ ญิง และผูช้ าย และผูห้ ญิงที่เชื่อมโยงผูอ้ ื่นกับเขา และอัลลอฮ์น้ นั อาจยอมรับ
repentance จาก believing ชายและหญิง believing
และที่เคยมีเมตตาของอัลลอฮ์และ Merciful
(Quran: 33/72-73)

ดังนั้นความจริ งก่อตั้ง และ abolished เป็ นสิ่ งที่พวกเขากาลังทาอะไร
(Quran: 7/118)
จะจริ งถูกซ่อน หรื ออยูใ่ นสถานะของความรู ้ตลอดไปหรื อไม่
มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับเรา เราเป็ นส่วนหนึ่ งของฉากสาหรับการดาเนินการจริ ง
อัลลอฮ์รู้ความจริ ง แต่ผลของความจริ งยังจะสามารถดาเนินการ เขาได้สร้างจักรวาลนี้
เขาได้สร้างสิ่ งมีชีวิตจานวนมากที่ลิ้มรสของเขาอานาจและความเมตตาของพระองค์ และเขาได้สร้างเรา เขาเปิ ดใช้งานเราสามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างด้านขวา และไม่ถูกต้อง เลว และดี และเขาได้สร้างเครื่ องหมายเกี่ยวกับความจริ งมากมาย ในการประชุมของเรา ในโลก และ ใน skies
และเขาได้แสดงเราจริ งและเส้นทางด้านขวาในข้อความของเขาซึ่งเขาส่งผ่านศาสนทูตของเขา และเขาให้เราเป็ นอิสระในการเลือกเส้นทางเราต้อง
และเขาให้เราเวลาที่แน่นอนเพื่อให้เราค้นหาความจริ ง

เขาจาเราได้กลมกลืนกับความจริ งในความเชื่อของเรา คา และการกระทา
ขณะนี้ ในโลกนี้ มีคนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ความเชื่อ และกระทา และวันหนึ่ง ที่เราจะตาย และ ใน วันหนึ่ง -เราไม่ทราบเวลาของ-,
จักรวาลนี้จะยุบสาหรับการเริ่ มต้นใหม่ แล้ว มันจะถูกแทน แล้ว ทุกคนจะถูกสร้างขึ้นทั้งทางกายภาพ และ spiritually
และทุกคนจะถูกกาหนดให้ระเบียนของสิ่ งที่เขาหรื อเธอเชื่ อใน กล่าวว่า และไม่ได้ในปัจจุบนั ส่วนหนึ่งของชีวติ ของเรา และจะมีวนั ตัดสิ นเมื่ออัลลอฮ์จะตัดสิ น
ด้วยความยุติธรรมเต็ม
แล้ว เหล่าผูท้ ี่มีความกลมกลืนกับความจริ งในตนความเชื่อ คา และความ จะรับ และส่งไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องในสวรรค์โดยตรง
ผูท้ ี่ไม่เป็ นไปตามความจริ งจะลงโทษ และส่งไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องในนรกโดยตรง
ด้วยวิธีน้ ี ความจริ งจะผลิตของผล และจะดาเนินการจริ ง ลบ ด้วยเวลา เครื่ องทาเครื่ องหมายบวก บวกเวลาบวกทาบวก ดังนี้ ทั้ง trueness ความจริ ง และ
falseness ของความเท็จจะได้แจ่มแจ้ง จะดาเนินการผล นี้จะเกิดขึ้น ในการลงโทษสาหรับการกระทาที่ไม่ถูกต้อง และถูกสาหรับความดี และ
ตามที่กล่าวใน Quran:
ดังนั้น บุคคลไม่น้ าหนักของอะตอมของดีเห็น; และบุคคลไม่มีอะตอมน้ าหนักของความชัว่ จะเห็น
(Quran: 99/7-8)
ผล ในมิติท้ งั หมด และ ในทุกองศา ความจริ งจะได้แจ่มแจ้งทั้งหมด และทา เตือนให้เราให้ที่นี่หนึ่งในชื่อของอัลลอฮ์คือการความจริ ง [63] .
เป็ นความจริ งนิรันดร ผลของการปฏิบตั ิตาม หรื อไม่ปฏิบตั ิกบั มันในความเชื่อจะเป็ นได้ตลอดไป
3.2.2.2.2.3

ก่อตั้งของดุล

แต่บรรดาผูท้ ี่ไม่เชื่อว่า "ชัว่ โมงจะ มาไม่ถึงเรา
พูดว่า "ใช่ โดยพระเจ้าของฉัน มันย่อมจะมาให้คุณ [อัลลอฮ์คือ] Knower ของในหนอง "
ไม่แก้จากเขาคือน้ าหนักของอะตอมภาย ในฟากฟ้ า หรื อภาย ในโลกหรื อ [คือ] มีขนาดเล็กกว่าที่ หรื อ มากกว่า ยกเว้นว่าเป็ นการล้างการลงทะเบียน
ว่า เขาอาจ reward บรรดาผูท้ ี่เชื่อ และทาที่ดิน righteous
เหล่านั้นจะมีอภัยโทษและอริ ยสารอง
แต่ผทู ้ ี่มุ่งมัน่ ต่อโองการของเรา [ค้นหา] เพื่อทาให้เกิดความล้มเหลวของพวกเขาจะลงโทษที่เจ็บปวดของ foul ธรรมชาติ
(Quran: 34/3-5)

คือเขาผูแ้ ต่งมีต้ งั คุณ viceroys ในโลก และมียกบางส่วนของคุณในอันดับเหนือผูอ้ ื่น ว่า เขาอาจลองคุณในสิ่ งที่เขาได้กาหนดให้แก่คุณ ย่อม พระมี swift
ในเวรกรรม และย่อม คงจะ เมตตาทั้งหมด เมตตาทั้งหมด
(Quran: 6/165)

ทุกอย่างเป็ นของเขา
(Quran: 27/91)

และสวรรค์เขายก และสร้างดุล
(Quran: 55/7)
อัลลอฮ์ได้สร้างสมดุลในจักรวาลนี้ ตัวอย่างเช่น สมการทางกายภาพหรื อเคมีสมการใด ๆ มาเป็ นจริ งเมื่อเราทาการทดลอง และถ้ามันไม่มาจริ ง เราพูดว่า "เรา"
ทาผิด เหล่านี้แสดงให้เราให้ความสาคัญของยอดดุลสาหรับผูส้ ร้าง
ดังนั้น เราใช้ยอดดุลในโลกตามที่ได้รับ นี้ แสดงให้เห็นว่า อัลลอฮ์ wills และสามารถสร้างดุลในรายละเอียดที่ minutest ดังนั้น อัลลอฮ์ผสู ้ ามารถ และผู ้
willed เพื่อสร้างสมดุลในโลกเป็ นของหลักสูตรสามารถตั้งเช่นสมดุลในจักรวาลของดี และร้าย และแจ้งให้เขาทราบเราว่า
เขาเป็ นกระดูกในการสร้างดังกล่าวดุล [64]ตามที่เราสังเกตเห็นในโองการต่อไปนี้:
ดังนั้น บุคคลไม่น้ าหนักของอะตอมของดีเห็น,
และบุคคลไม่มีอะตอมน้ าหนักของความชัว่ จะเห็น
(Quran: 99/7-8)

และอัลลอฮ์สร้างในฟากฟ้ าและโลกในความจริ งและเพื่อให้ทุกชีวิตอาจ recompensed สาหรับสิ่ งที่จะได้รับ และพวกเขาจะไม่ถูกจัด unjustly
(Quran: 45/22)
3.2.2.3 สื่ อสารและสัญญาจากอัลลอฮ์
Quran นี้แนะนาไปที่ซ่ ึงจะเหมาะสมที่สุด แท้
และให้ข่าวดีการศรัทธาใครทา righteous ที่ดินที่พวกเขาจะได้รางวัลยอดเยีย่ ม
และที่ผไู ้ ม่ศรัทธาในปรโลก
เราได้เตรี ยมไว้สาหรับพวกเขาการลงโทษที่เจ็บปวด
(Quran: 17/9-10)
สาหรับบรรดาผูท้ ี่มีความเชื่อเกี่ยวกับอานาจของอัลลอฮ์ เชื่อมโยงตรรกะตรงไปปรโลกคือ ข้อความของอัลลอฮ์ ที่เวียงจันทน์ และทั้งหมด Knower
อัลลอฮ์คือ Knower ที่ดีที่สุดของสิ่ งที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นเฉพาะเขาสามารถบอกเราอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับปรโลก เป็ นขีดเส้นใต้ในกลอนต่อไปนี้:
และไม่สามารถแจ้งให้ทราบเช่นใครจะทราบทั้งหมด
(Quran: 35/14)
นอกจากนี้ สาหรับ believer ใด ๆ ในตัวพระเจ้าทั้งหมด knower และเวียงจันทน์ Quran ข้อความอาจไม่หนีความรู ้ของพระดังกล่าว เหมือน
Quran ในการโตราห์และพระวรสารนักมีอา้ งอิงไปปรโลกด้วย มีพระทั้งหมด knower และเวียงจันทน์มีพลังงานการป้ องกัน
หรื อแก้ไขข้อความยอมรับกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับปรโลกให้ในชื่อของเขา โดยบางคน มีขอ้ ความเหล่านั้นถูกทาให้เข้าใจผิด สาหรับ believer ใด ๆ
ในพระเจ้าที่ทรงพลังและ knower มันจะเป็ นไปได้พระเจ้าไม่กาจัดความเท็จไวด์แพร่ พดู ในชื่อของเขาหรื อไม่ อัลลอฮ์กล่าวว่า ต่อไปนี้บนปัญหานี้:

หรื อทาพวกเขา ว่า "เขาได้อุปโลกน์เกี่ยวกับอัลลอฮ์การโกหก"
แต่ถา้ อัลลอฮ์ willed เขาสามารถประทับตราบนหัวใจของคุณ
และอัลลอฮ์กาจัดความเท็จ และสร้างความจริ ง โดยคาของเขา
แน่นอน เขาเป็ นรติที่ภายในหน้าอก
(Quran: 42/24)

หรื อทาพวกเขา ว่า "เขาได้อุปโลกน์มนั
พูดว่า, "ถ้าฉันแต่งมัน คุณมีศูนย์สาหรับ [ป้ องกัน] ฉันจากอัลลอฮ์ คงจะทราบว่าส่วนใหญ่ของที่ซ่ ึงคุณกาลังเกี่ยวข้อง
เพียงพอคือเขาเป็ นพยานระหว่างฉันและคุณ และเขาคือ Forgiving Merciful "
(Quran: 46/8)

ได้เขาอุปโลกน์เกี่ยวกับอัลลอฮ์การโกหก หรื อมีในเขา madness
ค่อนข้าง ผูไ้ ม่ศรัทธาในปรโลกเขาจะอยูใ่ นการลงโทษ และ [อยูใ่ น] ข้อผิดพลาดที่ extreme
แล้ว พวกเขาไม่มองคืออะไรก่อนที่พวกเขาและมีอะไรอยูเ่ บื้องหลังของสวรรค์และแผ่นดิน
ถ้าเราควรจะได้ เราสามารถทาให้เกิดโลกกลืนพวกเขา หรื อ [อาจ] ให้ลม้ เมื่อการกระจายตัวจากท้องฟ้ า
แน่นอนในที่เป็ นเครื่ องหมายสาหรับทุกคนใช้การเปิ ดกลับ [เพื่ออัลลอฮ์]
(Quran: 34/8-9)
3.2.3

ผลทางปฏิบตั ิของปรโลก [65]

และจดจาเรามูลิกากร อับราฮัม ไอแซค และ Jacob - ของแรงและวิสยั ทัศน์ [ศาสนา]
แน่นอน เราเลือกพวกเขาสาหรับคุณภาพที่เป็ นเอกสิ ทธิ์ เฉพาะบุคคล:
ราลึกถึงบ้าน [ของปรโลก]
(Quran: 38/45-46)
มีผลทางปฏิบตั ิของ believing ในปรโลก สาหรับบุคคลและสังคมตามที่อธิ บายไว้ต่อไปนี้:
3.2.3.1 ทราบว่า ไม่มีคงชีวิต
และเขาที่เชื่อกล่าว: "O คนของฉัน ทาตามฉัน ฉันจะแนะนาคุณให้หลักสูตรด้านขวา
O คนของฉัน ชีวิตทางโลกนี้คือ เฉพาะหมายถึง (การสิ้นสุ ด),

แต่ปรโลกจะ abode ของเสถียรภาพ
(Quran: 40 / 38-39)

Iblees [66]และได้แล้วยืนยันผ่านเหล่านั้นของเขาอัสสัมชัญ เพื่อให้พวกเขาตามเขา ยกเว้นพรรคของศรัทธา
และเขามีเหนือพวกเขาไม่มีอานาจ [มันถูก decreed] ที่เราอาจทาให้ประจักษ์แจ้งผูท้ ี่เชื่อในปรโลกจากใครเป็ นดังคลางแคลงใจได้
และพระ เหนือทุกสิ่ งทุกอย่าง คือ ผูป้ กครอง
(Quran: 34/20-21)

ส่วนสารองของชีวิตในโลกนี้มี แต่เล็กน้อย as compared with ปรโลก
(Quran: 9/38)

พวกเขาจะพูด ว่า
"การสรรเสริ ญอัลลอฮ์ ผูท้ ี่เอาออกจากเรา [ทั้งหมด] ความเสี ยใจ
แน่นอน พระเจ้าของเราคือ Forgiving และ Appreciative
เงินสงเคราะห์ของเขาผูท้ ี่มีทาให้เราอาศัยอยูใ่ น abode สัจจะมัน่ คงชีวติ เพื่อ weariness ไม่ assails เราเหนื่อยล้าไม่
(Quran: 35/34-35)

และชีวิตทางโลกนี้ไม่ใช่แต่การนันทนาการและการนันทนาการ
และแน่นอน บ้านของปรโลก ที่มีชีวิต (นิรันดร) ถ้าเพียงพวกเขารู ้
(Quran: 29/64)
บนมือหนึ่ง เรามีอายุการใช้งานซึ่งเป็ นเหมือนจุดเมื่อเทียบกับกรอบเวลาที่ขนาดใหญ่ และในอื่นๆ ไม่มีความพยายามที่ขนาดใหญ่ภายในเราสาหรับกัลป์
ถ้าไม่ปรองดอง ความขัดแย้งนี้จะแหล่งมาของความเสี ยใจและ disharmony กับความจริ ง
ชีวิตของเราในโลกนี้มีนอ้ ยมากเมื่อเทียบกับสิ่ งที่เราสามารถประดิษฐ์ จอยใด ๆ ทางโลกที่เราเพลิดเพลินกับ และความเจ็บปวดใด ๆ
ก็ตามที่เราประสบในชีวิตนี้จะทิ้ง ว่าเราอยูใ่ นบ้านสุ ดหรู ว่าเราใช้การโพสต์ที่สูงที่สุด ทั้งหมดของพวกเขาจะทิ้ง ดังนั้น แม้วา่ เราต้องการที่ลืมว่า เราเป็ นฉกรรจ์
หรื อ แม้วา่ เราไม่จา เรามีความรู ้ในส่วนลึกของสานึกของเราจะมีการ joys ของเรา video presentation; ocean การเดินทางของเรา
การประชุมของเรา...
อย่างไร อะไรก็ตามเราได้ รวมถึงความคิดของเรา ความรู ้สึก อวัยวะ เซลล์เป้ าหมายที่กลั ป์ ตัวอย่างเช่น ถ้าไฟสัมผัสกับมือของเรา เราดึงถอยหลังเต็มใจ หรื อ
unwillingly

มีกลไกภายในตัวเราหมายใจสาหรับกัลป์ สอดคล้องกับความจริ ง หรื อเป็ นเพียงมายาพวกเขา และจะเราจบ และหายไปตลอดหรื อไม่
แรงจูงใจภายในเราสาหรับกัลป์ และความรู ้ที่ชีวิตนี้ถูกจากัดเกินไปอาจทาให้เกิดความเสี ยใจขนาดใหญ่และความขัดแย้ง และแน่นอน สิ้น favors
ของอัลลอฮ์ที่เราเพลิดเพลินในโลกนี้อาจมีการสูญเสี ยขนาดใหญ่ เป็ นการยากสาหรับคนที่ตอ้ งมีความสุขขณะ believing ทุกอย่างจะจบ ด้วยการตาย ขณะ
believing หนึ่งวันที่ ลบจะไม่สามารถเห็น ได้ยิน การหายใจ การย้าย...ตลอดไป
ดังนั้น คนนี้อาจพยายามสนุกกับ joys ของชีวิตนี้ขณะพยายามที่จะลืมเกี่ยวกับการตาย พยายามลืมความตายที่จะต้องต่อสูบ้ าง ยัง ภิรมย์ soul
ซึ่งจะเปิ ดการใช้งานชัดเจน infinite ด้วย joys จากัดของชีวติ นี้ เป็ นเรื่ องยาก ดังนั้น พยายามที่จะตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะ
ประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ดในโลกียวิสยั จะทาให้เกิด disorders ที่ร้ายแรง
ดังนั้น เรามักจะเห็นตัวอย่างของบุคคลที่มงุ่ มากทรัพย์สมบัติของพวกเขาแม้วา่ จะมีเว็บเพจเป็ นพันดอลลาร์
ในขณะที่มีคนหลายล้านคนที่กาลังหิ วที่จะไม่ช่วยมาก นอกจากนี้ เราสามารถเห็นผูท้ ี่ลม้ เหลวในความพยายามของพวกเขาเพื่อเพิ่มสมบัติทางโลกของกฎหมาย
และผูท้ ี่พยายามรับสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นด้วยวิธีนอกกฎหมาย อีกครั้ง เราได้ยินของบุคคล tasted video presentation; ocean ทั้งหมดนี้ชีวิต
แต่ฆ่าตัวตาย เพราะเห็นว่า จะไม่พอใจในโลกียวิสยั
แต่คนที่รู้ที่เขาจะไป ใครรู ้วา่ ชีวติ นี้เป็ นระยะเตรี ยมสาหรับปรโลก ว่า การตายคือการ ปรับระยะการถูกส่งผ่านจะมียอดปรารถนาของเขากับชีวิตนิรันดร ทั้ง
ในความเป็ นจริ ง และ ในความคิด ด้วยวิธีน้ ี สิ่ งที่เขามุ่งหวังสาหรับจะเหลื่อมกับมิติของธรรมชาติของเขา และคนนี้จะไม่พยายามเพลิดเพลินกับ joys
ของชีวิตนี้ในวิธีขาดดุล และจะได้รับประโยชน์จาก joys นี้ชีวิตในดุล สันติภาพ และความสุ ขในขณะที่การนาให้ผสู ้ ร้างงาน
3.2.3.2 น่าเชื่อถือ
และเราสร้างสมดุลของความยุติธรรมสาหรับคืนที่วนั ของชีพ
ดังนั้นไม่มีชีวิตอยูถ่ ือว่า unjustly ที่ท้ งั หมด
และ ถ้ามี [แม้] น้ าหนักของเมล็ดมัสตาร์ด เราจะนามันมา
และเพียงพอคือเราเป็ นนักบัญชี
(Quran: 21/47)

เขาอยูก่ บั คุณคุณอยูไ่ หน
และอัลลอฮ์คือ Seer ของสิ่ งที่คุณทา
(Quran: 57/04)
ในโลกนี้ บางครั้งคนที่ยอมรับด้านเทียบกับคนอื่นไป unpunished ไป หวังของรับ undiscovered และ unpunished
สามารถทาให้บางคนยอมรับ หรื อต่อด้านของพวกเขา แต่ขอ้ เท็จจริ งที่ทุกอย่างถูกบันทึก และจะ recompensed discourages
หลายคนจากการยืนยันด้าน และกระตุน้ หลายการทาความดี และมีหลายตัวอย่างที่แท้จริ งในความเคารพนี้
นอกจากนี้ ความสิ้นหวังของไม่ถูกรางวัลสาหรับความดีเพื่อผูอ้ ื่น นัน่ และเพียรจาเป็ นสาหรับความดีเหล่านี้อาจป้ องกันไม่ให้คนทาความดี
ดังนั้น สถานการณ์ doers ของความดีและ wrongdoers เห็นผลของการกระทาของตนที่จะส่งเสริ มสัมมาสาหรับความดี และห้ามปราม evildoer
จากพฤติการณ์ เป็ นการนั้น การทาให้เกิดความเชื่อในปรโลก และสาเหตุโลกจะเป็ นวิธีดี

3.2.3.3 ความสุขของความยุติธรรมที่เทพ
แล้ว เราจะเก็บลุ่มเหมือนคนหรื อไม่
(Quran: 68/35)
มีอาชญากรผูฆ้ ่าพันคน ขโมยนับหมื่นล้านดอลลาร์ ใครหลายคนที่ไม่สบายใจ สิ้นสุ ดในโลกนี้คือการ ที่พวกเขาทั้งหมดไปยังที่ฝังศพเหมือนชอบธรรม
ในหลายกรณี นี้คือสถานการณ์ที่สามารถใจร้ายผูท้ ี่ใส่ใจความยุติธรรม
ดังนั้น วันตัดสิ น และต่อไปนี้ข้ นั ตอน และผลเป็ น comforting ข้อเท็จจริ งสาหรับคนที่ดูแลเกี่ยวกับความยุติธรรมสาคัญ
3.2.3.4 ตัวกระตุน้ สาหรับการปรับปรุ ง
ทุกชีวิตจะลิม้ รสความตาย
แล้ว เรา จะส่งคุณกลับ
(Quran: 29/57)

แน่นอนคุณต้องเดินทางจากระยะการ stage (ในชีวิตนี้ และ ในปรโลก)
(Quran: 84/19)
ในโลกนี้ เราศึกษา เราเพิ่มประสบการณ์ของเรา อย่างไรก็ตาม ผูม้ ีความรู ้ท้ งั หมด จะตาย พวกเขาหายไปกับความรู ้และประสบการณ์ของตนเอง
แม้วา่ เหล่านี้คือการสื บทอด และใช้ในบางกรณี โดยที่อนาคตรุ่ น จากการส่วนบุคคลมุมมอง คุณจะเป็ นทางตันเป็ นโครงการ
สาหรับ disbeliever ในปรโลก จากมุมมองส่วนบุคคล ปรับปรุ งทั้งหมดจะไม่มีอะไรสาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องจาตาย
แต่สาหรับ believer ในปรโลก การตายเป็ นเพียงระยะ สาหรับเขา ทุกการพัฒนาและเป้ าหมายถูกควบคุม ด้วยเป้ าหมายสูงสุ ดของความสุ ขของอัลลอฮ์
และเป้ าหมายนี้ตอ้ ง การขยายงานที่ดี และดีข้ ึน และดีข้ ึน และงานนี้และโครงการนี้ตอ้ งทาต่อไปจนกว่าจะตายแม้
และแม้หลัง จากตาย และ ใน ปรโลก ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้ ill-ความรู ้สึกที่เหลืออยูจ่ ะถูกเอาออกจากหัวใจของ doers ที่ดี และพวกเขาจะไปถึง
ultimate ฟอก ด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์:
และเราจะเอาอะไรก็อยูภ่ ายในหน้าอกของพวกเขาของความแค้น, [ขณะ] ไหลใต้เหล่านั้นเป็ นแม่น้ าที่ออก

และพวกเขาจะพูดว่า "สรรเสริ ญอัลลอฮ์ ใครมี guided เรานี้ และเราจะไม่เคยมีถูก guided ถ้าอัลลอฮ์ได้แนะนาเรา

ศาสนทูตของพระเจ้าของเรามีมาแน่นอนกับความจริ ง" และพวกเขาจะ เรี ยก "คือพาราไดซ์ ที่คุณได้ทาการสื บทอดสาหรับใช้ทา"
(Quran: 7/43)
ดังนั้น สาหรับ believer ในปรโลก พัฒนาคือไม่ไม่จาเป็ น หรื อไร้ผลเป็ นตายไม่ใช่จุดสิ้นสุ ด
3.2.3.5 ตัวกระตุน้ สาหรับการคิด และการเลือก

เหล่านี้เป็ นตัวได้แลกเปลี่ยนคาแนะนาสาหรับข้อผิดพลาดและการอภัยโทษสาหรับลงโทษผูท้ ี่ การป่ วยจะสนเงินรางวัลไฟ
(Quran: 2/175)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับคาสัญญาของนรกซึ่ งเป็ นสถานที่ย่าแย่ และคาสัญญาของพาราไดซ์
มนุษย์ถูกขับเคลื่อนการใช้การตัดสิ นขั้นสุ ดท้ายเพื่อให้ทาตามสิ่ งที่อลั ลอฮ์ตอ้ งการ หรื อไม่ มิฉะนั้น หนึ่งสามารถตัดสิ นใจว่า เขาไม่สามารถทนการลงโทษ
และก็จะไม่น่าคิดมาก เกี่ยวกับพระเจ้า หรื อ เกี่ยวกับระยะเวลาหลังการตาย ดังนั้น เขาอาจโต้เถียงว่า disbelief เขาไม่ เพราะอกตัญญุตาเขา แต่ได้เนื่อง
จากได้วา่ งทางานในเรื่ องที่สาคัญมากกว่านั้น คาสัญญาของการลงโทษเหลือทนปิ ดประตูการ hypocrisy ดังกล่าว
ดัง นั้นจากปรโลก คนถูกเชิญของอัลลอฮ์จะทาการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องในกรณี ใด ๆ และ ถ้าเขาไม่ยอมรับ
เขาจะถ่ายบนความเสี่ ยงเช่นผูท้ ี่ทาได้ในโองการต่อไปนี้:
และชายจากครอบครัวของฟาโรห์ที่มีแฝงความศรัทธาของเขากล่าวว่า believing "ทาคุณฆ่าผูช้ าย [เพียงแค่] เนื่องจากเขาบอกว่า 'พระเจ้าของฉันคือ
อัลลอฮ์' ในขณะที่ได้นา คุณล้างการปรู๊ ฟจากพระหรื อไม่
และถ้าควรโกหกเขา แล้วเมื่อเขาจะ [ควันหลงของ] โกหกของเขา แต่ถา้ เขาควรจริ ง มีจะตีคุณบางสิ่ งที่เขาสัญญาคุณ
(Quran: 40/28)

คุณได้เห็นคน forbids,
คนใช้เมื่อเขา prays
คุณเห็นถ้าเขาคือคาแนะนาเมื่อมี
หรื อ enjoins ความชอบธรรมหรื อไม่
มีคุณเห็นถ้าเขา (disbeliever) ปฏิเสธ (คาแนะนาของอัลลอฮ์) และขจัด
รู ้หรื อไม่วา่ เห็นอัลลอฮ์หรื อไม่
Loc ถ้าเขาไม่ desist เราจะย่อมลากเขาตามหน้าผาก
ผาก lying, sinning ...
(Quran: 96/9-16)
นรกอาจเสี ยงยุติธรรมบาง อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ในโลกนี้มนั อาจดูเช่นที่ ในปรโลก มันจะไม่ เพราะ disbelievers
ที่จะเห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเขาถูกแทนอัลลอฮ์ดว้ ยถูกที่และไม่มีอะไรแล้ว ทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ และพวกเขาจะแบกพยานว่า แม้วา่ พวกเขาได้อย่างชัดเจน
"เห็น" สัญญาณของอัลลอฮ์ ที่จะ "เลือก" ป้ อนนรก ผูแ้ ทนที่อลั ลอฮ์ ด้วย idols มนุษย์ บังคับธรรมชาติ ความสัมพันธ์ทางกายภาพ วัตถุ และอื่น ๆ
จะเห็นได้วา่ สิ่ งเหล่านั้นมีพลังไม่มีเลย
ตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่ องนี้จาก Quran เป็ นดังนี้:
และ [ระวังวัน] เมื่ออัลลอฮ์กล่าวว่า, " O พระเยซู บุตรชายของเมรี่ ไม่ได้คุณพูดคน 'นาฉันและแม่ของฉันเป็ น deities นอกจากอัลลอฮ์"
บอกเขาว่า "บวรคือคุณ ไม่ให้ฉนั พูดที่ ซึ่งฉันไม่มีสิทธิ์

ถ้าฉันมีวา่ มัน คุณจะได้รู้จกั มัน
คุณรู ้วา่ สิ่ งที่อยูภ่ ายในตนเอง และฉันไม่รู้สิ่งที่อยูภ่ ายในตัวเอง
แน่นอน เป็ นคุณที่เป็ น Knower ของในหนอง

ฉันว่า ไม่ได้ยกเว้นสิ่ งที่คุณสัง่ ให้ฉนั การเคารพภักดีอลั ลอฮ์ พระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของคุณ และฉันถูกพยานเหนือพวกเขาตราบใดที่ผมมาระหว่างกันได้
แต่เมื่อคุณสิ้นสุ ดชีวิตของฉัน (บนโลก), คุณได้ Observer ที่มากกว่านั้น และคุณ เหนือทุกสิ่ งทุกอย่าง พยาน

ถ้าลงคุณควรโทษเหล่านั้นแน่นอน จะมูลิกากร แต่ถา้ คุณอภัยเหล่านั้นแน่นอน เป็ นคุณที่เป็ นสง่า Wise

อัลลอฮ์กล่าวว่า "นี้คือวันเมื่อตัวจริ งจะได้ประโยชน์จากสัตย์ของตน สาหรับพวกเขาจะสวน [ในพาราไดซ์] ภายใต้กระแสแม่น้ าใด
เพื่อพวกเขาจะปฏิบตั ิตลอดไป อัลลอฮ์ถูกใจกับพวกเขา และพวกเขากับเขา นัน่ คือความสาเร็ จที่ยิ่งใหญ่
(Quran: 5/116-119)
ในปรโลก disbelievers ที่จะไม่สามารถโทษใครแต่ตวั เอง พวกเขาจะไม่มีอาร์กิวเมนต์ใด ๆ
ที่ท้ งั หมดที่จะแสดงจะถูกสมเหตุสมผลในตนความเชื่อในเทพเจ้าเป็ น false สถานการณ์น้ ีถูกอธิ บายไว้ในโองการต่อไปนี้:
และเราได้อย่างแน่นอนนาเหล่านั้นหนังสื อซึ่งเรามีรายละเอียด โดยความรู ้ -เป็ นคาแนะนาและความเมตตาต่อผูค้ นเชื่อว่าผูท้ ี่ที่รอยกเว้นผลลัพธ์ของ มาวันผลลัพธ์ของผูท้ ี่ได้ละเว้นก่อนจะว่า, "ศาสนทูตของพระเจ้าของเราได้มากับความจริ ง ดังนั้น มี [ขณะนี้] intercessors ใด ๆ
การแทรกแซงหรื อพยุงเรา หรื อสามารถเราส่งกลับไปทาที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เราใช้ทาอะไร"
พวกเขาจะได้ลืมตัวเอง
และสูญหายไปจากพวกเขาคือสิ่ งที่พวกเขาใช้เสกสรรปั้ นแต่ง
(Quran: 7/52-53)

และถ้า [เป็ น] ลมลงโทษของพระเจ้าของคุณควรสัมผัสเหล่านั้น เขาย่อมพูดว่า, " O ระกากับเรา แน่นอน เราได้ evildoers"
(Quran: 21/46)

และ [เมื่อ] ใกล้ ถึงคามัน่ สัญญาเป็ นจริ ง แล้วพลันดวงตาของบรรดาผูป้ ฏิเสธศรัทธาจะถูกโทนโท่ [ในความน่ากลัว ในขณะที่พวกเขาพูดว่า], " O ระกาเรา
เราได้ unmindful นี้ ค่อนข้าง เราไม่ evildoers
(Quran: 21/97)
อย่างมือ Muslim ที่มีการร้องขอจากอัลลอฮ์เข้าลงในสวรรค์และการป้ องกันจากนรก ว่าเป็ นหน้าที่ สวด เวร humility ของเขาและส่วนหนึ่งของ
servantship ของเขา

3.3

ANGELS

และบุคคล disbelieves ในอัลลอฮ์ angels ของเขา ของเขาหนังสื อ ศาสนทูตของเขา และ วันสุ ดท้ายได้อย่างแน่นอนไปไกลหลง
(Quran: 4/136)

และแน่นอนได้ศาสนทูตของเรา (เทวดา) มาอับราฮัมกับข่าวดี
พวกเขาว่า "สันติภาพ" เขากล่าว ว่า "สันติ และไม่ได้หน่วงเวลาในการนาการท้องน่องอบ [พวกเขา]
แต่เมื่อเห็นมือของเขาไม่ถึงมัน เขาเชื่อถือเหล่านั้น และรู ้สึกว่าจากพวกเขามีความเข้าใจ
พวกเขากล่าวว่า "กลัวไม่ เราได้ถูกส่งไปยังบุคคลของล็อต"
(Quran: 11/69-70)

และเพื่ออัลลอฮ์ prostrates ก็อยูใ่ นฟากฟ้ าและก็อยูบ่ นโลกของสิ่ งมีชีวิต และ angels [รวมทั้ง], และพวกเขาจะไม่หยิง่
(Quran: 16/49)
เป็ นกระทัง่ ของอัลลอฮ์ไม่กาหนด ด้วยกฎทางกายภาพ หรื อชีวภาพที่เรารู ้จกั กัน ไม่มีเพศ พวกเขาไม่ซ้ า ไม่กิน และไม่ดื่ม ที่ทาหน้าที่บางอย่างกาหนด
โดยอัลลอฮ์ พวกเขาไม่เลือกที่จะขืนอัลลอฮ์
3.4

ศาสนทูตของอัลลอฮ์

และเราไม่ได้ไม่ส่งก่อนที่จะ, [O มุฮมั มัด], ศาสนทูตใด ๆ ยกเว้นว่าพวกเขาได้กินอาหาร และเดินในตลาด
และเราได้ทาการบางอย่างของคุณ [คน] เป็ นทดลองสาหรับผูอ้ ื่น
คุณจะมีความอดทนหรื อไม่
และเคยมีพระ เห็น
(Quran: 25/20)
อัลลอฮ์มีสารสาคัญที่เกี่ยวข้องของเขาความมนุษย์ผา่ นผูค้ นได้เลือก บุคคลเหล่านี้เรี ยกว่าศาสนทูตของอัลลอฮ์
ศาสนทูตมีตามธรรมชาติเช่นเดียวกับมนุษย์อื่น ๆ แต่พวกเขาอยูใ่ นระดับสูงเป็ นคุณสมบัติที่มนุษย์บางอย่างเช่นค่าแรง
เหตุผลหลักที่พวกเขาได้รับข้อความเทพเป็ นทางเลือกของอัลลอฮ์ มีการอ้างอิงถึงข้อเท็จจริ งนี้ในกลอนต่อไปนี้:
[กาลัง] Exalted ข้างบน [ทั้งหมด] องศา เจ้าของบัลลังก์ เขาวางแรงบันดาลใจของเขาสัง่ เมื่อใครเขา wills ของมูลิกากรของเขาเพื่อเตือนของวันประชุม
(Quran: 40/15)
3.4.1

เป็ นศาสนทูตแบบจาลองบทบาท

ศาสนทูตผูม้ ีค่าเป็ นสัตย์ น้ าใจ กตัญญุตา ความชอบธรรมต่าง ๆ ในขอบเขตที่ดี ยังมีแบบจาลองบทบาทสาหรับมนุษย์ ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้:

แน่นอนมีคุณใน Messenger อัลลอฮ์มีลวดลายที่ยอดเยีย่ มสาหรับใครก็ตามหวังที่มีอยูใ่ นอัลลอฮ์และวันสุ ดท้าย และ [ที่] จาอัลลอฮ์มกั
(Quran: 33:21)

และแน่นอน, (O มุฮมั มัด) คุณเป็ นของอักขระแรงมาก
(Quran: 68/4)

และเราได้ให้แก่อบั ราฮัม ไอแซค และ Jacob - ทั้งหมด [] เราแนะนา และโนอาห์ เราแนะนาก่อน และใน หมู่ลูก หลานของเขา ดาวิด และโซโลมอน
และงาน และโจเซฟ และโมเสส และ Aaron ดังนั้น เราจึงทา reward doers ดี
และเศคาริ ยาห์ และจอห์น และพระเยซู และ Elias และทั้งหมดถูกของชอบธรรม
และ Ishmael และ Elisha และโยนาห์ และ ล็อต - และทั้งหมด [] เราที่ตอ้ งผ่านการ worlds
และ [บางส่วน] ระหว่าง fathers ของตน และลูกหลานของพวกเขา และพี่ น้องของพวกเขา - และเราเลือก และเราแนะนาพวกเขาไปยังเส้นทางตรง
ที่เป็ นคาแนะนาของอัลลอฮ์แนะซึ่งเขานา whomever wills เขาของเขามูลิกากร แต่ถา้ พวกเขามีเกี่ยวข้องผูอ้ ื่นกับอัลลอฮ์
แล้วไม่มีค่าสาหรับพวกเขาจะเป็ นอะไรก็ตามที่พวกเขากาลังทาอะไร
เหล่านี้เป็ นตัวที่ไปที่ ที่เราได้พระคัมภีร์ และ authority และprophethood แต่ถา้ disbelievers การปฏิเสธมัน
เรามีอยูแ่ ล้วฝากนั้นไปยังบุคคลที่ไม่ใช่ disbelievers ณ
เหล่านั้นคือคนที่อลั ลอฮ์ได้แนะนา ดังนั้น จากคาแนะนาของพวกเขาทาตัวอย่าง
พูดว่า "ฉันถามคุณสาหรับข้อความนี้ไม่มีการชาระเงิน มันไม่ได้แต่ตวั เตือนสาหรับ worlds"
(Quran: 6 / 84-90)
สิ่ งที่สาคัญมากว่า อัลลอฮ์ได้ส่งข้อความของเขาผ่านศาสนทูตผูซ้ ่ ึงเขาได้กาหนดให้จากมนุษย์ได้ ว่า
เขาได้เลือกมนุษย์อย่างเราและการที่เขาแสดงนั้นเป็ นตัวอย่างสาหรับเราคือ ข้อเท็จจริ งสาคัญที่ motivates ให้เรา และให้เราหวังว่า
เราจะสามารถประสบความสาเร็ จในวิธีการที่อลั ลอฮ์แสดงเรา หรื อมิฉะนั้น เราไม่สามารถมีหวังเกี่ยวกับกาลังประสบความสาเร็ จ
นอกจากนี้ให้ศาสนทูตที่ใครถูกเหมือนเรา และเหตุการณ์ตวั อย่าง ความท้าทายที่พวกเขามีประสบการณ์
และปฏิกิริยาของพวกเขาเป็ นมนุษย์ที่เราสามารถเข้าใจวิธีการที่เรามีการทางานเป็ นอย่างยิ่ง [67] ด้วยเหตุผลนี้
อัลลอฮ์ได้ให้ตวั อย่างมากของเหล่ามนุษย์ในการ Quran และหนังสื อศักดิ์สิทธิ์ อื่น ๆ: เราสามารถดูใน Quran วิธีพวกเขาทางานเป็ นเพื่อน เป็ นผูน้ า
เป็ นสมาชิกในครอบครัว เป็ นที่อามาตย์ เป็ นผูพ้ ิพากษา เป็ นคนใช้ของอัลลอฮ์ เป็ นบุคคลที่กระทาผิด เป็ นคนที่-bเป็ นคนหนุ่มสาว เป็ นบุคคลเก่า... ระเบียน
historical โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับมุฮมั มัดศาสดาล่าสุ ด (สันติภาพจะขึ้นเขา) แสดงในรายละเอียดมากว่าเขาทางานเป็ นวาณิ ช เป็ นสามี เป็ นรัฐบุรุษ เป็ น
neighbor เป็ นครู ... เรายังเห็นในวิธีการขอบคุณ ประเภท ประโยชน์ ป่ วย เพียง ไงก็ได้...
อัลลอฮ์ไม่สามารถเกี่ยวข้องข้อความของเขาผ่านเพียง angels หรื อหนังสื อ แต่ในกรณี น้ ี เราไม่พบตัวอย่าง fathers เป็ นเพื่อน เป็ นผูน้ า
เป็ นสมาชิกในครอบครัว เป็ นนักธุ รกิจ...เป็ นผูท้ ี่ได้รับการอนุมตั ิ โดยอัลลอฮ์ อย่างมือ ในกรณี น้ ี เราอาจพูดอย่าง "แต่เหล่านี้คือ angels และเราจะไม่
angels ดังนั้นวิธีสามารถเราหวังว่าจะประสบความสาเร็ จ แต่ ตามที่อลั ลอฮ์ได้เลือกแบบจาลองบทบาทคนจากตนเอง มีคล้ายจุดแข็งและจุดอ่อน ผูท้ ี่ได้กิน

ได้แต่งงาน ไม่ได้เป็ นธุ รกิจ ขออภัยโทษ มีปัญหาสุ ขภาพ ...ตายไป แล้ว เราสามารถหวังว่าจะประสบความสาเร็ จ เนื่องจากเรามีธรรมชาติเดียวกันเป็ นศาสนทูต
และอัลลอฮ์บอกเราว่า ที่เคยประสบความสาเร็ จ
3.4.2

ศาสนทูตบางจะทานาย และยืนยัน

ศาสนทูตเราเห็นในการคาดคะเนเกี่ยวกับศาสดามุฮมั มัดศาสนทูตในอนาคตแน่นอนทานาย (สันติภาพจะขึ้นเขา) คาดคะเนเหล่านั้นบางอย่างจะเป็ นดังนี้
[68] :
พันธสัญญาในการเก่า / โยชูวา/18/18-19 เราดูคาสัง่ ต่อไปนี้: "ฉันจะยกพวกเขาขึ้นผูเ้ ผยพระวจนะจากน้องของตน เช่นจง thee;,
และจะใส่คาของฉันในปากของเขา และเขาจะพูดจงทั้งหมดว่า ฉันจะสัง่ ให้เขา และมันต้องมาผ่านไป ที่ไม่ whosoever จะ hearken
จงคาของฉันซึ่งเขาต้องพูดชื่อของฉัน ฉันจะต้องได้เขา [69] "
ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ไม่ใช่ชาวยิว แต่เขามาจากลูกของอับราฮัมผูเ้ ผยพระวจนะผ่านบุตรชายของเขา Ishmael (สันติภาพเป็ นเมื่อเหล่านั้น)
ดังนั้น messenger ในอนาคตนั้นถือว่า ถูกยกจาก "ระหว่างผูน้ อ้ ง" ทั้ง จาก "ลูกของพวกเขา" และ จาก "ตัวเอง" และผูเ้ ผยพระวจนะที่จะ "ชอบจง"
โมเสส (สันติภาพจะขึ้นเขา) ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ถูกแท้เหมือนโมเสส (สันติภาพจะขึ้นเขา) ในหลายวิธีเช่นการเป็ นผูน้ าทางโลก
อัลลอฮ์ยงั ใส่คาของเขาในเขา "หม้อข้าวหม้อแกง" และการ "เขาพูดจงคนของเขา" อัลลอฮ์น้ นั "สัง่ ให้เขา": ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา)
ไม่เคยอ่านอะไร ไม่เคยเขียนอะไรในชีวิตของเขา เป็ นทานายเขา recited Quran, word ของอัลลอฮ์
หนังสื อเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นในหน่วยความจาของเขา [70] ก็เป็ นเฉพาะ scribes ผูเ้ ขียนลง
อีกศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ได้ชยั ชนะเหนือฝ่ ายตรงข้ามของเขา ซึ่งยืนยันว่า ยังจะพูดในกลอนข้างบนของโยชูวาเป็ น "นั้นต้องมาผ่าน ที่ไม่
whosoever จะ hearken จงคาของฉันซึ่งเขาต้องพูดชื่อของฉัน ฉันจะต้องได้ของเขา"
ยัง ในพันธการสัญญาใหม่ ในพระวรสารนักบุญจอห์น part 16 ข้อ 12-13 พระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา) กล่าวว่า การที่
เขาไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ของเขากับคนความจริ งบางอย่าง ตามที่พวกเขาไม่สามารถแบกมัน และเขาให้ข่าวดีที่วา่ messenger
อีกใครจะนาไปสู่การความจริ งทั้งหมดจะมา: "มี แต่สิ่งต่าง ๆ พูดจงคุณ แต่คุณไม่สามารถแบกนั้นขณะนี้ Howbeit เมื่อเขา จิตวิญญาณของความจริ ง
[71]ถูกมา เขาจะแนะนาคุณเข้าสู่ความจริ งทั้งหมด: สาหรับเขาจะไม่พดู ของตัวเอง แต่ส่วนเขาจะ ฟัง ว่า จะพูด: และเขาจะแสดงสิ่ งที่ตอ้ งมา "
คาดคะเนเหล่านี้อยูท่ ุกประการเกิดขึ้นกับศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ใครมี unlettered ตามที่เราเห็นใน Quran ชัดเจน:
ผูท้ ี่ทาตาม Messenger ศาสดา unlettered บุคคลที่พวกเขาค้นหาเขียนในสิ่ งที่เขามีในโตราห์และพระวรสารนัก ผูท้ ี่ enjoins
เมื่อพวกเขาคือด้านขวา และ forbids พวกเขาเป็ นอะไร และทาให้ถูกต้องตามกฎหมายสาหรับพวกเขาสิ่ งที่ดี และห้ามพวกเขาอธรรม และ relieves
ภาระของตนและ shackles ซึ่งเมื่อพวกเขาเหล่านั้น ดังนั้นพวกเขาได้เชื่อในตัวเขา ผูท้ ี่ยกย่องเขา สนับสนุนเขา
และแสงซึ่งถูกส่งลงกับเขาเป็ นผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จจะ ตาม
(Quran: 7/157)

ใช่คุณ (O มุฮมั มัด) ได้อ่านสมุดใด ๆ ก่อนมัน (Quran นี้), หรื อคุณไม่เขียนหนังสื อใด ๆ (เลย) ด้วยมือขวาของคุณ ในกรณี น้ ี แน่นอน followers
ของความเท็จอาจมี doubted
(Quran: 29/48)

เราจะทาให้คุณ recite (the Quran), [O มุฮมั มัด], และคุณจะไม่ลืม

(Quran: 87/06)
มันน่าอัศจรรย์ที่มุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ใครรู ้ไม่เขียน หรื ออ่านหนังสื อเป็ น Quran เกี่ยวข้อง คนที่เขียนหนังสื อหรื ออาจจะเพียงข้อความครอบคลุม
อาจจินตนาการถึงวิธีทาให้ดงั นั้นจะไม่สามารถเขียนหนังสื อโดยที่ไม่สามารถเขียน หรื ออ่าน และการเขียนหนังสื อเหมือน Quran
จะเป็ นไปไม่ได้แม้แต่สาหรับผูท้ ี่มีความรู ้ทกั ษะด้านดังกล่าวในความท้าทายในการกลอนต่อไปนี้:
และถ้าคุณมีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับสิ่ งที่เราได้ส่งลงเมื่อคนใช้ Our [มุฮมั มัด], แล้วสร้างการ surah [72] คล้ายกันดังกล่าว
และเรี ยกเมื่อพยานหลักฐานของคุณนอกจากอัลลอฮ์ ถ้าคุณควรจะจริ ง
(Quran: 2/23)
การมาถึงของมุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) คือการยืนยันของโมเสสและพระเยซู (สันติภาพเป็ นเมื่อนั้น) ที่คาดคะเนของตนไม่ได้อยูใ่ นทิฐิ
ดังนั้น กลืนของศาสนทูตก่อนหน้า ประมาณ 1400 ปี ก่อน อัลลอฮ์ สัมพันธ์กบั มนุษย์ขอ้ ความของเขาพูดเป็ นครั้งสุ ดท้าย ผ่าน Messenger
ของเขาสุ ดท้ายมนุษย์ท้ งั หมดที่เรี ยกว่ามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ในกลอนต่อไปนี้มีการอ้างอิงถึงข้อเท็จจริ งนี้:
มุฮมั มัดเป็ นพ่อของ [] ใดของผูช้ ายของคุณ แต่ [เป็ น] Messenger ของอัลลอฮ์และท้ายของ prophets และอัลลอฮ์ได้เต็มความรู ้ในทุกสิ่ งทุกอย่าง
(Quran: 33/40)
เป็ นศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) เรี ยบร้อยแล้วส่งข้อความสุ ดท้าย และสมบูรณ์ของอัลลอฮ์เพื่อมนุษย์โดย ambiguities ใด ๆ
และเป็ นข้อความนี้ในอดีตได้รับการป้ องกัน ไม่จาเป็ นสาหรับศาสนทูตเพิ่มเติม และแน่นอนหลังจากที่เขา มีไม่มา messenger ใด ๆ เหมือนเขา
หรื อโมเสส หรื อพระเยซู (สันติภาพเป็ นเมื่อนั้น) กับล้าง miracles และสัญญาณ
ศาสนทูตมาพร้อมกับ miracles ซึ่งแสดงว่า พวกเขาและพวกเขาได้นาข้อความจะได้รับอนุมตั ิ โดยอัลลอฮ์สมั บูรณ์คือใคร
และใครมีอานาจเหนือทุกสิ่ งทุกอย่าง Miracles of prophets โนอาห์ อับราฮัม โมเสส พระเยซูคริ สต์ (สันติภาพเป็ นเมื่อพวกเขา)
รู ้จกั กันอย่างกว้างขวาง ศาสนทูตไม่มีอานาจในการผลิตเหล่านี้ miracles แต่อลั ลอฮ์ได้
ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ยัง ถูกตาม miracles มากด้วยพลังของอัลลอฮ์: ระหว่างร้อยของ miracles ที่บนั ทึกไว้ในอดีต สาคัญที่สุดคือ
Quran ซึ่งเป็ นหนังสื อเต็มไป ด้วยปัญญา Quran ประกอบด้วยยังหลายทางวิทยาศาสตร์ขอ้ มูลที่ถูกไม่รู้จกั โดยมนุษย์ในยุคที่มนั ถูกเปิ ดเผย [73]
มีขอ้ มูลใน Quran ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายศตวรรษก่อนเวลาของศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา), เกี่ยวกับลับส่วนตัวเหตุการณ์
และในเวลาของเขา เกี่ยวกับอนาคตกลุ่มอื่นของ miracles ในคาของศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) เราดูขอ้ มูลพิเศษที่คล้ายคลึงกัน
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเช่นการแบ่งของ moon, miracles ที่เกี่ยวข้องกับกรณี ปกติไม่สมาน miracles
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มอาหารและน้ าประสาน miracles, miracles ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันของ messenger มีบางชนิดอื่น ๆ ของ miracles
ที่ถูกในอดีตที่บนั ทึกไว้ และสัมพันธโดยหลายร้อยคน บางที่จะกล่าวถึงใน Quran
3.4.3

คุณลักษณะอื่น ๆ บางอย่างของศาสนทูต

ศาสนทูตมาพร้อมกับมนุษย์ และพวกเขาจะไม่ถูกระบุตามศาสนาคริ สต์ หรื อศาสนายูดาย หรื อชนชาติใด ๆ พิเศษ
มีคาอธิ บายเกี่ยวกับเรื่ องนี้ในโองการต่อไปนี้:
หรื อคุณพูดว่า อับราฮัม และ Ishmael และไอแซก และ Jacob และลูกหลานถูก Jews หรื อคริ สเตียน พูดว่า "ถูกคุณทราบเพิ่มเติม หรื ออัลลอฮ์
และเป็ นผูท้ ี่อธรรมยิ่งกว่าผู ้ conceals พยานหลักฐานเขามีจากอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์ไม่ต่าสิ่ งที่คุณทา
(Quran: 2/140)

อับราฮัมถูกทั้งคนยิวและคริ สเตียนที่ไม่ แต่เขาหนึ่งลาดไปทางจริ ง Muslim ที่ (ส่ งเพื่ออัลลอฮ์) และเขาไม่ใช่ของที่ polytheists
(Quran: 3/67)
ตัวผูท้ ้ งั หมดที่กล่าวถึงใน Quran การเป็ นศาสนทูตได้ เป็ นการ messengership งานแสนอันตราย นี้เป็ นธรรมชาติ เกือบในทุกกรณี บาง
disbelievers พยายามทดสอบอัลลอฮ์ หรื อพยายามที่จะหยุดการส่งเสริ มข้อความของเขา โดยการทาศาสนทูตของเขา โดยแนม ขู่ injuring,
boycotting ฆ่าเหล่านั้น เพื่อนของพวกเขา ญาติของพวกเขา... เชิญไปอัลลอฮ์ตอ้ งทางานหนักอย่างต่อเนื่องวันตลอดคืน เหล่านี้ท้ งั หมดอาจทาให้เกิดการ
messenger สาวเจอความยากลาบากเพิ่มเติม ความเจ็บปวดเหลือทน และการสื่ อสารของข้อความไม่เพียงพอ
จากคุณลักษณะพิเศษของตนเองและสถานการณ์ เราสังเกตตัวอย่างที่ ผูห้ ญิงส่วนใหญ่ไม่ตอ้ งการทางานในภาคยากมากเช่นการก่อสร้าง การทาเหมือง...
องค์กรแรงงานนานาชาติกาหนดข้อบังคับ ข้อจากัด และคาแนะนาสาหรับผูห้ ญิงเกี่ยวกับทางานตอนกลางคืน ทางานอันตราย ใบตั้งครรภ์
และความต้องการความเป็ นส่วนตัว... ดังนั้นจึงเป็ นปัญญา ที่อลั ลอฮ์จากัด messengership ของผูห้ ญิง
กล่าวอย่างไรก็ตาม อัลลอฮ์ถึงใน Quran ว่า เขาเลือก และตั้งค่าเป็ นอย่างผูห้ ญิงบางอย่าง Mary และภรรยาของฟาโรห์ (สันติภาพเป็ นเมื่อพวกเขา)
กล่าวใน Quran เป็ นตัวอย่างในความเคารพนี้
3.5

หนังสื อของอัลลอฮ์

3.5.1

ศักดิ์สิทธิ์ หนังสื อทัว่ ไป

เขาได้ส่งลงเมื่อคุณ, [O มุฮมั มัด], สมุดในความจริ ง ยืนยันอะไรได้ก่อนก็ และเขาเปิ ดเผยในโตราห์และพระวรสารนัก
(Quran: 3/3)

เราสร้างความสัมพันธ์กบั คุณ, [O มุฮมั มัด], ดีที่สุดของเรื่ องราวในเห็นอะไรเรามีรายนี้ Quran ของคุณแม้วา่ คุณได้ มัน ก่อนระหว่างที่เผลอ
(Quran: 12/3)

พูดว่า, "คุณถือว่ามี: ถ้ามัน (Quran) มาจากอัลลอฮ์ และคุณปฏิเสธศรัทธาในนั้น ใครจะหลงทางมากกว่าผูอ้ ยูใ่ น extreme dissension ? "
(Quran: 41/52)

และแน่นอนเราทาอัลกุรอานง่ายต่อการเข้าใจ แต่จะมีใครที่จะรังเกียจหรื อไม่
(Quran: 54/17)
ศาสนาอิสลามต้องมีความเชื่อในหนังสื อศักดิ์สิทธิ์ ของอัลลอฮ์ ตามที่เราเห็นในโองการข้างต้น ใน Quran หนังสื อศักดิ์สิทธิ์ ที่เกี่ยวข้องผ่านมุฮมั มัด พระเยซู
โมเสส และเดวิด (สันติภาพเป็ นเมื่อพวกเขา) ได้รับการกล่าวตามชื่อ แต่เราทราบผ่านน้ าคาของศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ที่มีศาสนทูตอื่น ๆ มากมาย
พวกเขายังเกี่ยวข้องความของอัลลอฮ์
หนังสื อของอัลลอฮ์คือ ข้อความของเขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ผา่ นศาสนทูตของเขาเพือ่ ให้ความรู ้พ้นื ฐานมนุษย์ เพื่อ ให้พวกเขาคือ guided
ดังนั้นพวกเขาอาจตรองนั้น เพื่อที่พวกเขาไม่ได้ทาตาม faiths ตาบอด และเพื่อ ที่พวกเขาอาจประสบความสาเร็ จ กลอนต่อไปนี้ทาให้อา้ งอิงไปนี้:
นี้ [Quran] เป็ นหนังสื อสิ ญจน์ซ่ ึงเราได้เปิ ดเผยให้คุณ, [O มุฮมั มัด], ที่พวกเขาอาจตรองของโองการ และ ที่ของความเข้าใจจะมีเตือน

(Quran: 38/29)
ความรู ้น้ ีเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ มนุษย์ จักรวาล ความจริ ง ชีวิต ปรโลก เป้ าหมาย วิธีการ ความ สาเร็ จ ที่เรามาจาก ที่เราไป สิ่ งที่เราต้องทาอย่างไร วิธีเราต้องได้
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง และหลายสาคัญปัญหาอื่น ๆ บางอย่างที่คุณเห็นในหนังสื อเล่มนี้คุณอ่าน คาของอัลลอฮ์
ด้วยของลักษณะหรื อเนื้อหาให้เราวัตถุประสงค์และข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับตัวเองเป็ นไม่วตั ถุ สิ่ งมีชีวิตมีชีวิต และมีเหตุการณ์บวก หรื อลบ
ความรู ้น้ ีเป็ นประโยชน์สาหรับความสาเร็ จ ในโลกนี้ และ ในสายตาของอัลลอฮ์
ในกลอนการเกริ่ นนาของอัลลอฮ์ Quran กล่าวว่า:
นี่คือหนังสื อที่เกี่ยวกับการที่ไม่มีไม่ตอ้ งสงสัย ต้องการคาแนะนาสาหรับชอบธรรม
(Quran:2 / 2)
ลักษณะบางอย่างของความรู ้น้ ีถูกรู ้จกั โดยมนุษย์ ในต่อไปนี้ จะมีการอ้างอิงไปนี้:
อ่าน และพระจะ Generous มากที่สุด
ผูส้ อน โดยปากกา
สอนมนุษย์ในสิ่ งที่เขาไม่รู้
(Quran: 96/3-5)
หนังสื อศักดิ์สิทธิ์ ก่อน Quran ที่ได้ มีการขัดจังหวะโดยมนุษย์ ในโองการต่อไปนี้ มีการอ้างอิงนี้:
และพวกเขาไม่ได้ไม่ประเมินอัลลอฮ์ ด้วยเพื่อประเมินผลจริ งเมื่อพวกเขากล่าวว่า "อัลลอฮ์ไม่ได้ไม่เปิ ด เผยให้มนุษย์อะไรก็
พูด "เปิ ดผูเ้ ผยพระคัมภีร์ที่โมเสสนาเป็ นไฟและคาแนะนากับคน
คุณ [Jews] ทาให้เป็ นเพจ เปิ ดเผย [บางส่วน] มันและ concealing มาก
และได้สอนที่ที่คุณรู ้ไม่ - ใช่คุณหรื อของคุณ fathers"
พูดว่า, "อัลลอฮ์ [เปิ ดเผยมัน] . " แล้ว ปล่อยพวกเขาในวาทกรรมของตน [ว่าง] สนุกกับตัวเอง
(Quran: 6/91)

คุณอย่าโลภ [หวัง O ศรัทธา], ว่าพวกเขาจะเชื่อคุณได้ในขณะที่พรรคของพวกเขาที่ใช้ในการได้ยินคาของอัลลอฮ์ [74] แล้ว
บิดเบือนมันหลังจากที่พวกเขาได้เข้าใจในขณะที่พวกเขาได้ทราบ?
(Quran: 2/75)

ระหว่างนั้น มีบาง illiterates ผูไ้ ม่รู้หนังสื อของตนศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาทาตามใจตนเอง และไม่ตอ้ งทาอะไร แต่เดาได้
ดังนั้น ระกาผูท้ ี่เขียนพระคัมภีร์ ด้วยมือของตนเอง จึงพูดว่า "นี้คือจากอัลลอฮ์ ในการเปลี่ยนราคาขนาดเล็ก
ระกาเหล่านั้นสาหรับสิ่ งที่มือของพวกเขาได้เขียนและระกาเหล่านั้นสาหรับหาอะไร

(Quran: 2/78-79)
อย่างไรก็ตาม เป็ นศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) แก้ไขครั้งล่าสุ ดของศาสนทูต ในกลอนต่อไปนี้ที่อลั ลอฮ์ให้การรับประกันการป้ องกันหนังสื อนา
โดยเขา:
แน่นอน เป็ นผูส้ ่ง ลง Quran และแน่ นอน เราจะเป็ นผูป้ กครองของ เรา
(Quran: 15/9)
และในอดีตป้ องกันการ Quran
3.5.2

QURAN

นี่คือหนังสื อที่เกี่ยวกับการที่ไม่มีไม่ตอ้ งสงสัย ต้องการคาแนะนาสาหรับชอบธรรม
(Quran:2 / 2)
Muslim ที่มีเชื่อใน Quran และต้องเชื่อว่าในการฟอร์มต้นฉบับ โตราห์ พระวรสารนัก และยังมีเพลงสดุดีคาของอัลลอฮ์
3.5.2.1 QURAN เป็ นคาแนะนาที่สมบูรณ์
หนึ่งในคุณลักษณะของ Quran อยูท่ ี่ชดั เจนอธิ บายทุกอย่างในลักษณะพื้นฐาน นี้ถูกบันทึกไว้ในโองการต่อไปนี้:
ไม่เคยถูก Quran บรรยายการแต่ง แต่การยืนยันของอะไรถูกก่อนและคาอธิ บายโดยละเอียดของสิ่ งต่าง ๆ และคาแนะนา
และความเมตตาทั้งหมดสาหรับผูท้ ี่เชื่อ
(Quran: 12/111)

และเราได้ส่งลงคุณหนังสื อ เป็ นความชัดเจนสาหรับทุกสิ่ งทุกอย่าง และ เป็ นคาแนะนา และความเมตตา และข่าวดีสาหรับมุสลิมที่
(Quran: 16/89)
การยกเลิกนี้ระดับของรายละเอียดความต้องการตัวกลางระหว่างอัลลอฮ์และบุคคลผูท้ ี่จะตีความปัญหาพื้นฐาน [75] แนวปฏิบตั ิของศาสดามุฮมั มัด
(สันติภาพจะขึ้นเขา) ไปทาที่ อัลลอฮ์ให้ชดั เจนอ้างอิงจะยังมีประโยชน์ในแง่ของความสมบูรณ์ของข้อความสุดท้าย
ครบถ้วนนี้เอาศาสนทูตเพิ่มเติมจาเป็ นต้องออก
เป็ นจริ งแหล่งมาของการ Quran และข้อความต้นฉบับของพระวรสารนักและโตราห์เหมือนกัน มีความคล้ายคลึงกันระหว่างเนื้อหา Quran
และพระคัมภีร์ไบเบิลของวันนี้มากมาย พวกเขาทั้งหมดเชิญที่อลั ลอฮ์และความดี อย่างไรก็ตาม เป็ นหนังสื อศักดิ์สิทธิ์ ก่อนหน้านี้ได้ มีการเปลี่ยนแปลง
ยังมีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างเนื้อหาใหม่ และเก่า Testaments และแม้ของตน โดย Quran และ followers ของตน ตัวอย่างเช่น ใน
Quran ตรี เอกานุภาพที่ถูกชัดเจนปฏิเสธ ในขณะที่สาหรับคริ สเตียนส่วนใหญ่ตามพระวรสารนักปัจจุบนั ไม่ตรี เอกานุภาพ พระเยซู (สันติภาพจะขึ้นเขา)
จะไม่พระเจ้าหรื อบุตรพระตามบางอย่างของโองการ Quran ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้มีดงั นี้:
และ [ระวังวัน] เมื่ออัลลอฮ์กล่าวว่า
"เยซู O บุตรชายของ Mary ไม่ได้คุณพูดคน, 'ใช้ฉนั และแม่ของฉันเป็ น deities นอกจากอัลลอฮ์"
He(, Jesus Christ) กล่าวว่า

"Exalted คือคุณ ไม่ให้ฉนั พูดที่ ซึ่งฉันไม่มีสิทธิ์ ถ้าฉันมีวา่ มัน คุณจะได้รู้จกั มัน คุณรู ้วา่ สิ่ งที่อยูภ่ ายในตนเอง และฉันไม่รู้สิ่งที่อยูภ่ ายในตัวเอง แน่นอน
เป็ นคุณที่เป็ น Knower ของในหนอง
ฉันว่า ไม่ได้ยกเว้นสิ่ งที่คุณสัง่ ให้ฉนั (พูด): "เคารพภักดีอลั ลอฮ์ พระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของคุณ
และฉันถูกพยานเหนือพวกเขาตราบใดที่ผมมาระหว่างกันได้ แต่เมื่อคุณเอาฉันขึ้น คุณถูก Observer ที่เหนือพวกเขา และคุณ เหนือทุกสิ่ งทุกอย่าง พยาน
(Quran: 5/116-117)
คุณสามารถค้นหาบางอย่างแตกต่างอื่น ๆ ระหว่างเนื้อหาของ the Quran และพระคัมภีร์ไบเบิลในส่วนคาถามและคาตอบ
3.5.2.2 QURAN ได้รับการป้ องกัน
แจ้งให้ทราบใน Quran อัลลอฮ์ถึงเราเขามาถึง และเขาให้การรับประกันว่า เขาจะป้ องกัน Quran เดิมทีถูกเขียนลงในหน่วยความจาของศาสดามุฮมั มัด
(สันติภาพจะขึ้นเขา) อย่างถาวร ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้:
เราจะทาให้คุณขับร้อง, [O มุฮมั มัด], และคุณจะไม่ ลืม ยกเว้นสิ่ งที่อลั ลอฮ์ควรจะ แน่นอน เขารู ้วา่ อะไรถูกประกาศและสิ่ งที่ซ่อนอยู่
(Quran: 87/6-7)

ย้ายไม่ลิ้นกับมัน, [O มุฮมั มัด], เร่ งกับ recitation ของ the Quran
แน่นอน เราจะเก็บรวบรวม (ในหัวใจ) และ (ทาไปได้) ของ recitation
(Quran: 75/16-17)
ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ถูก reciting Quran scribes การเขียนมันลง และมากที่เพื่อนของเขาถูกจดจา
ในเดือนรอมะฎอนเทวดากาเบรี ยลและศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพเป็ นเมื่อนั้น) มีกนั และกัน reciting และส่วนของ Quran
ที่เปิ ดเผยขึ้นในเดือนรอมะฎอนที่ฟัง ในเดือนสุ ดท้ายของรอมะฎอนก่อนศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ตาย นี้เกิดขึ้นสองครั้ง มีประมาณสิ บคนได้แล้ว
memorized Quran ทั้งเมื่อศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ตาย ยังมีหลายคนที่มี memorized หลายบท
เร็ ว ๆ หลังจากศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ตาย Quran ทั้งเขียนสาเนาถูกเก็บลงในไดรฟ์ ข้อมูลเดียว bounded
ยืนยันของพยานหลักฐานเหมาะสมกับงาน และระดับเสี ยงที่ไดรฟ์ ข้อมูลอื่นหลายถูกคัดลอก และ Quran ที่ถูกป้ องกันในรู ปแบบเริ่ มต้น
และนี้เป็ นข้อเท็จจริ งที่ historical มีเพียงรุ่ นเดียว Quran ทุกหนทุกแห่งในโลก ต้นฉบับ และวันนี้ยงั มีขอ้ ความของ Quran อยูใ่ นภาษาอาหรับ
ซึ่งเป็ นภาษามีชีวิตวันนี้ ของคา ประโยค และบททั้งหมดมีอยูใ่ นรู ปร่ างเดิมเป็ นถ้าเปิ ดพวกเขาได้ถูกเผยวันนี้
3.5.2.3 ลักษณะของการ QURAN
ในลักษณะของ Quran ลาโพงเป็ นคนแรกคืออัลลอฮ์ [76] ดังนั้นลักษณะนี้ไม่ใช่เพื่อให้สะท้อนความเข้าใจหรื อตีความเนื้อความของมนุษย์ใด ๆ ตา
(สันติภาพจะขึ้นเขา) กล่าวว่า exactly อะไรเขารับโดยไม่ตอ้ งเพิม่ หรื อลดอะไรก็ ตัวอย่างเช่น กลอนเริ่ มเป็ น "พูดคาว่าฉันเฉพาะมนุษย์เหมือนคุณ" [77]...
เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องนี้และผูเ้ ขียนที่เขียนลง ตา (สันติภาพจะขึ้นเขา) พูดว่า "ฉันเฉพาะมนุษย์เหมือนคุณ" เขากล่าวว่า ตรงอะไรเขาได้เปิ ดเผย ดังนั้นลักษณะของ
Quran เป็ นเพื่อให้การขัดจังหวะโดยไม่มีมนุษย์อยูใ่ นนั้น ไม่แม้แต่ใด ๆ ของ messenger และทั้งหมด Quran มาเฉพาะ
โดยปากของศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) เป็ นมนุษย์
กระบวนการนี้ถูกเหมือนกับพระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา) foretold ในพระวรสารนักบุญจอห์น 16/13: " Howbeit เมื่อเขา
จิตวิญญาณของความจริ ง [78] ถูกมา เขาจะแนะนาคุณเข้าสู่ความจริ งทั้งหมด: สาหรับเขาจะไม่พดู ของตัวเอง แต่ส่วนเขาจะ ฟัง ว่า จะพูด:

และเขาจะแสดงสิ่ งที่ตอ้ งมา " ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา), แนะกับ Quran ด้วยจิตวิญญาณของความจริ งซึ่งอยู่ ในหัวใจของเขา และ
ในหน่วยความ จาของเขา นาเข้าจริ ง "ทั้งหมด" และเขาไม่ "พูด" ของตัวเอง แต่เขาพูดเลยเขา "ยิน" เขาได้รับการวิวรณ์จากอัลลอฮ์
แหล่งเดียวกันเป็ นแหล่งมาของพระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา) ตามที่ระบุในกลอนต่อไปนี้:
และเปิ ดดังนั้น เรามีเผยให้คุณเจ้าของสัง่ ของเรา
คุณไม่ทราบว่ามีหนังสื ออะไรหรื อ [คือ] การศรัทธา แต่เราทาไฟที่เรานาบุคคลที่เราจะของมูลิกากรของเรา และแน่นอน, [O มุฮมั มัด], คุณนาไปเส้นทางตรง
(Quran: 42/52)
3.5.2.4 คือ QURAN INIMITABLE
ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้ อัลลอฮ์เชิ ญผูท้ ี่มีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับ Quran เพื่อเขียนหนังสื อแข็งแรงเป็ น Quran และพิสูจน์
ด้วยพยานหลักฐานเพียงพอ:
และถ้าคุณอยูใ่ นสงสัยเกี่ยวกับสิ่ งที่เราได้ส่งลงเมื่อคนใช้ Our [มุฮมั มัด], จาก นั้นผลิตบทคล้ายกันดังกล่าว
และเรี ยกเมื่อพยานหลักฐานของคุณนอกจากอัลลอฮ์ ถ้าคุณควรจริ ง
(Quran: 2/23)

หรื อทาพวกเขา ว่า "เขาอุปโลกน์มนั " พูดว่า, "แล้ว นาบทสิ บชอบที่ถูกอุปโลกน์ และเรี ยกเมื่อ [ขอความช่วยเหลือ] whomever
คุณสามารถนอกจากอัลลอฮ์ ถ้าคุณควรจริ งได้"
และถ้าพวกเขาไม่ตอบสนองต่อคุณ นั้นทราบว่า Quran ที่ถูกเปิ ดเผย ด้วยความรู ้ของอัลลอฮ์ และว่า ไม่มีเทพไม่มียกเว้นเขา แล้ว คุณ [ไม่] จะมุสลิม
(Quran: 11/13-14)
ในอดีต มีความพยายามบางอย่างเพื่อผลิตบทเช่นบทของ the Quran แต่พวกเขาล้มเหลว
เชิญที่อื่นอยูใ่ นกลอนต่อไปนี้ Disbeliever ที่ควรตอบคาถามต่อไปนี้ โดยการนาเสนอหนังสื อไม่ใช่ Quran ที่ซ่ ึงจะเพิ่มเติมน่าเลื่อมใส และปฏิบตั ิตาม:
ในข้อความอะไรหลังจากนี้จะให้พวกเขา นั้นเชื่อหรื อไม่
(Quran: 7/185)
Quran มีความจริ งทางวิทยาศาสตร์มากมายที่ถูกเรี ยก หรื อที่อยูก่ บั ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์จนกระทัง่ ล่าสุ ด แต่ศตวรรษภายหลังได้พบว่า พูดใน
Quran แก้ไขถูกต้อง หนึ่งสามารถหาจานวนมากตัวอย่างเช่นนี้ได้อย่างง่ายดาย โดยการค้นหาคาสาคัญเป็ น "miracles ใน Quran"บนอินเทอร์เน็ต
และด้านล่างเป็ นเพียงตัวอย่างของข้อเท็จจริ งที่อยูใ่ น Quran [79] สาหรับศตวรรษ แต่ได้ถูกน่าพบเพิ่ง:
การขยายตัวของจักรวาล:
และฟ้ าที่เราสร้าง มีความแข็งแกร่ ง และแน่นอน เรามี expander [ของ]
(Quran: 51/47)
บิกแบง:

บรรดาผูท้ ี่ปฏิเสธศรัทธาไม่มีถือว่า ในฟากฟ้ าและแผ่นดินโลกถูกเอนทิตีรวมกัน และเราแยกเหล่านั้น และทาทุกสิ่ งมีชีวิตจากน้ าได้หรื อไม่ แล้ว
จะว่าไม่เชื่อหรื อไม่
(Quran: 21/30)
อุปสรรคระหว่างทะเล:
เขาออกทะเลสอง ประชุม [เคียงข้าง];
ระหว่างนั้นมีสิ่งกีดขวาง [เพื่อ] ของตน transgresses
ดังนั้น ของ favors ของพระซึ่งจะคุณปฏิเสธหรื อไม่
จากทั้งสองของพวกเขาอุบตั ิมุก และปะการัง [80] .
(55/19-22)
เหล่านี้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอย่างที่แสดงให้เราการที่ส่ง Quran มีความรู ้เต็มรู ปแบบ
3.6

โชคชะตา

และที่เคยมีคาสัง่ ของอัลลอฮ์โชคชะตา [81] decreed.
(Quran: 33/38)

เขาที่เป็ นของจักรวรรดิในฟากฟ้ า และโลก และผูท้ ี่ได้นาบุตรชาย และไม่มีคู่ในอาณาจักร และมีสร้างแต่ละสิ่ ง และกาหนด ด้วย [ชัดเจน] กาหนด
(Quran: 25/2)

และไม่แก้จากพระเป็ นใด ๆ [ส่วนหนึ่ง] ของน้ าหนักของอะตอมภาย ในโลก หรื อภาย ในฟ้ า หรื อลงทะเบียนน้อยกว่าที่ [สิ่ ง] หรื อมากกว่าแต่ให้อยูใ่ นการล้าง
(Quran: 10/61)

ว่า "ถ้าไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถมีทาในเรื่ อง บางส่วนของเราจะไม่ได้ถูกฆ่าขวาที่นี่ พูดว่า "แม้วา่ คุณได้ภายในบ้านของคุณ ที่ decreed
เพื่อจะฆ่าจะมาออกของพวกเขาเตียงตาย
(Quran: 3/154)

พูดว่า "ไม่เคยจะเราจะขีดยกเว้น ด้วยสิ่ งที่อลั ลอฮ์ได้ decreed ให้เรา
(Quran: 9/51)
3.6.1

คาอธิ บาย

ชะตากรรมที่ทา โดยอัลลอฮ์ และเป็ นระเบียนที่ครอบคลุม และชัดเจนของการสร้างและเหตุการณ์สร้างขึ้น โดยอัลลอฮ์ ชะตามีหลายแง่มุมที่แตกต่างกัน
ในวิธีหนึ่ง คือการลงทะเบียนที่มีสาเหตุยงั ทั้งทางโลก และทางศาสนา และความสัมพันธ์ของลักษณะพิเศษ และข้อกาหนด ข้อกาหนดทางกายภาพ
ชีวภาพของวัตถุ กฎหมายทางกายภาพ และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง หรื อความสัมพันธ์ระหว่างเวรและ punishments
ที่เกี่ยวข้องอาจมีความเป็ นตัวอย่างในความเคารพนี้ นอกจากนี้น้ ีบางส่วนถูกอธิ บายในโองการต่อไปนี้:
ยกชื่อของพระ สุ ดสูง
ผูท้ ี่สร้าง และ proportioned
และผูท้ ี่กาหนด และ [แล้ว] แนะนา
(Quran: 87/1-3)

[ฟาโรห์] กล่าวว่า ดังนั้นใครเป็ นพระของคุณสอง โมเสส O
เขากล่าวว่า: Our พระคือผูท้ ี่ให้ทุกสิ่ งทุกอย่างของธรรมชาติจาก นั้นแนะนาก็
(Quran: 20/49-50)

และของบุคคลคือผูท้ ี่ขอ้ พิพาทเกี่ยวกับเกี่ยวกับอัลลอฮ์โดยที่ไม่ทราบ และปฏิบตั ิตามทุกกิ้งก่ากระด้าง
สาหรับเขาก็เป็ นเขียนลงที่บุคคลใช้เวลาเขาสาหรับเพื่อน เขา verily ทาให้เข้าใจจะผิดเขา และจะแนะนาเขาในการลงโทษของไฟ
(Quran: 22/3-4)
ตามที่เข้าใจจากโองการต่อไปนี้ เกี่ยวกับการกระทาของอัลลอฮ์ ชะตากรรมเป็ นเหมือนแผน:
และสาหรับทุกชาติเป็ นคา [ระบุ]
ดังนั้นเมื่อมาเวลาของพวกเขา พวกเขาจะยังคงอยูห่ ลังหนึ่งชัว่ โมง หรื อนาจะที่หน้า []
(Quran: 7/34)

เพื่อให้เขา [82] เรี ยกเขาพระ
"แน่นอน ฉันกาลังเอาชนะ ดังนั้น ช่วย
แล้วเราเปิ ดประตูฟ้า [83] กับฝน pouring down,
และทาให้เกิดโลกแตกกับสปริ ง
และน้ าที่ทาได้สาหรับเรื่ อง predestined เรี ยบร้อยแล้ว
(Quran: 54/10-12)

อัลลอฮ์ได้เขียนลง: ฉันจะนอนชั้น ฉันและศาสนทูตของฉัน
(Quran: 58/21)
นอกจากนี้ โชคชะตามีคุณลักษณะของงบประมาณสาหรับการกระจายของทรัพยากรดังกล่าวในกลอนต่อไปนี้:
และไม่มีไม่มีสิ่งมีชีวิตบนโลก แต่เมื่ออัลลอฮ์เป็ นส่วนสารองของ และเขารู ้ dwelling ของสถานและสถานที่จดั เก็บ
ทั้งหมดคือในการลงทะเบียนชัดเจน
(Quran: 11/6)
กันโชคชะตาเป็ นเหมือนเป็ นตานาน [84] จากมุมมองของอัลลอฮ์ผรู ้ ู ้ และ witnesses ในอนาคต โดยไม่มีขอ้ จากัดใด ๆ ของเวลา ดังนั้น
แม้วา่ เราต้องจะฟรี ขอบเขตบางอย่าง ทุกอย่างที่เคยรู ้จกั โดยอัลลอฮ์ ในโองการต่อไปนี้ จะมีการอ้างอิงถึงความรู ้ดงั กล่าวของอัลลอฮ์:
ไม่มีวิญญาณรู ้อะไรมันจะหาพรุ่ งนี้ และรู ้วา่ วิญญาณไม่มีในแดนใดมันต้องตาย ย่อม อัลลอฮ์จะ ทราบทั้งหมด ทั้งหมดทราบ
(Quran: 31/34)

เขารู ้วา่ คืออะไรก่อนเหล่านั้นและอะไรคือหลังจากพวกเขา และพวกเขาความไม่สิ่งของความรู ้ของเขายกเว้นเขา wills
(Quran: 2/255)

แน่นอนอัลลอฮ์ได้เคย ผ่านทุกสิ่ งทุกอย่าง พยาน
(Quran: 4/33)

อัลลอฮ์ครอบคลุมทุกสิ่ งทุกอย่าง
(Quran: 4/126)

เพื่ออัลลอฮ์เป็ นคาสัง่ ก่อน และหลัง
(Quran: 30/4)
ชะตากรรมยัง มีคุณสมบัติของอัลลอฮ์ของแอนที และด้านหลังสิ ทธิ์ สาหรับ wills ใด ๆ และการกระทาของเขากระทัง่
ไม่มีอะไรสามารถเกิดขึ้นต่อเขาจะเป็ นดูในกลอนต่อไปนี้:
และไม่ใช่สาหรับชีวิตเชื่อยกเว้น โดยการอนุญาตของอัลลอฮ์
(Quran: 10/100)

3.6.2

ผลของชะตาสาหรับมนุษย์

ในการกระทาใด ๆ ของอัลลอฮ์ ผูร้ ู ้ท้ งั หมด รวมทั้งในอนาคตเราสามารถสมมติวา่ มีแง่บวกทั้งหมดของแผนสมบูรณ์แบบในกรณี ใด ๆ
แม้วา่ ไม่มีแผนไม่มีการบันทึกไว้ ดังนั้นเราสามารถคาดหวังว่าทุกอย่างที่ เขาไม่ได้สอดคล้อง และสมดุลเป็ นสิ่ งที่วางแผนไว้อย่างสมบูรณ์
อัลลอฮ์ไม่จาเป็ นชะตากรรมในการสร้าง หรื อรักษาอะไร อย่างไรก็ตาม จากมุมมองที่มนุษย์ มีความหมายบางอย่างดังกล่าวในโองการต่อไปนี้:
ไม่มีภยั กัด เมื่อโลก หรื อ ระหว่างโฉมยกเว้นให้อยูใ่ นการลงทะเบียนก่อนที่เรานามาลงในการ แน่นอนว่า เพื่ออัลลอฮ์ เป็ นเรื่ องง่าย
เพื่อความสิ้นคุณไม่หวังเหนือ สิ่ งที่มีได้หลบหลีกคุณ และไม่กระหยิ่ม [ความภาคภูมิใจ] เหนืออะไรได้ให้คุณ
และอัลลอฮ์ไม่ชอบคนขี้โม้ และ self-deluded
(Quran: 57/22-23)
ลงทะเบียนนี้มีผลสาคัญสาหรับเรา:
In conformity with ชะตา ขณะที่เราอยูใ่ นกรอบที่ well-determined เรายังสามารถกาหนดแผนการ และเราสามารถกาหนดเป้ าหมาย ด้วยนี้
เราจะสามารถคิด และมีของเราเองจะ มิฉะนั้น เราอาจไม่ตอ้ งการความต่อเนื่องที่เราต้อง การคิด และ การเชื่อมโยงเหตุการณ์ () (b) หรื อหมายถึงเป้ าหมาย
ยัง ไม่ดงั กล่าวในกรอบ เราจะรู ้สึกไม่ปลอดภัยมากขึ้น สาหรับอินสแตนซ์ เราอยูบ่ นดาวเคราะห์ซ่ ึงย้ายกับเร็ วของพันกิโลเมตรต่อชัว่ โมง มีตวั แปร
หลายล้านซึ่งถ้าเบี่ยงเบนเล็กน้อยอาจทาให้เราหายไปทันที อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้การควบคุม เพื่อให้เรามีความรู ้สึกที่แข็งแรงความปลอดภัย
เราคาดว่าจะสดชัว่ โมงถัดไป วันถัดไป ปี ถัดไป เราสามารถทาแผน เราสามารถทาการเลือก อย่างไร แม้ภยั บาง [85] เกิดขึ้นเราจะรู ้วา่
พวกเขาเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าหนึ่งที่ Wise จะไม่บงั เอิญ ทราบว่า พวกเขาอยูแ่ ล้วว่าน้อย โดยการเจาะ และทั้งหมด-Knower
และพวกเขาจะใช้เป้ าหมายสูงกว่าบางอย่างที่
อย่างไร ให้ชะตา เรารู ้วา่ ทุกสิ่ งภายใต้การควบคุมของพระของเราหนึ่งรัก ดังนั้นเราจะไม่หวัง และ ด้วยสิ่ งนี้ เรารู ้วา่
บางสิ่ งบางอย่างที่เราคิดถึงอาจไปอีกอย่างหนึ่งของเขามูลิกากร เราสามารถสัมพันธ์ทุกอย่างกับรี จิสทรี และรี จิสทรี ของ Maker และ Maker
นี้เพื่อตนเอง
เราจะพิจารณาคาถามเกี่ยวกับโชคชะตา อาเภอใจ ความรับผิดชอบ รางวัล และการลงโทษในส่วน 8.3
4

เป้ าหมายที่กาหนด โดยศาสนาอิสลามเพื่อมนุษย์

ที่หน้าแรกของการต่อเรากาหนดให้กบั ผูท้ ี่ไม่ประสงค์ exaltedness เมื่อโลกหรื อความเสี ยหาย
และผลลัพธ์ (ดีที่สุด) เป็ นของชอบธรรม
(Quran: 28/83)
ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาผลลัพธ์ตาม ตลอด Quran มีอยูม่ ากมายที่อา้ งอิงถึงผลลัพธ์ อัลลอฮ์เชิญเรามุ่งผลลัพธ์
และเขาเตือนเราต่อต้านกาลังได้หลอกลวงโดยชัว่ คราวในกลอนต่อไปนี้:
ตัวอย่างของพาราไดซ์ ซึ่งตามชอบธรรมได้ถูกสัญญา ถูกที่อยูด่ า้ นล่างไหลแม่น้ า ผลไม้น้ นั เป็ นนิจ และเงาของ
ที่เป็ นผลของความชอบธรรม และผลลัพธ์ของการ disbelievers คือ ไฟ
(Quran: 13/35)

ตามศาสนาอิสลาม ตัวเลือกพื้นฐานที่สุดที่มนุษย์ได้ทาคือการ เลือกศาสนาอิสลาม หรื อไม่ จากนั้นใน ทันทีที่เกิดคาถามใหญ่:
ไรศาสนาอิสลามให้แก่มนุษย์หรื อไม่ หรื ออีกนัยหนึ่ง เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งควรเลือกอิสลาม เป้ าหมายของอิสลามเกี่ยวกับมนุษย์คืออะไร
ดังนั้น ในส่วนนี้ เราจะชัดเจนหลักเป้ าหมายและประโยชน์ที่ศาสนาอิสลามให้กบั มนุ ษย์ นอกจากนี้
เราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสาเร็ จที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราตามศาสนาอิสลาม
มนุษย์สร้างขึ้นไม่เปล่า ๆ ปลี้ ๆ และเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ลบถึงเป้ าหมายแน่นอน นี่คือข้อสาคัญของอัลลอฮ์ให้เราซึ่งเราเห็นอย่างชัดเจนในกลอนต่อไปนี้:
แล้ว ไม่ได้คุณคิดว่า เราสร้างคุณเปล่า ๆ ปลี้ ๆ และที่ เรา คุณจะไม่กลับ
(Quran: 23/115)
ในกลอนต่อไปนี้เราเห็นเป้ าหมายและองค์ประกอบที่สาคัญของความสาเร็ จที่ใหญ่ที่สุด:
อัลลอฮ์จะพูดว่า:
นี้เป็ นวันที่เมื่อตัวจริ งจะได้ประโยชน์จากสัตย์ของตน
สาหรับพวกเขาจะสวน [ในพาราไดซ์] ใต้ที่แม่น้ าไหล
เพื่อพวกเขาจะปฏิบตั ิตลอดไป
อัลลอฮ์ถูกใจกับพวกเขา และพวกเขากับเขา
นัน่ คือความสาเร็ จที่ยงิ่ ใหญ่
(Quran: 5/119)
เป้ าหมายเหล่านี้กาลังได้รับความสุ ขของอัลลอฮ์ จะพอใจ และพอใจกับ favors เขาตามสัญญา และเตรี ยมไว้สาหรับมูลิกากรเขา righteous พาราไดซ์
การป้ อน และ มีความกลมกลืนกับความจริ ง
4.1

ได้รับความสุ ขของอัลลอฮ์

เป้ าหมายสูงสุ ดของชีวิตสาหรับ Muslim ที่จะได้รับความสุ ขของอัลลอฮ์ ถ้าสาเร็ จ เป้ าหมายนี้จะผลตอบแทนเป้ าหมายที่ต่อไปนี้ดว้ ย: ให้ถูกใจตามเขา
การป้ อนพาราไดซ์ และถึงเต็มความพอใจ ในโลกนี้ และ ในปรโลก
4.1.1

วิธีการเพื่อความสุขของอัลลอฮ์

Sub-goals ที่และวิธีการที่นาไปสู่การนี้เป้ าหมายหลักจะเป็ นดังนี้:
4.1.1.1 ความสอดคล้องกับค่าเลิศ
อัลลอฮ์มีค่าบางค่า รักค่าบางค่า ดังนั้น คน รักอัลลอฮ์ และอยากเรี ยกความรักของเขา มียงั การกระทาค่าเหล่านั้น และปรับปรุ งตัวเองความกลมกลืนกับพวกเขา
ในโองการต่อไปนี้ เราดูจากคาของเขาเองบางคุณสมบัติที่รัก:
อัลลอฮ์รักดี doers
(Quran: 2/195)

ย่อม อัลลอฮ์รักบรรดาผูท้ ี่เปิ ดมาก (เขา), และเขารักผูท้ ี่ฟอกตัวเอง
(Quran: 2/222)

อัลลอฮ์รักความชอบธรรม
(Quran: 3/76)

อัลลอฮ์รักผูป้ ่ วย [86] .
(Quran: 3/146)

ย่อม อัลลอฮ์รักบรรดาผูท้ ี่ไว้วางใจ [เขา]
(Quran: 3/159)

แน่นอน อัลลอฮ์รักบรรดาผูท้ ี่ทาหน้าที่ justly
(Quran: 5/42)
นอกจากนี้มีคุณสมบัติที่อลั ลอฮ์รัก ดังนั้นเรามี การกาจัดคุณสมบัติดงั กล่าว หรื อ การควบคุมเหล่านั้น ในโองการต่อไปนี้ เราดูที่คุณสมบัติที่อลั ลอฮ์รักบาง:
อัลลอฮ์ยอ่ ม รักไม่ aggressors
(Quran: 2/190)

แน่นอน อัลลอฮ์ไม่รักทุกคนทรยศ และเนรคุณ
(Quran: 22/38)

อัลลอฮ์ไม่รักที่ corrupters
(Quran: 28/77)

แน่นอน ไม่รักหยิ่ง
(Quran: 16/23)

อัลลอฮ์ไม่รัก evildoers
(Quran: 3/57)
รายละเอียด เกี่ยวกับค่าอื่น ๆ เทพที่อลั ลอฮ์รัก และคุณสมบัติที่ไม่รักสามารถเรี ยนได้จาก Quran
ดังนั้น ชั้นแรก และมากที่สุดโดยทัว่ ไป มนุษย์ที่ไม่ใช่มุสลิมรวมทั้งต้องดูแลเกี่ยวกับค่า divine สากลที่รักอัลลอฮ์
และมีการใช้ความพยายามในการปรับปรุ งตัวเองเกี่ยวกับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาอาจจะเลือกที่ถูกแนะนาโดยอัลลอฮ์ การ evildoer อยุติธรรม
หยิ่งคนมีสิทธิ ให้คาแนะนาของอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์ไม่ยอม ดังนั้น ในการประสบความสาเร็ จ และ เพื่อให้การ believer จริ ง
หนึ่งต้องเอาชนะคุณวุฒิดงั กล่าวเป็ นค่าลบ โองการต่อไปนี้คือ บางตัวอย่างในบริ บทนี้ :
อัลลอฮ์ไม่นา aright คนอธรรม
(Quran: 2/258)

จะเปิ ดออกจากร่ องของฉันที่จะหยิ่งเมื่อโลกไม่มีขวา
(Quran: 7/146)

แน่นอน อัลลอฮ์ไม่นาผูเ้ ป็ นแบบ transgressor และการโกหก
(Quran: 40/28)
คุณสมบัติเหล่านั้นเป็ นค่าลบจะยังฟอร์มอุปสรรคจิตใหญ่ที่จะป้ องกันไม่ให้ความเชื่อในการเจาะ การพระเจ้าทั้งหมด Knower ตัวอย่างเช่น
จินตนาการคนโดยไม่รู้ตวั หรื อ consciously เชื่อว่า เขาเป็ นที่สาคัญที่สุดและใหญ่ที่สุด เป็ น บุคคล หรื อ เป็ นพลเมืองของประเทศบาง หรื อ
เป็ นสมาชิกของชาติบาง หรื อ เป็ นมนุษย์ บุคคลดังกล่าวจะมีปัญหาจิตใน believing ในพระเจ้าที่รับเพิ่มเติม knower มากกว่าตัวเอง ขออภัย
ระบบการศึกษาปัจจุบนั วิถี เกม และองค์ประกอบอื่น ๆ ของสิ่ งแวดล้อมส่วนใหญ่เลื่อนดังกล่าวการหยิ่ง mindset นอกจากนี้ หลายศาสนาส่งเสริ ม
mindset คล้ายคลึงกัน โดย deifying มนุษย์ หรื อบัญญัติ และเทพเจ้าที่ทา โดยมนุษย์ หรื อกฎหมายทางกายภาพที่คน้ พบ โดยมนุษย์...
4.1.1.2 ควรตอบสนองวัตถุประสงค์มาตรการเพื่อรับความสุ ขของอัลลอฮ์
เขา ascends เสี ยงดี
และงาน righteous หัส
(Quran: 35/10)
การประสบความสาเร็ จ อย่างใดอย่างหนึ่งควรปรับปรุ งตัวเองเกี่ยวกับค่ารัก โดยอัลลอฮ์
และสอดคล้องกับค่าเหล่านั้นผ่านการทาความต้องการในด้านความเชื่อและการดาเนิ นการอย่างจริ งจัง
ข้อกาหนดเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่สาคัญมากเนื่องจากเป็ นการวัดวัตถุประสงค์ อัลลอฮ์วดั ระดับความสอดคล้องกับค่าของเขาไม่เพียงแต่ยึดตามคาของเรา
แต่ตามความเชื่อของเราและการกระทาของเราของเรา คาของเราอาจจะทาให้เข้าใจผิด และอัตนัย เมื่อเราอ่านในคาสัง่ ต่อไปนี้ที่
อัลลอฮ์ใช้เกณฑ์วตั ถุประสงค์เพื่อประเมินเรา:

มันจะเป็ นไปตามปรารถนาของคุณ [มุสลิม], หรื อของคนของพระคัมภีร์ [Jews และคริ สเตียน];
Whosoever ทางานร้าย จะมีการ recompense ดังกล่าว และเขาจะไม่พบผูช้ ่วยเหลือนอกจากอัลลอฮ์หรื อตัวป้ องกันใด ๆ
(Quran: 4/123)

และของบุคคลที่เป็ นผูพ้ ดู
"เราเชื่อในอัลลอฮ์และวันสุ ดท้าย
แต่พวกเขาจะไม่ศรัทธา
(Quran: 2/8)
ดังนั้น จะไม่สามารถได้รับความสุ ขของอัลลอฮ์ถา้ คนอยูใ่ นข้อผิดพลาดเต็มในความเชื่อของเขาและ/หรื อการกระทาของเขา คนที่เป็ น righteous ไงก็
ยุติธรรม ขอบคุณ และ perseverant อาจจะกลมกลืนกับความจริ งประเภทความเชื่อและการกระทาด้วยความพยายามบางอย่าง
ดังนั้น คนที่เป็ นอธรรม หยิ่ง ไม่รู้คุณจะประสบความสาเร็ จ และทาข้อกาหนดความเชื่อและการกระทาหากเขาเหล่านี้ไม่พึงประสงค์คุณสมบัติที่อยูภ่ ายในเขา
overcomes [87] กลอนต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างในนี้เคารพ:
จะเปิ ดออกจากร่ องของฉันที่จะหยิ่งเมื่อโลกไม่มีขวา
(Quran: 7/146)
ดังนั้น บนมือหนึ่งความเชื่อและการกระทาซึ่งสอดคล้องกับความจริ งของเรา เราสามารถปรับปรุ งตนเองในแบบขนานมีค่าเลิศ
และเราสามารถมีสิทธิ รักเทพและพาราไดซ์ และกัน สังเกตความเชื่อและการกระทาของเรา เราสามารถวัดตาแหน่งที่เราอยูใ่ นจักรวาลของค่าเหล่านั้น
บุคคลที่สอดคล้องกับจะเลิศค่าแรกของทั้งหมด ทาหน้าที่ของเขาไปทางผูส้ ร้างของเขา ดังนั้น เขาจะรู ้จกั เขา เขาจะเชื่อในข้อ ความที่พระ ศาสน
ทูตของพระองค์ และ พระองค์ของเขา และเขาจะเคารพภักดีเขา บุคคลดังกล่าวจะทาหน้าที่ของเขาไปสู่ผอู ้ ื่น คือมนุษย์ สิ่ งมีชีวติ สิ่ งแวดล้อม...
และเขาจะเป็ น advanced ในองศาตามความรู ้ที่เกี่ยวข้องของเขา ความเชื่อ และการกระทาตามที่กล่าวในโองการต่อไปนี้:
มีลกั ษณะ อย่างไรเราได้โปรด [ในส่วนสารอง] บางของพวกเขาเหนือผูอ้ ื่น แต่ปรโลกคือสูงกว่าในองศา และสูงกว่าในการแยกความแตกต่าง
(Quran: 17/21)

และทั้งหมดมีองศาสาหรับสิ่ งที่พวกเขาได้กระทา และดังนั้น ที่เขาอาจเต็มชดเชยเหล่านั้นสาหรับการกระทาของพวกเขา และพวกเขาจะไม่สามารถ
wronged
(Quran: 46/19)

แต่บุคคลมาเขาเป็ น believer ที่มีทา righteous ที่ดินสาหรับที่จะเป็ นองศาสู งที่สุด
(Quran: 20/75)

อัลลอฮ์จะยกผูท้ ี่ได้เชื่อระหว่างคุณและผูท้ ี่ได้รับความรู ้ โดยองศา และอัลลอฮ์เป็ น Cognizant ของสิ่ งที่คุณทา
(Quran: 58/11)
ถ้าเราได้จริ ง ๆ ค่าที่จาเป็ นและคุณสมบัติ แล้วอัลลอฮ์รักเรา แล้วเราจะมีร่วมกันของเราต่อไปนี้คาสัง่ ของอัลลอฮ์ และมาถึงความสาเร็ จที่ใหญ่ที่สุด:
(การวิญญาณ righteous นั้นจะได้กล่าว:)
"O เต็มพอวิญญาณ
กลับไปยังพระ well-pleased และใจ [ให้เขา],
และป้ อนระหว่างมูลิกากร [righteous] ของฉัน
และใส่พาราไดซ์ของฉัน"
(Quran: 89/27-30)

สิ่ งดีขา้
(Quran: 38/44)

Verily ท่ามกลางสวนและแม่น้ า จะชอบธรรมอาศัย
ในนัง่ ของจริ ง
In the presence of พระต้า
(Quran: 54/54-55)
4.2

ถึงอัลลอฮ์ของ FAVORS ถาวรที่ทาสาหรับเขามูลิกากร RIGHTEOUS

ถ้าเขาจะชอบเรา เขาจะทาให้เรายังเต็มปิ๊ ง favors เขาตามสัญญา และเตรี ยมไว้สาหรับเขามูลิกากร righteous Appreciative
การเป็ นหนึ่งในคุณลักษณะของเขา
มุสลิมเชื่อตามที่กล่าวในคาสัง่ ต่อไปนี้ใน Quran ที่อลั ลอฮ์เป็ น:
ผูใ้ ดดีอุปการะ
(Quran: 8/40)
และ ที่เป็ นความเมตตาของเขาเวิง้ ว้าง [88] :
ความเมตตาของฉันครอบคลุมทุกสิ่ งทุกอย่าง
(Quran: 7/156)

ในชีวิตนาเสนอ ยัง รักเทพ ความเชื่อในอัลลอฮ์ ค่า และดาเนินตามที่อลั ลอฮ์ได้เฉพาะสิ่ งที่สามารถตอบสนองเรา
และสวรรค์เป็ นสถานที่ซ่ ึงเราอาจพออย่างถาวร และเต็มใจ
4.3

มีความกลมกลืนกับความจริ ง

อัลลอฮ์จะพูดว่า:
นี้เป็ นวันที่เมื่อตัวจริ งจะได้ประโยชน์จากสัตย์ของตน
สาหรับพวกเขาจะสวน [ในพาราไดซ์] ใต้ที่แม่น้ าไหล
เพื่อพวกเขาจะปฏิบตั ิตลอดไป
อัลลอฮ์ถูกใจกับพวกเขา และพวกเขากับเขา
นัน่ คือความสาเร็ จที่ยิ่งใหญ่
(Quran: 5/119)
ตามที่เราเห็นในเน้นสัตย์ในกลอนข้างบนที่ทาการ องค์ประกอบสาคัญของความสาเร็ จที่ใหญ่คือเป็ นจริ ง เป็ นความกลมกลืนกับความจริ ง
ถ้าเรามีความกลมกลืนกับสิ่ งที่เราเชื่อว่าในความจริ ง สิ่ งที่เรา พูด และสิ่ งที่เราทา นั้นเป็ นความสาเร็ จที่ใหญ่ที่สุดในก้าวที่ใหญ่
เป็ นจริ งต้องถูกกับความจริ งที่สาคัญที่สุด
ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้ ชื่อของอัลลอฮ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นจริ ง:
อัลลอฮ์คือ ความจริ ง
(Quran: 22/6)
4.3.1

มีความกลมกลืนกับความจริ งในสิ่ งที่เราเชื่ อว่าใน

ความจริ งคือ ผลพวงของความเชื่อส่วนบุคคลของเรา และเป็ นอิสระจากความเชื่อส่วนบุคคลของเรา
ความจริ งทั้งหมดเป็ นหนึ่งแม้วา่ จะมีส่วนกาหนดค่าของความเชื่อที่แตกต่างกันมาก ดังนั้น
โพรไฟล์ความเชื่อที่แตกต่างกันทั้งหมดไม่สามารถกลืนความจริ งพร้อมกัน ตัวอย่าง ถ้า Muslim ที่ไม่สอดคล้องความจริ ง แล้วที่ polytheist ไม่ใช่
และถ้าเป็ น polytheist ที่สอดคล้องความจริ ง แล้ว Muslim ที่ไม่ ตรรกะทั้งสองไม่เป็ นจริ งทั้งหมด [89] .
ตามศาสนาอิสลาม นั้นมีประโยชน์มาก และจาเป็ นว่า ความเชื่อของเราถูกกลืนความจริ ง และมันอันตรายมากจะขัดความจริ ง และในโองการต่อไปนี้
อัลลอฮ์บอกเราเกี่ยวกับแหล่งมาและสถานีหลักความจริ ง:
แน่นอน เราได้ส่งคุณ, [O มุฮมั มัด], กับความจริ ง [90] เป็ น bringer ของข่าวที่ดี และที่วอร์เนอร์ และคุณจะไม่ถูกถามเกี่ยวกับ companions
ของ Hellfire
(Quran: 2/119)

ความจริ งก็คือจากพระ

ดังนั้นไม่เคยอยูใ่ นหมู่ผทู ้ ี่ doubters
(Quran: 2/147)
4.3.2

มีความกลมกลืนกับความจริ งในสิ่ งที่เราพูดและสิ่ งที่เราทา

สิ่ งที่เราพูดมีความกลมกลืนกับความจริ งดังที่กล่าวไว้ในกลอนต่อไปนี้:
ดังนั้น ผูท้ ี่เป็ นอธรรมยิ่งกว่าผูไ้ ลส์เกี่ยวกับอัลลอฮ์ และปฏิเสธความจริ งเมื่อมาให้เขา คือ มีไม่อยูใ่ นนรกที่พกั อาศัยสาหรับการ disbelievers
(Quran: 39/32)
เมื่อเราเชื่ อใน และพูดบางสิ่ งบางอย่าง จาก นั้นเราจะต้องทาหน้าที่ตาม หรื อมิฉะนั้น เราจะต้องคิดเกี่ยวกับสาเหตุของผลต่างระหว่างสิ่ งที่เราทาและสิ่ งที่เราพูด
บางทีเราไม่ดูแลเลยเกี่ยวกับความจริ ง บางทีเราไม่จริ งใจในสิ่ งที่เราพูด หรื อบางทีเราเป็ นคนโกหก ซึ่งเป็ นปัญหาใหญ่ มีการอ้างอิงนี้ในการกลอนต่อไปนี้:
O ที่มีเชื่อ ทาไมทาคุณพูดคุณไม่ทาอะไร คุณ
(Quran: 61/2)
เมื่อเราเชื่ อในการ และเรี ยกร้องให้ทาตามความจริ ง แล้วสิ่ งที่เราทาต้องมีความกลมกลืนกับสิ่ งที่เราเชื่อว่าในและสิ่ งที่เราพูดตามที่กล่าวไว้ในกลอนต่อไปนี้:
ความชอบธรรมไม่วา่ คุณเปิ ดใบหน้าของคุณไปทางตะวันออกหรื อตะวันตก แต่ความชอบธรรมอยู่ [ใน] ใครที่เชื่อในอัลลอฮ์ วันสุ ดท้าย angels หนังสื อ
และ สมบัติ prophets และให้ แม้วา่ รักมัน ญาติ การเกิด ความแค้น การ จาริ ก ผูข้ อ [วิธีใช้], และเพิ่ม slaves [และใคร] สร้างสวด และให้กุศลบังคับ
[เหล่านั้นใคร] ตอบสนองสัญญาของพวกเขาเมื่อพวกเขาสัญญาว่า และ [เหล่านั้นใคร] เป็ นคนไข้ ในความยากจนและความลาบาก และใน ระหว่างสงคราม
เหล่านี้เป็ นพวกเขาที่เป็ นจริ ง
และเป็ นผูท้ ี่มีความชอบธรรม
(Quran: 2/177)
นี้เป็ นวิธีเดียวที่จะประสบความสาเร็ จใหญ่
ดังนั้น ในส่วนถัดไป คุณจะพบข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสิ่ งจาเป็ นสาหรับการดาเนินการของศาสนาอิสลาม
5

สาคัญของการดาเนินการ & PILLARS ที่หา้

5.1

สิ่ งสาคัญของการดาเนินการ

พวกเขาเชื่อในอัลลอฮ์และวันสุ ดท้าย และพวกเขา enjoin คือด้านขวา และห้ามมีอะไรผิด และเร่ งให้ความดี
และข้อมูลเหล่านั้นคือระหว่างชอบธรรม
(Quran: 3/114)
ศาสนาอิสลามไม่ได้ประกอบด้วยความเชื่อเท่านั้น ศาสนาอิสลามยังต้องการการกระทา [91] ลักษณะการทางานจาเป็ นต้อง ทา "ความดี" [92]
ความเชื่อคือโดยทัว่ ไปจะกล่าวถึงพร้อมกับความดีใน Quran

ความดีคือ การกระทาที่สอดคล้องกับความจริ ง จดตัวอย่าง มันถูกไว้ก่อนหน้านี้วา่ หนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอฮ์คือว่า เขาเป็ น "หนึ่ง"
และหนึ่งในแอตทริ บิวต์ของเขาว่า เขาเป็ น "ใกล้" ดังนั้น เขาเป็ นพระเจ้าทั้งหมด และเขาเป็ น Nearer to เรายิ่งกว่าพ่อของเรา แม้กว่าเพื่อน ๆ
ของเราที่ดีที่สุดอีก ดังนั้น ถ้าเราทุกคนมีพระเจ้าที่เดียวกัน และ ถ้าเขาเป็ น Nearer to ทั้งหมดของเรายิ่งกว่าพ่อแม่ของเรา แล้วความจริ งนี้ทาเราเหมือนพี่ ๆ
ดังนั้น หากเรามีเหมือนพี่ ๆ จากนั้นเป็ นการดาเนินการ ตัวอย่างเรามีเพื่อช่วยผูอ้ ื่นเมื่อจาเป็ น เราต้องหลีกเลี่ยงการทาอันตรายผูอ้ ื่น จากนั้น ถ้าเด็กกาพร้าการหิ ว
นี้เป็ นกรรมที่ดี เนื่องจากฉันและคนนั้นเป็ นมูลิกากรเป็ นผูเ้ ดียวกันสร้าง ใครคือ nearer to เรายิ่งกว่าพ่อแม่ของเราแต่ละคน แต่ ภายในตรรกะเดียวกัน
ถ้าเราเป็ นอันตรายต่อบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุผลเพียง แล้วนี้เป็ นเวร เหล่านี้คือตัวอย่างเพียงอย่างเดียวซึ่งแสดงว่าเราสามารถกาหนดเป็ นเวรหรื อกรรมดี
แม้วา่ การกระทาดีสามารถโลยกาหนดในลักษณะดังกล่าว อัลลอฮ์ระบุใน Quran กระทาดีมากในระดับของรายละเอียดต่าง ๆ สาหรับอินสแตนซ์
ในกลอนหนึ่ง อัลลอฮ์วา่ :
และเมื่อคุณต้อนรับ ด้วยคาทักทาย ทักทาย ด้วยการดีทกั ทายกว่ามัน หรื อกลับ อัลลอฮ์ยอ่ ม ใช้บญั ชีของทุกสิ่ งทุกอย่าง
(Quran: 4/86)
หรื อ ตามที่เราเห็นใน ต่อไปนี้ ใจดีไปทางอื่น และละเว้นจากความรุ นแรงเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก:
และไม่เท่ากันคือกรรมดีและเลว ผลักไส [evil] โดยที่ [หนังสื อ] ซึ่งเป็ นการดีกว่า และ thereupon
หนึ่งใครระหว่างคุณและเขามีความประสงค์ร้ายจะกลายเป็ นเหมือนว่าเขาเป็ นเพื่อนที่อบอุ่น
(Quran: 41/34)

และเร่ งการอภัยโทษจากพระและพาราไดซ์กว้างฟากฟ้ าและแผ่นดิน เตรี ยมสาหรับการชอบธรรมใครจ่าย [ในสาเหตุของอัลลอฮ์]
ระหว่างความง่ายในความลาบาก และใครกลั้นความโกรธ และมีเมตตาไปทางมนุษย์ และอัลลอฮ์รัก doers ดี
(Quran: 3/133-134)
ความดีรวมถึง pillars ห้า [93] จะมีประโยชน์ในหลายวิธี:
เขาเหล่านั้นแสดงถึงวินยั ของเราอัลลอฮ์และ servantship ของเราไปให้เขา
ผูจ้ ดั ทาข้อมูล เกี่ยวกับว่าคนจริ ง ๆ เพียค่าเทพ หรื อไม่ เกี่ยวกับว่าคนเป็ นดีจริ ง ๆ หรื อไม่ [94] .
พวกเขาช่วยเราปรับปรุ งในแบบขนานมีค่าเลิศ: ตัวอย่าง คนอย่างต่อเนื่องขอบคุณอัลลอฮ์ จะปรับปรุ งในกตัญญุตา
หรื อบุคคลที่ให้แก่องค์กรการกุศลที่จะปรับปรุ งในความเอื้ออาทร
พวกเขาช่วยเราในการเอาชนะจุดอ่อนของเราซึ่งอาจมีอยูใ่ นประการต่าง ๆ: บุคคลที่อาจให้พนั ดอลลาร์ในทางของอัลลอฮ์
อาจไม่สามารถยกเลิกการรับประทานในระยะ หรื อในทางกลับกันได้ บุคคลอาจสามารถยกเลิกการรับประทานสาหรับอัลลอฮ์
แต่อาจมีความยากลาบากของหยิ่งในใส่หน้าผากของเขาบนพื้นดินในการเคารพภักดี อลั ลอฮ์... เมื่อบุคคลเหล่านี้ทาความต้องการของศาสนาอิสลาม
พวกเขาจะมีความขั้นตอนที่สาคัญสาหรับ overcoming จุดอ่อนของตนเอง
ความดีช่วยเราในการปรับปรุ งของเรารักสาหรับอัลลอฮ์เช่น ทาเป็ นผ่านความดี เราจะผ่านความยากลาบากบางอย่างสาหรับเขา และเราจะรู ้สึกที่
รักนี้ให้เราเข้าสู่การกระทา
พวกเขาจะมีประโยชน์นอกจากนี้ในมิติของจิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และอื่น ๆ เราจะให้ตวั อย่างที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้

ของเราสอดคล้องกับข้อกาหนดเหล่านี้จะยังช่วยให้เราสาเร็ จเป็ นชีวิตปัจจุบนั [95] : ตัวอย่าง วาณิ ชผูท้ ี่ใส่ใจในความยุติธรรม
โดยทัว่ ไปจะประสบความสาเร็ จมากขึ้นในธุ รกิจของเขา และในผลรวมของ ลักษณะการทางานนี้จะดีสาหรับคนจานวนมาก ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้
อัลลอฮ์ที่ Wise เน้นง่ายสาหรับเรา:
อัลลอฮ์เน้นง่ายของคุณ และไม่ได้ต้ งั ใจสาหรับความลาบากคุณ
(Quran: 2/185)
สาเร็ จเป็ นชีวิตนี้อาจมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานประสบความสาเร็ จของความสุขของอัลลอฮ์ที่ได้รับ: ตัวอย่าง Muslim
ที่รัดกุมในโลกียว์ ิสยั เงื่อนไขอาจให้เพิม่ เติม charities [96] .
อย่างไรก็ตาม การใช้ที่ใหญ่ที่สุดของความดีจะบริ จาคของพวกเขาได้รับความสุ ขของอัลลอฮ์ และถึง favors ของเขา ที่เขาเตรี ยมไว้สาหรับเขามูลิกากร
righteous
5.2

PILLARS ห้าของศาสนาอิสลาม

ความต้องการโดยรวมของอิสลามครอบคลุมมาก และประกอบด้วยพฤติกรรมที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว และจาเป็ นมากมาย
เราอาจพูดตัวอย่างพฤติกรรมในความเคารพนี้เป็ นประเภทไปทางผูป้ กครอง เพื่อนบ้าน สภาพแวด ล้อม ทางานหนัก
อาศัยอยูต่ ามที่ก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงค่าเช่น humility สัตย์ น้ าใจ ความ ยุติธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอิจฉา เพื่อหลีกเลี่ยง wasting ถูกสะอาด การเชิญ
เพื่อความจริ ง และความดี Muslim ที่ได้ปฏิบตั ิตามทั้งหมดนี้ with the intention of ได้รับความสุขของอัลลอฮ์ มันยากมากสาหรับ Muslim
เพื่อประสบความสาเร็ จถ้าเขาไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดเหล่านี้
ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้ ที่ซ่ ึงเป็ นประโยชน์สาหรับมนุษย์คือสิ่ งที่สาคัญมากในความเคารพนี้:
เขาส่งลงมาจากท้องฟ้ า ฝน และกระแสเทือกตามความจุของตน
และฝนตกหนักดาเนินตามแบบโฟม rising
และ จากที่ [แร่ ] ซึ่งมีความร้อนในไฟ desiring adornments และเครื่ องใช้ในครัว เป็ นโฟมเหมือนกับมัน
ดังนั้น อัลลอฮ์แสดง [ตัวอย่าง] ความจริ งและความเท็จ
ส่วนโฟม จะหาย, [ถูก] ทอดปิ ด
แต่ส่วนที่ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อผู ้
ยังคงอยูบ่ นโลก
ดังนั้นจึง ไม่อลั ลอฮ์แสดงตัวอย่าง
(Quran: 13/17)
ระหว่างความต้องการเหล่านั้นยังมีผทู ้ ี่ได้เฉพาะในศาสนาอิสลาม และที่มีขนาดใหญ่ส่วนหนึ่ง และอิทธิ พลในชีวิตของการ Muslim practicing
ความต้องการเฉพาะในศาสนาอิสลามมีส่วนร่ วมในขอบเขตที่ดีในการใช้งานของความต้องการพื้นฐานกล่าวมาของศาสนาอิสลาม กัน
พวกเขาจะเป็ นส่วนพิเศษของวินยั อัลลอฮ์และการให้บริ การเขา

ข้อกาหนดหลักการอิสลามจะเน้นในการ Quran และพวกเขาจะรู ้จกั เป็ น pillars ห้าของศาสนาอิสลาม พวกเขาเป็ นพยานคาชี้แจงของพยานเพื่อความสามัคคีของอัลลอฮ์และ messengership ของมุฮมั มัดมีเครื่ อง (สันติภาพจะขึ้นเขา) -, สวดประจาวันที่
องค์กรการกุศลทัว่ ไป ในขณะอดอาหาร และการธุ ดงค์น้ นั เหล่านี้ถูกเน้น โดยอัลลอฮ์กบั ข้อกาหนดอื่น ๆ กลอนต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างในความเคารพดังนี้:
แน่นอน ผูช้ ายมุสลิมและสตรี มุสลิม
Believing ผูช้ ายและผูห้ ญิง believing
หัวอ่อนผูช้ ายและผูห้ ญิงหัวอ่อน
ชายจริ งและหญิงจริ ง
ป่ วยชายและหญิงที่ป่วย
ไงก็ผชู ้ ายและผูห้ ญิงไงก็
กุศลชายและหญิงกุศล
ลดอาหารของชายและหญิงลดอาหาร
ผูป้ กป้ องส่วนต่าง ๆ ส่วนตัวของตนและผูห้ ญิงที่ทาเช่นนั้น
และผูจ้ าอัลลอฮ์มกั และผูห้ ญิงที่ทา
สาหรับพวกเขาแต่อลั ลอฮ์ได้เตรี ยมการอภัยโทษและรางวัลยอดเยี่ยม
(Quran: 33/35)
ดังนั้น ในส่วนต่อไปนี้ เราจะให้รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับฟังก์ชนั เหล่านั้น pillars' เงื่อนไข วิธีการ สิ ทธิ ประโยชน์ และความสัมพันธ์กบั ข้อกาหนดอื่น
ๆ:
5.2.1

คาชี้แจงของพยานเพื่อความสามัคคีของอัลลอฮ์ที่มีเครื่ อง

เขา ascends เสี ยงดี
และงาน righteous หัส
(Quran: 35/10)
เสาแรกของอิสลามคือการพยาน [97]เพื่อความสามัคคีของอัลลอฮ์ และ servantship และ messengership ของศาสดามุฮมั มัด
(สันติภาพจะขึ้นเขา) นี้เป็ นคาสัง่ ที่ประกอบด้วยส่วนที่สาคัญของความจริ ง และมีศกั ยภาพของ uniting มนุษย์รอบหนึ่งจริ ง เป็ นดังนี้: "หมีฉนั ชมว่า
ไม่มีพระเจ้าไม่มีเว้นแต่อลั ลอฮ์ และฉันหมีชมว่า มุฮมั มัดเป็ นคนใช้ของเขาและ Messenger ของเขา
คาสัง่ "ไม่มีพระเจ้าไม่มีเว้นแต่อลั ลอฮ์" (LA ILAHA ILLALLAH ในข้อความต้นฉบับภาษาอาหรับ) เป็ นเหมือนการสรุ ปของหนังสื อศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหมด
และยังเป็ นเงื่อนไขแรกในการได้รับความสุ ขของอัลลอฮ์ และป้ อนพาราไดซ์ โดยธรรมชาติคนจะคาดหวังไม่ได้รับความสุขของบุคคลในบุคคลที่เขาไม่เชื่อ
หรื อป้ อนพาราไดซ์ซ่ ึงสร้าง โดยผูส้ ร้างในบุคคลที่เขาไม่เชื่อ
ยังเป็ นเงื่อนไขของการถูกบันทึกจากนรกสาหรับผูท้ ี่ได้รับข้อความของอัลลอฮ์:

และบรรดาผูท้ ี่ไม่เชื่อ และปฏิเสธสัญญาณของเราเหล่านั้นจะเป็ น companions ไฟ พวกเขาจะปฏิบตั ิณชัว่ ฟ้ าดินสลาย
(Quran: 2/39)
เพิ่มเติมคาอธิ บายเกี่ยวกับคาสัง่ "ไม่มีไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์" มีอยูใ่ นส่วน 3.1.1
ส่วนสองของพยานหลักฐานทาให้อา้ งอิงกับ messenger ล่าสุ ดของอัลลอฮ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับข้อความสุ ดท้ายของอัลลอฮ์ที่ทุกอย่างจะทาการล้าง
กว้างยาวนี้ความเชื่อที่ถูกต้องสาหรับคนที่ได้รู้จกั เกี่ยวกับศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) คือมนุษย์และข้าของอัลลอฮ์
เขาไม่ได้พระเจ้า หรื อส่วนหนึ่งของพระเจ้า อัลลอฮ์ได้เลือกเขาข้อความของเขาที่เกี่ยวข้องกับเรา และเขาได้แสดงให้เขาเป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับเรา
ถ้าคนเชื่อในคาให้การแล้วบุคคลนั้น จะถือว่าเป็ นการ Muslim อยูร่ ะหว่างอัลลอฮ์และบุคคลเกี่ยวข้อง ในศาสนาอิสลาม มีจุ่มไม่มี
ไม่มีใครนอกจากอัลลอฮ์ที่อาจยอมรับการส่งของไปที่อลั ลอฮ์ เมื่อหนึ่งประกาศคานี้ให้ดีๆ แล้วธรรมชาติเขาจะถือเป็ นการ Muslim โดยสังคมมุสลิม
พยานหลักฐานเป็ นเหมือนลายเซ็นของสัญญาระหว่างอัลลอฮ์และผูย้ อมรับอิสลาม ด้วยสัญญานี้ เลือกบุคคลมีสิทธิ ไปสวรรค์
และได้รับความสุ ขของตนพระเทียบกับมีกฎเทพและค่า
มันยังรู ้พระเยโฮวาห์โดยคนใช้ รู ้ของอัลลอฮ์ทาให้ความแตกต่าง ในการคิด และ ในทางปฏิบตั ิ โดยการจดจาพระของเขา คนใช้รู้จกั ตัวเองดี
โดยไม่มีเช่นการรู ้จาและการเชื่อมโยงนิรันดร์ บุคคลอยูเ่ หมือนไม่มีอะไรในจักรวาลที่เวิง้ ว้างและกรอบเวลานี้ ตัวอย่าง คงไม่มีใครจะจาได้วา่
เขาบางศตวรรษหลังจากที่เขาตาย และแม้วา่ เขาจะจา ราลึกถึงนี้จะไม่ประโยชน์ให้เขา และไม่มีใครรู ้แม้แต่เพียงหนึ่งปี ก่อนเกิดของเขาเขา ดังนั้น
จากมุมมองของบุคคลที่ไม่รู้จกั ผูส้ ร้างของเขา ที่เขาเป็ นเหมือนไม่มีอะไร
5.2.2

สวดประจาวัน S

และสร้างการสวด และให้ [obligatory] กุศล และสิ่ งดีที่คุณใส่ไปข้างหน้าเพื่อตัวเองคุณจะพบกับอัลลอฮ์ แน่นอน อัลลอฮ์ของสิ่ งที่คุณทา ไม่เห็น
(Quran: 2/110)
เสาที่สองของอิสลามคือการประจาวันสวด [98] มีอยูห่ า้ วันสวดในศาสนาอิสลาม แต่ละเหล่านี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที และทาในวงเล็บครั้ง ตัวอย่าง
สมมติวา่ สวดเริ่ มต้นเวลาเที่ยงเป็ นเวลา 13.00 และเวลาเริ่ มสวดบ่ายอยูท่ ี่ 17.00 จาก นั้นมีการสวดเที่ยงระหว่าง 13.00 และ 17.00 [99] มิฉะนั้น
มันจะถือว่าเป็ นบาป สวดประจาวันสามารถดาเนินได้ไม่เพียงแต่ ในสุ เหร่ า แต่ทุกที่สะอาด [100] .
สวดประจาวันประกอบด้วยส่วน obligatory และส่วนเพิ่มเติม ส่วนเพิม่ เติมมีสารสาคัญตามแนวปฏิบตั ิของศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา)
ส่วนประกอบเหล่านี้จะคล้ายคลึงกัน และพวกเขาประกอบด้วยหน่วยซึ่งประกอบด้วย subunits เป็ นมี ลงของ bowing กราบ สวดประจาวันเริ่ มต้น
ด้วยการเจตนา [101]และคาสัง่ "อัลลอฮ์คือใหญ่ที่สุด [102] (ซึ่งหมายความว่าใหญ่ที่สุดในอานาจของเขา ความรู ้ ช่วยและ)"
และในแต่ละช่วงการเปลี่ยนภาพ โดยทัว่ ไปนี้เป็ น restated เมื่อยืนอยู่ บทแรกของ Quran ที่เรี ยกว่า "การเปิ ด" คือ recited บทนี้คือ
supplication เป็ นพิเศษแก่เรา โดยอัลลอฮ์ บทนี้จะเป็ นดังนี้:
ใน [103] ชื่อของอัลลอฮ์ การ Beneficent การ Merciful
การสรรเสริ ญ [104] [และขอบคุณ] (ครบกาหนด) เพื่ออัลลอฮ์ ดออฟเด worlds
การ Beneficent การเอ็นดู
ต้นแบบของการตัดสิ นของวัน
คือคุณเราเคารพภักดีและคุณเราขอความช่วยเหลือ
แนะนาให้เราไปเส้นทางขวา

เส้นทางของการที่เมื่อบุคคลที่คุณมี bestowed สนับสนุน ไม่ ของบรรดาบุคคลที่เมื่อมีความโกรธ หรื อคนหลงทาง
(Quran: 1/1-7)
นี้เป็ นการสื่ อสารเต็มรู ปแบบระหว่างเรา และอัลลอฮ์ ในที่ขณะที่เราขับมัน ในวิธีหนึ่งที่เราฟังอัลลอฮ์บอก และอัลลอฮ์อื่น ๆ ฟังสิ่ งที่เราพูดเป็ นการ
supplication และหลังจากนี้ โองการบางอย่างเพิ่มเติมคือ recited ในส่วนถัดไป งบ thanking ขอความช่วยเหลือ praising จะ recited
สวดประจาวันจะทาแยกกัน และฝนฝนในชุมนุมชน
ผูช้ ายจะขอแนะนาสวดมนต์สวดประจาวันในที่ชุมนุมชนชิ้น obligatory ผูห้ ญิงไม่ได้ดงั กล่าวเป็ นความต้องการ [105],
แต่พวกเขาสามารถเลือกที่จะเข้าร่ วมในการดาเนินการร่ วมกันสวด ถ้าสอง หรื อมากกว่าสองคนมีร่วมกันในขณะนั้นเป็ นเวลาสาหรับสวด
พวกเขาควรเลือกได้เป็ น "Imam" [106] Imam หมายถึง ผูน้ า มันสาคัญว่า imam ที่เป็ นหนึ่งของพวกเขาที่ดีที่สุดได้ทราบ recitation
Quran และความรู ้ทางศาสนา Imam prays หน้า ซึ่งคาเป็ นผูอ้ ื่น ผูอ้ ื่นสวดมนต์ในบรรทัดหลังเขา คาเป็ นสุ เหร่ ากลางในมักกะหฺ /ซาอุดีอาระเบีย
Imam ว่า ออกเสี ยงคาการเปลี่ยนครั้งแรก และผ่านไปยังส่วนถัดไปของการสวดและอื่น ๆ ตามเขา [107]ในสามัคคี
Orderliness เป็ นสิ่ งที่สาคัญมากในการสวดดาเนินการร่ วมกัน ในสุ ด นี้สะท้อนถึงสามัคคีในจักรวาล: จา orderly
วิธีที่แต่ละคลื่นจากแล็ปท็อปของคน ๆ หนึ่งถึงแล็ปท็อปอีกด้านอื่น ๆ ของโลก ตามที่อลั ลอฮ์ willed
ผูช้ ายและผูห้ ญิงโดยทัว่ ไปสวดมนต์ในสถานที่แยกต่างหากในสุ เหร่ า [108] นอกสวดวันศุกร์ สวดที่สามารถดาเนินได้ท้ งั หมดทีดี
เมื่อเราสวดมนต์ในที่ชุมนุมชน เรารู ้สึกว่า ถึงแม้วา่ เรามีหลาย พระเจ้าของเราเป็ นที่ เมื่อเราสวดมนต์ที เรารู ้สึกความมากของเราหนึ่งไปหนึ่งสัมพันธ์กบั อัลลอฮ์
การสวดประจาวันเป็ นประโยชน์ในหลายประการ:
•

ด้วยการสวดประจาวัน เราจาอัลลอฮ์เป็ นเน้นในกลอนต่อไปนี้:

แน่นอน ฉันอัลลอฮ์ มีเทพไม่มียกเว้นที่ฉนั เคารพภักดีฉนั และสร้างสวดสาหรับราลึกถึงของฉันดังนั้น
(Quran: 20/14)
ในศาสนาอิสลาม นั้นเป็ นสิ่ งสาคัญต้องมีสติที่แข็งเกี่ยวกับ nearness ของอัลลอฮ์ เพื่อ ราลึกถึงของอัลลอฮ์เป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก
ไม่เพียงพอที่จะจาแต่อลั ลอฮ์ วันละครั้ง หรื อสัปดาห์ละครั้ง หรื อเดือนละครั้ง
ปันส่วนบางเวลาอัลลอฮ์เท่านั้นเวลาห้าวันช่วยให้เราปรับปรุ งของเราความรู ้สึกของ nearness และรักกับอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์ไม่แสดง หรื อนึกภาพ
เป็ นมนุษย์ หรื อ เป็ นข้อบัญญัติ หรื อ เป็ นวัตถุอื่น และ ขณะที่เขาไม่ มีช่องว่างหรื อเวลาจากัด ในสวด Muslim ที่ไม่มีความรู ้สึกใด ๆ
ของระยะห่างระหว่างตัวเองและอัลลอฮ์ ข้อเท็จจริ งเหล่านี้อนุญาตให้สาหรับความรู ้สึกของ nearness ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้:
และเราได้สร้างมนุษย์ และรู ้วา่ อะไรที่ชีวิตของเขา whispers เขา และเราอยูใ่ กล้เขามากกว่าหลอดเลือดดา jugular [ของเขา]
(Quran: 50/16)
ราลึกถึงของอัลลอฮ์เปลี่ยนภาระสาหรับวิธีที่ดีกว่าเราดูชีวิต โลก มันทาให้เราบวก เราสามารถอธิ บายได้ โดยในตัวอย่างต่อไปนี้: เริ่ มแรก สมมติวา่
คุณซื้อปากกา และประการที่สอง สมมติวา่ ปากกาที่เหมือนกันให้คุณเป็ นของขวัญ โดยผูท้ ี่ไม่พิเศษมากสาหรับคุณ
ทาคงปากกาในสถานการณ์ที่สองให้คุณมาก happier แม้วา่ ปากกาแรกยังมีฟังก์ชนั การมีอยูจ่ ริ งเดียวกัน เนื่องจากปากกาในสถานการณ์ที่สองคือ
ไม่เพียงแต่ปากกา แต่ยงั ตัวแทนของความสนใจ ความรักและดีจะของบุคคลพิเศษนั้นเข้าหาตัวคุณ
ดังนี้ เมื่อเราทาการสวดประจาวันของเรา และอย่าลืมอัลลอฮ์มกั ทุกอย่างจะมากความหมาย มีคุณค่า และสวยงาม ตัวอย่าง ทาตาของเราให้เราเห็น แต่ ยิ่งกว่า
และยังแสดงความสนใจและความเมตตาของอัลลอฮ์ ของการเจาะ ของผูส้ ร้างของเราสาหรับเรา เหตุผลเดียวกัน ถ้าเราจามักอัลลอฮ์ ดวงอาทิตย์ the moon
อากาศ น้ า ของเราครอบครัว เพื่อน...กลายเป็ นความหมาย และสวยงามมาก อีกครั้ง ด้วยราลึกถึงนี้ เรารู ้สึก และจดจาว่า

ฟอร์มทั้งหมดในสามัคคีและยายภายใต้เอกภาพ ภูมิปัญญา และ ควบคุม หนึ่ง และดังนั้นจึง งามของพวกเขาจะยิ่งปรับปรุ งสาหรับเรา ยัง
ราลึกถึงและความรักของอัลลอฮ์น้ ี เรายังคงใช้ของเราความรู ้สึกของความรัก และนี้จะช่วยให้เรามีความรู ้สึกเป็ นบวกปลอดภัยไปทางทุกอย่าง เหมือนกัน
เราได้มีความหวังสาหรับการต่อเนื่องของงามทั้งหมดเหล่านี้ตามวิธีใช้และพลังงานของอัลลอฮ์เวียงจันทน์ และนิรันดร
•

การสวดประจาวันมีจดหมายเตือนชาระเงินของค่าเลิศ ให้สวดประจาวันที่ เราพัฒนาตนเองในการกลายเป็ น คนดี: ทราบว่า หนึ่งคือตรวจสอบ

โดยสมาชิก Creator ที่ Merciful และ Beneficent จะช่วยหนึ่งจะดีกว่า และดีกว่า และละเว้นการทาชัว่
เราดูที่การอ้างอิงถึงข้อเท็จจริ งนี้ในกลอนต่อไปนี้:
แน่นอน สวดห้ามบาป และอธรรม
และราลึกถึงของอัลลอฮ์เป็ นมากกว่า
(Quran: 29/45)
•

ในการสวดประจาวัน เราขอบคุณอัลลอฮ์ และปรับปรุ งตนเองในการกลายเป็ นขอบคุณ และเนรคุณไม่ เหล่านี้เป็ นค่าที่สาคัญเน้นใน Quran:

เปล่า แต่ทาหน้าที่อลั ลอฮ์เพียงอย่างเดียว และเป็ นการขอบคุณ
(Quran: 39/66)

ระมัดระวัง (ของหน้าที่) ของอัลลอฮ์แล้ว อาจให้ขอบคุณ
(Quran: 3/123)

และจะขอบคุณฉัน และคุณไม่อกตัญญูต่อฉัน
(Quran: 2/152)
•

ในการสวดประจาวัน เราใส่หน้าผากของเราบนพื้นดิน ในศาสนาอิสลาม หนึ่งบาปใหญ่ที่สุดคือหยิ่ง เรามีเป็ นไงก็ท้ งั สู่อลั ลอฮ์ และ

ไปทางเขามูลิกากร เมื่อเราก้มลง และเราหมอบในการประจาวันสวด เราสถานะที่มีพลังงานที่ใหญ่กว่าเรา เราว่า เราไม่ท้ งั หมด รัฐ เรารัฐว่า
เรามีค่าเท่ากับผูอ้ ื่นในการมีพระเจ้าของเราทั้งหมด วิธีน้ ีเราพยายามปรับปรุ งตนเองในการกลายเป็ นไงก็เป็ นขีดเส้นใต้ในต่อไปนี้:
และแสวงหาความช่วยเหลือในความอดทนและการภาวนา
และมันยาก ยกเว้นที่อยูไ่ งก็
(Quran: 2/45)
•

ดังกล่าวนอกจากนี้ในกลอนข้างใน ในการสวดประจาวัน เราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ ขอความช่วยเหลือของอัลลอฮ์คือ

ข้อกาหนดที่สาคัญในศาสนาอิสลามตามที่อธิ บายไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของหนังสื อเล่มนี้
•

ในการสวดประจาวัน คนใช้ได้รับใกล้ผสู ้ ร้างของเขา

เป็ นการประชุมอย่างต่อเนื่องของข้าผูเ้ ป็ นที่รักของเขาผูส้ ร้างกับผูส้ ร้างพระใครรักคนใช้ของเขา

ในศาสนาอิสลาม เสกเพื่ออัลลอฮ์ ด้วยการดารงอยูข่ องเรา ในการสวดประจาวัน เสกไม่เพียงแต่ กับใจของเรา แต่ยงั ด้วยวิญญาณและร่ างกาย ของเรา
ด้วยทั้งหมดของเรากล้าม เซลล์ เรายืน เราก้มลง เราหมอบ และเรานัง่ กับสานึ กของการเป็ นอยูภ่ ายใต้การแสดงตนของเขา เราขอเขาช่วย เราขับ Quran
เราจาความเมตตาพระเรา เรารู ้สึกพระองค์ Nearness
•

ให้สวดประจาวัน ผูไ้ ด้รับเคยมือ และพวกเขารู ้เกี่ยวกับผูอ้ ื่นมีความสุ ข หรื อไม่ดีพฒั นา

•

สวดประจาวันมีส่วนร่ วมเพื่อสุ ขภาพของเราด้วย ผู ้ prays ถล่มตนมือ ใบหน้า แขน และ feet ก่อนที่สวด

เหล่านี้เป็ นประโยชน์สาหรับสุ ขอนามัย ความเคลื่อนไหวในแบบสวดยอดประจางวดแบบฝึ กหัด และยังมีประโยชน์สาหรับสุ ขภาพ
•

สวดประจาวันช่วยให้เราปรับปรุ งใน steadfastness ความเห็นใจสาหรับมนุษย์ ความรู ้เวลา และวินยั

สวดประจาวันเป็ นประโยชน์ในอีกหลายวิธี
แต่ผลพวงที่สาคัญที่สุดของการสวดประจาวันมีความรู ้สึกและความรู ้ในข้อเท็จจริ งที่ผสู ้ ร้างทั้งหมดอยูก่ บั เราทุกที่ที่เราอยู่
5.2.3

องค์กรการกุศลอย่างสม่าเสมอ

O คุณที่มีเชื่อ ใช้จากที่เรามีให้สาหรับคุณก่อนมามีวนั ที่ไม่มี exchange ไม่มี และไม่มีมิตรภาพ และ intercession ไม่
และ disbelievers ที่มีการ wrongdoers
(Quran: 2/254)
Beneficence เอื้อเฟื้ อ และ mercifulness มีค่าเลิศที่สาคัญ ดังนั้น อัลลอฮ์แนะนาเราจะใจดี เมตตา และปรานี และศาสดามุฮมั มัด
(สันติภาพจะขึ้นเขา) ใครให้เกือบจะอะไรก็ตามเขาไปที่ขดั สน และในทางของอัลลอฮ์ถูกตัวอย่างที่ดีในการเคารพนี้
การดูแลเกี่ยวกับผูอ้ ื่นและสังคมเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากในศาสนาอิสลาม เป็ นทุกสิ่ งทุกอย่างคือการสร้างและคนใช้ของอัลลอฮ์
และเป็ นเน้นในกลอนต่อไปนี้ ดีของมนุษย์มีคุณค่า และการทางานมันจะผลิตผลที่ถาวร และเป็ นบวก:
แน่นอน ในการสร้างฟากฟ้ า และแผ่นดิน และจิตสองคืน และวัน และเรื อ [มาก] ซึ่งออกเดินเรื อผ่านทะเลด้วยที่ซ่ ึงประโยชน์แรกบุคคล
และสิ่ งที่อลั ลอฮ์ได้ส่งลงมาจากฟากฟ้ าของฝน ให้ชีวิตถึงโลกหลังของ lifelessness และ dispersing ณทุก [ชนิดของ] แหวก และ [ของเขา]
นาทีมของลมและเมฆที่ถูกควบคุมระหว่างฟ้ าและแผ่นดินโลกเป็ นเครื่ องหมายสาหรับการ คนที่ใช้เหตุผล
(Quran: 2/164)
เสาที่สามของอิสลามตามลาดับ เป็ นองค์กรการกุศลอย่างสม่าเสมอ ในศาสนาอิสลาม เราสวดมนต์อลั ลอฮ์ ด้วยการดารงอยูข่ องเรา
องค์กรการกุศลอย่างสม่าเสมอคือ การสวดดาเนินการกับทรัพย์สมบัติของเรา ระดับความสาคัญที่เราให้แก่อลั ลอฮ์ตอ้ งอยูส่ ูงกว่าระดับความสาคัญที่เราให้เงิน

Muslim ทุกที่มีให้ fortieth หนึ่งของทรัพย์สมบัติที่ตนมีคุณสมบัติหลังจากพื้นฐานต้องการขัดสน
อีกครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการสามัคคีของอัลลอฮ์ซ่ ึงนาการสร้างของเขาเหมือนเป็ นน้อง ความจริ งและวิธีการดูแลผูอ้ ื่นการ consequent underlie
การกุศล แนะนานอกจากกุศลบังคับ เราจะยังให้การให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมถ้าเรามีวิธี
อย่างมือ อัลลอฮ์วา่ :
คุณจะไม่ attain ดี (รางวัล) จนกว่าคุณใช้จ่าย [ในทางของอัลลอฮ์] จากที่ที่คุณรัก
(Quran: 3/92)

ดังนั้น ถ้าเราคิดถึงตัวเราเท่านั้น เราไม่ได้ดี
นอกจากนี้ ในศาสนาอิสลาม มียอดดุลเป็ นสาคัญ ดังที่กล่าวในตัว Quran:
และท้องฟ้ าที่เขามี uplifted และเขาได้สร้างดุล
ว่า คุณไม่ล่วงล้ าภายในยอดดุล
(Quran: 55/7-8)
ดังนั้น เราจะต้องก้าวหน้าไปทางดุลภายในการประชุมของเราเอง ในการสังคม และ ระหว่างเราและอัลลอฮ์
ถ้าเราพูดเสมอ "ให้ฉนั ฉัน" เราไม่สามารถเข้าถึงดุลนี้ เราไม่สามารถเข้าถึงความสุ ข แต่ถา้ เราให้สาหรับอัลลอฮ์โดยที่ไม่ตอ้ งส่งคืนใด ๆ ทางโลก
เราสามารถเข้าหาสมดุลภายในชีวิตของเรา ในการสังคม และ ระหว่างเราและอัลลอฮ์
เนื่องจาก ด้วยวิธีน้ ี เราจะไม่สามารถพูด "ให้ฉนั เท่านั้น ฉัน"; แต่นอกจากนี้ "ฉัน และ จากนั้นฉันใครจะจาเป็ นต้อง" ดัง นี้จะช่วยดุลภายในเรา อีก
การปฏิบตั ิวิธีน้ ีจะช่วยเราในการควบคุมความโลภของเราสาหรับทรัพย์สมบัติ และด้วยวิธีน้ ีเราสามารถ empathize ดีข้ ึนกับสังคม
เกี่ยวกับสังคม ผ่าน obligatory กุศล ผูท้ ี่สามารถจะได้รับเพื่อผูท้ ี่จาเป็ นต้องมี วิธีน้ ีช่องว่างระหว่างรวยและคนจนจะลดลง
และเราจะมีข้ นั สูงไปทางสมดุลในสังคม โองการต่อไปนี้เกี่ยวข้องในความเคารพดังนี้:
และภายในที่มีสมบัติเป็ น known ขวา
สาหรับที่ petitioner และที่ deprived
(Quran: 70/24-25)

และในคุณสมบัติของตนเอง มีอยูด่ า้ นขวาของที่ petitioner [ขัดสน] และที่ deprived
(Quran: 51/19)
โองการก่อนหน้านี้สะท้อนระดับของสังคมที่สูงดังนั้นมันยากมากถ้าไม่ได้เลยในการเข้าถึงได้ ด้วยทามนุษย์ ideologies หรื อระบบ
นี่คือเนื่องจากที่รวยและคนจนพิจารณาตัวเองจากมุมมองมนุษย์เป็ นต่างพรรค และพวกเขาไม่สามารถเป็ นธรรม แม้วา่ จะเป็ นที่รู้จกั โดยรวยว่า
คนจนมีสิทธิ์ บางประการในทรัพย์สมบัติของเขา นี้จะได้เห็นคงเหมือนกระป๋ องรวยกับคนจน ถ้าคนจน struggles รับเป็ นขวาจากรวยรวย
นี้จะทาให้เกิดความขัดแย้ง แต่อลั ลอฮ์คือ เจ้า ultimate และหนึ่งที่ช่วยให้บาง และผูท้ ี่ไม่ได้ทาให้บางรวยและหมายถึงการ และเขาอานาจ
และแนะนามนุษย์การสร้างสันติภาพและดุลการงาน ดังนั้น เฉพาะของเขาประกาศเป็ นธรรมและด้านขวาของคนจนในรวยรวยการรับรู ้อาจจะถูกต้อง
และข้อสรุ ป ดังนั้น ด้วยความร่ วมมือและความสอดคล้องกับอัลลอฮ์ คนจนจะไม่ใจให้รวย และรวยจะไม่รู้สึกหยิ่งเมื่อสมบัติใช้ร่วมกัน
ผ่านนี้สมดุลการทาความเข้าใจและกระบวนการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เราสามารถลดความขัดแย้งและเพียรล้าน [109]ในหมู่มนุษย์
ดุลเป็ นนอกจากนี้ สิ่งสาคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ให้แก่เรามากมาย favors ของเขาแต่ละวินาที เพือ่ แลก กับ favors เหล่านี้
และ การแสดงความกตัญญูของเราเรายังควรรู ้สึกต้องการให้บางสิ่ งบางอย่างเพื่อเขา แต่คงจะรวย และเขาไม่จาเป็ นอะไร ดังนั้น
เราสามารถให้การมูลิกากรของเขาเพื่อแสดงความกตัญญูของเรา และสิ่ งที่เราให้ในวิธีของเขา จะไม่เท่า favors ของเขา
แม้วา่ เราไม่สามารถจ่ายเงินสาหรับสิ่ งที่เขาให้เราเต็มที่ และถึงสมดุลในลักษณะนี้ โดยการนาของเขาด้วยวิธีใด ๆ ก็ตามเรา
สามารถเราจะมีแสดงเขาทวงของเรา และ โดยความเมตตาของเขา เขาอาจรับอะไรที่เราให้

ดังนั้น โดยให้องค์กรการกุศล เราอาจจะกลืนบางค่าเลิศ ยัง ด้วยวิธีน้ ีเราจะมี advanced ไปทางดุลและสันติภาพภาย ในตนเอง ในการสังคม และภาย
ในความสัมพันธ์ระหว่างเราและอัลลอฮ์ อีกครั้ง ด้วยวิธีน้ ีเราจะได้ควบคุมปรารถนาระยะสั้นและจุดอ่อนที่เกี่ยวกับเงินหรื อทรัพย์สมบัติของเรา นอกจากนี้
ด้วยวิธีน้ ีเราอาจทดสอบตนเองเมื่อต้องการดูสิ่งที่เรามีในความเป็ นจริ ง
5.2.4

ขณะอดอาหาร

คือในเดือนรอมะฎอนที่ได้ที่ Quran ถูกลง แนวผูช้ ายและปรู๊ ฟที่ชดั เจนของการแนะนาและแยกความแตกต่าง
ดังนั้น บุคคลที่คุณมีในเดือน เขาจะกรอญาต
และบุคคลจะป่ วย หรื อ เมื่อเดินทางจะเร็ วตามจานวนวันในภายหลังที่คล้ายคลึงกัน
ง่ายสาหรับคุณราคะของอัลลอฮ์ และเขาประสงค์สาหรับคุณยาก
และ (เขาราคะ) คุณควรทาหมายเลข และ ที่คุณควรยกเราของอัลลอฮ์สาหรับแนะเขามีนา คุณ, และอาจให้ขอบคุณ
(Quran: 2/185)
เสาสี่ เป็ นสารอง มี Muslim เป็ นไปอย่างรวดเร็ วในระหว่างเดือนรอมะฎอนซึ่งจะเรี ยกว่าเดือนร่ วมกัน [110] นี้เป็ นเดือนตามปฏิทินจันทรคติ
ตามศาสนาอิสลาม และไม่กิน ไม่ดื่มขณะอดอาหารประกอบด้วย หรื อมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างกลางวัน และทาความดีมากขึ้น
และระวังมากในการอดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
ผลลัพธ์สาคัญของขณะอดอาหารบางอย่างดังนี้คือ:
ประการแรก โดยขณะอดอาหาร เราให้ความสาคัญอันดับแรกที่อลั ลอฮ์ และเราปรับปรุ ง และรัฐของเรารัก และเคารพสาหรับอัลลอฮ์
วิธีน้ ีเราพยายามที่จะได้รับความสุ ขของอัลลอฮ์ ขณะอดอาหารเป็ นสิ่ งสาคัญมากในที่น้ นั โดยตรง และ concretely สัมพันธ์กบั ตนเอง ตัวอย่างเช่น
เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่องค์กรการกุศล มาตรฐานการครองชีพของเขาอาจเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อเขา fasts
เขารู ้สึกภายในตัวเขาไม่สาหรับอัลลอฮ์ เมื่อเร็ ว เราไม่ได้กินถึงแม้วา่ เราสามารถมีอาหารกลางวันที่อร่ อย แม้วา่ เราจะหิ วข้าว เนื่องจากอัลลอฮ์ตอ้ งการให้เรา
ไปอย่างรวดเร็ ว และ เข้าถึงความสุ ขของเขา รักจริ งต้องการคนรักพร้อมเจอความยากลาบากสาหรับหนึ่งที่เขารัก โดยขณะอดอาหาร
เราให้บางสิ่ งบางอย่างจากเราสาหรับอัลลอฮ์ และเรารู ้สึกว่า ไม่มีอะไรจะสาคัญกว่าอัลลอฮ์
ประการที่สอง โดยขณะอดอาหาร เราใช้ร่วมกัน และรู ้สึกว่าความรู ้สึกของคนขัดสน มีอยูห่ ลายร้อยล้านคนบนโลกที่ไม่สามารถกิน
หรื อดื่มตามที่จาเป็ นตามมาตรฐานสุ ขภาพ ถ้าเราทราบ มันดี
แต่เรายังมีการแบ่งปันความรู ้สึกของตนเองเพื่อที่เราจะได้รับเป็ นการกระทาอย่างรวดเร็ วขึ้นในการสร้างโลกกับความเหลื่อมล้ าน้อยลง อัลลอฮ์มีมอบอานาจ
และแนะนาเราในการสร้างสันติภาพและความเสมอภาค และเขามีโอกาสเราที่จะร่ วมมือกับเขาในนี้เคารพดังกล่าวในโองการต่อไปนี้:
และ [เอ่ย ถึง มุฮมั มัด O], เมื่อพระว่า angels, "แน่นอน จะทาเมื่อโลก viceroy [111]."
(Quran: 2/30)

และอัลลอฮ์ได้โปรดคุณบางอย่างเหนือคนอื่นในส่วนสารอง แต่บรรดาผูท้ ี่ถูก favored
จะไม่มอบส่วนสารองของตนไปยังผูท้ ี่มือขวาของเขามีดงั นั้นพวกเขาจะเท่ากับพวกเขาณ แล้ว มันชอบหน้าของอัลลอฮ์ที่พวกเขาปฏิเสธ
(Quran: 16/71)

Thirdly โดยขณะอดอาหาร เราเข้าใจดีกว่าวิธีจากัดเราอยูใ่ น appreciating favors ของอัลลอฮ์ เมื่อเราสามารถกิน สิ่ งที่เราต้องการ
และเมื่อเราสามารถดื่มอะไรก็ตามที่เราต้องการ อาหาร และน้ าเป็ นปกติมากสาหรับเรา และเราไม่สามารถสัมผัสความความสาคัญ แต่เมื่อเรากิน
และดื่มในตอนเย็นของรอมะฎอนหลังจาก daytimes ที่เราไม่กิน หรื อดื่มอะไร อาหารเดียวกันและน้ าเดียวกันลิม้ รสมากดีกว่าบางครั้ง
นอกจากนี้ในวันที่เมื่อเราอย่างรวดเร็ ว เรารู ้สึกว่าเป็ นเราไม่เคยรู ้สึกในอื่น ๆ เวลาที่ถา้ เราไม่สามารถ กินสาหรับสองสามวัน เราจะมีปัญหาสุ ขภาพ
หรื อบางทีเราจะตาย โดยขณะอดอาหาร เราพบเสบียงขนาดใหญ่ และมี favors ของอัลลอฮ์
ในทานองเดียวกัน ดู เราได้ยิน เราหายใจ แต่เรามักไม่รู้สึกอย่างเหมาะสมวิธีสาคัญเหล่านี้คือ และเราไม่ยินดี favors
เหล่านั้นของพระเจ้าของเราอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ถ้าเราไม่สามารถหายใจบางนาที เราจะให้ทรัพย์สมบัติของเราทั้งหมดสิ้น ดังนั้น โดยขณะอดอาหาร
เราสามารถทาการเปรี ยบเทียบดังกล่าวเราอาจเข้าใจ และเราอาจรู ้สึกวิธีจากัดเราอยูใ่ น appreciating favors ของ อัลลอฮ์ และวิธียาก
เรามีความพยายามที่ขอบคุณเขา
และความคิดและความรู ้สึกเหล่านี้ท้ งั หมดมาพร้อมกับประชาชนกลับและขอบคุณสาหรับอัลลอฮ์ในสวดเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนรอมะฎอน ดังนั้น
ความรักของ Muslim สาหรับอัลลอฮ์และความรู ้สึกของความดีไปถึงระดับสูงสุ ดในอิรัก
ทานในอิรัก บุคคลโดยทัว่ ไปอาหารร่ วมกับเพื่อน ๆ เพื่อนบ้าน ญาติ และในสุ ดศัพท์ มีสวดฉลองเสร็ จในชุมนุม และผูเ้ ยีย่ มชมกันในวันฉลอง
คนจนมักจะกาหนด charities ในอิรัก ดังนั้น ความรู ้สึกของความกตัญญูจะคูณด้วยวิธีน้ ี ดังนั้น ขณะอดอาหารสร้างหลายขนาดใหญ่ส่วนตัว
และสังคมเป็ นบวกผลรวมทั้ง
นอกจากนี้ เมื่อเร็ ว ร่ างกายของเราใช้ตวั แบ่งเป็ นระยะ ซึ่งมีประโยชน์สาหรับสุ ขภาพ
5.2.5

ธุ ดงค์

และเอ่ย [ถึง มุฮมั มัด O],
เมื่อเรากาหนดสาหรับอับราฮัมไซต์ของบ้าน
[พูด],
เชื่อมโยงอะไรกับฉัน
และฟอกบ้านของฉันสาหรับเดินรอบ ๆ นั้น
และบรรดาผูท้ ี่ยืน [สวด]
และบรรดาผูท้ ี่กม้ และหมอบ
และประกาศผูธ้ ุ ดงค์
พวกเขาจะมาให้คุณ บนเท้า และ บน อูฐทุกเอน
พวกเขาจะมาจากทุกพาสไกล
ว่า พวกเขาอาจชมประโยชน์สาหรับตัวเอง
และเอ่ยชื่อของอัลลอฮ์ในวันรู ้จกั ผ่านวัวซึ่งเขาได้ให้พวกเขา
ดังนั้นกินของพวกเขา และดึง miserable และยากจน

(Quran: 22 / 26-28)
เสาห้าของศาสนาอิสลามคือ การธุ ดงค์ Muslim ที่มีวิธีการธุ ดงค์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของเขาได้
ธุ ดงค์ประกอบด้วยการเยี่ยมชมสุ เหร่ าศักดิ์สิทธิ์ ในมักกะหฺ /ซาอุดีอาระเบียและบางสวด [112]ในมัน และ ในสถานที่เฉพาะเจาะจงในสิ่ งแวดล้อมของ
ในมักกะหฺ มีตวั เตือนที่เตือนเราของความสัมพันธ์ที่ซบั ซ้อนระหว่างอัลลอฮ์และมูลิกากรของเขาบางอย่าง
ราลึกถึงความสัมพันธ์เหล่านี้เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งของเราสติเกี่ยวกับอัลลอฮ์
เตือนมีหลายเตือนเราของศาสดาอับราฮัม (สันติภาพจะขึ้นเขา) และครอบครัวของเขา
ศาสดาอับราฮัม (สันติภาพจะขึ้นเขา) อาศัยหลักพันของปี ที่ผา่ นมา เขาได้รับหน้าที่ประกาศเอกภาพของอัลลอฮ์ในประเทศส่วนใหญ่ pagan
และเขาไม่ได้ภาษีของเขา ดังนั้นไม้บรรทัดของประเทศของเขาตัดสิ นใจที่จะฆ่าเขา โดยการโยนเขาลงในไฟขนาดใหญ่ท้ งั การลงโทษเขา
และให้บทเรี ยนสาหรับ followers ของเขาอาจเกิดขึ้น อับราฮัม (สันติภาพจะขึ้นเขา) และไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการของเขา เขาไม่ได้เจรจาใด ๆ กับอัลลอฮ์
ไม่เชื่อกับผูท้ ี่ตอ้ งการฆ่า เขา และเขาถือในอัลลอฮ์ ไม้บรรทัดก่อตั้ง catapult และพวกเขาเผาไฟขนาดใหญ่ และพวกเขาโยนให้เขานั้น
โดยอาทรของอัลลอฮ์ เปิ ดไฟเป็ นพู และศาสดาอับราฮัม (สันติภาพจะขึ้นเขา) ถูกบันทึกไว้ Catapult
นี้มากและสระว่ายน้ านี้มากอยูใ่ นŞanlıurfa/Turkiyeและเปิ ดให้เยี่ยมชม
ภายหลังเขาได้กบั ภรรยาและบุตรชายของเขาเล็กน้อยไปมักกะหฺ ซ่ ึงไม่มีใครอยูใ่ นขณะนั้น ไม่มีแหล่งน้ าใด ๆ พวกเขาไปที่นนั่ และเขาจะออกมี เขา
supplicated เพื่ออัลลอฮ์วา่ เขาจะปกป้ องครอบครัวของเขา และภรรยาของเขาที่ส่งไปยังอัลลอฮ์ และเธออยูม่ ีลูก อับราฮัม (สันติภาพจะขึ้นเขา)
ซ้ายและเธอเป็ นคนเดียวกับลูกของเธอ เต็มที่ท้ งั หมดจะได้เชื่อถือในอัลลอฮ์ สาหรับในขณะที่เธอเดินมาเพื่อค้นหาบางน้ า จาก นั้นเมื่อเธอมาอยูใ่ กล้เด็ก
เธอเห็นที่จากทรายใกล้กบั ลูกชายของเธอ Ishmael (สันติภาพจะขึ้นเขา) ปรากฏน้ าบาง
น้ าที่ถูกรางวัลสาหรับความน่าเชื่อถือของตนในอัลลอฮ์และการตอบสนองการ supplications และประสบการณ์การทาน้ านั้นคืองานวันนี้ระนาวถึง
pilgrims Pilgrims นาน้ านั้นไปประเทศของตนภายในบ้านด้วย
ภายหลัง อับราฮัม (สันติภาพจะขึ้นเขา) ใครมามักกะหฺ ก่อตั้งคาสุ เหร่ าศักดิ์สิทธิ์ ในมักกะหฺ บุตรชายของเขา Ishmael (สันติภาพจะขึ้นเขา) ว่า
สุ เหร่ าเป็ นสถานที่กลางสาหรับศาสนาอิสลาม Muslim ทุกที่ในโลกในขณะที่ทาการสวดประจาวันยังคงสุ เหร่ านี้ ศูนย์กลางนี้เหตุผลหนึ่งคือเพื่อ
อานวยความสะดวก orderliness ของที่สวด อัลลอฮ์ไม่ได้ถูกจากัด โดยพื้นที่หรื อตาแหน่งที่ต้ งั ตามที่อธิ บายในอุปมาอุปไมยในกลอนต่อไปนี้:
และเพื่ออัลลอฮ์เป็ นของตะวันออกและตะวันตก เพื่อให้ทุกที่ที่คุณ [อาจ] เปิ ด มีใบหน้าของอัลลอฮ์ แน่นอน อัลลอฮ์คือเบ็ดเสร็ จ และ Knowing
(Quran: 2/115)
ในมักกะหฺ มีเตือนอื่น ๆ หลายที่เตือนให้เราให้ความไว้วางใจของอับราฮัม (สันติภาพจะขึ้นเขา) และครอบครัวของเขาใน อัลลอฮ์ และความรักของเขา และ
bounties เหล่านั้น เราเห็นในตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่บริ สุทธิ์ และจริ งใจระหว่างมูลิกากรของเขาและอัลลอฮ์ เนื่องจากมีไม่มีใครที่อบั ราฮัม
(สันติภาพจะขึ้นเขา) และครอบครัวของเขาต้องแสดง หรื อสาธิ ตอะไร และมีไม่มีใครนอกจากอัลลอฮ์จากบุคคลที่พวกเขาอาจขอความช่วยเหลือ
และการเติมพันปี ภายหลัง มักกะหฺ กลายข้อมูล แต่บุคคลเหล่านี้ได้โดยทัว่ ไป polytheists และ ในเช่นสภาพแวดล้อมศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา)
มาพร้อมกับชีวิตในค.ศ. 571 [113] และในเขาและเพื่อนของเขา เราเห็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอัลลอฮ์และมูลิกากรของเขาในหลายมิติ
ในทุกตาแหน่งที่เราเยี่ยมชมในระหว่างธุ ดงค์ มีสิ่งที่ควรจดจาในความเคารพนี้
ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) เกิดในสภาพแวดล้อมภายในเงื่อนไขที่ยาก เขาได้สูญเสี ยบิดาแม้ก่อนเกิดของเขา และเขาสูญเสี ยแม่ของเขาเมื่อเขาได้ 6 ปี
เขาไม่ได้ไปโรงเรี ยนใด ๆ เขารู ้ท้ งั การเขียน และการอ่าน แต่เขาเป็ นคนของศีลธรรมสูงมาก แม้แต่ก่อน messengership มา เขาถูก nicknamed
เป็ นที่เชื่อถือได้
อายุของ forty เขารับ revelations ที่แรกจากอัลลอฮ์ผา่ นกาเบรี ยลการแองเจิลวิวรณ์ (สันติภาพจะขึ้นเขา), ในถ้ าบนภูเขา กับผลกระทบ shocking
revelations ที่แรก เขากลับบ้านไหวและรู ้สึกหนาวมาก เขากล่าวว่า ภรรยาของเขา "ครอบคลุมผม ครอบผม และภรรยาของเขาครอบคลุมเขา เขากล่าวว่า

ภรรยาของเขาว่า เขากลัว เธอตอบกลับ: "อัลลอฮ์จะไม่กระจายคุณ คุณเก็บความสัมพันธ์ที่ดีกบั ญาติของคุณและ Kith คุณแบกภาระของอ่อน
คุณช่วยคนจนและความขัดสน คุณบันเทิงแขก และทนรับความลาบากในเส้นทางของสัจ"
เมื่อผลกระทบของวิวรณ์ที่แรกเหนือ เขาบอกของเธอสิ่ งที่เกิดขึ้น และภรรยาของเขาเอาเขาไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญคริ สเตียน เขาบอกเขาเกิดขึ้น
บุคคลคริ สเตียนกล่าวว่า นี้เป็ นผีเดียวกันที่มาพร้อมกับโมเสส (สันติภาพจะขึ้นเขา), และเขาต้องการ live อัพเวลาเมื่อคนของเขาจะเปิ ดเขาออก
ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) คาถามที่ถามว่า คนของเขาจะเปิ ดเขาออก เขากล่าวว่า ใช่ และว่า
ใครก็ตามที่มาพร้อมกับสิ่ งที่คล้ายกันเพื่อสิ่ งที่เขานามามีถูกปฏิบตั ิ ด้วยอริ และว่า ถ้าเขาจะมีชีวิตอยูจ่ นถึงวันนั้น แล้วเขาจะสนับสนุนเขาขอ
แน่นอนมันเป็ นงานที่มหาศาล จินตนาการถึง 1400 ปี ก่อน กลางทะเลทราย ผูท้ ี่เคารพภักดี idols มีกฎหมายไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ไม่มีการบังคับกฎหมายเชื่อถือ และนา และพยายามแพร่ กระจายข้อความซึ่งจะเต็มเปากับความเชื่อการ ลักษณะการทางาน ลาดับทางเศรษฐกิจ
และการเมืองของชุมชนของคุณ นี่คือเกือบจะเท่ากับการยอมรับการฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตาม แต่อลั ลอฮ์ได้บอกเขาว่า เขาจะป้ องกันเขาจากมนุษย์ และแน่นอน
เราเห็นว่าแม้วา่ ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) อยูบ่ นภาษีในระยะกาจัดจุด และยากที่สุดของศาสนาอิสลาม เขาตายตายแบบธรรมชาติ แต่ตวั อย่าง
บางอย่างของผูน้ าต่อไปนี้หลังจากศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ถูกฆ่าตาย
Revelations ที่เขาไม่จาเป็ นต้องประกาศเอกภาพของอัลลอฮ์เพื่อมนุษย์
Disbelievers ที่ไม่ได้ไม่ดูแลมากในจุดเริ่ มต้นมากขึ้น แต่โองการถูกมาก ๆ พวกเขาได้ระบุวา่ เทพเจ้าที่ worshipped คนของเขาไม่สามารถเห็น
ได้ยิน สร้าง ทาได้ดี หรื อไม่ดี แต่การเมือง กฎ เศรษฐกิจของเวลาทั้งหมดยึด polytheism
แล้ว มักกะหฺ ผนู ้ าเริ่ มหาวิธีที่จะหยุดเขา พวกเขาเสนอเงินให้เขา พวกเขาเสนอให้เขาแต่งงานกับเขากับผูห้ ญิงสวยที่สุดของเวลา
และพวกเขาเสนอให้เขาเป็ นผูน้ าบางอย่างเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลง หรื อหยุดการประกาศที่วิวรณ์ แต่ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) กล่าวว่า ไม่วา่
เขาสามารถเปลี่ยนแปลง หรื อหยุดการส่งข้อความ ตามที่เขาเชื่อว่า มันเป็ นจากอัลลอฮ์
เมื่อที่ ผูน้ าชุมชนของเขาและ disbelievers อื่น ๆ เริ่ มใช้บงั คับเพื่อหยุดศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) และเพื่อนของเขา พวกเขาทุกข์ระทม
boycotted พวกเขา พวกเขา insulted พวกเขาฆ่า และได้สิ่งที่พวกเขาไม่สามารถหยุดการศาสนาอิสลาม
ในบางขั้นตอน อัลลอฮ์อนุญาตให้มุสลิมการอพยพจากมักกะหฺ เพื่อนา ซึ่งเป็ นเมืองที่เกือบ 500 km จากมักกะหฺ มุสลิมส่วนใหญ่ emigrated
และหลังจากนั้น ทาให้แน่ใจว่า พวกเขามี emigrated อย่างปลอดภัยศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ยัง emigrated กับหนึ่งในเพื่อนของเขา
จินตนาการว่า พวกเขาทั้งสอง travelled ผ่านทะเลทราย 1400 ปี ก่อน เบื้องหลังผูท้ ี่ขอจะฆ่าพวกเขาเหล่านั้น
รางวัลใหญ่ได้เสนอสาหรับบุคคลต้องนาเขาตาย หรื อชีวิต แต่ทุกครั้งที่เคยไปฆ่าเขา เขาถูกบันทึก miraculously ตามการรับประกันของอัลลอฮ์
ในนา ยังศรัทธาที่ถูกโจมตี ด้วยการ disbelievers หลายครั้ง แต่ศาสนาอิสลามมีอื่น ๆ ด้วยความเร็ ว ผูท้ ี่ยอมรับศาสนาอิสลามถูกหลาย Jews
และคริ สเตียนผูท้ ี่คาดว่า messenger สาคัญมาจากการที่ภูมิภาค และผูท้ ี่เห็นสัญญาณของเขา messengership วิธีการแสดงขึ้น โดยศาสดามุฮมั มัด
(สันติภาพจะขึ้นเขา) และหลาย miracles บางปี ภายหลัง มุสลิมที่ outnumbered disbelievers ในมักกะหฺ
และมุสลิมเสี ยทีนิวยอร์คเป็ นศูนย์กลางในการเป็ นผูน้ าของศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา), ไม่ มีซ่ ึงความต้านทานใด ๆ
ตามที่มีความแตกต่างระหว่างอานาจของตน และศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) forgave การ disbelievers ผูท้ ี่ทุกข์ระทม insulted
พยายามที่จะฆ่าเขาและเพื่อนของเขา และใคร raided คุณสมบัติของตนเอง
ศาสนาอิสลามที่แพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว และศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) และเพื่อนของเขามีชื่อสูง ในประวัติศาสตร์ และ ในปัจจุบนั
พวกเขาเชื่อถือในอัลลอฮ์ และพวกเขาได้รับความสาเร็ จใหญ่ที่สุด เป็ นได้อบั ราฮัม (สันติภาพจะขึ้นเขา)
เพื่อธุ ดงค์ เราเห็นจดหมายเตือนชาระเงินทั้งหมดเหล่านั้นด้วย

สิ่ งที่น่าสนใจมากที่สุดเกี่ยวกับการธุ ดงค์หนึ่งคืออยูใ่ นอาราฟัต เกือบ 25 km จากมักกะหฺ เป็ นสถานที่เรี ยกว่าอาราฟัต
เป็ นการเปิ ดพื้นที่ในทะเลทรายโดยไม่มีอาคารใด ๆ สถานที่ถือเป็ น สถานที่ Adam และอีฟ (สันติภาพเป็ นเมื่อนั้น) พบครั้งแรกบนโลกนี้ ตอนนี้ แต่ละปี
บนบางวันที่ 4 หรื อ 5 ล้านคนมาด้วยกันในนั้น สี ดา สี ขาว คนจน rich เก่า หนุ่ม...; ชนิดทั้งหมดของคน
คิดเกี่ยวกับมัน แกรนด์แกรนด์แกรนด์...เด็กชายคนแรกและหญิงที่ประชุมที่พอ่ มากแรกตรง และเป็ นการยากมีการรวยการแยกความแตกต่างจากคนจน
เจ้านายจากคนงานที่... ทุกคนใส่สีขาว towels ผูห้ ญิงทุกคนใส่เสื้ อผ้าอย่างง่าย ทุกคนอยูภ่ ายใต้ท้ งั กระโจมวิ
ไม่มีสิ่งใดที่อยูใ่ กล้เหตุการณ์น้ ีในโลกนี้แม้แต่เป็ นตัวอย่างของมนุษย์ภราดรภาพและ sisterhood
ส่วนใหญ่ธุดงค์ใบแสดงผลการรู ้ลืมโดยประกอบ และไม่ตรงกันและความรู ้สึกบนผูแ้ สวงบุญที่เหลือของชีวิตของเขา ตามประสบการณ์ของฉันไม่มีที่ไหนอื่น
หนึ่งอาจรู ้สึก sisterhood ในธุ ดงค์และภราดรภาพของมนุษย์
ดังนั้นข้างบน เรามีสรุ ปศาสนาอิสลาม pillars ห้า: คาให้การ สวดประจาวันที่ องค์กรการกุศลทัว่ ไป ขณะอดอาหาร ธุ ดงค์
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บุคคลที่ระมัดระวัง และขอบคุณจะหาแหล่งมาของเว็บเพจเป็ นพัน favors ของให้เราและเหตุผลเหล่านั้น [114] จาก
นั้นเขาจะค้นหาคนที่เชิญผูส้ ร้างและพระกรุ ณา คือศาสนทูตของอัลลอฮ์เป็ นอับราฮัม โมเสส พระเยซูพระเยซู มูฮมั ... (สันติภาพได้เมื่อนั้น)
และเขาจะฟังข้อความของตน ในกลอนต่อไปนี้มีคาสัง่ ที่เกี่ยวข้องของศรัทธาบาง:
"พระเจ้าของเรา แท้เราได้ยินเป็ นผูเ้ รี ยกที่เรี ยกการศรัทธา, [พูด],
'เชื่อในพระ' และเราได้เชื่อ
พระเจ้าของเรา เพื่ออภัยบาปของเรา และเอาออกจากเราบาปของเรา และทาให้เราตาย ด้วยความชอบธรรม"
(Quran: 3/193)
แล้ว เขาก็จะทาให้เป็ น "ทางเลือก" ศาสนทูตทาตาม หรื อไม่ ดังนั้น เขาอาจป้ อนเส้นทางของอิสลาม และเชื่อในสิ่ งจาเป็ นสาหรับความจริ ง เพิ่มจากนั้น
ด้วยการแนะนาที่กาหนด โดยอัลลอฮ์เขาจะต้องทาความดีเพื่อที่จะช่วยเติมเกี่ยวกับค่าตามที่อลั ลอฮ์ ยิ่งเขาเพิ่มในค่าเหล่านี้ยิ่งเขาจะรู ้สึก nearness
ของอัลลอฮ์ อัลลอฮ์เพิ่มเติมจะถูกใจกับเขา และอัลลอฮ์จะทาให้เขาพอใจกับ favors ของเขาที่เขาเตรี ยมไว้สาหรับเขามูลิกากร righteous
เพื่อลบจะไปถึงความพึงพอใจแท้จริ ง และถาวร ในโลกนี้ และ ในปรโลก
ดังนั้น เพื่อดาเนินต่อไปนี้เป้ าหมาย ที่หนึ่งต้องการดูแลรักษาค่าเหล่านี้ การเชื่อในพระเยโฮวาห์และความจริ ง และทาความดี
ทั้งหมดเหล่านั้นจะมีพิจารณาภายใต้แนวคิดของ "การให้บริ การแต่อลั ลอฮ์" กล่าวไว้ในโองการต่อไปนี้:
คุณ (คนเดียว) เราแสดง คุณ (คนเดียว) เราขอความช่วยเหลือ
(Quran: 1/5)

และฉันไม่ได้สร้าง jinn และมนุษย์ยกเว้นเมื่อต้องการทาหน้าที่ฉนั
(Quran: 51/56)
และ as a consequence of เหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งสามารถเข้าถึงความรักที่เลิศดังกล่าวในกลอนต่อไปนี้:
บรรดาผูท้ ี่เชื่อ และทาความดี

Beneficent จะย่อมนามาเกี่ยวกับความรักสาหรับพวกเขา
(Quran: 19/96)
เพื่อให้บรรลุสิ่งเหล่านี้ หนึ่งการตรรกะของการมีสุขภาพดี ตัวอักขระ ความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ ความพยายามใช้ความพยายามที่จาเป็ น
และคณะของเราเป็ นการเห็น และการได้ ยิน ข้อเท็จจริ งชัดเจนที่เราสังเกต ข้อความของผูส้ ร้างของเรา และรหัสเริ่ มต้นของเราบริ สุทธิ์
เหล่านี้จะถูกอธิ บายในต่อไปนี้ โดยไม่ตอ้ งใช้ขอบเขตบางอย่างเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถประสบความสาเร็ จ
เราต้องทราบดังนั้นเราอาจกาหนดได้วา่ เราประโยชน์จากพวกเขาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นัน่ คือเหตุผลที่ทาไมที่อลั ลอฮ์ทาให้อา้ งอิงเหล่านี้ในหลาย ๆ
โองการใน Quran หนึ่ง
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ตรรกะ

(โอ้ มุฮมั มัด), พูด
"นี้เป็ นวิธีของฉัน ฉันและของฉันเชิญเพื่ออัลลอฮ์ ด้วยความเข้าใจที่เหมาะสม
อัลลอฮ์คือ Glorious ส่วนใหญ่
และฉันไม่ของผูท้ ี่เชื่อมโยงผูอ้ ื่นกับเขา"
(Quran: 12/108)
ตรรกะรัดกุมจะนาเพื่ออัลลอฮ์ อย่างไรก็ตาม ตรรกะอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของคุณสมบัติบางอย่าง ตรรกะรัดกุมต้องการอิสระจากอคติ ต้องรู ้เสี ยง อักขระเสี ยง
ความพยายามสาหรับการให้ เหตุผล การสังเกตระมัดระวัง และการดูแลเกี่ยวกับความจริ ง ตัวอย่างจาก Quran
ที่ที่อลั ลอฮ์ทาให้การอ้างอิงถึงองค์ประกอบเหล่านี้บางอย่างต่อไปนี้คือ:
[นี่คือ] วิวรณ์จาก Beneficent, Merciful
หนังสื อโองการได้รับรายละเอียด การ Quran ภาษาอาหรับสาหรับผูท้ ี่ทราบ
เป็ นผูท้ ี่ให้ข่าวดีและวอร์เนอร์ แต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาเบน ดังนั้นพวกเขาไม่ได้ยิน
และพวกเขาพูดว่า "หัวใจของเราคือภายใน coverings จากที่ที่คุณเชิญเรา และในหูเราเป็ น deafness และระหว่างเราและคุณมีพาร์ติชนั ทา งานดังนั้น
แน่นอน เรากาลังทางาน
(Quran: 41/2-5)

ผูน้ าจากชาติของเขาหยิ่งถามอ่อนแอในหมูพ่ วกเขาที่มีเชื่อ: "คุณเชื่อจริ ง ๆ ว่าSalehเป็ น Messenger จากพระเจ้าของเขา พวกเขาตอบกลับ:
"เราเชื่อแน่นอนว่าในวิวรณ์ที่ซ่ ึงเขาได้ถูกส่งไป
ผูท้ ี่เคยหยิ่งกล่าวว่า: "ย่อมมาเรามี disbelievers ในที่ซ่ ึงคุณเชื่อว่า"
(Quran: 7/75-76)

คือ [ไม่ดีที่สุด] ผูท้ ี่ตอบสนองต่อความปรารถนาหนึ่งเมื่อเขาเรี ยกใช้เมื่อเขา และเอาความชัว่ และทาให้ inheritors ของโลก มีเทพกับอัลลอฮ์
พวกเขาทาสะท้อนเล็กน้อย
(Quran: 27/62)
ในส่วนอื่นของหนังสื อเล่มนี้ เราอธิ บายวิธีและตัวอย่างของการใช้เหตุผลตาม Quran
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เสี ยงอักขระ

วันเมื่อมีจะไม่ประโยชน์ [ทุกคน] รวยหรื อเด็ก
นอกเขาที่มาอัลลอฮ์ ด้วยหัวใจที่บริ สุทธิ์
(Quran: 26/88-89)

และแน่นอน, (O มุฮมั มัด) คุณเป็ นของอักขระแรงมาก
(Quran: 68/4)

แน่นอนมีคุณใน Messenger อัลลอฮ์มีลวดลายที่ยอดเยีย่ มสาหรับใครก็ตามหวังที่มีอยูใ่ นอัลลอฮ์และวันสุ ดท้าย และใครจาอัลลอฮ์มกั
(Quran: 33:21)
แต่ละคนจะทาให้ความเชื่อที่เกี่ยวกับทางเลือก เลือกตัวเลือกนี้จะสะท้อนบุคลิกภาพของแต่ละคน:
โลกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้หนึ่งถูกบังคับให้เชื่อ หรื อไม่เชื่อ ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้ ความเชื่อในในหนองที่จาเป็ น:
นี่คือหนังสื อที่เกี่ยวกับการที่ไม่มีไม่ตอ้ งสงสัย คาแนะนาสาหรับสัมมา
ผูท้ ี่เชื่อในในหนอง สร้างสวด และการใช้จ่ายจากอะไรเรามีจดั ไว้ให้สาหรับพวกเขา,
(Quran: 2/2-3)
ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้ มีอลั ลอฮ์ willed เขาไม่ได้ทาทุกคนสมาชิกของชุมชนอย่างถูกต้องแม่นยาเพียงหนึ่ง:
มีอลั ลอฮ์ willed เขาจะได้ทาคุณประเทศชาติหนึ่ง [united ในศาสนา], แต่ [เขาตั้งใจ] เมื่อต้องการทดสอบคุณในสิ่ งที่ เขามีให้คุณ ดังนั้น แข่ง [ทุกที่] ดี
เพื่ออัลลอฮ์จะกลับของคุณทั้งหมดด้วยกัน และเขาจะแล้วแจ้งคุณเกี่ยวกับที่ที่คุณใช้จะแตกต่างกัน
(Quran: 5/48)
แต่สภาพแวดล้อมของเรา ด้วยการมองเห็น และในหนอง และพิการของเราในการฉกฉวย และดูในหนองทาให้แต่ละคนรู ปร่ างตนเชื่อหรื อ disbelief
ตามอักขระและค่ากับตรรกะของตนของเขา วิธีน้ ีเราจะนาทางเฉพาะกับใครและสิ่ งที่เราได้ โดยไม่มีการบังคับ ตัวอย่างเช่น กตัญญุตาไม่ได้กลมกลืนรับจาก
favors ทั้งหมดในจักรวาล และนี้แล้วคิดไม่ถึงซึ่งทั้งหมดนี้มาจาก และผูด้ ูแลสาหรับกตัญญุตาได้จริ ง ๆ ที่ยากใน thanking สาหรับ favors
เหล่านี้ไม่ และถ้าเขาไม่ขอบคุณ เขาคงจะรู ้สึกไม่มีความสุ ข [115] ดังนั้น logics ของเราเป็ นธรรมชาติภายใต้แรงกดดันของเราเบรน [116] .
ในศาสนาอิสลาม เสรี ภาพในการเลือกหนึ่ งของความเชื่อจึงจาเป็ นมาก มีอา้ งอิงชัดเจนนี้ในโองการต่อไปนี้:

ต้องมีการบีบบังคับไม่มีในศาสนาอิสลาม
หลักสูตรด้านขวาได้กลายเป็ นชัดเจนจากผิด
ดังนั้นบุคคลไม่ยอมรับความชัว่ และเชื่อในอัลลอฮ์มี grasped ที่เกาะที่เชื่อถือได้มากที่สุดกับไม่มีตวั แบ่งในนั้น
และอัลลอฮ์คือ การฟังและรติ
(Quran: 2/256)

แน่นอน เราแนะนาให้เขาวิธี เขาจะกตัญญู หรื อเป็ นเขาเนรคุณ
(Quran: 76/3)

และพูดว่า, "ความจริ งจากพระ ดังนั้น บุคคล wills ให้เขาเชื่อ และบุคคล wills ให้เขาไม่เชื่อ"
(Quran: 18/29)

พูดว่า, " O มนุษย์ ความจริ งมีมาให้คุณจากพระ ดังนั้นบุคคลที่จะแนะนาคือเฉพาะ guided สาหรับ [ประโยชน์ของ] ชีวิตของเขา
และบุคคลไปหลงเท่าไป astray [ละเมิด] ต้าน และฉันไม่ผา่ นคุณผูจ้ ดั การ"
(Quran: 10/108)
ในหลายสถานการณ์ disbeliever ที่จะไม่เชื่อถึงแม้วา่ เขาเห็นทนโท่ miracles เว้นแต่วา่ เขาถูกบังคับให้เชื่อ แต่ถา้ หนึ่งถูกบังคับให้เชื่อ
นี้จะไม่มีความเชื่อที่จริ ง หรื อการรับรู ้ของความจริ งจริ งใจ อีกครั้ง ผ่านมายังมีแสดงที่แม้วา่ จะโจ่งแจ้ง miracles
คนจะไม่เชื่อถ้าเขาไม่ฉลาดในบุคลิกภาพของเขาเชื่อ หรื อมีการยอมรับโดยอัลลอฮ์ [117] กลอนต่อไปนี้บ่งชี้วา่ นี้:
และแม้วา่ เราได้ส่ง ไปนั้น angels [กับความ] และตายพูดเหล่านั้น [ของ] และเราเอากันทุกสิ่ ง [สร้าง] หน้าเหล่านั้น พวกเขาจะไม่เชื่อเว้นแต่อลั ลอฮ์ควรจะ
แต่ส่วนใหญ่ของพวกเขา, [ที่], จะไร้การศึกษา
(Quran: 6/111)
Miracles จะเพิ่มความรับผิดชอบของผูค้ น ในขณะที่ไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมากของพวกเขา
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วิธีใช้ของอัลลอฮ์

ไม่อลั ลอฮ์เพียงพอสาหรับข้าพระองค์
(Quran: 39/36)

"และความสาเร็ จของฉันไม่แต่ ผ่านอัลลอฮ์
เมื่อเขา ที่ฉนั relied และเขาฉันกลับ"

(Quran: 11/88)

แต่อลั ลอฮ์เป็ นตัวป้ องกันของคุณ
และคงจะดีที่สุดของ helpers
(Quran: 3/150)
ความช่วยเหลือของอัลลอฮ์เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับศรัทธาและ disbelievers ศรัทธาที่จาเป็ นต้องดัง นั้นความเชื่อของพวกเขาคือ ความเป็ นจริ งเชื่อ
ที่พวกเขาอาจเก็บไว้ ว่า อาจยอมรับได้ โดยอัลลอฮ์ และ ว่าพวกเขาอาจทาความดีที่ยอมรับ โดยอัลลอฮ์ และ disbelievers
ที่จาเป็ นเพื่อให้พวกเขาอาจแนะนาไปยังเส้นทางของศาสนาอิสลาม และในการเรี ยกใช้ความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ พวกเขาทั้งสองต้องมี universal
และเทพค่าบางอย่างซึ่งจาเป็ นต้องใช้ โดยอัลลอฮ์
ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้ บุญช่วยเราเรี ยกความเมตตาของอัลลอฮ์:
แน่นอน ความเมตตาของอัลลอฮ์คือใกล้ doers ดี
(Quran: 7/56)
มนุษย์เป็ น เป้ าหมายและความรับผิดชอบของเรามีขนาดใหญ่ แต่เรามีจุดอ่อน ตัวอย่างเช่น ความรู ้ของเราถูกจากัด:
หนึ่งอาจรู ้บางสิ่ งบางอย่างสาหรับทศวรรษในวิธีใดวิธีหนึ่ง และรู ้สึกว่า มันไม่ถูกต้องชัดเจนได้ จาก นั้น
อย่างไรสามารถเราหวังว่าการประสบความสาเร็ จในแง่ของความเชื่อและความดี อย่างไร สิ่ งที่เราทาสาหรับอัลลอฮ์ เราไม่สามารถจ่ายสาหรับ favors
ของเขาที่มีมากเกินไป และใหญ่เกินไป ยากอย่างไรก็ตามเราพยายามทาดีที่สุดของเรา เราอาจทาความผิดพลาด
และมีเสมอความเสี่ ยงต่อการไม่ประสบความสาเร็ จและผลของความล้มเหลวจะใหญ่ ดังนั้น เราจะต้องจัดการความเสี่ ยงที่ดี วิธีทาเราจัดการมันได้อย่างไร
วิธีจาเป็ น เพื่อประสบความสาเร็ จในแง่ของความเชื่อและความดี และ การจัดการความเสี่ ยงที่กล่าวถึงข้างต้นคือความวางใจในความเมตตาของอัลลอฮ์
ขอความช่วยเหลือของเขา และทาตามแนวทางของเขา ด้วยความช่วยเหลือของเขา ความตั้งใจดีและความจริ งใจสาหรับอัลลอฮ์ของเราอาจปรับปรุ ง
และอาจจะยอมรับได้
อัลลอฮ์สอนเราในกลอนต่อไปนี้ เป็ นอุปสรรคสาคัญที่อาจป้ องกันไม่ให้เราขอความช่วยเหลือของเขาคือ หยิ่งของเรา และว่า เราต้อง humility
ดังนั้นเราอาจพอขอความช่วยเหลือของเขา:
และแสวงหาความช่วยเหลือผ่านความอดทนและภาวนา และ แน่นอนมันยากนอกที่มืออ่อนน้อม [เพื่ออัลลอฮ์]
(Quran: 2/45)
ในการเริ่ มต้นอย่างของ Quran มีบทเรี ยกว่าการ "เปิ ด" บทนี้ เป็ นการสวดพิเศษแก่เรา โดยอัลลอฮ์ ระหว่างบทนี้ มีกลอนนี้:
"คุณทาหน้าที่ของเราและคุณเราขอความช่วยเหลือ"
(Quran: 1/5)
บทนี้ และดังนั้นเพลงนี้ได้ถูก recited หลายครั้งทุกวัน โดยมุสลิม แม้แต่ โดยมีความหมายมากที่สุดรู ้ เพื่อ
จะเป็ นสาคัญอย่างยิ่งต่อการขอความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ในระหว่างชีวิตของเรา

เมื่อศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) บอกเพื่อนของเขาคนเดียวไม่มีใดของสารจะเคยทาให้เขาป้ อนพาราไดซ์ กล่าวพวกเขาว่า "ไม่แม้คุณ O
Messenger ของอัลลอฮ์ เขากล่าวว่า "ไม่มี ไม่แม้ฉนั เว้นแต่อลั ลอฮ์ showers ฉัน ด้วยความเมตตาของเขา ดังนั้น ลองเป็ นใกล้ความสมบูรณ์
และไม่ควรปรารถนาความตาย เขาจะทาเช่นใดดีสารเพื่อที่จะทามากกว่าที่ หรื อกาลังทาผิดดังนั้นเขาอาจกลับ " [118]
ขอความช่วยเหลือของอัลลอฮ์คือซ่อนเร้นเรามาก เป็ นธรรมชาติมาก และมีมาก สมมติวา่ คุณมีลอ็ กไว้ในที่มีอาหารไม่มี ไม่มีเครื่ องดื่ม และแสงไม่
คุณจาเป็ นต้องรับคารี บด่วน แต่คุณไม่ทราบว่า มีใครอยูน่ อก ดังนั้น แม้วา่ คุณไม่ทราบว่าว่า มีใครอยูน่ อก คุณมีการโทรขอความช่วยเหลือ
ดังนั้น ในกรณี ใด ๆ เราจะต้องขอความช่วยเหลือของความจริ งจะ เสร็ จสมบูรณ์
และตามที่กล่าวในกลอนต่อไปนี้ อัลลอฮ์คือใกล้ และเขาสัญญาว่า จะตอบสนองต่อการ supplications ของเราจริ งใจ:
และ เมื่อถามมูลิกากรของฉันที่คุณ, (O มุฮมั มัด), เกี่ยวกับฉัน
แน่นอนฉันอยูใ่ กล้
ฉันตอบสนองการเรี ยกของ supplicant เมื่อเขาเรี ยกเมื่อฉัน ดังนั้น ให้พวกเขาตอบสนองต่อฉัน (โดยวินยั ) และเชื่อในฉันว่า พวกเขาอาจจะ [rightly]
guided
(Quran: 2/186)
ดังนั้น การยอมรับและความช่วยเหลือของอัลลอฮ์มีขอ้ กาหนดที่สาคัญสาหรับความสาเร็ จ เหล่านี้คืออยูใ่ กล้คนที่มีองศาของความจริ งใจ humility
กตัญญุตา และคุณวุฒิบวกอื่น ๆ ที่กล่าวถึงใน Quran อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ถึงบางคนเป็ นคนที่เหตุผล
หรื อบุคคลที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของตนปรารถนาระยะสั้นตามที่อธิ บายไว้ต่อไปนี้:
และไม่ใช่สาหรับชีวิตเชื่อยกเว้น โดยการอนุญาตของอัลลอฮ์ และเขาจะใส่ defilement เมื่อผูท้ ี่จะใช้เหตุผล
(Quran: 10/100)

แต่บรรดาผูท้ ี่เปิ ดหน้าอกของพวกเขาเพื่อ disbelief เมื่อพวกเขา [เต็มใจ] เป็ นโทสะจากอัลลอฮ์ และสาหรับพวกเขาลงโทษมาก
ที่อยูเ่ นื่องจากพวกเขาที่ตอ้ งใช้ชีวิตทางโลกไปปรโลก และอัลลอฮ์น้ นั ไม่แนะนาคน disbelieving
(Quran: 16/106-107)
ขณะที่บุคคลอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของเขาปรารถนาระยะสั้น และไม่เคยขอความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ ความจริ ง
มันเป็ นไปไม่ได้สาหรับเขาได้ประโยชน์จากทั้งป้ ายและคาเตือน นี้เป็ นเพราะความเชื่อ ไม่เพียงแต่เรื่ องของตรรกะ แต่ยงั เรื่ องของความยุติธรรม กตัญญุตา
carefulness วิสยั ทัศน์... มีการอ้างอิงถึงข้อเท็จจริ งนี้ในโองการต่อไปนี้:
เครื่ องหมายและคาเตือนประโยชน์คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อ
(Quran: 10/101)

โอ้ มนุษย์ ความอยุติธรรมของคุณคือเท่ากับโฉม, [กาลังแค่] ความเพลิดเพลินของชีวิตทางโลก
แล้ว เราจะกลับของคุณ

และเราจะแจ้งให้ทราบของคุณใช้การทา
(Quran: 10/23)
ไม่มีใครควรสูญเสี ยหวังจากอัลลอฮ์เป็ นทั้งหมดของเราเป็ นบาปและความผิดพลาด ไม่มีใครควรแน่ใจกับสิ่ งที่เป็ นลบซึ่งอาจมาจากเขา Muslim ที่ควร
adopt สายกลางเพื่อให้ผลลัพธ์อาจเป็ นค่าบวก มีการอ้างอิงถึงข้อเท็จจริ งเหล่านี้ในโองการต่อไปนี้:
"แน่นอน ไม่มีใคร despairs ชื้นจากอัลลอฮ์ยกเว้น disbelieving คน
(Quran: 12/87)

แล้ว ไม่ได้จะรู ้สึกปลอดภัยจากแผนการของอัลลอฮ์ แต่ไม่มีใครรู ้สึกปลอดภัยจากแผนการของอัลลอฮ์ยกเว้นบุคคลที่สูญเสี ย
(Quran: 7/99)
ดังนั้น ทุกคนควรอยูใ่ นสถานะของการขอความช่วยเหลือของเขา
6.4

ความพยายามของเราและความพยายาม

เรามีให้อพั joys ระยะสั้น และเป้ าหมายที่ระดับ low และปรารถนาเกินชอบธรรม ระดับ เพื่อความพึงพอใจเต็มถาวร และระดับสูง และเป้ าหมายระยะยาว
Muslim ที่ได้ตื่นขึ้นเมื่อมันยังคงมืด แทนการนอน เพื่อให้ร่วมกับพระเยโฮวาห์ เขามีให้ส่วนเงินของเขาไปที่ขดั สนดังนั้นเขาอาจได้รับความสุ ขของอัลลอฮ์
เขามีการงดการดื่มแอลกอฮอล์ดงั นั้นเขาอาจปฏิบตั ิตามอัลลอฮ์ และดัง นั้นเขาอาจทาให้สุขภาพของเขา อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่ส้ นั ๆ joys และเพียรผ่าน
และเป้ าหมายใหญ่ระยะยาวจะถึงถ้าเรามีแรงเพียงพอ สาหรับการสิ้นสุ ดนี้ เราจาเป็ นต้องใช้ความพยายาม และในวิธีน้ ี
เราอาจพัฒนาตนเองเป็ นคุณสมบัติที่อลั ลอฮ์รัก ต่อไปในถนนนี้ เราต้องการความอดทนและความพยายาม เพราะบางครั้งความขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขแบบสั้น
และแบบยาวอาจเจ็บในระยะเวลาที่ส้ นั ๆ นี้กล่าวไว้ในกลอนต่อไปนี้:
และพากเพียร [119] สาหรับ แน่นอนอัลลอฮ์ไม่อนุญาตการสูญหายได้รางวัลของผูท้ ี่ทาดี
(Quran: 11/115)
ข่าวดีคือ ว่า มนุษย์เท่านั้นต้องใช้ความพยายามที่พวกเขาสามารถ อัลลอฮ์กล่าวว่า ในการ Quran:
อัลลอฮ์ไม่คิดค่าธรรมเนียมชีวติ เกินกว่ากาลังการผลิตของ
(Quran: 2/286)
ในดังนั้น เช่นขณะที่บางคนไม่มีเงินเพียงพอเพื่อไป pilgrimage มันไม่บาปสาหรับเขาไม่ไปธุ ดงค์ ดังนั้น
มนุษย์มีไม่มีอาร์กิวเมนต์ต่ออัลลอฮ์สาหรับความต้องการที่ไม่ทาถึงแม้วา่ พวกเขาได้สามารถทา
และทาการใด ๆ ก็ตามมนุษย์ระหว่างอัลลอฮ์จะมีประโยชน์สาหรับพวกเขาในที่สุด อัลลอฮ์กล่าวว่า ต่อไปนี้:
อัลลอฮ์เน้นง่ายของคุณ และไม่ได้ต้ งั ใจสาหรับความลาบากคุณ
(Quran: 2/185)
อย่างไร ความพยายามของเรามีเป็ นการจริ งใจ ต้องเป็ นความพยายามของเรากับเป้ าหมายของการได้รับความสุขของอัลลอฮ์ สาหรับการแสดงให้ผอู ้ ื่นไม่
ในโองการต่อไปนี้ อัลลอฮ์บอกความจริ ง:

ระกาดังนั้นผูท้ ี่สวดมนต์, [แต่] ใครคือการเพิกเฉยของสวด
บรรดาผูท้ ี่ทาให้แสดงและขยะเพื่อช่วยการขัดสน
(Quran: 107/4-7)

แน่นอน hypocrites จะอยูใ่ นส่วนลึกต่าสุ ดของไฟ และไม่เคยคุณจะพบพวกเขาช่วยเหลือ
(Quran: 4/145)

พูดว่า
"แน่นอน สวดของฉัน ของฉัน rites ของบูชา การมีชีวิตของฉัน และของฉันตายได้สาหรับอัลลอฮ์ ดออฟเด worlds"
(Quran: 6/162)
6.5

คณะอื่น ๆ

ด้านอื่น ๆ อัลลอฮ์แก่เราบางคณะเป็ นการเห็น ได้ยิน เข้าใจ ทราบ การคิด การจา และการเรี ยนรู ้ ทั้งหมดนี้ช่วยให้เราทาการตัดสิ นใจดีกว่า
เราต้องใส่ดีใช้อานาจเหล่านี้ที่อลั ลอฮ์ได้มอบหมายให้เรา ตัวอย่างเช่น ถ้าเราดูอย่างของ favors ของอัลลอฮ์ แต่ไม่คิดว่า เกี่ยวกับแหล่งที่มา
แล้วเราอาจมีเสี ยเรากาลังดู และคิด
6.6

ข้อเท็จจริ งที่ชดั เจน

มีหลายสัญญาณในฟากฟ้ าและแผ่นดินโลกซึ่งพวกเขาส่งผ่าน โดย ยัง จะเฉยเหล่านั้น
(Quran: 12/105)

[จะสามารถกล่าว], "อ่านระเบียนของคุณ พอได้ตวั คุณเองกับคุณวันนี้เป็ นนักบัญชี"
(Quran: 17/14)

และเขาได้ทอดลงในดินอย่างแน่นหนาตั้งภูเขา lest มันกะกับคุณ และ [ทา] แม่น้ าและถนน ที่คุณอาจจะแนะนา และ landmarks
และ โดยดาวพวกเขากาลัง [ยัง] guided
(Quran: 16/15-16)

ในวันที่ อัลลอฮ์จะจ่ายคืนได้ในเต็มรางวัลของพวกเขาเพียง และพวกเขาต้องรู ้วา่ อัลลอฮ์คือ ความจริ งที่ประจักษ์
(Quran: 24/25)

ถืออัลลอฮ์ ดังนั้น
แน่นอน คุณเป็ นเมื่อความจริ งปรากฏชัดเจน
(Quran: 27/79)
นอกจากนี้ อัลลอฮ์ได้สร้างข้อเท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งช่วยให้เราทราบว่ามีดา้ นขวาและเป็ นอะไร ตัวอย่าง ในโรงเรี ยน เราเรี ยนศาสตร์ต่าง ๆ
เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากข้อเท็จจริ ง ตัวอย่างเช่น ดูดาวเราสามารถค้นหาทิศทางที่เราจาเป็ นต้องดาเนินการต่อไป
นอกจากนี้อลั ลอฮ์พยนต์ในข้อความของเขาบางข้อเท็จจริ งที่ชดั เจนเกี่ยวกับกรอบงานที่เรามี
ระหว่างนั้น มีบางข้อเท็จจริ งที่ชดั เจนที่ทุกคนตกลงกับ ตัวอย่าง ไฟหรื อสถานที่เหมือนนรกไม่พึงปรารถนาสาหรับมนุษย์
ในโลกปัจจุบนั ที่ยงั มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งดูเหมือนจะ ชัดทั้งหมดตลอดเวลา ตัวอย่าง ข้อเท็จจริ งในสิ่ งแวดล้อมของเราที่แสดง favors
ของผูส้ ร้างของเราอาจจะชัดเจนสาหรับบาง และไม่ชดั เจนดังนั้น หรื อผิดแน่ชดั แม้แต่สาหรับผูอ้ ื่น สาเหตุของความแตกต่างอาจจะว่า เป็ นมนุษย์ในบางกรณี
เราได้ shortcomings ในกระบวนการตัดสิ นใจของเรา หรื อในบางกรณี เราอาจมีบล็อกกระบวนการตัดสิ นใจของเราเนื่ องจากปรารถนาระยะสั้นของเรา
อย่างไรก็ตาม เมื่อทุกคนเผชิญผลของสัญญาณชัดเจนของอัลลอฮ์ในปรโลก มันจะได้เข้าใจพวกเขาได้ชดั เจนสาหรับทุกคนอยูต่ ลอดเวลา
มันจะได้เข้าใจตามที่อธิ บายไว้ในกลอนต่อไปนี้อลั ลอฮ์ไม่ได้เล่นเกม อย่างไรก็ตาม บรรดาผูป้ ฏิเสธเหล่านั้นไม่สามารถมองเห็นบางอย่างเหตุผล:
และเราไม่ได้สร้างในฟากฟ้ า และแผ่นดิน และที่ระหว่างพวกเขาในการเล่น
(Quran: 44/38)
นี่คือบทสรุ ปของการ believer อย่างไรก็ตาม disbelievers ที่จะสับสนแม้ในขณะที่พวกเขาชื่นชมจริ งในปรโลกตามที่กล่าวใน Quran:
และบุคคลเป็ นการตาบอดในนี้ [ชีวิต] จะตาบอดในปรโลก และหลงทางในทาง
(Quran: 17/72)
6.7

ข้อความจากผูส้ ร้าง

และพวกเขาจะพูดว่า "สรรเสริ ญอัลลอฮ์ ใครมี guided เรานี้ และเราจะไม่เคยมีถูก guided ถ้าอัลลอฮ์ได้แนะนาเรา
ศาสนทูตของพระเจ้าของเรามีมาแน่นอนกับความจริ ง"
(Quran: 7/43)
ข้อความซึ่งประกอบด้วยความรู ้ เป้ าหมาย แนวทาง จดหมายเตือนชาระเงินให้เรา ได้มาถึงเราจากผูส้ ร้างของเรา พวกเขาจะสาคัญสาหรับความสาเร็ จของเรา
ดังนั้น จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ การอ่าน เข้าใจ และทาตามนั้นเพื่อที่จะประสบความสาเร็ จ
6.8

รหัสเริ่ มต้นของเรา

มนุษย์ไม่แตกต่างจากสวรรค์อื่น ๆ เช่นหิ น พืช หรื อสัตว์ เขาได้ถูกเปิ ดใช้งานการค้นหาความดี การคิด และให้สติที่พิเศษ
คนไม่เบื่อ supplication สาหรับดี [สิ่ ง], แต่ถา้ ร้ายสัมผัสกับเขา เขาไม่หวัง และ despairing
(Quran: 41/49)

ยัง ลึกอยูภ่ ายในมนุษย์แต่ละ มีเค้าลางของความศรัทธาในอัลลอฮ์ดงั กล่าวในการ Quran:
และ [พูด] เมื่อพระเอาจากเด็กของอาดัมจาก loins ของลูกหลานของตน และทาการเบิกความของตนเอง, [พูดเหล่านั้น], "ฉันไม่พระ กล่าวพวกเขาว่า "ใช่
เรามี testified [นี้] lest คุณควรพูดในวันคืนชีพ "แน่นอน เราได้น้ ีโดยไม่รู้ตวั นั้น"
(Quran: 7/172)
และตามที่อธิ บายไว้ในโองการต่อไปนี้ บุคคล purifies วิญญาณของเขาจากเทียมปลอมจะเรี ยกใช้งานล้วนสาระสาคัญของชีวิตของเขา
และจะประสบความสาเร็ จ:
และ [ผมขอสาบาน] โดยชีวิตและเขา ผูท้ ี่ proportioned มัน
และแรงบันดาลใจจาก [กับ discernment ของ] ของสิ่ งชัว่ ร้ายและความชอบธรรมของ
เขาสาเร็ จแล้วใครมัน purifies
และเขาล้มเหลวที่ instills [กับความเสี ยหาย]
(Quran: 91/7-10)
7

บทสรุ ป

ดังนั้น ด้วยการใช้สญ
ั ญาณในการ Quran เราทรานว่า ศาสนาอิสลามเป็ นเกี่ยวกับ:
1.

ถูกรัก โดยอัลลอฮ์ Our Creator, Our พระ และอัลลอฮ์รัก:

เขา [120] รักพวกเขา และเขารักเขา
(Quran: 5/54)
2.

ถูกแนะนา โดยอัลลอฮ์:

โดยที่อลั ลอฮ์แนะนาบรรดาผูท้ ี่ติดตามความสุ ขของเขากับวิธีของสันติภาพ และนาพวกเขาออกจากdarknessesลงในไฟ ตามสิ ทธิ์ ของเขา
และคาแนะนาในการเส้นทางตรง
(Quran: 5/16)
3.

ให้เหตุผลเกี่ยวกับสัญญาณของอัลลอฮ์:

เขาแสดงสัญญาณของเขาที่คุณอาจเหตุผล
(Quran: 2/73)
4.

Believing ในอัลลอฮ์:

เชื่อในอัลลอฮ์ และพระ Messenger และสมุดที่เขาส่งไปลงเมื่อพระ Messenger และพระคัมภีร์ที่เขาส่งไปลงก่อน
(Quran: 4/136)
5.

ในอัลลอฮ์ที่น่าเชื่อถือ:

ในอัลลอฮ์ให้ ศรัทธาความเชื่อ
(Quran: 3/160)
6.

จาอัลลอฮ์ &

7.

Thanking อัลลอฮ์:

ดังนั้น โปรดจาไว้วา่ ฉันจะจาการคุณ และขอบคุณฉัน และไม่ถูกไม่รู้คุณกับฉัน
(Quran: 2/152)
8.

Supplicating เพื่ออัลลอฮ์:

พูดว่า "โทรเมื่ออัลลอฮ์หรื อโทร Beneficent เมื่อ ใด [ชื่อ] คุณเรี ยก ให้เขาเป็ นเจ้าของชื่อที่ดีที่สุด "
(Quran: 17/110)
9.

ขอความช่วยเหลือของอัลลอฮ์:

และแสวงหาความช่วยเหลือผ่านความอดทนและภาวนา และ แน่นอนมันยากนอกที่มืออ่อนน้อม [เพื่ออัลลอฮ์]
(Quran: 2/45)
10.

ระวังของอัลลอฮ์:

และความระมัดระวังของอัลลอฮ์ที่อาจประสบความสาเร็ จ
(Quran: 2/189)
11.

ถูกจริ งใจสาหรับอัลลอฮ์ &

12.

ค้างไว้เพื่ออัลลอฮ์อย่างรวดเร็ ว:

ยกเว้นบรรดาผูท้ ี่กลับเนื้อ แก้ไขตัวเอง ค้างไว้เพื่ออัลลอฮ์อย่างรวดเร็ ว และจะจริ งใจในศาสนาของพวกเขาสาหรับอัลลอฮ์ สาหรับจะ มีศรัทธาที่
และอัลลอฮ์จะให้ศรัทธาที่รางวัลยอดเยี่ยม
(Quran: 4/146)
13.

ให้บริ การอัลลอฮ์:

และฉันไม่ได้สร้าง jinn และมนุษย์ยกเว้นเมื่อต้องการทาหน้าที่ฉนั
(Quran: 51/56)
14.

Obeying อัลลอฮ์:

พูดว่า "Obey อัลลอฮ์และ Messenger
(Quran: 3/32)
15.

ทาความดีสาหรับอัลลอฮ์:

และทา ดี แน่นอน อัลลอฮ์รัก doers ดี
(Quran: 2/195)
16.

ชีวิตอัลลอฮ์ &

17.

ตายสาหรับอัลลอฮ์:

พูดว่า "แน่นอน สวดของฉัน ของฉัน rites ของบูชา การมีชีวิตของฉัน และของฉันตายได้สาหรับอัลลอฮ์ ดออฟเด worlds"
( Quran : 6/162)
18.

ส่งเพื่ออัลลอฮ์:

เมื่อพระเจ้าของเขาว่า เขา "Submit" เขากล่าวว่า "ฉันมีส่งไปยัง worlds ลอร์"
(Quran: 2/131)
19.

ขยันถึงอัลลอฮ์:

และอดทน และความอดทนของคุณไม่ใช่แต่ ถึงอัลลอฮ์
(Quran: 16/127)
20.

ขยันสาหรับอัลลอฮ์:

และสาหรับพระอดทน
(Quran: 74/7)
21.

เป็ นของอัลลอฮ์:

ใคร เมื่อภัยกัดเหล่านั้น กล่าวว่า "แน่นอนเราเป็ นของอัลลอฮ์ และแน่นอนเขา เราจะกลับ"
(Quran: 2/156)
22.

ถูกกับอัลลอฮ์:

ย่อม อัลลอฮ์เป็ นผูป้ ้ องกัน (ความชัว่ ) และบรรดาผูท้ ี่ทาดี
(Quran: 16/128)
23.

ตกลงกับอัลลอฮ์:

และ whosoever ตอบสนองสิ่ งที่เขามี covenanted กับอัลลอฮ์ เขาจะประทานบนเขารางวัลยอดเยี่ยม
(Quran: 48/10)
24.

ถูกจริ งอัลลอฮ์เป็ น:

ถ้าได้จริ งเป็ นอัลลอฮ์ มันจะดีกว่าสาหรับพวกเขา

(Quran: 47/21)
25.

ถึงอัลลอฮ์:

การกลับมาของคุณ (ทั้งหมด) คืออัลลอฮ์
(Quran: 5/48)
26.

ปิ ยอัลลอฮ์ &

27.

ถูกใจกับอัลลอฮ์:

อัลลอฮ์ถูกใจกับพวกเขาและพวกเขากับเขา นัน่ คือความสาเร็ จที่ยิ่งใหญ่
(Quran: 5/119)
28.

กาลังพอใจ โดยอัลลอฮ์:

(การวิญญาณ righteous นั้นจะได้กล่าว:)
"O เต็มพอวิญญาณ
กลับไปยังพระ well-pleased และใจ [ให้เขา],
และป้ อนระหว่างมูลิกากร [righteous] ของฉัน
และใส่พาราไดซ์ของฉัน"
(Quran: 89/27-30)
29.

อัลลอฮ์
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คาถาม & คาตอบ

8.1

คือผูช้ ายและผูห้ ญิงเท่านิ้วอิสลาม?

โอ้ มนุษย์ แน่นอนเราได้สร้างคุณจากเพศชายและเพศหญิง และทาให้คุณคนและเผ่าที่คุณอาจรู ้วา่ กัน
แน่นอน มีมากที่สุดตระกูลของคุณในสายตาของอัลลอฮ์ถูกที่สุด righteous ของคุณ
แน่นอน อัลลอฮ์คือ รติและ Acquainted
(Quran: 49/13)
ผูช้ ายและผูห้ ญิงที่มีสถานะเดียวกันในศาสนาอิสลาม หญิง righteous
อาจมีองศาสูงขึ้นในสายตาของอัลลอฮ์มากกว่าคนที่ไม่ระมัดระวังของเขาหน้าที่ของอัลลอฮ์ โองการต่อไปนี้คือ บางตัวอย่างในการเคารพดังนี้:
แน่นอน ชายมุสลิม และ สตรี มุสลิม believing ผูช้ าย และ believing ผูห้ ญิง ชายหัวอ่อน และหัวอ่อนหญิง ชายจริ ง และหญิงจริ ง ชายป่ วย
และป่ วยหญิง ชายไงก็ และผูห้ ญิงไงก็ ชายกุศล และกุศลผูห้ ญิง ผูช้ ายลดอาหาร และลดอาหาร ผูห้ ญิง

ผูช้ ายใครปกป้ องชิ้นส่วนส่วนตัวของตนและผูห้ ญิงที่ทาและชายที่จาอัลลอฮ์บ่อย ๆ
และผูห้ ญิงที่ทาสาหรับพวกเขาแต่อลั ลอฮ์ได้เตรี ยมอภัยโทษและรางวัลยอดเยี่ยม
(Quran: 33/35)

และตอบสนองพระเจ้าของพวกเขาเหล่านั้น "ไม่เคยจะช่วยฉันให้หลงงานของคนงาน [ใด ๆ] ระหว่างคุณ ไม่วา่ ชาย หรื อ หญิง คุณเป็ นของอื่น ดังนั้นผู ้
emigrated หรื อเอาออกได้จากบ้าน หรื อถูก harmed ในสาเหตุของฉัน หรื อ fought หรื อถูกฆ่าตายจะย่อมลบจากนั้นบาปของพวกเขา
และข้าพเจ้าจะยอมย่อมรับเหล่านั้นไปสวนภายใต้กระแสแม่น้ าที่เป็ นรางวัลจากอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์ได้กบั เขารางวัลดีที่สุด "
(Quran: 3/195)

Believing ชายและหญิง believing เป็ นฝ่ ายสัมพันธมิตรอีกแบบหนึ่ง จะ enjoin คือด้านขวา และห้ามมีอะไรผิด และสร้างสวด
และให้องค์กรการกุศลอย่างสม่าเสมอ และปฏิบตั ิตามอัลลอฮ์และ Messenger พระ อัลลอฮ์เหล่านั้นจะเมตตาพวกเขา แน่นอน อัลลอฮ์มหาอาจและ
Wise
(Quran: 9/71)

สาหรับผูช้ ายใช้ร่วมกันของสิ่ งที่พวกเขาได้รับ และสาหรับสตรี ใช้ร่วมกันของสิ่ งที่พวกเขาได้รับ
(Quran: 4/32)

O คุณที่มีเชื่อ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุณจะรับผูห้ ญิง โดยการบีบบังคับ
และทาให้ความยากลาบากสาหรับพวกเขาเพื่อใช้ส่วนหนึ่งของอะไรคุณให้พวกเขาเว้นแต่พวกเขายอมรับการอธรรมชัดเจน [กลับ]
และอาศัยอยูก่ บั พวกเขาในน้ าใจ ถ้าคุณไม่ชอบบางทีคุณไม่ชอบสิ่ ง และอัลลอฮ์ทาให้ญาตดีมาก
(Quran: 4/19)
ปมในสายตาของอัลลอฮ์ถูกตามทานองคลองธรรม ตามเพศหรื อทรัพย์สมบัติไม่ Mary และภรรยาของฟาโรห์ (สันติภาพเป็ นเมื่อนั้น) ใครได้รับการกล่าวใน
Quran สาหรับตัวอย่างใช้องศาที่สูงขึ้นในสายตาของอัลลอฮ์เมื่อเปรี ยบเทียบกับชายมากขึ้น โองการต่อไปนี้เกี่ยวข้องในความเคารพดังนี้:
และอัลลอฮ์แสดงตัวอย่างของผูท้ ี่เชื่อ: ภรรยาของฟาโรห์ เมื่อเธอกล่าวว่า "พระเจ้าของฉัน สร้างสาหรับฉันอยูใ่ กล้คุณบ้านในพาราไดซ์
และบันทึกฉันจากฟาโรห์และที่ดินของเขา และบันทึกฉันจากคนบาป"
[ตัวอย่าง] และ Mary ลูกสาวของ Imran ผูเ้ ฝ้ าเธอ chastity เพื่อให้เราได้พดั ณผ่านเทวดาของเรา และเธอเชื่อในคาของพระเจ้าของเธอและเขา
scriptures และถูกของ devoutly หัวอ่อน
(Quran: 66/11-12)
ในศาสนาอิสลามถูกคนใช้ของอัลลอฮ์ คือกว้างยาวที่สาคัญที่สุดของตน ดังนั้น เพศต้องไม่ถือข้างแอตทริ บิวต์ของการเป็ นข้าของอัลลอฮ์
ศาสนาอิสลามหัสหญิงจากการพิจารณาของบังเอิญไปยังองศาของการเป็ นแบบที่มีอยูต่ ามเป้ าหมายบางอย่างภายในแผนการของผูส้ ร้าง
ดังเช่นการเธอมีสิทธิ ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเป็ น คนที่รักและรักของผูส้ ร้าง และ การสร้างสันติภาพบนโลก

อีกครั้ง ผูห้ ญิงและผูช้ ายฟอร์มทั้งหมดที่หนึ่งตามที่อธิ บายไว้ในกลอนต่อไปนี้:
และของเครื่ องหมายของเขาคือ ว่า เขาได้สร้างสาหรับคุณจากโฉมเพื่อน ๆ ที่คุณอาจค้นหาวิเวกในที่น้ นั และเขาวางไว้ระหว่างคุณความรักและความเมตตา
แน่นอนในที่ มีเครื่ องหมายสาหรับคนให้แก่ผทู ้ ี่คิด
(Quran: 30/21)
ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง โดยมุฮมั มัดศาสดาของศาสนาอิสลาม (สันติภาพจะขึ้นเขา) 14
ศตวรรษผ่านมาแปลงผูห้ ญิงจากการถูกวัตถุของธุ รกรรมสาหรับปรารถนาทางเพศ จากกาลังคนละอายใจ
การได้บุคคลที่มีเกียรติและเป็ นตัวตนที่มีสิทธิ มนุษยชนและหน้าที่
สิ ทธิ และความต้องการสาหรับทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ายเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น รวยและเนื้อของทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ายมีกฎหมายป้ องกัน
ทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ายต้องได้เพียงแม้วา่ ต้นนี้อาจทุนชายหรื อหญิงใด ๆ บางล้านดอลลาร์
ทั้งหญิงและชายจะต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์ข้ ึนแต่ละวันสาหรับสวดเช้า...
ทั้งชายและหญิงสามารถค้างไว้ตาแหน่งสูงสุ ดดังกล่าวในการ Quran โดยตัวอย่างของควีนสะบ้า:
(The Queen of Sheba) เธอ ว่า O ตระหง่าน แนะนาฉันในเรื่ องของฉัน ไม่จะต้องตัดสิ นใจเรื่ องจนกว่าคุณชม [สาหรับ] ฉัน
กล่าวพวกเขา ว่า เราเป็ นคน ของความแข็งแกร่ ง และยอดเยีย่ มทหารอาจ แต่เป็ นคาสัง่ ของ เพื่อ ดูสิ่งที่คุณจะได้คาสัง่
(Quran: 27/32-33)
ศาสนาอิสลามรู ้จกั ตัวตนและคุณลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันของแต่ละเพศเช่นกัน ศาสนาอิสลามไม่ยอมรับแอตทริ บิวต์พิเศษของผูห้ ญิง ดังนั้น
มีบางสถานการณ์มีความแตกต่างระหว่างความต้องการเมื่อหญิงและชาย
ความแตกต่างเหล่านี้บางอย่างดูเหมือนจะมีประโยชน์สาหรับสตรี ตัวอย่าง อาชีพของครอบครัวคือเมื่อผูช้ าย ผูห้ ญิงอาจสวดมนต์ในบ้านหรื อสานักงานของตน
และไม่ตอ้ งไปที่สุเหร่ า
นอกจากนี้ ในเวลาสงคราม โดยทัว่ ไปแล้วชายจะต้องเข้าร่ วมในสงครามนั้น
ศาสนาอิสลามต้องมีวินยั ที่เข้มงวดซึ่งเราสามารถดูได้ในข้อห้ามที่เข้มงวดของการประเวณี แอลกอฮอล์
และความต้องการของความรับผิดชอบสาหรับครอบครัว จากชาย ดังนั้น ศาสนาอิสลามมีประโยชน์อย่างมากสาหรับผูห้ ญิงแต่ละอยากมีชีวิตปกติ เงียบ
และทาย
วันนี้ผชู ้ าย ผูห้ ญิง เด็กถูกมักปฏิเสธหลายแง่มุมของธรรมชาติ ศาสนาอิสลามป้ องกันทั้งหมดตามคุณลักษณะของพวกเขาแน่นอน อิสลามเป็ นระบบ
ในศาสนาอิสลาม ชาย หญิง และเด็กได้เช่นเดียวกับส่วนต่าง ๆ ของอินทรี ยท์ ี่ออกแบบมาเสร็ จอีกแบบหนึ่งในหลายวิธี
จุดแข็งของบางอย่างยกเลิกจุดอ่อนของผูอ้ ื่น และ ด้วยสิ่ งเหล่านี้ พวกเขาสามารถฟอร์มภรรยาและครอบครัว
ควรรับรู ้หน้าที่ของแต่ละเพศเกี่ยวกับครอบครัวดังนั้นผูช้ าย ผูห้ ญิง และเด็กอาจจะ happier และ healthier
ครอบครัว เด็ก และมารดา harmed เนื่ องจากฝรั่งจ๋ าทัว่ ไปที่ขาดมาตรการอิสลาม ดังนั้น เป็ นวันนี้ส่วนใหญ่ผหู ้ ญิงจะเหมือนผูช้ ายใจ
เราดูสถานการณ์ที่เศร้ามากเป็ นเด็กเล็กแต่ละเช้าวิปปิ งเมื่อถูกซ้ายใน nurseries วัน หรื อเด็กมาบ้าน โดยไม่มีใครอยูน่ นั่ จนกระทัง่ สายมีในคืน
consequent จิต ประหยัดมากมาย...ปัญหาสาหรับทุกคน
นอกจากนี้ วันนี้ชายตะวันตกวัฒนธรรม inspires ระยะสั้น ผิวเผิน และฟรี ความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง ดังนั้นทั้ง genders อยูท่ วั่ deprived
จากระยะยาว ลึก และอบอุ่นความสัมพันธ์ หลายคนอาจเห็นสถานการณ์น้ ีได้เป็ นประโยชน์ ตามที่พวกเขาได้เข้าถึงผูห้ ญิงมากเป็ นปรารถนา

ในขณะที่มีมากที่จากัดความรับผิดชอบสาหรับการตั้งครรภ์ consequent และเด็กได้ เป็ นผูห้ ญิงมีความสาคัญผิง ระยะยาว และความรู ้สึกลึกซึ้ง
และเหมือนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ระหว่างแม่และเด็ก ทาร้ายที่ใหญ่ที่สุดของวิถีชีวิตนี้มีต่อผูห้ ญิง ไม่ เพราะดังกล่าวแบบไลฟ์ สไตล์คนกลายเป็ น และรู ้สึกขึ้น
โดดเดี่ยวดังเช่นความสัมพันธ์สามารถตอบสนองความต้องการมนุษย์ อีกครั้ง เนื่องจากวิถีดงั กล่าวในชีวิต มีเด็กจานวนมากที่ไม่อยูก่ บั พ่อแม่
หรื อผูท้ ี่ไม่เคยรู ้ของมารดาหรื อบิดาของตนแม้วา่ พวกเขามีชีวิตอยู่ มีปัญหาอื่น ๆ มากมายที่เกิดขึ้นจากไลฟ์ สไตล์เช่นการชุมวัดอิสลาม
ถึงแก่นปัญหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธี disbelieving การที่ปฏิเสธความสามัคคีของผูส้ ร้างผูค้ ้ าจุนทั้งหมด ยัง ดังนั้น เมื่อทุกอย่างคือเห็นเป็ น
ห่างไกลจากกัน โดยไม่มีการเชื่อมโยงใด ๆ ระหว่างอะไร ผลทางสังคมจะเป็ นส่วนใหญ่ค่าลบเป็ นดูในด้านบนตัวอย่าง [121] .
ดังนั้น การโดยรวมระบบของอิสลามเกี่ยวกับ genders ประกอบด้วยประโยชน์พ้นื ฐานสาหรับผูห้ ญิง
คงนี้เป็ นหนึ่งในเหตุผลสาหรับหมายเลขสู งกว่าของผูห้ ญิงที่เลือกอิสลามในหลายประเทศ เมื่อเทียบกับจานวนของคนที่เลือกศาสนาอิสลาม
อย่างไร ใน Quran มีสถานการณ์บางอย่างซึ่งอาจพิจารณา โดยบางคนเป็ นน้อยมีประโยชน์สาหรับสตรี
แม้วา่ พวกเขาจะได้ประโยชน์ในหลายประการทั้งสาหรับผูห้ ญิงและสังคม ข้อยกเว้นเหล่านี้จะเป็ นดังนี้: ความต้องการที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของร่ างกายสาหรับสตรี เปรี ยบเทียบกับผูช้ าย -สิ ทธิ์ ตามเงื่อนไขของผูช้ ายในการแต่งงานกับผูห้ ญิงที่สี่ ในบางสถานการณ์สืบทอดทรัพย์สมบัติเพิม่ เติมสาหรับผูช้ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูห้ ญิงบางอย่าง การแทนที่ของพยานคนหนึ่งกับสองหญิงไต่สวนในสถานการณ์กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้
เป็ นปัญหาที่ดูเบี้ยล่างสาหรับผูห้ ญิงโดยเฉพาะ มีคาถามเราจะชัดเจนเหล่านั้นสั้น ๆ ในส่วนต่อไปนี้:
8.1.1

ครอบคลุมบางส่วนของร่ างกาย

และบอกหญิง believing ลด [บางส่วน] ของวิสยั ทัศน์ของตนและเจ้าหน้าที่ ส่วนตัวของชิ้นส่วน และไม่เปิ ดเผยเครื่ องประดับของตนยก เว้นที่ซ่ ึง [จาเป็ น]
ปรากฏดังกล่าว และตัด [บางส่วน] หน้ากากศีรษะของเขาเหนือ chests ของตน และไม่เปิ ดเผยเครื่ องประดับของตนยกเว้น husbands, fathers
ของตน husbands' fathers บุตรของตน ลูกชายของสามีของพวกเขา พี่นอ้ งของตน บุตรของพี่นอ้ งตระกูลของตนลูกชายน้องพยายามของพวกเขา
ผูห้ ญิงของพวกเขา ที่ที่มือขวาของพวกเขามี หรื อเหล่าบริ วารชายที่มีไม่มีกายภาพ desire หรื อเด็กที่ยงั ไม่ทราบถึงแง่มุมส่วนตัวของผูห้ ญิง
และให้พวกเขาไม่แสตมป์ feet ของตนเพื่อให้รู้จกั สิ่ งที่พวกเขาปิ ดบังของเครื่ องประดับของพวกเขา เปิ ดเพื่ออัลลอฮ์ใน repentance คุณ O
ทั้งหมดศรัทธา ที่คุณอาจประสบความสาเร็ จ
(Quran: 24/31)

O ผูเ้ ผยพระวจนะ บอกคูค่ รองของคุณ และลูกสาวของคุณ และผูห้ ญิงของศรัทธาเพื่อนามาลงผ่านตัวเอง [ส่วนหนึ่ง] ของเสื้ อผ้าของตนเองภายนอก
ที่จะเหมาะสมที่พวกเขาจะรู ้จกั และทางที่ไม่ถูกผิด และที่เคยมีเมตตาของอัลลอฮ์และ Merciful
(Quran: 33/59)
ทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ายมีครอบคลุมบางส่วนของเนื้อของตน แต่ผหู ้ ญิงมีการครอบคลุมของผม [122], ในขณะที่ไม่มีชาย นี้อาจจะเทียบ
กับปรารถนาของผูห้ ญิงบางที่อาจต้องการแสดงความงามทั้งหมด และปรารถนาของบางคนที่อาจต้องการเพิ่มเติมเข้าถึงผูห้ ญิงที่สวยงามรอบ ๆ ตัวเอง
เราอาจสรุ ปสาเหตุสาหรับวัดนี้ดงั -อัลลอฮ์รู้ดีที่สุด-:
ประการแรก ในศาสนาอิสลาม หนึ่งต้องมุ่งครั้งแรกของทั้งหมดในอัลลอฮ์ปรารถนาทางเพศนอกสมรสแทน
ประการที่สอง หนึ่งได้มีการควบคุมตนปรารถนาระยะสั้น ในสังคมที่เต็มไป ด้วยชายและหญิง รุ่ นที่สมควร ในสังคมการที่บุคคลตั้งใจเพลิดเพลินกับ joys
ทางเพศมากเกินไป รวย สถานะ ไม่มีใครอาจมีความสุ ข เนื่องจากในดังกล่าวในสังคม ชีวิตบุคคลเฉลี่ยจะจะเสี ยอัพ ลงใน ชิ้นส่วนหลาย ๆ
ชิ้นที่เรี ยกใช้หลังจากปรารถนาที่แตกต่างกันมากคล้ายกับคนที่มีอวัยวะ มากัน

Thirdly ในสังคมที่คนเป็ นรุ่ นที่สมควร ทั้งชายและหญิงจะมักเพิ่มเติม ไปทางโกง หรื อไม่ได้รับการแต่งงาน
ความแรงของดูแลบริ ษทั ระหว่างสามีและภรรยาจะน้อยกว่า ในเช่นสภาพแวดล้อม จะมีเด็กน้อยลง และเด็ก ๆ จะมีความเสี่ ยงเพิม่ เติมมีหย่าผูป้ กครอง
หรื อไม่มีมารดา หรื อ fathers ไม่มี หรื อไม่มีผปู ้ กครองทั้งหมด จากนั้น จะมีใช้เพิ่มเติมยาเสพติด เพิ่มเติมด้าน ageing ของประชากร และปัญหาอื่น ๆ
มากมาย
บนมืออื่น ๆ ในสังคมแบบไม่มีมาตรการดังกล่าวมี จะเกิดขึ้นด้านเพศมากเทียบกับ genders ทั้งสอง
แต่ผหู ้ ญิงที่สวมเจียมตามที่ศาสนาอิสลามให้ขอ้ ความเกี่ยวกับความสาคัญของเป้ าหมายระยะยาวของศาสนาอิสลาม ความสาคัญของครอบครัวและเด็ก ๆ
ทุกคน
หนึ่งอาจขอให้ "ทาไมผูห้ ญิงมีความต้องการเพิ่มเติมในนี้เคารพกว่าผูช้ าย การวิจยั แสดงว่า เกี่ยวกับความรู ้สึกทางเพศ ผูช้ ายมีความสาคัญกับวิสยั ทัศน์
และผูห้ ญิงจะมีความสาคัญกับคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่าเป็ นกลิ่น [123] และ
ตามที่เราเห็นในกว้างแพร่ กระจายการเอารัดเอาเปรี ยบของงามผูห้ ญิงของผูห้ ญิงในโฆษณามาก คือแจ่มแจ้งว่า
ผูห้ ญิงจะมีอิทธิ พลในลักษณะการเปรี ยบเทียบกับผูช้ าย [124] ดังนั้น แม้วา่ มนุษย์ยงั มีครอบคลุมบางส่วนของเนื้อของพวกเขา
ผูห้ ญิงมีมาตรการที่ครอบคลุมมากขึ้นในความเคารพนี้
มีรูปแบบต่าง ๆ ในแบบที่ผหู ้ ญิงมุสลิมแต่ง นอกจากนี้บางไม่สวมฮิญาบ [125] ส่วนใหญ่ของผูห้ ญิงเช่นยอมรับไม่วา่ การสวมเป็ นแบบ sin
พวกเขาอาจต้องการถูกอภัย โดยอัลลอฮ์ บางส่วนของพวกเขาอาจถูกล่ามอย่างผิดพลาดครอบคลุมผมว่าไม่จาเป็ นต้องใช้อย่างเคร่ งครัด
เครื่ องแต่งกายสตรี มุสลิม practicing สุ ดตามข้อกาหนดทัว่ ไปที่อธิ บายข้างต้น
ผูห้ ญิงมุสลิมบางสวมเพื่อ ที่จะเห็นตาของตนเท่านั้น หรื อเพื่อ ให้เนื้อของตนสิ่ งใดดูได้เลย นี้อาจเป็ นบางครั้งเนื่องจากวัฒนธรรมของชุมชนของตน
นี้อาจเกิดจากการตีความเนื้อความของกลอนต่อไปนี้ในวิธีการรวมผูห้ ญิงมุสลิมทั้งหมด:
O ที่มีเชื่อ คุณไม่ได้ป้อน dwellings ของผูเ้ ผยพระวจนะสาหรับอาหาร โดยไม่ตอ้ งรอพร้อมของ ยกเว้นเมื่อคุณได้รับสิ ทธิ์ แต่เมื่อคุณได้รับเชิญ แล้ว ป้ อน
และเมื่อคุณได้กิน กาจัดโดยไม่คน้ หายังคงอยูส่ าหรับการสนทนา แน่นอน [พฤติกรรม] ถูกเข็ญผู ้ และเขาขี้อายของ [dismissing] คุณ
แต่อลั ลอฮ์ไม่อายความจริ ง และเมื่อการที่คุณขอ [126][, คู่ครองของเขา] สาหรับบางสิ่ งบางอย่าง ถาม [127]จากพาร์ติชนั [128] ที่เป็ น purer
สาหรับหัวใจของคุณ และของพวกเขา [129] แดง และไม่ใช่ [พัน ๆ หรื อชอบธรรม] สาหรับคุณอันตราย Messenger อัลลอฮ์ หรื อแต่งงานกับเขา
wives หลังเขา เคย แน่นอน ที่จะในสายตาของอัลลอฮ์ที่ enormity
(Quran: 33/53)
8.1.2

สิ ทธิ์ สาหรับผูช้ ายจะแต่งงานถึงสี่ สตรี ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง

O คน ระมัดระวัง (ของหน้าที่) ของพระ ผูส้ ร้างคุณจากเดียว และสร้างขึ้นเป็ นคู่เดียวกัน และแพร่ กระจายจากเหล่านี้สอง หลายชาย และ หญิง และระมัดระวัง
(ของหน้าที่) ของอัลลอฮ์ ความ โดยบุคคลที่คุณต้องอย่างใดอย่างหนึ่งของอีก (คุณสิทธิ์ ), และ () ดูแลบริ ษทั ของสัมพันธ์ watches อัลลอฮ์เคยผ่านคุณย่อม

และให้เกิดการคุณสมบัติ และแทนชารุ ด [ของคุณเอง] สาหรับดี [ของอุปกรณ์เหล่านี้ ] และสิ้นเปลืองคุณสมบัติของพวกเขาเป็ นของคุณเอง แน่นอน
ที่ได้เคยเป็ นบาปมาก

และถ้าคุณกลัวว่า คุณจะไม่แจก justly กับการเกิด แล้วแต่งที่เอาใจคุณผูห้ ญิง [อื่น ๆ] สอง หรื อสาม หรื อสี่ แต่ ถ้าคุณกลัวว่า คุณจะไม่เป็ นเพียง แล้ว
[แต่งงานเท่านั้น] อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อว่ามือขวาของคุณมีอะไร ที่จะเหมาะสมที่คุณอาจไม่เอียงเพื่อความอยุติธรรม

(Quran: 4/1-3)
ตามที่เราเห็นในโองการข้างต้น marrying หญิงมากกว่าหนึ่งไม่ได้เป็ นความต้องการ และเป็ นเพียงสิ ทธิ์ และใช้เงื่อนไขบางประการ
จาเป็ นอย่างยิง่ ในโองการเหล่านี้ จากัดเพียงถูกครอบงาเป็ นหมายเลขของคู่ครองที่ผชู ้ ายสามารถแต่งงาน
Quran ไม่ใช่หนังสื อเพียงบางปี มันเพื่อให้มนั สามารถใช้ได้จนถึงจุดสิ้นสุ ดของโลก เฟสปัจจุบนั ในจักรวาลของเรา ในต่างประเทศ
รอบระยะเวลาหรื อสถานการณ์ที่อาจจะมีตอ้ งเพื่อเสรี ภาพการแต่งงานกับภรรยามากกว่าหนึ่ง
ตัวอย่างในครั้งสงครามที่อาจจะมีผหู ้ ญิงที่สูญเสี ยสามีของพวกเขามากมาย ถ้าไม่มีสิทธิ์ เช่นนี้ในสถานการณ์เช่นนี้ อาจมีผหู ้ ญิงที่จะประสบปัญหาคอรัปชัน่
psychologically, biologically และอื่น ๆ หลายวิธี มากมาย
อาจมีสถานการณ์อื่น ๆ ซึ่งสิ ทธิ์ ที่จะแต่งงานกับภรรยาที่มากกว่าหนึ่งอาจเป็ นประโยชน์สาหรับสามีและภรรยา: ถ้าภรรยาเป็ นหมัน และสามีตอ้ งการเด็ก
อาจต้องการสามีหย่า อย่างไรก็ตาม ผูห้ ญิงอาจชอบสามีของเขาไปแต่งงานกับหญิงอื่นแทนการหย่า [130] ถ้าภรรยามีปัญหาสุ ขภาพบางอย่าง
และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการแต่งงาน และไม่ตอ้ งการสามีหย่าเธอ เธออาจชอบสามีแต่งงานกับภรรยาอื่น ถ้าผูช้ ายเป็ นเงิน ต้องเข้มแข็ง
และเพศและภรรยาของเขาจะไม่เพื่อ ในกรณี น้ ีสามีของ marrying หญิงอื่นอาจจะกว่าความสัมพันธ์ของเขาผิดกฎหมายนอกแต่งงานกับหญิงอื่น
ในประเทศที่จะไม่อนุญาตให้มี การแต่งงานกับหญิงมากกว่าหนึ่ง ถ้าสถานการณ์ขา้ งต้นเกิดขึ้น หลายคนมักจะ
เป็ นกับผูห้ ญิงไม่ใช่คู่ครองของตนอยูน่ อกการแต่งงาน ความสัมพันธ์เหล่านี้เพิ่มเติมจะไม่ sanctioned อย่างจริ งจัง ในขณะที่อย่างไรก็ตาม
พวกเขาจะถือว่าโกง ในบางกรณี ชายอีกรับสิ่ งที่พวกเขาต้องบ้าง ในขณะที่พวกเขาไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ สาหรับหุ น้ ส่วนที่เพิ่มเติม แต่กระนั้น สามี ภรรยา
คู่คา้ และเด็กป้ อนเข้าไปในความทุกข์ยากที่ร้ายแรง
หนึ่งอาจโต้เถียงว่า เหตุผลคล้าย ผูห้ ญิงยังต้องได้รับอนุญาตให้แต่งงานมากกว่าหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม ในกรณี น้ ี harms consequent
สาหรับทุกคนจะขนาดใหญ่กว่าประโยชน์ ประการแรก พ่อของเด็กจะไม่สามารถล้าง แม้วา่ การทดสอบดีเอ็นเอจะให้คาแนะนาบาง บิดาจะไม่รู้สึกเขา
fatherhood มากสาหรับเด็กเกิดจากหญิงผูเ้ ป็ นภรรยาของผูอ้ ื่น และผูท้ ี่ประกอบด้วยเมล็ดของคนอื่น ๆ ด้วย ประการที่สอง
ความรู ้สึกของการเป็ นผูน้ าดีโดยทัว่ ไปในมนุษย์ ดังนั้น สามีมากกว่าหนึ่งในครอบครัวอาจทาให้บิ๊ก clashes
อย่างมือ ในศาสนาอิสลาม หญิงอาจใส่เป็ นเงื่อนไขเพื่อการ man ที่เธอจะแต่ง การแต่งงานอีกหนึ่งตราบใดที่เธอจะแต่งงานกับเขาไม่ ดังนั้น
นี้ไม่ได้สิทธิ์ ในการไม่จากัด หรื อ illimitable
8.1.3

การสื บทอดของสมบัติเพิ่มเติมสาหรับลูกชายและสามีเมื่อเปรี ยบเทียบกับลูกสาวและคู่ครองภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง

อัลลอฮ์สงั่ ให้คุณลูกของคุณที่เกี่ยวข้องกับ: สาหรับผูช้ าย คืออะไรเท่ากับส่วนแบ่งของเมียสอง แต่ถา้ มีลูกสาว [เท่านั้น] สอง หรื อมากกว่า
สาหรับพวกเขาเป็ นสองในสามของของทรัพย์ และถ้ามีเพียงหนึ่ง สาหรับเธอคือครึ่ ง
และสาหรับพ่อของแม่ แต่ละ หนึ่งในนั้นคือลาดับที่หกของเขาถ้าเขาปล่อยเด็ก แต่ถา้ เขาไม่มีเด็ก และผูป้ กครองรับจากเขา ที่ใช้แล้วสาหรับแม่ของเขาคือ
หนึ่งบุคคลที่สาม
และถ้าเขามีพี่นอ้ ง [น้อง], จริ งสาหรับมารดาของเขาเป็ นอันดับที่หก
หลังจากมรดกใด ๆ เขา [อาจ] ทา หรื อตราสารหนี้
ผูป้ กครองของคุณหรื อลูก ๆ ของคุณ คุณรู ้ไม่ที่พวกเขาอยูใ่ กล้คุณในผลประโยชน์
[หุ น้ เหล่านี้กาลัง] [กาหนด] โดยอัลลอฮ์คุณ แน่นอน อัลลอฮ์คือเคย Knowing และปัญญา
และสาหรับคุณ คืออะไรคูค่ รองของคุณครึ่ งหนึ่งปล่อยถ้ามีเด็กไม่มี แต่ถา้ มีเด็ก สาหรับคุณคือ หนึ่งในสี่ ของสิ่ งที่พวกเขาปล่อย หลังจากมรดกใด ๆ [อาจ]
พวกเขาทา หรื อตราสารหนี้ และสาหรับคู่ครองเป็ นเสี้ ยวถ้าคุณปล่อยให้ไม่มีลูก แต่ถา้ คุณปล่อยให้เด็ก แล้วพวกเขาเป็ นที่แปดของคุณปล่อย

หลังจากการยกมรดกให้คุณ [อาจ] ทา หรื อตราสารหนี้
และถ้าชายหรื อหญิงปล่อยทั้ง ascendants และลูกหลาน แต่มีนอ้ งชายหรื อน้องสาว แล้วสาหรับแต่ละของพวกเขาอยูใ่ นลาดับที่หก
แต่ถา้ มีมากกว่าสอง พวกเขาร่ วมกันที่สาม หลังจากมรดกซึ่งทาการใด ๆ หรื อหนี้ ตราบมีเสื่ อมไม่มี [เกิด]
[นี่คือ] การอาณัติจากอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์คือ รติและ Forbearing
(Quran: 4/11-12)
ถ้าเราเรี ยกดูรายการสมบูรณ์แบบมาก 100, 200...ผูค้ นในโลก เราสังเกตว่า จานวนของผูห้ ญิงมีนอ้ ยกว่า% 10
มีจานวนมากบุคคลเหล่านี้ในประเทศไม่ใช่ Muslim ถ้าเราดูตวั เลขทางการเมืองหรื อราชการที่สูง เราเห็นมากขึ้นหรื อน้อยลงรู ปภาพที่คล้ายคลึงกัน
นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ชายมีเพิ่มเติมจะและความจุเพื่อเพิ่มสมบัติ ดูเหมือนว่า มีโจทย์ใหญ่ไม่โจ่งแจ้งของผูห้ ญิงนี้สถานการณ์
และนี้เป็ นธรรมชาติเนื่องจากการชายเหล่านี้มีลูกสาว คู่ครอง ผูม้ ารดาผูเ้ พลิดเพลินกับเดียวกัน
หรื อดีกว่ามีชีวิตมาตรฐานเมื่อเปรี ยบเทียบกับสามีหรื อบิดาของตน ของตนในขณะที่ความรู ้สึกต้องกังวลน้อยลง
ข้อเท็จจริ งเหล่านี้ไม่มีแสดงปมหรื อ inferiority ของทุกเพศใด ๆ อัลลอฮ์แสดงนี้ในกลอนต่อไปนี้:
ไม่รวยของคุณและลูกของคุณชาย ที่จะนาคุณ nearer to เราในความไม่
(Quran: 34/37)
ชายอาจสร้างการจ้างงานหลายพันคน อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้กาเนิดแก่เขา และยกเขาถูกหญิง ยัง คงความสาเร็ จของเขามีมากจะทา
ด้วยการสนับสนุนของภรรยาของเขาด้วย
ในดังกล่าวเป็ นโครงสร้าง
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้องมีกลไกบางอย่างที่ช่วยให้การจัดการทรัพยากรเพิม่ เติมเพื่อบรรดาผูท้ ี่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างมือ โภชนการเศรษฐกิจพอเพียงต้องปลอดภัยสาหรับทุกคน
มีมากรายละเอียดกฎระเบียบและศึกษาภายในกฎหมายมรดกอิสลาม ตามการสื บทอด หลักการในศาสนาอิสลาม
ในบางสถานการณ์ผหู ้ ญิงมีใช้ร่วมกันเท่าที่เป็ นชาย และในบางสถานการณ์ บางอย่างผูห้ ญิงรับน้อยกว่าผูช้ าย ที่หน้าที่ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
สาหรับครอบครัว หรื อ สาหรับผูป้ กครองอยูไ่ ด้ส่วนใหญ่เป็ นชาย ตัวอย่าง ก่อนแต่งงาน ชายที่จาเป็ นเพื่อให้ หรื อ pledge
ภรรยาของเขาเป็ นจานวนทรัพย์ที่ภรรยาของเขายอมรับ ที่น้ นั นี้ความแตกต่างในการแจกจ่ายภายใต้เงื่อนไขบางอย่างคือการ เปิ ดใช้งานชายทาหน้าที่ดีกว่า
ดังนั้น หญิงอาจสื บน้อย อย่างไรก็ตาม สามีปัจจุบนั หรื อในอนาคตอาจได้รับส่วนใหญ่เมื่อเปรี ยบเทียบกับน้องสาวของเขา
ดังนั้น เนื่องจากบทบัญญัติสืบทอดบวกสาหรับผูช้ าย เมื่อสามีใช้กบั ครอบครัวของเขา นี้ไม่ใช่ลกั ษณะการทางานสมัคร หรื ออาทร หรื อองค์กรการกุศล
แต่น้ ีเป็ นหน้าที่สาหรับผูช้ ายและขวาสาหรับหญิง ดังนั้น ตามนี้ระบบ ผูห้ ญิงอาจรู ้สึกสบายในขณะที่รับจากทรัพย์สมบัติของครอบครัว
เป็ นสมบัติของสามีจะถือว่าถึงแก่นทรัพย์สมบัติของตระกูล ดังนั้น สามีมีเพื่อให้มาตรฐานการครองชีพเท่ากันทั้ง สาหรับตัวเอง และภรรยาของเขา
8.1.4

การแทนที่ของหนึ่งชายพยานกับพยานหลักฐานของสองหญิงในบางกรณี ที่กฎหมาย

O คุณที่มีเชื่อ เมื่อคุณสัญญาหนี้สาหรับคาที่ระบุ เขียนลง และให้ scribe เขียน [] ระหว่างคุณในความยุติธรรม ให้ scribe ไม่ปฏิเสธการเขียน
ตามที่อลั ลอฮ์ได้สอนเขา
ดังนั้น ให้เขาเขียน และให้ผมู ้ ีบอกหน้าที่ และให้เขากลัวอัลลอฮ์ เขาพระ และไม่ปล่อยให้สิ่งนั้น

แต่ถา้ คนมีภาระหน้าที่ที่เป็ นของจากัดความเข้าใจ หรื ออ่อนแอ หรื อไม่สามารถบอกตัวเอง แล้วให้ผปู ้ กครองของเขาบอกในความยุติธรรม
และนารู ้เห็นการไต่สวนสองจากผูช้ ายของคุณ และถ้า มีไม่สองชาย [พร้อม], จาก นั้นชาย
และหญิงสองจากผูท้ ี่คุณยอมรับเป็ นพยานหลักฐานดังนั้นถ้าผูห้ ญิงหนึ่ง errs แล้วอื่น ๆ สามารถเตือนให้เธอ
และช่วยให้ไม่ไต่สวนปฏิเสธเมื่อเรี ยกว่าเมื่อ และไม่มีเบื่อ [เกินไป] เขียนนั้น ไม่วา่ จะเป็ นขนาดเล็ก หรื อขนาด ใหญ่ สาหรับเงื่อนไขของ [ระบุ]
ที่ไม่เพียงแต่ในสายตาของอัลลอฮ์ และปลอดภัยเป็ นหลักฐาน และมีโอกาสมากขึ้นเพื่อป้ องกันไม่ให้สงสัยระหว่างคุณ
ยกเว้นเมื่อมีธุรกรรมการทันทีซ่ ึงดาเนินการระหว่างโฉม สาหรับการนั้น มีความผิดไม่มีเมื่อคุณถ้าคุณไม่เขียน และนาพยานหลักฐานเมื่อคุณทรานสัญญา
ให้ scribe ไม่ถูก harmed หรื อใด ๆ ชื่นชม สาหรับถ้า คุณทาได้ แน่นอน มัน [อักขระ] disobedience ในคุณ และกลัวอัลลอฮ์
และอัลลอฮ์สอนคุณ และอัลลอฮ์คือ รติของทุกสิ่ งทุกอย่าง
(Quran: 2/282)
Witnessing คือ ภาษีเป็ นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเขียน witnessing เกี่ยวกับตราสารหนี้ ตามอาจจะมีแรงกดดันบนพยาน
พยานอาจจาเป็ นต้องรู ้เห็นในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม และมันอาจต้องพยายามรู ้เห็น justly ในกลอนข้างบนมีการอ้างอิงนี้ในคาสัง่ "ให้ scribe ไม่ถูก
harmed หรื อชมการใดๆ"
ความเสี่ ยงนี้และจาเป็ นสาหรับความพยายามน่าเป็ นมากในกรณี ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการหนี้ซ่ ึงอาจประกอบด้วยรายละเอียดมาก
ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างความต้องการของ witnessing ในสถานการณ์ขา้ งต้นระหว่างชายและหญิงสาเหตุสาคัญอาจเป็ นการ ลดภาระของ
witnessing สาหรับหญิง และกระจายจากหนึ่งหญิงกับหญิงสอง
8.1.5

ปัญหาอื่น ๆ บางอย่างเกี่ยวกับคาถาม "คือชายและหญิงเท่าในศาสนาอิสลาม

ในส่วนก่อนหน้า เราอธิ บายความแตกต่างในความต้องการสาหรับผูช้ าย และผูห้ ญิง และประโยชน์ของความแตกต่างเหล่านี้สาหรับทั้งหมด [131] .
อย่างไรก็ตาม หนึ่งควรใส่ใจที่ Muslim ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการเหล่านี้เนื่ องจากประโยชน์ทางโลก สาหรับ Muslim ครั้งเดียวเป็ นที่ชดั เจนว่า
เป็ นใบบางจากอัลลอฮ์ นั้นมีเหตุผลที่เพียงพอในการปฏิบตั ิตามใบสัง่ นี้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้กาลังได้รับความสุ ขของ อัลลอฮ์
และความเคารพและความน่ากลัวของอัลลอฮ์ กลอนต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องในความเคารพดังนี้:
และถ้าเรามี decreed เมื่อพวกเขา "ฆ่าโฉม" หรื อ "ปล่อยให้บา้ นของคุณ พวกเขาจะไม่ได้ทาสิ่ งนั้น นอกไม่กี่ของพวกเขา รับคาแนะ แต่ถา้
พวกเขาได้ทาสิ่ งที่ถูกนา ก็จะได้รับดีกว่าสาหรับพวกเขาและตาแหน่ง firmer [สาหรับในศรัทธาเหล่านั้น]
(Quran: 4/66)
อย่างไร ในกรณี ใด ๆ favors ของอัลลอฮ์ได้นบั ล้านครั้งใหญ่กว่ายากใด ๆ ที่เราอาจเสวย เพราะใบสัง่ ของอัลลอฮ์ ตัวอย่างจานวนผูห้ ญิงจะเลือกทางเลือก
(b) ถ้าขออัลลอฮ์น้ นั : "เลือกทางเลือกที่ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง: (a) ฉันจะรักษากาลังการผลิตของคุณดู
แต่คุณจะต้องสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของฉันสาหรับผูห้ ญิง (ข) คุณจะได้ฟรี เพื่อให้สอดคล้องหรื อไม่ กับภาระหน้าที่เหล่านี้
แต่จะทากลับเท่านั้นความจุของคุณดู "
อย่างไรก็ตาม ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้ อัลลอฮ์เน้น easiness สาหรับเรา:
อัลลอฮ์เน้นง่ายของคุณ และไม่ได้ต้ งั ใจสาหรับความลาบากคุณ
(Quran: 2/185)

ดังนั้น เราเชื่ อว่า ประโยชน์ของใบสัง่ ของอัลลอฮ์จะใหญ่กว่าข้อเสี ยของตนในทางโลกข้อกาหนดด้วย
เรากล่าวถึงประโยชน์บางประการของกฎยอดเยี่ยมสาหรับผูห้ ญิง แต่เป็ นที่ชดั เจนตามที่อธิ บายไว้ในกลอนต่อไปนี้ที่ เราอาจมีการมองข้าม
หรื อพลาดบางประการที่อลั ลอฮ์รู้:
อาจเป็ นสิ่ งไม่ชอบคุณในขณะที่มนั ดีสาหรับคุณ อาจเป็ นได้วา่ คุณรักสิ่ งขณะที่อยูร่ ้ายสาหรับคุณ และอัลลอฮ์รู้ในขณะที่คุณไม่ทราบ
(Quran: 2/216)
นอกจากนี้ เราควรพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องของข้อเสี ยสาหรับเพศบางอย่างเป็ นเกณฑ์ในการจดจา และ obeying แต่อลั ลอฮ์ ในบางกรณี สาเหตุของ
disbelief จะปฏิเสธสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นการต่อต้านบางความรู ้สึกส่วนบุคคลเช่นความยากลาบากที่เกิดขึ้นเนื่องจากหน้าที่ ในกรณี น้ ี
ผูท้ ี่ปฏิเสธศรัทธาเนื่องจากความยากลาบากควรถามถ้าเป็ นเจตนาของเขาเชื่อจริ งใจ ถ้าเลือกที่หนึ่งจะขืนอัลลอฮ์
หรื อปฏิเสธเขาเนื่องจากหน้าที่หรื อสิ ทธิ ของเพศ แน่นอนอัลลอฮ์จะไม่เคย harmed เนื่องจากปฏิเสธนี้ นี้ กล่าวไว้ในกลอนต่อไปนี้:
เราจะได้ไม่มีอนั ตราย แต่พวกเขา harmed ชีวิตของตนเอง
(Quran: 2/57)
8.2

ทาไมเราเห็นในสื่ อที่ดาเนินการกระทาที่รุนแรงมากในชื่อของศาสนาอิสลามหรื ออัลลอฮ์?

อิสลามหมายถึง สันติภาพ และอัลลอฮ์เชิญมุสลิมทางาน justly ทุกคนรวมถึงการ disbelievers ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้ ในศาสนาอิสลาม
นั้นไม่อนุญาตให้มีการบังคับให้ผอู ้ ื่นยอมรับศาสนาบาง:
เชิญเข้าร่ วมการวิธีของพระปัญญาและคาสัง่ ที่ดี และโต้เถียงกับพวกเขาในลักษณะที่อ่อนโยนมากที่สุด
แน่นอน พระทราบว่าส่วนใหญ่ของผูท้ ี่ได้ร่อนเร่ จากวิธีการของเขา และเขาไม่ทราบว่าส่วนใหญ่ของผูท้ ี่ [rightly] แนะนา
(Quran: 16/125)

ต้องมีการบีบบังคับไม่มีในศาสนาอิสลาม หลักสูตรด้านขวาได้กลายเป็ นชัดเจนจากผิด
(Quran: 2/256)
เนื่องจากใบสัง่ ดังกล่าวใน Quran ในประวัติศาสตร์อิสลาม มุสลิมมีไม่บงั คับผูอ้ ื่นสามารถมุสลิม
นอกจากนี้ ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้ อัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้มุสลิมโจมตีผทู ้ ี่โจมตีมุสลิมที่ อย่างไรก็ตาม มุสลิมที่จะต้องปกป้ องตัวเอง:
ดังนั้น ถ้าจะเอาตัวเองจากคุณ และไม่ต่อสูค้ ุณ และเสนอสันติภาพ แล้วอัลลอฮ์มีไม่ได้ทาให้คุณสาเหตุ [สาหรับต่อสู]้ นั้น
(Quran: 4/90)

และไม่โต้เถียงกับคนของพระคัมภีร์ยกเว้นในทางที่ถูกที่ดีที่สุด ยกเว้นผูท้ ี่ยอมรับความอยุติธรรมระหว่างเหล่านั้น และพูด ว่า
เราเชื่ อว่าในที่ซ่ ึงมีการเปิ ดเผยให้เรา และเปิ ดเผยให้คุณ และพระเจ้าของเราและพระเจ้าของคุณเป็ นหนึ่ง และเรามีมุสลิม [ในส่ง] เขา
(Quran: 29/46)

อัลลอฮ์ไม่หา้ มคุณจากบรรดาผูท้ ี่ไม่ต่อสูค้ ุณเนื่องจากศาสนา และไม่ปล่อยคุณจากบ้านของคุณจากจัดการละม่อมกับพวกเขา และ acting justly
ไปทางเหล่านั้น แน่นอน อัลลอฮ์รักบรรดาผูท้ ี่ทาหน้าที่ justly
(Quran: 60/8)
และมันเป็ นบาปใหญ่ทาร้ายมนุษย์ ตามที่เราเห็นในคาสัง่ ต่อไปนี้:
"ผิดมนุษย์ไม่ในสิ นค้าของพวกเขา และทาไม่ร้าย ทาร้าย ในโลก"
(Quran: 26/183)
ตัวอย่างที่ดีในการเคารพนี้เกิดขึ้นเมื่อมุสลิมได้มกั กะหฺ กลับจาก disbelievers ใครฆ่ามุสลิมจานวนมาก ประกาศ และระเบียบหลายสงครามกับมุสลิม
ทุกข์ระทมเหล่านั้น เอาทรัพย์สมบัติของตน ด้วยความรุ นแรง มุสลิมในการเป็ นผูน้ าของศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) forgave disbelievers
เหล่านั้นแม้วา่ พวกเขามีพลังในการตีโต้ และทาลายพวกเขา เพื่อให้เป็ นที่ชดั เจนว่า จากการกระทาของผูก้ ่อการร้ายที่เรี ยกร้องให้ฆ่าพลเรื อนบริ สุทธิ์ และ
defenseless ในชื่อของอัลลอฮ์ มีอะไรที่จะทากับศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามแม้ในความโหดร้ายใน
พลเรื อนดังกล่าวต้องไม่ถูกฆ่าคนดังกล่าวอยูน่ อ้ ยมากภายในมุสลิมเกือบ 2 พันล้าน
บางครั้งมีคนทาชัว่ สาหรับเป้ าหมายทางการเมือง หรื อเศรษฐกิจ
แต่ผทู ้ ี่เรี ยกร้องให้ทาในชื่อของอัลลอฮ์เป็ นผูร้ ู ้สึกจาเป็ นต้องซ่อนอยูเ่ บื้องหลังบางแนวคิดที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
บางครั้งในการดาเนินการ และมีการขอคืนในชื่อมุสลิมหรื อ Muslim
กิจกรรมก่อการร้ายกลุ่มเพื่อสร้างความประทับใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามและมุสลิม
ในหลายกรณี ไม่ใช่มุสลิมกระทบยอดผูก้ ่อการร้ายกับอิสลาม wherefore พวกเขาสนับสนุนผูก้ ่อการร้ายโดยไม่รู้ตวั
โดยการพิจารณาดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่ง หรื อชนิดของตัวแทนของชุมชนขนาดใหญ่ของศาสนาอิสลาม ตัวอย่างง่าย ๆ ของทัศนคติดงั กล่าวมีการใช้แนวคิด
"ร้ายอิสลาม" ในสื่ อไม่ใช่มุสลิมโดย เป็ นการก่อการร้ายไม่เป็ นอิสลาม -สันติ - "อิสลามร้าย" เป็ นคาสัง่ ทาให้เข้าใจผิด
และไม่ถูกต้องซึ่งอาจเป็ นประโยชน์สาหรับผูก้ ่อการร้ายดังกล่าวเท่านั้น
สถานีบางสถานีสื่อให้แก่ความประทับใจที่วา่ อิสลามส่งเสริ มความรุ นแรง บางส่วนแม้วา่ การกระทารุ นแรงของ adherents
ของวัฒนธรรมอื่นและผลของพวกเขามีขนาดใหญ่กว่าการกระทาดังกล่าวของที่เห็นเป็ นการเชื่อมโยงกับศาสนาอิสลาม ตัวอย่างเช่น
ในสงครามโลกที่สองซึ่งเกิดขึ้นในโลกตะวันตกที่ยึดตามศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ อิสลามประมาณ 60 ล้านคนถูกฆ่า [132] 40 ไป 52
ล้านของพวกเขาถูกพลเรื อนที่ 13 กับ 20 ล้านรวมถึงผูท้ ี่ตายด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสงครามและข้าวยากหมากแพง
8.3

ถ้ามีชะตา ถ้าอัลลอฮ์รู้ท้ งั หมด วิธีเราได้จะฟรี และเราจะรับผิดชอบ?

รายละเอียดของคาถามนี้สามารถ rephrased เป็ นดังนี้: "ทางเลือกของเรา / wills เกี่ยวข้องกับพื้นหลังของเรา ของเราการศึกษา สภาพแวดล้อมของเรา
ยีนส์ของเรา และกาลังการผลิตของเรา... ทั้งหมดนี้ตอ้ งอยูใ่ นชะตากรรม ดังนั้น ถ้าพระ อัลลอฮ์ แล้วตัวเลือกของเราต้องบังคับ และกาหนด โดยอัลลอฮ์
เราไม่สามารถมีอาเภอใจ และดังนั้น เราไม่สามารถรับผิดชอบ น้อยในขณะที่เขามีไม่วางเราบนเส้นทางด้านขวา แล้วไม่ไม่น้ ีหมายความว่า
เขาเป็ นผูร้ ับผิดชอบสาหรับทางเลือกของเรา นอกจากนี้ฉนั f พระเป็ นอัลลอฮ์ และขัดถ้าเขารู ้อนาคต
แล้วเขาไม่สามารถแย้งความรู ้ของเขาหรื อชะตากรรมของเขาเกี่ยวข้องกับอนาคต โดยการกระทาของเขาอยู่ และถ้าเขามีอานาจทาอะไรก็ตามเขา wills
กระทาของเขาจะกลืนอะไรถูกเรี ยกว่าที่ตามเขาไป ถ้าพระ อัลลอฮ์และถ้ามีโชคชะตา นั้นไม่เช่น ก่อนฉันเชื่อ มันเป็ นที่รู้จกั กันไม่วา่ เป็ น disbeliever ที่
ฉันจะเชื่อ และว่า จะป้ อนในนรก ดังนั้นฉันสามารถเปลี่ยนได้หรื อไม่ "
ในโองการต่อไปนี้ เราดูสรุ ปของคาถามดังกล่าว:

ผูท้ ี่เกี่ยวข้องคูค่ า้ [กับอัลลอฮ์] จะพูดว่า "ถ้าอัลลอฮ์มี willed เราจะไม่มีสมั พันธ์ [ใด ๆ กับอัลลอฮ์] และจะใช่ท้ งั fathers ของเรา หรื อจะเราห้ามอะไร
ในทานอง ไม่ได้เหล่านั้นก่อนที่จะปฏิเสธจนกว่าพวกเขา tasted การลงโทษของเรา พูดว่า "คุณมีความรู ้ใด ๆ ที่คุณสามารถจัดทาสาหรับเรา
คุณทาตามยกเว้นอัสสัมชัญไม่ และคุณไม่ได้แต่ falsifying "
พูดว่า "กับอัลลอฮ์เป็ นอาร์ กิวเมนต์ far-reaching แนะถ้าเขามี willed เขาจะได้นาคุณทั้งหมด
พูด, [O มุฮมั มัด], "นาไปข้างหน้าของพยานหลักฐานที่จะเบิกความว่า อัลลอฮ์ได้หา้ มนี้ และเบิกถ้าจะเบิกความ ไม่ความกับพวกเขา
และไม่ได้ทาตามใจของบรรดาผูท้ ี่ปฏิเสธโองการของเราและบรรดาผูท้ ี่เชื่อในปรโลก ในขณะที่พวกเขาต่อ [อื่น ๆ] กับพระเจ้าของพวกเขา
(Quran: 6/148-150)
8.3.1

เรามีฟรี จะมีขอบเขตแน่นอน

และพูดว่า, "ความจริ งจากพระ ดังนั้น บุคคล wills ให้เขาเชื่อ และบุคคล wills ให้เขาไม่เชื่อ"
(Quran: 18/29)

อัลลอฮ์มีไม่เคยไม่ยุติธรรมเขามูลิกากร [133] .
(Quran: 8/51)

บุคคลที่จะแนะนาคือเฉพาะ guided สาหรับ [ประโยชน์ของ] วิญญาณของเขา และเฉพาะบุคคล errs errs ต้าน และไม่มีผขู ้ ายคนจะแบกภาระของอีก
และลงไม่เคยจะเราโทษจนกว่าเราส่งแบบ messenger
(Quran: 17/15)
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อค้นหาความจริ ง และเป็ นผลสาเร็ จ [134]ทุกคนใครจะรับผิดชอบ และ rewarded หรื อ ถ่าย punished ในปรโลก ได้
ทุกคนมีอิสรภาพในการเลือกความดี หรื อความชัว่ สวรรค์ หรื อนรก ทุกมนุษย์ [135]มีจะฟรี แต่ไม่มีอานาจปฏิเสธจะของอัลลอฮ์
แม้วา่ จะมีขอ้ จากัดบางอย่างเกี่ยวกับจะฟรี สุ ดแต่ละคนมีศกั ยภาพในการเอาชนะข้อจากัดที่เกี่ยวข้องเป็ นค่าลบ
Wills ของเรามีมากจะทาในอดีตของเรา ของเรารู ้ สภาพแวดล้อมของเรา ของเราอารมณ์ องค์ประกอบทางเคมี และชีวภาพของเรา... อย่างไรก็ตาม จาก
empirical sciences' มุมมอง มันเช้าเกินไปเถียงว่า ไม่มีความสัมพันธ์แบบ deterministic ฮาร์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้และเรา wills
และตราบใดที่เราไม่เข้าใจ subatomic ทุกระดับ และสิ่ งอื่นๆ จะเป็ นอาร์กิวเมนต์แรก ๆ ดังที่กล่าวในตัว Quran:
และพวกเขาถามคุณเกี่ยวกับวิญญาณ พูดว่า: ชีวิตเป็ นหนึ่งในคาสัง่ ของพระเจ้าของฉัน และคุณจะไม่มีความรู ้นิดหน่อยแต่ aught
(Quran: 17/85)
ในศาสนาอิสลาม วิญญาณไม่ใช่เพียงทางเดียวบังเอิญกลผลของสารเคมี ชีวภาพ กายภาพ สังคม...กิจกรรมและทรัพยากร [136]
ประโยชน์ชีวิตจากทรัพยากรดังกล่าว แต่ไม่จากัดอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขบางอย่างคือ ไม่มีใช้แก่นสารของบนเฉพาะสาเหตุ และความสัมพันธ์ของผล
หรื อกระบวนการเครื่ องจักรกลตาม causality ชีวิตมีศกั ยภาพในการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุ งเงื่อนไข ตัวอย่าง
บุคคลที่ยงั คงความยากลาบากในธุ รกิจอาจอ่านหนังสื อแน่นอน และได้รับความรู ้เพิ่มเติม และเอาชนะความยากลาบากเหล่านั้น
ชีวิตไม่ครอบคลุมเท่าผ่านมาที่อาจมีสาเหตุ และอิทธิ พลผล แต่นอกจากนี้ในอนาคต เราทาทุกจะรวมถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอนาคต แทน
ความเสี่ ยงของตน ของตนประโยชน์ และ harms ขอบแบบบางเขต ในขณะที่พวกเขาไม่เกิดยัง ครอบคลุมหัวใจถึงยังหลัก ค่าและซึ่งจะจากัด

หรื ออยูภ่ ายในผ่านมา เราตัดสิ นไม่เพียงทางเลือกใดที่จะเกิดขึ้นถ้าเราใช้เวลาตัดสิ นบางอย่าง แต่ยงั อย่างไรเราจะรู ้สึกหากมีทางเลือกที่เกิดขึ้น
และเกิดอะไรขึ้นถ้าเรารู ้สึกว่าวิธีน้ ี ยัง เรามีอิสระที่จะเลือกทางเลือกเลว knowingly
ดังนั้น เรามีพ้นื ที่ที่กว้างของเสรี ภาพ
ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้ มนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างในนี้เคารพ:
แล้วเขา proportioned เขา และหายใจเข้าเขาจากชีวิตของเขา และทาให้คุณได้ยิน และวิสยั ทัศน์ และ หัวใจ เล็กน้อยได้คุณกตัญญู
(Quran: 32/9)

และเอ่ย ถึง, [O มุฮมั มัด], เมื่อพระว่า angels, "แน่นอน จะทาเมื่อโลก viceroy "
(Quran: 2/30)
อย่างมือ อัลลอฮ์ให้เราหมายถึงหลายที่กบั เสรี ภาพนี้อาจนาเราสู่ความจริ ง ต่อไปนี้เป็ นสิ่ งสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง: สัญญาณชัดเจนที่สร้างขึ้นในบริ เวณของเรา obviousness whose ever จะโจ่งแจ้งทั้งหมด เมื่อเรา resurrected การฟังและความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ผทู ้ ี่สามารถตอบสนองการ supplications ของเรามีอยูแ่ ม้ในขณะที่เขาทาชะตากรรม การแนะนาของอัลลอฮ์ผา่ นศาสนทูตของเขา
อย่างไรก็ตาม เสรี ภาพนี้ไม่ได้หมายความ ว่า มนุษย์ที่สามารถปฏิเสธของอัลลอฮ์ ultimate จะ เขาสามารถขืนคาแนะนาของอัลลอฮ์
ตามที่เขากาหนดให้เป็ นอิสระไปตามเส้นทางของวินยั หรื อเส้นทางของ disobedience อย่างไรก็ตาม ในความรู ้สึก ultimate สิ่ งมนุษย์ไม่จาก
ให้เขาถูกล้อมรอบ ด้วยอัลลอฮ์ ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้:
และอัลลอฮ์อยูอ่ ะไรก็ตามอยูใ่ นฟากฟ้ าและก็อยูบ่ นโลก
และเคยมีอลั ลอฮ์ ทุกสิ่ ง ซึ่งรวมไปถึง
(Quran: 4/126)

แน่นอน อัลลอฮ์คือเบ็ดเสร็ จ และ Knowing
(Quran: 2/115)

และยกคุณไม่จะเว้นที่อลั ลอฮ์ wills ดออฟเด worlds
(Quran: 81/29)
แม้วา่ มนุษย์มีอานาจบางอย่างกาหนด โดยอัลลอฮ์ เขาไม่ประสบความสาเร็ จยกเว้นผ่านทางอัลลอฮ์ เหตุผลสาหรับการนี้มีดงั นี้:
ประการแรก สถานการณ์ของเราคือ ผลลัพธ์ของแผนการของอัลลอฮ์และ wills ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรอาจถูกจากัด
ต้นทุนทรัพยากรหรื อต้นทุนของทางเลือกอาจจะสูง บางสถานการณ์อาจจะยากต่อการเอาชนะมากกว่าคนอื่น ดังนั้น ทาให้เข้าใจถึงแม้วา่ เรามีอาเภอใจ
ผ่านสถานการณ์ดงั กล่าว แต่อลั ลอฮ์อาจผิด บุคคลอยุติธรรมโดยไม่รบกวนเขาจะ นอกจากนี้ ทางเลือกที่เรามีจะถูกกาหนด โดยอัลลอฮ์

ประการที่สอง ทุกอย่างเราจะเป็ นสิ ทธิ์ ของอัลลอฮ์โดยเห็นในตัวอย่างต่อไปนี้จาก Quran เป็ น:
และไม่ใช่สาหรับชีวิตเชื่อยกเว้น โดยการอนุญาตของอัลลอฮ์
(Quran: 10/100)
ตามที่เราเห็นในใบเสนอราคาจากผูเ้ ผยพระวจนะShuayb (สันติภาพจะขึ้นเขา) ใน Quran ความสาเร็ จของเราขึ้นอยูก่ บั อัลลอฮ์:
"และความสาเร็ จของฉันไม่แต่ ผ่านอัลลอฮ์
เมื่อเขา ที่ฉนั relied และเขาฉันกลับ"
(Quran: 11/88)
ขึ้น ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้ การแนะนาหรื อการแฮ็กของอัลลอฮ์เพื่อขอบเขตบางอย่างอยูก่ บั ตัวเลือกของเรา:
เขา misleads มากถึง และแนะนามากถึง และเขา misleads ไม่เว้น defiantly ดื้อแพ่ง
(Quran: 2/26)
อัลลอฮ์ Knower และ Seer ทั้งหมดคือ ผูท้ ี่รู้ และเห็น โดยไม่มีขอ้ จากัดใด ๆ ของเวลา ดังนั้น เขารู ้อนาคตเป็ นเขารู ้ปัจจุบนั เขาได้เห็นในอนาคต
ตามที่เขาเห็นปัจจุบนั ดังนั้น การตัดสิ นใจใด ๆ ที่เราจะมีในอนาคตเคยรู ้จกั เห็น และสัมพันธ โดยอัลลอฮ์ เขาจะสามารถเปลี่ยนวิธีใด ๆ อยาก
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ โดยตรงกับของเรา wills ดังนั้น ใด ๆ จะเราทาให้เป็ นอิสระ มีสิทธิ์ ของอัลลอฮ์
ดังนั้น สิ่ งที่เราเลือกที่เกิดขึ้นกับข้อตกลงเห็นพ้องของอัลลอฮ์และเรา
ดังนั้น ในกรณี ใด ๆ Muslim ผูท้ ี่ไม่ได้ทางานดีควรหาการยอมรับอัลลอฮ์ ใบเสนอราคาจากคาสัง่ ตัวอย่างของศรัทธาในปรโลกคือต่อไปนี้:
พวกเขาจะพูด ว่า
"สรรเสริ ญ [และขอบคุณ] เพื่ออัลลอฮ์ ใครมี guided เรานี้ และเราจะไม่เคยมีถูก guided ถ้าอัลลอฮ์ได้แนะนาเรา
ศาสนทูตของพระเจ้าของเรามีมาแน่นอนกับความจริ ง"
(Quran: 7/43)

"แน่นอน เราใช้เซ้าซี้ เขาก่อน
แน่นอน เป็ นผูท้ ี่มี Beneficent, Merciful
(Quran: 52/28)
จากมุมมองของการ disbeliever มันจะยากต่อการเข้าใจจะฟรี สาหรับเขา เขาเป็ นเพียงลาดับวัสดุและตัวประมวลผลตัวทางกายภาพทางเคมี
ชีวะ ...ตามลาดับกระบวนการ อีกครั้ง เขาเป็ นกลุ่มของอนุภาคซึ่งบังเอิญมาร่ วมกัน และการที่กระทาเฉพาะตามทางกายภาพไป บางอย่าง หรื อกฎที่ไม่แน่ใจ
และความสัมพันธ์ นอกจากนี้ สาหรับเขา มีจะไม่มีใครที่จะว่างเต็มที่สามารถให้เขาฟรี จะมี
8.3.1.1 เหตุผลการดารงอยูข่ องเรา WILLS
อัลลอฮ์ พระทั้งหมดอาจสร้างเราเหมือนหิ นหรื อ angels ที่ไม่ได้มีความสามารถในการปฏิเสธใบสัง่ ของเขา เขาไม่ได้สร้างเราตั้งเหมือนโปรแกรม robot
ไม่ให้ โดยไม่มีความรู ้สึก ดังนั้นจึงไม่ มีทางเลือก จึงไม่ มีความรับผิดชอบได้ อย่างไรก็ตาม ในที่ต่าง ๆ ในจักรวาล

จะไม่มีแนวทางปฏิบตั ิและความรู ้สึกของบูชา วิธีใช้ สงสาร เชื่อถือ สัตย์ ตัดสิ น รางวัล ลงโทษ ความชัว่ ผิด และ หยิ่ง ความดีและความจริ งจะไม่สร้าง และ
สร้าง ผิดและความชัว่ จะไม่ถูกสร้างขึ้น พิจารณาจาก และลงโทษ...
แต่อลั ลอฮ์จะสามารถสร้างความดีและความชัว่
สาหรับคนจะดี หรื อร้าย เขามีการเลือกความดีหรื อความชัว่
และผ่านเหตุการณ์ปัจจุบนั ด้านหนึ่ง มูลิกากรของอัลลอฮ์รู้สึก favors และอานาจของอัลลอฮ์ และกันความจริ งและความเท็จจะแตกต่างอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ถ้ามีเหตุผลสาหรับการสร้างของเรา แล้วมีตอ้ งมีขอ้ สรุ ประยะสาหรับผูท้ ี่ที่เราจะ ระยะนี้ขอ้ สรุ ปเป็ นความตาย
บทความต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องในความเคารพดังนี้:
ตามเวลา
แน่นอน ผูช้ ายจะสูญหาย
ยกเว้นผูม้ ีเชื่อ และทาที่ดิน righteous และแนะนากันให้จริ ง และแนะนากันให้ทน [และความพยายาม]
(Quran: 103/1-3)
อีกครั้ง กับจะฟรี ของเรา เราต้องมีโอกาสที่จะร่ วมมือกับอัลลอฮ์ ในการสร้างสันติภาพ และ ในการเชิญให้วิธีการของพระเจ้าของเรา ด้วยของเราจะว่าง
เราอาจมีใช้ร่วมกันในการพัฒนาที่ดีภาย ในตัวเรา และภาย ในตัวมนุษย์ ให้จะฟรี ของเรา เราอาจให้ยืมอัลลอฮ์ผทู ้ ี่ไม่ตอ้ งการให้ใด ๆ ช่วยเลย
แม้วา่ เราอาจใช้สิ่งที่เรามีท้ งั สาหรับตนเอง Favors ใหญ่เหล่านี้ได้ โดยผูส้ ร้างของเรากล่าวว่า ในโองการต่อไปนี้หรื อไม่
O ที่มีเชื่อ ถ้าคุณช่วยอัลลอฮ์ เขาจะช่วยคุณ และพืชแน่นเท้า คุณ
(Quran: 47/7)

ที่เงินจะกูอ้ ลั ลอฮ์ goodly เงินกูด้ งั นั้นเขาอาจคูณสาหรับเขาหลายครั้งผ่าน มันคือใคร และเป็ นอัลลอฮ์ผู ้ withholds และมอบให้แก่ไพบูลย์ และให้เขา
คุณจะถูกส่งกลับ
(Quran: 2/245)

แต่ เมื่อพระเยซูรู้สึก [เก็บรักษาใน] disbelief จากพวกเขา เขากล่าวว่า, "ใครคือฉัน helpers สาเหตุ [ของ] อัลลอฮ์? " สาวกที่วา่ "เรามี helpers
สาหรับอัลลอฮ์ เราได้เชื่อในอัลลอฮ์ และเบิกความว่า เราเป็ นมุสลิม [ส่งไปให้เขา]"
(Quran: 3/52)
แน่นอน โอกาสในการช่วยให้เขา เพื่อบ่งชี้ และ ให้วางในลักษณะพิเศษจะช่วยเขา เป็ นหนึ่ง favors ที่ใหญ่ที่สุดของเขาให้เรา และปัจจัยสาคัญในกระป๋ องนี้
จะฟรี ของเรา
8.3.1.2 บาปและผลของพวกเขาเป็ นตัวเลือกสุ ขุม.
รางวัลของการมี punishments ของมีความเท็จและความจริ งถูกกาหนด และประกาศ ดังนั้น
ที่เลือกเป็ นความจริ งหรื อข้อผิดพลาดเลือกเหล่านั้นไปพร้อมกันกับของตนข้อดี ข้อเสี ย โอกาส และการคุกคาม

ตัวเลือกของเราอย่างถาวรเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด กับผูท้ ี่เรามี และแอตทริ บิวต์ของเราพอดี ตัวเลือกของเรามีส่วนบุคคล และในหลายกรณี จากมุมมองอัตวิสยั
มีและไม่มีขวา ไม่ผดิ : เราสามารถเลือกที่จะแบกผลบางอย่างไม่ถูกต้องสาหรับบางสิ่ งที่เรารักได้
ตัวอย่างเช่น บุคคลอาจเลือกสูบในขณะที่เขารู ้วา่ การสูบบุหรี่ ทาให้เกิดมะเร็ ง ดังนั้น เมื่อมะเร็ งเกิดขึ้นเนื่องจากการสูบบุหรี่ เขาควรไม่โทษใครมากไม่ใช่ตวั เอง
เขาเลือกความสุ ขส่วนบุคคลของการสูบบุหรี่ ในการแลกเปลี่ยนของการเจ็บปวดของมะเร็ งและการตายก่อน ในขณะที่เขา smokes เขาอาจดูเป็ นขวา
หรื อเขาอาจสูบถึงแม้วา่ เขาเห็นเป็ นการไม่ถูกต้อง เราอาจเลือกที่ไม่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับผลหรื อในอนาคต
เราอาจได้รับความสุ ขในสิ่ งที่ทา้ ทายกาลังใหญ่กว่าตัวเรา แม้วา่ จะทาให้เกิดความเสี่ ยงใหญ่ ความสุ ขของความท้าทายนี้อาจใหญ่กว่า consequent
กลัวหรื อความเจ็บปวด ในทานองเดียวกัน อย่างใดอย่างหนึ่งอาจเลือกที่จะท้าทายผูส้ ร้างโดยตรง หรื อทางอ้อม โดยไม่คิดถึงเขา และ
โดยการนาความเสี่ ยงของนรก ด้วยวิธีน้ ี เขาอาจต้องการเพลิดเพลินกับการท้าทายนี้และความสุขของชีวิตนี้โดยไม่ทอ้ ถอยจาก joys ใด ๆ ทางโลก
เรามีอิสรภาพในการเพลิดเพลินกับความชัว่ เป็ นการชัว่ คราว ตามที่เราเห็นในตัวอย่างในโองการต่อไปนี้:
และแนะส่วนไซนายเรานาเหล่านั้น แต่พวกเขาที่ตอ้ งผูพ้ ิการทางสายตาผ่านคาแนะนา ดังนั้นวิเชียรของน่าอัปยศลงโทษยึดเหล่านั้นสาหรับพวกเขาใช้การได้
(Quran: 41/17)

มีหลายสัญญาณในฟากฟ้ าและแผ่นดินโลกซึ่งพวกเขาส่งผ่าน โดย
ยัง จะเฉยเหล่านั้น
(Quran: 12/105)
แต่ในตอนท้าย เราจะต้องซื่อสัตย์ และตัวเลือกของเราเอง
อย่างมือ ตัวเลือกดังกล่าวมีความเสี่ ยงเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพมากของตัวเลือกที่ ดังนั้น ความสับสนของการ disbelievers คือสุ ขุม
และถาวรดังที่กล่าวไว้ในกลอนต่อไปนี้:
และบุคคลเป็ นการตาบอดในนี้ [ชีวิต] จะตาบอดในปรโลก และหลงทางในทาง
(Quran: 17/72)
ดังนั้นแม้วา่ จะถูกส่งกลับหลังจากเห็นนรก พวกเขาจะกลับกลับไป disbelief ดังกล่าวในโองการต่อไปนี้:
ถ้าคุณไม่สามารถแต่เห็นเมื่อพวกเขาจะทายืนก่อนไฟไหม้และจะพูดว่า "Oh จะว่าเราไม่สามารถส่งกลับ [เพื่อชีวิตบนโลก]
และไม่ปฏิเสธสัญญาณของพระเจ้าของเรา และอยูใ่ นหมู่ผทู ้ ี่ศรัทธา
และแม้วา่ พวกเขาถูกส่งกลับ พวกเขาจะกลับไปที่ซ่ ึงพวกเขาถูกห้าม และแน่นอน เป็ น liars
(Quran: 6/27-28)
ดังนั้น ตัวอย่าง การ disbeliever ultimate ที่จะรู ้วา่ เขาควรใส่ที่นรกเนื่องจาก disbelief จะอีกไม่เชื่อ และปฏิเสธนรก ดังนั้นนรกกลายเป็ น
ทางเลือกชัดเจนของ disbeliever เนื่องจากแม้วา่ ได้นาเสนอเครื่ องหมายสุ ด convincing, disbeliever เช่นนี้จะไม่เชื่อ
มีการอ้างอิงโองการต่อไปนี้:
แน่นอน เหล่านั้นเมื่อมีคาพระมาลงในลักษณะพิเศษที่ จะไม่เชื่อ
แม้วา่ ทุกหมายควรมาเหล่านั้น จนกระทัง่ พวกเขาเห็นการลงโทษที่เจ็บปวด

(Quran: 10/96-97)
เราได้รับอิสรภาพเจอลงโทษของนรกในการตอบสนองต่อสิ่ งที่เราเลือกทา อย่างไรก็ตาม
มันไม่น่าจะเป็ นความคิดที่ดีที่หนึ่งปฏิเสธชัว่ คราวบางสิ่ งบางอย่างที่จะในภายหลังเชื่อเฉพาะในขณะที่ความรู ้สึกชัว่ ฟ้ าดินสลาย แต่ถึงอย่างไร เป็ นทางเลือก
มนุษย์เราโดยทัว่ ไปค่าประโยชน์แม้วา่ ต้นทุนหรื อความเสี่ ยงของตนเองเรี ยกยาวมีขนาดใหญ่ ในโองการต่อไปนี้ จะมีการอ้างอิงไปนี้:
ไม่ใช่! แต่รักคุณในทันที
และปล่อยให้ปรโลก
(Quran: 75/20-21)
คิดถึงคนที่อยูใ่ นคุกสาหรับปี เนื่องจากการกระทาไปตามความโกรธของตนเองด่วน เนื่องจากในระยะสั้นความรู ้สึกของเราจะเข้มการตรรกะของเรา
ค่อนข้างมาก และสาหรับในระยะยาว ความรู ้สึกของเราจะค่อนข้างเข้มงวดน้อยกว่ากว่าตรรกะของเรา ดังนั้น ความอดทนเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับความสาเร็ จ:
อัลลอฮ์รักผูป้ ่ วย
(Quran: 3/146)
อย่างไร เราอนุมตั ิสิ่งในชะตากรรม ในตัวเลือกของเราทุกคน เรา "ซื้อ" และอนุมตั ิคืออะไรในการลงทะเบียนสาหรับเรา:
และอัลลอฮ์สร้างฟากฟ้ าและโลกในความจริ งและเพื่อที่วา่ ทุกชีวิตอาจ recompensed สาหรับสิ่ งที่จะได้รับ และพวกเขาจะไม่สามารถ wronged
(Quran: 45/22)
8.3.1.3 อัลลอฮ์ไม่จาเป็ นต้องบังคับให้อะไรเรา
คงจะสามารถทาทุกสิ่ งทุกอย่าง
(Quran: 67/1)
อัลลอฮ์คือได้ทาสิ่ งที่เขา wills ดังนั้น เขาอาจสร้างเราในระบบบางอย่างซึ่งเราต้องศรัทธาหรื อ disbelievers ทั้งหมดแม้วา่ เราได้ฟรี จะ ดังนั้น
เขาไม่จาเป็ นต้องรบกวน wills ของเรา หรื อบังคับเราในบางวิธี แม้วา่ เขาสามารถทาสิ่ งเหล่านี้
อัลลอฮ์ไม่จาเป็ นต้องรบกวนเราจะประมวลผล ตาม ด้วยเหตุการณ์วตั ถุประสงค์ เราอาจนา หรื อมิสเล็ดตามผูท้ ี่เราจะ อัลลอฮ์อาจนา
หรื อทาให้เข้าใจผิดกับวัตถุประสงค์สิ่ง โดย distorting กาลังการผลิตของเราเลือก ตัวอย่างเช่น disbeliever ที่มีทารกอาจจะ believer
เมื่อพบความตื่นเต้นและความสุ ขที่ได้นาโดยการที่เด็กทารกดังกล่าวดีอาทรของผูส้ ร้าง
8.3.1.4 อัลลอฮ์ไม่บงั คับให้ใครเชื่อ หรื อทาดีทางานได้และคงบังคับใครไม่เชื่อ หรื อจะไม่ยุติธรรม
มีอลั ลอฮ์ตอ้ งการบังคับให้อะไรเรา เขาอาจทาให้เราหมดศรัทธา อย่างไรก็ตาม บังคับให้เชื่อไม่เชื่อจริ ง
ความเชื่อที่มีการอ้างสิ ทธิ เท่านั้นหลังจากที่คืนชีพจะบังคับความเชื่อ ไม่ดงั นั้นความเชื่อที่จริ ง และมัน จะไม่มีประโยชน์ดงั กล่าวในกลอนต่อไปนี้:
ทาพวกเขา [แล้ว] รออะไรยกเว้นว่า angels ควรมาเหล่านั้นหรื อพระเจ้าของคุณควรมาหรื อมีมาบางสัญญาณของพระ
บางส่วนของสัญญาณของพระจะมารักไม่มีวนั จะได้รับประโยชน์จากความศรัทธาของตราบนั้นมีเชื่อก่อน หรื อได้รับผ่านศรัทธาของดีบาง พูดว่า "รอ แน่นอน
เรา [ยัง] กาลังรออยู"่
(Quran: 6/158)

ความเชื่อในชีวิตนี้เป็ นความเชื่อที่จริ งเนื่องจากไม่ใช่ผลพวงของการบีบบังคับ และมันสะท้อนตรงใครและวิธีที่เราจะ ดังนั้น อัลลอฮ์ให้เราเราเลือก
สิ่ งที่ฉนั จะเลือกถ้าฉันถูกไม่บงั คับเป็ นผลลัพธ์ของจะฟรี ดังนั้น ตามที่อลั ลอฮ์ไม่บงั คับอะไรเรา และ เป็ นเขาไม่ชาร์จเราอะไรที่เกินกาลังการผลิตของเรา
เรามีจะฟรี ที่สมเหตุสมผลดังนั้นเราอาจจะรับผิดชอบ
8.3.1.5 ไม่มีใครจะหมีพยานที่อลั ลอฮ์ได้บงั คับเราร้าย
อาจมีพยานหลักฐานไม่มีใครจะแบกพยานที่อลั ลอฮ์มีบงั คับทางเลือกใด ๆ เรา โดยรบกวนกระบวนการเต็มใจของเรา ไม่มีพยานจะเบิกความว่า
อัลลอฮ์บงั คับเราให้ตวั เลือกบางอย่างเนื่องจากศักยภาพใด ๆ การบีบบังคับเช่นนี้น่าจะรู ้จกั โดยอัลลอฮ์เท่านั้น Disbeliever
ที่ยงั เป็ นทางอ้อมพยานให้ขอ้ เท็จจริ งว่า อัลลอฮ์ไม่ได้ไม่บงั คับให้เขากระทาในวิธีใดวิธีหนึ่งเขาไม่ใคร่ ถึงอัลลอฮ์สาหรับการตัดสิ นใจของเขา ทาดอก
เขาเสมอให้เขาเองคานวณสาหรับการตัดสิ นใจของเขาเอง และที่ disbeliever ส่วนใหญ่ไปหลงจากทางด้านขวาที่อลั ลอฮ์แสดงเขา
8.3.1.6 อัลลอฮ์ไม่มีอคติใด ๆ กับเรา
ในชื่อของอัลลอฮ์ การ Beneficent การ Merciful
สรรเสริ ญ [และขอบคุณ] เป็ นอัลลอฮ์ ดออฟเด Worlds
(Quran: 1/1-2)
อัลลอฮ์คือ Beneficent และพระเมตตาทั้งหมด เขาไม่มีอคติใด ๆ กับเราทุกคนเป็ นคนใช้ของอัลลอฮ์ ถ้าเราพิจารณามากมาย ขนาดใหญ่ และโจ่งแจ้ง
favors ของอัลลอฮ์แต่ละของเรา เราจะเข้าใจว่า อัลลอฮ์ไม่อยุติธรรมใด ๆ ของเรา:
แล้วเขา proportioned เขา และหายใจเข้าเขาจากจิตใจของเขา และทาให้คุณได้ยิน และวิสยั ทัศน์ และ หัวใจ เล็กน้อยได้คุณกตัญญู
(Quran: 32/9)
8.3.1.7 CAUSALITY ความสัมพันธ์ที่เป็ นพื้นฐานของเรา WILLS ควบคุมชะตากรรม
บางพูด: "Alright ถ้าฉันกาลังกาหนดการป้ อนนรก แล้วฉันไม่สามารถเปลี่ยน ดังนั้น ทาไมต้องฉันตื๊อ แต่ชะตากรรมไม่ได้เป็ นสาเหตุเริ่ มแรก ก่อน และอยู่
เหนือโชคชะตามีอลั ลอฮ์ เขากาหนด และช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีและเหตุการณ์เป็ นดูในโองการต่อไปนี้:
และว่า จะไม่มีสาหรับผูช้ ายยกเว้นที่ [ดี] สาหรับที่เขา strives
และความพยายามของเขากาลังจะเห็น
แล้ว เขาจะเป็ น recompensed มันกับ recompense เต็ม
(Quran: 53/39-41)
แต่ละความสัมพันธ์ที่เราชมและ constituents ของตัวเลือกของเราทั้งหมดเป็ นส่วนของชะตากรรมเราอาจทรานจากกลอนต่อไปนี้:
ทั้งหมดคือในการลงทะเบียนชัดเจน
(Quran: 11/6)
เวลาของเราวันสาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนที่อยูใ่ นชะตากรรม มันเป็ นยังในโชคชะตาที่วนั สาเร็ จการศึกษาของเราจะ as a consequence of
ผ่านสอบแน่นอน ดังนั้น หากเราศึกษา เป็ นยังในชะตากรรมว่า เราจะได้ผา่ นการสอบเหล่านี้น้ นั โชคชะตายังยึดความสัมพันธ์ดงั กล่าว
และโชคชะตาไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของการนี้วนั สาเร็ จการศึกษา [137] อนึ่ง หนึ่งสามารถใช่ท้ งั อธิ บาย/จัดรายการของเขาในนรกกับชะตากรรม ดังนั้น

อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ท้ งั ควรหวัง ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการสิ้ นสุ ดของเขาเนื่องจากชะตากรรม ดังนั้น หากเราต้องการศึกษา สิ่ งเราจะต้องทาคือการ
เรี ยนที่ดีสาหรับการสอบ อนึ่ง หากเราต้องการป้ อนพาราไดซ์ เรามีทาการบ้านของเราดี
8.3.1.8 ถ้าเรารู ้ชะตากรรมตัว เราจะต้องเปลี่ยนดีอยู่
แม้วา่ เนื้อหาของชะตากรรมรู ้เรา เราจะ reevaluate มันและถ้าจาเป็ นเราต้องการแตกต่างจากนั้นถ้าเรา disliked ดังนั้น
จะไม่จากัดขั้นตอนของเราเต็มใจ และเลือกในกรณี ใด ๆ
8.3.1.9 ถ้า WILLS ของเราอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของ DETERMINISM เต็ม มันจะทาให้เราเชื่อ
Causality ที่ยงั จะต้องมีความเชื่อในอัลลอฮ์
สมมติวา่ เป็ น disbeliever เป็ น resurrected เขาเห็นว่า เขาผิด แล้ว เขาจะเข้าใจว่า ทุกสิ่ งที่เกิดขึ้นเนื่องจากอัลลอฮ์ แล้ว เขาจะเห็นว่า
มีการไม่มีสาเหตุเลย disbelief ของเขา สิ่ งที่ไม่จริ งนาเขาไปยัง disbelief อัลลอฮ์ไม่ แล้ว ถ้าสิ่ งจอมปลอมอาจไม่มีอิทธิพลแบบ deterministic
บนเขา เขาจะเข้าใจว่า เขาจะว่าง และทางที่ที่เขาได้ผิดที่ฟรี จะได้รับ
8.3.2

รู ้ของอัลลอฮ์ที่มีผลต่อชะตากรรมอยูใ่ นวิธีการหนึ่งเช่นความรู ้ที่ HISTORICAL ในแนวคิดของมนุษย์

ชะตาสะท้อนให้เห็นว่า พลังงานทั้งหมดผ่านทุกอย่างเป็ นของอัลลอฮ์ และประสบความสาเร็ จเป็ นถึงอัลลอฮ์เท่านั้น
ดังนั้นความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของเราขึ้น กับอัลลอฮ์ และตนเองก่อนโชคชะตา
ความรู ้ของอัลลอฮ์เกี่ยวกับอนาคตของเราจะแตกต่างกว่าที่เราคิดฝันเป็ นอัลลอฮ์คือ Omni-ปัจจุบนั และทั้งหมด Knower
เขารู ้วา่ ตัวเลือกของเราในอนาคตแน่นอนเป็ นสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วเกิดขึ้น [138] ตัวอย่างของความรู ้น้ ีภายในแนวคิดของมนุษย์มีลกั ษณะเหมือนเรารู ้ historical:

เขาเป็ นครั้งแรก และสุ ด ท้าย และ Outward และเข้าข้าง ใน และเขาเป็ น Knower ของทุกสิ่ งทุกอย่าง
(Quran: 57/3)

ชาวโรมันได้แพ้
ในแผ่นดินที่ใกล้
และเอาพวกเขา หลังจากการพ่ายแพ้ จะชนะ
ภายในไม่กี่ปี
เพื่ออัลลอฮ์เป็ นคาสัง่ ก่อน และหลัง
และวันที่ที่ศรัทธาจะโมทนา
(Quran: 30/2-4)
เขาเป็ นครั้งแรก แต่ยงั เป็ นล่าสุ ด และเขาเป็ นหนึ่ง แบ่งพาร์ติเขาจะไม่ชนั ใช่ท้ งั เขาจะถูกจากัดในเงื่อนไขและพื้นที่ ไม่ เป็ นเวลา
ความรู ้ของเขาไม่ใช่ทอ้ งถิ่นเหมือนกับของเรา และความรู ้น้ ีไม่ขดั แย้งโชคชะตา
ดังนั้น อัลลอฮ์รู้ wills ของเราในอนาคตเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นอยูภ่ ายใต้การสังเกตของเขา

ดังนั้น ความรู ้ของเขาชนิดนี้ไม่ตอ้ งเขาบังคับให้บางสิ่ งบางอย่างเรา
8.3.3

เรารับผิดชอบตามกาลังการผลิตของเรา

อัลลอฮ์ไม่คิดค่าธรรมเนียมชีวติ เกินกว่ากาลังการผลิตของ
(Quran: 2/286)
ความเชื่อของเราเป็ นเพียงแค่ผลของเรา wills ทางเลือก เราไม่จาเป็ นต้องการเข้าใจความจริ งทั้งหมด เพียงแค่เราเห็นเครื่ องหมาย ประกอบในวิธีหนึ่ง
ความเชื่อด้วยกระบวนการจิตของการเลือก ในความเคารพนี้ มีไม่มีความยากลาบากหรื อไม่สามารถเชื่อ และอัลลอฮ์คิดค่าคนเกินกว่ากาลังการผลิตสมาชิ ก
8.3.3.1 ข้อเท็จจริ งที่ชดั เจนเหนือชั้น
ถ้ามีคนข้ามไปเต็มใจ และ knowingly หน้ารถไปอย่างรวดเร็ ว และได้รับเจ็บ เขาไม่ตาหนิแต่อลั ลอฮ์สาหรับกาลังเจ็บ มิฉะนั้น คนเหมาะสมจะขอเขา:
ถ้าคุณไม่ตอ้ งการให้เจ็บทาไมคุณ jumped ถ้าคุณต้องการจะเจ็บทาไมคุณตาหนิอลั ลอฮ์ ในกรณี ใด ๆ สนทนานี้จะไร้ประโยชน์เป็ นกรณี ใดๆ
เขาจะผ่านความยากลาบากและเจ็บปวดมากมาย
อนึ่ง อัลลอฮ์แก่เราอย่างของเครื่ องหมายที่แสดงความจริ ง และเขาบอกเราสองวิธีที่เราสามารถทาตามและผลของพวกเขา สาหรับเขา เหล่านี้ท้ งั หมดจะชัดเจน
แต่สาหรับบางอย่างของเราในโลกปัจจุบนั ที่ไม่ปรากฏชัดเจนมาก หรื อปรากฏ ไม่ถูกต้อง หลักการเหตุผลสาหรับเหล่านี้คือ deities เท็จ
และอานาจที่คนดังกล่าวแต่งแม้วา่ อัลลอฮ์ได้ให้ไม่มีการพิสูจน์หรื อสนับสนุนเกี่ยวกับเหล่านั้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อหนึ่งคือ resurrected หรื อพิจารณาจาก โดยอัลลอฮ์ มันจะโจ่งแจ้งสาหรับบุคคลที่เทพเจ้าเขาอุปโลกน์ การบังคับ ความสัมพันธ์
สาเหตุที่เขาแทนอัลลอฮ์ไม่สมั บูรณ์ มีไม่ตนเองอานาจ มีนจะไม่มี และมีการจัดชิดขอบไม่มีเลย และมันจะได้เข้าใจว่า อัลลอฮ์บอกถูก และชัดเจนตลอดเวลา
แล้ว คุณจะยังสามารถแจ้งว่า บุคคลนั้นได้มีขอ้ ผิดพลาดที่ชดั เจน และเขาถูกยืนยันรั้นอาชญากรรมขนาดใหญ่ อัลลอฮ์ทาให้อา้ งอิงเหล่านี้ในโองการต่อไปนี้:
จาก นั้นฝ่ ายแตกต่างจากพวกเขา ระกาดังนั้นผูท้ ี่ปฏิเสธศรัทธาจากฉากของวันมหาศาล
เห็น และได้ยินเสี ยงในวันที่พวกเขามาจงเรา
ยัง doers ความชัว่ ได้วนั นี้ในข้อผิดพลาดที่ชดั เจน
(Quran: 19/37-38)

พวกเขาจะพูดในขณะที่พวกเขาปฏิเสธณ
โดยอัลลอฮ์ เราไม่แน่นอนในข้อผิดพลาดที่ชดั เจน
เมื่อเราถือว่าคุณ [139] เท่ากับพระเจ้าของจักรวาล
(Quran: 26/96-98)
ล้างข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จากวัตถุขอ้ ผิดพลาด แต่ จากข้อผิดพลาดที่ทาให้ผู ้ ข้อผิดพลาดในการล้างต้องล้างเครื่ องหมายบนมือหนึ่ง และกัน
ต้องตาหนิในผูท้ าให้ขอ้ ผิดพลาดที่ดงั กล่าวในกลอนต่อไปนี้:

มีมีไม่ถึงพวกเขาเหล่านั้นก่อนที่จะให้คนของโนอาห์และ [เผ่าของ] ข่าว overturned Aadไซนายและคนของอับราฮัมและ companions
ของMadyanและการเมือง ศาสนทูตของพวกเขามาถึงเหล่ากับล้างปรู๊ ฟ และอัลลอฮ์จะไม่เคยมี wronged เหล่านั้น แต่พวกเขาถูก wronging
ตัวเอง
(Quran: 9/70)
ดังนั้น เนื่องจากที่เคย-obviousness ของสัญญาณของอัลลอฮ์ ในปรโลก ผลของพวกเขาจะไม่ถูก protested สาหรับการทาลาย โดยใคร
Argumentation ของ disbelievers on the grounds of
ยุติธรรมไม่ถูกต้องเนื่องจากหากพวกเขาวิจารณ์เป็ นอธรรมเกิดขึ้นในขณะที่มีไม่วตั ถุประสงค์และมีความรู ้การไต่สวนต่อต้านความอยุติธรรมนี้
เหตุการณ์จริ งนี้จะพิสูจน์วา่ พวกเขาได้ไม่ยุติธรรมจริ ง
8.3.3.2 เราล้มเหลวเนื่องจากจุดอ่อนของเราเอง.
เราล้มเหลวเนื่องจากสิ่ งที่อลั ลอฮ์ได้กาหนดให้ไม่แก่ และซึ่งเราไม่ได้ร้องขอจากเขา เนื่องจากว่าอัลลอฮ์ไม่ ได้ให้ หรื อทา
ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้ สิ่ งที่อลั ลอฮ์ได้กาหนดให้แก่เราเป็ นแก่นสารของเราเพียงพอสาหรับเราตราบใดที่เราให้มนั สะอาด และบริ สุทธิ์ :
และ [โดย] ในชีวิตและเขา ผูท้ ี่ proportioned มัน
และแรงบันดาลใจจาก [กับ discernment ของ] ของสิ่ งชัว่ ร้ายและความชอบธรรมของ
เขาสาเร็ จแล้วใครมัน purifies
และเขาล้มเหลวที่ instills [กับความเสี ยหาย]
(Quran: 91/7-10)
8.3.3.3 โชคชะตาไม่ได้เป็ นสิ่ งกีดขวางระหว่างสหรัฐอเมริ กาและอัลลอฮ์ -อัลลอฮ์คือ NEARER TO เรากว่าชะตากรรม ธรรมชาติ คาร้องขอของเราปัจจุบนั และอนาคตจากอัลลอฮ์จะยังรู ้จกั โดยเขาขณะที่เขาเกิดขึ้นชะตากรรม นอกจากนี้ อัลลอฮ์ผทู ้ ี่ตอบสนองต่อ
supplications จริ งใจของเราที่ระยะใด ๆ อาจตอบสนองเหล่านั้นในขณะที่เขาทาให้โชคชะตาดี [140] อัลลอฮ์ที่ทราบเราขอจะเสมอเหมือนกัน
ตามที่มีพระเจ้าอื่นไม่มี และเขาไม่จากัดกับอดีตหรื ออนาคต มีเทพเจ้าไม่มีสองหนึ่งที่ฟังเราเดี๋ยวนี้ และอีกหนึ่งที่โชคชะตาที่ทา
ไม่มีเป็ นพระที่มีอารมณ์แตกต่างกันในขณะนี้และอารมณ์แตกต่างกันในขณะโชคชะตาทาให้ อัลลอฮ์ผฟู ้ ังเรา และรู ้วา่ เราเต็มที่เดี๋ยวนี้
คือผูท้ ี่รู้และสถานการณ์ของเรานาเสนอเต็มที่ขณะโชคชะตาทาให้เรา
เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมภายในโชคชะตา และ เป็ น maker ของโชคชะตา อัลลอฮ์ได้จะสอดคล้องกันหนึ่งสาหรับสถานการณ์เฉพาะทั้ง ขณะที่การชะตากรรม และใน
ขณะดาเนินการ ในทั้งสองมุมมองที่เขามีไม่มีขอ้ จากัดของความรู ้ เขาได้ไม่ก่อน เขาไม่หลังเขา ดังนั้น สาหรับเขา
ไม่มีขอ้ จากัดสาหรับบางสถานการณ์หรื อไม่มีเหตุผลสาหรับ contradiction หรื อความแตกต่าง ตัวอย่าง
สาหรับคนที่ตอนนี้อยูใ่ นกรอบเวลาของเราขออัลลอฮ์ปรารถนาบาง อัลลอฮ์ไม่ได้มีความรู ้นอ้ ยกว่า
และไม่เผลอของเขาและปรารถนาของเขาในขณะที่เขาทาชะตากรรม ดังนั้น ในขณะที่เสกเพื่ออัลลอฮ์สาหรับบางสิ่ งบางอย่าง มีไม่มีขอ้ จากัดของชะตาเราเลย
กับ supplications ของเรา เราสามารถเข้าถึงอัลลอฮ์ ตามที่เขาทาให้โชคชะตาดีข้ ึน
เราสามารถถามได้เสมอแต่อลั ลอฮ์เป็ นโซโลมอน (สันติภาพจะขึ้นเขา) ถามเขาว่า เขาช่วยเรา และ inspires ความดี:
ดังนั้น [โซโลมอน] ยิม้ ขบขันที่คาพูดของเธอ และ ว่า พระเจ้าของฉัน เปิ ดใช้งานฉันจะกตัญญูสาหรับกระป๋ องของคุณซึ่งคุณมี bestowed เมื่อฉัน และ
เมื่อพ่อแม่ของฉัน และทาความชอบธรรมซึ่งคุณอนุมตั ิ และยอมรับฉัน โดยความเมตตาของคุณลงใน [ยศของ] มูลิกากร righteous ของคุณ

(Quran: 27/19)
หนึ่งอาจถาม: "ถ้าฉันไม่เชื่อในอัลลอฮ์ นั้นฉันไม่ขออัลลอฮ์ความช่วยเหลือได้ ดังนั้น ฉันไม่สามารถเอาชนะโชคชะตา และฉันจะกาหนดชะตากรรมไป ดังนั้น
เป็ นที่ฉนั กาลังลงโทษยุติธรรม ในศาสนาอิสลาม สถานะเริ่ มต้นคือ สถานะบริ สุทธิ์ มีเทพเจ้าไม่มีเท็จในสถานการณ์ของอับราฮัม (สันติภาพจะขึ้นเขา);
แต่ผชู ้ าย invents เท็จเทพเจ้า และเหล่านี้ป้องกันเขาหาที่พานักพักพิงในพระเจ้าที่แท้จริ งในคาสัง่ ของเขาที่เกี่ยวข้องในโองการต่อไปนี้:
เขา [141] กล่าวว่าการ "เคารพทาคุณภักดีที่คุณ [เอง] สลักการ ในขณะที่อลั ลอฮ์สร้างคุณและที่คุณทาได้อย่างไร"
(Quran: 37/95-96)
ผูท้ ี่เชื่อในเทพเจ้าเท็จบล็อกตัวเองจากการติดต่อกับผูโ้ ชคชะตายังทาให้ ดังนั้น เขาต้องเลือกกลับไปยังอัลลอฮ์ สภาวะบริ สุทธิ์ เริ่ มต้น
และหลีกเลี่ยงเทพเจ้าเท็จที่เขาเองได้อุปโลกน์ตามที่ระบุในกลอนต่อไปนี้:
และที่ที่เธอถูกบูชาอื่น ๆ กว่าอัลลอฮ์มี averted เธอ [จากส่งเพื่ออัลลอฮ์] แน่นอน เธอถูกจากคน disbelieving
(Quran: 27/43)
8.3.4

เราเลือกกระบวนการต้องสอดคล้องกัน

คนที่โทษปี่ โทษอัลลอฮ์สาหรับตัวเลือกของเขาจะไม่สอดคล้องภายในตัวเอง:
ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็ นอัลลอฮ์ตาหนิสามารถสาหรับทางเลือกของเขาชัว่ และผลของ แล้วทาไมไม่เขาอนุมตั ิทางเลือกชัว่ ที่เขาทาและผลของ ทาไมไม่ไม่เขากลับ
เขาไม่ตอ้ งการวิธีการและวิธีใช้ของอัลลอฮ์ หรื อไม่
ถ้าเขาอนุมตั ิทางเลือกของเขาชัว่ และผลของเหตุเขาตาหนิคนอื่น ถ้าเขาไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ อย่างไรสามารถเขาตาหนิเขาหรื อไม่
เราไม่สามารถเรี ยกร้องว่า จะทาบางสิ่ งที่เรา "วิจารณ์" ให้เรา "คิด" บางสิ่ งบางอย่างไม่ถูกต้อง
อย่างไร การลงโทษอยูใ่ นวิธีหนึ่งสะท้อนอาชญากรรมกลับเมื่ออาชญากร ดังนั้น อาชญากรไม่สามารถปฏิเสธ ถ้าเขาไม่น้ ีอาชญากรรมไปทางผูถ้ ูกกระทา และ
ถ้ามันไม่ยุติธรรมทาไมไม่เขาทากับเหยื่อ ถ้าเป็ นสิ่ งที่ยอมรับได้ ทาไมต้องเขาประท้วงต่อต้านมันเมื่อมันจะสะท้อนให้เห็นเมื่อเขา
8.3.4.1 ข้อตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากได้ดาเนิน
และบรรดาผูป้ ฏิเสธศรัทธาจะตากไฟ [มันจะได้กล่าว], วัน "คุณหมด video presentation; ocean ของคุณระหว่างชีวิตทางโลกของคุณ
และเพลิดเพลินกับพวกเขา ดังนั้นวันนี้คุณจะได้รับการลงโทษยางอายเนื่อง จากถูกคุณหยิ่งเมื่อโลกไม่มีขวา และเนื่อง จากถูกคุณ defiantly ดื้อแพ่ง"
(Quran: 46/20)
ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เราทาให้เราเลือกโดยอิสระ และอัลลอฮ์อนุมตั ิเหล่านั้น และเขาให้เราถามกับเราพร้อมที่จะชาระราคาหรื อความเสี่ ยงที่เราใช้
Aบุคคลอาจเลือกเพลิดเพลินกับชีวิตมีอยู่ และจะพอใจกับมันแทนที่จะได้รับความสุ ขของอัลลอฮ์และพาราไดซ์ แล้วทุกวันที่ขอ้ ตกลงบางส่วนดาเนินการ
และยืนยัน ทุกวันบุคคล reaps บางประโยชน์ของข้อตกลง และ affirms มัน บุคคลมีอิสรภาพในการเลือก
หรื อเปลี่ยนทิศทางของเขาหรื อข้อตกลงจนกว่าลบนั้นตาย การตายคือ ข้อสรุ ปจุดรวมในการดาเนินการของหลักส่วนหนึ่งของข้อตกลง จากส่วนอื่น ๆ
ของข้อตกลงที่จะดาเนินงาน จนกระทัง่ การตาย การดาเนินการของส่วนของข้อตกลงที่ทางโลกจะเสร็ จสมบูรณ์ ถ้าบุคคลไม่พอใจกับสิ่ งที่เกิดขึ้น
แล้วไม่มีอะไรผิดจากมุมมองของเขาและไม่มีใครตาหนิ
นี้เป็ นส่วนบุคคลเต็มเปาในกรณี ของบุคคลที่ชอบสูบบุหรี่ แม้วา่ เขาตายของมะเร็ งในสุ ดเนื่องจากการสู บบุหรี่

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งของส่วนคาสัง่ บวกของข้อตกลงสาหรับการ disbelievers เสร็ จสมบูรณ์แล้วในโลกนี้: เขาอาจมีชอบถูกฟรี จาก thanking พระ
จากไม่รู้สึกรับผิดชอบใด ๆ ไปทางเขา เขาอาจชอบ video presentation ทั้งหมด ocean ที่เขาต้อง ขณะที่เกิดการประท้วงใด ๆ
สาหรับความอยุติธรรมจะถูกจริ ง ๆ ขึ้นเฉพาะหลังจากที่ขอ้ ตกลงการดาเนิน disbeliever ที่จะไม่สามารถปฏิเสธในปรโลก ที่ถูกเนื่องจากที่จุดนั้น
เป็ นส่วนสาคัญของข้อตกลง ดีสาหรับ disbeliever จากมุมมองของเขาจะได้เรี ยบร้อยแล้วดาเนินการ เป็ น protested
ข้อตกลงอาจเฉพาะหลังจากที่มีดาเนินของส่วนคาสัง่ บวกสาหรับฝ่ ายหนึ่ง ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้ไม่:
และ [เมื่อ] ใกล้ ถึงคามัน่ สัญญาเป็ นจริ ง แล้วพลันดวงตาของบรรดาผูป้ ฏิเสธศรัทธาจะถูกโทนโท่ [ในความน่ากลัว ในขณะที่พวกเขาพูดว่า], " O ระกาเรา
เราได้ unmindful นี้ ค่อนข้าง เราไม่ wrongdoers
(Quran: 21/97)
8.3.4.2 ถ้าหนึ่งโทษปี่ โทษอัลลอฮ์ ON THE GROUNDS OF ยุติธรรม ซึ่งหมายความ ว่า อัลลอฮ์ได้เรี ยบร้อยแล้วเสนอให้เขาการแนะนา
แต่เขาปฏิเสธ KNOWINGLY มัน
อย่างไร คนโทษปี่ โทษอัลลอฮ์บนพื้นของความยุติธรรมจะมีถูกคุน้ ค่าของความยุติธรรม โดยอัลลอฮ์ ดังนั้น เมื่อเขาเป็ นการไม่ยุติธรรม นี้หมายความ ว่า
knowingly เขาจะเลือกได้ไม่ยุติธรรม ไม่เนื่องจากอัลลอฮ์ ถ้าเขาส่งเสริ มความยุติธรรม แล้วครั้งแรกเขาต้องได้สู่อลั ลอฮ์และผูอ้ ื่น
8.3.4.3 ผลลัพธ์สุดท้าย PREVAILS
ใน Quran มีคาสัง่ นี้:
ในทานอง ไม่ได้เหล่านั้นก่อนที่จะปฏิเสธจนกว่าพวกเขา tasted การลงโทษของเรา
(Quran: 6/148)
ที่นี่เราดูเน้นสถานการณ์ของเหตุการณ์จริ งของการลงโทษ จินตนาการการ disbeliever เข้าสู่นรก ขณะที่ จะมาเชื่อในนรก หรื อไม่ ถ้าเขาเชื่อ
แล้วเขาจะได้เชื่อตามเมื่อการสังเกตของเขาเอง และอัลลอฮ์ไม่รบกวนกับการตัดสิ นใจเชื่อ หรื อ ไม่ ในโลกนี้ที่เรามีอิสระที่จะเลือกตรงนั้น
เขาเลือกตามการคานวณและการสังเกตของเขาเอง นี้เป็ นกรณี ในกลอนข้างบน ถ้าเขาไม่เชื่อ แล้วย่อมมีอะไรและไม่มีใครตาหนิ และในโองการต่อไปนี้
จะมีใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องจากเสี ยงไปทาง disbeliever ในปรโลก:
"อยูไ่ ฟซึ่งคุณใช้ในการปฏิเสธ
แล้ว จะวิเศษนี้ หรื อคุณไม่เห็นหรื อไม่
[ป้ อนงาน] เขียนณ แล้ว อดทน หรื อร้อนรนมันเหมือนทั้งหมดสาหรับคุณ คุณมีเฉพาะกาลัง recompensed [สาหรับ] ใช้ทา
(Quran: 52/14-16)
ความจริ งเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เกิดขึ้นสุ ด เมื่อสิ่ งที่เกิดขึ้นคือเห็น หนึ่งสามารถไม่ใส่อาร์กิวเมนต์ที่ contradicts เกิดอะไรขึ้นมา
หรื อนาหน้าอาร์ กิวเมนต์ซ่ ึงอยูข่ า้ งบน และภาย นอกความรู ้ของอัลลอฮ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อ disbeliever ที่กาลังจะป้ อนนรก เขาไม่สามารถอ้างว่า
อัลลอฮ์ได้ถูกทาลาย เนื่องจากการเรี ยกร้องของเขาจะเป็ นเฉพาะส่วนบุคคล และให้เหตุผลของเขาและการตาหนิจะมีถูกอยูแ่ ล้วรู ้จกั โดยอัลลอฮ์ ถ้าหนึ่งอ้างว่า
รู ้ดียงิ่ กว่าอัลลอฮ์ที่มีนอ้ ยในขณะที่เขากาลังโทษสาหรับความอยุติธรรมของเขา แล้ว เป็ น เพราะหยิง่ ของเขา และเขาไม่ถูกต้อง อย่างมือ ในโลกปัจจุบนั
คงไม่สามารถอ้างดังกล่าวความอยุติธรรมเทียบกับตัวเองเนื่องจากเขาไม่เชื่อในอัลลอฮ์
8.4

ถ้าอัลลอฮ์คือ เวียงจันทน์ และดีจึงมีทุกข์และอธรรม?

และอัลลอฮ์คือเคย Knowing และปัญญา

(Quran: 4/111)
อัลลอฮ์คือ Wise ก็เขาไม่ ยึดเหตุผลตามมุมมองของเขา สิ่ งที่เราเห็นเป็ นค่าลบในโลกนี้ยงั มี ด้วยเหตุผล
ขั้นตอนการนาเสนอกัน คือ เฟสชัว่ คราวซึ่งจะสิ้นสุ ดที่กาหนดเวลาแน่นอน เป็ นขั้นตอนที่เตรี ยม ด้วยขนาดของจานวนมากรวมทั้งมิติทางกายภาพ ชีวภาพ
สังคม แต่ละสาหรับเฟสที่ถาวรในปรโลก ดังนั้น สิ่ งที่เราเห็นในเฟสนี้ เป็ นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภาพทั้งหมด
ในหลายกรณี สาเหตุของ disbelief คือ ปฏิเสธสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นการต่อต้านความรู ้สึกส่วนตัวบางอย่าง ในหลายกรณี สาเหตุของ disbelief คือ
ปฏิเสธของอะไรจะเริ่ มมีผล ในคาสัง่ : "ฉันไม่เชื่อในพระเจ้าที่ทาให้เด็กของการตายของพ่อบริ สุทธิ์ " หมายความ ว่า
บุคคลดังกล่าวจะเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นด้วยเงื่อนไขที่ไม่มีเด็กตาย ในคาอื่นๆ เขาจะเชื่อถ้าพระเจ้าถูกตรงตามความปรารถนาของเขา ตามศาสนาอิสลาม
การสังเกต prevails อัลลอฮ์จะไม่ตามความปรารถนาของเรา เขาเป็ น ตามตัว และขนาดตามที่เราสังเกต
นัน่ คือการได้เนื่องจากมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่เราสังเกตและอัลลอฮ์
ทุกข์ทวั่ ไป คือ ผลพวงของอัลลอฮ์ของสละกลับสิ่ งที่เขาได้รับ เนื่องจากไม่มีพระเจ้าไม่ใช่เขาไม่ เขาไม่มีสิ่งที่ถูกกาหนด หรื อสร้างขึ้นสุ ด โดยผูอ้ ื่น ว่าผูท้ ี่ให้
และว่าผูท้ ี่มีสิทธิ เรี ยกคืนเขาให้ ตัวอย่าง สาหรับบางคน การตายของบุคคลที่มีเด็กอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
อัลลอฮ์ที่ได้กาหนดให้แก่บุคคลนั้นชีวิตของเขาและเด็กเหล่านั้น พ่อสามารถย่อมนากลับอะไรได้ให้พวกเขาได้
เราไม่สามารถเรี ยกร้องจะมีความปรานีกว่าอัลลอฮ์ที่ทาให้เว็บเพจเป็ นพันของสิ่ งมีชีวิตอยู่ และเราไม่สามารถเค้นอัลลอฮ์ให้ ตามที่เราต้องการ
สวรรค์และเหตุการณ์ไม่ดีหมด หรื อร้ายทั้งหมด มีแง่บวกและแง่ลบในหลายกรณี อีกครั้ง ในขณะที่บางสิ่ งบางอย่างจะไม่ดีสาหรับบางคน
มันอาจดีสาหรับคนอื่น อัลลอฮ์ไม่เพียงพระของผูท้ ี่อาศัยอยู่ ณเวลาหนึ่ง เขาเป็ นพระเจ้าทั้งหมด รวมทั้งผูท้ ี่อาศัยอยูแ่ ละผูท้ ี่จะอาศัยอยู่
รุ่ นเก่าจะปล่อยให้ไปเปิ ดห้องพักสาหรับใหม่ นี้ยงั ช่วยให้สิ่งที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไปดี มีการอ้างอิงถึงข้อเท็จจริ งเหล่านี้ในโองการต่อไปนี้:
พูดว่า, " O อัลลอฮ์ เจ้าของอานาจอธิ ปไตย คุณให้อานาจอธิ ปไตยซึ่งเป็ นบุคคลที่คุณจะ และคุณใช้อานาจอธิ ปไตยอยูท่ ี่คุณจะ
คุณเกียรติศกั ดิ์ที่คุณจะ และถ่อมตัวซึ่งคุณจะ
ในมือของคุณจะดี [ทั้งหมด] แน่นอน คุณอยูเ่ หนือทุกสิ่ งทุกอย่างเชี่ยวชาญ
คืนการใส่วนั เกิด และคุณทาให้วนั คืน การป้ อน
และคุณนาชีวิตจากความตาย และคุณนาตายจากการมีชีวิต
และคุณให้แก่บุคคลที่คุณจะไม่ มีบญั ชีสารอง"
(Quran: 3/26-27)
ในหลายกรณี ความชัว่ จะเห็นเป็ นความชัว่ เนื่องจากมีดีนอ้ ยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสถานการณ์ดีกว่า แม้วา่ สถานการณ์ร้ายนี้จาเป็ นอย่างยิ่งจะดี
และเป็ นที่พอใจ ตัวอย่างเช่น ถ้าคนที่เป็ นเจ้าของอพาร์ทเมนท์ 100 เสี ย 90 ของพวกเขาเนื่องจากมีแผ่นดินไหว เขาอาจไม่มีความสุขมาก อย่างไรก็ตาม
หลายคนจะมีความสุขมากถ้าพวกเขาเป็ นเจ้าของอพาร์ทเมนท์ที่เดียวเท่านั้น
ในบางกรณี สิ่งที่เราเห็นเป็ นความชัว่ ได้ส่วนใหญ่ดีข้ ึน สิ่ งต่าง ๆ ที่เราเห็นเป็ นไม่ดีอาจทาให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็ นบวกมาก ตัวอย่าง สาหรับนักเรี ยนบางอย่าง
มันอาจเป็ นฝันร้ายล้มเหลวในการสอบบาง แต่ถา้ มีความเสี่ ยงของความล้มเหลวในการสอบ แล้วผลลัพธ์ของการศึกษาจะเป็ นที่พอใจน้อย
กลอนต่อไปนี้อา้ งอิงถึงข้อเท็จจริ งนี้:
แต่บางทีคุณเกลียดสิ่ ง และเป็ นการดีสาหรับคุณ และบางทีคุณรักสิ่ ง และมันไม่ดีสาหรับคุณ และอัลลอฮ์ รู ้ ในขณะที่คุณไม่ทราบ
(Quran: 2/216)

ความดีหรื อความชัว่ เป็ นอัตวิสยั ในหลายกรณี ความดี ultimate หรื อ evilness ของบางสิ่ งบางอย่างจะถูกกาหนดตามผูเ้ ป็ นทั้งหมด Knower
นอกจากนี้ เนื่ องจากจุดอ่อนที่เรามีเป็ นมนุ ษย์ เหตุการณ์บางอย่างอาจดูมากรุ นแรงกว่าพวกเขาจริ ง ๆ จะได้ เมื่อเราเห็นผูบ้ ริ สุทธิ์ ตายทารก เราอาจมากหวัง
เนื่องจากเราไม่สามารถสร้าง แต่สาหรับอัลลอฮ์ เป็ นการง่ายมากในการสร้างให้เขาอีกครั้ง
กลุ่มของความชัว่ ประกอบด้วยด้านที่ willfully กระทา โดยมนุษย์เช่นนับไม่ถว้ น frauds, robberies Evils
ระหว่างเหล่านี้ที่ไม่ได้สมดุลในโลกนี้จะเต็มที่ชดเชยบน และหลัง จากวันตัดสิ น และจะสามารถสร้างดุลทั้ง สาหรับอาชญากรและผูถ้ ูกกระทา
มีการอ้างอิงนี้ในการกลอนต่อไปนี้:
และเราวางระดับของความยุติธรรมสาหรับคืนที่วนั ของชีพ เพื่อชีวติ ไม่มีจะถือว่า unjustly ที่ท้ งั หมด และ ถ้ามี [แม้] น้ าหนักของเมล็ดมัสตาร์ด
เราจะนามันมา และเพียงพอคือเราเป็ นนักบัญชี
(Quran: 21/47)
ดังนั้น เช่นหนึ่งอาจพูดว่า อัลลอฮ์ตอ้ งไม่อนุญาตให้บุคคล steals ดีของผูอ้ ื่น ถ้าขโมยนี้จะเห็นเป็ นเรื่ องราวทั้งหมด แล้วมันแน่นอนจะเต็มเปาไม่ยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เรื่ องทั้งหมด สถานการณ์น้ ีเกิดขึ้นเนื่องจากอัลลอฮ์มอบอานาจมนุษย์ และได้ให้อิสรภาพในการเลือกตัดสิ นใจของแต่ละตัว และสังคม
เป็ นดังนั้น พฤติการณ์ดงั กล่าวของมนุษย์ และพวกเขามีผล อัลลอฮ์สร้าง sanctions ต่อต้านการกระทาดังกล่าวในชีวิตนี้เป็ นการแนะนาให้เรา อย่างไร
ในปรโลก ตามที่กล่าวไว้ในกลอนข้างบนดุลจะเต็มสร้างการ ดังนั้นภาพทั้งหมดเป็ นสวยงาม และ สมดุล แม้วา่ ส่วนเล็ก ๆ ที่เราเห็นในบางครั้งอาจดูน่าเกลียด
และการขาดดุล
ดังนั้น ข้อควรพิจารณาจากจากัด หรื ออัตนัยจุดมองอาจจะทาให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความชัว่ และอัลลอฮ์ได้ ในบริ บทนี้
ความดีและความชัว่ ที่เกี่ยวข้องสาหรับแต่ละของเราควรกาหนดตามสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์ ตัวอย่าง บุคคลที่อยู่ ในสวัสดิการดี
ณเวลาหนึ่ง แต่ ในรู ปร่ างที่ไม่ดีในความสัมพันธ์ของเขากับอัลลอฮ์ อาจไม่ถือว่าเป็ นความจริ งในสถานการณ์ที่ดี อนึ่ง บุคคลผูท้ ี่มีปัญหาสุ ขภาพที่ร้ายแรง
แต่ผทู ้ ี่อยูใ่ นความสัมพันธ์ที่ดีกบั อัลลอฮ์ได้ในความเป็ นจริ งในสถานการณ์ที่ดี
ความทุกข์ยากทั้งหมดไม่ใช่ปัญหาในความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์กาลังชัว่ คราว ในโองการต่อไปนี้ เราเห็นตัวอย่างเกี่ยวกับความจริ ง:
แน่นอนQarunมาจากคนของโมเสส แต่เขา tyrannized และเราได้ให้เขาของสมบัติประจาแป้ นจะ burden band ของผูช้ ายแข็งแรง
thereupon คนของเขาว่า เขา "ไม่หฤหรรษ์ แน่นอน อัลลอฮ์ไม่ชอบการฮึก
แต่หา ผ่านที่ที่อลั ลอฮ์ได้กาหนดให้แก่คุณ บ้านของปรโลก และ [ยัง], อย่าลืมของที่ใช้ร่วมกันของโลก [นาเสนอ] และทาดีเป็ นอัลลอฮ์ได้ทาดีกบั คุณ
และความไม่ความเสี ยหายในแผ่นดิน แน่นอน อัลลอฮ์ไม่ชอบ corrupters
เขากล่าวว่า "ฉันเท่านั้นเนื่องจากความรู ้ที่มีรับ" เขาไม่ทราบว่า อัลลอฮ์ได้ทาลายเขาของรุ่ นก่อนผูถ้ ูกมากกว่าเขาในอานาจ และสูงกว่าในดัง [รวย] หรื อไม่
แต่อาชญากร เกี่ยวกับบาปของพวกเขา จะไม่มีขอ [142] .
ดังนั้น เขาออกมาก่อนที่คนของเขาในเครื่ องประดับของเขา ผูท้ ี่ตอ้ งการชีวิตทางโลกที่วา่ การ "Oh, would ที่เรามีเหมือน อะไรไปQarunรับ แน่นอน
เขาเป็ นหนึ่งโชคดี
แต่บรรดาผูท้ ี่ได้รับความรู ้ที่กล่าวว่า: "ระกาเพื่อคุณ รางวัลของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็ นการดียิ่งสาหรับผูท้ ี่เชื่อ และไม่ความชอบธรรม และไม่มีจะได้รับยกเว้นผูป้ ่ วย"
และเราเกิดโลกกลืนเขาและบ้านของเขา และมีสาหรับเขาไม่มีบริ ษทั สามารถช่วยเขาได้นอกจากอัลลอฮ์ หรื อถูกเขาคน [อาจ] ปกป้ องตัวเอง
และบรรดาผูท้ ี่มีใจชอบสาหรับตาแหน่งของเขาก่อนหน้าวันที่เริ่ มต้นพูด: "โอ้ วิธีอลั ลอฮ์ขยายส่วนสารองที่เขา wills ของมูลิกากรของเขา และจากัดมัน
ถ้าไม่อลั ลอฮ์มีปรึ กษากระป๋ องเรา เขาอาจทาให้เกิดการกลืนเรา โอ๋ วิธีการ disbelievers ไม่สาเร็ จ
(Quran: 28/76-82)

ดังนั้น ตราบที่ส่งเพื่ออัลลอฮ์ และทาตามคาแนะนาของเขา ทุกสิ่ งทุกอย่างได้ดีสาหรับเขา ดังที่กล่าวในตัว Quran:
มีอะไรมาให้คุณของดีจากอัลลอฮ์ แต่อะไรมาให้คุณของความชัว่ , [O ชาย], มาจากตัวคุณเอง
(Quran: 4/79)
จากมุมมองของมนุษย์ ถ้าเรามีแรงบางอย่าง บางค่า และ ถ้าเราเชื่ อในอัลลอฮ์ สิ่ งที่เราพิจารณาเป็ นค่าลบสาหรับเราในแรกเห็นจะทาให้เราปลอดภัย
ตัวอย่างเช่น สมมติวา่ คนที่มีปัญหาสุ ขภาพ และเขาเป็ นผูป้ ่ วย และขอให้อลั ลอฮ์สาหรับความช่วยเหลือ ในกรณี น้ ีจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเขาและอัลลอฮ์
และอัลลอฮ์จะขอบคุณที่ และเพิม่ องศาของเขาในสวรรค์ของเขา ความทุกข์ยากดังกล่าวจะเปิ ดใช้งาน เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และทาให้อุบตั ิอานาจภายในของเราเป็ นความสงสาร ความอดทน และความรักของเรา สาหรับอัลลอฮ์ และผูอ้ ื่น
แต่แน่นอนลักษณะพิเศษดังกล่าวจะไม่มีเหมือนกันสาหรับทุกคน จะไปเทียบกับอัลลอฮ์เนื่องจากเหตุการณ์ดงั กล่าวว่าเป็ น superior ไปให้เขา ดังนั้น
เหตุการณ์ดงั กล่าวจะทาหน้าที่เป็ นทดสอบด้วย รวบรัดนี้เป็ นอธิ บายในโองการต่อไปนี้:
และเราจะย่อมทดสอบคุณกับบางสิ่ งบางอย่างของความกลัว และความหิวและการสูญเสี ยทรัพย์สมบัติ และชีวติ และผลไม้
แต่ข่าวดีแก่คนไข้ ผูท้ ี่ เมื่อภัยกัดเหล่านั้น กล่าวว่า "แน่นอนเราเป็ นของอัลลอฮ์ และแน่นอนให้เขา เราจะกลับ"
เหล่านี้เป็ นตัวที่เมื่อใครมีอาศิรพจน์จากพระเจ้าและความเมตตาของพวกเขา และเป็ นผูแ้ นะนา [rightly]
(Quran: 2/155-157)
8.5

ความแตกต่างหลักระหว่างศาสนาอิสลามและศาสนาคริ สต์คืออะไร?

เป็ นแหล่งของข้อความของมุฮมั มัด Prophets โมเสสและพระเยซูคริ สต์ (สันติภาพเป็ นเมื่อนั้น) เหมือนกัน essences ของข้อความจะเหมือนกัน
[143] อย่างไรก็ตาม ร่ วมสมัยหลักศาสนายูดายและศาสนาคริ สต์ต่างบ้างจากการสอนต้นฉบับของโมเสสและพระเยซูคริ สต์ (สันติภาพเป็ นเมื่อเหล่านั้น)
ดังนั้นจึง มีความแตกต่างระหว่างศาสนาอิสลามและศาสนาเหล่านั้น และ ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้ อิสลามเชิญ Jews
และคริ สเตียนเพื่อสาระสาคัญมากของข้อความเหล่านี้:
พูดว่า, " O คนของพระคัมภีร์ คาที่เป็ นการทัว่ ไประหว่างเรามา และที่เราจะเคารพภักดีอลั ลอฮ์ยกเว้น และไม่เชื่อมโยงอะไรกับเขา
และไม่มีอื่นเป็ นขุนนางแทนอัลลอฮ์" แต่ถา้ พวกเขาเบน จึง พูดว่า "แบกพยานที่เรามีมุสลิม [ส่งไปให้เขา]"
(Quran: 3/64)
ดังนั้น ในส่วนต่อไปนี้ เราจะอธิ บายความแตกต่างหลักยึดสาคัญ:
8.5.1

พระเจ้า

8.5.1.1 คุณลักษณะของพระเจ้า
ในศาสนาคริ สต์ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าเป็ นดังนี้: ในแนวความคิดของพระเจ้า มีสามคนถือว่า เป็ นหนึ่ง
คริ สเตียนบางเข้าใจมันเป็ นสามส่วนที่สร้างทั้งหมด บางส่วนของพวกเขาเข้าใจมันเป็ นพระเจ้าเดียวกับแบบฟอร์มที่ 3
บางส่วนของพวกเขาเข้าใจว่าเป็ นพระที่มีแปลงเป็ นการชัว่ คราวเป็ นมนุษย์ [144] บางส่วนของพวกเขาเข้าใจว่าเป็ นบุคคลที่สามที่มีเป้ าหมายเดียวกัน
[145]... สองส่วนหรื อฟอร์มของเอกภาพนี้เป็ นตัวผู ้ คล้ายกับมนุษย์ และแสดงถึงผูค้ นโดยทัว่ ไปจะเป็ นสี ขาวที่บางวัย อีกหนึ่งคือ ผี
น้อยหนึ่งของพวกเขาดาเนินการจากการอีกตัวหนึ่งแม้วา่ พวกเขาทั้งหมดประถม สาหรับบาง มีไม่มีความสาคัญตามลาดับระหว่างนั้น
น้อยหนึ่งของพวกเขาเกิด และตาย ความตายนี้เกิดขึ้นเพื่อ ให้มีการบูชา และ เพื่อพระเจ้านั้นจะสามารถบันทึกมนุษย์จากบาป มีคุณลักษณะอื่น ๆ
ทัว่ ไประหว่างชิ้นส่วนบางอย่างของพระเจ้านี้และสิ่ งมีอื่น ๆ ชีวิต เช่นมีส่วนที่เป็ นตา หู จมูก โดยรวม...

ตามพระเยซูอิสลามคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา) ไม่เคยพูดสิ่ งต่าง ๆ เขาสอนในทานองเดียวกันเป็ นมุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา)
ตามที่พระเจ้าของศาสนาอิสลามเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาไม่ได้ประกอบด้วยฟอร์ม รุ่ น และบุคคลที่แตกต่างกัน คงจะไม่เหมือนกับอะไร ศาสนาในอิสลาม
อัลลอฮ์คือ พระเจ้าทั้งหมด เขาไม่ใช่มนุษย์ เขาเป็ นพระเจ้าของ universes ทั้งหมด เขาเป็ นพระเจ้าของมด แต่ยงั เขาเป็ นพระเจ้าของดาราจักรใด ๆ
และเขาไม่ใช่ชาย หรื อหญิง เขาอยูน่ อกเหนือสิ่ งที่เราสามารถจินตนาการ เราไม่สามารถเปรี ยบเทียบเขากับมนุษย์
ในกลอนต่อไปนี้ อัลลอฮ์อย่างชัดเจนปฏิเสธตรี เอกานุภาพ:
ดังนั้น เชื่อในอัลลอฮ์และศาสนทูตของเขา และไม่ ว่า "สาม" desist ดีกว่าสาหรับคุณ แน่นอน อัลลอฮ์เป็ นพระเจ้าหนึ่งแต่ Exalted
อยูเ่ ขาข้างบนมีบุตรชาย
(Quran: 4/171)
8.5.1.2 ความสัมพันธ์กบั พระเจ้า
อย่างไร ในศาสนาคริ สต์ พระเจ้าได้ปราบให้มนุษย์ในบางวิธี ในศาสนาคริ สต์พระเจ้า sacrifices บุตรชายของเขาสาหรับมนุษย์
ตามศาสนายูดายและศาสนาคริ สต์ มีความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า Jews และคริ สเตียนที่อินทรี ย ์ แต่ตาม Quran ใช่ Jews
หรื อที่คริ สเตียนมีสิทธิ พิเศษใด ๆ หรื อความสัมพันธ์ใด ๆ พิเศษกับอัลลอฮ์ กลอนต่อไปนี้อธิ บายนี้:
แต่ Jews และพูดคริ สเตียน
"เราเป็ นเด็กของอัลลอฮ์และรักเขา
พูด "ลงแล้วทาไมไม่เขาโทษคุณสาหรับบาปของคุณ
ค่อนข้าง คุณเป็ นมนุษย์จากนั้นได้สร้าง เขา forgives ที่เขา wills และเขา punishes ที่เขา wills
และอัลลอฮ์เป็ นสมาชิกอาณาจักรฟากฟ้ าและแผ่นดินโลก และอะไรก็ตามคือระหว่าง และเขาคือ ปลายทาง [สุ ดท้าย]
(Quran: 5/18)
ตามศาสนาคริ สต์ ประสบความสาเร็ จคือผ่านทางพระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา) แต่ตามศาสนาอิสลาม
มีภววิสยั ที่มีเพื่อตอบสนองในการประสบความสาเร็ จตามที่อธิ บายไว้ในกลอนต่อไปนี้:
มันจะเป็ นไปตามปรารถนาของคุณ [มุสลิม], หรื อของคนของพระคัมภีร์ [Jews และคริ สเตียน];
Whosoever ทางานร้าย จะมีการ recompense ดังกล่าว และเขาจะไม่พบผูช้ ่วยเหลือนอกจากอัลลอฮ์หรื อตัวป้ องกันใด ๆ
(Quran: 4/123)
8.5.2

ผูเ้ ผยพระวจนะ

ตามวันนี้หลักศาสนาคริ สต์พระเยซูเยซู (สันติภาพจะขึ้นเขา) คือการพระเจ้า ตามศาสนายูดาย เขาคือเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะเท็จและโกหก ตามศาสนาอิสลาม
เขาคือมนุษย์และ messenger ของอัลลอฮ์และเมสไซยาห์ตามที่อธิ บายไว้ในโองการต่อไปนี้:
ปฏิเสธพวกเขาได้อย่างแน่นอนศรัทธาผูท้ ี่กล่าวว่า อัลลอฮ์เป็ นพระเยซู บุตรชายของเมรี่ พูดว่า
"แล้วผูท้ ี่ไม่สามารถป้ องกันอัลลอฮ์เลยถ้าเขามีวตั ถุประสงค์เพื่อทาลายพระเยซู บุตรชายของเมรี่ หรื อแม่ของเขา หรื อทุกคนบนโลก
และอัลลอฮ์เป็ นสมาชิกอาณาจักรฟากฟ้ า และโลก และอะไร ๆ ที่เป็ นระหว่างเหล่านั้น เขาสร้างเขา wills และอัลลอฮ์อยูเ่ หนื อทุกสิ่ งทุกอย่างเชี่ยวชาญ

(Quran: 5/17)

ฟากฟ้ าเกือบ rupture ซึ่งเป็ นโลกแยกเปิ ด และภูเขายุบใน devastation ที่วา่ พวกเขามาเพื่อ Beneficent ชาย
และไม่เหมาะสมสาหรับ Beneficent ที่เขาควรนาบุตรชาย
(Quran: 19/90-92)

เมสไซยาห์ บุตรชายของเมรี่ ไม่แต่ messenger [อื่น ๆ] ศาสนทูตได้ผา่ นบนเขาก่อน และแม่ของเขาถูกแฟนของจริ ง
พวกเขาทั้งสองใช้ในการรับประทานอาหาร ดู วิธีทาล้างพวกเครื่ องหมาย แล้ว ดู ว่าพวกเขาจะ deluded
(Quran: 5/75)
คาสัง่ ของพระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา) ใน จอห์น/12/49-50 ทาให้ มันล้างที่เขากล่าวว่า เขาได้ messenger ในโองการเหล่านั้น
เขาชัดเจนบอกว่า: ได้ไม่พดู ของตัวเอง แต่ ที่พระที่ส่งให้เขาให้เขาประกาศิตเกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งพูดและพูด และว่า ก็เขาพูด เขาพูดเหมือนกับพระเจ้าได้บอกเขา
อีกครั้ง ตามที่เราเห็นใน จอห์น/17/11 ความสัมพันธ์ของพระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา) เพื่ออัลลอฮ์คือในภาษาของเขาส่วนใหญ่ similitude
และเอกภาพของตนคือ เอกภาพเป็ นวินยั ของเขาพระเขา: กลอนนี้ เขาถามพระป้ องกันศรัทธาในชื่อของเขาเพื่อให้พวกเขาอาจเป็ นหนึ่ง
เป็ นเขาและลอร์เป็ นหนึ่ง
ตามศาสนาอิสลาม ศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) เป็ นเพียงมนุษย์อย่างเราเป็ นพยนต์อย่างชัดเจน และรัดกุมในการกลอนต่อไปนี้:
พูด, (O มุฮมั มัด) " ฉันเท่ามนุษย์เช่นคุณ ให้ใครเปิ ดได้ถูกเผยว่า พระเจ้าของคุณเป็ นพระเจ้าหนึ่ง
ดังนั้นบุคคลจะหวังการประชุมกับพระเจ้าของเขาปล่อยให้เขาทางาน righteous และเชื่อมโยงในบูชาของพระเจ้าของเขาทุกคนที่ "
(Quran: 18/110)
มนุษย์เป็ นเหมือนจุดเมื่อเราเปรี ยบเทียบกับโลก โลกจะเหมือนเป็ นจุดเมื่อเราเปรี ยบเทียบกับระบบสุ ริยะ
ระบบสุ ริยะของเราเป็ นเหมือนจุดเมื่อเราเปรี ยบเทียบกับดาราจักรของเรา
ดาราจักรของเราเป็ นเหมือนจุดเมื่อเราเปรี ยบเทียบกับชื่อดาราจักรที่พบขณะนี้มีมากมาย และชื่อดาราจักรเหล่านั้นอาจจะเป็ นเหมือนกับจุดภายใน spacetime ของเราและจักรวาลของเรา และ space-time ของเราเป็ นบางทีเหมือนเป็ นจุดเมื่อเราเปรี ยบเทียบกับการ space-times และ universes
ที่อาจสร้างอัลลอฮ์ และเหล่านี้ท้ งั หมดมีค่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสิ่ งที่อลั ลอฮ์อาจสร้าง และดารงรักษาจุดมาก ดังนั้น
วิธีเป็ นไปได้เมื่อต้องการกาหนดที่ความเหมือนระหว่างอัลลอฮ์และมนุษย์ผทู ้ ี่อ่อนดังนั้นในเมื่อเทียบกับอัลลอฮ์สร้างอยู่ หรื อไม่ และวิธีมนุษย์อาจว่า
บุตรชายของเขา
นอกจากนี้ ตาม Quran พระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา) ใช่ท้ งั ถูกฆ่าและ ไม่ crucified [146]ตามที่อธิ บายไว้ในโองการต่อไปนี้:
และสาหรับ disbelief ของพวกเขาและของพวกเขาพูดกับเมรี่ ดีการ ประมาท
และ [] ของพวกเขา ว่า, "แน่นอน เราฆ่าเมสไซยาห์ พระเยซู บุตรชายของเมรี่ messenger ของอัลลอฮ์" และจะได้ไม่ฆ่าเขา หรื อไม่กก็ างเขนเขา
แต่ปรากฏให้จงได้ และแน่นอน แตกต่างเหนือผูท้ ี่อยูใ่ นการสงสัยเกี่ยวกับมัน พวกเขามีความไม่รู้ของมันยกเว้นต่อไปนี้ของอัสสัมชัญ และจะได้ไม่ฆ่าเขา
บางอย่าง
(Quran: 4/156-157)

8.5.3

วิธีการ

ตรี เอกานุภาพเชื่อ โดยคริ สเตียนหลักสงสัยเป็ น: ถ้าพระเจ้ามีพอ่ เขามีแม่เป็ นดี [147] ถ้ามีเทพเจ้าพ่อแล้วพ่อของพ่อนี้คือใคร
ใครคู่กนั ระหว่างพ่อและลูกชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีขอ้ ขัดแย้งหรื อไม่ ถ้ามีเดียวกันทาไมไม่มีบุคคลที่สามหรื อไม่ ถ้าพวกเขาจะไม่เหมือนกัน
อย่างไรบ้างที่หนึ่ง... ถ้ามีมากกว่าหนึ่งส่วน หรื อแบบฟอร์มของพระเจ้าทาอย่างไร เรารู ้วา่ จะไม่มีสี่ส่วน หรื อแบบฟอร์ม หรื อพระเจ้าอีก ใครเป็ นผูส้ ร้างจมูก
ตา...ของพระเยซู (สันติภาพจะขึ้นเขา) หรื อไม่ พวกเขากาลัง self-creator และถ้าผ่านขั้นตอนใด ถ้ามี self-creator
แล้วทาไมต้องเราเชื่อในพระเป็ นเจ้าเมื่อเราเห็นสิ่ งที่คล้ายกันในจักรวาลหรื อไม่ [148]
คาถามดังกล่าวเป็ นสาคัญมากที่พวกเขาเกี่ยวข้องกับวิธีการของแต่ละคนที่เลือกจะศาสนาอิสลาม
คาถามเหล่านี้จะยังสาคัญที่พวกเขาเกี่ยวข้องกับสาระสาคัญของแนวคิดของ "พระเจ้า" มาก ตัวอย่าง ถ้าคนเชื่อว่า เสื้ อของเขาเป็ นพระเจ้าที่
แล้วคงสิ่ งที่เขาหมายถึงแนวคิดของพระเจ้าโดยจะแตกต่างกันมากกว่าอะไรที่ Muslim หรื อเป็ นคริ สเตียนหมายถึงโดยแนวคิดของพระเจ้า
ดังนั้นแนวคิดของพระเจ้าเป็ นเพียง concept เลือกได้กบั ภาสไม่มีสาหรับคนนี้ ดังนั้น เขาจะไม่นา โดยเขาสังเกตในจักรวาล และ
ด้วยกระบวนการทางตรรกะ
ยอมเมื่อหนึ่งไม่สามารถอธิ บายกับตัวเองคาถามดังกล่าว โดยการใช้ตรรกะที่ติดต่อกัน แล้วเขารับคาตอบและความเชื่อที่ไม่ มีการตั้งคาถาม ได้แก่ผา่ นทาง
dogma [149] ดังนั้น ถ้าเป็ นโดยไม่ตอ้ งตั้งคาถาม แล้วทาไมจะไม่เขาเลือกศรัทธาหรื อ disbelief อื่น โดยไม่มีการตั้งคาถาม อย่างไรก็ตาม
ในศาสนาอิสลาม แทบทุก Muslim เชื่ อว่า เขาควร และสามารถป้ องกันความเชื่อของเขา โดยการใช้ตรรกะดังที่ปรากฏใน Quran
8.5.4

หนังสื อศักดิ์สิทธิ์

ใน testaments เก่า และใหม่ มีการคาดคะเนเกี่ยวกับศาสนทูตในอนาคตและข้อความของอัลลอฮ์ ตัวอย่าง ในพันธสัญญาเดิม / โยชูวา/18/18-19
เราอ่าน: "ฉันจะยกพวกเขาขึ้นผูเ้ ผยพระวจนะจากน้องของตน เช่นจง thee;, และจะใส่คาของฉันในปากของเขา และเขาจะพูดจงทั้งหมดว่า ฉันจะสัง่ ให้เขา
และมันต้องมาผ่านไป ที่ไม่ whosoever จะ hearken จงคาของฉันซึ่งเขาต้องพูดชื่อของฉัน ฉันจะต้องได้ของเขา"
และ ในพันธสัญญาใหม่ / จอห์น 16/12-13 พระเยซูพระเยซู (สันติภาพจะขึ้นเขา) กล่าวว่า: มี แต่สิ่งต่าง ๆ พูดจงคุณ แต่คุณไม่สามารถแบกนั้นขณะนี้
Howbeit เมื่อเขา ผีจริ ง [150], เป็ นมา เขาจะแนะนาคุณเข้าสู่ความจริ งทั้งหมด: สาหรับเขาจะไม่พดู ของตัวเอง แต่ส่วนเขาจะ ฟัง ว่า จะพูด:
และเขาจะแสดงสิ่ งต่าง ๆ มา
ดังนั้น มันชัดเจนจากคาของพระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา) ว่า มีการต้องการความเทพในอนาคตและมี messenger ในอนาคต [151]
ดังนั้นข้อความของพระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา) ได้ไม่เต็มที่รับโดยชุมชนของเขา [152] Jews ผูย้ งั คง
คาดหวังว่าเมสไซยาห์มายังมีสิ่งสาคัญเพื่อตอบสนอง ดังนั้น สาหรับ Jews ยังศาสนายูดายไม่สมบูรณ์ยงั ได้ อย่างไรก็ตาม กับศาสดามุฮมั มัด
(สันติภาพจะขึ้นเขา) ข้อความของอัลลอฮ์เสร็ จเรี ยบร้อยสาหรับมนุษย์ในลักษณะที่ชดั เจน และสมบูรณ์มากที่สุด ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้:
วันนี้ฉนั มี perfected คุณศาสนา
และเสร็ จสิ้นกระป๋ องของฉันเมื่อคุณ
และได้รับการอนุมตั ิสาหรับคุณ
ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนา
(Quran: 5/3)

มุฮมั มัดไม่ใช่พอ่ ของ [] ใดของผูช้ ายของคุณ แต่ [เป็ น] Messenger ของอัลลอฮ์และท้ายของ prophets และอัลลอฮ์รู้เต็มรู ปแบบของสิ่ งต่าง ๆ
ทั้งหมดที่มี [153] .
(Quran: 33/40)
ดังนั้น เป็ น Quran ความเทพสุ ดท้าย ซึ่งแตกต่างจากหนังสื อศักดิ์สิทธิ์ ก่อนหน้า อัลลอฮ์ให้การรับประกันว่า เขาจะป้ องกัน:
แน่นอน เป็ นผูส้ ่ง ลง Quran และแน่ นอน เราจะเป็ นผูป้ กครองของ เรา
(Quran: 15/9)
และในอดีตนั้นถูกป้ องกันไว้ วันนี้เรามี Quran หนึ่งทุกแห่งซึ่งเป็ นภาษาต้นฉบับซึ่งมันถูกเปิ ดเผย
แต่เร็ วที่สุดพร้อมใช้งานสาเนาของพันธสัญญาใหม่เป็ นตัวอย่างในภาษากรี ก อย่างไรก็ตามพระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา)
ได้พดู ถึงแก่นภาษาอราเมอิกและฮิบรู บางทีบางอย่าง
ใครก็ตามที่ทางานบนข้อความทางเทคนิคในภาษาที่แตกต่างกันจะรู ้ดีเท่าไรเป็ นสาคัญเพื่อให้ขอ้ ความในภาษาต้นฉบับเพื่อศึกษาความหมายอย่างถูกต้อง
8.5.5

ค่าเผื่อการ

คริ สเตียนส่วนใหญ่พิจารณาศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะเท็จ และ เป็ นการโกหก Jews ส่วนใหญ่พิจารณา Prophets
พระเยซูคริ สต์และมุฮมั มัด (สันติภาพเป็ นเมื่อเหล่านั้น) เป็ นเท็จ prophets และ liars มุสลิมเชื่อใน Prophets Moses พระเยซู และมุฮมั มัด
(สันติภาพเป็ นเมื่อเหล่านั้น) เป็ นจริ ง และ respect-worthy ศาสนทูตของอัลลอฮ์ นอกจากนี้ยงั เชื่อในสิ่ งเหล่านั้นคือ ความต้องการของถูกที่
Muslim
ศาสนายูดายใส่เน้นชาติ ศาสนาคริ สต์เน้นบุคคลในประวัติศาสตร์ ก่อนนั้น ได้มีบุคคลและประชาชาติอื่น ๆ อย่างไรก็
ตามข้อความของศาสนาอิสลามไม่ใช่ขอ้ ความต้นฉบับ ไม่มีขอ้ ความภายในเครื่ อง และเป็ นสากล และศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) ไม่ใช่
messenger เป็ นต้นฉบับของการศรัทธาใหม่เป็ นขีดเส้นใต้ในกลอนต่อไปนี้:
พูดว่า "ฉันไม่ได้เป็ นนวัตกรรมระหว่างศาสนทูต ไม่ทราบอะไรจะเกิด กับผม หรื อ กับคุณ ฉันเท่านั้นตามที่จะเปิ ดเผยให้ฉนั และฉันไม่แต่วอร์เนอร์ที่ชดั เจน"
(Quran: 46/9)
8.5.6

วิถีชีวิต

ในศาสนาอิสลาม มีไม่มีกลางระหว่างอัลลอฮ์และบุคคล อัลลอฮ์คือ การ Near เขาเป็ น nearer to ทุกคนแม้แต่กว่าพ่อแม่ของเขา ดังนั้นจึง
มีคลาสไม่มีศาสนากลางในอิสลาม ดังนั้นตัวอย่างเช่นถ้าไม่อยู่ imam ในสุ เหร่ าแบบ วิศวกรการที่ทราบวิธีการสวดมนต์สามารถนาการสวด
ไม่มีใครสามารถเรี ยกร้องการมีสิทธิ ใด ๆ ในสายตาของอัลลอฮ์ การเรี ยกร้องนี้เป็ นบาปใหญ่
ดังนั้นจึง มีระบบสานักสงฆ์ไม่มีในอิสลาม ในความเป็ นจริ ง ตามที่เราจะทราบในกลอนต่อไปนี้ ระบบสานักสงฆ์ที่ไม่มีอยูใ่ นต้นกาเนิดของศาสนาคริ สต์มาก:
แล้วเราส่งต่อเท้าของศาสนทูตของเรา และตาม [พวกเขา] กับพระเยซูคริ สต์ บุตรชายของเมรี่ และได้ให้แก่เขาในพระวรสารนัก
และเราอยูใ่ นหัวใจของผูต้ ามให้เขาเมตตาและความเมตตา แต่ระบบสานักการสงฆ์ที่พวกเขาอุปโลกน์ดว้ ยตนเอง เราไม่ได้ไม่บญั ญัติพวกเขา: [เราสัง่ ] เท่า
หาความดีความสุ ขของอัลลอฮ์ แต่พวกเขาไม่ได้ไม่สงั เกตมัน ด้วยครบกาหนดจรรยา ดังนั้น เราได้ให้แก่คนที่เชื่อระหว่างนั้นรางวัลของพวกเขา แต่มีมากที่
defiantly ดื้อแพ่ง
(Quran: 57/27)
ตามที่เราเห็นในโองการต่อไปนี้แม้ในวัน religiously สาคัญที่สุดของสัปดาห์ มุสลิมที่แนะนาเพื่อไปทางานของพวกเขาหลังจากสวดหลักซึ่ง lasts
สาหรับประมาณครึ่ งชัว่ โมง:

O คุณที่มีเชื่อ เมื่อสายที่ทาสาหรับการสวดในวันศุกร์ แล้วดาเนินการต่อไปเพื่อราลึกถึงของอัลลอฮ์ และปล่อยให้คา้ ที่ไม่ดีสาหรับคุณ ถ้าคุณรู ้เท่านั้น
และเมื่อสวดที่ถูกสรุ ป กระจัดกระจายภายในแผ่นดิน และแสวงหาจากเงินสงเคราะห์ของอัลลอฮ์ และอย่าลืมอัลลอฮ์บ่อยที่อาจประสบความสาเร็ จ
(Quran: 62/9-10)
คนที่ทาธุ รกิจของเขาในทาง righteous และเพียงใจในการได้รับความสุ ขของอัลลอฮ์ ถือเป็ น praying คาชี้แจงนี้ของศาสดามุฮมั มัด
(สันติภาพจะขึ้นเขา) จะบ่งชี้ที่ดีในการเคารพนี้: "วาณิ ชจริ ง และซื่อสัตย์จะ มี prophets, martyrs บนการตัดสิ นของวัน [154]และคนจริ ง" ดังนั้น
ในศาสนาอิสลาม ทางโลกชีวิตทางศาสนาจะรวมกัน
ในขณะที่มีไม่มีคลาสศาสนาและระบบสานักสงฆ์ในศาสนาอิสลาม ทุกคนจะคาดว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกบั อัลลอฮ์ การสวดประจาวันบ่อย ๆ
เป็ นตัวอย่างที่ดีในการเคารพนี้
ความรอดในศาสนาคริ สต์ถือเป็ นผ่านทางพระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา) ดังนั้นตัวอย่างเช่นบุคคลที่มีพฤติการณ์ไม่ แต่เชื่อในพระเยซูคริ สต์
(สันติภาพจะขึ้นเขา) เป็ นพระเจ้า อยูใ่ นสถานการณ์ดีกว่าบางคนที่เชื่อในอัลลอฮ์เป็ นพระเจ้าเท่านั้น และความดีไม่ ดังนั้น
ผลของการทาความดีจะถูกจากัดในศาสนาคริ สต์
เชื่อในศาสนาคริ สต์ กันบางอย่างมนุษย์เป็ นสื่ อกลางระหว่างพระเจ้าและผูอ้ ื่น ในศาสนาคริ สต์ บัญญัติครั้งแรกในความเคารพนี้คือและ/ที่พระเจ้า
sacrificed บุตรชายของเขา หรื อเป็ น มนุษย์ในการบันทึกมนุษย์ อย่างไร ในบางนิกาย
มีแนวปฏิบตั ิของการสารภาพที่คนสารภาพบาปของพวกเขาบางคนต้องถูกอภัย อย่างไรก็ตาม ในศาสนาอิสลาม มีไม่มีกลางระหว่างอัลลอฮ์และแต่ละคน
8.5.7

ปฐมบาป

ในศาสนาคริ สต์ มีเชื่อในปฐมบาป ความเชื่อนี้จะเป็ นดังนี้: แรกของชายและหญิงที่กระทาบาป รุ่ นต่อไปนี้ ที่สืบทอดกรรมที่ การเอาออกบาปที่มีตอ้ งมีการบูชา
พระเจ้าในการบันทึกมนุษย์ที่รักมาก ให้บุตรชายของเขาเสี ยสละ เพื่อให้บุตรชายของเขา มนุษย์สามารถกาจัดความบาป
ตามศาสนาอิสลาม แนวคิดของปฐมบาปคือไม่ยอมรับได้: คนแรกและนาง sinned อย่างไรก็ตาม พวกเขาขออภัยโทษ เพราะบาปนั้น และอัลลอฮ์
forgave เหล่านั้น กลอนต่อไปนี้อา้ งถึงนี้:
จาก นั้นอาดัมที่ได้รับจากคาพระ [บางส่วน] ของเขา และเขายอมรับเขา repentance แน่นอน มันเขาใครจะ Accepting ของ repentance,
Merciful
(Quran: 2/37)
ดังนั้น ไม่มีบาปไม่มีการสื บทอด โดยผูอ้ ื่น
นอกจากนี้ ในศาสนาอิสลาม บาปถ่ายทอดไม่มา ดังนั้น เด็กจะเกิดบริ สุทธิ์ และสะอาดจากบาปใด ๆ ที่พอ่ แม่ของเขาอาจมีกระทา ในอัลลอฮ์ Quran
ให้หลายอย่างในความเคารพนี้: ตัวอย่างอับราฮัมผูเ้ ผยพระวจนะ (สันติภาพจะขึ้นเขา) ถูกลูกชายของ disbeliever บุตรชายของโนอาห์ผเู ้ ผยพระวจนะ
(สันติภาพจะขึ้นเขา) ได้ที่ disbeliever
อัลลอฮ์ไม่จาเป็ นให้บูชาใด ๆ เพื่อโทษ ตราบใดที่คนจริ งใจขออภัยโทษ regrets บาปของเขา ความพยายามที่ยกเลิกการกระทาที่ไม่ดีของเขา
ด้วยการทาความดี และปรับปรุ งตัวเองเขาอาจถูกอภัย ด้วยอัลลอฮ์ หนึ่งของชื่อของเขาคือ Forgiver ที่
กัน ในศาสนาอิสลาม ไม่มีใครจะแบกภาระอีกหนึ่งตราบเท่าที่มีไม่มีความสัมพันธ์ของเหตุและผล ดังนั้น พระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา)
ไม่จาเป็ นต้องแบกบาปของผูอ้ ื่น
8.6

มีคาทานายใด ๆ ในหนังสื อศักดิ์สิทธิ์ ก่อนหน้าเกี่ยวกับศาสดามุฮมั มัดได้หรื อไม่ ถ้าไม่มีมนั คืออะไร?

บรรดาผูท้ ี่เราได้ให้พระคัมภีร์รู้เขา ตามที่พวกเขารู ้วา่ บุตรของตนเอง แต่แน่นอน ที่งานเลี้ยงของพวกเขาปิ ดบังความจริ งในขณะที่พวกเขารู ้ [มัน]
(Quran: 2/146)

ดังนั้น ถ้าคุณอยูใ่ นการสงสัย, [O มุฮมั มัด], เกี่ยวกับการที่เราได้เปิ ดเผยให้คุณ แล้วถามบรรดาผูท้ ี่ได้อ่านในพระคัมภีร์ก่อนที่คุณ
ความจริ งมีมาแน่นอนเพื่อคุณจากพระเจ้าของคุณ ดังนั้นไม่เคยอยูใ่ นหมู่ผทู ้ ี่ doubters
(Quran: 10/94)
ในการเก่าและใหม่ Testaments มีหลาย prophesies เกี่ยวกับศาสดามุฮมั มัดเป็ นอัลลอฮ์อธิ บายใน Quran เก่าและใหม่ Testaments
ถูกเขียนหลายศตวรรษก่อนศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) เกิดขึ้น แม้ ในวันนี้ unoriginal อ้อมรุ่ น และ หนังสื อศักดิ์สิทธิ์ เหล่านี้ เราอาจเห็นมาก
Prophecies เหล่านี้บางอย่างจะเป็ นดังนี้ [155] :
8.6.1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับศาสดามุฮมั มัดและ QURAN นิ้ว โยชูวา/33

ในโองการต่อไปนี้ เราได้เห็นการอ้างอิงของโมเสสไปเอง เพื่อพระเยซูคริ สต์ และมุฮมั มัด (สันติภาพเป็ นเมื่อนั้น) และตาแหน่งที่ต้ งั ของตน
เกี่ยวกับศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา), มีการอ้างอิงถึงการพิชิตมักกะหฺ ของศาสดามุฮมั มัดกับเพื่อนของเขาประมาณ 10.000 ยัง อีกครั้ง
ในโองการต่อไปนี้ จะมีการอ้างอิงถึงกฎหมายศาสดามุฮมั มัด (สันติภาพจะขึ้นเขา) นา -กฎหมายยึด Quranโองการในโยชูวา 33/1-2 จะเป็ นดังนี้: และนี่คือพร wherewith โมเสสคนของพระเจ้าให้พรเด็กของอิสราเอลก่อนตาย และเขากล่าวว่า พระมา
[156]จากไซไน และกุหลาบขึ้นจากSeirจงเหล่านั้น เขา shined มาจากภูเขาParanและเขามาพร้อมกับหลักหมื่นของ saints:
จากมือขวาของเขาไปหนูกฎหมายสาหรับพวกเขา
พระคัมภีร์ไบเบิลจะแจ้งให้ทราบ และยืนยันว่า ประกาศกโมเสสรับ revelations จากอัลลอฮ์ในไซเมาของไน [157] กาหนดว่า พระเยซูคริ สต์อาศัย
และรับ revelations จากอัลลอฮ์ในมในยังกับภูเขาSeir [158] และว่า ที่ผเู ้ ผยพระวจนะจะได้รับ revelations
จากอัลลอฮ์ในภูมิภาคParanซึ่งยัง เหลื่อมกับกับนิวยอร์คเป็ นศูนย์กลางของวันนี้ (Written ยังเป็ นBaccaใน Quran), และว่า
เขาจะบรรลุความสาเร็ จใหญ่กบั 10.000 คน และเขาจะนากฎหมาย เราดูที่สาหรับข้อความสุ ดท้ายของอัลลอฮ์ที่ได้ใช้ shine กริ ยา
ในขณะที่โมเสสและพระเยซู กริ ยา "มา" และ "สูงขึ้น" ถูกใช้ตามลาดับ การใช้ shine กริ ยาจะแจ้งเตือนเราของคาทานายที่พระเยซูอธิ บายเป็ น
"เขาจะแนะนาคุณเข้าสู่ความจริ งทั้งหมด" ในกลอนพระวรสารนักของจอห์น 16/13 อีกครั้ง นี้เตือนเรารับประกันที่อลั ลอฮ์ให้ใน Quran เขาจะปกป้ อง
Quran เป็ นหนังสื อเล่มนี้จะเป็ นรายการทั้งหมด
ในกลอนต่อไปนี้ในฮาบากุก 3/3 ยังมีเป็ นการอ้างอิงถึงวิวรณ์ที่มาจากภูมิภาคParan.
กลอนของฮาบากุก 3/3 เป็ นดังนี้: พระเจ้ามาจากTemanและศักดิ์สิทธิ์ หนึ่งจากภูเขาParan Selah เกียรติของเขาครอบคลุมฟากฟ้ า โลกล่า
และเต็มที่ของเขาสรรเสริ ญ [159] .
8.6.2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับศาสดามุฮมั มัดนิ้วปฐมกาล 21/9-21 และปฐมกาล 17/19-20

เหนือเราสามารถเน้นจุดที่หลังจากพระเยซูคริ สต์มีพระเยซูจะเป็ นใหญ่fulfilmentเป็ นการสื่ อสารจากอัลลอฮ์ ในต่อไปนี้
เราจะเชื่อมโยงfulfilmentนี้เพิ่มเติมเป็ นพิเศษเพื่อศาสดามุฮมั มัดด้วยข้อมูลบางอย่างที่เราพบในพระคัมภีร์ไบเบิล:
ในโองการต่อไปนี้จากพระคัมภีร์ไบเบิล เราดูสถานที่ที่มีชาระ Ishmael ถูกParan อีก อัลลอฮ์กล่าวว่า ในโองการต่อไปนี้ ที่จาก Ishmael Allah
จะทาให้ชาติ วันนี้มีชาติไม่มีรู้จกั จาก Ishmael ไม่ใช่ชุมชนหนึ่งที่รู้จกั กันตามศาสนาอิสลาม ตามประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรอาหรับ Ishmael
อาศัยในมักกะหฺ และมุฮมั มัดมาจากลูกของ Ishmael (สันติภาพเป็ นเมื่อพวกเขา) และอาศัยอยูใ่ นภูมิภาคเดียวกัน เหลืออยูแ่ ละหลายตาแหน่งในมักกะหฺ

ความรู ้ที่มีอยูข่ อบคุณการประเพณี รัดกุมของบันทึก genealogies ในการสนับสนุนเบียนี้ชดั เจนมาก ดังนั้น
เรารู ้อย่างชัดเจนว่าprophetshipของศาสดามุฮมั มัดผูท้ ี่อาศัยในภูมิภาคParanและทับซ้อนความสาเร็ จของเขาดีมากกับต่อไปนี้ prophesies
เป็ นที่ชดั เจนจากโองการต่อไปนี้ของปฐมกาล 21/9-21 สถานที่ที่บรรพบุรุษของศาสดามุฮมั มัด Ishmael อาศัยอยูเ่ รี ยกว่าParan [160] .
โองการเหล่านี้จะเป็ นดังนี้: ซาราห์และเห็นลูกชายของ Hagar ชาวที่อียิปต์ ซึ่งเธอได้เกิดจงอับราฮัม เยาะเย้ย ไฉนเธอกล่าวว่า จงอับราฮัม ทอด
bondwoman นี้และลูกชายของเธอ: สาหรับบุตรชายของ bondwoman นี้จะมีทายาทกับลูกชายของฉัน แม้แต่กบั ไอแซก
และสิ่ งไม่สาหัสมากในสายตาของอับราฮัมเนื่องจากบุตรชายของเขา และพระเจ้าตรัสว่า จงอับราฮัม ให้มนั ไม่สาหัสในสายตา thy เนื่อง จาก lad และเนื่อง
จาก thy bondwoman ในทั้งหมดที่ซาราห์ hath กล่าวว่า จง thee;, hearken จงเสี ยงเธอ สาหรับในไอแซก จะเมล็ด thy ถูกเรี ยก
และนอกจากนี้ ของลูกชายของ bondwoman จะทาฉันให้ชาติ เนื่องจากเขาเป็ นเมล็ด thy และอับราฮัมกุหลาบขึ้นก่อนในตอนเช้า และเอาขนมปัง
และขวดน้ า และให้จง Hagar วางบนไหล่ของเธอ และเด็ก และส่งเธอเก็บ: และเธอบ่ายเบน และ wandered ในป่ า Beersheba
และน้ าถูกใช้ในขวด และเธอทอดลูกภายใต้พมุ่ ไม้หนึ่ง และเธอได้ไป และสเธอลง over against วิธีดีที่สุด ปิ ดเหมือนเขากาลังก้มตัวยิง:
สาหรับเธอกล่าวว่า ให้ฉนั ไม่เห็นการตายของเด็ก และเธอส over against เขา และยกขึ้นด้วยเสี ยงของเธอ และร้องไห้ และพระเจ้าได้ยินเสี ยงของ lad
และเทวดาของพระเจ้าเรี ยกให้ Hagar ออกจากสวรรค์ และกล่าวว่า จงเธอ สิ่ งaileth thee;, Hagar หรื อไม่ กลัวไม่ สาหรับพระเจ้า hath
ได้ยินเสี ยงของ lad ที่อยูไ่ หน เกิดขึ้น ยกขึ้น lad และกดค้างไว้ให้เขาในมือthine สาหรับฉันจะทาให้เขาชาติดี พระเจ้าเปิ ดตาของเธอ และเธอเห็นบ่อน้ า
และเธอได้ ไป และเติมขวดน้ า และให้ lad ดื่ม และพระเจ้าถูกกับ lad และเขา อื่น ๆ และ dwelt ในป่ า และกลาย เป็ นอาร์ เชอร์ และเขา dwelt
ในป่ าของParan: และแม่ของเขาเอาเขาภรรยาออกจากแผ่นดินอียิปต์
โองการของปฐมกาล 17/19-20 สนับสนุนยังลูกของผูเ้ ผยพระวจนะ Ishmael จะมีความสาเร็ จที่สาคัญ โองการเหล่านี้เป็ นดังนี้:
พระเจ้าตรัส ว่า ซาราห์ภรรยา thy จะแบก thee บุตรแน่นอน และเอ็ง shalt เรี ยกเขาชื่อไอแซค: และฉันจะสร้าง กับเขาสาหรับกติกามีสจั จะมัน่ คง
และเมล็ดพันธุข์ องเขากติกาของฉันได้หลังจากเขา และส่วน Ishmael ฉันได้ยิน thee;: เห็น ฉันได้รับความสุ ข เขา และจะทาให้เขา fruitful
และจะคูณเขาโคตร สิ บสอง princes เขาจะ beget และจะทาให้เขาชาติที่ยิ่งใหญ่
8.6.3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับศาสดาขั้นสุ ดท้ายเป็ นอธิ บายในอิสยาห์ 42/1-12

ในโองการต่อไปนี้ เราดูพยากรณ์อื่นเกี่ยวกับ messenger ที่เป็ น bringer ของกฎหมายอื่น พระเยซูคริ สต์ไม่ได้ไม่มาแน่นอนกับกฎหมายใหม่
ในโองการต่อไปนี้ที่เราเห็นยังว่า ข้อความที่ผเู ้ ผยพระวจนะนี้จะนามาเรี ยกว่า "เพลงใหม่" นี้เพียสมบูรณ์เพลงที่ฝังตัวอยูใ่ น Quran และของ recitation
บ่อย อีกครั้ง ในโองการต่อไปนี้ เราเห็นว่า messenger นี้เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่ต้ งั ของKedar [161]บุตรชายของ Ishmael
อีกครั้งเราดูการอ้างอิงเฉพาะเพื่อประชาชนกลับเสี ยงดังและเรี ยกไปสวดในการคาสัง่ "เมืองดังกล่าวยกขึ้นด้วยเสี ยงของตน", "ช่วยให้ประชากรของสิ งห์ร็อค
ให้เสี ยงกัมปนาทจากด้านบนของภูเขา" และทุกอย่างอื่นในโองการต่อไปนี้สอดคล้องกับความสาเร็ จของศาสดามุฮมั มัด
โองการของอิสยาห์ 42/1-12 มีดงั นี้: เห็นคนของฉันใช้ บุคคลที่ฉนั รักษา เหมือง เลือกที่ ในที่ my soul delighteth ฉันได้ใส่จิตวิญญาณของฉัน
[162] เมื่อเขา: เขาจะนามาตัดสิ นการ Gentiles [163] เขาจะไม่ ร้องไห้ ไม่ยกขึ้น หรื อทาให้เสี ยงของเขาจะได้ยินในถนน การหวีช้ าจะเขาไม่แบ่ง และ
flax สูบบุหรี่ จะไม่ระงับเขา: เขาจะนามาตัดสิ นความจริ งจง เขาต้องล้มเหลวและ ไม่มี ท้อ แกงจืดเขาตั้งค่าตัดสิ นในโลก: และหมู่เกาะต้องรอกฎหมายของเขา
ดังนั้นsaithพระเจ้าพระเจ้า เขาที่สร้างขึ้นในฟากฟ้ า และยืดพวกเขาออก เขาที่แพร่ กระจายมาโลก และที่ซ่ ึง cometh นั้น
เขาว่าgivethลมหายใจจงคนเมื่อนั้น และวิญญาณเหล่านั้นที่เดินณ: ฉันพระเรี ยกได้วา่ thee ในความชอบธรรม และจะค้างthineมือ และจะเก็บ thee;,
และให้ thee สาหรับกติกาของบุคคล สาหรับไฟของ Gentiles การเปิ ดตาตาบอด เพื่อนักโทษ จาก คุก และเหล่าที่นงั่ ในความมืดออกจากบ้านคุก
ฉันดออ: นัน่ คือชื่อของฉัน: และเกียรติของฉันจะข้อมูลไม่ให้ไปอีก ฉันใช่ท้ งั ของฉันสรรเสริ ญการ graven รู ป เห็น สิ่ งที่อดีตจะมาผ่าน
และทาสิ่ งใหม่ฉนั ประกาศ: ก่อนที่ฤดูใบไม้ผลิมา ฉันบอกคุณของพวกเขา ร้องเพลงใหม่จงลอร์ และเขาสรรเสริ ญจากจุดสิ้นสุ ดของโลก เย่ที่ไป ลงทะเล
และทั้งหมดที่ มีณ หมู่เกาะ และประชากรดังกล่าว ให้ป่า และยกเมืองดังกล่าวขึ้นด้วยเสี ยงของพวกเขา หมู่บา้ นทีK
่ edar inhabit:
ช่วยให้ประชากรของสิ งห์ร็อค ให้เสี ยงกัมปนาทจากด้านบนของภูเขา ปล่อยให้พวกเขาให้เกียรติจงลอร์ และประกาศสรรเสริ ญเขาในเกาะ

ในกลอนต่อไปนี้ เราต้องดูการอ้างอิงถึงคาในมักกะหฺ หรื อBaccaนัน่ ที่ดาเนิ นการมีในธุ ดงค์ เรายังเห็นว่า
บ้านของอัลลอฮ์เกียรติเกี่ยวข้องกับKedarและNebaiothเด็กสองของ Ishmael
กลอนของอิสยาห์ 60/7 จะเป็ นดังนี้: รวบ flocks ของKedarทั้งหมดจะถูกรวมกันจง thee;, rams ของNebaiothจะ minister thee จง:
พวกเขาต้องมากับการยอมรับบนแท่นบูชาเหมือง และฉันจะยกยอปอปั้นบ้านเกียรติของฉัน
8.6.4

การพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้น และราชอาณาจักรของอัลลอฮ์ที่จะถ่ายจาก JEWS และกาหนดให้ เป็ นชาติอื่นที่พดู ในแมทธิ ว 21/42-44

ต่อไปนี้ในข้อที่พระเยซูคริ สต์ (สันติภาพจะขึ้นเขา) อย่างชัดเจนว่า ที่ ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกนามาจาก Jews และกาหนดให้ชุมชนอื่น
เราแสดงในบริ บทของโยชูวา 18/18 อัลลอฮ์จะยกแบบ messenger ไม่ จาก Jews แต่ จากน้องของ Jews ก่อนหน้านี้
โองการของแมทธิ ว 21/42-44 มีดงั นี้: พระเยซูsaithจงเหล่านั้น ไม่ได้เย่ไม่เคยอ่านใน scriptures หิ นซึ่งถูกปฏิเสธ ผูเ้ ดียวกันกลายเป็ นหัวมุม:
นี้คือพระของทา และเป็ นการอัศจรรย์ในตาของเรา ดังนั้น พูดว่า ฉันจงคุณ ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะนามาจากคุณ และแก่ชาตินาผลไม้ดงั กล่าวมานั้น และ
whosoever ต้องอยูบ่ นหิ นนี้จะหัก: แต่ใน whomsoever มันจะอยู่ มันจะป่ นเขาผัด
8.6.5

การอ้างอิงไปมักกะหฺ (BACCA), PILGRIMS ดีเติบโต ZAMZAM ด่วน และ STRONG ของเพลงสดุดีนิ้วมุสลิม 84/4-7

ในโองการต่อไปนี้ จะมีการอ้างอิงถึงนิวยอร์คเป็ นศูนย์กลาง (ซึ่งมีเขียนยังเป็ นBaccaใน Quran), การธุ ดงค์ญาต การน้ าZamzam Hagar
และลูกชายของเธอ Ishmael (สันติภาพเป็ นเมื่อนั้น), เติบโต strengthening และรัดกุมของมุสลิม
โองการของเพลงสดุดี 84/4-7 [164] จะเป็ นดังนี้: วิธีมีความสุ ขเป็ นผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นบ้าน ผูท้ ี่สรรเสริ ญคุณอย่างต่อเนื่อง Selah
ความสุขคือคนที่มีความแข็งแกร่ งอยูใ่ นคุณ หัวใจถูกตั้งค่าบนธุ ดงค์ ทา ตามที่พวกเขาผ่านหุ บเขา Baca พวกเขาให้แหล่งของspringwater
แม้ฝนฤดูใบไม้ร่วงจะครอบคลุมได้กบั อาศิรพจน์ พวกเขาไปจากความแข็งแกร่ งให้แรง แต่ละปรากฏขึ้นก่อนที่พระเจ้าใน Zion
8.6.6

รู ้จกั กันอย่างกว้างขวางผูเ้ ผยพระวจนะพิเศษ WHO จะมาหลังจากพระเยซูนิ้วจอห์น 1/20-21, 29

ในโองการต่อไปนี้ เราชัดเจนเห็นว่า มีการเป็ นศาสดาคาดที่ไม่ ใช่พระเยซูคริ สต์ และไม่ ใช่จอห์น (สันติภาพเป็ นเมื่อเหล่านั้น) และเป็ นที่ชดั เจนว่า ศาสดาคือ
ศาสดาที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวาง และพิเศษสาหรับคาสัง่ "ศาสดาที่" เขาถูกใช้
โองการของจอห์น 1/20-21 จะเป็ นดังนี้: และเขา (จอห์น) สารภาพ และถูกปฏิเสธไม่ แต่สารภาพว่าตน ฉันไม่พระเยซู และพวกเขาถามเขา แล้วอะไร เอ็ง
art Elias และเขาsaithฉันไม่ เอ็ง art ที่ผเู ้ ผยพระวจนะ และเขา ตอบ หมายเลข และ ตามที่เราเห็นในคาสัง่ ต่อไปนี้ในเพลงของจอห์น 1/29
พระเยซูคริ สต์ถูกนาเสนอแล้ว: จอห์นseethพระเยซูวนั ถัดมาจงให้เขา
8.7

ชี้ไปนิ้วหมีคืออะไรจิตใจขณะอ่าน QURAN ?

Quran มีคาเป็ นผูส้ ร้างใครเป็ นไม่ harmed เลยถ้าเราไม่เลือกทาตามคาแนะนาของเขา และผูท้ ี่ไม่ได้ประโยชน์จากการแนะของเรากาลังนาไม่ Quran
เป็ นกระป๋ องจากผูส้ ร้างของเรา ตามที่เราเห็นในกลอนต่อไปนี้:
ขับร้อง (Quran), และพระจะ Generous มากที่สุด
(Quran: 96/3)
เขาได้ให้เราเป็ นอิสระในการเลือกคาแนะนาของเขา หรื อไม่ ดังนั้น Quran เป็ นคาแนะนา สาหรับชอบธรรม ไม่ สาหรับทั้งหมด นี้จะระบุในกลอนต่อไปนี้:
แน่นอน อัลลอฮ์ไม่ได้ละอายในการนาเสนอตัวอย่างที่เป็ นยุงหรื อเล็กกว่านั้นคือ และบรรดาผูท้ ี่ได้เชื่อว่า เป็ นความจริ งจากพระเจ้าของตนทราบ
แต่สาหรับผูท้ ี่ไม่เชื่อ พวกเขาพูดว่า "อะไรไม่ได้อลั ลอฮ์ ตั้งใจ โดยนี้เป็ นตัวอย่างหรื อไม่ เขา misleads มากถึง และแนะนามากถึง และเขา misleads
ไม่เว้น defiantly ดื้อแพ่ง

(Quran: 2/26)
มีอลั ลอฮ์ willed สมานมนุษย์ท้ งั หมดรอบ Quran เขาไม่สามารถทาได้อย่างง่ายดายมัน ดังนั้น ร้ายแรงจะประโยชน์จากมัน ดังนั้นขณะเรี ยน Quran
หนึ่งมีแบกในจิตใจบางจุด:
เดิมที เดียวต้องไม่พลาดข้อความสาคัญ for the sake of รายละเอียด คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มการสูญหายได้ในรายละเอียด เราจะแนะนา
โดยอัลลอฮ์มีวิสยั ทัศน์กว้าง มีการอ้างอิงนี้ในการกลอนต่อไปนี้:
เขาเป็ นผูท้ ี่ได้ส่งลงไปคุณหนังสื อ: มันเป็ นโองการ [ที่อยู]่ ชัดเจนขึ้น พวกเขาจะเป็ นพื้นฐานของหนังสื อ อื่น ๆ จะ allegorical แต่ที่ในหัวใจเป็ น
perversity ทาตามส่วนดังกล่าวคือ allegorical หาขัดแย้งกัน และค้นหาความหมายของที่ซ่อนอยู่
แต่ไม่มีใครรู ้ความหมายของที่ซ่อนอยูเ่ ว้นแต่อลั ลอฮ์ และบรรดาผูท้ ี่ถูกจากัดอย่างแน่นหนาบริ เวณในรู ้พดู ว่า: "เราเชื่อว่าในสมุด
ทั้งหมดของมันมาจากพระเจ้าของเรา: " และไม่มีจะฉกฉวยข้อความยกเว้นผูช้ ายของความเข้าใจ
(Quran: 3/7)
ไม่มีการแปลหลายของการ Quran มีขอ้ จากัดของการแปลพวกเขามีแปล โดยมนุษย์ แม้วา่ จะเพียงพอในการให้ความสาคัญของศาสนาอิสลาม
บางครั้งอาจประกอบด้วยความผิดพลาด หรื อพวกเขาอาจจากัดความหมาย นักแปลผูม้ ี Ph. งและอาจมีพลาดรายละเอียดที่มีอยูใ่ นข้อความต้นฉบับ กันข้าม
ภาษาส่วนใหญ่ไม่มีระดับรายละเอียดของภาษาอาหรับ ตัวอย่าง มีรูปแบบแตกต่างกันของคาสรรพนาม "พวกเขา"
ในภาษาอาหรับสาหรับแต่ละกลุ่มของสองตัวผู ้ เมียสอง มากกว่าสองตัวผู ้ เมียมากกว่าสอง ทั้งหมดเหล่านี้ต่างฟอร์มของ "พวกเขา"
จะมีผลต่อการแปลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นด้วยคาว่าโดยทัว่ ไปแล้ว "พวกเขา"
ดังนั้นสาหรับศึกษารายละเอียด และร้ายแรงของ Quran หนึ่งควรมีการแปลมากกว่าหนึ่ง หรื อควรใช้คาอธิ บาย Quran ซึ่ งประกอบด้วย
etymologies ของคา การอ้างอิงโยง และตัวอย่าง ...
ขณะอ่าน Quran หนึ่งต้องใช้เวลาดังกล่าวทั้งหมด ในขณะที่แต่ละคาสัง่ พอดีในบริ บทของ มันอาจอธิ บายกลอนอื่นในส่วนอื่นของ Quran ตัวอย่างเช่น
อ่านในกลอนเกี่ยวกับการสร้างฟากฟ้ าและโลกในหกวันอาจสับสนอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การอ่านคาสัง่ ในกลอนต่อไปนี้จะชัดเจนว่า
วันที่ในสายตาของอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับวันของเรา:
วันกับพระเป็ นเหมือนกับพันปี ของบรรดาซึ่งคุณนับ
(Quran: 22/47)
หรื อหลังจากอ่านคาสัง่ ในกลอนต่อไปนี้ผอู ้ ่านจะได้เข้าใจที่วนั สาหรับ อัลลอฮ์ไม่เพียงกาหนด โดยการหมุนของโลกรอบตัวเอง:
จิตวิญญาณและ angels จะขึ้นเขาระหว่างวันขอบเขตซึ่งมีหา้ หมื่นปี
(Quran: 70/04)

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรื อข้อคิดเห็นของ
โปรดเยี่ยมชมเรา หรื ออีเมลหาเราได้ที่อยูด่ งั ต่อไปนี้:

www.islamicinformationcenter.info

info@islamicinformationcenter.info

tosunender@gmail.com

http://www.facebook.com/guidetounderstandingislam

แน่นอน ผูท้ ี่เชื่อและสัมมาเสร็ จสารพวกเขาเหล่านั้นจะมีสวนสวรรค์เป็ นเกษตรกรรม

เพื่อพวกเขาปฏิบตั ิชวั่ ฟ้ าดินสลาย พวกเขาจะไม่ประสงค์จากใด ๆ โอน

พูดว่า "ทะเลได้ หมึก [เขียน] คาของพระเจ้าของฉัน ทะเลจะถูกหมดก่อนคาของพระเจ้าของฉันได้หมด แม้วา่ เรานาเหมือนมันเป็ นภาคผนวก"

พูดว่า "ฉันเท่ามนุษย์เช่นคุณ การเปิ ดที่มีการเผยของพระเจ้าเป็ นพระเจ้าหนึ่ง ดังนั้น บุคคลจะหวังการประชุมกับพระเจ้าของเขาให้เขาทางาน righteous
และเชื่อมโยงในบูชาของพระเจ้าของเขาทุกคน

(Quran: 18/107-110)

ตามเวลา
แน่นอน ผูช้ ายจะสูญหาย

ยกเว้นผูม้ ีเชื่อ และทาที่ดิน righteous และแนะนากันให้จริ ง และแนะนากันให้ทน [และความพยายาม]
(Quran: 103/1-3)
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