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(Корану: 10/101)

І сказати, «Господи, збільшення мене знань.»
(Корану: 20/114)
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Існує немає примусу релігії; Воістину правильний шлях має стати яскраво відрізняються за
помилки.
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І результат (найкраще) належить до праведників.
(Корану: 28/83)

Аллах буде сказати, це день, коли на правдивий виграють від їх правдивості. Для них є садів [в
раю] під які річках потік, в якому вони будуть дотримуватися назавжди, Аллах, будучи
задоволений їх і вони з ним. Це великий успіх".
(Корану: 5/119)

Потім ви думаєте що ми створили ви марно, і що нам ви б не повертається?
(Корану: 23/115)

ПЕРЕДМОВА
Хвалити і слава Аллаху для його сприяє і особливо його найбільшу користь, і це іслам, і для
включення мене слухати його послання, Корану і за мене знаєте його остаточний messenger а
також для включення мене поділитися істини через цю книгу. Миру Аллаха його послів.
Наша мета в складанні цієї книги є дати короткий, але всеосяжний інформацію про іслам.
Написано, особливо для тих, хто нещодавно знайомитися з ісламом. Ми очікуємо, що це буде
корисно для тих, хто знає іслам, особливо у відповіді на питання, задані номери мусульман.
Я хотів би також подякувати певних людей, які були дуже корисними у виробництві цієї книги.
По-перше дякую Моя дружина Naciye Tosun і мої діти Мухаммед, Meryem Büşra і Ібрагім Eren за
їх підтримку в моїх роботах.
Я також дякую за імамів пана Emrullah Hatiboğlu, пан Хасан кара, г-н İshak Kızılarslan, всі
muazzins та інші співробітники мечеть Султанахмет за їх підтримку в забезпеченні мотивації
середовища у підготовці цієї книги.
Я прошу Аллах зробити цю книгу корисним краще розуміння ісламу. Прошу вибачення за будьякі помилки, які можуть відбутися в ньому.
Ендер TOSUN

ЗВЕДЕННЯ
Коли ми спостерігаємо цього всесвіту, на основі наших логіки і на основі нашої особистої
кваліфікації як подяки та справедливості, ми можемо попросити, "Де ці сприяє прийшли?" Тоді,
якщо ми ретельно причини за те, що ми спостерігаємо ми сприймаємо один активний Творця,
який створює та підтримує всі.
Наприклад, ми бачимо мільярди подібні речі; Ми бачимо, що все це частини систем; Ми
бачимо, що все це може змінюватися. Ці може змусити нас зрозуміти, що все виходить від
одного джерела ж; все створене одного Творця; і що цей Творця тільки абсолютний; і все, що

ще за умови його повноважень і до його волі. Потім ці мільярди милостей, які ми є суб'єктом
створить на нас тиск, щоб подякувати.
Потім ми може зробити висновок, що ця Творця, який дозволило нам спілкуватися може мати
спілкувався з нами людською мовою, а також. Так що ми можемо подивитися для такого
зв'язку, що він може дали нам. А потім дійсно ми помічаємо, люди, які стверджують, що
отримали повідомлення від Творця, а саме послів, як Ной, Авраам, Мойсей, Ісус, Мухаммед і
так далі (миру Аллаха їх).
І ми помітили, що важливі повідомлення Творця через цих послів є: "вірю у справжнє один
Господь, і робити добрі справи". Це Центральний повідомлення ісламу.
В своїх повідомленнях Творця представляє себе як в Beneficent, активного діяча те, що він хоче і
мудрий. Потім він вчить нас, що ми і ця Всесвіт не створив і стійким без причини.
Отже його сприяє і повноважень не сталося лише тимчасово і в нинішній частини нашого життя.
І нам повідомляють, що після сучасний етап, в якому ми живемо буде постійним фази. На
цьому етапі постійного його сприяє і повноважень буде здійснюватися постійно. У цієї
наступному етапі ми побачимо наслідки все, що добро чи зло, ми робимо на цьому етапі. І в
нинішній частиною нашого життя ми смак також повноваженнями з певною мірою, як його
створення робити. І в цій частині ми зробимо наш "Вибір" про де ми стоїмо про правду, і про те,
який постійного життя ми хочемо, щоб.
Також ми помітили, в цих повідомлень, що бути успішним ми повинні також поліпшити себе
паралельно з божественним значеннями, які наш Господь любить наприклад правдивість,
смирення, подяки, добра, справедливості... І тільки якщо ми є ці кваліфікацією, ми може бути
коханим наш Господь, любов до нього і будьте обережні з ним. Таким чином, якщо ми щиро
любимо його ми будемо покращувати; і якщо ми можемо покращити ми будемо любити його
більше і улюблена їм.
І поліпшити себе, з точки зору цих кваліфікацій, ми повинні слідувати керівництво нашого
Творця.
І, слідуючи його, ми буде служили йому; Ми будемо в гармонії з правдою; Ми будемо щасливі
в майбутньому постійного життя; Аллах буде задоволений нами; і ми зможемо досягти його
сприяє підготовлені для своїх слуг праведними. Це кінцева цілей нашого життя відповідно до
ісламу. Тому ми будемо задоволені, тільки якщо ми досягти їх.
І всі ці і свої дані, ми сказали ще раз і назавжди в нашого Творця остаточне керівництво, яка є
священного Корану, яких було виявлено пророка Мухаммеда (мир йому Аллаха), 14 століть
тому.

1

ВВЕДЕННЯ

Слово "Іслам" означає подання Аллаху[1] і миру на арабською мовою. Він означає і світ
надсилаючи милостивий Бог, виконавши його керівництва. Як ім'я релігії вона може бути

визначена як почуття і знаючи, що Аллах з нас де б ми не знаходилися; добрі справи[2]; і
відмови від погані вчинки, з наміром викликати його задоволення і його милосердя.
"Іслам" це ім'я, дане Аллах сам цієї релігії в Святий книга ісламу. Це не ім'я, маргінальні групою.
Іслам є способом показав нам Аллах All-пізнає, мудрий, щоб привести нас до найбільшого
успіху[3].
Основним джерелом Іслам є Корану[4] яка є Святий книга ісламу. Цю книгу було виявлено
тільки пророка Мухаммеда[5] (Мир йому Аллаха) протягом 23 років в 7-го століття. У Корані
спікера, як перша людина є Аллаха і пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) пов'язані людства
його слова.Протягом цієї книги у вас буде можливість прочитати багато цитати з Корану.
Як говорить Аллах у Корані Іслам є важливим користь для людської істоти:
Цей день я удосконалив для вас релігія,
І завершили мою користь на вас,
І схвалив для вас,
Ісламу, релігії.[6]
(Корану: 5/3[7])
2

2.1

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ІСЛАМУ

ІСЛАМ НА ОСНОВІ ЛОГІКИ

В Святий книга ісламу Аллах робить посилання на концепції логіки, міркування, знаючи,
спостереження та розуміння в більш ніж 1000 місць. Ми повинні сумнів, причина. У Корані
Аллах забороняє наступні сліпо припущень нашого суспільства і наших предків.
В ісламі Існує немає догми. Спосіб бути мусульманин і добрий мусульманин починається і
триває з використанням логіки. Звичайно, це не виключає прийняття знання, пов'язані з
логічним надійних джерел.
Тільки ті, хто мають розвідки вважаються відповідальність, в ісламі.
Іслам є легко зрозуміти. Аллах сказав в Корані:
Дійсно, у створенні небеса і земля,
І чергування ніч і день, знаки для тих, з розумінням.
Хто пам'ятає Аллах[8] при стоячи або сидячи або [[9]лежачи] на своїх сторонах,
І подумати про створення небеса і земля, [говорити]
"Наш Господь, ви не створює це безцільно"

(Корану: 3/190-191)

Ми зробили легко зрозуміти, Корану
Так чи будь-хто, хто буде заперечувати?
(Корану: 54/40)
2.2

ІСЛАМ НА ОСНОВІ АЛЛАХ ЛЮБЛЯЧИЙ І БУТИ ОБЕРЕЖНІ З НИМ

Він[10] любить їх і вони люблять його.
(Корану: 5/54)

Сказати, [O Мухаммад], "Якщо ви любите Аллах, дотримуйтесь мене, [так що] Аллах буде
любити вас і простить вам ваші гріхи. І Аллах бачить і Merciful[11].”
(Корану: 3/31)

І [поки], серед людей і ті, хто прийняти Крім Аллаха на рівних [його]. Вони люблять їх, як вони
мають люблю, щоб Аллах. Але ті, хто вірить сильніше, любові до Аллаха.
(Корану: 2/165)
Віруючий в ісламі готовий віддати своє життя для Аллаха. Він[12] має коханої хто ніколи не
зраджує, які є одним, який завжди з ним, які не порушити свою обіцянку, який милосердного,
милосердний, всемогутній, поблизу, які нічого не потрібно, який є творцем усього, які форми
його, коли він перебував в утробі своєї матері.
У цьому світі немає нікого не любив більш, ніж Аллаха. І любов до Аллах здійснюється в Іслам в
значній мірі. Мусульманин молиться 5 разів на день, дає його багатства для Аллах,
відмовляється їсти і пити Аллах, коли постом, намагається робити добро і утриматися від зла,
для того, щоб отримати задоволення від Аллаха. Таким чином, любов до Аллах відчувається
сильно мусульманин[13]. Давайте прислухаємося до Аллах:
Сказати, "дійсно, моя молитва, мій обряди жертву, моє життя і моє вмирання для Аллах,
Господу світів[14].”
(Корану: 6/162)
І з іншого боку, першою людиною, будьте обережні, є Аллаха: Господь, хто знає все, а хто може
робити все, що він хоче.
Деякі з відповідними віршів з Корану є наступні:
Будьте обережні з (ваша обов'язком) Аллах,

І знаєте, що вам будуть зібрані разом з ним.
(Корану: 2/203)

І коли вона сказала йому, "бути обережні (ваша обов'язком) Аллах", він очолює зарозумілість
(більше) злочинності. Так що достатньо для нього пекло, а найгірше дійсно те місце, щоб
відпочити!
(Корану: 2/206)
Будьте обережні, Аллаха є важливим причин. Деякі з причин, зазначених у Корані є наступні:
Будьте обережні з (ваша обов'язком) Аллах потім, що може дати Спасибо.
(Корану: 3/123)

І будьте обережні з (ваша обов'язком) Аллах; безумовно, Аллах є swift розплати.
(Корану: 5/4)
Бути обережними[15] Аллах є особливо найважливіше в цьому житті, і як тільки ми є успішними
свою любов, назавжди. Аллах дає нам знати сцени в майбутньому[16] де мусульманин
держави свої почуття:
Вони кажуть, "дійсно, ми були раніше серед наших людей бояться (різкими Аллах).
Так Аллах покладених користь на нас і захищені нас від покарання палючий вогню.
Дійсно, ми використовували його перед supplicate.
Дійсно, це той, хто є Beneficent, з Merciful".
(Корану: 52, 26-28)
І як його любов і неприязнь залежать від того, як ми є, вони створюють глибоких почуттів,
підзвітності та відповідальності.
Так, мусульманин шукає притулку від нього, у нього. Таким чином, як схожі в Корані були
відповідні повідомлення посланців:
"Так бігти до Аллаха.
Дійсно, я вам від нього ясно warner.
І не робити [як рівних] з Аллах інший божества. Дійсно, я вам від нього ясно Уорнер".
(Корану: 51/50-51)
2.3

ІСЛАМ Є КОМПЛЕКСНИЙ

І ми направили вам книгу як роз'яснень для всіх речей і як добру новину для мусульман,
керівництва і милосердя.
(Корану: 16/89)
Як Аллах All-пізнає, він дав нам керівництво, що направляє нас у всіх відповідних і найбільш
важливих питань, так що ми можемо бути успішним. Це керівництво дає нам пояснення про все,
що з точки зору високого рівня.
Іслам охоплює всі аспекти людського буття: нашого суспільного життя, наше особисте життя,
нашого ділового життя, наші молитви, наш спосіб мислення, що робити, як бути, наука, наше
минуле, наше майбутнє, наші показники успіху, етичних стандартів, духовного розвитку, наші
цілі, нашого тіла, наш дух, нашого Всесвіту, це життя, П'єра... Це сприяє людських істот,
багатства, здоров'я, розум, бідних, багаті, економіка, народи, сусіди, родичі, чоловіків, жінок,
дітей, сімей...
2.4

ІСЛАМ Є УНІВЕРСАЛЬНИМ

Сказати, [O Мухаммад], "O людства, справді я Посланник Аллаха, щоб ви всі, від нього, до яких
належить Домініон небеса та Земля. Є немає божества, крім нього; Він дає життя і причини
смерті." Так що вірити в Аллаха і його Messenger, unlettered пророка, хто вірить в Аллаха і його
слова, і слідувати йому, що ви може керуватися.
(Корану: 7/158)
Іслам по відношенню до людства, почав з першого чоловіка. І Іслам був повідомлення Аллах
людству через всі його послів. Наприклад, у наступні вірші Аллах відноситься нас релігії
Авраама і його рекомендації своїм дітям про те мусульманський:
А Авраам доручив його сини [до цього] і [так само] Якова, [говорити]:
"O мої сини, дійсно Аллах вибрав для вас ця релігія, так що не померти за винятком поки ви
мусульман."
(Корану: 2/132)
Іслам не є народом, особи, період чи географічного розташування.
Іслам є релігія посланців Аллаха, і Іслам є суть їхніх повідомлень. За словами одного
приказка[17] Пророка Мухаммада (мир йому Аллаха), було 124.000 пророків[18] ким Аллах дав
його повідомлення для людства[19]. Адам, Ной, Авраам, Мойсей, Ісус (миру Аллаха їх) були
лише деякі з них. Вірити в посильних Аллах є однією з вимог ісламу. Наприклад, людина, хто
заперечує Мойсей або Ісуса Христа (миру Аллаха їх) як послів Аллаху не вважається
мусульманин.
Всі посланців дав те саме повідомлення: "Вірять у на один справжній Бога і робити добрі
справи". Це суть універсальне послання ісламу.
Навіть в ім'я "Іслам" ми можемо бачити його універсальність: Іслам не імені після ім'я пророка
Мухаммеда (мир йому Аллаха), але релігій в основному названий найважливіших людських

істот для кожного релігії. Іслам названий з ім'ям, яке має смисли універсальну концепцію миру
та подання до Аллаха.
Крім того, як ми бачимо в наступні вірші Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха) був призначений
як Посланник всім:
І ми не послав вам[20] за винятком випадків милосердя до світів.
(Корану: 21/107)
На відміну від релігії або ідеологій, на основі раси Іслам запрошує і вітає всіх типів людей.
Відповідно до ісламу всі людські істоти є лише один чоловік і жінка. Ці сприяти багато соціальні
багатство і відкритість мусульман[21], як вони сприяти входу людей з усіх країн до ісламського
спільноти.
2.5

ІСЛАМ НА ОСНОВІ МИРУ

Як підкреслили у віршах нижче, добре людської істоти є цінним; Робота для неї буде виробляти
позитивні і довгострокові наслідки:
Він посилає з неба, дощ і долин потік відповідно до їх потужність і торрент несе зростання піни.
І за що [руди] вони тепло в вогонь, бажаючи прикраси і посуд, тобто піною, як це. Аллах довів
[наприклад], що правда й брехня.
Що стосується піни вона зникає, що скинути; Але що стосується того, що приносить користь
людства, вона залишається на землі.
Таким чином Аллах представити прикладів.
(Корану: 13/17)
Іслам означає і світ, і як ми бачимо в наступні вірші, Аллах запрошує нас вести себе
справедливо[22] для всіх, у тому числі на disbelievers[23]:
Аллах не забороняє вам від тих, хто не боротьба за релігії і не вигнати з вашого будинку від
вирішення люб'язно з ними і виконуючий обов'язки справедливо їх напрямку. Дійсно, Аллах
любить тих, які діють справедливо.
(Корану: 60/8)
3

ОСНОВИ ВІРИ ІСЛАМУ

Messenger[24] має вірив у те, що було, що відбулися[25] йому за його Господь і [так] віруючих.
Всі [вони] вірили в Аллах і ангелам його і його книги і його послів, [говорити]
"Ми зробити нема різниці між будь-який з його послів".
І вони сказали,
"Ми чули, і слухалися ми.

(Ми прагнемо) Прощення, нашого Господа, і вам це призначення (остаточний). "
(Корану: 2/285)
3.1

АЛЛАХ-ОДИН РЕАЛЬНИЙ БОГА-

Справді, я Аллаха.
Є немає божества, крім мене, так що поклонитися мені і встановити молитва для моєї пам'яті.
(Корану: 20/14)

3.1.1 ВІРА ДЮЙМІВ БОГ AS A ЗАГАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
3.1.1.1 КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕКОНАННЯ ДЮЙМІВ ЗАГАЛЬНІ
Не виконуйте шлях тих, хто не знає.
(Корану: 10/89)
Знання має вирішальне значення для успіху. Наприклад, водій, який хоче, щоб перейти до його
призначення має знати спосіб смисли трафік ознаки, як водити... Якщо він знає, що дані, він
може безпечно перейти до його призначення; в іншому випадку, він може ввести
неправильний шлях, де він може зробити велика аварія, де він навіть може померти. І в цей
простий приклад ми повинні мати знання для того, щоб досягти наших цілей.
Однак, обмежені наші знання у всіх вимірах[26] . Ми не мають знань за певні межі щодо
останніх, майбутнього, мікро і макро-рівні, про природа речей, внутрішні та зовнішні зв'язки
між речей[27] . Наприклад, ми не знаємо майбутнього; але поки ми стверджуємо, що якщо ми
дозволити, яблуком завтра вона буде падати. Знову ж таки ми не знаємо, що таке під
субатомних рівня; Тим не менше ми визначити особливості атома і вірити в це визначення[28] .
Але насправді, наприклад, якщо ми не знаємо "всі" елементарні рівнів, це означає, що ми має
обов'язково знань про атомів; наші знання про атомів-то просто Віра[29] ; так, наші знання про
все, що має такі базові обмеження.
Крім того, ми є частиною цієї Всесвіту. Так що в будь-якому випадку наші знання є частковий.
Отже, необхідно мати максимальну відповідних знань та обмеження знань сили кожної
людини, сформувати профіль переконання про те, що може мати ніякого впливу на нього.
Речі, які впливають на нас не складатися тільки з речей, що ми можемо повністю охопити або
побачити. Там може бути також небачених речей, які можуть впливати на нас як на видимі[30]
як підкреслили у віршах нижче:
Так, я клянуся, що ви бачите
І що ви не бачите
(Корану: 69/38-39)

І видимій і невидимого[31] не є ізольованими від одного.
Також, як ми не знаємо, повністю все, всіх людських істот, включаючи атеїсти, наші знання про
те, що ми бачимо це природно пов'язані нашим переконанням про невидимого.
І, як підкреслив у таких віршів задоволення тільки з присутні знання про видимій, зарозумілим
заперечення невидимого може призвести до помилки:
Скоріше, вони заперечували
Те, що вони охоплюють не в знань
І чий тлумачення має ще не прийшли до них.
(Корану: 10/39)

І вони їх не мають знань. Вони йдуть не за винятком припущення, і сили справді, припущення
немає не проти істини на всіх.
(Корану: 53/28)

І коли їх посланцями привів їх чітких доказів вони раділи, знаючи, що вони (себе) володів.
(Корану: 40/83)
Формуючи сильні переконання профіль правильно є одним з найбільших проблем, з якими
стикається кожна людина[32].
Так, через нашу обмеження знань і з-за очевидним повинні мати уявлення про невидима люди
мають різні переконання профілі: серед тих, що є деякі, які піклуються дуже мало про
невидимого і вірити в і насолоджуватися видно, як воно є. Є деякі, які, сподіваюся, не маючи
знань про невидимого. Є ті, хто стверджують, що знатимуть навіть природа невидимого,
наприклад, як будучи відсутні. Є ті, які приймають останніх або сучасного переконання профілі
без будь-яких особистих суджень. Є ті, які зобов'язані все фізичної сили, закони і відносини... Є
ті, які зобов'язані зробити все, щоб певні людської істоти...
Методологія Іслам є визнати наші можливості обмежені знання про невидимого і потім, щоб
відрахування про невидимого, на основі видимими, а не заперечуючи невидимого. В ісламі
відхилено неможливість, що деякі вказівки від невидимого можете зв'язатися з нами. І
прийнято допомоги керівні вказівки від істини[33].
Логічно як істина не залежить від нас, один з цих підходів не є в тому ж рівні чистоти, коли в
порівнянні з іншими.
Основні групи переконання і їх методології актуальним у наших контексті буде пояснив і в
порівнянні з методології ісламу в таких частинах.

3.1.1.2 ІСЛАМ ТА ІНШІ ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО БОГА
У цій частині ми будемо обговорювати деякі аспекти деякі підходи, щодо Бога. Ми дамо
попередніми даними, для кращого розуміння концепції Бога в ісламі.У більш пізньому частини
ми пояснимо дуже віра в Аллах; і аргументи щодо Аллах допоможе для розуміння інших
підходів з ісламським точки зору.
3.1.1.2.1 ІСЛАМ І АТЕЇСТ ПІДХІД
Дійсно, ті закликаємо Крім Аллаха, службовців, як ви. Закликаємо їх і нехай відповість вам,
якщо ви повинні бути правдивими.
Вони мають ноги-з яких вони ходити, чи мають вони руки, з яких вони займають, або вони
мають очі з яких вони побачити, чи мають вони вуха, з яких вони чують?
Сказати: Виклик вашим партнерам, потім зробити боротьбу (переважають) проти мене і дати
мені, немає перепочинок.
(Корану: 7/194-195)
У атеїзм взагалі певні зв'язки і сил визначається на основі спостережень поведінки питання. І
тоді ці відносини і сил вважаються причини того, що відбувається з тим, щоб замінити один
Творця і Sustainer.
Наприклад краплі дощу падають разом. У атеїзму падіння крапель за певним шаблоном вийти
на відносини, називається гравітації і потім дощ вважається потрапляють через гравітації[34].
Цей зв'язок, як вважають, бути абсолютним, в тому, що немає нікого, хто може змінити його.
Однак, відповідно до ісламу, поведінки питання не може привести нас до відкриття один,
декілька і абсолютна сили або відносини, які будуть визначені як реальні причини такої
поведінки. Тому що таке мислення було б тільки в неправильний і кругової міркування в тому,
що відносини, що визначається виключно як наслідок спостерігаються сутностей б вважав
причиною цього спостереження. Це також тому, що елементи, що ми спостерігаємо не мають
очі, вуха, уми, цілі та постійними центральної влади між собою, так що вони можуть діяти в
гармонії[35]. Тому елементи те, що ми спостерігаємо не є self-defined, і вони повинні один
ідентифікатор самодостатні і абсолютна[36].
В ісламі поведінки, які ми спостерігаємо і правда гравітації відносини[37] є наслідки самостійне
визначення та дизайн Аллах, який є одним. Тому спостерігаючи така поведінка, ми виявимо, що
поведінка об'єкта і ми можемо передбачити що це буде вести себе певним чином до ступеня
правильності наші спостереження і відповідні висновки. Цей прогнозування і розрахунку
доступна, тому, що той, хто робить цю подію можливим зараз, в минулому, або в майбутньому
те ж саме. Той, який це регламентує в кожній точці те саме. Аллах має повний контроль над
краплі[38] Таким чином, прямі і непрямі.
Ця аналогія застосовується до всіх матеріал причини і наслідки перед що відносини[39], ефекти,
що питання, тому що краплі[40] і їх дуже особливості[41].

Аллах дав речей поширені і різні функції, так, що гармонія, передбачуваність, узгодженість,
краси в межах речі. Він вибрали б створювати речі, які не пов'язані на всіх, що неможливо
зрозуміти, які не мають здоровий порівнянних рамки, простору-часу або загальні риси[42]…
Так коли абсолютна та ексклюзивні self-existence гравітації заперечував, то там має бути один
владу, що визначає і створює, його причини і наслідки[43].
Також у атеїзм; все, що не може бути виправдане безпосередньо наше минуле/даний час
досвідом через наші відчуттів відхилено. Немає не особистої влади над людських істот або
вище істоти, які ми бачимо безпосередньо. Це твердження вимагає повного знання про
невидимого.
Знову в атеїзм видимій розглядається як самодостатній: як все видно формує цілому в них вони
не потребують будь-яку підтримку від невидимого. Речі можуть існувати, підтримувати себе,
рухатися, діяти в гармонії, навіть якщо вони не мають здібності, щоб думати, планувати, щоб
бачити, чути... Це твердження вимагає повного знання про видимій.
Однак, в ісламі є Аллах, який є All-пізнає, як ми бачимо в таких[44]:
Дійсно, хто спір стосовно ознаки Аллах без [] повноважень прийшовши до них
Існує не в межах їх груди, за винятком гордості,
[тій мірі], який вони не можуть досягти.
Так, шукати притулку в Аллаха.
Саме він, хто є All слух, що всевидюче[45].
(Корану: 40/56)
Інший приклад про концепцій, з якою Бога у замінено атеїзму, збіг: деякі речі відбуваються чи
існують через збіг. Наприклад, є мільярдів галактик, таких систем, як сонячна система може
існувати випадково; і в деяких таких планетарних систем, цілком імовірно, що існує планет, як
наша; і в деяких планет, як наша, цілком ймовірно, що існують умови життя; а в деяких з таких
планет, цілком імовірно, що існує форм життя; …
Це базується на таких припущеннях: простіше речі приходять разом може сформувати
ускладнити речі; Існує рівня речі, де речі повністю простий, на цьому рівні вони вимагають
немає умов і вони є самостійними, самодостатньою. І як ми бачимо в наступні вірші, це
припущення не Прийнятно, як Аллаху не Бога тільки ускладнити речей:
Він є Господь всіх речей.
(Корану: 6/164)
Речі в будь-якому рівні необхідно створення і підтримуюча сила Аллаха. Таким чином, речі на
певному рівні може ніколи не повністю пояснити з речами, які є "будь-який" нижчому рівні, або
з речами в будь-який ранній стадії, тому що речі в будь-якому рівні потрібні певні умови, і речі
на нижчих рівнях є ефективними в будь-якому випадку. Наприклад, існування тварини не

можуть повністю пояснити еволюції і молекул, тому що ніхто з молекул, атомів, ДНК.. є
самодостатнім.
Аналогічним чином, кількості атомів, молекул, хімічного або біологічного події не підвищує
ultimate ймовірність появи будь-якої живої істоти. Як видно в таких віршів, створення небеса і
земля не є щось менш складні, ніж створення людини або інших форм життя:
Створення небеса та Земля є більшою, ніж створення людства, але більшість людства не знаю.
(Корану: 40/57)
Також при використанні збіг та ймовірності, безліч речей повинні бути прийняті до уваги як
обмежуючим фактором: Якщо один каже: більше за кількість галактик, більше на існування
імовірностей планетарних систем як наша; Це може бути лише частково вірно. В цілому безліч
галактик в тій може збільшити ймовірність існування планетарних систем як наша; Однак, чим
більший безліч галактик, тим більше необхідності безліч умов. Іншими словами, хоча
додаванням кожен атом збільшує ймовірність існування планетної системи, вона зменшує
ймовірність існування з атомів суми[46] включаючи цей додатковий atom.
3.1.1.2.2 ІСЛАМ І АГНОСТИКОМ ПІДХІД
Агностиком віру і методологія заснована на визнання що як людські істоти ми не може
охоплювати правду і Бог за межами нашого досвіду минуле/даний час, які стосуються нашого
відчуттів, як бачимо, торкаючись... Згідно з таким підходом, є можливість існування того, що
крім з видимими, але як людські істоти ми не маємо можливості знати його. Таким чином, ми
не можемо знати, чи є будь-якої особистої влади над людських істот і вище, ми бачимо.
Підходи ісламу і агностицизм поділитися тим, що людські істоти мають обмеження з точки зору
знань, що стосуються невидимого.
Однак, ісламу, принципово відрізняється від агностицизм у двох аспектах:
По-перше, перш за все є одне Творця, який створює створення; так що функціональних
відносини між Творця і створення; тому основі видимій, можна зробити деякі висновки про
невидимого і Творця.
По-друге, як видно з винятком частиною на нижче вірш, творець цього має владу, щоб
поділитися з людської істоти певні знання, яка актуальна для них. Це роз'яснення в наступних
вірш:
І вони охоплюють не річ свої знання
За винятком, що він хоче.
(Корану: 2/255)
3.1.1.2.3 ІСЛАМ І ПЕРЕКОНАННЯ, ЩО ЗНАЧНОЮ МІРОЮ ГРУНТУЮТЬСЯ НА ЗВ'ЯЗКУ
І коли він сказав їм, "виконайте те, що Аллах показав"

Вони кажуть: "Швидше за все, ми буде слідувати те, що ми знайшли наші засновники,
практикуючих".
Хоча їхні батьки зрозуміли нічого, ні вони керувалися?
(Корану: 2/170)
Переконання, що головним чином базується на зв'язку є в значній мірі на основі прийняття
вміст останніх комунікацій святих книг або традиції без широко враховуючи логічні
відрахування з видимих.
В ісламі усного та письмового спілкування творець нагадування і вона містить методологія
мислення. Вихідне повідомлення Творця є Всесвіту;спостереження і рішення є критично. І
кожної людини окремо відповідає витрачання зусиль для того, щоб дізнатися про правду.
Також він запросив фільтрування з його логіка зв'язку, що до нього йде від його сучасників і
його предки. Наступні вірші посилатися на цей факт:
І читати їх Новини Авраама,
Коли він сказав до свого батька і його людей, що ви поклоніння?
Вони сказали: ми поклоніння ідолам і залишаються відданими їх.
Він сказав: чи чують вони вам, коли ви supplicate?
Вони користь вам або завдання шкоди вони?
Вони сказали, але ми виявили, наші засновники, роблячи При цьому.
(Корану: 26/69-74)

І кожен один з них буде прийти до нього індивідуально на день Воскресіння.
(Корану: 19/95)

Скажімо, "O людей в Писанні[47]до слова, яке є справедливим між нами і вас, що ми не
поклоняємося Крім Аллаха і пов'язує все, що з ним і не приймати один одного як лордів замість
Аллаха. "
Але якщо вони відвернутися, потім сказати, "Ведмідь свідок, що ми мусульман [відправлення
йому]."
(Корану: 3/64)
Одна група переконання, що головним чином базується на зв'язку є багатобожжя. На polytheist
заповнює вакуум знань шляхом призначення повноважень на те, що він/вона спостерігає. Ці
повноваження призначено явно або неявно може бути приємно бачити, слухання, самостійних,
Кохонена, спілкування...

Майже всі релігії, крім ісламу, включаючи атеїзм, агностицизм, пантеїзм і так далі надавати їх
багатобожжя таких загальних підставах. Наприклад в багатобожжя певні повноваження
призначаються ідолам людської істоти зроблена або сонця місяця і навіть до певних людської
істоти, визначені як боги людських істот. Аналогічним чином, у атеїзм певні повноваження
призначаються матерії, об'єктів або юридичних осіб, людські істоти. І атеїст підхід робить
узагальнення: коли робиться експеримент, його наслідки узагальнені універсально і сутність,
що використовується у цьому експерименті дається певні атрибути. Названий певні зв'язки. І
потім є об'єкт, який має певні повноваження. Якщо інший експеримент зміни перевизначити
попередні висновки за певних обставин, то повноважень або атрибути. Те, що винайшов і
відомий певною мірою продовжено до того, що невідомо, як зазначено в такі:
"Ви не служать Крім його, але імена, які ви назвали, ви і ваші батьки".
(Корану: 12/40)
Цитата Аллах віруючого є актуальним у цьому відношенні:
"Ось наші люди налаштування богів поруч з ним. Якщо б вони могли б надати будь-яких доказів,
щоб підтримати їх стенд! Хто є більше зла, ніж той, хто fabricates брехні і приписує їх Аллах?"
(Коран: 18/15)
Такий підхід є досить добре для людської істоти, тому що вимагає відмови від будь-якої
особистої влади над людського буття або вище людської істоти можна керувати. Такий підхід не
передбачає надсилання до особистої влади, вище, ніж людського буття. Вона вимагає обожнює
речі, які зробили людські істоти, наприклад кумирів/статутами, очі, вуха, зроблені людьми або
сил і зв'язки, визначені людської істоти... Цей підхід говориться, що фізичних осіб на рівні
людської істоти здатні зробити цей Всесвіт існує. Проте, такий підхід не може мати будь-які
докази того, що підтримує себе, як дуже часткового, суб'єктивні і його висновки можуть бути
змінені.
У наступні вірші ми бачимо посилання на мотивацію, що лежать в основі таких підходів:
Ви бачили той, хто приймає як його Бог його власні бажання? Тоді ви б нести відповідальність
за ним?
(Корану: 25/43)
3.1.1.3 КОЖЕН ВІРИТЬ, ЩО В ОДИН АБО КІЛЬКА БОГІВ, АБО В РЕЧАХ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ
КОНЦЕПЦІЇ БОГА
Кожна сторона радіє в те, що з себе.
(Корану: 23/53)
Одне з визначень концепції Бога може бути "причина всіх", як частково виходить від таких
віршів:
Сказати: "Все це від Аллаха".

(Корану: 4/78)

Ось Аллах, Господь.
Є немає божества, крім нього,
Творець всіх речей.
(Корану: 6/102)
Кожен вірить у все, що він дотримується певні пояснення. Іншими словами, за винятком
несвідомого, кожен вірить у що (а деякі) що відповідає Бога.Найвищий рівень пояснення
кожної окремої людини, все, що він зауважує, що відповідає концепції Бога[48] в ісламі.
Наприклад, певні християнин може вважають, що Ісус Христос (мир йому Аллаха) він від кого
все приходить; так що для цього Бог відповідає Christian Ісуса Христа. Наприклад, атеїстом
може повірити, що фізичні сили і відносини речей, тому що все відбувається; Так для цього
атеїст ці фізичної сили та зв'язки відповідають концепції Бога. Природно всі ці не може бути
правдою, в той же час, оскільки вони різні.
Таким чином, основі вище визначення, що Бог є причиною всіх, обговорення не повинно бути
на Бог існує чи ні[49]. Скоріше, вона повинна бути того, хто реальний Бога, а хто реальна
причина всіх. Реальні Бога група пов'язаних або непов'язаних фізичних законів і сил, Бог сонця
або Бог місяць, людської істоти.. або він є хтось, хто є самодостатніми і незрівнянний всі ці речі?
3.1.2 НЕМАЄ БОГА, КРІМ АЛЛАХА: ЦЯ ВСЕСВІТ І ЇЇ ЧАСТИНИ НЕ АБСОЛЮТНА, ІСНУЄ ЛИШЕ ОДНА
АБСОЛЮТНОЇ ВЛАДИ
Отже, знати, що:
Немає Бога, крім Аллаха.
(Корану: 47/19)

Служити Аллаху і приєднатися не будь-яких партнери з ним.
(Корану: 4/36)

І [згадки, O Мухаммад], коли Лукман сказав до свого сина в той час як він був інструктаж йому,
"O мій син, не асоціювати [що] з Аллаха. Дійсно, асоційованого [його] є великою
несправедливістю[50].”
(Корану: 31/13)

Аллах прощає не, що партнер повинен приписували йому:[51].

Він прощає (всі) зберегти, яким він буде.
Хто приписує партнерів до Аллах, він дійсно винайшов величезний гріх.
(Корану: 4/48)
Як частково пояснюється вище, кілька богів у вигляді ідолам, або сонце або місяць або богів у
форми фізичної сили або відносини не мають ніяких підстав і сильно відхилено в ісламі.
Людських істот або інших частин цього Всесвіту не є частин, представники, форм і версій Аллаха.
Тоді, якщо ми відхилити помилкові боги, ми будемо разом з істинного Бога, як і досвід Авраам
(мир йому Аллаха):
І таким чином ми показує Авраам царство небес і землі, що він буде серед певних [у вірі].
Так що коли ніч покрита йому [темряви], він побачив зірку. Він сказав: "Це мій Господь". Але
коли це, сказав він, "мені подобається не ті, які зникають".
І коли він побачив місяцем зростає, він сказав: "Це мій Господь". Але коли це, сказав він, "Якщо
мій Господь веде мене, я безумовно буде серед людей, які пішли в оману".
І коли він побачив сонце, сказав він, "це мій Господь. Це більше". Але коли це, сказав він, "O
народ мій, дійсно я вільний за те, що ви асоціюється з Аллаха.
Справді, я мати повернув моє обличчя до він, який створив небо та землю, схиляючись до
істини, і я не з тих, які іншим асоціювати з Аллаха."
(Корану: 6/75-79)
В глибині все там є або був віри в Аллах: на деякому етапі поки ми не винайшли помилкові боги
Аллах приніс наші душі в існування, допитали і ми всі були свідками його нашого Господа. Це
пояснюється у віршах нижче:
І згадати [про] коли Господь ваш взяв від дітей Адам за їх спиною своїх нащадків і зробив їх
свідчать про себе, [говорив їм], "я не ваш Господь?" Вони сказали: "Так, ми повинні свідчив."
[Це] щоб не повинні говорити на день Воскресіння, "Дійсно, ми були цього не знають".
(Корану: 7/172)
3.1.3 МЕТОДОЛОГІЯ, ЩОБ ЗРОЗУМІТИ, ХТО АЛЛАХА Є І ДЕЯКІ КЛЮЧОВІ ФАКТИ, ЩО
СТОСУЮТЬСЯ ЙОМУ, ЩО МИ СПОСТЕРІГАЄМО В НАШ ВСЕСВІТ
Сказати:
"Це мій шлях.
Я називаю Аллаху впевнені, знання,
Я і той, хто слідує за мною."
(Корану: 12/108)

3.1.3.1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИКИ
В ісламі методологія зрозуміти Аллах починається з почуття подяки, старанності,
спостереження Всесвіту і логічне мислення.
Майже кожна людина, хто вдячні і ретельного б задати ці питання: де всі сувеніри, які ми
переживаємо прийшов? Де прийшов болючою речі? Чому я народився? Навіщо я живу? Майже
кожна людина логічних б запитати: чому ми спостерігаємо є так, як це?
А потім ми б виділити деякі зусилля для спостереження і міркування про те, що ми
спостерігаємо.
Потім, як продукт дає нам уявлення про його продюсером, так що ця Всесвіт також дасть нам віруючим - уявлення про його Творця. Наприклад, коли один бачить мечеть Султанахмет , він
буде мати уявлення про її архітектор, що він має певні здібностей, про математики, краси,
створення команди, фінансування, планування і так далі. Так Всесвіту, що ми спостерігаємо
також дає нам уявлення про його Творця.
Творець не є для нас, ми до Творця, тому він не відповідно до наших очікувань; але він за себе і
за правильні висновки, що ми можемо зробити під його керівництвом про те, що ми
спостерігаємо, об'єктивно у Всесвіті. Аллах сказав наступним чином:
Але якщо правда стежили за своїх бажань, небеса і Земля і той, хто в них буде була зруйнована.
(Корану: 23/71)
У такому випадку в Корані, Аллах робить багато посилань на фізичні, біологічних,
астрономічних факти і події.
Все, що в цьому Всесвіті є знак, який показує нам, єдність, повноваження та певні атрибути
Аллаха.
Як ніщо інше, ніж Аллах не є самодостатньою, ні Творця, все, що є результатом атрибути Аллаха.
Тому все показує нам певні атрибути Аллаха[52].Нижче наведено приклади.
3.1.3.2 ПРИКЛАДИ
3.1.3.2.1 БАГАТО ПОДІБНИХ РЕЧЕЙ
І це той, хто виробляє, сади, trellised і untrellisedі datepalmsта культури різних фігур і смаку (свої
плоди і його насіння) та оливки, і Гранат, схожі і відрізняються від.
(Корану: 6/141)
У нашій Всесвіту, ми спостерігаємо кілька речей, які аналогічних або схожих. Наприклад, є
мільярди електронів, мільярди подібні атомів, рослин і тварин... Наприклад електрони окремі
особи, але вони схожі і підлягають ті ж правила.
І, як ця Всесвіт Математичні[53], чи ми дивимося на мікро або макрос рівнів; або в минулому,
або в майбутньому, ми завжди дотримуватися тієї ж ситуації у всьому. Все, що в масштабі, ми
можна розділити на різні розміри і частин, які відрізняються, але що є, або ж можна порівняти.

Це показує нам, що джерелом все ж, і все це створено і стійким ж Творця, Дизайн. В іншому
випадку, ми не могли б спостерігати ще два аналогічні електронів.
3.1.3.2.2 РЕЧІ - У ТОМУ ЧИСЛІ ПРИЧИННІСТЬ - Є ЧАСТИНАМИ СИСТЕМИ
Блаженний знаходиться він у, чия рука панування, і він над усім компетентних
[Він] хто створив смерті і життя, щоб перевірити вас, який з вас є кращим на ділі
І він Majestic, що бачить [і] хто створив сім небеса в шари.
Не відображається у створенні самий милосердний невідповідності.
Так повернутися (вашого) бачення (небо); Ви бачите будь-яка розривів?
Двічі знову повернутися (вашого) бачення.
(Вашого) бачення повернеться до вас принижений у той час як втома.
(Корану: 67/1-4)
Ще однією ознакою єдність творець всіх є те, все, що в цьому Всесвіті частиною системи.
Електрона у наших очей може бути частиною атома, клітинки, наші очі, начальника наших, наші
тіла сонячної системи..., або він може бути частиною інших систем.
Наші очі, наші вуха, землі, місяця, сонця, камінь, птах. вони всі частини системи. Будь-які зразки,
ми приймаємо, будь-який малюнок, ми приймаємо ми побачимо, що є частиною системи, і що
він містить систем і частин системи. Все це функціональний по відношенню до багатьох речей.
Всі вони мають значення, з точки зору функціональності і щодо інших. Ми можемо бачити це
навіть в рамках одночасних речей ми взяти фотографії.Причина є також просто частини з цього
ціле і наслідком єдність перш за все.
З іншого боку, хоча частин має владу, щоб планувати, організовувати або аналізувати вони
існують, і вони діють в гармонії в межах та поза себе.
Речі, які утворюють систем і діяти гармонійно показати, що вони визначаються одного Творця і
що вони під контролем це Творця і Sustainer. В іншому випадку немає системи міг тримати його
існування, і ми не могли б зробити науку, щоб зрозуміти що-небудь, передбачити, щоб
обчислити, щоб винаходити...
Як ми бачимо в таких віршів, все це "Тема" на теракти Аллах:
Потім вони не дивіться на верблюди як вони були створені?
І на небо як вона був піднятий?
І в горах як вони були зведені?
І в землі як вона поширилася?

Так що нагадують [O Мухаммад]; є лише нагадуванням.
Ви не є над ними контролер.
(Корану: 88/17-22)
Знову ж таки, як ми бачимо в таких віршів нашого слуху потенціалу, очей, серця та землі; вони
всі причини; і в цьому сенсі вони під одним єдність:
І це, він, який підготувала для вас слухання і бачення і серця; мало вдячні вам. І це той, хто має
помножений по всій землі, і до нього вам будуть зібрані.
(Корану: 23/78-79)
Аналогічним чином, існує цілий створіння з багатьох причин, і вони схожі на нас у певні аспекти,
як зазначено у віршах нижче:
І немає не істота на [або в межах] землі або птаха, що летить крилами, Крім того, що вони є
громади, як ви.
(Корану: 6/38)
І як ми помітили, в наступні вірші, все підносить його і все слуга Аллаха, і вони здебільшого
витримані Аллах:
Сім небеса та Земля і все, що в їх колихати йому. І там це не річ, Крім того, що вона підносить
[Аллах] за його похвали, але ви не розумієте їх [шлях] підносить. Дійсно, він є, коли-небудь
терплячи і прощати.
(Корану: 17/44)
3.1.3.2.3 ПОСЛІДОВНІ ЄДНОСТІ
Саме він посилає вітри як добру новину перед його милосердя і ми відправити від чиста вода
небо, ми може викликати до життя, тим самим, Мертві землі і дати йому як напій, тим, що ми
створили численні худоби і людей.
(Корану: 25/48-49)
Нашу здатність ставитися речей до інших всередині виміру часу також показує нам єдність перш
за все: дощ падає, а потім розділити насіння, а потім рослини ростуть і тварин, потім з'їсти
рослин... Послідовних гармонійний події Показати однієї влади, перш за все. Все, що має
напрямок, має мету.
Коли йде дощ, Аллах має вже цілі в дощ. Але згідно невіруючий підхід, дощ просто ізольованим
фізичної подію; Коли йде дощ, ніхто не має будь-яка мета виробляти, зробивши дощ.
Однак, реальне життя, не як ілюзія фільму. У фільмі ми відчуваємо наприклад що ми бачимо
літаючих птахів, хоча існують статичних зображень, які приходять після одного з певною
швидкістю. Якщо ми збільшити спуск дощ в реальному вимірі часу, до найменших подробицях,
ми не можемо досягти реальний рівень, де є тільки зображення. У кожному рівні є рух, енергія,

напрямок. Так, по суті, якщо ми збільшити в межах вимір часу, ми завжди бачити разом є
причини і наслідки. Немає рівні ми зможемо побачити тільки результати, або лише причини.
Таким чином, причини не може розглядатися як ізольована від результати[54]; і вони не
можуть розглядатися як кінцева походження ми спостерігаємо.
Так, минулого базується на майбутнє, як майбутнє на основі минулого. І всі основі ВОЛЯ Аллаха
одне як ми бачимо, у наведеному в таких віршів:
І (ми) посланим, від дощу хмари, налив води; що ми може привести назад тим самим зернових
і трав.
(Корану: 78/14-15)
Ви знайдете подальших подробиць, пов'язаних з послідовних єдності в частині 3.6 під
заголовком "Доля".
3.1.3.3 РЕЧІ МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ
Кажуть,
"Аллах O, власник суверенітету, дають суверенітету, яким ви будете і прийняти суверенітет від
кого ви будете.
Ви честь кому ви будете і ви humble, якими ви будете.
У ваших руках це [] добре.
Ви дійсно над усім компетентним.
Викликати ніч, щоб увійти в день, і викликати день, щоб увійти в ніч;
Ви принести життя з мертвих, і принести мертвих поза живим.
І дати забезпечення, яким ви будете без рахунку.
(Корану: 3/26-27)
Коли ми спостерігаємо Всесвіту, ми бачимо, що його частин можуть бути змінені. Наприклад
там смерть, немає життя; Існує ніч, день. Це також ситуація в субатомних рівнів і галактичних
рівнів.
І якщо частин цілого можуть змінюватися, то своїй сукупності є також може змінюватися.
Наприклад, якщо я може розтанути і змінити частин автомобіля, то я можу редизайн і змінити
автомобіля. Таким чином, ця Всесвіт, в тому числі всі свої питання, фізичних законів, його
біологічних правила та своїй сукупності можна розроблений і створений в різних форм,
конструкцій.
Деякі люди стверджують, що вони можуть пояснити все з фізичних законів, відносини і так далі;
за їхніми словами через фізичних законів і так далі, ця Всесвіт є те, що повинен бути; Таким
чином, немає необхідності для будь-якого Бога.

Згідно з Корану Однак, тільки Аллах абсолютної та що-небудь ще його волі. І як підкреслюється
в вище цитату з Корану поняття зміни, він здатний зробити все, що він хоче. Нічого, які ми
спостерігаємо в нашому Всесвіті, включаючи фізичну правил, відносини не абсолютна. Аллах
може створити або можливо створено всесвітів, де правила фізичне, відносини відрізняються.
Так немає такого фізичної правил або відносин може використовуватися в кінцевому підсумку
пояснити, чому ми спостерігаємо відбувається. І тому цей весь Всесвіт не структури, які повинні
були бути.
У Корані є приклади, які показують, що нічого абсолютного, крім Аллаха. Нижче наведено один
із них:
(Аллах сказав:)
А що то в праву руку, O Мойсея?"
Він сказав,
"Це моя персоналу; Я спертися на нього, я принести вниз листя для мого овець і у мене є в
ньому іншого використання."
[Аллах] сказав; "Киньте його вниз, O Мойсей".
Так що він покинув її, а потім було змія, рухається швидко.
[Аллах] сказав, "захопити її і страх не;
Ми буде повернути його до колишнього стану."
(Корану: 20, 17-21)
Якщо фізична правилом я пояснити що-небудь в Туреччині, але не в Німеччині, то це правило
не є повністю чинні правила фізичної насправді.Аналогічним чином, якщо за допомогою
правила я пояснити що-небудь тільки в цьому Всесвіті, але нічого за межами цього всесвіту, це
правило не є головним правилом.
Це сам Всесвіт є спеціально розроблений Всесвіту. Цей Всесвіт це просто вибір Аллаха. Це не
весь і абсолютна істина.
Тому, якщо різних всесвітів види можуть існувати, присутні наукового пояснення завжди
місцевих пояснень. І вони не є абсолютним. Якщо ми прийняти їх як абсолютна, такий підхід не
буде наукових і вона буде штучно обмежувати наших знань потенційних.
Будь-які знання, пов'язані з наукою, залежить від наших спостережень. Якщо наші
спостереження були різні, наш наукових знань б інакше як добре.Наприклад, Наука стверджує,
щоб пояснити, чому перо йде вниз, коли я Нехай це. Однак, якщо вона йде вгору, коли я Нехай
це, науки загинуть пояснити його знову. Наші наукових знань є реактивної в природі. Так що
вона не пояснює, чому одне і те як вони є, але це певною мірою пояснює, як усе відбулося.
Відповідно до ісламу Аллах дає його створінь своїх функцій і робить їх статися. Таким чином,
фізична, біологічного.. правила є необхідними для практичних причин, і вони збільшують величі

мистецтво Аллах, красою та гармонію в те, що ми спостерігаємо. Нам потрібні ці правила та
функції, щоб зрозуміти, "як" речі відбуваються, так що ми можемо використовувати їх, так що
ми може придумати машини, так що ми можемо вирішувати проблеми...Але вони не є
абсолютним. Ті, часткової пояснення досвідчених подій.
Відповідно до ісламу кінцева причина ми відзначимо і те, що ми не спостерігаємо це одного
Творця і одну Sustainer. Тому вважати абсолютної певні зв'язки, які можуть бути сконструйовані
різному і зобов'язані їм те, що ми спостерігаємо не є прийнятним.
Отже, якщо ця Всесвіт є лише однією з альтернатив, то тільки той, хто вибрав присутній
альтернативою є абсолютним і так "немає Бога", "Крім Аллаха" хто має загальну влади над
кожну річ.
3.1.3.4 РЕЧЕЙ Є ПАСИВНИМ -В ВІДНОШЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СИЛУ АЛЛАХНе НІЦ сонце або місяць,
але НІЦ Аллах, який створив їх.
(Корану: 41/37)

Вони мають ноги, за яким вони йдуть?
Або вони мають руки на який вони страйк?
Або у них очі, за яким вони бачать?
Або вони мають вуха, за яким вони чують?
Сказати, [O Мухаммад],
"Називають"партнерами"і потім змови проти мене і дайте мені, немає перепочинок."
(Корану: 7/195)
Кожна річ має існування завдяки волі, влада і знання Аллаха. Елементи річ і систем, які містять
цю річ є існування такого завдяки волі, влада і знання Аллаха. Цей зв'язок між Аллаха і все, що є
унікальним. Там не буде аналогічний зв'язку серед інших речах, ніж Аллаха. Це паралельно з
фундаментальний факт ісламу, заявив у віршах нижче:
Немає Бога, крім Аллаха.
(Корану: 3/62)
Отже, об'єкт не ми спостерігаємо є самодостатньою або абсолютний. Коли я кажу, що "Ця
таблиця є невеликий", навіть з особливістю малість не відносяться до цієї таблиці, ця функція не
всередині цієї таблиці. Таблиця є невеликий тільки відносно щось інше. Те ж саме справедливо
для частини таблиці, а також. Ця аналогія застосовується для інших функцій, таблиці, а також, у

тому числі її маса, свою енергію, його функціональність, його колір... Це не тільки для нашого
розуміння, але дуже даний і для самого атрибути таблиці.
Таблиця не може мати будь-якої функції над нічого крім того, якщо його визначено разом з
іншими речами, як частина добре налагоджену систему координат всіх її частин, визначених ж
definer.
Так, кожна з речей, які ми спостерігаємо, потрібна єдність Творця "один" і "один" Sustainer над
ними, щоб існувати і для того, щоб означати нічого.
Єдність Аллах перш за все, коротко пояснюється у віршах нижче:
Сказати:
"Він є Аллах, один,
Аллах є самодостатньою[55]
Він породжує ані народжується.
І немає можна порівняти з нього."
(Корану: 112/1-4)
Як ми бачимо в наступні вірші, все, що існує має міра його в очах Аллаха:
І все, з ним (завершення) захід.
(Корану: 13/8)
Таким чином, існує тільки один Бог і без його єдності, перш за все, нічого не може існувати,
ніщо не може означати нічого, нічого не може мати атрибутів. Є не інших богів, одночасно, або
послідовно. Він є Бог є всеосяжним. Він є ultimate і безпосередньою причиною всіх. Він не є
частковий причину.
3.1.3.5 ДЕЯКІ ІНШІ ФАКТИ, ЯКІ ПОКАЗУЮТЬ НАМ ЄДНІСТЬ АЛЛАХ, ПЕРШ ЗА ВСЕ
І не відсутні за ваш Господь є будь-які [частина є] атома ваги в межах землі або неба або [що]
менше, ніж або більше, але це чітке реєстру.
(Корану: 10/61)

Благословив знаходиться він у, чия рука за суверенітету, і, він здатний зробити всі речі.
(Корану: 67/1)
Ми можемо спостерігати інші приклади, які показують, що єдність вище Кожна річ і перш за все.
Наприклад, якщо я крапля ручкою на землі, я знаю, що поки вона досягає Землі, Земля буде
обертатися певний кут або фотон на зірки підуть на певній відстані. Фотон неможливе
міліметра без пера, виходячи на певній відстані і навпаки.

Тим не менш глибоким, ми йдемо на мікро-рівні, проте зворотної ми йдемо в час, ми
спостерігаємо така ж ситуація.
Гармонія простору-часу і наші можливості для обчислення, для порівняння, передбачити і
насолодитися Показати єдність, перш за все. Ця гармонія хоча кратності цього всесвіту, показує,
що все буде й повноваження один All-Powerful Бог.
3.1.4 ІМЕНА АЛЛАХА
Він є Аллаха, крім яких є немає божества, пізнає невидимого і на свідками. Він є Beneficent, в
Merciful.
Він є Аллаха, крім яких є немає божества, Суверена, чиста, миру, Bestower вірою, що наглядач,
Majestic, Compeller, чудовою.
Слава Аллаху! (Наразі він) вище все, що вони пов'язують з ним.
Він є Аллаха, творець, ініціатор, Дизайн; до нього належать найкрасивіших імена.
Все, що знаходиться в небеса та Земля є ним підносить. І він Majestic, мудрим.
(Корану: 59, 22-24)
У Корані Аллах дає нам знати, що багато хто з його атрибутів. Наприклад, один, Творця Designer,
пізнає, в Beneficent, Merciful, Прощай, поблизу, правда, могутній Doer про те, що він хоче,...
Його єдність є дуже важливо, з точки зору його атрибути. Наприклад, Бог, який не всесильний
не може бути Творця. Бога, хто не має знання не може бути в Beneficent... Тому в ісламі є не
різних богів, які мають різні атрибути. Існує посилання на це у віршах нижче:
Якщо б не було в небеса та Земля богів, крім Аллаха, вони[56] Обидва буде була зруйнована.
Настільки піднесений є Аллаха, Господній престол, вище, що вони описують.
(Корану: 21/22)
І він дає нам знати також, що в Incomparable. Він не породити, ні він. Він є ні чоловік, ні жінка.
Він не є обмеженим з місця або часу. Так ось чому його зображення не може бути звернено і
немає малюнків Аллаха мечетями або в ісламські місця.
Аллах є наш кращий друг, який також є джерелом найбільшого любові[57]. Він є наші постійні
другом. Один з його назви, друг. Він є у нас скрізь, де ми. Він має повне знання про нас, і він
має всю владу над нами. Аллах знає нас, коли ми були в утробі наших мам, він знає нас, коли
ми вмираємо. Він знає наші секрети, він знає, що наші слабкості. Він нічого не потрібно з нами,
але він дає нам мільярди сприяє кожну секунду. Він закликає нас до його милосердя і сприяє.
Але ми обмежені у відповідь на його дзвінки.
Аллах є мудрим.
Все в кінцевому підсумку виходить від нього. Як сказав у Корані у розділ 53 вірш 43, він той, хто
робить сміятися і він той, хто робить плакати[58].Але його милосердя більше.

Аллах наближається. Він знаходиться ближче до нас, ніж навіть наші батьки. Немає не
посередник між нами і Аллаха. Таким чином, немає ні релігійного ієрархія, ні релігійних класу в
ісламі. Наприклад, якщо Імам, хто є людина, яка веде до молитви в мечеті немає, інженер або
продавець або іншому користувачу, який знає, як молитися може привести молитви. Таким
чином мусульманин молиться тільки і безпосередньо Аллаха.
3.2

П'ЄРА

Потім ви думаєте що ми створили ви марно, і що нам ви б не повертається?
(Корану: 23/115)
3.2.1 ОПИС
З цього дня ми повинен засукати небеса як прокручування писань; Подібно тому, як ми
виникли перше творіння, так що повинен ми виробляємо його знову.
Наше обіцянку, і ми виконаємо це.
(Корану: 21/104)

[Не] в день землі буде замінено іншим землі,
та ще небеса [також],
і цілий створіння вийде перед Аллах, один, на Prevailing.
І ви побачите злочинців, які день пов'язані разом в кайдани,
(Корану: 14/48-49)

Там [не] прийшов на людину за певний період часу, коли він був не річ не [] йдеться?
Дійсно, ми створили людина сперми краплі суміші, що ми можемо спробувати його; і ми
зробили його чуючи і бачачи.
Дійсно, ми керували його до речі, він вдячний бути або він невдячна.
Дійсно, ми підготували для ланцюгами disbelievers і кайдани і вогні.
Дійсно, Праведники буде пити з чашки [з вином] якого суміш, має Kafur,
Весна з яких буде пити Аллаха, службовців [праведників];
Вони будуть робити це сила вперед у Гуш [і достатку].
Вони [є ті, хто] виконати [їх] обітів і страх день, чиї зло буде поширений.
І вони дають їжу, незважаючи на любов до його нужденним, сиріт, і полон,

[Говорити], "ми канал ви тільки для обличчя Аллаха.
Ми бажаємо не від вас нагорода або подяки.
Дійсно, ми боїмося, від нашого Господа день строгий і багатостраждальна."
Так що Аллах буде захищати їх від зла того дня,
І дати їм radiance і щастя
І винагородити їх за те, що вони піддавалися терпляче з садом [в раю] і шовкові [одягу].
[Будуть] що лежить в ньому з прикрашали диванами.
Вони не відображатимуться в ньому будь-яких сонця (записування) або [Мороз].
Та поблизу над ними є її відтінки
І його звичайна фрукти відбір буде знижена в відповідності.
І там буде поширений серед них судин срібло і кубки кристал,
І келихи зі кришталево чистого срібла, з яких вони визначили заходи.
І вони отримаєте випити чашку [вино] якого суміші є імбиру
[З] фонтан в рамках раєм, названий Salsabeel.
Там буде поширити серед них молоді хлопці зробили вічне.
Коли ви бачите їх, можна подумати їх (красиво, як), розкиданих перли.
І коли ви подивіться там [в раю], ви побачите, задоволення і великий Домініон.
На мешканців буде зеленої одягу дорогоцінного шовку і парчі.
І вони будуть прикрашені браслети срібло,
І їх Господь дасть їм очищення пити.
[І буде сказав], "це насправді для вас нагорода,
І високу оцінку вашої зусиллям.
(Корану: 76/1-22)

Дійсно, злочинці будуть в покарання пекло, незмінно вічно.
(Мук) не бути полегшеної для них, і вони будуть занурився в знищення з глибоко шкодую,
печаль і відчай, в ньому.
І ми зробили неправильно, їх, але саме вони були в wrongdoers.

І вони будуть називати "O Малик[59]Нехай ваш Господь покласти край нас! "
Він буде сказати: "дійсно, вам залишиться."
"Ми безумовно приніс вам правду, але більшість з вас, щоб правда, були геть."
Або вони розробили [деякі] справи? Але, дійсно, ми розробці [план].
Або вони думають, що ми чули не їх секрети і їхніх приватних розмовах?
Так, [ми], і наші посли з їх запису.
(Корану: 74/43-80)

На день, ми будемо говорити, в пекло "Ви були заповнені?" і він буде говорити, "Ще там кілька"
І рай буде привів праведників, не далеко, поруч з
[Вона буде сказала], "це те, що ви обіцяли для кожної returner [щоб Аллах] та зберігачем [його
заповіт]
Хто побоюється, що самий милосердний невидимого і прийшли з серцем повернення [в
розкаянні].
Введіть його у світі. Це день вічності".
Вони будуть мати все, що вони хочуть в ньому,
І у нас є більше.
(Корану: 50/30-35)

Тих, хто буде мати частку вони заробили і Аллах є swift облікового запису.
(Корану: 2/202)
Ми буде вмирати один день. І один день буде кінець присутній фази, тобто наш Всесвіт
призведе до згортання для нового запуску, остаточний, стабільної і постійного фази[60]. Цей
заключний етап, називається П'єра.
П'єра є продовженням справжнього життя. Це як фізичні, так і духовні. Час завершення
сучасний етап не відомо ніким, крім Аллаха.
Там будуть деякі поширені і різні елементи між сучасний етап і кінцевий етап. Фізичні, хімічні та
біологічні правила будуть різними в деякій мірі, ніж ті, що пережили на сучасному етапі.
Суміші добре і погано, що ми бачимо в даний Всесвіт буде видалено, і вони будуть відрізняти
до наступного етапу. Розташування добра і зла буде відрізнятися. Наслідки хорошого буде
використовуватися у поєднанні з добре передбачивши і наслідки зло буде використовуватися у

поєднанні з у wrongdoers. Перший буде відбуватися в частині, що називається рай або сади, а
останній буде відбуватися в частині, що називається пекло. Аллах знає, що інші частини буде в
завершальну фазу.
Як уже згадувалося в наступні вірші, нагороди Аллаха за добре передбачивши в майбутньому
буде набагато більше, в порівнянні з покарання за на лиходіїв:
Той, хто робить зло буде не бути recompensed за винятком, як їх; але той, хто робить
праведність, будь то чоловік або жінка, хоча він є віруючим, тих, хто буде ввести рай,
приділяється положення в ньому без рахунку.
(Корану: 40/40)
3.2.2 ОЗНАКИ П'ЄРА
І той, хто бажає нагородою цього світу, ми дамо йому їх;
І той, хто бажає нагороду в майбутньому ми будемо йому їх.
І ми віддасть на вдячний.
(Корану: 3/145)
Як ми бачимо в вище віршах, ми запросили в цьому житті зробити рішення, яке стосується П'єра.
Так, щоб прийняти це рішення, ми повинні мати істинного знання про це.
І далі, про майбутнє з людської точки зору.
Так, щоб зрозуміти це, ми можемо використовувати загальні інструменти, які ми
використовуємо, щоб передбачити майбутнє:
В мирські вираженні ми передбачити майбутнє, зробивши узагальнення. Наприклад, ми
бачимо, що камінь падає знову і знову коли ми нехай це знову і знову, тоді ми говоримо, що
вона впаде під час наступного ми дозволимо їй. Таким чином, ми очікуємо того ж події
відбуваються самих обставин.
Також, важливі концепції у наших прогнозів є концепція "баланс". Наприклад якщо я купив
щось варто 200 доларів США., це означає, що я повинен сплатити у майбутньому 200 доларів
США. за певних умов.
Ще один інструмент, ми використовуємо, щоб знати майбутнє є інформація, надана ті, які
мають компетенцію про майбутні події. Для прикладу ми слухаємо Фахівці метеорології знати
про майбутні погодних умов, і ми плануємо за те, що вони говорять.
Поки ми не відчувають надалі спостережень, як людські істоти, ми будемо мати використання
зазначених інструментів передбачити майбутнє. Таким чином, паралельно з Корану, наше
пояснення про далі буде прогресувати наступним чином: ми спочатку буде досягти висновки
про актів Аллах, на основі наших спостережень у нашій Всесвіту; Ми будемо робити
узагальнення, що стосуються їх включаючи концепція баланс; і ми буде підтвердити їх з його
слів.

Коли ми спостерігаємо Всесвіту, ми бачимо, що Аллах є активним, і він має спроможність і волю,
щоб відтворити. Наступні вірші держава ці факти:
Це не він, який створив небо і земля, здатні створити як з них? Так, дійсно; Він-творець, All
пізнає.
(Корану: 36/81)

Як ми виникли перші створення, так що повинен ми виробляємо його знову.
Наше обіцянку, і ми виконаємо це.
(Корану: 21/104)
Все, що ми спостерігаємо в цьому Всесвіті є знак, який показує нам власником необмежені
повноваження, перш за все. Наші спостереження дає нам висновок, що цьому всесильний є
джерелом мільярди сприяє, і що він ставить його повноваження в дію. А також ми висновку, що
він також буде більш широко використовувати свої повноваження.
Коли ми спостерігаємо Всесвіту, ми бачимо, що стосуються Аллах є два детермінанти
відпочинку: першим з них є можливість Аллаха відтворити, а по-друге, його волі, щоб
відтворити. Другий буде ставитися до існування певних причин і цілей, для нього у відтворенні.
Якщо "людина" на "означає" і "причини" щось робити, і якщо ця особа "обіцянки" це зробити,
якщо він має цілісність швидше він зробить це. У цьому Всесвіті бачимо ясно що Аллах є дуже
суворим у виконанні його фактичний план.
Так що в наступних частин ми будемо аналізувати засоби та причин, що стосується П'єра.
3.2.2.1 АЛЛАХ ЗДАТЕН ВІДТВОРИТИ
Звичайно Аллах хто створив і хто створює, також можуть створити знову, як ми бачимо в таких
віршів:
Людина думає що ми не будемо збиратися його кістки?
Так, дійсно; Ми в змозі його під рукою "Реконструкція"[61].
(Корану: 75/3-4)
І як ми бачимо в таких віршів, Творця, який створив нас в першу чергу природним може
відтворити нам:
І вони сказати, "коли ми кісток і звалився частинок, волі, ми [насправді] відроджені як
створення нових?"
Сказати: "бути ви каменів або заліза; або [будь-яка] створення цього, який є великим в межах
вашого грудей." І вони кажуть, "хто буде відновити нас?"
Скажімо, "той, хто вивів ви вперше."

(Корану: 17/49-51)
І як ми бачимо у створенні таких вірш один одного душі або всьому людству не робить ніякої
різниці для Аллах в плані легкості:
Своє творіння і воскресіння твоє, як, але жодної душі.
(Корану: 31/28)
У минулому аргумент про П'єра були неможливість відпочинку. Але сьогодні, цей аргумент не
здаються дуже стійким, разом з відкриття в галузі генетики.
Як пояснено вище, через Абсолют "єдність" цей All-Powerful Бога, не було б ніхто, хто б
обмежити його повноважень.
Так, ми не можемо очікувати його, щоб обмежити себе для створення лише одного Всесвіту з
наслідками, лише тимчасове.
Вони всі висновки ми можна заснувати на наших спостережень присутній Всесвіту.
3.2.2.2 АЛЛАХ МАЄ ПРИЧИН І БУДЕ ЗНОВУ СТВОРИТИ
Він створює те, що він хоче.
(Корану: 30/54)
Всесвіт, в якому ми живемо є просто спеціальної структури Всесвіту серед необмежену кількість
альтернатив. Існує не той факт, що зобов'язує нас вірити, що це єдиний можливий фігури
Всесвіту. Якщо це не єдина форма можливі Всесвіт, і якщо він з'явився на світ тоді там було
особистий вибір для його весь фактичний стан. І як ми пояснили вище частинами, існує
достатньо доказів того, що показують нам один владу над ним.
Якщо ця Всесвіт є наслідком особисту буде, то буде цілі для його на рівні відповідних чоловік,
який вищого рівня, ніж ця Всесвіт.
З іншого боку, хоча ми спостерігаємо, що кожну частину цього Всесвіту для певних цілей, і вона
являє собою єдності в себе, ми також бачимо, що це тимчасове і не самодостатньою. Таким
чином, це повністю self-defining ані абсолютно повним в себе, в плані мета її дуже власний
існування.
Тому можна очікувати послідовні стадії дещо іншу природу де буде досягнуто особистих цілей
високого рівня.
Розглянувши вище здатність Аллах, щоб відтворити, Розглянемо тепер певною мірою причин
заново. У наступному ми розглянемо, як наші спостереження привести нас зрозуміти П'єра в
плані причин:
3.2.2.2.1 АЛЛАХ МАЄ СЕНС: ВІН ВИСТУПАЄ ЗА ПРИЧИН
Він знаходиться на всесильний над своїм слугам

і він є мудрим, на пізнає.
(Корану: 6/18)

O людей, якщо ви знаходитесь в сумніваюся, про Воскресіння, то [вважають, що] дійсно,
Ми створили, від пилу, то від сперми падіння, а потім від чіпляється згусток а потім за шматок
м'яса, сформовані і неформованих, що ми може показати вам.
І ми селитися в утробі, яких ми буде вказаний строк, то ми приносимо Вам як немовлята і потім
[ми розвивати вас], що можуть досягти [час] зрілості.
Серед вас є той, хто береться в ранньої смерті і серед вас є той, хто повертається на номер
старезного [] старості, так, що він знає, після [коли] знань, нічого.
І ви побачите, що безплідні землі, але коли ми відправляємо за це дощ, сагайдаків і розбухає і
росте [щось] кожна красиві пари.
Це тому, що Аллах правду і тому, що він дає життя мертвих і тому, що він над усім компетентних
і [які вони, можливо, знаєте] що година йде немає сумніву про це, і що Аллах буде воскресити
тих в могили.
А людей, він які суперечки про Аллах без відома або керівництва і просвітницька книга [від
нього],
(Корану: 22, 5-8)
Як ми бачимо в вище віршах, коли ми спостерігаємо Всесвіту, ми бачимо, що речі трапляються з
певних причин і до певних цілей. У вище віршах Аллах дає приклад створення людського буття,
різні речі, створені під час цього створення і різних стадіях до певної мети. Нічого в цих стадій
не випадковість, нічого не марно. У самій природі все Аллах покласти цю функцію, тобто все,
принаймні з однієї причини і Аллах підтримує цю функцію, все.Все, що ми спостерігаємо
показує нам, що творець і на Sustainer мудрих, і все, що він створює відповідає його атрибути.
Так що ми можемо сказати, що у її цілісності ця Всесвіт не має мети?
3.2.2.2.2 Є ПРИЧИНИ ДЛЯ ЦЬОГО ВСЕСВІТУ
Потім ви думаєте, що ми створили ви марно
і що нам ви б не повертається?
(Корану: 23/115)

І ми створили не небеса і Земля і все що між ними, для простої грають,
Ми не створює їх за винятком у правді, але більшість з них не знаю.

(Корану: 44/38-39)
Як все протягом принаймні одна з причин, ми розуміємо, що Аллах мудрим. Таким чином,
створення цієї Всесвіту в цілому також має бути з причини.
Як приклад, щоб роз'яснити це припустимо, що ви знайдете перо десь. Ви знаєте, що це було
зроблено, так що він буде використовуватися писати.Чому? Бо, по-перше, вона була
розроблена в цій фігурі; по-друге, деякі матеріали був споживається зробити його; по-третє,
матеріалу, що використовується для його можуть бути використані для іншої мети; По-четверте,
той, хто зробив це знає про те, як перо, знає про письмовій формі; По-п'яте, якщо не було ні
таких причин, потім зусилля провів на дизайн і зробити це було б просто тратою, яка не щось
розумні, але людина, хто в змозі зробити це, повинні бути розумним.
Як у цьому прикладі коли ми спостерігаємо Всесвіту, ми бачимо, що з його галактик, з її планет,
з її життя, з його фізичних законів, з її систем, з мистецтв в ньому, з її красунь, його не можна
зробити марно. Те ж саме застосовується для нас також. Якщо ми вважаємо, що наші здібності
аналізувати, наші вуха, очі. ми може укласти що ми не були створені тільки, щоб їсти, пити і
спати і назавжди зникнути.
Тому частин цього всесвіту, як тимчасового, і як це величезна продукту, є очевидним, що
створюється для певних цілей. В іншому випадку було б марною тратою.
З іншого боку, у нас немає звуку причини не стверджують, що смерть кінця. Смерть є лише
одним з етапів. Навіть коли ми були землі, або навіть до того, був ВОЛЯ Аллаха про кожного з
нас; тому ми зазнаємо етапів. Через смерть ми повернемося на землю, але немає доказів певну
завершення етапів. І ми повідомили в таких віршів, що етапи триватиме до переконливим етап:
Ви безумовно повинен летіти з етапу на етап (в цьому житті і в майбутньому).
(Корану: 84/19)

Кожна душа смак буде смерті, і ви тільки отримаєте ваш [повне] компенсації на день
Воскресіння.
Так, що він, хто звертається від вогню і допущені до раю буде завершено.
І те, що є життя в цьому світі, крім задоволення омани.
(Корану: 3/185)
Як ми бачимо в наступну заяву з Корану ця частина життя в цьому світі, тимчасові тільки для
певних причин, і цей етап життя не невід'ємною частиною життя:
І він, хто вважав, що сказав: "О, мій народ! Слідуйте за мною, я вас до правильний курс;
O мій народ! Це мирське життя є єдиним засобом (до кінця),
Але П'єра буде обитель стабільності".

(Корану: 40 / 38-39)
Деякі з причин, є наступні:
3.2.2.2.2.1 РЕАЛІЗАЦІЯ СПРИЯЄ АЛЛАХА
Він (Аллах) є Beneficent, в Merciful.
(Корану: 59/22)

Ваш Господь є суверенною виконавець він хоче.
(Корану: 11/107)

Знаємо, що життя цього світу, але атракціонів і витоку і прикрас,
І може похвалитися до один одного і конкуренція в збільшення багатства і дітей,
Як приклад дощу якого [результат] росту рослин радує мотоблоки;
Потім вона висохне, і ви бачите, це виявилося жовтий;
Потім він стає [розпорошені] сміття.
І в майбутньому серйозні покарання і прощення від Аллаха і затвердження.
І що таке мирське життя, крім задоволення омани.
(Корану: 57/20)
Якщо Аллах Beneficent і могутній діяча те, що він хоче, він може створити середовище, де він
може дарувати його сприяє.
Аллах на Beneficent говорить нам, що він волею і може дати постійного сприяє. Місце ці
постійні сприяє це рай, який ідеально, що воля Аллаха. У цьому місці немає ніякого болю,
немає страху, ні ворога, немає нестачі ресурсів і без печалі. В цьому місці є щастя і мир[62].
Аллах також волею покласти там істоти, які мають певні знання та повноваження. Він створив
людської істоти з потенціалів і здібності, щоб вибрати добра чи зла; зробити і знаю, хороше, а
також зла, як ми побачити у віршах нижче:
І ми сказав, "O Адам, зупинятися, ви і ваша дружина в раю і харчуватися від них в [легкість і]
достаток від скрізь, де ви будете.
Але не звертаються це дерево, щоб не бути серед на wrongdoers".
(Корану: 2/35)

Але також Аллах заборонив вхід погано, зарозумілий, недостовірною й невдячні в раю. Існує
посилання на цей факт, у віршах нижче:
Але Месії, сказав:
"Ізраїлевих синів, поклоніння Аллаху, мій Господь і Господь ваш. Той, хто associates, з Аллах,
Аллах має дійсно заборонених рай для нього і його обитель повинна бути вогонь.
На wrongdoers мають не помічників."
(Корану: 5/72)
Таким чином, він дозволяє входу в цей рай для людської істоти, які щиро вирішили ввести там,
які знаходяться в гармонії з божественним значень, і хто робити добрі справи. Важливе
значення і постійне місце, де його сприяє станеться таке, рай як пояснюється у віршах нижче:
Для тих, хто добре (БТІ) є добро і Екстра.
Немає темряви буде охоплювати і їхніх обличчях не приниження.
Ті, товариші рай; вони будуть дотримуватися в цьому вічно.
Але вони, які заробляють злі справи, нагорода зла справі його еквівалент, і приниження буде
охоплювати них.
Вони будуть мати від Аллаха немає протектор.
Це буде, як якби їхні обличчя покриті шматки так Темна ніч [вони].
Ті, товариші вогню; вони будуть дотримуватися в цьому вічно.
(Корану: 10, 26-27)
У зв'язку з постійним сприяє Аллах одна з причин, для якої він створив нас на цьому етапі у
цьому Всесвіті є дати нам можливість зробити наш вибір щодо сучасного та кінцевого етапів. У
наступні вірші він пояснює це:
І той, хто бажає нагородою цього світу, ми дамо йому їх;
і той, хто бажає нагороду в майбутньому ми будемо йому їх.
І ми віддасть на вдячний.
(Корану: 3/145)

І сказати: "Істина це від Господа, так що той, хто заповітів нехай вважають; і той, хто заповітів
нехай не вірити.
(Коран: 18/29)

Дійсно, ми керували його до речі, він вдячний бути або він невдячна.
(Корану: 76/3)
У зв'язку з постійним сприяє Аллах Друга причина, для якої він створив нас на цьому етапі є
відрізнити з об'єктивних критеріїв ті, хто добре з тими, хто є злом, ті, хто намагаються
підкорятися Аллах і дотримуватися Божественної значень від тих, хто цього не зробити, ті, хто
скромний за ті, хто зарозумілим, і так далі. Такі вірш робить посилання на це:
Мав Аллах волею, він зробить вас одна нація [Об'єднаних релігією], але [він призначений] для
тестування ви в те, що він дав вам; так гонки всім [що] хороші. Щоб Аллах, це ваше повернення
всі разом, і [потім] він повідомить вас щодо, над якими ви використовували, щоб відрізнятися.
(Корану: 5/48)
Отже, Аллах буде дарувати його постійним сприяє до тих, які хочуть вірити в них, і які хочуть їх,
які вигоду від повідомлень Аллах, і які вирішили дотримуватися Божественної значень.
Це всі природні наслідки Бога, який є Beneficent і активним.
І в рай вона буде бути свідками остаточно що Аллах знаходиться в Beneficent.
3.2.2.2.2.2 РЕАЛІЗАЦІЯ ІСТИНИ
Аллах є істина.
(Корану: 22/6)

Що він повинен довести правду, щоб бути правдою,
Та ще false хибним,
Хоча злочинці не любили його.
(Корану: 8/8)

"І дійсно, ми або ви за керівництво або очистити помилки."
(Корану: 34/24)

Дійсно, ми запропонували довіри до небеса та Земля та гори, і вони відмовився його і
побоювався його; але людина [взяла на себе з] його.
Дійсно, він був несправедливим і неосвічених.

[Це було] так що Аллах може покарати лицемір чоловіків і лицеміром жінкам і чоловікам і
жінкам, які пов'язують іншим з ним і що Аллах може прийняти покаяння за віру чоловіків і
вважаючи жінок.
І коли-небудь Аллах прощати і Merciful.
(Корану: 33/72-73)

Тому істина була створена і скасував була, що вони роблять.
(Корану: 7/118).
Буде приховано правду або залишатися в державі знання назавжди?
Є цілей щодо нас. Ми є частиною сцену для виконання правду.
Аллах знає істину. Але наслідки правда також буде виконуватися. Він створив цього всесвіту, він
створив багато істот, що смак його повноважень і його милосердя, і він створив нас. Він
дозволило нам провести різницю між права і неправильно, поганий і добре. І він створив
мільярди ознаки про правду, у нас самих, на землі і на небі. І він показав нам істину і
правильний шлях у його повідомлень, які він послав через своїх посланців. І він дав нам
свободу вибору шляху, що ми хочемо. І він дав нам певний час, тому що ми дізнатися правду.
Він необхідний нам бути в гармонії з правдою в наші переконання, слова і вчинки.
Тепер в цьому світі є люди різних думок, переконань і дії. І одного разу ми помре. І в один день
- ми знаємо його термінів - ця Всесвіт впаде на новий початок. І тоді він буде замінено. Тоді все
буде повторно створено фізично і духовно. І кожна людина буде надана записи про те, що він
або вона вірили в, сказав і зробив у подарунок частиною нашого життя. І буде Судний день,
коли Аллах буде судити з повної справедливості.
Потім будуть винагороджені і спрямовані на релевантні місця в раю тих людей, які знаходяться
в гармонії з правдою в їх переконання, слова і вчинки.Тих людей, які не відповідають істина
буде покараний і спрямовані на релевантні місця в пеклі.
Таким чином істина буде вироблено його наслідки, і істина буде виконуватися. Мінус разів
мінус дає плюс плюс рази плюс плюс робить. Як це і чистоти правду і falseness на false буде
очевидним. Буде виконано їх наслідків. Це буде відбуватися в покарання за погані вчинки і
нагородження для добрих справ. І, як сказав в Корані:
Тому той, хто на atom ваги доброї волі його побачити; і той, хто робить це atom ваги зла
побачите його.
(Корану: 99/7-8)
В результаті, у всіх вимірах і в усіх градусів, істина буде очевидним для всіх і страчений. Дайте
нам нагадати тут, що одне з імен Аллах істини[63].
Як істини вічної, наслідки відповідають або не відповідають його в переконанні буде назавжди.

3.2.2.2.2.3 СТВОРЕННЯ БАЛАНС
Але тих, хто не вірити кажуть, "до реєстрації не прийде до нас."
Сказати: "так, мій Господь, він неодмінно прийде до вас. Аллах є пізнає невидимого. "
Не йшов з ним на atom ваги в межах небеса або землі або [що] є менше, ніж або більше, за
винятком того, що це ясно реєстру.
Що він може винагородити ті, хто вірять і робити добрі справи.
Тих, хто буде мати прощення і благородних положення.
Але тих, хто прагне проти нашої вірші [прагнуть] призвести до відмови для них болючою
покарання фол природи.
(Корану: 34, 3-5)

Це той, хто призначив концертний на землі і викликало деякі з вас в ранг над іншими, що він
може спробувати в те, що він дав вам. Безумовно, ваш Господь є swift воздаяння; і, безумовно,
він є все прощення, співчуття все.
(Корану: 6/165)

Все, що належить йому.
(Корану: 27/91)

І небо, він підняв і створена баланс.
(Корану: 55/7)
Аллах встановила баланс в цьому Всесвіті. Наприклад, будь-які фізичні рівняння або хімічні
рівняння збувається коли ми зробити експеримент. І якщо він не збуваються, ми говоримо, що
"Ми" зробили помилку. Ці показати нам важливість баланс для Творця.
Приймати баланс у фізичному світі як належне. Це показує нам, що воля Аллаха і вдалося
встановити баланс в найдрібніші деталі. Так, Аллаха, хто має і хто волею встановити цей баланс
у фізичному світі, звичайно вдалося встановити такий баланс у Всесвіті добра і зла. І він
інформує нас, що він є рішучими у створенні такого балансу[64] як ми помітили, в таких віршів:
Тому той, хто на atom ваги доброї волі побачити його,
І той, хто робить це atom ваги зла побачите його.
(Корану: 99/7-8)

Аллах створив небо і земля в правду і так що кожна душа може бути recompensed за те, що він
заробив, і, вони не будуть розглядатися несправедливо.
(Корану: 45/22)
3.2.2.3 СПІЛКУВАННЯ І ОБІЦЯНКУ ВІД АЛЛАХА
Дійсно, цей Корану направляє до того, що є найбільш підходящим
І дає добру новину віруючими, що робити добрі справи, що вони будуть мати велику
винагороду.
І що ті, хто не вірить в майбутньому
Ми підготували для них болючою покарання.
(Корану: 17/9-10)
Для тих, хто переконаний про повноваження Аллах прямий логічний зв'язок П'єра є
повідомлення Аллах, який є всесильний і All-пізнає.
Аллах є кращим пізнає про те, що буде відбуватися тільки він може ідеально повідомити нас
про П'єра, як підкреслюється в наступних вірш:
І ніхто не може повідомити вам, як один, який все знає.
(Корану: 35/14)
Крім того, для будь-якого віруючим в all пізнає і всемогутній Бог повідомлення як Корану не
може уникнути знання такого Бога. Як Коран Тори і Євангелія є посилання на майбутньому, а
також. All пізнає і всемогутній Бог має владу, щоб запобігти або виправити широко прийняті
повідомлення про П'єра, з огляду на його ім'я деяких людей, ці повідомлення були в оману.
Для будь-якого віруючого в Бога, який є потужним і пізнає було б можливим, що Бог не усуває
широко поширеним фальш говорив в ім'я його? Аллах сказав наступне з цього питання:
Або вони говорять, "Він винайшов про Аллах брехня"?
Але якщо Аллах волею, він може печаткою над вашим серцем.
І Аллах усуває фальш і встановлює правду, за його словами.
Справді, він, знаючи, що в рамках груди.
(Корану: 42/24)

Або вони говорять, "Він винайшов це?"

Скажімо, "Якщо я винайшов це, ви володієте нічого для [захист] мене від Аллаха. Він є найбільш
знаючи, що в яких ви берете участь.
Достатньо він як свідок від мене до вас, і він не в бачить на Merciful. "
(Корану: 46/8)

Він винайшов про Аллах брехня, або чи є у нього божевілля?
Скоріше, вони, хто не вірить в майбутньому буде в покарання і [в] екстремальних помилка.
Потім вони не дивіться на те, що перед ними і що за ними неба і землі?
Якщо ми повинні будуть, ми могли б заподіяти землі проковтнути їх або може нехай напасти на
них фрагменти з неба.
Дійсно в тому, що є ознакою для кожного раба, шляху назад [до Аллах].
(Корану: 34, 8-9)
3.2.3 ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ П'ЄРА[65]
І пам'ятайте, наших службовців, Авраама, Ісака та Якова - ті сили і бачення [релігійних].
Дійсно, ми вибрали їх ексклюзивні якості:
Пам'ять про будинок [П'єра].
(Корану: 38/45-46)
Є практичні наслідки вірити в майбутньому, для фізичних осіб і суспільства, як описано в
наступному:
3.2.3.1 ЗНАЮЧИ, ЩО СТАБІЛЬНЕ ЖИТТЯ
І він, хто вважав, що сказав: "О, мій народ! Слідуйте за мною, я вас до правильний курс;
O мій народ! Це мирське життя є єдиним засобом (до кінця),
Але П'єра буде обитель стабільності".
(Корану: 40 / 38-39)

І Iblees[66] вже підтвердили через них його припущення, так що вони йшли за ним, за винятком
партії віруючих.
І він над ними не мав повноважень Крім [це була ухвалив], що ми могли б внести очевидно, хто
вважає, що в майбутньому від того, хто є їх сумніви.

І Господь, через всі речі, Guardian.
(Корану: 34, 20-21)

Цей світ життя є, але мало порівняно з П'єра.
(Корану: 9/38)

І вони кажуть,
"Хвала до Києва на інавгурацію прибрала з нас, [Всі] горя.
Дійсно, Господа нашого є бачить і Appreciative.
Хто його щедрість зробив нас перебуває в обителі життя вічне, в якому немає втоми атакує нас
ні втоми."
(Корану: 35/34-35)

І це мирське життя не але витоку і розваг.
І дійсно, Головна П'єра, що є життя (вічне), якщо тільки вони знали.
(Корану: 29/64)
З одного боку у нас все життя, яка, як точки, в порівнянні з величезним терміни, і з іншого
немає величезних зусиль у нас для вічності. Якщо не помирився, цей конфлікт буде джерелом
горя і дисгармонії з правдою.
Наше життя в цьому світі є дуже мало в порівнянні з те, що ми можемо уявити собі. Будь-які
мирські радість, ми насолоджуємося, і будь-які болі, ми страждаємо в цьому житті залишиться
позаду. Чи живемо ми в найбільш розкішних будинків, чи ми займають найвищу посад, всі з
них залишиться. Так що навіть якщо ми хочемо, щоб забути, що ми є смертним, або навіть якщо
ми не пам'ятаю, маємо ми знання в глибині нашої свідомості, що буде кінець своїми радощами,
задоволень, наші подорожі, наші зустрічі...
З іншого боку, все, що ми маємо, включаючи наших думок, почуттів, органів, клітини мета на
вічність. Наприклад, якщо пожежа торкається нашого боку, ми тягнути його назад, вільно чи
мимоволі.
Механізми всередині себе спрямований на вічність відповідно до істини, або ж вони просто
ілюзій і повинен ми в кінцевому і зникають назавжди?
Мотивація всередині нас, для вічності і знання, що життя це занадто обмежені може викликати
величезну печаль і конфліктів. І дійсно, закінчення сприяє Аллах, який ми користуємося в цьому
світі можуть бути величезна втрата. Це важко для людини, щоб бути щасливими в той час,

вважаючи, що все закінчиться смерті, а вважаючи, що один день він/вона не зможуть бачити,
чути, щоб дихати, рухатися.. назавжди.
Таким чином, ця людина може спробувати насолоджуватися радощами життя під час забути
про смерть. Намагаючись забути смерті потребує деякої боротьби. Крім того, задовольняючи
душі, що дозволило зрозуміти нескінченного з обмеженого радощів цього життя важко. Так,
намагаючись задовольнити один тільки максимізуючи мирських задоволень призведе до
серйозних розладів.
Таким чином, ми часто бачимо прикладів людей, які спрямовані на подвоїти свої багатства,
хоча вони мають мільярди доларів, а є мільйони людей, хто голодує кого вони не допомагають
багато. Також ми бачимо людей, які не в їх зусиллях збільшити їх мирських багатств легально і
хто спробувати отримати права інших осіб на незаконні способи. Знову ж таки ми чуємо від
людей, які спробували всіх задоволень цього життя, але вчинити самогубство, тому що вони
бачать, що вони не задоволені мирських задоволень.
А людина, хто знає, де він йде до; хто знає, що життя це підготовка етап для П'єра, що смерть
просто етапі потрібно передати буде примирився його прагнення з вічного життя, як реальність,
так і думав. Таким чином все, що він має на меті для буде перекривати всі розміри його
природи. І ця людина не спробує насолоджуватися радощами цієї life в незбалансований спосіб
і виграють від радощі життя в баланс, миру і щастя, даючи завдяки Творця.
3.2.3.2 ПІДЗВІТНІСТЬ
І ми встановлюємо ваги правосуддя для день Воскресіння,
Так що немає душі незаслужено розглядається на всіх.
І якщо існує [навіть] ваги Гірчиця насіння, ми буде висувати його.
І достатні ми як бухгалтера.
(Корану: 21/47)

Він буде з вами, де б ти...
Аллах і провидець, що ви робите.
(Корану: 57/04)
У цьому світі іноді люди, які вчиняють злочинів проти інших йти безкарним. Надії на отримання
невідкритих і непокарані можна зробити деякі люди здійснюють або продовжити свої злочини.
Але той факт, що все зберігається й буде recompensed відлякує багатьох людей за вчинення
злочинів і закликає багато робити добрі справи. І є багато реальних прикладів в цьому
відношенні.
Також безнадії не винагороду за добрі справи, до інших, жертви і болю, необхідні для ці добрі
справи може перешкодити люди добрі справи.

Тому, ситуація, де передбачивши добрі справи і з wrongdoers побачити наслідки їхні вчинки
заохочувати праведників для добрих справ і перешкоджати злодій від злих справ. Як наслідок
викликає віру в майбутньому і причиною світ буде кращим.
3.2.3.3 ЩАСТЯ БОЖЕСТВЕННОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
Потім ми повинен ставитися до відправники, як до злочинців?
(Корану: 68/35)
Є злочинців, які вбивають тисячі людей, які викрасти мільярди доларів, хто засмучений багато
людей. Кінець в цьому світі є, що всі вони йти на кладовищі, як праведників. У багатьох
випадках це ситуації, які можуть порушити особи, хто піклується про справедливість.
Таким чином, Судний день і наступні процедури та наслідки важливі, втішаючи факти для тих,
хто піклується про справедливість.
3.2.3.4 СТИМУЛОМ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ
Кожна душа буде смак смерті.
Потім нам будуть вам повернуті.
(Корану: 29/57)

Ви безумовно повинен летіти з етапу на етап (в цьому житті і в майбутньому).
(Корану: 84/19)
У цьому світі ми вивчаємо, ми збільшуємо наші досвіду. Однак, все знаючі люди, вони
помирають, вони йдуть зі своїми знаннями та досвідом. Хоча ці успадкував і в деяких випадках
користуються майбутніх поколінь, особистої точки зору, є в глухий кут з точки зору підвищення.
Для disbeliever в майбутньому, з особистої точки зору всі поліпшень стають не чим для
відповідної особи в момент смерті.
Але віруючий в майбутньому, смерть просто сцені. Для нього розвиток і мета керується
кінцевою метою отримання задоволення від Аллаха. І цієї мети вимагає одного максимізувати
добрі справи і стати краще і краще. І ця робота і це поліпшення має продовжуватись навіть до
смерті.
І навіть після смерті і в майбутньому, як ми бачимо в наступні вірші, будь-які залишилися
неприязнь буде видалено з Чирви гарні передбачивши, і вони досягнуть ultimate для очищення
за допомогою Аллаха:
І ми буде видалено, все, що знаходиться в межах їх груди обурення, [хоча] тече під ними річок.

І вони будуть говорити, "Хвала Аллах, які привели нас до цього; і ми б ніколи не керувалися
якщо Аллах не мав керуючись нас.

Звичайно посланців Господа нашого прийшов з правдою." І вони будуть називати, "Це рай, що
ви зробили для успадкування для ви використовували, щоб зробити".
(Корану: 7/43)
Так, для віруючий в майбутньому, розвитку є ні непотрібного не безплідним, як смерть не
кінець.
3.2.3.5 СТИМУЛОМ ДЛЯ МИСЛЕННЯ І ВИБОРУ
Ті, ті, хто обмінялися керівництво для помилки і прощення для покарання. Як пацієнт вони для
досягнення вогонь!
(Корану: 2/175)
Особливо з обіцянкою пекло, який є нестерпним місце і з обіцянкою рай людської істоти driven
прийняти остаточне рішення, або слідувати, що Аллах вимагає чи ні. Інакше один може
вирішити, що він міг би витримати покарання, і не варто було б замислюючись про Бога або
період після смерті. Таким чином, він можна стверджувати, що його невіра не було через його
ungratefulness, а тому, що він був дуже зайнятий, щоб працювати на більш важливих питань.
Обіцянка нестерпним покарання закриває двері до таких лицемірства.
Тому в результаті П'єра людина, яка стала предметом запрошення Аллах зробить відповідного
рішення в будь-якому випадку, і якщо він відкидає, він буде прийнятих на ризик, як ті, хто
зробити це в таких віршів:
І віруючих людина з родини фараона, хто мав приховане його віру, сказав, "робити вбити
людину [просто] тому, що він говорить,"мій Господь є Аллаха' хоча він приніс доказів очистити
від вашого Господа?
І якщо він повинен бути лежачи, то на нього [наслідком] його брехні; Але якщо він повинен бути
правдивим, там буде вдарити вас деякі з те, що він обіцяє".
(Корану: 40/28)

Ви бачили той, який забороняє,
Слуги, коли він молиться?
Ви бачили, якщо він за керівництво
Або enjoins праведність?
Ви бачили, якщо він (disbeliever) забороняє (Аллах керівництвом) і відвертається,

Він не знає, що Аллах бачить?
Ні! Якщо він не утримуватися, ми буде напевно йому по перетягніть лоб,
Лежачи, гріховну лоб...
(Корану: 96/9-16)
Чорт, може здатися несправедливо, щоб деякі. Однак, хоча в цьому світі, це може виглядати
так, що, в майбутньому, не буду, тому що в disbelievers, потім, бачити, що всі речі, які вони
замінили Аллах з були нічого і що все приходить від Аллаха. І вони будуть свідчити що хоча
вони явно "бачив" Аллах знаки, вони "вибрали" введення в пекло. Замінено Аллах божків,
людські істоти, природні сили, фізичні стосунки, об'єкти і так далі, хто буде бачити, що ці речі не
було влади на всіх.
Одним з прикладів цього приводу з Корану виглядає наступним чином:
І [Остерігайтеся дня] коли Аллах каже: "O Ісус, син Марії, вам сказати людям,"взяти мене і мою
матір як божеств, крім Аллаха?' "
Він каже: "Exalted ти! Це було не для мене сказати, що до якої я не маю права.
Якби я сказав це, ви б знали його.
Ви знаєте, що є, всередині себе, і я не знаю, що є, всередині себе.
Дійсно, це ти, хто є пізнає невидимого.

Я сказав, не до них, за винятком того, що ви наказав мені, щоб поклонитися Аллах, мій Господь
і Господь ваш. І я був свідком над ними, поки я був серед них; Але коли припиняється мого
життя (на землі), були спостерігач над ними, і ви, через всі речі, свідок.

Якщо ви повинні покарати їх дійсно вони службовців; Але якщо ви пробачити їм дійсно це ви,
хто є Majestic, мудрий".

Аллах говорить: "це день, коли на правдивий виграють від їх правдивості. Для них є садів [в раю]
під які річках потік, в якому вони будуть дотримуватися назавжди, Аллах, будучи задоволений
їх і вони з ним. Це великий успіх".
(Корану: 5/116-119)
В майбутньому в disbelievers не зможете звинувачувати кого, крім себе. Вони не буде мати
будь-який з аргументів на всіх, яка покаже, що вони були розумні у своїх переконаннях, у
помилкові боги. Цю ситуацію було пояснено в таких віршів:

І ми безумовно приніс їх книги, яку ми детальне знання - як керівництва і милосердя до людей,
які вважають,-.
Вони чекають, за винятком його результат? Настає день її результат, тих, хто проігнорував його,
перш ніж буде сказати, "посланців Господа нашого прийшов з правдою, так чи є [зараз] будьякого заступники клопотатися за нас чи могли б ми будуть відправлені назад робити іншим, ніж
ми звикли робити?"
Вони будуть втратили себе,
І втратив у них є те, що вони використовували, щоб придумати.
(Корану: 7/52-53)

І якщо [як] дихання покарання ваш Господь повинен доторкнутися до них, вони безумовно б
сказати, "O горе до нас! Дійсно, ми були лиходіїв."
(Корану: 21/46)

І [коли] вірно обіцянку підійшов; а потім раптом очі тих, хто disbelieved буде дивлячись [в жах,
хоча вони сказати], "O горе нас; Ми були в unmindful це;скоріше, ми були лиходіїв."
(Корану: 21/97)
З іншого боку, має мусульманин запит від Аллаха входу в рай і захист від пекла. Це
розглядається як обов'язок, Молитва, наслідком його смирення і частиною його servantship.
3.3

АНГЕЛИ

І хто б влаштовує викрадення Фрая в Аллаха, його Ангели, його книги, його послів і останній
день звичайно пішла далеко оману.
(Корану: 4/136)

І звичайно нашими посланцями (angel) прийшов до Авраама з добру новину;
Вони сказали: "Світ". Він сказав, "Мир" і не відкладайте в результаті чого [їх] смаженого теляти.
Але коли він побачив їх руки, не доходячи до нього, він їх скасували і відчував себе від їх
затримання.
Вони сказали: "не бійся. Ми були відправлені до людей багато."
(Корану: 11/69-70)

І щоб Аллах простирається все, що знаходиться в небесах, і все, що є на землі, істот, і ангели
[також], і вони не зарозумілі.
(Корану: 16/49)
Ангели є творіння Аллаха, які визначаються не за допомогою фізичного або біологічні правил,
яких ми знаємо. Вони не мають статі; вони не відтворювати, не їсти і не пити. Вони виконують
певні обов'язки, враховуючи Аллах; вони не вирішили не підкорятися Аллаха.
3.4

ПОСЛАНЦІ АЛЛАХА

І ми не відправляти перед вами, [O Мухаммад], будь-який з послів, Крім того, що вони їли
харчової і ходив на ринках.
І ми зробили деякі з вас [чоловік], як ознайомлювальної версії для інших,
Ви будете мати терпіння?
І коли-небудь Господа, бачачи.
(Корану: 25/20)
Аллах по суті пов'язані з його повідомлень до людства через людей, він вибрав. Ці люди
називаються послів Аллаха.
Посланців є за своєю природою, як і інших людських істот. Але вони знаходяться на високому
рівні з точки зору певних людського кваліфікацій, таких як моральних цінностей. Основна
причина, вони отримали Божественної повідомлення є вибір Аллаха. Існує посилання на цей
факт, у віршах нижче:
[Що] Exalted вище [Всі] градусів, власника троні; Він розміщує натхнення з його команди, за
кого він хоче з його службовців попередити день засідання.
(Корану: 40/15)
3.4.1 ПОСЛАНЦІ AS РОЛЬОВІ МОДЕЛІ
Послів, які мали значень як правдивість, доброта, подяки, праведності, значною мірою є також
зразок для наслідування для людства, як ми бачимо в таких віршів:
Там звичайно було для вас в посланник Аллаха Прекрасно візерунок для тих, чиї надії в Аллаха і
останній день і [які] пам'ятає Аллах часто.
(Корану: 33: 21)

І дійсно, (O Мухаммеда) ви більше морального характеру.
(Корану: 68/4)

І ми дали Авраама, Ісака та Якова - всі [вони] ми керуючись. І Ной, ми керувалися перш. І серед
його нащадків, Давид та Соломон і роботу і Джозеф і Мойсея та Аарона. Таким чином ми
нагороджуємо передбачивши добре.
І Захарій і Джон і Ісуса та Ілля і всі вони були праведників.
І Ізмаїла і Еліша й Іона і багато - і всі [вони] ми перевагу над світів.
І [деякі] серед своїх батьків і їхніх нащадків і своїх братів - та ми обрали їх і ми керуючись ними
на прямому шляху.
Що таке керівництво Аллах, за яким він проведе ким би він заповітів своїх слуг. Але якщо вони
мали зв'язано інших Аллах, тоді не годиться для них буде все, що вони роблять.
Ті, це ті, до яких ми дали Писання і авторитет і пророцтва. Але якщо в disbelievers заперечувати
це, ми вже довірили це для людей, які не є disbelievers в ньому.
Ті, ті, кого направляв Аллах, так з їх керівництвом брати приклад.
Сказати: "я прошу вас це повідомлення не оплати. Це не але нагадування для світів".
(Корану: 6 / 84-90)
Дуже важливо, що Аллах послав його повідомлення за допомогою кур'єрів, яким він має
призначається з числа людських істот. Що він вибрав людські істоти схожі на нас, і що він
показує їх як приклади для нас є важливим фактором, що мотивує нас і дає нам надію, що ми
можемо бути успішним Аллах показує нам, як. В іншому випадку ми не вдалося надій, про бути
успішним.
Також завдяки послів, які були схожі на нас і приклад події проблеми вони досвідчені та їх
реакції, як людські істоти ми можемо зрозуміти те, як ми повинні вести себе як людські
істоти[67]. З цієї причини Аллах дали багато прикладів ці людські істоти в Корані і інших святих
книг: ми можемо бачити в Корані як вони вели себе як друг, як лідера, як члена сім'ї в якості
офіцера уряду, як суддя, а як слуги Аллаха, як чоловік, який зробив помилку, як людину, який
страждав, як молода людина, як стара людина... Історичні записи, особливо про останнього
пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) Показати детально, як він вів себе як бізнесмен, як
чоловік, як державний діяч, як сусід, як вчителя... Ми також бачимо в їх як бути вдячними,
добрий, корисним, пацієнт, просто, скромний...
Аллах міг пов'язані його повідомлення через просто ангелів або книги. Але в цьому випадку, ми
не змогли знайти приклади як батьків, як друзі, як лідери, як членів сім'ї, як ділових людей...,
які затверджуються Аллаха. З іншого боку, в цьому випадку ми могли б сказати, "але ці ангели, і
ми не є Ангели, як чи можемо ми сподіватися, щоб бути успішним?" Але, як Аллах обрала як
люди для наслідування з-поміж себе, хто мав аналогічний сильні і слабкі сторони, хто з'їв,
вийшла заміж, зробив бізнес, попросив вибачення, мав проблеми зі здоров'ям, помер..., то ми
можемо сподіватися, щоб бути успішним, тому що ми ж природи як послів і Аллах говорить нам,
що вони були успішними.
3.4.2 ДЕЯКІ ПОСЛІВ ПЕРЕДБАЧИВ І ПІДТВЕРДИВ

Посланців передбачив певні майбутніх послів, як ми бачимо в прогнози про пророка
Мухаммеда (мир йому Аллаха). Деякі з цих прогнозів є наступні[68]:
У Старому Завіті / Повторення закону/18/18-19 ми бачимо наступні заяви: "я буде піднімати їх
пророк з-поміж своїх братів, як тобі і буде покласти мої слова в рот; і він буде говорити їм усе,
що я повинен його команда. Та це буде прибути пройти, що whosoever не будемо слухатися мої
слова, які він буде говорити в ім'я моє, я зажадає його з ним.[69]”
Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха) не було єврейське, але він прийшов від потомство
пророка Авраама, через свого сина Ізмаїла (миру Аллаха їх).Таким чином, майбутні messenger,
як кажуть, зібрані від "серед своїх братів", ні з числа "їх потомство", ні з числа "себе". І що
пророк б бути "подібними" Мойсей (мир йому Аллаха). Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха)
було дійсно, як Мойсей (мир йому Аллаха) у багатьох відношеннях, такі як також мирські лідера.
Також Аллах покласти його словами, в його "рот" і "він говорив, аж до його народ" що Аллах
"наказав йому": пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) ніколи не читав нічого, ніколи не писав
що-небудь у своєму житті, як передбачив, що він читав Корану, слово Аллаха. Ця книга була
написана в його пам'яті[70] і він був тільки книжників, який написав це вниз.
Знову пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) була перемога над своїх опонентів, який
підтверджує також сказано у вище віршах Повторення закону як "це буде прибути пройти, що
whosoever не будемо слухатися мої слова, які він буде говорити в ім'я моє, я зажадає його з
ним".
Крім того, в Новому Завіті, в Євангеліє від Іоанна, частина 16 вірші 12-13 Ісуса Христа (мир йому
Аллаха) говорить, що він був не в змозі ставитися до його люди певні істини, як вони були не в
змозі нести його. І він дає гарні новини, прийде інший messenger, які приведуть до правди: "у
мене є ще багато речей, щоб сказати вам, але ви не можете ведмідь їх зараз. Оже коли він дух
істини[71], прийшов, він наставить вас на всяку істину: бо він не буде говорити від себе; Але
яким він почує, що він буде говорити: і він покаже вам речі приходять. "
Ці прогнози також були, що саме сталося з пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) який був
unlettered, як ми чітко бачимо в Корані:
Тих, хто слідує Messenger, unlettered пророка, кого вони знаходять написано в те, що вони
мають Тори і Євангелія, які enjoins на них, що таке право і забороняє їм, що це неправильно і
робить законним для них гарні речі і забороняє їм зло і звільняє їх свою тягаря і кайдани, які
були на них. Так вони, хто вірив в нього, шанували його, підтримував його і після світла, який
був відправлений з ним це ті, хто буде з успішним.
(Корану: 7/157)

(O Мухаммеда) ви читали будь-якої книга перед його (це Корану), ні ви пишете будь-якої книга
(взагалі) з правого боку. У цьому випадку, дійсно, послідовники фальш може мати сумнівався.
(Корану: 29/48)

Ми зробимо вам читати (Корану), [O Мухаммад], і ви не забудете,
(Корану: 87/06)
Це чудове що Мухаммед (мир йому Аллаха) хто знав, ні писати, ні читання пов'язані книги як
Корану. Люди, які написали книгу або може бути тільки повний текст може уявити, як можна
було б не скласти без того, щоб писати, ні читати книгу. І написати книгу як Корану неможливо
навіть для тих, хто є грамотні, як уже згадувалося в завдання у віршах нижче:
І якщо ви сумніваєтеся, про те, що ми направили за наші слуги [Мухаммад], потім виробляти до
surah[72] як такої і закликаємо свідків, крім Аллаха, якщо ви повинні бути правдивими.
(Корану: 2/23)
Прибуття Мухаммеда (мир йому Аллаха) також є підтвердженням Мойсея і Ісуса (миру Аллаха
їх) в тому, що їхні прогнози не були марними.
Так, в гармонії з прогнозами попередній послів, близько 1400 років тому, Аллах, пов'язані
людські істоти його усного повідомлення за останній час, через його остаточний Messenger для
всього людства, називається Мухаммад (мир йому Аллаха). У таких віршів є посиланням на цей
факт:
Мухаммад не батько [] однієї з ваших чоловіків, але [він] Посланник Аллаха і останній пророків.
І Аллах має повне знання всіх речей.
(Корану: 33/40)
Як Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха) успішно доставляються остаточну повідомлення Аллах
людству без будь-яких неясностей, і як це повідомлення історично захищені, немає
необхідності для подальшого посланників. І справді після його там не настав будь-який
messenger, як йому або Мойсей або Ісуса (миру Аллаха їх) з чітко чудеса і знаки.
Посланців прийшли з чудес, які показують, що вони і повідомлень, які вони принесли
схвалений Аллах, який є абсолютним і хто має владу над усім.Чудеса пророків Ной, Авраам,
Мойсей, Ісус (миру Аллаха їх) широко відомі. Посланців, не мають повноважень виробляти ці
чудеса, але має Аллаха.
Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха) також був предметом багатьох чудеса з харчуванням
Аллах: серед сотні історично записані чудеса найважливіше, Корану, яка є книга сповнена
мудрості. Корану містить також багато наукових фактів, які не були відомі за людські істоти у
віці, з'ясувалося[73]. Немає інформації у Корані про події, що відбулися багато століть до часу
пророка Мухаммада (мир йому Аллаха), про таємні і приватні подій у свій час, про майбутнє
були інша група чудес. За словами пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) також бачимо
подібні надзвичайні інформації.
Чуда, які стосуються надприродного події, як розщеплення на місяць, чудеса, які стосуються
зцілення випадках зазвичай неможливо залікувати, чудеса, які стосуються збільшення їжі та

води, чудеса, які стосуються захисту messenger є деякі інші види чудеса, які історично були
записані і свідками сотні людей. Деякі з тих, згадані в Корані.
3.4.3 ДЕЯКІ ІНШІ АТРИБУТИ ПОСЛІВ
Посланців прийшов людство, і вони не визначені на основі християнство чи іудаїзму або будьякі спеціальні етнічної приналежності. Є пояснення про це в таких віршів:
Чи ви кажете, що Авраам і Ізмаїла та Ісаак та Яків і нащадки були євреї або християн? Сказати:
"Ви більше знаючи або Аллаха?" І хто є більш несправедливим, ніж той, хто приховує свідчення,
що він має від Аллаха? І Аллаху не знають про те, що ви робите.
(Корану: 2/140)

Авраам був євреєм, ні християнин, але він був один схиляючись до правда мусульманином
(відправлення Аллаху). І він був не в polytheists.
(Корану: 3/67)
Всі ті, згадані в Корані як послів, чоловіків. Як в messengership є надзвичайно небезпечним
роботу, це природно. Майже у всіх випадках деякі disbelievers спробувала перевірити Аллах
або намагалися зупинити просування його повідомлення за заподіяння шкоди його послів,
образливі, загрозливі, поранивши, бойкотуючи, вбиваючи їх, своїм друзям, рідним...
Запрошення до Аллах вимагає постійного ретельно працює день і ніч. Всі ці може викликати
жінка messenger пройти додаткові труднощі, нестерпний біль і брак комунікації повідомлення.
Через їх особливі атрибути і ситуацій, ми спостерігаємо на прикладі що жінки в основному не
віддають перевагу роботі в багато важко секторів, зокрема будівництво, гірничо... Міжнародної
організації праці набору правил, обмежень та рекомендації для жінок стосовно роботи ніч,
небезпечна робота, вагітності листя та вимоги до конфіденційності... Так що це мудра що Аллах
обмежено messengership жінок.
Однак, Аллах згадує в Корані, що він вибрав і встановити як приклад деяких жінок. Мері і
дружина фараона (миру Аллаха їх) згадується в Корані є приклади в цьому відношенні.
3.5

КНИГИ АЛЛАХА

3.5.1 СВЯТИХ КНИГ ДЮЙМІВ ЗАГАЛЬНІ
Він послав на вас, [O Мухаммад], книга в істину, що підтверджує, що було раніше він. І він
показав, що Тора і Євангеліє.
(Корану: 3/3)

Ми ставитися до вас, [O Мухаммад], краще оповідання в те, що ми показали вам цей Корану,
хоча ви, перш ніж вона, серед були в невіданні.
(Корану: 12/3)

Кажуть, "ви вважаються: Якщо (Корану) це від Аллаха, і ви disbelieved в ньому, хто хотів би бути
більш оману, ніж той, хто знаходиться в крайніх розбіжностей?"
(Корану: 41/52)

І звичайно ми зробили Коран, легко зрозуміти, але хто буде заперечувати?
(Корану: 54/17)
Іслам вимагає віри у святих книг Аллах, як ми бачимо в вище віршах. У Корані, святих книг,
пов'язані через Мухаммед, Ісус, Мойсея і Давида (миру Аллаха їх) були згадані ім'я; але ми
знаємо, через приказки пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) що там було багато інших слуг.
Вони також пов'язані повідомлень Аллаха.
Книги Аллах є його повідомлень, пов'язаних з людства через його посланцями для того, щоб
дати фундаментальних знань людства, так що вони керувалися, так що вони можуть
відображати на нього, так що вони не дотримуються сліпа віра, і так, що вони можуть бути
успішними. Такі вірш робить посилання на це:
[Корану] є благословив книги, які ми показали вам, [O Мухаммад], що вони можуть
поміркувати над її вірші, і що ті, розуміння б нагадав.
(Корану: 38/29)
Це знання відноситься до Аллах, людського буття, Всесвіт, правда, життя, П'єра, цілі, шлях, успіх,
звідки ми вийшли, куди ми йдемо до, що нам потрібно зробити, як ми повинні бути, відповідні
приклади, та багато інших критичних питань, деякі з яких ви бачите в цій книзі, що ви читаєте.
Слова Аллах з її стиль або його зміст дати нам, мета і прямої інформації про себе як робить
об'єкт, жива істота і позитивне або негативне подія. Це знання є корисним для успіху в цьому
світі і в очах Аллаха.
У вступному віршах Корану Аллах каже:
Це книга, про яких немає сумніву, керівництво для праведників.
(Quran:2 / 2).
Деякі аспекти цього знання були невідомі людських істот. У таких є посилання на це:
Читання і ваш Господь є найбільш щедрий
Хто навчив ручки
Викладав людського те, що він не знає.
(Корану: 96/3-5)
Святих книг перед Корану зазнають втручання людини. У таких віршів є посилання на це:

І вони не оцінити Аллах з правдою оцінки, коли вони сказали, "Аллах не виявило до людської
істоти нічого."
Кажуть: "хто показав Писання, що Мойсей вивів як світло і керівництво до людей?
Ви [євреїв] внести його в сторінках, розкриття [деякі] і приховуванні так багато.
І ви вчили, що ви знали, що не - ні ви, ні ваші батьки."
Скажімо, "Аллах [розкривається його]." Потім залишити їх у своїх [порожній] дискурсу, забавні
себе.
(Корану: 6/91)

Ви домагатися [надії, O віруючі], що вони б вірити вам під час партії, вони звикли чути слова
Аллаха[74] а потім деформація, після того, як вони були зрозуміла, хоча вони були знаючи?
(Корану: 2/75)

Серед них є неписьменних, які не знають їх священної книги; вони слідувати їх власних бажань і
нічого не робити, але припустити.
Так що горе тим, які пишуть Писання власноруч, потім сказати, "This є від Аллаха," для того, щоб
обміняти його за невелику ціну. Горе їм за те, що писали свої руки і горе їм за те, що вони
заробляють.
(Корану: 2/78-79)
Однак, як Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха) була останньою з послів, у наступні вірші Аллах
дає гарантії для захисту книги, які принесли йому:
Саме ми, хто послав вниз Корану і, по суті, ми будемо його опікуном.
(Корану: 15/9)
І історично захищені Корану.
3.5.2 КОРАНУ
Це книга, про яких немає сумніву, керівництво для праведників.
(Quran:2 / 2).
Мусульманин має вірити в Корані; і він має вважати, що у вихідних формах, Тори, Євангелія, і
Псалми також слова Аллаха.
3.5.2.1 КОРАНУ Є ПОВНЕ КЕРІВНИЦТВО

Однією з особливостей Корану є те, що він чітко пояснює все, що в певні фундаментальні
аспекти. Це відзначив у віршах нижче:
Ніколи не був Корану, оповідання, винайшли, але підтвердження того, що перед його і
докладне пояснення всіх речей і керівництво і милосердя, для людей, які вважають, що.
(Корану: 12/111)

І ми направили вам книгу як роз'яснень для всіх речей і як добру новину для мусульман,
керівництва і милосердя.
(Корану: 16/89)
Цей рівень деталізації скасує необхідність посередник між Аллах і окремих осіб, які будуть
інтерпретувати фундаментальні питання[75]. Практика пророка Мухаммада (мир йому Аллаха)
для яких Аллах чітко посилань також є корисною з точки зору повноти остаточного послання.
Цей повноти також усуває необхідність подальшого послів.
Як реальні джерела Корану і оригінальний тексти Євангеліє та Тора ж, є багато подібності між
вміст Корані та Біблії сьогодні. Всі вони запрошують Аллах і добрі справи. Однак, як попередній
святих книг зазнають зміни, є також фундаментальних відмінностей між вміст до нового та
старого заповітів і їх інтерпретації їх послідовників і Корану. Наприклад, у Корані Трійці чітко
відхилено, хоча більшість християн відповідно до поточного Євангеліє є Трійці. Ісуса (мир йому
Аллаха) ні Бог і Син Божий за деякі з віршів з Корану, що мають відношення до цього питання
не є наступні:
І [Остерігайтеся дня] коли Аллах каже:
"O Ісус, син Марії, ви сказати людям," взяти мене і мою матір як божеств, крім Аллаха?' "
He(, Jesus Christ) говорить:
"Піднесений ти! Це було не для мене сказати, що до якої я не маю права. Якби я сказав це, ви б
знали його. Ви знаєте, що є, всередині себе, і я не знаю, що є, всередині себе. Дійсно, це ти, хто
є пізнає невидимого.
Я сказав, не до них, за винятком того, що вам наказав мені (кажучи): "поклоніння Аллах, мій
Господь і Господь ваш. І я був свідком над ними, поки я був серед них; Але коли ви взяв мене,
ви були спостерігач над ними, і ви, через всі речі, свідок".
(Корану: 5/116-117)
Ви можете знайти деякі інші відмінності між вміст Корані та Біблії в питання та відповіді частина.
3.5.2.2 ЗАХИЩЕНИЙ КОРАНУ
У Корані Аллах повідомляє нам що він зійшов, і він дає гарантію, що він буде захищати. Корану,
по-перше, написана в пам'ять про пророка Мухаммеда (мир йому Аллаха) остаточно, як ми
бачимо в таких віршів:

Ми зробимо вам читати [O Мухаммад], і ви не забудете, Крім Аллаха повинно будемо. Дійсно,
він знає, що оголошена і що приховано.
(Корану: 87/6-7)

Переміщення не вашою мовою з нею, [O Мухаммад], поспішають з декламація Корану.
Дійсно, на нас є свої колекції (у центрі) та (щоб можливо) його декламація.
(Корану: 75/16-17)
Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха) був читка Корану і книжників писав її і багато його друзів
були запам'ятовування його. У місяці Рамадан ангел Гавриїл і пророка Мухаммада (миру
Аллаха їх) взаємна читка і прислухаючись до частин Корану, показали, до цього місяця Рамадан.
Минулого місяця Рамадан перед пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) помер, це сталося в
два рази. Там було близько десяти чоловік, які вже мали запам'ятали весь Корану коли пророка
Мухаммада (мир йому Аллаха) помер. Також було багато людей, які мали запам'ятали багато
голів.
Незабаром після пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) помер, письмові копії весь Корану
була зібрана в обмежених один том з підтвердженням кваліфікованих свідків. І за цей обсяг
були скопійовані кілька томів. І Корану, його захищено початкової форми та історичний факт.
Існує лише одна версія Корану скрізь у світі. Оригінал та сьогодні також доступний текст Корану
є на арабською мовою, який є живою мовою, сьогодні. Всі його слова, речення та розділи
доступні у вихідну фігуру як якби вони були виявлені сьогодні.
3.5.2.3 СТИЛЬ КОРАНУ
У стилі Корану спікера, як перша людина є Аллаха[76]. Так що цей стиль не так, що з
урахуванням розуміння або тлумачення будь-якої людини.Пророк (мир йому Аллаха) сказав,
що саме те, що він отримав без додавання або скорочення нічого. Наприклад, вірш починається
як "Кажу, я тільки людське існування як ви"[77]… Так що пророк стосується це і письменників
запишіть його. Пророк (мир йому Аллаха) не сказати "Я тільки людське існування як ти", він
говорить, що він саме показав. Таким чином стиль Корану так, що існує не втручання людини в
ньому, не навіть будь-яке втручання messenger. І всі Корану прийшли лише через рот пророка
Мухаммада (мир йому Аллаха) як людська істота.
Цей процес був саме так, як Ісус Христос (мир йому Аллаха) передбачив в Євангеліє від Іоанна
16/13: "Оже коли він дух істини[78], прийшов, він наставить вас на всяку істину: бо він не буде
говорити від себе; Але яким він почує, що він буде говорити: і він покаже вам речі приходять. "
Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха), з Корану, з дух правди, що є в його серце і в його пам'яті,
напрямні "" правди. І він не "говорити" про себе, але він говорить, що взагалі він "чує". Він
отримує одкровення від Аллаха, того ж джерела, як джерело Ісуса Христа (мир йому Аллаха) як
зазначено у віршах нижче:
І таким чином ми показали вам Духа нашої команди.

Ви не знаєте, що таке книга або [що] вірою, але ми зробили його світло, за яким ми керівництво,
яких ми будемо наших службовців. І дійсно, [O Мухаммад], ви будете направляти на прямому
шляху.
(Корану: 42/52)
3.5.2.4 КОРАНУ Є НЕПОВТОРНИМ
Як ми бачимо в таких віршів, Аллах запрошує тих, хто є сумніви про Корану скласти книгу,
сильний, як Корану і щоб довести це, достатньо свідків:
Якщо ви знаходитесь в сумніваюся, про те, що ми направили за наші слуги [Мухаммад], потім і
виробляти глава як їх закликаємо свідків, крім Аллаха, якщо ви повинні бути правдивими.
(Корану: 2/23)

Або вони говорять, "Він винайшов його"? Кажуть, "то принести десять розділів, як вона які були
винайдені і закликаємо [для допомоги] ким би ви можете Крім Аллаха, якщо ви повинні бути
правдивими."
І якщо вони не реагують на ви то знаєте, Корану, було виявлено знання Аллаха, і те, що немає
божества, крім нього. [Потім, ви не] буде мусульман.
(Корану: 11, 13-14)
В минулому були деякі спроби виробляти розділів, як глави Корану, але вони зазнали невдачі.
Інше запрошення є у віршах нижче. Це disbeliever повинні відповісти на таке питання,
запропонувавши книзі, ніж Корану, яка є більш гідних вірити в і слідувати:
У те, що повідомлення після цього вони будуть потім вірити?
(Корану: 7/185)
В Корані, є багато наукових фактів, які не були відомі або які були проти наукових переконання,
до недавнього часу. Але століття по тому вона була виявлена що те, що було сказано в Корані
було правильним. За допомогою функції пошуку ключові слова, як "чудеса в Корані" в Інтернеті
можна знайти багато таких прикладів легко.
І нижче кілька прикладів факти, які існували в Корані[79] зовсім недавно науково виявлено для
століть, але які мають:
Розширення Всесвіту:
І рай, ми побудували з силою, і справді, ми [його] експандер.
(Корану: 51/47)
Великого вибуху:

Ті, хто disbelieved не розглянув небеса і земля були об'єднані сутності, і ми розділили їх і
зроблені з водою все життя? Потім вони не повірять?
(Корану: 21/30)
Бар'єри між морів:
Він випустив двох морів, зустріч [поруч];
Між ними є перешкодою, [так] жодна з них transgresses.
Так що сприяє вашому Господь буде заперечувати?
Від обох з них виникають перлинні та коралів[80].
(55/19-22)
Це лише деякі приклади, які показують нам, що той, хто послав Корану має повне знання.
3.6

ДОЛЯ

І коли-небудь команда Аллах доля[81] ухвалив.
(Корану: 33/38)

Він кому належить Домініон небеса та Земля і хто не взяв сина і не була партнером у володіння
і створено кожну річ і визначається вона з [точну].
(Корану: 25/2)

І не відсутні за ваш Господь входить будь-якого [] є атом ваги в межах землі або рай або [що]
менше, ніж або більше, але що в чіткий зареєструватися.
(Корану: 10/61)

Вони кажуть: "Якщо є все, що ми могли б зробити в цьому питанні, деякі з нас би не було вбито
прямо тут." Сказати: "навіть якщо б ви були всередині вашого будинку, ті, постановив, що вбили
б прийшов, щоб їх смерті ліжках."
(Корану: 3/154)

Сказати: "Ніколи не буде ми вразила Крім що наказав Аллах для нас."
(Корану: 9/51)

3.6.1 ОПИС
Доля зробила Аллах, і це всеосяжний і ясно запис, створення та події, створені Аллаха. Доля має
багато різних аспектів.
Так це регістр, який включає також як мирські і релігійні причини і ефект відносини і визначень.
Фізичні, біологічні визначень об'єктів, фізичних законів та відповідні зв'язки або відносини між
погано справу і відповідні покарання може цитується як приклади в цьому відношенні.
Частково це пояснюється у віршах нижче:
Колихати ім'я Господа, найбільш висока
Хто створив і розраховано
І які визначені і [потім] інтерактивну.
(Корану: 87/1-3)

[Фараона] сказав, так що хто є Господь вас два, O Мойсея?
Він сказав: наш Господь є той, хто дав все своєю природою, а потім керував нею.
(Корану: 20/49-50)

І людей, хто суперечки про Аллах без знання та дотримується кожен бунтівний диявола.
Його було записано що той, хто приймає його друга він Поправді буде вводити в оману його і
буде направляти його до покарання полум'я.
(Корану: 22, 3-4)
Як зрозуміло з таких віршів, щодо актів Аллах доля, як план:
І для кожної нації [указаний] термін.
Так що, коли їх час прийшов, вони не залишиться позаду години, ні вони передуватиме [його].
(Корану: 7/34)

Так він[82] викликається його Господь,
"Дійсно, я перебуваю подолати, щоб допомогти.
Потім ми відкрили ворота Небесного[83] з дощ лив,
І викликало землі лопнути з джерелами,

І води зустрівся з питання, вже призначене.
(Корану: 54, 10-12)

Аллах Написав: я напевно переможе, я і моя посланників.
(Корану: 58/21)
Крім того доля має функцію бюджет для розподілу ресурсів, як уже згадувалося в наступних
вірш:
І немає не істоти на землі, але що при Аллах її надання, і він знає його місцем мешкання і місце
зберігання.
Все це чітко реєстру.
(Корану: 11/6)
З іншого боку доля, як історичний рекорд[84] з точки зору Аллах, який знає і свідків майбутнє
без будь-яких обмежень часу. Так що хоча ми маємо вільну волю, певною мірою, все колинебудь відомий Аллаха. У таких віршів є посиланням на такі знання Аллах:
Ні душі не знає те, що він повинен заробляти завтра, і немає душі не знає у землю, що вона
помре. Безумовно, Аллах є всезнаючий, All-Aware.
(Корану: 31/34)

Він знає, що таке перед ними, і що після них, і вони охоплюють не річ, його знання, за винятком,
що він хоче.
(Корану: 2/255)

Дійсно Аллах це коли-небудь, над усіма речами, свідок.
(Корану: 4/33)

Аллах охоплює всі речі.
(Корану: 4/126)

Аллах належить команду до і після.
(Корану: 30/4)

Також доля має властивість Аллах передньої і задньої дозволу для будь-якого заповітів і акти
його творінь. Нічого не може відбутися всупереч його буде як видно у віршах нижче:
І це не для душі вірити, крім дозволу Аллаха.
(Корану: 10/100)
3.6.2 НАСЛІДКИ ДОЛЯ ДЛЯ ЛЮДИНИ
У будь-який акт Аллах, хто знає все, включаючи майбутнього можна вважати яких всі позитивні
аспекти ідеальний план у будь-якому випадку, навіть якщо немає не записані план. Так що ми
можемо очікувати все, що він робить, бути послідовними і збалансованим, як щось цілком
заплановано. Аллах не потрібно доля для того, щоб створити або підтримувати нічого. Однак, з
людської точки зору, він має певні наслідки, як згадувалося в таких віршів:
Немає лихо на землю або серед себе за винятком того, що це в регістрі, перш ніж ми довести
його до життя. Дійсно, для Аллах, це легко.
Для того, щоб ви не відчай, через те, що йде від вас і не торжествувати [в гордість] через те, що
він дав вам.
І Аллаху не подобається все self-deluded і хвалькуваті.
(Корану: 57, 22-23)
Цей реєстр має значні наслідки для нас:
Відповідно до долі як ми в well-determined framework, ми також можемо зробити плани і ми
можемо визначити цілі. Завдяки цьому ми здатні думати і мати нашу власну волю. В іншому
випадку, ми не міг будь-яка спадкоємність, які ми повинні думати і зв'язати події (з) до подій (b)
або засоби для цілей.
Також без рамки, ми будемо відчувати себе дуже незахищеним. Наприклад, ми живемо на
планеті, що рухається зі швидкістю тисячі кілометрів на годину. Існують мільйони змінних,
багато хто з яка, якщо трохи відхилився викликало б нас зникає відразу ж. Однак, все, що
знаходиться під контролем, так що у нас є сильні почуття безпеки. Ми очікуємо, жити наступної
години, на наступний день, у наступному році і ми можемо зробити плани, ми можемо зробити
вибір. З іншого боку, навіть якщо певні лиха[85] відбудеться, ми знаємо, що вони є частиною
плану один Бог, який є мудрим; що вони не є випадковими; що вони вже відомі принаймні
всесильний і All-пізнає; і що вони будуть служити певні більш високі цілі.
З іншого боку, завдяки долю, ми знаємо, що все під контролем нашого улюбленого один Бог,
так що ми не безнадійна. І завдяки цьому ми знаємо, що те, що нам не вистачає може піти ще
одна з його службовців. Ми можемо ставитися все до реєстру та реєстру до свого творця і ця
Maker для себе.
Ми будемо розглядати питання про долю, вільної волі, відповідальність, нагороду і покарання у
частині 8.3.
4

ЦІЛІ, ДАНО ІСЛАМУ ЛЮДИНОЮ

Те, що Головна надалі ми призначити для тих, хто не бажають exaltedness на землі або корупції.
І результат (найкраще) належить до праведників.
(Корану: 28/83)
Іслам є результат, заснований релігії. Протягом всього Корану є багато посилань на результати,
Аллах запрошує нас зосередити увагу на результат; і він застерігає нас від бути обмануті
тимчасові як у віршах нижче:
Приклад рай, який праведників було обіцяно, тому, що під ним річках потік. Його плід є міцним
і його тіні.
Ось результат праведний, і результат на disbelievers вогонь.
(Корану: 13/35)
Відповідно до ісламу найбільш фундаментальних вибір, людина повинна зробити, це вибрати
ісламу, або не. То негайно виникає велике питання: що робить Іслам дати людиною? Або,
іншими словами, чому один повинен вибрати ісламу? Що таке мета Іслам відносно людської
істоти?
Так, у цій частині ми буде прояснити основні цілі та переваги, які дає ісламу людиною. Також
ми дамо подробиці про найбільшого успіху в нашому житті, відповідно до ісламу.
Людська істота не створив марно, і він створюється так, що він/вона досягає певних цілей. Це
важливі повідомлення Аллаха нам, який ми чітко бачимо у віршах нижче:
Потім ви думаєте що ми створили ви марно, і що нам ви б не повертається?
(Корану: 23/115)
У наступні вірші ми бачимо, що цілі і реквізитів найбільшого успіху:
Аллах буде сказати:
Це день, коли на правдивий виграють від їх правдивості.
Для них є садів [в раю] під які річках потік
В якій вони будуть дотримуватися назавжди,
Аллах, будучи задоволений їх і вони з ним.
Це великий успіх.
(Корану: 5/119)
Ці цілі, щоб отримати задоволення від Аллаха; щоб бути задоволені і задоволений сприяє він
обіцяв і підготував його праведних службовців, ввести рай;і щоб бути в гармонії з правдою.
4.1

ЩОБ ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД АЛЛАХА

Кінцева мета життя для мусульманин полягає в тому, щоб отримати задоволення від Аллаха.
Якщо досягнуто, ця мета буде давати таких цілей, як добре: щоб бути задоволений ним, щоб
ввести рай і досягти повного задоволення в цьому світі і в майбутньому.
4.1.1 СПОСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ АЛЛАХА
На sub-goals і таким чином, щоб привести до цього основною метою є наступні:
4.1.1.1 ДОТРИМАННЯ БОЖЕСТВЕННОЇ ЗНАЧЕНЬ
Аллах має певні значення. Він любить певних значень. Так що людина, яка любить Аллаха і хоче,
щоб викликати його любов, має також виконувати ці цінності і поліпшити себе в гармонії з ними.
У наступні вірші ми бачимо за його власними словами, деякі кваліфікацій, що він любить:
Аллах любить добре виконавці.
(Корану: 2/195)

Безумовно Аллах любить тих, хто свою чергу, багато (його), і він любить тих, хто очистити себе.
(Корану: 2/222)

Аллах любить праведників.
(Корану: 3/76)

Аллах любить пацієнта[86].
(Корану: 3/146)

Безумовно, Аллах любить хто-небудь довіру [його].
(Корану: 3/159)

Дійсно, Аллах любить тих, які діють справедливо.
(Корану: 5/42)
Є також кваліфікацій, що Аллах не любить, тому ми повинні позбутися від такої кваліфікації або
керувати ними. У наступні вірші ми бачимо деякі кваліфікацій, Аллах не любить:
Безумовно, Аллах любить не загарбників.

(Корану: 2/190)

Дійсно, Аллах не любити всіх підступний і невдячна.
(Корану: 22/38)

Аллах не любити а тепер.
(Корану: 28/77)

Справді, він не любить зарозумілі.
(Корану: 16/23)

Аллах не любить на лиходіїв.
(Корану: 3/57)
Відомості про інші Божественної значень, що Аллах любить та кваліфікацій, що він не любить
можна витягти з Корану.
Отже, по-перше і найбільш, як правило, людських істот, включаючи немусульман повинні
піклуватися про універсальні цінності Божественної що Аллах любить і доводиться витрачати
зусиль, щоб поліпшити себе по відношенню до них, так що вони можуть бути кандидатом для
орієнтуючись Аллах. Злодій, несправедливим, зарозумілим особи, не має права керівництвом
Аллах і не прийнята Аллаха. Так, для того, щоб бути успішним і для того, щоб бути справжнім
віруючим, один повинен подолати такі негативні кваліфікацій. Таких віршів є кілька прикладів в
даному контексті:
Аллах не добрий керівництва несправедливими людей.
(Корану: 2/258)

Я звернуся від мого знаки, тих, хто зарозумілим, на землі, без права.
(Корану: 7/146)

Дійсно, Аллах не керівництво хто злочинцем і брехун.
(Корану: 40/28)

Тих негативних кваліфікації буде також утворюють великий психологічний бар'єрів, що буде
перешкоджати віра в всесильний, All-пізнає Бога.Припустимо, особи, які свідомо чи несвідомо
вважає, що він є найбільш важливим і найбільшим як особистості, або як громадянин країни,
або як члена певної нації або як людська істота. Така людина буде мати психологічні проблеми
у вірі в Бога, який є більш пізнає, ніж він сам. На жаль, присутній системи освіти, способу життя,
ігри та інші елементи навколишнього середовища в основному сприяти таким зарозумілим
мислення. Також багато релігій заохочувати подібні мислення, deifying людських істот, або
статути і зробили людські істоти Богів чи фізичних законів, виявлена людської істоти...
4.1.1.2 ОБ'ЄКТИВНІ ЗАХОДИ КОНКРЕТНИХ ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД АЛЛАХА
Йому піднімається гарні слова
І праведних робіт піднімає його.
(Корану: 35/10)
Щоб бути успішним повинні поліпшити себе щодо значення, любив Аллах і щиро
дотримуватися цих цінностей через виконання вимог у переконання і дії сторін.
Ці вимоги є дуже важливим, оскільки вони є об'єктивним заходи. Аллах заходи наш рівень
дотримання його значення не лише на основі наших слів, а також на основі наші переконання і
наші дії. Наші слова можуть бути суб'єктивним і вводить в оману. Як ми читаємо в наступних
заяв, Аллах використовує об'єктивні критерії для оцінки нам:
Буде відповідно до вашого бажання [мусульман], а також тих людей Писання [євреїв і
християн];
Кожен, хто працює зло волю є нагорода на його, і він не буде знайти будь-якого засобу захисту
або допоміжні Крім Аллаха.
(Корану: 4/123)

І люди є деякі, хто сказати,
"Ми вірити в Аллаха і останній день"
Але вони не віруючих.
(Корану: 2/8)
Таким чином, це не можливо, щоб отримати задоволення від Аллаха, якщо людина в повну
помилка у своїх переконаннях, та/або його дій. Людина, яка праведний, скромний, ярмарок,
вдячні і perseverant може бути в гармонії з правдою в переконання і дій категорії з деяких
зусиль.
Так, людина, яка є несправедливим, зарозумілий, невдячні ВОЛЯ бути успішним і виконують
вимоги переконання та дії, якщо він долає ці небажані кваліфікації, які знаходяться в межах
його[87]. Такі вірш є прикладом в цьому відношенні:

Я звернуся від мого знаки, тих, хто зарозумілим, на землі, без права.
(Корану: 7/146)
Так, з одного боку, завдяки наших переконань і дії, які відповідають правду, ми можемо
поліпшити себе паралельно з божественним цінності, і ми може мати право на божественну
любов і рай. А з іншого боку, спостерігаючи наших переконань і дій, ми можемо виміряти, де
ми знаходимося у Всесвіті цих цінностей.
Особа, яка відповідає з божественним значення буде перше виконувати свої обов'язки до свого
творця. Таким чином, він буде визнати його; він буде вірити в своє повідомлення, його послів
та його обіцянки; і він буде поклонитися йому. Така людина також буде виконувати свої
обов'язки по відношенню до інших, а саме людської істоти, істот, навколишнього середовища...
І він буде розширений у градусах за його відповідні знання, переконання і вчинки, як сказав в
наступні вірші:
Подивіться, як ми є сприяння [в положення] деякі з них над іншими. Але П'єра більшої градусів і
більше відмінностей.
(Корану: 17/21)

І для всіх є градусів за те, що вони зробили, так що він може повністю компенсувати їх їхні
вчинки і вони будуть не образили.
(Корану: 46/19)

Але той, хто приходить до того, як віруюча, зробивши добрі справи для тих, хто буде
найвищому ступені.
(Корану: 20/75)

Аллах будуть підвищувати тих, хто повірив серед вас і ті, хто отримали знання, градусів. І Аллах
Cognizant, що ви робите.
(Корану: 58/11)
Якщо ми дійсно необхідні значення та кваліфікації, то Аллах любить нас. Потім ми буде нашу
долю такі заяви Аллаха і досягли найбільшого успіху:
(Щоб праведний душі буде сказати:)
«O повністю задоволений душі!
Повернутися до Господа, well-pleased і бажану [його],

І введіть серед моїх [праведний] службовців
І введіть мій рай.
(Корану: 89/27-30)

Те, що хороший раба!
(Корану: 38/44)

Поправді, посеред садів і річок праведників зупинюся.
На сидінні істини,
При наявності сильнодіючих короля.
(Корану: 54/54-55)
4.2

ЩОБ ДОСЯГТИ АЛЛАХА ПОСТІЙНИМИ СПРИЯЄ ЗРОБИВ ЙОГО ПРАВЕДНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Якщо він порадують нас, він зробить нас також повністю задоволений сприяє він обіцяв і
підготував його праведних службовців. Один з його атрибутів є у Appreciative.
Мусульмани вважають, як в наступну заяву в Корану, яка Аллах сказав:
Те, що хороший покровитель!
(Корану: 8/40)
І що його милосердя величезні[88]:
Моя милосердя охоплює всі речі.
(Корану: 7/156)
В нинішньому житті також, божественну любов, віра в Аллаха, цінності та дії, які потрібно Аллах
є тільки те, що нас задовольнити.
І рай є місцем, де ми можемо бути повністю і остаточно задоволені.
4.3

ЩОБ БУТИ В ГАРМОНІЇ З ІСТИНОЮ

Аллах буде сказати:
Це день, коли на правдивий виграють від їх правдивості.
Для них є садів [в раю] під які річках потік
В якій вони будуть дотримуватися назавжди,

Аллах, будучи задоволений їх і вони з ним.
Це великий успіх.
(Корану: 5/119)
Як ми бачимо в акцент зроблено для правдивості у вище віршах, бути правдивим, щоб бути в
гармонії з правдою є важливим елементом великий успіх. Якщо ми в гармонії з правду у що ми
віримо, що сказати і те, що ми робимо, то це великий крок у бік найбільшого успіху.
Щоб бути правдивим вимагає бути в гармонії з найбільш важлива правда.
Як ми бачимо в наступні вірші, одне з імен Аллах це правда:
Аллах є істина.
(Корану: 22/6)
4.3.1 ЩОБ БУТИ В ГАРМОНІЇ З ПРАВДА В ТОМУ, ЩО МИ ВІРИМО
Істина не є наслідком наші особисті переконання, і це не залежить від наших особистих
переконань. Всю правду є одним, хоча є багато різних переконань профілів. Тому всі профілі
різних Віра не може бути в гармонії з правдою одночасно. Наприклад, якщо в гармонії з правда
мусульманином, то це polytheist не є; і якщо у polytheist знаходиться в гармонії з істину то
мусульманин не є. Логічно обидва не може бути правдою взагалі[89].
Відповідно до ісламу це дуже корисним і необхідні, що Наша віра в гармонії з правдою, і це
дуже небезпечно, щоб бути конфлікт правду. І в наступні вірші Аллах говорить нам про джерела
і основних каналів правду:
Дійсно, ми надіслали вам, [O Мухаммад], з правдою[90] як bringer добру новину на warner і ви
не запитуватиметься про супутники Hellfire.
(Корану: 2/119)

Правда полягає в тому, від Господа,
Так що ніколи не буде серед тих, хто сумнівається в.
(Корану: 2/147)
4.3.2 ЩОБ БУТИ В ГАРМОНІЇ З ПРАВДОЮ СКАЗАТИ, ЩО МИ І ЩО МИ РОБИМО
Що ми говоримо, має бути в гармонії з правду, як зазначалося у віршах нижче:
Так хто ж більш несправедливим, ніж той, хто лежить про Аллах і заперечує правду, коли воно
прийшло до нього? Є там не в пекло проживання для на disbelievers?
(Корану: 39/32)

Коли ми віримо в і сказати що-небудь, то ми повинні діяти відповідним чином. В іншому
випадку, ми повинні думати про причину відхилення між те, що ми робимо і що ми говоримо.
Може бути ми не цікавить, про правду, може бути ми не щирі у те, що ми говоримо, або може
бути ми брехун; які є великі проблеми. Існує посилання на це у віршах нижче:
О ви, які увірували, чому ви кажете, що не робити?
(Корану: 61/2)
Після того, як ми віримо в і стверджують, що слідувати правду, потім хто ми повинні бути в
гармонії з те, що ми віримо і те, що ми говоримо, як згадувалося в наступні вірші:
Праведність не є, що ви перетворити ваше обличчя до Схід чи захід, але праведність [в] хто
вірить у Аллах, в останній день, Ангели, книги та пророків і дає багатства, незважаючи на любов
до його рідних, дітей-сиріт, нужденним, мандрівник, ті, які просять [Допомога] і звільнення
рабів; [і які] встановлює молитви і дає в обов'язковий милосердя; [тих хто] виконати свої
обіцянки, коли вони обіцяють; і [цих хто] терплячі, бідності та поневірянь і під час битви.
Ті, вони, які є правдиві;
І це ті, хто праведників.
(Корану: 2/177)
Це єдиний спосіб великий успіх.
Таким чином, в наступній частині ви знайдете важливу інформацію про дії essentials ісламу.
5

5.1

ОСНОВИ ДІЇ & П'ЯТЬ СТОВПІВ

ESSENTIALS ДІЙ

Вони вірити в Аллаха і останній день, і вони зобов'язують те, що і не дай, що не так і поспішають
добрі справи.
І ті, серед праведників.
(Корану: 3/114)
Іслам не містить лише віра. Іслам також вимагає дій[91]. Обов'язкові поведінка є робити "добрі
справи"[92]. У Корані Віра зазвичай згадується разом з добрих справ.
Добрі справи є справи, які відповідають правду. Наприклад, це було зазначено раніше один з
атрибутів Аллах те що він "Один", і один з його атрибутів, що він "Поруч". Так що він Бог всього.
І він ближче до нас ще, ніж наші батьки, ніж навіть наші найкращі друзі. Так що якщо у всіх нас є
той же самий Бог, і він знаходиться ближче до всіх нас, ніж навіть наші батьки, то ця істина
робить нас як братів і сестер. Тому, якщо ми, як брати і сестри, то в плані дій, наприклад ми
повинні допомогти іншим, коли це необхідно. Ми повинні уникнути заподіяння шкоди іншим.
Отже, якщо я нагодувати голодних сирота, це гарна справа, тому, що я і що людина службовців

ж Творця, який знаходиться ближче до кожного з нас, ніж навіть наші батьки. Але в ту ж логіку,
якщо ми шкоди хтось без причини, то це погано справу. Це тільки приклади, які показують, як
ми можемо визначити добру справу або погано справу.
Хоча добрі дії широкому сенсі визначається таким чином, Аллах держави в Корані, багато
хороші дій у різних рівнях деталізації. Наприклад, в одному вірші, Аллах каже:
І коли ви зустріли з привітання, привітати з краще привітання ніж його або повернути його;
безумовно Аллах бере до уваги всі речі.
(Корану: 4/86)
Або, як ми бачимо в такі дії, щоб бути добрим один до одного і утримуватися від насильства,
дуже важливо:
І не рівною добру справу і погані. Відштовхувати [зла] що [справі] яка є краще; і потім той, кого
між вами і його то ворожнеча стане, як ніби він був теплий друг.
(Корану: 41/34)

І Поспішай до прощення за ваш Господь і рай, так великий, як небо і земля, підготовлені для
праведного, які витрачають [в ході Аллах] під час простоту і труднощі і які стримувати гнів і
вибачає бік людства; і Аллах любить передбачивши добре.
(Корану: 3/133-134)
Добрих справ, у тому числі п'ять стовпів[93] використовуються багатьма способами:
Вони являють собою наші послуху Аллах і наші servantship йому.
Вони виробляють, об'єктивні дані про чи людина дійсно відповідає Божественної значень або
не; про те, людина є дійсно хороший чи ні[94].
Вони допомагають нам поліпшити паралельно з божественним значень: наприклад особи, яка
постійно завдяки Аллаха, поліпшить в подяки або особи, які дає благодійність поліпшить в
щедрості.
Вони допомагають нам подолати наші слабкості, який може існувати в різних аспектах: людина,
яка може дати тисячі доларів на шляху Аллах, може бути не в змозі відмовитися від їжі
протягом певного періоду, або навпаки. Людина може бути в змозі відмовитися від їжі для
Аллах, але можуть мати труднощі зарозумілість у покласти чоло на землю для того, щоб
поклонитися Аллаха... Коли ці особи виконують вимоги ісламу, вони будуть досягнуті важливі
кроки для подолання їх недоліки.
Добрі справи покращення в нашій любові до Аллах, як через добрі справи ми буде пройти деякі
труднощі для нього, і ми будемо вважають, що ця любов ставить нас в дію.
Вони будуть корисні також в психологічному, соціальних, економічних, екологічних та інших
вимірах. Ми будемо давати відповідні приклади таких частин.

Наші дотримання цих вимог також допоможе нам досягти успіху в умовах поточної життя[95]:
Бізнесмен наприклад, хто піклується про справедливість, як правило, буде більш успішним у
свій бізнес; і всього цього поведінки буде добре для багатьох людей. Як ми бачимо в наступні
вірші, Аллах, який є мудрим має намір легкість для нас:
Аллах має намір для вас легкість і не має наміру для ви поневірянь.
(Корану: 2/185)
Успіх з точки зору цієї life можуть внесок в успішний виступ вимоги для отримання задоволення
від Аллаха: наприклад сильних мусульманських в мирські умови можуть дати більше
благодійних організацій[96].
Проте, найбільший використання добрих справ буде свій внесок, щоб отримати задоволення
від Аллаха; і досягти його сприяє підготував до його праведних службовців.
5.2

П'ЯТЬ СТОВПІВ ІСЛАМУ

Загальні вимоги Іслам є дуже повний і складають багато універсально затверджені і необхідні
поведінки. Ми може згадати приклад поведінки в цьому відношенні, як добрі до батьків, сусіди,
навколишнього середовища; працювати важко; жити відповідно до раніше згаданих значень,
наприклад, смирення, правдивість, доброта, юстиції; Щоб уникнути ревнивий; уникнути втрати,
щоб бути чистим, Запрошуємо до істини і добрі справи. Мусульманин, має дотримуватись всіх
цих, з метою отримання задоволення від Аллаха. Це дуже важкий для мусульманин, щоб бути
успішним, якщо він не відповідає цим вимогам.
Як ми бачимо в наступних вірш, який корисний для людства це дуже важливо в цьому
відношенні:
Він посилає з неба, дощ і долин потік відповідно до свого потенціалу,
І торрент несе зростання піни.
І за що [руди] вони тепло в вогонь, бажаючи прикраси і посуд, тобто піною, як це.
Аллах довів [наприклад], що правда й брехня.
Що стосується піни вона зникає, що скинути;
Але як для, що вигідно для людей,
Вона залишається на землі.
Таким чином Аллах представити прикладів.
(Корану: 13/17)
Серед цих вимог є також ті, які є специфічними для Іслам і який вплив життя практикуючого
мусульманські і є величезна частина. Вимоги конкретних Іслам внесок в значній мірі для
реалізації перерахованих вище вимог фундаментальних ісламу. З іншого боку, вони дуже
особлива частина послуху Аллаха і служити йому.

Основні вимоги до конкретних Іслам підкреслили в Корані і вони публічно відомий як п'ять
стовпів ісламу. Вони є свідчення-Заява свідчать єдність Аллах і messengership Мухаммед (мир
йому Аллаха)-, щоденні молитви, регулярні благодійності, піст і прощі. Ці підкреслив Аллах
разом з іншим вимогам.Такі вірш є прикладом в цьому відношенні:
Дійсно, мусульманських чоловіків і мусульманських жінок,
Вважаючи чоловіків і жінок, вважаючи
Слухняна чоловіки і жінки, які слухняні,
Правдивий чоловіки і жінки, що правдиве,
Пацієнт чоловіки і жінки, які пацієнт,
Скромний чоловіки і жінки, скромний,
Благодійний чоловіки і жінки, благодійні,
Розвантажувальний чоловіків і розвантажувальний жінок,
Чоловіки, які охороняють їх Приватна частин і жінок, які роблять це,
І чоловіків, хто пам'ятає Аллах часто, так і жінки, які роблять це
Для них Аллах підготував прощення і велику винагороду.
(Корану: 33/35)
Так у наступні частини буде дати деякі подробиці, що стосуються функцій ці стовпи, умови,
методи, переваги та свої відносини з іншими вимоги:
5.2.1 ЗАЯВА БЕРУЧИ СВІДКА ДО ЄДНОСТІ АЛЛАХА
Йому піднімається гарні слова
І праведних робіт піднімає його.
(Корану: 35/10)
Перший рівень Іслам є свідчення[97] єдність Аллаха і servantship і messengership пророка
Мухаммада (мир йому Аллаха). Це твердження, що містить критичних частина правди і має
потенціал, об'єднання людства навколо однієї істини. Це наступним чином: "Я несу свідок, що
немає Бога, крім Аллаха, і я несу свідок, що Мухаммед — свого раба і його Messenger".
Заява "Немає Бога, крім Аллаха" (LA ILAHA ILLALLAH в оригінальний текст арабською мовою)
схожа резюме всіх святих книг. Це також першої умови для того, щоб отримати задоволення від
Аллаха і введення рай. Природно людини було б очікувати, щоб отримати задоволення від
кого-то, у кого не вірить, ні ввести рай, який створений Творця, в яких він не вірить.
Це також умовою збереження за пекло для тих, хто отримав повідомлення Аллах:

І тих, хто не вірити і відмовити наших ознаки ті буде супутниками вогню; вони будуть
дотримуватися в цьому вічно.
(Корану: 2/39)
Подальші роз'яснення щодо заяви "Немає Бога, крім Аллаха" існує частково 3.1.1.
Друга частина свідчення робить посилання останнього messenger Аллах, які пов'язані з
остаточного послання Аллах, де все чітко. Цей аспект Віра необхідна для кого-то, хто має відомо
про пророка Мухаммеда (мир йому Аллаха). Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха) є людиною і
раб Аллаха. Він не є Богом, а також частиною Бога. Аллах вибрав йому зв'язати своє послання
до нас. І він показав йому як хороший приклад для нас.
Якщо людина вірить в свідчення, то ця особа вважається як мусульманин. Це від Аллаха до
відповідної особи. В ісламі Існує немає хрещення. Немає нікого, крім Аллаха, хто може
прийняти подання до Аллаха. Після того, як один заявляє, що це свідчення відкрито потім
природно він буде також розглядатися як мусульманин мусульманських суспільства.
Свідчення, як підписання контракту між Аллах та людина, яка приймає ісламу. З цього
контракту людина вибирає право рай і отримати задоволення від його/її волі Господа за
дотримання Божественної правила та значення.
Це також визнання його Господь, слуга. Розпізнавання Аллах є велика різниця в мислення і на
практиці. З визнання його Господь, слуга визнає себе як добре. Без такого визнання і посилання
на вічний окремі, як ніщо в цьому неосяжна Всесвіт і терміни. Наприклад, мабуть ніхто не буде
пам'ятати його кілька століть, після того, як він помер, і навіть якщо він пам'ятав, цю пам'ять
буде не на його користь. І ніхто не знав його, навіть тільки за один рік до цього він народився.
Таким чином, з точки зору людини, яка не розпізнає його Творця, він все одно нічого.
5.2.2 ЩОДЕННІ МОЛИТВИS
І встановити молитви і дати [обов'язкова] благодійність і будь-які добре висунув самі ви
знайдете це з Аллаха. Дійсно, бачачи Аллах, що ви робите.
(Корану: 2/110)
Другий стовп Іслам є щоденно prayer[98]. Є п'яти щоденних молитов в ісламі. Кожен з цих
займає близько 10 хвилин, і вони виконуються в час дужки.Припустимо, що опівдні молитви час
початку є о 13.00 і післяобідній час початку молитви о 17.00, то потрібно виконувати опівдні
молитви між 13.00 і 17.00[99]. В іншому випадку розглядається як гріх. Щоденні молитви
можуть бути виконані, не тільки в мечетей, але скрізь, яка є чистим[100].
Щоденні молитви складаються з обов'язкових частини і додаткові частини. Додаткові частини
по суті відповідно до практики пророка Мухаммада (мир йому Аллаха). Ці частини схожі, і вони
складаються з підрозділів, які складаються з субодиниць як стоячи, кланяючись вниз,
прострація. Щоденні молитви почати з наміром[101] і потім заяву "Аллах є найбільших[102] (це
означає, що найбільший в його повноваження, знань, допомогти і так далі) ", і в кожному
переході як правило це це підтвердив. Коли стоячи, перший розділ Корану, називається

"Відкриття" читається, цей розділ є спеціальний благанням дано нам Аллах. Цей розділ
виглядає наступним чином:
У[103] ім'я Аллаха, в Beneficent, в Merciful.
Похвала[104] [і спасибі] (через) Аллах, Господу світів.
За підсумкам, милостиві.
Майстер Судний день.
Це ми поклоняємося і ви ми попросити про допомогу.
Вести нас до правильного шляху,
Шлях тих, за кого ви дарував виступає, не з тих, від яких є гнів, ні з тими, хто оману.
(Корану: 1/1-7)
Це повний зв'язок між нами і Аллах, в тому, що хоча ми читати його, ми слухаємо, що Аллах
говорить так і в інших Аллах слухає ми сказати, як на ній.І після цього, деякі інші вірші читається.
У наступної частини заяви подякувавши, просять про допомогу, хвалив декламуються.
Щоденні молитви виконано частково індивідуально і частково в Згромадження.
Чоловіки настійно рекомендується молитися обов'язкове частини щоденних молитов на зборах.
Жінки не мають такої потреби[105], але вони можуть вибрати для участі в разом зробили
молитви. Якщо два або більше чоловіків разом у той час як час для молитви, вони повинні
вибрати одну з них як "Імама" [106]. Імам означає лідера. Важливо, що в імама є одним з них,
хто знає краще декламація Коран і релігійного знання. Імам молиться в передній, облицювання
якби чого , як інші. Інші молитися в ліній позаду нього. Якби чого є Центральна мечеть в
Мецці/Саудівської Аравії. На імама каже вголос перехід перші слова і переходить до наступної
частини молитви і інших слідувати за ним[107] у гармонії.
Організованість є дуже важливим у молитвах, виступали разом. Так це відображає гармонії в
Всесвіту: Пам'ятайте, як orderly кожної хвилі від свого ноутбука досягає іншого ноутбука на
іншій стороні землі, як Аллах волею.
Чоловіки і жінки зазвичай молитися в окремих місцях в мечеті[108]. За винятком молитви
п'ятницю молитви можна виконувати повністю індивідуально як добре. Коли ми молимося в
Згромадження, ми відчуваємо, що хоча ми багато, Господа нашого є одним. Коли ми молимося
індивідуально, ми почувати себе більш один на один відносини з Аллаха.
Щоденні молитви є корисними у багатьох відношеннях:
•

Завдяки щоденних молитов ми пам'ятаємо Аллах, як підкреслюється в наступних вірш:

Справді, я Аллаха. Є немає божества, крім мене так поклонитися мені і встановити молитва для
моєї пам'яті.
(Корану: 20/14)

В ісламі важливо мати сильну свідомості, про близькості Аллаха. Так що пам'ять Аллах дуже
важливо. Це не достатньо, щоб пам'ятати Аллах, один раз на день або раз на тиждень або раз
на місяць. Щоб виділити певний час тільки Аллах, п'ять разів на день допомагає нам поліпшити
наші почуття близькості та кохання з Аллаха. І як Аллаху не представлені або уявити, як людська
істота або як Статут або іншого об'єкта, і, як він не обмежені з місця або часу, в молитвах
мусульманин не має будь-які почуття відстань між собою і Аллаха. Ці факти дозволяють для
почуття близькості, як ми бачимо в наступних вірш:
І ми створили людина і знаю, що його душа шепоче йому, і ми йому ближче, ніж [його] яремної
вени.
(Корану: 50/16)
Пам'ять Аллах принципово змінює краще, як ми дивимося на життя в світі. Це змушує нас
позитивним. Ми можемо пояснити це на наступний приклад: по-перше, припустимо, що ви
купили пера а по-друге, припустимо, що ідентичні Перо було дано вам у подарунок
користувачем, який має особливе значення для вас. Ймовірно перо в другому ситуація змушує
вас набагато щасливіше хоча перший перо також має ж фізичної функціональних можливостей.
Тому, що перо в другому ситуацію не тільки Перо, а також представник увагу, любові і добра
буде спеціальний людини, що до вас.
Як це коли ми робимо наші щоденні молитви і пам'ятайте Аллах часто, все стає набагато більш
значущим, цінним і красивим. Наприклад, наші очі роблять нас бачити, але також і більш
важливо, вони показують, увагу і милості Аллаха, з всесильний нашого Творця за нас. З тієї ж
причини якщо ми пам'ятаємо Аллах часто, сонце, місяць, повітря, вода, наші сім'ї, друзів.. стати
набагато більш значущим і красиві. Знову ж таки завдяки цій пам'яті, ми сприймають і пам'ятати,
що вони утворюють в цілому в гармонії і солідарності під один єдності, мудрість і контроль; і
таким чином їх красунь навіть більш розширене, для нас. Крім того, завдяки цій пам'яті і любов
Аллах ми постійно здійснювати наші почуття любові, і це допоможе нам мати сильніше
позитивні відчуття по відношенню до все. Аналогічним чином, ми можемо бути надій
безперервності всі ці красуні, за допомогою і влада всесильний і вічне Аллаха.
•
Щоденні молитви нагадувань Божественної значень. Завдяки щоденних молитов ми
поліпшити себе стати кращим людиною: знаючи один спостерігається за його/її творця, який є
Beneficent і Merciful, допоможе нам бути краще і краще і утримуватися від роблять погані
вчинки. Ми бачимо, посилання на цей факт, у віршах нижче:
Дійсно, Молитва забороняє аморальності і порушник,
і пам'яті Аллах більше.
(Корану: 29/45)
•
У щоденних молитов ми подякувати Аллах і поліпшити себе, стати вдячна і не
невдячна. Це важливі цінності, Корану, підкреслив:
Най! але служити Аллаху поодинці і бути з на вдячна.
(Корану: 39/66)

Будьте обережні з (ваша обов'язком) Аллах потім, що може дати Спасибо.
(Корану: 3/123)

І бути вдячними для мене; і бути ви не невдячні по відношенню до мене.
(Корану: 2/152)
•
У щоденних молитов ми ставимо наші лоб на землі. В ісламі, один з найбільших гріхів
є зарозумілість. Ми повинні бути скромним бік Аллах і до своїх слуг. Коли ми схиляємо, і ми НІЦ
у щоденних молитов, ми державна що влада більше, ніж нам; Ми заявляємо, що ми не є перш
за все; Ми заявляємо, що ми однакові з іншими в його можуть наш Господь, перш за все. Таким
чином, ми намагаємося, щоб поліпшити себе, стати скромним, як підкреслюється в наступному:
І шукати допомоги у терпіння і молитви.
І це важко, за винятком скромний ті.
(Корану: 2/45)
•
Як уже згадувалося також у вище віршах, щоденні молитви ми просимо допомогу від
Аллаха. Прошу допомоги Аллах є ключовою вимогою ісламу, як описано у відповідних частинах
цієї книги.
•
У щоденних молитов слуга отримує найближчий до свого творця. Це постійні
засідання раб той, хто любить свого творця, з його Творця, який любить свого раба.
В ісламі ми молимося Аллах з нашого існування. У щоденних молитов ми молимося з нашого
розуму, але також з нашого духу і тіла, з всі наші м'язи, клітини. Ми стоїмо, ми схиляємо, ми НІЦ
і ми сидимо з свідомості, перебуваючи під його присутності. Ми запитати його про допомогу,
ми читай Корану. Ми запам'ятати його милосердя на нас, ми відчуваємо його близькості.
•
Завдяки щоденних молитов познайомитися людей, і вони знають про інших людей
щасливими чи погано розробок.
•
Щоденні молитви внесок для нашого здоров'я, як добре. Той, хто молиться миє
його/її руками обличчя, руки та ноги перед молитви. Вони корисні засоби гігієни. Рухів у формі
молитви досконалий періодичних вправи а також корисно для здоров'я.

•
Щоденні молитви допомагають нам поліпшити стійкість, співчуття для людської істоти,
час обізнаності і дисципліни.
Щоденні молитви є корисними у багатьох відношеннях. Але найбільш важливим наслідком
щоденно prayer відчуття і знання про те, що творець всіх з нас де б ми не знаходилися.
5.2.3 РЕГУЛЯРНІ БЛАГОДІЙНІСТЬ

O ви, які увірували, витратити від того, що ми надали для вас, перш ніж приходить день, в яких
немає ні exchange і немає дружби і немає клопотання.
І disbelievers, вони знаходяться в wrongdoers.
(Корану: 2/254)
Жертовність, щедрість і mercifulness є важливим Божественної значеннями. Тому Аллах
рекомендує нам бути щедрим, милосердний і милосердний.Та ще пророка Мухаммада (мир
йому Аллаха) хто віддав майже все, що йому довелося нужденним і на шляху Аллаху був
чудовим прикладом в цьому відношенні.
Турбота про інших і суспільство є дуже важливим в ісламі, як все це створення і слуга Аллаха.
Як підкреслили у віршах нижче, добре людської істоти є цінним і працювати для нього буде
виробляти постійних і позитивні наслідки:
Дійсно, у створенні небеса та Земля і чергування ніч і день і [більше] кораблів, які плисти через
море, з тим, що приносить користь і людей, і що Аллах послав з небес дощ, даючи життя тим
самим на землю після його lifelessness і Диспергування в ньому проповідуйте [роду] рухається, і
[його] направляє вітри і хмари, контрольованих між небо та землю знаки для в люди, які
використовують причини.
(Корану: 2/164)
Відповідно, третьому добровільному Іслам є регулярні благодійності. В ісламі ми молимося
Аллах з нашого існування. Регулярні благодійність є молитва зробили з нашими багатства.
Пріоритетом, ми даємо Аллах має бути вищою, ніж пріоритетом, ми даємо гроші.
Кожен мусульманський має надати один сорокових його/її кваліфікованих багатства, після того,
як основні потреби нужденним. Знову ж таки, це стосується єдності Аллах, який об'єднує усі
його створення, як ніби вони братів і сестер. Цей факт і як наслідок підхід догляду за іншими
лежать в основі на благодійність. Окрім обов'язкового благодійності ми також рекомендується
дати більше, якщо у нас є засоби.
З іншого боку, Аллах каже:
Ви не досягнемо добре (винагорода) поки ви проводите [на шляху Аллах] за те, що ви любите.
(Корану: 3/92)
Таким чином, якщо ми думати тільки про себе, ми не може бути хорошим.
Також в ісламі баланс важливо. Як сказав у Корані:
І небо, він має піднятими; і він встановив баланс,
Що ви не перейти в межах залишку.
(Корану: 55, 7-8)

Так що ми повинні заздалегідь бік баланс у самих себе, у суспільстві, так і між нами і Аллаха.
Якщо ми завжди говоримо, "для мене, щоб мене" ми не можемо досягти цього балансу, ми не
можемо досягти щастя. Але якщо ми даємо для Аллах, не чекаючи будь-яких земних
повернення, можна наближення баланс в межах нашої душі, у суспільстві, так і між нами і
Аллаха.
Оскільки таким чином, ми буде не бути говорив лише "для мене, мені"; але також "для мене і
від мене до тих, хто потребує". Так що це допоможе балансу всередині нас. Знову себе таким
чином допоможе нам в боротьбі з наших жадібністю багатства. І таким чином, ми зможемо
краще співпереживати з суспільством.
Щодо суспільства, через обов'язкові благодійності ті, які можуть буде дав тим, хто її потребує.
Таким чином розрив між багатими та бідними буде знижена, і ми будемо просувалися до
балансу в суспільстві. Таких віршів є актуальними в цьому відношенні:
А ті, в межах багатство яких є відомі прямо
Для заявника і позбавлена
(Корану: 70/24-25)

І в їх властивості, право [потребуючим] петиціонер і в позбавлених батьківського піклування.
(Корану: 51/19)
Попередній вірші відображають рівень суспільства, яка є настільки висока, що це дуже важко,
якщо не неможливо, щоб дістатися на людського виробництва ідеологій або систем. Це тому,
що багаті і бідні вважають себе з людської точки зору як різних партій, і вони не можуть бути
неупередженим.Навіть якщо вона визнана багатих що бідні має певні права на його багатства,
це буде розглядатися напевно як користь багатих бідним. Якщо бідних намагається отримати
право від багатства багатих, це призведе до виникнення конфліктів. Але Аллах ultimate
власника і той, хто дає деякі, і хто не дає деякі багатства і її засоби. Він і наділяє рекомендує
людських істот, щоб встановити спокій і баланс. Таким чином, тільки його безстороннім
декларації і визнання права бідні в багатства багатих може бути дійсні і переконливими. Таким
чином співробітництва і дотримання Аллах, бідні не буде відчувати себе поступається багатих і
багатих не буде відчувати себе зарозумілим коли поділився багатства. Тільки через це
збалансованого розуміння і відповідні процедури, які ми можемо зменшити конфліктів і болю
мільйони[109] серед людства.
Баланс, важливо також наших взаєминах з Аллаха. Аллах дає нам мільярди його сприяє кожну
секунду. В обмін на всі ці сприяє і прагнучи ми також повинні відчуваєте необхідність щось
давати йому. Але він, багатих і він нічого не потрібно. Таким чином, ми можемо дати своїм
рабам показати нашу вдячність. І все, що ми даємо на його шляху, ніколи не буде дорівнює
його сприяє. Хоча ми повністю не може платити за те, що він дає нам і досягти балансу, таким
чином, даючи на його шляху, все, що ми може ми буде показали йому вдячність. І його
милосердя він може прийняти те, що ми даємо.

Таким чином, за благодійність, ми можемо бути в гармонії з деяких Божественної значень. Крім
того, таким чином, ми буде мати просувалися до балансу і миру в себе, в суспільстві і в межах
відносини між нами і Аллаха. Знову ж таки таким чином, ми будемо мати більше контролю над
наші бажання короткий термін і слабкі сторони щодо грошей або багатства. Крім того, таким
чином, ми може перевірити себе, щоб побачити, що ми насправді.
5.2.4 ПІСТ
Місяць Рамадан, що, в якому був зійшла Корану, керівництво для чоловіків і чіткі докази
керівництвом і відмінності;
Тому той, хто вас присутня в місяць, він повинен швидко в ньому,
І той, хто погано або за подорож повинна швидко однакова кількість днів пізніше.
Аллах бажає легкість для вас, і він не бажання для вас труднощі,
І (Він бажає), що ви повинні завершити число і що ви повинні колихати величі Аллах для його
маючи керуватися вам,, і велике спасибі, що ви можете дати.
(Корану: 2/185)
Четвертий стовп посту. Мусульманин має швидко протягом місяця Рамадан, яка також
називається місяць обміну[110]. Це місяць за місячним календарем.
Відповідно до ісламу постом складається з не їсти і не пити, ні необхідності статевого акту під
час світлий час доби і добрі справи більш і бути вкрай обережним у відмови від поганих
поведінки.
Деякі з важливих наслідків посту є наступні:
По-перше, пост, ми даємо першим пріоритетом Аллаха, і ми поліпшити і держава нашої любові
і поваги Аллаха. Таким чином, ми намагаємося, щоб отримати задоволення від Аллаха. Піст
дуже важливо в тому, що він безпосередньо і конкретно ставиться до себе. Наприклад коли
хтось дає благодійності, його рівня життя може залишаються тими ж; Однак коли він є постом,
він відчуває в собі що він робить для Аллаха. Коли ми швидко, ми не їмо хоча ми можемо мати
смачний обід, хоча ми голодні, просто тому, що Аллах хотів, швидке і досягне свого
задоволення. Реальна любов вимагає коханця, щоб бути готовим пройти труднощі для одну він
любить. Пост, ми даємо щось від нас для Аллах, і ми відчуваємо, що є більш ніж Аллаха.
По-друге, пост, ми поділяємо і відчуваю почуття нужденним людям. Існують сотні мільйонів
людей на землі, які не можуть їсти або пити згідно з вимогами норм охорони здоров'я. Якщо
ми їх знаємо, це добре, але ми також повинні поділитися своїми почуттями, так що ми можемо
отримати в дію швидше, з метою створення світу з менш нерівність. Аллах уповноважені і
рекомендували нас до встановлення миру і рівності, і він дав нам можливість співпрацювати з
ним у цьому сенсі, як уже згадувалося в таких віршів:
І [згадки, O Мухаммад], коли ваш Господь сказав, щоб ангели, "дійсно, будуть робити на землі є
віце-короля[111].”

(Корану: 2/30)

І Аллах має сприяння деякі з вас над іншими в положення. Але ті, хто були сприяння не
передати їх положення, щоб ті, кого свої руки право володіти так що вони будуть рівні їх в
ньому. Тоді це користь Аллах, вони відкидають?
(Корану: 16/71)
По-третє, пост ми краще зрозуміти наскільки обмежені, що ми знаходимося в оцінюючи сприяє
Аллаха. Коли ми можемо їсти все, що ми хочемо, щоб і коли можна пити, все, що ми хочемо,
продовольство і воду стають дуже звичайна для нас, і ми не оцінити їх значення. Але коли ми
їдять і п'ють вечорами Рамадан, після daytimes, в якому ми їмо ані пити нічого, ту ж їжу та ж
вода смак набагато краще, ніж інші часи. Також в дні, коли ми постимо, ми відчуваємо, як ми
ніколи не відчував себе в інших разів, що якщо ми не змогли з'їсти або випити кілька днів, ми
повинні були проблеми зі здоров'ям, або може бути, ми б померти. Пост ми переживаємо як
великий положення і сприяє Аллах є.
Аналогічним чином, ми бачимо, ми чуємо, ми дихаємо, але ми взагалі не відчувають
відповідним чином як важливі дані є і не цінуємо ті сприяє Господа нашого достатньо. Однак,
якщо ми не міг дихати на кілька хвилин, ми б дати всі наші багатства, щоб дихати. Так що пост
ми можемо зробити таку аналогію і можна зрозуміти і можуть відчути, наскільки обмежені, що
ми знаходимося в оцінюючи сприяє Аллаха і як важко, ми повинні спробувати подякувати йому.
І всі ці думки і почуття прийти разом з хвалу і подяку за Аллах на додаткові конкретні молитви
до місяця Рамадан; так що любов мусульманський для Аллах і почуття доброти досягти їх
високому рівні в Рамадан.
У Рамадан люди зазвичай пообідати разом з друзями, сусіди, родичі. І в кінці місяця Рамадан є
святкування молитви зроблено у зборах і людей відвідати один одного в дні святкування. Бідні
зазвичай отримують благодійних організацій в Рамадан. Отже, почуття вдячності множаться
таким чином.Таким чином, виробляє багато величезний особистих і соціальних позитивні
наслідки а також посту.
Крім того, коли ми швидко, наш організм бере перерву протягом періоду, який корисний для
здоров'я.
5.2.5 ПАЛОМНИЦТВО
Та ще [згадки, O Мухаммад]
Коли ми призначених для Авраам сайт будинок,
[говорити]
Нічого не асоціювати зі мною
І очистити мій будинок для тих, хто ходить по ньому

І ті, хто стоять [в молитві]
І тих, хто з лука і НІЦ
І проголосити людям паломництва;
Вони прийдуть до вас пішки і на кожен lean верблюд;
Вони прийдуть за кожен пас далеких
Вони можуть свідчити вигоди для себе
І згадати ім'я Аллаха на відомих дні над худобою, який він надав для них.
З'їсти їх і годувати жалюгідні і бідних.
(Корану: 22 / 26-28)
П'ятий стовп Іслам є прощі. Мусульманин, який має кошти має виконувати прощі принаймні
один раз у своєму житті. Прощі складається з відвідуванням святу мечеть в Мецці/Саудівської
Аравії та деяких молитви[112] в ньому і в певних місцях в його околиці.
В Мецці є нагадування, які нагадують нам про міцних відносин між Аллаха і деякі з його
службовців. Пам'ять про цих відносин є дуже корисні для поліпшення нашої свідомості, про
Аллаха.
Багато хто з нагадуваннями там нагадати нам про пророка Авраама (мир йому Аллаха) і його
сім'ї.
Авраам пророк (мир йому Аллаха) жили тисячі років тому. Йому дали обов'язок оголосити
єдність Аллах в основному язичницьких країни. І він це зробив свій обов'язок правителі його
країна вирішив убити його, кинувши йому в величезний вогню іноземець повинен покарати
його і дати урок для його потенційного послідовників. Авраам (мир йому Аллаха) не змінити
його спосіб, він не нічого з Аллах переговори, ні з тими, хто хотів, щоб убити його і він довіряв в
Аллаха. Правителі заснована катапульти і вони спалили величезний вогонь і вони кинув його в
ньому. На користь Аллах вогонь перетворився на басейн. І Авраам пророк (мир йому Аллаха)
було збережено. Це дуже катапульти і це дуже басейн знаходяться в Şanlıurfa/Turkiye і відкриті
для відвідування.
Пізніше він відправився з дружиною і сином мало Мецці, де ніхто не живе на той час. Не було
будь-якого джерела води. Вони пішли туди і йому довелося залишити їх там. Він supplicated,
щоб Аллах, що він буде захищати свою сім'ю. І його дружина представив Аллаха, і вона
залишився там, з її дитини. Авраам (мир йому Аллаха) ліворуч і вона була тільки з її дитини.
Вони все повністю надійним в Аллаха. В той час як вона йшла тут і там, щоб знайти деякі води.
Тоді, коли вона прийшла поруч із дитина, вона побачив, що за піски поблизу її син Ізмаїл (мир
йому Аллаха) з'явилися деякі води. Що вода була нагорода за довіру до Аллаха і у відповідь на
їх моління; і що вода подається сьогодні в достатку мільйони паломників. Паломники принести
що води в їх рідних країнах.

Пізніше Авраам (мир йому Аллаха) хто повернувся до Мекки заснована якби чого, святу мечеть
в Мецці, з його син Ізмаїл (мир йому Аллаха). Що мечеть є центральне місце для ісламу. Кожен
мусульманський у світі при виконанні щоденних молитов стикається цю мечеть; одна з причин
цього центральне місце полягає у сприянні впорядкованості молитви. Аллах не обмежується
місце чи розташування як описано у метафора у віршах нижче:
І щоб Аллах належить Сходу і заходу. Так там, де ви, може увімкнути, що Аллах обличчя. Дійсно,
Аллах є всеосяжним і знаючи.
(Корану: 2/115)
В Мецці є багато нагадувань, які нагадують нам про довіру Авраам (мир йому Аллаха) і його
сім'ї в Аллаха і його любов і щедрот до них. Ми бачимо в їх прикладом чистого і щирі відносини
між Аллах і його службовців. Тому що не знайшлося нікого, яким Авраам (мир йому Аллаха) і
його сім'ї буде показувати або продемонструвати, що-небудь; і ніхто, крім Аллаха за кого вони
можуть попросити про допомогу.
І тисячі років потому, Мекка став населених. Але ці люди, як правило, polytheists. І в такому
середовищі пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) прийшов до життя в н. е. 571[113]. І в нього
і його друзі, ми бачимо приклад сильний взаємозв'язок між Аллах і його службовці в багатьох
розмірів. У кожному місці ми відвідати під час паломництва є речі, щоб пам'ятати в цьому
відношенні.
Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха) народився в середовищі, в складних умовах. Він втратив
батька, навіть раніше, ніж він народився, і він втратив його матері, коли йому було 6 років. Він
не пішов до будь-якої школи; Він знав, ні писати, ні читання. Але він був людиною, дуже високої
моралі. Навіть до messengership прийшов, він був прозваний як надійних.
У віці сорока, він отримав перший одкровень від Аллаха через одкровення ангела Гавриїла
(мир йому Аллаха), в печері на горі. Шокуюча вплив перше одкровення пішов додому тремтіли і
почуття дуже холодно. Він сказав, що його дружина "мене покриття, покриття мене!" і його
дружина охоплює його. Він сказав дружині, що він боявся. Вона відповіла: "Аллах буде ніколи
не ганьби вас. Зберегти добрі стосунки з ваших рідних і близьких; Ви нести тягар слабкі;ви
допомогти бідним і нужденним; Ви розважати гостей і витримати труднощі на шляху
правдивості".
Коли вплив перше одкровення закінчився, він сказав їй, що сталося. І його дружина взяли його
до християнської знаючі особи. Він сказав йому, що сталося. Християнський чоловік сказав, що
це був той же дух, що прийшли до Мойсея (мир йому Аллаха), і він хотів би жити до часу, коли
його люди обернеться йому. Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха) запитав, чи його люди
обернеться йому. Він сказав, що так, і що будь-хто, хто прийшов з щось схоже на те, що він
приносить була розглядатися в багнети; а що, якщо він був би живий і до цього дня, то він би
підтримати його сильно.
Дійсно, це було величезне завдання. Уявіть собі 1400 років тому, в середині пустелі, люди
поклоніння ідолам, там, де немає ефективного закону, правоохоронних органів немає надійної.
І принести і намагаються поширювати повідомлення, який є повністю проти переконання,
поведінку, економічного порядку і політика вашої спільноти. Це майже дорівнює здійснення

самогубства. Однак, Аллах сказав йому що він хотів би захистити його від людства. І дійсно, ми
бачимо, що хоча пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) був на чергуванні в слабких і
найважча стадія ісламу, він помер природна смерть. Але, наприклад, деякі з таких лідерів після
пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) були вбиті.
У одкровень він повинен був заявити про єдність Аллах людству.
До disbelievers не набагато догляд на самому початку. Але вірші були дуже сильні, вони були
про те, що боги, що його люди поклоняються не вдалося бачити, чути, створювати, робити
будь-які хороші або погані. Але політика, правила, економіка того часу були все на основі
багатобожжя.
Потім лідери Мекка почали шукати способи, щоб зупинити його. Вони запропонував йому
грошей, вони запропонували, щоб вийти за нього заміж з найкрасивіших жінок того часу він, і
вони запропонував йому деякі лідерство в обмін на зміни або припинення декларації
Одкровення. Але пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) сказав, що він не може змінити, або
припинити доставку повідомлення, як він вірив, що від Аллаха.
При цьому, лідери своїй громаді та інших disbelievers почав використовувати силу, щоб
зупинити пророка Мухаммеда (мир йому Аллаха) і його друзі.Вони тортурам, вони бойкотували,
вони образили, вони вбили, і вони зробили все можливе, щоб зупинити ісламу.
На деякому етапі Аллах дозволені мусульман емігрувати за Мекка Медіна, яка є місто майже
500 км від Мекки. Емігрував більшості мусульман і згодом, переконавшись, що вони опинилися
безпечно пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) також емігрували з одним з його друзів.
Уявіть собі, що обидва вони подорожували пустелі 1400 років тому, за ними люди сильно готові,
щоб убити їх. Великі нагороди були запропоновані для того, хто принесе йому мертвий або
живий. Але кожного разу, коли вони збиралися убити його, він був збережений дивом, згідно з
гарантією Аллаха.
У місті Medina також віруючі були атаковані на disbelievers багато разів. Але Іслам виріс там зі
швидкістю. Серед тих, хто прийняв Іслам були багато євреїв і християн, хто чекав важливі
messenger прийти з цього регіону, і хто побачив ознаки його messengership, як показано на
пророка Мухаммеда (мир йому Аллаха) і багато чудес. Кілька років по тому, мусульмани
чисельну перевагу disbelievers, в Мецці і мусульман завоював Мекку в керівництві пророка
Мухаммада (мир йому Аллаха), не зустрічаючи будь-якого опору, як там була велика різниця
між їх повноважень. Та ще пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) простив disbelievers, які
катували, ображав, намагалися вбити його і його друзі, і хто рейд їх властивості.
Іслам швидко поширився і пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) і його друзі були високі ім'я
в історії і в даний час. Вони довіряють в Аллаха, і вони отримали найбільший успіх, як зробив
Авраам (мир йому Аллаха).
Так що в паломництво, ми бачимо нагадування всіх тих, як добре.
Одним з найбільш цікавих речей про прощі є проживання в Арафат. Майже 25 км від Мекки є
місце, зване Арафат. Це відкрита зона в пустелі, без будь-якої будівлі. Це місце, як вважають,
бути місцем, де Адама і Єви (миру Аллаха їх) зустрілися в перший раз на цій землі. Тепер кожен

рік на певний день 4 або 5 мільйонів людей зібралися разом в цьому місці; чорний, білий, бідні,
багаті, старий, молоді...; всі добрі люди.
Подумайте про це, Гранд-готель grand-grand.. дітей перший чоловік і жінка, зустрічі, де
зустрілися їхні перші батьки. А це є важко відрізнити багатих від бідних; бос за працівник...
Кожна людина носить білі рушники, кожна жінка носить одяг проста, все залишається під
простий намети. Немає нічого, навіть близько до цієї події в цьому світі як приклад людини
братства і Сестринство.
В основному паломництва листя незабутній і неперевершене враження та почуття на Пілігрим
все його життя. З мого досвіду, ніде більше відчувається братство людини і Сестринство і в
паломництво.
Так що вище, ми коротко виклав п'ять стовпів ісламу: свідчення, щоденні молитви, регулярні
благодійності, піст, прощі.
6

ЗАСОБИ ДО УСПІХУ

Людина, яка ретельно і вдячні буде шукати джерело мільярди сприяє дано нам і причин для
них[114]. Тоді він буде дізнатися, хто запрошувати для Творця і його милосердя, а саме послів
Аллах як Авраам, Мойсей, Ісус Христос, Мухаммад... (Мир Аллаха їх). І він буде прослуховувати
свої повідомлення.У таких віршів є відповідні заяви деяких віруючих:
"Наш Господь, дійсно ми чули абонента, закликаючи до віри, [говорити]
"Віримо в ваш Господа", і ми увірували.
Наш Господь, так гріхи нам простити і видалити з нас наші злодіяння і змусити нас померти з
праведників."
(Корану: 3/193)
І тоді він зробить "Вибір" слідувати послів, чи ні. Таким чином, він може ввести шлях ісламу і
вірити в essentials правду. Отже, з керівництвом, враховуючи Аллах, він буде необхідно робити
добрі справи, так що він може поліпшити подальше щодо значення, потрібні Аллаха. Чим
більше він покращує в ці значення тим більше він буде почувати себе близькості Аллах, більше
Аллах буде задоволений ним; і Аллах зробить його задоволений його сприяє підготував до його
праведних службовців. Так, що він/вона буде досягти вірно і постійного задоволення в цьому
світі і в майбутньому.
Отже, для того, щоб приступити до цієї мети, потрібно піклуватися про ці значення, щоб вірити
в його Господь і правда і робити добрі справи. Всі ті, вважаються згідно з концепцією "виступає
Аллах", згаданих у таких віршів:
Ви (тільки), що ми обслуговуємо; Ви (поодинці) ми попросити допомоги.
(Корану: 1/5)

І я не створює jinn і людства, за винятком, щоб служити мене.
(Корану: 51/56)
І як наслідок ці один може досягати Божественної любові, як згадувалося в наступних вірш:
Ті, хто вірять і робити добрі справи,
Для їх на Beneficent обов'язково принесе про любов.
(Корану: 19/96)
І для цих цілей, потрібна здорова логіки, сильним характером, за допомогою Аллах,
наполегливості, щоб провести необхідні зусилля, наші факультетів як бачити і чути, очевидних
фактів, які ми спостерігаємо, повідомлення, наш творець, і наші чистого початкові коди. Це
буде пояснено в наступному. Без використання цих певною мірою один не може бути успішним.
Ми повинні знати їх так, що ми може визначити, чи ми скористатися їх ефективно. Це одна з
причин, чому Аллах робить посилання на їх у вірші багато в Корані.
6.1

ЛОГІКА

(O Мухаммеда), скажімо,
"Це мій шлях. Я і мої послідовники запросити Аллах з належного розуміння.
Аллах є найбільш Glorious.
І я не з тих, які пов'язують іншим з ним".
(Корану: 12/108)
Сильні логіка призведе до Аллаха. Проте, логіка перебуває під впливом певні кваліфікацій.
Сильні логіка вимагає бути вільним від забобонів, вона вимагає звуку знань, звук характер,
зусилля для міркування, ретельного спостереження і турбота про правду. Нижче наведено
приклади з Корану, де Аллах робить посилання на деякі з цих елементів:
[Це] одкровення від Beneficent до Merciful.
Книга докладні якого вірші, Арабська-Коран для людей, які знають,
Як дарувальник добру новину і warner; але більшість з них відвернутися, так що вони не чують.
І вони кажуть: "наші серця знаходяться в межах покриття від тієї, до яких ви запросити нас і в
наших вух глухота а між нами і вами розділ, так що робота; дійсно, ми працюємо."
(Корану: 41, 2-5)

Зарозумілий лідерів за свою націю запитав пригноблених, серед них, хто повірив: "Ви справді
вважаєте що Салех є Messenger за його Господь?" Вони відповіли: "Ми справді віримо в
Одкровення, з якою він надіслано."

Ті, хто були зарозуміло сказав: "Безумовно ми є disbelievers в те, що ви вірите."
(Корану: 7/75-76)

Хіба він [не кращий], хто реагує на відчайдушні один, коли він закликає його і видаляє зла і
робить вас спадкоємцями землі? Це божество дитину?Мало вони відображають!
(Корану: 27/62)
В інших частинах цієї книги ми пояснили, що шлях і приклади міркування за Корану.
6.2

ЗВУК СИМВОЛІВ

День коли буде не на користь [кожен] багатства або дітей,
Крім того, хто приходить до Аллах щирого серця,
(Корану: 26/88-89)

І дійсно, (O Мухаммеда) ви більше морального характеру.
(Корану: 68/4)

Там звичайно було для вас в посланник Аллаха Прекрасно візерунок для тих, чиї надії в Аллаха і
останній день, і хто пам'ятає Аллах часто.
(Корану: 33: 21)
Кожна людина зробить вибір стосовно віри. Цей вибір також буде відображати особистості
кожної людини:
Цей світ призначений так, що один не змушені вірити чи не вірити. Як ми бачимо в таких віршів,
віра в невидимого вимагається:
Це книга, про яких немає сумніву, керівництво для праведного,
Які вірять у невидимі, встановити молитви і витрачати з ми надали їм,
(Корану: 2/2-3)
Як ми бачимо в наступні вірші, мав волею Аллах, він міг зробити кожен член тільки один
однорідних спільноти:
Мав Аллах волею, він зробить вас одна нація [Об'єднаних релігією], але [він призначений] для
тестування ви в те, що він дав вам; так гонки всім [що] хороші. Щоб Аллах, це ваше повернення
всі разом, і він потім повідомить вас щодо, над якими ви використовували, щоб відрізнятися.

(Корану: 5/48)
Але наше середовище з видимій і невидимого і наші інвалідності, щоб зрозуміти і побачити
невидимого дозволяє кожної людини, щоб будувати його/її переконання або невір'я згідно
його характер і значення поряд з його/її логіки. Таким чином, ми привели об'єктивно тільки з
хто і що ми є, без змушений.Наприклад, подяки не знаходиться в гармонії з користуються всі
сувеніри в цій Всесвіту і тоді не думати про те, звідки все це. Та людина, яка дійсно піклується
про подяки, буде зазнавати труднощів у не подякувавши за всі ці сприяє. І якщо він не
подякувати, він напевно відчуваю нещасні[115]. Так наша логіка є природно під тиском наших
особистостей[116].
Тому в ісламі, свободу вибирати свої власні переконання є дуже важливим. Є чітке посилання
на це у віршах нижче:
Не повинно бути не примусу в релігії.
Правильний курс стало зрозуміло з неправильно.
Тому той, хто відкидає зла і вірить в Аллах захопив найбільш надійним поручень без перерви в
ньому.
І Аллах слуху і знаючи, що.
(Корану: 2/256)

Дійсно, ми керували його до речі, він вдячний бути або він невдячна.
(Корану: 76/3)

І сказати: "Істина це від Господа, так що той, хто заповітів нехай вважають; і той, хто заповітів
нехай не вірити.
(Коран: 18/29)

Кажуть, "O людства, правда прийшов до вас від Господа, так що той, хто керується керується
тільки для [на користь] душу свою, і той, хто йде в оману йде тільки оману [в порушення] проти
нього. І я не над вам менеджером.
(Корану: 10/108)
У багатьох випадках на disbeliever не повірите, навіть якщо він побачив очевидною чудеса;
Якщо він змушений вірити. Але якщо один змусили повірити, це було б ні реальні переконання,
ні щире визнання істини. Знову минулого також показали, що навіть якщо є очевидною чудеса,
людина не повірите, якщо він не є apt в його особистості, вірити, або бути прийнятим
Аллах[117]. Такі вірш вказує, це:

І навіть якщо б ми були відправлені до них ангелів [повідомленням] і мертвих говорив їх [він] і
ми зібрали разом [створений] все перед ними, вони не повірите якщо Аллах повинно будемо.
Але більшість з них, [які], не знаєш.
(Корану: 6/111)
Чудеса б збільшити відповідальності людей, поки не зачіпають багато свої переконання.
6.3

ЗА ДОПОМОГОЮ АЛЛАХА

Недостатньо Аллах для його раба?
(Корану: 39/36)

"А мій успіх не, але через Аллаха.
Над ним я спирався і йому повернутися."
(Корану: 11/88)

Але Аллах протектор,
І він є кращим помічників.
(Корану: 3/150)
За допомогою Аллах є важливим, як віруючі, так і disbelievers. Віруючі повинні його так, що їх
переконання, реальні переконання, що вони можуть тримати його, що це може бути
прийнятним Аллах, і що вони можуть робити добрі справи, які є прийнятними Аллах. І в
disbelievers це потрібно, так що вони можуть керуватися шлях ісламу. І для того, щоб викликати
довідку Аллах, вони обидва мають певні універсальний і божественної значень, які вимагає
Аллаха.
Як ми бачимо в наступні вірші, добрі справи ми могли викликати милості Аллаха:
Дійсно, милості Аллаха розташований на передбачивши добре.
(Корану: 7/56)
Як людське існування нашої мети і відповідальність є великим. Але у нас є недоліки. Наприклад,
наші знання є обмеженими: одне може знати те, десятиліттями, в певному сенсі і потім
сприймати, що це було явно не так. А потім, як можна сподіватися на успіх з точки зору
переконання і добрі справи? З іншого боку, що ми робимо для Аллах, ми не може платити за
його сувеніри, які є занадто багато і занадто великий. Однак важко, ми намагаємося зробити
все можливе, ми може робити помилки і існує завжди ризик бути невдалими і наслідки
відмови є великий. Тому ми повинні управляти ризиками, добре. Як ми це вдається?

Важливе значення, як бути успішним в умовах переконання і добрі справи і управляти
ризиками, згаданих вище є довіра до милості Аллаха, просити його допомоги і слідувати його
керівні принципи. З його допомогою наші добрі наміри і щирість для Аллах може поліпшити і
може бути прийнятною.
Аллах вчить нас у наступні вірші, що основні перешкоди, що можуть перешкодити нам просять
за його допомогою нашої самовпевненості, і що ми повинні смирення, так що ми можемо
попросити відповідним чином за його допомогу:
Звертатися по допомогу через терпіння і молитви і дійсно, це складно, за винятком смиренно
покірної [щоб Аллах].
(Корану: 2/45)
На самому початку Корану є розділ називається "Відкриття". Цей розділ є особлива молитва
дано нам Аллаха. У середині цього розділу є цей вірш:
"Ви Ми обслуговуємо і ви ми попросити про допомогу."
(Корану: 1/5)
Цей розділ і, отже, цей вірш має бути озвучені багато разів кожен день по мусульман, навіть
найбільш обізнаних. Тому вкрай важливо з проханням про допомогу Аллах протягом нашого
життя.
Одного разу пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) сказав, що його друзі, що ніхто в спокої
вчинки ніколи не зробить його введіть рай. Вони сказали: "Навіть не ви, O Посланник Аллаха?"
Він сказав: "ні, навіть не мене, якщо Аллах душові мені свою милість. Тому постарайтеся, щоб
бути поряд з досконалості. І ніхто не повинен побажати смерті; Він є або робити добре вчинки,
так що він буде робити більше, що, або він робить неправильно, тому він може покаятися. "[118]
Прошу допомоги Аллах притаманна дуже нам, природно, дуже і дуже логічно. Припустимо, що
ви були замкнені в місці, де є ні їжі, ні пити і ніякого світла. Ви повинні вийти на терміново, але
ви не знаєте, чи є хто-небудь за межами. Тому, навіть якщо ви не знаєте, чи є хто-небудь за
межами, вам доведеться покликати на допомогу.
Так, у всякому разі, ми повинні звернутися по допомогу правду, щоб бути успішними.
І, як сказав в наступні вірші, Аллах поблизу; і він обіцяє реагувати на наші щирі моління:
І коли мої слуги запитати вас, (O Мухаммеда), щодо мене,
Справді, я поруч.
Я відповім на виклик до supplicant, коли він закликає мене. Так нехай відповісти мені (,
покірність) і вірити в мені, що вони можуть керуватися [справедливо].
(Корану: 2/186)
Тому визнання і допомогу Аллах є важливим вимогам для успіху. Вони поблизу ті, які мають
певний ступінь щирість, смирення, подяки і інші позитивні кваліфікацій, згадані в Корані. Однак,

вони не досягти певних людей, як ті, хто не причина, або людей, які знаходяться під контролем
своїх бажань короткий термін, як описано в наступному:
І це не для душі вірити, крім дозволу Аллаха, і він буде місця defilement на тих, хто не буде
використовувати причини.
(Корану: 10/100)

Але тих, хто [охоче] відкрити свої груди до невір'я, на них гнів від Аллаха, і для них є великий
покарання;
Це тому, що вони вважали за краще мирське життя над П'єра і що Аллах не направляти людей
невіруючий.
(Корану: 16/106-107)
Хоча людина під впливом його бажання короткий термін і ніколи не просить про допомогу
Аллах, правда, це не можливо для нього, щоб отримати вигоду від ознаки, ні попередження. Це
тому, що віра є не тільки питанням логіки, але питання юстиції, подяки, старанності, бачення...
Існує посилання на цей факт, у таких віршів:
Знаки та попередження не на користь тих, хто не вірять.
(Корану: 10/101)

O людства, ваш несправедливість є лише проти себе, як [будучи просто] насолоди мирське
життя.
Для нас є ваше повернення
І ми будемо інформувати вас про те, що ви використовували, щоб зробити.
(Корану: 10/23)
Ніхто не повинен втрачати надії від Аллаха, як ми всі гріхи і помилки. Ніхто не має бути певні
проти негативні речі, які можуть виникнути з ним.Мусульманин повинна прийняти серединного
шляху, тому що результат може бути позитивним. Існує посилання на ці факти у віршах нижче:
"Дійсно, ніхто відчаєм полегшення від Аллаха, за винятком невіруючий людей."
(Корану: 12/87)

Потім вони відчувають захищена від плану Аллах? Але ніхто не відчуває себе захищеним від
плану Аллах, за винятком втрати людей.
(Корану: 7/99)

Таким чином, все має бути в стані з проханням про допомогу.
6.4

НАШІ ЗУСИЛЛЯ & НАПОЛЕГЛИВОСТІ

Ми повинні дати короткий термін радощів і низький рівень цілі і бажання за межі легітимності
рівнів, з тим щоб досягти постійних повне задоволення і високий рівень і довгий
довгострокових цілей. Мусульманин повинен прокинутися, коли це ще темно, замість сну, для
того, щоб бути разом з його Господь.Він має надати частину свого гроші нужденним, так що він
може отримати задоволення від Аллаха. Він повинен утримуватися від вживання алкоголю, так
що він може підкорятися Аллаха, і так, що він може зберегти його здоров'я. Однак, короткий
термін радості і болю проходять і великі цілі в довгостроковій перспективі буде досягнута, якщо
ми достатньо сильні. Для цієї мети ми повинні витрачати зусиль і таким чином ми може
поліпшити себе з точки зору кваліфікації, що любить Аллаха. Щоб продовжити цю дорогу
потрібен терпіння і наполегливості, тому що іноді конфлікт між короткостроковій і
довгостроковій перспективі може боляче в короткостроковій перспективі. Це йшлося у віршах
нижче:
І продовжувати [119], бо дійсно, Аллах не дозволяє бути втратили нагороду тим, хто добро.
(Корану: 11/115)
Гарна новина полягає в тому, що людські істоти тільки повинні витрачати зусилля, які вони
здатні. Аллах сказав в Корані:
Аллах не стягує душі, за межі свого потенціалу.
(Корану: 2/286)
Так, наприклад, поки хтось не достатньо грошей, щоб поїхати до закінчення зустрічі молитвою,
це не гріх, йому не до перейти на паломництво. Так, людські істоти мають не аргументів проти
Аллах для вимоги вони не роблять, хоча вони змогли зробити.
І будь-яких людських істот зробити згідно Аллах, це в кінцевому рахунку корисні для них. Аллах
сказав наступне:
Аллах має намір для вас легкість і не має наміру для ви поневірянь.
(Корану: 2/185)
З іншого боку, наші зусилля повинні бути щирим. Наші зусилля повинні бути з мету отримати
задоволення від Аллаха, не для показати іншим. У наступні вірші Аллах розповідає цей факт:
Так що горе тим, хто молитися, [але] хто є забутті, свої молитви;
Ті, хто роблять шоу і відмовляються допомогти нужденним.
(Корану: 107/4-7)

Дійсно, лицемірами буде найнижчі глибин вогонь і ніколи не буде вам знайти їх помічника.

(Корану: 4/145)

Кажуть,
"Дійсно, моя молитва, мій обряди жертви, моє життя і моє вмирає є для Аллах, Господу світів".
(Корану: 6/162)
6.5

ІНШИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

З іншого боку Аллах дав нам певні факультетів як бачачи, слухання, розуміння, знаючи,
думаючи, згадавши, навчання, і так далі. Всі ці допомогти нам зробити краще рішення. Ми
повинні поставити хороше застосування цих держав, які нам довірив Аллаха. Наприклад, якщо
дивитися на мільярди сприяє Аллах, але не думаю про їх джерела, потім ми може мати
даремно наших бачачи, мислячої потужностей.
6.6

ОЧЕВИДНИХ ФАКТІВ

Є багато знаки у небесах та на землі, яких вони проходять повз; поки вони не звертають уваги
на них!
(Корану: 12/105)

[Вона буде сказала], "читати ваші записи. Достатнім є себе проти вас цей день як бухгалтер".
(Корану: 17/14)

І він має кинув в землі твердо встановити гори, щоб він перекласти з вами і [зробили] річок і
доріг, що ви може керуватися і визначні пам'ятки.
І за зірками вони керуються [також].
(Корану: 16, 15-16)

Того дня Аллах буде платити назад до їх у повному обсязі свою справедливу винагороду, і вони
повинні знати, що Аллах очевидні істини.
(Корану: 24/25)

Так спиратися Аллах;
Ви дійсно на очевидні істини.

(Корану: 27/79)
Також Аллах створила очевидних фактів, що дайте нам знати, що правильно і що неправильно.
Наприклад у школах ми вивчення різних наук для того, щоб вигоду від фактів. Наприклад,
дивлячись на зірки ми можемо дізнатися напрямок, де ми повинні діяти.
Додатково Аллах уточнив його повідомлень, деякі очевидні факти, що стосуються рамки, в яких
ми є.
Серед них є кілька очевидних фактів, що всі згодні з. Наприклад, пожежі або місці, як пекло не є
бажаним для людського буття.
У сучасному світі є факти, які не здається очевидним для всіх у всі часи. Наприклад, факти в
нашому оточенні, які показують нам, сприяє нашого Творця може бути очевидним для деяких і
не так очевидно або навіть очевидно не так для інших. Причиною різниця може бути як людські
істоти, у деяких випадках ми маємо недоліки в наші рішення процеси або в деяких випадках ми
заблокував нашого рішення процесів через наші бажання в короткостроковій перспективі.
Однак, як тільки всі стикаються наслідки очевидні ознаки Аллах в майбутньому, його будуть
зрозумілі були очевидні для всіх на всі часи. Це будуть зрозумілі як пояснюється у віршах нижче
що Аллаху був не для гри; Однак ті, хто відкинув їх не змогли побачити їх для певних причин:
І ми не створює небеса і Земля і що між ними в грі.
(Корану: 44/38)
Це висновок віруючого. Однак, у disbelievers буде плутати навіть у той час як вони свідок правду
в майбутньому, як сказав в Корані:
І той, хто є сліпі [життя] буде сліпий в майбутньому і більш оману, таким чином.
(Корану: 17/72)
6.7

ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД ТВОРЦЯ

І вони будуть говорити, "Хвала Аллах, які привели нас до цього; і ми б ніколи не керувалися
якщо Аллах не мав керуючись нас. Звичайно посланців Господа нашого прийшов з правдою."
(Корану: 7/43)
Повідомлення, які містять знань, цілі, принципи, нагадування для нас прийшли до нас з нашого
Творця. Вони мають вирішальне значення для нашого успіху. Тому важливо прочитати,
зрозуміти і дотримуватися їх для того, щоб бути успішним.
6.8

НАШІ ПОЧАТКОВІ КОДИ

Людина не відрізняється від інших істот, як камені, рослин або тварин. Він увімкнув для пошуку
добре думати та надано спеціальні свідомості.
Людина не втомився від благанням добре [речей], але якщо зло зачіпає його, він є безнадійно і
зневірившись.

(Корану: 41/49)
Глибоко всередині кожної людини є й сліди віри в Аллах як згадувалося в Корані:
І згадати [про] коли Господь ваш взяв від дітей Адам за їх поперек їхніх нащадків і зробив їх
свідчать про себе, [говорив їм], "я не ваш Господь?" Вони сказали: "Так, ми повинні свідчив."
[Це] щоб не повинні говорити на день Воскресіння, "Дійсно, ми були цього не знають".
(Корану: 7/172)
І, як пояснюється у віршах нижче, той, хто очищає його душі від штучних домішок буде
активувати чистої суть його душі і досягне успіху:
І [Присягаюся], душі і він який розраховано це
І надихнула його [проникливості] її лукавства і його праведність,
Йому вдалося, який очищає його,
І він не зміг, хто вона прищеплює [з корупцією].
(Корану: 91/7-10)
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ВИСНОВОК

Так, за допомогою знаків у Корані ми висновку, що іслам про:
1. Будучи улюблені Аллах, наш творець, нашого Господа і люблячий Аллах:
ВІН[120] любить їх і вони люблять його.
(Корану: 5/54)
2. Орієнтуючись Аллах:
За яким Аллах гідів, хто переслідувати його задоволення шляхи миру виявляє їх з darknesses на
світло, з його дозволу і направляє їх на прямому шляху.
(Корану: 5/16)
3. Міркування про ознаки Аллах:
Він показує, що ви його ознаки того, що ви можете причини.
(Корану: 2/73)
4. Вірити в Аллаха:
Вірити в Аллаха і його Messenger і книги, що він послав за його Messenger і Писання, що він
послав вниз перед.
(Корану: 4/136)

5. Вірячи в Аллах:
Нехай Аллах віруючих довіряти.
(Корану: 3/160)
6. Згадуючи Аллах &
7. Подякувавши Аллах:
Таким чином, пам'ятаєте мене, я буду пам'ятати тебе і подякувати мене і не бути невдячні до
мене.
(Корану: 2/152)
8. Supplicating щоб Аллах:
Скажімо, "закликати Аллах або закликати до Beneficent. Який би [ім'я] виклику, йому належить
найкращий імена. "
(Корану: 17/110)
9. Прошу допомоги Аллах:
Звертатися по допомогу через терпіння і молитви і дійсно, це складно, за винятком смиренно
покірної [щоб Аллах].
(Корану: 2/45)
10.

Будьте обережні, Аллаха:

І будьте обережні Аллаха, що може домогтися успіху.
(Корану: 2/189)
11.

Щирою, для Аллах &

12.

Що тримається в Аллах:

Крім тих, які покаятися, виправити себе, твердо дотримуватися Аллах і щирий у своїх релігії для
Аллах для тих, хто буде з віруючими. І Аллах буде давати віруючі велику винагороду.
(Корану: 4/146)
13.

Аллах порції:

І я не створює jinn і людства, за винятком, щоб служити мене.
(Корану: 51/56)
14.

Підкоряючись Аллах:

Скажімо, "Підкорятися Аллах і Messenger".

(Корану: 3/32)
15.

Добрі справи для Аллах:

Та ще робити добро; дійсно, Аллах любить передбачивши добре.
(Корану: 2/195)
16.

Життя для Аллах &

17.

Померти за Аллах:

Сказати: "Дійсно, моя молитва, мій обряди жертви, моє життя і моє вмирає є для Аллах,
Господу світів".
( Коран : 6/162)
18.

Надсилання до Аллах:

Коли його Господь сказав йому: "Відправити", сказав він "Я представив Господу світів".
(Корану: 2/131)
19.

Наполеглива через Аллах:

І, будьте терплячими, і ваше терпіння не, але через Аллаха.
(Корану: 16/127)
20.

Наполеглива Аллах:

І для вашого Господа, будьте терплячими.
(Корану: 74/7)
21.

Що належать Аллаху:

Хто, коли лихо їх, скажімо, "дійсно ми належать Аллаху і дійсно йому ми повернемося."
(Корану: 2/156)
22.

Будучи з Аллах:

Безумовно, Аллах є ті, які охороняють (проти зла), і тих, хто добро.
(Корану: 16/128)
23.

Погоджуючись із Аллах:

І кожен, хто виконує те, що він має срібняків Аллах, він буде дарувати йому велику винагороду.
(Корану: 48/10)
24.

Будучи вірним Аллах:

Якщо вони були вірні Аллах, було б краще для них.
(Корану: 47/21)
25.

Досягнення Аллах:

Повернення ви (всі) є Аллаха.
(Корану: 5/48)
26.

Відрадна Аллах &

27.

Будучи задоволений Аллах:

Аллах, будучи задоволений їх і вони з ним. Це великий успіх.
(Корану: 5/119)
28.

Будучи задоволений Аллах:

(Щоб праведний душі буде сказати:)
«O повністю задоволений душі!
Повернутися до Господа, well-pleased і бажану [його],
І введіть серед моїх [праведний] службовців
І введіть мій рай.
(Корану: 89/27-30)
29.
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Аллах.
ПИТАННЯ & ВІДПОВІДІ

ДОРІВНЮЮТЬ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК В ІСЛАМІ?

O людства, дійсно ми створили ви з чоловічої і жіночої статі і зробили ви народів і племен, що
ви знаєте один одного.
Дійсно, найбільш благородних з вас в очах Аллаха є найбільш праведний з вас.
Дійсно, Аллах є знаючи, що і Acquainted.
(Корану: 49/13)
Чоловіки і жінки мають той же статус в ісламі. Праведний жінка може мати вищу освіту в очах
Аллаха ніж чоловік, який не є ретельно своїм обов'язком Аллаха. Таких віршів є кілька
прикладів в цьому відношенні:

Дійсно, мусульманських чоловіків і мусульманських жінок, вважаючи чоловіків і вважаючи,
жінок, слухняними чоловіків і слухняними жінок, правдивий чоловіків і правдивий жінок,
пацієнт чоловіків і пацієнт жінок, скромний чоловіків і скромних жінок, благодійний чоловіків і
благодійного жінок, розвантажувальний чоловіків і розвантажувальний жінок, чоловіків, які
охороняють їх Приватна частин і жінок, які роблять цеі чоловіки, які пам'ятаю Аллах часто і
жінки, які зробити це для них Аллах підготував прощення і велику винагороду.
(Корану: 33/35)

І їх Господь відповів їм: "ніколи не буде я дозволяють бути втратили роботу [] працівникові
серед вас, будь то чоловік або жінка; ти один від одного.Так, хто емігрував або були виселені зі
своїх будинків або постраждали у моєму причиною або воювали, або були вбиті я безумовно
видалить їх свої злодіяння, я будуть Невже визнати їх сади, під які річках потік нагороду від
Аллаха і Аллах має з ним кращих винагороду. "
(Корану: 3/195)

У вірі чоловіків і вважаючи, що жінки є союзниками один від одного. Вони зобов'язують те, що і
не дай, що не так і встановити молитви і дати регулярні благодійність і підкорятися Аллах і його
Messenger. Ці Аллах буде мати милість на них. Дійсно, Аллах піднесене в меча і Мудрого.
(Корану: 9/71)

Для чоловіків є частка те, що вони заробили, і для жінок частка те, що вони заслужили.
(Корану: 4/32)

О ви, які увірували, це не для вас, щоб Успадкувати жінок шляхом примусу законних. І не
викликає труднощів для них для участі [назад] про те, що ви дали їм, якщо вони здійснюють
ясно аморальності. І жити з ними у доброту. Якщо ви не любите їх - можливо вам не
подобаються речі і Аллах робить в ньому багато хорошого.
(Корану: 4/19)
Переваги в очах Аллаха відповідно до праведності, не відповідно до статі або багатства. Мері і
дружина фараона (миру Аллаха їх) які були згадані в Корані для прикладу займають вищі освіти
в очах Аллаха порівнянні з багатьох чоловіків. Таких віршів є актуальними в цьому відношенні:
І Аллах представляє приклад з тих, хто вважав: дружина фараона, коли вона каже, "мій Господь,
побудувати для мене поруч з вами будинку в рай і врятувати мене від фараона і його справа і
врятувати мене від порушник людей."

[Наприклад] і Марія, дочка Імран, які охороняли її цнотливість, тому ми в ньому дув наш ангел, і
вона вважає, за словами її Господа і його Писання і був з побожним слухняним.
(Корану: 66/11-12)
В ісламі, будучи слуга Аллах є найбільш важливим аспектом ідентичності. Так стать не повинні
бути розглянуті вище атрибутів бути слуга Аллаха.Іслам піднімає жінка з будучи наслідком збіг
зі ступенем є те, що існує відповідно до певних цілей в рамках плану Творця. Як такий час вона
має право за певних умов бути коханця і улюбленого одного Творця і встановити мир на землі.
Знову жінок і чоловіків утворюють одного цілого як пояснюється у віршах нижче:
І його ознак є, що він створив для вас від себе товаришів, що ви можете знайти спокій в них; і
він поклав між вам любов і милість. Дійсно в тому, що є ознаки для людей, які дають думав.
(Корану: 30/21)
Іслам пов'язані ще раз за пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) 14 століть тому перетворена
жінок від об'єктів угоди для сексуальних бажань, бути соромно, що особи, які мають гідності та
ідентичність, які мають прав і обов'язків, люди.
Прав та вимоги жінок і чоловіків однакові. Наприклад, багатство і органів жінки і чоловіки
можуть бути правового захисту; жінки і чоловіки мають бути просто, хоча це може коштувати
будь-який чоловік або жінка кілька мільйонів доларів; жінки і чоловіки повинні прокинутися
перед сходом сонця кожен день для ранкової молитви...
Чоловіки і жінки може провести найвищі позиції як згадувалося в Корані, наприклад Королева
Саба:
Сказала вона (Королева Шеба), O визначним ті, повідомте мені в моїй справою. Я б не вирішити
питання, поки ви станете свідком [за] мене.
Вони сказали: ми чоловіків сили і з великим військовою міццю, але команда повагою, так що
бачити те, що ви команда.
(Корану: 27/32-33)
Іслам визнає ідентичність і деякі різні функції кожної статі, а також. Іслам не відкидаємо
особливі атрибути жінок. Таким чином, існують деякі ситуації, де є відмінності між вимоги за
жінок і чоловіків.
Деякі з цих відмінностей, здається, більш вигідним для жінок. Наприклад, засоби до існування
сім'ї лежить на чоловіків; жінки можуть молитися в будинку або офісу і не потрібно йти до
мечеті.
Також в часі війни взагалі чоловіки зобов'язані брати участь у війні.
Іслам вимагає від людини суворого дисципліни, які ми бачимо в суворої заборону перелюб,
алкоголь та вимога відповідальності для сім'ї. Таким чином, Іслам є дуже корисним для кожної
жінки, яка хоче мати життя регулярних, мирних і передбачуваним.

Сьогодні чоловіків, жінок, дітей взагалі відмовлено у багатьох своїх природних аспектів. Іслам
захищає всі з них відповідно до їх атрибутами сватання.Іслам є система. В ісламі чоловіків,
жінок і дітей, як частини розроблений організму, заповнення один з одним в багатьох
відношеннях. Сильні сторони з деяких скасувати слабкості інших людей. І завдяки цим вони
можуть формувати пар та сімей.
Обов'язки кожної статі, що стосуються сім'ї повинні бути визнані, так що чоловіків, жінок і дітей
може бути щасливою і здоровою.
Сім'ї, дітей і мам страждають через загальні способу життя, що відсутність ісламського заходи.
Таким чином, як сьогодні, в основному жінки, рекомендується бути як чоловіки, ми бачимо
багато сумно ситуацій як малі діти плачуть щоранку коли залишилися у яслах день; або дітей
приходять додому без нікому бути там, поки в кінці ночей; багато доказового психологічні,
економічний.. проблеми для всіх.
Також сьогодні домінуючою чоловічого західної культури надихає короткострокові,
поверхневих і безкоштовні відносин між чоловіками і жінками. Так обох статей взагалі
позбавлені від довгого терміну, глибоко а теплі відносини. Багато чоловіків можуть бачити цю
ситуацію так вигідно, оскільки вони мають доступ до стільки жінок, як вони хотіли, маючи дуже
обмежена відповідальність за наступною вагітності і дітей. Як жінки більш чутливі до тепла,
довгий термін і глибоке почуття; і як тісніших відносин між матерів та їх дітей найбільшої шкоди
цей спосіб життя є відносно жінок. Через такого способу життя людей стати і відчувати себе
більш самотньо як такі відносини не може задовольнити потреби людини. Знову через такий
спосіб життя, є багато дітей, які не живуть разом зі своїми батьками, або хто ніколи не знають їх
матерям або батькам, хоча вони живі. Є багато проблем, які виникають в результаті такого
способу життя через відсутність ісламського заходи.
По суті, ці проблеми також пов'язані з невіруючий підхід, який заперечує єдність Творця, який
підтримує всі. Тому коли все сприймається як ізольовані один від одного, без будь-яких
посилання між нічого, соціальні наслідки буде в основному негативні, як видно з вище
приклади[121].
Тому в цілому систематичний ісламу щодо статей містять основні переваги для жінок. Ймовірно,
це одна з причин більше число жінок, які вибирають ісламу в багатьох країнах, у порівнянні з
кількістю людей, які вибирають ісламу.
З іншого боку, в Корані існують деякі ситуації, які можуть бути розглянуті деякі люди, як менш
вигідно для жінок, хоча вони вигідні в багатьох відношеннях обидва для жінок і суспільства. Ці
винятки є наступні:-вимога для покриття більшої частини тіла для жінок, в порівнянні з
чоловіками. -Умовне дозволу для чоловіків одружитися до чотирьох жінок. -У деяких ситуаціях
успадкування більше багатства для чоловіків в порівнянні з певних жінок. -Заміна однієї
людини свідок з двох свідків жінок в конкретні правові ситуації, які стосуються заборгованості.
Як особливо питань, які виглядають невигідною для жінок можуть бути питання, ми буде
уточнити їх коротко в наступних частин:
8.1.1 ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ДЕЯКІ ЧАСТИНИ ТІЛА

І розповісти віруючих жінок, щоб зменшити [деякі] їх бачення і охоронець їх Приватна частин і
не піддавати їх прикрас, за винятком того, що [обов'язково] з'являється його і обернути
[фрагмент] їх голова Чохли по грудях і не піддавати їх прикрасою крім своїх чоловіків, батьків,
батьків своїх чоловіків, їхні сини, синів своїх чоловіків, своїх братів, синів своїх братів, їх сестри
синів, їх жінки, те, що руки їх право володіти, або ті чоловічий обслуговуючий персонал,
необхідності, не фізичного бажання або дітей, які ще не відомо про приватні аспекти жінок. І
нехай не штамп їх ноги, щоб зробити відомим вони приховують, з їх прикрасою. І звернутися до
Аллах у покаяння, всі з вас, віруючих, які ви могли б домогтися успіху.
(Корану: 24/31)

O пророка, скажіть вашої дружини і вашої дочки і жінок віруючі принести через себе [частини]
їх швейних. Що більше підходить, що вони стануть відомі і не зловживати. І коли-небудь Аллах
прощати і Merciful.
(Корану: 33/59)
Жінки і чоловіки мають покрити певних частин тіла. Але жінки повинні покривати їх
волосся[122], у той час як чоловіки не мають. Це може бути проти бажання жінок, яких хочуть
показати їх красунь, всім і проти бажань чоловіків, хто може хочете мати більш широкий доступ
до красивих жінок навколо себе.
Ми може узагальнити причини ця міра наступним чином - Аллах знає краще-:
По-перше, в ісламі, один повинен зосередити насамперед Аллах замість сексуальних бажань
поза шлюбу.
По-друге, треба мати контроль над його/її короткостроковій перспективі бажань. У суспільстві,
яка сповнена спокусливо чоловіків і жінок; у суспільстві, де люди зосередитися на
насолоджуючись надмірне сексуальної радощів, багатство, статус; ніхто не може бути
щасливим. Тому що в такому суспільстві, середня людина душі будуть бути розбитий на
прийнято багато частин, які виконуються після багатьох різних бажань, як людина чиї органів
один від одного.
По-третє в суспільстві, де люди, заманливо, чоловіки і жінки будуть, як правило більше до
обману або не для того, щоб вийти заміж. Міцності зв'язків між дружина і чоловік буде менше.
У такому середовищі там буде менше дітей, і діти будуть мати більше ризик маючи розлучені
батьки або немає матерів або не батьки або немає батьків на всіх. Отже, там буде більше
використання наркотиків, більше злочинів, старіння населення та багато інших проблем.
З іншого боку, в суспільстві, де не існує таких заходів, там буде більше сексуальних злочинів
проти обох статей.
Але жінок, які носять скромно, як того вимагає Іслам дати повідомлення всім про важливість
довгострокові цілі ісламу, важливість родини і дітей.

Можна запитати, "Чому жінки мають додаткові вимоги в цьому відношенні, ніж чоловіки?"
Дослідження показують, що стосовно сексуальних почуттів, чоловіки більш чутливі до бачення, і
жінок чутливіші до більш особистий функції як запах [123]. І як ми бачимо в широкі поширення
експлуатації жіночний красою жінок у багатьох рекламних роликів, є очевидним, що жінки є
більш впливовим у їх зовнішній вигляд, в порівнянні з чоловіками[124]. Таким чином, хоча
чоловіки також охоплювати певні частини свого тіла, жінки можуть бути більш комплексні
заходи щодо цього.
Існують відмінності в тому, як сукню мусульманські жінок. Деякі не носити хіджаб[125].
Більшість таких жінок прийняти, що не носити, він є гріхом.Вони можуть чекав, щоб бути
прощені Аллах. Деякі з них можуть бути інтерпретації помилково що охоплюють волосся не є
суворо обов'язковою.
Найбільш практикуючих мусульманських жінок носити за загальними вимогами пояснено вище.
Деякі мусульманських жінок носити так, що тільки їх очі бачили або так що нічого їх тіла не
бачив на всіх. Це може бути іноді через культуру своєї спільноти. Це також може бути з
тлумачення таких віршів, таким чином, щоб включити всі мусульманських жінок:

O ви, які увірували, не вводьте осель пророком для їжі, без чекає свою готовність, за винятком,
коли вам дозволено. Але коли ви запросили, потім введіть; і коли ви з'їли, розгін без прагнуть
залишаються для розмови. Дійсно, що [поведінка] був тривожні пророк, і він соромиться
[звільнення] ви.Але Аллаху не соромиться правду. І коли ви запитайте їх[126][, його дружини]
за щось, попросіть їх[127] через розділ[128]. Ось чистіше для вашого серця і їх[129] серця. І це
не [мислимо або законних] для вас на шкоду Посланник Аллаха або вийти заміж за свого
дружин після нього, коли-небудь.Дійсно, це було б в очах Аллаха з грандіозність.
(Корану: 33/53)
8.1.2 ДОЗВІЛ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ОДРУЖИТИСЯ ДО ЧОТИРЬОХ ЖІНОК, ЗА ПЕВНИХ УМОВ
O людей! Будьте обережні з (ваша обов'язком) ваш Господь, хто створив вас від одного буття і
створив його mate того ж і розповсюдження за ці два, багато чоловіків і жінок; і будьте
обережні з (ваша обов'язком) Аллах, ким ви вимагаєте одного іншим (права) і () зв'язків
відносини; безумовно Аллах постійно стежить за вас.

І давати дітям-сиротам їх властивостей і не замінює несправний [з ваших] на благо [їх]. І не
споживають їх властивостей у свій власний. Більш того, це коли-небудь великий гріх.

І якщо ви боїтеся, що вас не буде справедливо справу з дітей-сиріт, то ті, які порадують вас [інші]
жінок, два або три або чотири одружитися. Але якщо ви боїтеся, що вам буде не просто, а потім
[одружуватися лише] один, або те, що володіють вашу праву руку. Що є більш відповідним, що
ви не можете схиляємося до несправедливості.

(Корану: 4/1-3)
Як ми бачимо в вище віршах, одружившись більш ніж одна жінка не вимога і це просто дозвіл і
спирається на певних умовах. По суті, в цих віршах обмеження управляється за кількістю
дружин, що людина може одружитися.
Корану не книгу для всього кілька років, це так, що він може бути застосований до кінця світу,
поточного етапу в нашого Всесвіту. В різних країнах крапки або ситуації може бути потрібно за
свободу одружуватися більше одного дружина. Наприклад, в часи війни, що там може бути
багато жінок, які втрачають своїх чоловіків. Якщо немає такого дозволу у таких ситуаціях,
можливо, багато жінок, які будуть в біду, економічно, психологічно, біологічно і багатьма
іншими способами.
Там можуть бути й інші ситуації, де дозволу вийти заміж за більш ніж один дружина може бути
корисним для чоловіка і дружини: дружина стерильні, і чоловік хоче, діти, чоловік може
знадобитися розлучення; Однак жінки можуть віддати перевагу свого чоловіка одружуватися
іншу жінку замість розлучення[130]. Якщо дружина має деякі проблеми зі здоров'ям і не може
виконати вимоги шлюбу і не хотів би її чоловік, щоб розлучитися з нею, вона може забажати
чоловіка одружуватися інший дружина. Якщо людина є фінансово сильним і сексуально
вимогливим і його дружина є не таким чином, в даному випадку чоловік в одружитися Інша
жінка може бути краще його незаконним відношення поза шлюбу з іншою жінкою.
У країнах, де не допускається вийти заміж за більш ніж одна жінка, якщо вище ситуації
трапляються, багато людей схильні бути разом з жінок, ніж їх дружин поза шлюбу. Ці додаткові
зв'язки не санкціонованих серйозно, хоча тим не менш, вони вважаються обману. У таких
випадках чоловіки знову отримати, що їм потрібно, до певної міри, хоча вони не мають будьяку відповідальність за додаткові партнерів. Тим не менш, чоловік, дружина, партнер і діти
укладати серйозні неприємності.
Можна стверджувати, що з аналогічних причин жінки також буде дозволено вийти заміж за
більш ніж однієї людини. Однак у цьому випадку, як наслідок harms для всіх б набагато більше,
ніж переваги. По-перше, батько дитини не буде ясно. Навіть якщо Тести ДНК б дати деякі
рекомендації, батько не відчуваю його батьківства набагато для дитини, народився від жінки,
які є дружиною інших, і який містить насіння інших чоловіків, а. По-друге, почуття лідерства
сильніші взагалі у чоловіків. Тому більш ніж одним чоловіком в сім'ї можуть спричинити великі
зіткнення.
З іншого боку, в ісламі жінка може покласти як умову з людиною кого вона буде одружуватися,
не для того, щоб одружитися ще один з тих пір, як вона заміжня йому. Таким чином, це не
необмежений або безмежне дозволу.
8.1.3 УСПАДКУВАННЯ БІЛЬШЕ БАГАТСТВА ДЛЯ СИНИ І ЧОЛОВІКИ, У ПОРІВНЯННІ З ДОЧОК І
ДРУЖИНИ ЗА ПЕВНИХ УМОВ
Відповідно до Аллах рекомендацій щодо ваших дітей: для чоловіків, що дорівнює частку двох
жінок. Але якщо [лише] дочок, два або більше, для них дві третини свого майна. І якщо є тільки
один, для неї це половина.

І для батьків, до кожного один з них шоста частина його майно, якщо він залишив дітей. Але
якщо він не мали дітей і батьків успадковує його, то для його мати становить третину.
І якщо він братів [або сестри] для його мати є шостого.
Після будь-якого заповітом він, [можливо] зробив або заборгованості.
Ваші батьки або ваших дітей, ви знаєте не які з них є найближчий до вас користь.
Ці акції є зобов'язання [накладені] Аллаха. Дійсно, Аллах це коли-небудь, знаючи і мудрим.
І для вас є половину того, що ваші дружини залишити, якщо у них немає дитини. Але якщо вони
є дитина, для вас є одна четверта про те, що вони залишають, після будь-якого заповітом вони
[можливо], зроблені або заборгованості. І для дружини, одна четверта, якщо ви залишаєте
Жодна дитина.Але якщо залишити дитину, то для їх однієї восьмої ви залишите.
Після будь-якого заповітом ви, [можливо] зробив або заборгованості.
І якщо чоловік чи жінка листя, ні ascendants, ні нащадків, але має брат або сестра, тоді для
кожної з них шостого.
Але якщо вони є більш ніж двома, вони поділяють третій, після будь-якого заповітом, яка була
зроблена або заборгованості, поки немає ні шкоду [викликала].
[Це] наказ міністра Аллаха і Аллах є знаючи, що і Forbearing.
(Корану: 4/11-12)
Якщо ми переглядати список 100 найбагатших, 200.. людей у світі, ми помічаємо, що кількість
жінок є менш ніж % 10. Багато хто з цих людей є-мусульманських країн. Якщо ми подивимося
на політичні діячі або висока бюрократії, ми бачимо більш-менш схожі зображення. Це показує
нас чітко, що чоловіки більше волі і потужностей для збільшення багатства. Здається, що немає
не очевидною великий заперечення жінок до цієї ситуації; і це природно, так як всі ці люди
мають дочок, дружин, матерів, які користуються ж або краще життєвого рівня, в порівнянні з їх
чоловіки чи батьки, відчуваючи менше турбот.
Жоден з цих фактів показати будь-які переваги або неповноцінності будь-якої статі. Аллах
висловлює це у віршах нижче:
Це не ваше багатство, ні ваші сини, який буде принести вам ближче до нас градусів.
(Корану: 34/37)
Людина може створення робочих місць для тисяч людей; Однак, той, хто народила йому і його
воскресив була жінка. Також ймовірно, його успіх має багато спільного з підтримкою дружиною.
У такій структурі ефективного використання ресурсів вимагає механізмів, що дають управління
ресурсами більше для тих, хто може керувати ними більш ефективно. З іншого боку, достатнім
економічних життєзабезпечення повинні забезпечених для всіх.

Є дуже докладні правила і дослідження межах успадкування ісламський закон. За
успадкування принципів ісламу, у певних ситуаціях жінки мають рівний частку як чоловіків, і в
певних ситуаціях деякі жінки отримують менше, ніж чоловіки. Постійні фінансові обов'язки для
сім'ї або для батьків належать в основному чоловіки. Наприклад, до вступу в шлюб чоловік
зобов'язаний дати або застави дружиною обсяг багатства, що приймає його дружина. Як
наслідок, ця різниця в розподілу за певних умов є увімкнути чоловіків, щоб виконувати свої
обов'язки, краще. Так, жінки, можуть може Успадкувати менш, однак її даний або Майбутні
чоловік може з'явитися більшої частини порівнянні з його сестра.
Таким чином, через позитивні успадкування положення для чоловіків, коли чоловік витрачає
його сім'ї, це не добровільного поведінки або користь або благодійність але це довго для
людини і права для жінки. Це, грунтуючись на цьому систематичним, жінки можуть відчувати
себе комфортно під час користь від багатства сім'ї, як багатство чоловік вважається по суті
багатства сім'ї. Таким чином, чоловік має надати рівного рівня життя для себе і для його
дружини.
8.1.4 ПІДСТАНОВКА СВІДКА ОДНУ ЛЮДИНУ З ДВОХ ЖІНОК СВІДКІВ У ПЕВНИХ ВИПАДКАХ
ПРАВОВА
О ви, які увірували, коли ви укладаєте договір борг для вказаного терміну, запишіть його. І
нехай scribe писати [він] між вами у справедливості. Нехай не scribe відмовляються написати як
Аллах навчила його.
Так нехай писати і нехай той, хто має зобов'язання диктують. І нехай він боїться Аллах, його
Господь і не залишайте нічого з неї.
Але якщо той, хто має зобов'язання з обмеженою розуміння або слабкі або не може диктувати
себе, то нехай його опікуном диктувати, в справедливості. І принести свідком двох свідків з
числа ваших чоловіків. І якщо немає двох чоловіків [доступний], то людину і дві жінки з тих,
кого ви прийняли як свідків, так що якщо один жінок errs, потім інші можуть нагадувати їй.
І нехай не свідків, відмовитися, коли вони покликані. І не бути [занадто] втомлених написати
його, чи це малий або великий, його [вказаний] термін; Це більш просто на очах Аллаха і
сильніше, як доказ і швидше за все, щоб запобігти сумніву між вами, за винятком, коли це
негайне транзакції, які ведуть серед себе. Тоді існує немає провину на вас, якщо ви не писати. І
візьміть свідків, коли укласти договір.
Нехай не scribe завдано шкоди або будь-якого свідка. Бо, якщо ви це зробите, саме [могила]
непокори в вас. І боюся Аллаха. І Аллах вчить вас.Аллах і знаючи, що всі речі.
(Корану: 2/282)
Свідками, є в основному обов'язок, особливо щодо письмове свідоцтво про боргу. Як можуть
існувати тиск на свідка, свідок, можливо, знадобиться свідком у невідповідний ситуації, і він
може зажадати певних зусиль, щоб свідок справедливо. У вище вірш є посилання на це у заяві,
"Нехай не scribe завдано шкоди або будь-якого свідка". Цей ризик і необхідність зусиль, дуже
ймовірно, у справах, пов'язаних з заборгованості угоди, які можуть містити багато деталей.

Тому важливою причиною для різниця між вимога свідками вище ситуації між чоловіками і
жінками може бути зменшити тягар свідками жінка і поширювати його від однієї жінки до двох
жінок.
8.1.5 ДЕЯКІ ІНШІ ПИТАННЯ ПРО ПИТАННЯ "Є ЧОЛОВІКИ І ЖІНКИ РІВНІ ДЮЙМІВ ІСЛАМУ?"
У попередніх частинах ми пояснили різницю в вимоги для чоловіків і жінок і переваг ці
відмінності для всіх[131].
Однак, одна слід мати на увазі що мусульманин, не відповідає цим вимогам через їх мирські
вигоди. Для мусульман колись зрозуміло що певному порядку від Аллаха, то існує достатньо
причин, щоб дотримуватися цього замовлення. Ці причини є отримати задоволення від Аллаха і
повагу і страх Аллаха. Такі вірш є актуальним у цьому відношенні:
І якщо ми мали ухвалив після них, "Вбити себе" або "Залишити ваші будинку", вони не зробили
б це, за винятком деяких з них. Але якщо вони зробили те, що вони були доручив, було б краще
для них і міцну позицію [для них у вірі].
(Корану: 4/66)
З іншого боку, в будь-якому випадку сприяє Аллах є мільйони разів більший, ніж будь-які
труднощі, що ми може пройти через замовлення Аллаха.Наприклад, як багато жінок вибрали б
альтернатива (b) якщо Аллах запитав їх: "виберіть один із наступних варіантів: () я буде
підтримувати бачачи потенціалу, але у вас буде виконувати свої обов'язки для жінок. (b) ви
будете вільні, щоб відповідати або не з цих зобов'язань, але я буду приймати назад тільки
бачити потенціалу. "
Однак як ми бачимо в наступні вірші, Аллах передбачено легкість для нас:
Аллах має намір для вас легкість і не має наміру для ви поневірянь.
(Корану: 2/185)
Так, ми вважаємо, що переваги замовлення Аллах більшим, ніж їх недоліки в мирські умови як
добре. Ми говорили про деякі переваги виняткових правил для жінок. Але зрозуміло, як
описано у наступних вірш, що ми може мати забувають або пропустив деякі з переваг, які Аллах
знає:
Цілком можливо, що ви не любите річ, хоча це добре для вас, можливо, його любов річ, у той
час як зло для вас; і Аллах знає, поки ви не знаєте.
(Корану: 2/216)
Крім того, ми повинні також розглянути питання про актуальність недоліків для певної статі, як
критерій у визнанні та підкоряючись Аллаха. У деяких випадках причиною невір'я є відмова від
речей, які виступають проти деяких особистих почуттів, таких як труднощі, що виникають через
обов'язки. При цьому свій намір вважають це щире повинні сумнів особи, хто відкидає віри
через труднощі. Якщо один вибирає не підкорятися Аллах або відмовити йому через обов'язків
або прав на стать, безумовно Аллах ніколи не є постраждали через цю відмову. Це йшлося у
віршах нижче:

Нам вони зробили нічого поганого, але вони постраждали своєї власної душі.
(Корану: 2/57)
8.2 ЧОМУ МИ БАЧИМО НА ЗМІ БАГАТЬОХ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЙ ВИКОНУЮТЬСЯ В ІМ'Я
ІСЛАМУ АБО АЛЛАХ?
Іслам означає і світ, і як ми бачимо в таких віршів, Аллах запрошує мусульман вести себе
справедливо для всіх, у тому числі на disbelievers. В Іслам не допускається змусити когось, щоб
прийняти певні релігії:
Запросити на дорогу Господа, мудрість і хороший інструкція і сперечатися з ними номер
ввічливим способом.
Дійсно, Господь ваш більшість знаючи про те, хто має відхилився від свого шляху, і він більшість
знаючи про те, хто керується [справедливо].
(Корану: 16/125)

Не повинно бути не примусу в релігії. Правильний курс стало зрозуміло з неправильно.
(Корану: 2/256)
Через такі замовлення в Корані, в історії ісламу мусульмани не змусили іншим бути мусульман.
Крім того, як ми бачимо в таких віршів, Аллах не дозволяє мусульман атакувати тих, хто не атак
мусульман. Однак, мусульмани повинні захищати себе:
Так що якщо вони видалити себе від вас і не боротися з вами і запропонувати вам миру, потім
Аллах не зробив для вас причиною [боротьба] проти них.
(Корану: 4/90)

І не сперечаюся з людьми в Писанні, за винятком таким чином, що краще за все, за винятком
тих, які вчиняють несправедливості, серед них. І сказати, що ми віримо в те, що показав для нас
і показав, до вас. І наш Бог і ваш Бог є одним; і ми мусульман [подання] йому.
(Корану: 29/46)

Аллах не забороняє вам від тих, хто не боротьба за релігії і не вигнати з вашого будинку від
вирішення люб'язно з ними і виконуючий обов'язки справедливо їх напрямку. Дійсно, Аллах
любить тих, які діють справедливо.
(Корану: 60/8)
І це великий гріх на шкоду людські істоти, як ми бачимо в наступну заяву:

"Неправильно не людства в своїх товарів і зробити не зло, роблячи зло, в землі".
(Корану: 26/183)
Є гарним прикладом в цьому відношенні сталося, коли мусульмани повернувся Мекка з
disbelievers, який убив багато мусульман, оголосив і організовано багатьох війнах проти
мусульман, їх тортурам, взяв свої багатства від насильства. Мусульмани в керівництві пророка
Мухаммада (мир йому Аллаха) пробачив тих disbelievers, хоча вони мали влади щоб мстити і
знищити їх. Так що ясно, що теракти терористів, які стверджують, що вбивати невинних і
беззахисний цивільних осіб в ім'я Аллаха, не мають нічого спільного з ісламом, і в ісламі, навіть
під час війни такого цивільного населення повинен не бути вбиті.Такі люди дуже мало протягом
майже 2 мільярдів мусульман.
Іноді є люди, які роблять зло для політичних чи економічних цілей, але хто стверджують, що
діють в ім'я Аллаха, як вони відчувають необхідність сховатися за деякі загальноприйнятих
концепцій.
Іноді, виконані і стверджував в ім'я мусульмани або мусульманський терористичної діяльності
групи для того, щоб створити погане враження про іслам і мусульман.
У багатьох ситуаціях немусульман примирити терористів з ісламом: тому вони несвідомо
підтримки терористів розглядаючи їх як частини або з представником велика спільнота ісламу.
Простий приклад таке ставлення є використання поняття "Ісламський тероризм" медіа
мусульман. Як тероризм неможливо Ісламська - мирного - "ісламський тероризм" є в оману і
неправильно заяви, які можуть бути корисні тільки для таких терористів.
Деякі канали ЗМІ частково дати враження, що іслам сприяє насильства, хоча набагато більше,
ніж такі акти, тих, що розглядається як зв'язаний Іслам насильницькими діями прихильниками
інших культур та їх наслідків. Наприклад у другій світовій війні, що сталося в західному світі, що
дотримується релігій, крім ісламу було вбито близько 60 мільйонів чоловік[132]. 40 для 52
мільйонів з них були цивільних, включаючи 13-20 мільйонів, який помер через війни, пов'язані
з хворобами і голодом.
8.3 ЯКЩО ДОЛЯ, ЯКЩО АЛЛАХ ЗНАЄ ВСЕ, ЯК МИ МОЖЕМО МАТИ СВОБОДУ ВОЛІ, І ЯК МИ
МОЖЕМО БУТИ ВІДПОВІДАЛЬНИМ?
Відомості про це питання може бути перефразувати так: "наш вибір / заповітів ставитися до
наших фону, наша освіта нашого навколишнього середовища, наші гени та наших потужностях...
Всі вони повинні бути в долю. Так що якщо Бог є Аллах потім наш вибір повинні бути
примушений і визначається Аллах; Потім ми не може мати свободи волі, і тому ми не можемо
нести відповідальність. Принаймні як він не поставив нас на правильний шлях тоді не це
означає що він несе відповідальність за наш вибір? Також яf Бог є Аллаха, і якщо він знає
майбутнє, потім він не суперечить його знань або його долю, що стосуються майбутнього його
нинішній дій. І якщо він має право робити все, що він хоче, щоб його дії буде в гармонії з те, що
вже відомі через нього. , Якщо Бог є Аллаха і якщо є доля, то, наприклад, перш ніж я не вірити,
як відомо не що як на disbeliever я буду вірити, і що я буду введіть пекло.Отже, як можна
змінити? "

У наступні вірші ми бачимо резюме такі питання:
Ті, хто відніс партнерів [Аллах] буде сказати, "Якщо Аллах мав волею, ми б не пов'язували
[нічого з Аллах] і не буде нашим отцям, ні б ми повинні заборонені нічого." Так само тих, хто
раніше заперечувати, поки вони спробували нашими покарання. Скажімо, "у вас будь-яких
знань, які можуть виробляти для нас? Дотримуйтесь не за винятком припущення, і ви не але
falsifying. "
Сказати, "з Аллах далекосяжні аргумент. Якщо він мав волею, він би керувалася ви все."
Сказати, [O Мухаммад], "Принести вперед свідків, які будуть свідчити, що Аллах заборонив це."
І якщо вони свідчать, не давати свідчення з ними. І не дотримуються бажань, ті, хто заперечує
наших вірші і тих, хто не вірить в майбутньому, хоча вони прирівняти [інші] з їх Господа.
(Корану: 148/6-150)
8.3.1 МИ МАЄМО ВІЛЬНУ ВОЛЮ, ПЕВНОЮ МІРОЮ
І сказати: "Істина це від Господа, так що той, хто заповітів нехай вважають; і той, хто заповітів
нехай не вірити.
(Коран: 18/29)

Аллах ніколи не є несправедливою своїм рабам[133].
(Корану: 8/51)

Той, хто керується керується тільки для [на користь] його душі. І той, хто тільки errs errs проти
нього. І немає пред'явника тягаря буде нести тягар іншим. І ніколи не ми б покарати, поки ми
послали гінця.
(Корану: 17/15)
Кожен, хто береться відповідальна і винагороджується або покараний П'єра має потенціал, щоб
дізнатися правду і бути успішним[134]. Кожен має свободу у виборі хороше або зло, рай або
пекло. Кожна людина[135] має вільну волю, але не має владу, щоб звести нанівець ВОЛЯ
Аллаха. Хоча існують певні обмеження щодо свободи волі, в кінцевому рахунку кожна людина
має потенціал, щоб подолати обмеження на відповідні негативні.
Наші заповітів мають багато спільного з нашого минулого, наші знання, навколишнє
середовище, наш настрій, наші біологічного і хімічного складу...Однак, з точки зору емпіричних
наук це занадто рано, щоб стверджувати, що жорсткий детермінованих відносини між ці
фактори і наші заповітів. І тих пір, поки ми не зрозуміти, що всі елементарні рівнів і багато інших
речей, це буде ранній аргумент. Як сказав у Корані:
І вони просять вас про душі. Сказати: Душа є однією з команд мого Господа, і вам не дають
нічого знань, але мало.

(Корану: 17/85)
В ісламі, душа не є тільки один шлях випадковими механічних результат хімічних, біологічних,
фізичного, соціальні.. події та ресурси[136]. Душі вигоди від таких ресурсів, але не обмежена,
що надається за певних умов. Суть її не основі тільки причину і ефект відносини або механічних
процесів на основі Причинність. Душа має потенціал, щоб змінити і поліпшити умови.
Наприклад, особи, хто стикається з труднощами в бізнес може прочитати певні книги та
отримати додаткові знання та подолання цих труднощів.
Душа не охоплює тільки минуле, що може бути причиною і ефект впливу, а також майбутнього.
Кожен волі ми зробити включає міркування про майбутнє, альтернативи, свої ризики, їх
переваг і Хармс, певною мірою, поки вони ще не відбулося. Душа охоплює також принципи,
цінностей і так далі якого не обмежений або розташована просто протягом останніх. Ми
будемо судити, не тільки альтернативу те, що станеться, якщо ми прийняти деякі рішення, але
також як ми відчуваємо якщо альтернативою, що відбувається, і що станеться, якщо ми
вважаємо, що шлях. Ще ми можуть обирати свідомо погано альтернатива.
Тому ми маємо широкий площа Свободи.
Як ми бачимо в таких віршів, людські істоти мають певні спеціальної кваліфікації в цьому
відношенні:
Потім він розраховано йому і вдихнув у нього з його душі і зробив для вас слухання і бачення і
серця; мало вдячні вам.
(Корану: 32/9)

І згадки, [O Мухаммад], коли ваш Господь сказав, щоб ангели, "дійсно, будуть робити на землі є
віце-короля"
(Корану: 2/30)
З іншого боку, Аллах дав нам багато означає, що разом з цією свободою може вести нас до
істини. Нижче наведено особливо важливо:-очевидні ознаки, створений в нашому оточенні
очевидність чиє коли-небудь буде очевидним для всіх, після всіх нас воскрес. -Прослуховування
і допомога Аллах, який може реагувати на наше сьогодення моління, навіть у той час як він
зробив доля. -Керівництвом Аллах через своїх посланців.
Однак, ця свобода не означає, що людина не може звести нанівець ultimate ВОЛЯ Аллаха. Він
може не підкорятися керівництвом Аллах, як він дав свободи слідувати шляху послух або шлях
непокори. Однак в абсолютному значенні, будь-які людина робить, він оточений Аллах, як ми
бачимо в таких віршів:
І щоб Аллах належить все, що знаходиться в небесах, і все, що на землі.
І коли-небудь Аллах, всі речі, який охоплює.
(Корану: 4/126)

Дійсно, Аллах є всеосяжним і знаючи.
(Корану: 2/115)

І ви не будете Крім, що воля Аллаха, Господу світів.
(Корану: 81/29)
Хоча людини має певні повноважень, наданих Аллах, він не може бути успішним, за винятком
через Аллаха. Причин цього є наступні:
По-перше, наші обставини є результати Аллах, планом і заповітів. Наприклад, ресурси можуть
бути обмежені. Витрати ресурсів або витрати альтернатив може бути високою. Певних обставин
може бути важче подолати, ніж інші. Тому, хоча ми маємо вільну волю, через такі обставини
Аллах може оману, буде несправедливою особи без втручання з його. Також альтернативи, які
ми маємо визначаються Аллаха.
По-друге, все, що ми будемо є за дозволом Аллах як показано в нижченаведеному прикладі з
Корану:
І це не для душі вірити, крім дозволу Аллаха.
(Корану: 10/100)
Як ми бачимо в цитату з пророка Shuayb (мир йому Аллаха) в Корані, наш успіх залежить від
Аллаха:
"А мій успіх не, але через Аллаха.
Над ним я спирався і йому повернутися."
(Корану: 11/88)
Як ми бачимо в наступні вірші, керівництвом або вводить в оману Аллаха залежить певною
мірою наш вибір:
Він вводить в оману багато тим самим і направляє багато тим самим. І він вводить в оману не за
винятком зухвало неслухняних.
(Корану: 2/26)
Аллах, який пізнає і провидець всіх, знає і бачить, без будь-яких обмежень часу. Так, він знає
майбутнє, як він знає, що в даний час. Він бачить майбутнє, як він бачить сьогодення. Таким
чином, будь-яке рішення, ми будемо вживати надалі коли-небудь знають, бачив і свідками
Аллах. Він має можливість змінити його таким чином, що він хоче, включаючи зміну
відповідних обставин без будь-якої прямої участі спираючись. Таким чином, будь-який ми буде

зробити вільно, це з дозволу Аллаха. Таким чином, ми вибираємо речі з одноголосне Аллаха, і
нас.
Тому в будь-якому випадку мусульманин, який зробив гарну роботу повинні домагатися
визнання Аллаха. Нижче наводиться цитата приклад висловлювання віруючих в майбутньому:
І вони кажуть,
"Хвала [і спасибі] щоб Аллах, які привели нас до цього; і ми б ніколи не керувалися якщо Аллах
не мав керуючись нас. Звичайно посланців Господа нашого прийшов з правдою."
(Корану: 7/43)

"Дійсно, ми використовували, щоб supplicate його раніше.
Дійсно, це той, хто є Beneficent, з Merciful".
(Корану: 52/28)
З точки зору на disbeliever було б важко зрозуміти вільну волю, що стосується його, він просто
матеріал послідовність і процесор між хімічного, біологічного, фізичного.. процесами. Знову ж
таки він є група частинки, які випадково прийшли разом, і яких тільки діяти відповідно до
фізичного, певні або невизначеним правил і взаємин. Крім того, для нього немає нікого, хто має
повну свободу волі, який може дати йому свободу волі.
8.3.1.1 ПРИЧИНИ ІСНУВАННЯ НАШОЇ ВОЛІ
Аллах, Господи, за все створити нас як камені або ангелів, які не мають здатність звести
нанівець його накази. Він міг створити нас як запрограмовані роботів без почуття, тому без
варіантів, так що без відповідальності. , У Всесвіт, не було б практики і почуття жертви, довідки,
шкода, довіри, правдивість, судження, нагорода, покарання, зло, неправильно і зарозумілість;
добра і правди не створений та створена; зло і неправильно б не бути створений, судити і
покарані...
Але Аллах здатен створити добра і зла.
Для людини, щоб бути добро чи зло він повинен мати право вибирати добра чи зла.
Через присутні події, з одного боку службовців Аллах відчувати сприяє і повноваження Аллаха, і
з іншого правду і помилкового розрізняють чітко.
Крім того, якщо немає причин для нашої творчості, то там повинна бути переконливими етап за
ким ми є. Цей етап переконливих-смерть.
Наступну главу є актуальним у цьому відношенні:
За час,
Дійсно, людина є втрати,

Крім тих, які вважали і робити добрі справи і порадив один одного до істини і, рекомендується
один одного, [терпіння і наполегливості].
(Корану: 103/1-3)
Знову з нашої волі, ми маємо можливість співпрацювати з Аллахом у встановленні миру і
запросивши на шляху нашого Господа. Завдяки нашої свободи волі ми може мати частку в
хороших подій всередині нас і всередині людство. Завдяки нашої волі ми може надавати Аллах,
який не потребує будь-яка допомога на всіх, хоча ми можемо витратити, що ми маємо
виключно для себе. Ці великі сприяє надаються нашого Творця, як сказав в наступні вірші?
О ви, які увірували, якщо ви допомогти Аллах, він допоможе вам і посадити твердо ноги.
(Корану: 47/7)

Хто, що б кредиту Аллах неабияку кредиту так що він може помножити його для нього багато
разів більше? І це Аллах, який утримує та гранти достатку, і до нього вам будуть повернуті.
(Корану: 2/245)

Але коли Ісус відчував [наполегливість у] невір'я від них, він сказав: "хто є мої помічники
[причиною] Аллах?" Сказав учням: «ми помічників для Аллаха. Ми вірили в Аллах і свідчити, що
ми, мусульмани [відправлення йому]."
(Корану: 3/52)
Дійсно, можливість допомогти йому, щоб позначити і покласти в силу волі, щоб допомогти
йому, є одним з його найбільших сприяє нам. І ключовим фактором в цьому користь нашої
свободи волі.
8.3.1.2 ГРІХИ І ЇХ НАСЛІДКИ Є НАВМИСНИМ ВИБОРОМ.
Нагорода за дотримання правду і покарань за дотримання лож визначені і оголошені. Так, ті,
хто вибрати правду або помилка їх вибирати взагалі з їх переваги, недоліки, можливостей і
загроз.
Наш постійний вибір є альтернативи, які відповідають кращим з ким ми є і з нашими атрибути.
Наш вибір мають особисті і в багатьох випадках від суб'єктивних точки зору немає ні вправо, ні
неправильно: ми можемо вибрати, щоб нести деякі погані наслідки для деяких речей, які ми
любимо.
Наприклад, людина може вибрати для диму, а він знає, що куріння викликає рак. Так що коли
рак сталося через курити, він повинен не звинувачувати всіх, кого тільки самого себе. Він
вибрав особисте задоволення від куріння в обмін болю раку і ранньої смерті. Хоча він курить
він може бачити її як право, або він може палити, навіть якщо він бачить, як неправильні. Ми
можуть вибрати не піклуються про наслідки або майбутнього. Ми можемо отримати

задоволення в складній більше енергії, ніж себе, навіть якщо це викликає великі ризики.
Задоволення цього завдання може бути більше, ніж подальшим страху і болю. Аналогічно
можна вибрати, щоб кинути виклик Творця, безпосередньо або опосередковано, не думаючи
про нього і, взявши ризик пекло.Таким чином він, можливо, захочете насолоджуватися цього
завдання і задоволення від цього життя без відмови від будь-яких земних радощів.
У нас є свобода тимчасово насолоджуватися зло, як ми бачимо, у наведеному в таких віршів:
І як для Thamud, ми керуючись ними, але вони вважали за краще сліпоти над керівництва, так
що thunderbolt принижуючи покарання захопили їх за те, що вони використовували, щоб
заробити.
(Корану: 41/17)

Є багато знаки у небесах та на землі, яких вони проходять повз;
Поки вони не звертають уваги на них!
(Корану: 12/105)
Але в кінці ми повинні бути чесними і власної наш вибір.
З іншого боку, такий ризикований вибір ставитися до самого особистості на вибір. Плутанина в
disbelievers таке, навмисне і постійним, як зазначалося у віршах нижче:
І той, хто є сліпі [життя] буде сліпий в майбутньому і більш оману, таким чином.
(Корану: 17/72)
Так що навіть якщо повернувся після бачачи, чорт візьми, вони б повернутися назад до невір'я,
як згадувалося в таких віршів:
Якщо ви але могли бачити, коли вони зробили, стояти перед вогнем і будуть говорити, "Ах, б ми
може бути повернена [життя на землі] і не заперечують знаки нашого Господа і бути серед
віруючих."
І навіть якщо вони були повернуті, вони б повернутися до того, що вони були заборонені; і
дійсно, вони брехуни.
(Корану: 6/27-28)
Тому наприклад, ultimate disbeliever, хто знає, що він буде введіть пекло через невір'я б знову
не вірити і відмовити в пекло. Так що чорт стає чіткого вибору disbeliever, тому що навіть якщо
найбільш переконливим ознакою були представлені, таких disbeliever не повірите. Наступні
вірші ставляться до цього:
Дійсно, тих, за кого слово ваш Господь має вступити в силу не повірять,
Навіть якщо кожен знак повинен прийти до них, поки вони бачать хворобливі покарання.

(Корану: 10/96-97)
Ми отримали свободу для проходження покарання пекло у відповідь на те, що ми вирішили
зробити. Однак, це здається бути гарною ідеєю, що одне відкидає тимчасово те, в якому він
буде пізніше вірять тільки під час його почуття вічно. Тим не менш, це вибір. Ми, людські істоти
взагалі цінуємо негайні вигоди, навіть якщо їхні витрати або ризики в довгостроковій
перспективі, є величезними. У таких віршів є посилання на це:
Ні! Але ви любите безпосередній.
І залишити далі.
(Корану: 75/20-21)
Подумайте про людей, які залишаються у в'язниці років тільки з-за актом задовольнити їх
швидкого гнів. Це тому, що короткий термін наші почуття є більш інтенсивним, відносно до
наших логіка; і в довгостроковій перспективі наші почуття відносно слабкіше нашої логіки. Так
що терпіння має важливе значення для успіху:
Аллах любить пацієнта.
(Корану: 3/146)
З іншого боку, ми затвердити речей у долі. В кожному з наших виборів ми "купити" і
затверджувати, що є в реєстрі для нас:
Аллах створений небеса та Земля в правду і так, що кожна душа може бути recompensed за те,
що він заробив, і вони будуть не образили.
(Корану: 45/22)
8.3.1.3 АЛЛАХ НЕ ПОТРІБНО НІЧОГО НАВ'ЯЗАТИ НАМ
Він здатний робити все.
(Корану: 67/1)
Аллах в змозі зробити все, що він хоче. Таким чином, він може створити нас у певному
середовищі, де ми можемо бути всі віруючі або disbelievers хоча ми маємо вільну волю. Тому
він не повинен втручатися в наші заповітів або змусити нас в певному сенсі, хоча він може
робити це.
Аллах не повинні втручатися в наші буде обробляти з об'єктивних подій ми привели чи оману
за ким ми є. Аллах може привести або вводити в оману з об'єктивних речі, без спотворення
наш вибір потенціалу. Наприклад, disbeliever, який є дитина може став віруючим за відчувають
хвилювання і щастя, що дитина і такий попит з творцем.
8.3.1.4 АЛЛАХ НЕ ЗМУСИТИ НІКОГО ВІРИТИ, АБО РОБИТИ ДОБРЕ ПРАЦЮЄ, І ВІН НЕ ЗМУСИТИ
НІКОГО НЕ ВІРИТИ ЧИ БУТИ НЕСПРАВЕДЛИВИМ.

Аллах хотів що-небудь нав'язати нам, він може змусити нас всіх віруючих. Проте примусове
переконання не буде реальна Віра. Переконання, які стверджують, що тільки після воскресіння
буде примусове переконання, так що не реальна Віра і він буде марним, як згадувалося в
наступних вірш:
Чи вони [потім] чекати нічого крім того, що Ангели має прийти до них або ваш Господь повинен
прийти, чи що там прийти деякі ознаки ваш Господь?
День, що деякі ознаки ваш Господь прийде немає душі виграють від своєї віри, тих пір, поки він
не вірив раніше або заробив через свою віру в деяких добре. Скажімо, "чекати. Справді, ми
[також] чекають."
(Корану: 6/158)
Віра в цьому житті-реальна Віра, тому що це не наслідок примусу, і вона відображає точно, хто і
як ми є. Таким чином Аллах дає нам, що ми вибираємо.
Те, що я б вибрати, якщо я не був змушений є результатом вільну волю. Так що, як Аллаху не всі
сили на нас, і, як він не стягує нам що-небудь наших можливостей, ми розумно вільна воля так
що ми можемо бути відповідальним.
8.3.1.5 НІХТО НЕ БУДЕ ВЕДМІДЬ СВІДОК ЩО АЛЛАХ ЗМУСИВ НАС ЗЛА
Можливо, немає свідків, які будуть свідчити що Аллах змусили ніякого вибору на нас втручання
в процес нашого готовий. Немає свідок буде свідчити, що Аллах змушені нас певний вибір, тому
що потенційні таких примусу б бути відомі тільки Аллах. У disbeliever також є опосередковано
свідка на той факт, що Аллах не змусити його діяти певним чином, як рідко він відноситься до
Аллах для своїх рішень. Навпаки він завжди робить його власні розрахунки для приводу свої
рішення. І в disbeliever в основному помиляється зі шляху що Аллах показує йому.
8.3.1.6 АЛЛАХ НЕ МАЄ БУДЬ-ЯКІ УПЕРЕДЖЕННЯ ПРОТИ БУДЬ-ЯКОГО З НАС
В ім'я Аллаха, в Beneficent, в Merciful.
Хвала [і спасибі] бути Аллаху Господу світів,
(Корану: 1/1-2)
Аллах є Beneficent і милостивий Господь всіх. Він має будь-які упередження проти будь-якого з
нас як всі раб Аллаха. Якщо ми розглянемо численні, величезний і очевидною сприяє Аллах для
кожного з нас, ми розуміємо, що Аллах не було б несправедливо, щоб будь-який з нас:
Потім він розраховано йому і вдихнув у нього з його дух і зробив для вас слухання і бачення і
серця; мало вдячні вам.
(Корану: 32/9)
8.3.1.7 ПРИЧИННІСТЬ ВІДНОСИНИ, ЯКІ ЛЕЖАТЬ В ОСНОВІ НАШИХ ЗАПОВІТІВ РЕГУЛЮЮТЬ ДОЛЯ

Деякі кажуть: "добре, якщо я перебуваю судилося введіть пекло, то не може його змінити. Так
чому б я турбуватися?" Але доля не початковий причину. Перед і вище доля є Аллаха. Він
визначає та дозволяє відносини між особи та події, як це видно в таких віршів:
І що це не для людини, за винятком що [гарний], для яких він прагне,
І що його зусиль буде розглядатися,
Тоді він буде recompensed для його з повною мірою нагорода.
(Корану: 53/39-41)
Кожного відносини, які ми спостерігаємо і всі складові нашого вибору є частинами доля, як ми
може укласти з таких віршів:
Все це чітко реєстру.
(Корану: 11/6)
Терміни нашої закінчення школи це доля. Це також в долю, що закінчення нашого навчання
буде як наслідок певні іспитів. Так що якщо ми аспірантів, це також доля що ми пройшли будуть
ці іспити. Доля також базується на таких стосунків і доля не є безпосередньою причиною цього
випуску[137].Аналогічним чином, один може ні пояснити/виправдати його вступ у пекло із доля.
Так, одна повинна бути ні і безнадійним, не впевнений, про його кінець тільки тому, що доля.
Тому, якщо ми хочемо, щоб закінчити, те, що ми повинні робити є вивчати добре для іспити.
Аналогічним чином, якщо ми хочемо, щоб ввести рай, ми повинні робити домашню роботу
добре.
8.3.1.8 ЯКЩО МИ ЗНАЛИ, ЩО ДОЛЯ, МИ ХОТІЛИ Б ЗМІНИТИ ЙОГО НА КРАЩЕ.
Навіть якщо ми знали вміст доля, ми б переоцінити, і якщо необхідні ми хотіли б відрізняються
від нього, якщо ми не любили його. Так він не обмежує нашу згодні та вибору процедур в будьякому випадку.
8.3.1.9 ЯКЩО НАШІ ЗАПОВІТІВ БУЛИ ПІД ВПЛИВОМ ПОВНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМУ, ЦЕ ВИКЛИКАЛО Б
НАМ ВІРИТИ.
Причина також потребують віра в Аллаха.
Припустимо, що є disbeliever воскрес. Він бачить, що він був неправий. Потім він зрозуміє, що
все було викликано через Аллаха. Потім він побачить, що не було ніякої причини все для його
невір'я. Речі, які не були реальні привели його невір'я, не Аллаха. Тоді якщо нереальне речей
може не детермінованих впливу на нього, він зрозуміє, що він мав вільну волю, і що він має
зловживали вільну волю, що він отримав.
8.3.2 ЗНАННЯ АЛЛАХ, ВІДОБРАЖЕНІ В ДОЛЮ Є ОДИН ЧИНОМ ЯК ІСТОРИЧНИХ ЗНАНЬ У ЛЮДИНИ
КОНЦЕПЦІЙ.
Доля відображає всю владу над всім, що належить до Аллаха, і що успіх є тільки через Аллаха.
Так що наш успіх залежить від Аллаха і на себе до долі.

Знання Аллах про наше майбутнє є різними, ніж ми завагітніти. Як Аллах ОМНІ-теперішній час і
все-пізнає, він знає наші майбутні вибори звичайно те, що вже сталося[138]. Приклад цього
знання всередині людського концепцій, як наші історичних знань:
Він є першим і останнім і на назовні і всередину; і він пізнає всіх речей.
(Корану: 57/3)

Римляни були розбиті.
Поблизу землі.
І вони, після своєї поразки, буде подолати.
Протягом декількох років.
Аллах належить команду до і після.
І цей день віруючі будуть радіти.
(Корану: 30, 2-4)
Він є першим, але він є останньою. І він один, він не поділено на розділи. Ні, він обмежена в
термінах простору, ні в плані часу. Його знання не є місцеві, як наша. І це знання не суперечить
доля.
Таким чином, Аллах знає наші майбутні заповітів як те, що вже сталося під його спостереження.
Так цього роду його знання не вимагає його примусово щось на нас.
8.3.3 МИ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ОСНОВІ НАШОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Аллах не стягує душі, за межі свого потенціалу.
(Корану: 2/286)
Наші переконання є просто наслідки нашої волі, вибір. Ми не повинні повністю зрозуміти істину.
Ми просто бачити ознаки. Так Віра складається з психічними процес вибору; у такому випадку
немає труднощі або нездатність вірити. І Аллаху не стягує нікому, крім свого потенціалу.
8.3.3.1 ПЕРЕВАЖАЮТЬ ОЧЕВИДНИХ ФАКТІВ
Якщо хтось стрибає охоче і свідомо перед Швидка збираємося автомобілів, і якщо він отримує
поранення, він не може звинувачувати Аллах, поранена.Інакше розумні особи будуть просити
його: Якщо ви не хочете бути поранені, чому ви стрибнув? Якщо ви хотіли, щоб бути поранені,
навіщо звинувачувати Аллах? У всякому разі, ця дискусія буде марним, як у будь-якому випадку
він буде пройти багато болю і труднощі.
Аналогічним чином, Аллах дав нам мільярди ознаки того, що показати правду, і він розповів
нам, два шляхи, ми можемо стежити і їх наслідки. Для нього всі ці очевидні.

Але для деяких з нас у сучасному світі, вони не здаються дуже очевидні або можуть бути
неправильно. Основні причини, бо ці помилкові божеств та повноваження, що такі люди, які
винайшли хоча Аллах дали не доказів або підтримки про них.
Однак, як тільки один воскрес або судити Аллах, буде очевидним для особи, що богів він
винайшов, сил, відносини, причини, з яких він замінив Аллаху не були абсолютним, було не їх
власні повноваження, мали не самодостатності і мав немає виправдання на всіх. І буде
розуміти, що те, що Аллах сказав і очевидна на всі часи. Потім він буде також очевидно, що
людина, що було ясно помилково, і що він був здійснювати великі умисне злочинності. Аллах
робить їх у вірші наступні посилання:
А потім фракції відрізнялися з-поміж них, так що горе тим, хто disbelieved від сцену величезний
день.
Побачити і почути їх день, вони приходять до нас!
Ще на зло, передбачивши містять сьогодні очистити помилку.
(Корану: 19, 37-38)

Вони кажуть, поки вони в них, суперечка
Аллах ми дійсно були чітко помилково
Коли ми вважати, ви[139] дорівнює Владика Всесвіту.
(Корану: 26/96-98)
Ясно помилка не виникає об'єкт помилку, але той, хто робить цю помилку. Очистити помилки
потребує чітких ознак, з одного боку. А з іншого боку, вона вимагає недоліки в той, хто робить
цю помилку як згадувалося в наступних вірш:
Там не досягла їх Новини тих, перед ними люди Ной і [племен] Сад і Thamud і людьми Авраама
і сподвижників Madyan та містами скасував? Їх посланцями прийшла до них з чітких доказів. І
Аллах б ніколи не образили їх, але вони були wronging себе.
(Корану: 9/70)
Таким чином, тому що-небудь очевидність ознаки Аллах, в майбутньому їх наслідки будуть не
бути протест за те, що несправедливий будь.Аргументація disbelievers на підставі юстиції
неприпустиме, оскільки вони критикують, як несправедливою випадку, хоча там не мета і
знаючі свідків проти цієї несправедливості, це реальна відбувається буде довести, що вони
були реальні несправедливим.
8.3.3.2 МИ НЕ НАШІ ВЛАСНІ СЛАБКОСТІ.
Ми не тому, що Аллах не дав і які ми не просив у нього, не тому, що Аллах має огляду або
зроблено.

Як ми бачимо в таких віршів, що Аллах дав нам як наша сутність є достатнім для нас тих пір,
поки ми тримаємо, чистий і чистим:
І [за] душі і він який розраховано
І надихнула його [проникливості] її лукавства і його праведність,
Йому вдалося, який очищає його,
І він не зміг, хто вона прищеплює [з корупцією].
(Корану: 91/7-10)
8.3.3.3 ДОЛЯ НЕ Є БАР'ЄРОМ МІЖ США І АЛЛАХ - АЛЛАХ Є БЛИЖЧЕ ДО НАС, НІЖ ДОЛЯ Природно, наше сьогодення і майбутнє запити від Аллаха також знати його поки він сформував
доля. Крім того, Аллах, хто відгукується на наші щирі моління в будь-якій стадії може
відповідати на них, поки він робить долі, а також[140]. Аллах, який знає, що ми просимо завжди
є так само як немає інших Бога і, як він не обмежені з минулого або майбутнього. Є немає двох
богів, один з яких прислухається до нас зараз і ще один, який зробив доля. Ні немає, є Бог, який
має різні настрої зараз і різні настрої, роблячи доля. Аллах, хто слухає нас і знає нас повністю
зараз, це той, хто також знає нас і нашої нинішньої ситуації, повністю роблячи доля.
Як учасник всередині доля і як виробник доля Аллах має послідовну буде один для конкретної
ситуації, роблячи доля і час виконання. В обох перспективи, він не має обмежень знань він не
має перед ним, ні після нього. Таким чином, для нього немає ніяких підстав для протиріччя, або
різниця або обмеження для певної ситуації. Наприклад, для користувача, який зараз у наших
часові рамки запитує Аллах для певних бажання, Аллах не мають менше знань і не знають про
нього і його бажання хоча він зробив доля. Таким чином, хоча ми молимося, щоб Аллах щось,
немає ніяких обмежень долі для нас на всіх, з нашими моління ми можемо досягти Аллах як він
робить доля, як добре.
Ми завжди можемо запитати Аллах як Соломон (мир йому Аллаха) запитав його, що він
допомагає нам і надихає нас на добрі справи:
Тому [Соломон] посміхнувся, веселили у своєму виступі і сказали, мій Господь, дозволити мені
бути вдячні за вашу користь, які мають дарував мені і на мої батьки і зробити праведність, з
яких ви затвердити. І прийняти мене, ваша милість до [ряди] праведний службовців.
(Корану: 27/19)
Можна запитати: "Якщо я не вірити в Аллаха, то я не можу просити Аллах допомогти. Так, я не
вдалося подолати долю, і я буду судилося долю. Так що це справедливо, що я покараний?" В
ісламі початковий стан є чисто держави де є немає помилкові боги і в ситуації Авраам (мир
йому Аллаха); але людина винаходить помилкові боги і ці заборонити йому шукає притулок у
істинного Бога, як і його Заява, що пов'язані з таких віршів:
Він[141] сказав: "Зробити вам поклонятися те, що ви [самі] вирізати, хоча Аллах створив вас і те,
що ви зробити?"

(Корану: 37/95-96)
Людина, хто вірить у помилкові боги блокує себе за звернення до той, хто робить також доля.
Так, він повинен вибрати повернутися до початкового стану чистого, Аллах і уникнути
помилкові боги, що сам він винайшов, як зазначено у віршах нижче:
І було поклонятися іншим, ніж Аллах який вона мала запобігти її [за поданням Аллах]. Дійсно,
вона була за невіруючий людей.
(Корану: 27/43)
8.3.4 НАШ ВИБІР ПРОЦЕС ПОВИНЕН БУТИ ПОСЛІДОВНИМ
Особи, хто звинувачує Аллах для його вибору було б непослідовні в собі:
Якщо така людина може звинувачувати Аллах для його вибору зла та його наслідків, то чому він
затвердити зло вибір, що він робить і його наслідки?Чому не він каятися? І він хоче як і за
допомогою Аллах чи ні?
Якщо він затвердив його злих вибір і його наслідки, чому він звинувачувати кого? Якщо він не
хоче допомогти Аллах як він може звинувачувати його?
Ми не можемо стверджувати, що те, що ми "критикувати" робить нас "думати", щось
неправильно.
З іншого боку, покарання є в тій відбиття злочин назад за злочинця. Так не протест злочинця.
Якщо він робить цей злочин до жертви, і якщо це несправедливо, чому він робить це проти
жертви? Якщо це те, що прийнятно чому б він протест проти нього коли відбивається назад на
нього?
8.3.4.1 УГОДА НЕ ЗМІНЕНО ПІСЛЯ ЙОГО ВИКОНАННЯ
І день, ті, хто disbelieved піддаються впливу вогню [вона буде сказала], "ви вичерпали свій
задоволень під час мирське життя і подобалося їх, так що цей день, ви отримуєте покарання
приниження тому, що ви були зарозуміло, на землі, без права, і тому, що ви були зухвало
неслухняні."
(Корану: 46/20)
Як ми згадували раніше, ми робимо наш вибір вільно і Аллах затверджує їх, і він дає, те, що ми
просимо проти Ціна, ми готові платити або ризик, ми приймаємо.
Aособи можуть вибрати насолодитися теперішнього життя і бути задоволений замість того, щоб
отримувати задоволення від Аллаха і раєм. Потім кожен день, угода частково виконані і
підтвердив. Кожен день людина пожинає деякі переваги угоди і підтверджує це. Людина має
свободи, щоб вибрати або змінити його напрям або угоди, поки він/вона вмирає. Смерть є
всього переконливих точки у виконанні одна основна частина угоди. Після цього буде виконано
іншої частини угоди. Аж до смерті буде завершено виконання мирські частини угоди. Якщо
особа є задоволені тим, що сталося, то немає нічого поганого з його точки зору і ніхто не винен.

Це повністю особисте, як і у випадку особа, яка користується курити, хоча через курити, він
помер від раку в кінці.
І здійснення особливо позитивні положення угоди для на disbelievers завершено у цьому світі:
він може подобалося бути вільним від подякувавши Господа, від себе не будь-якої
відповідальності по відношенню до нього. Можливо, він користувався задоволень, що він хотів.
Як будь-який протест для несправедливості буде дійсно відбувається тільки після того, як
виконані угоди, той disbeliever буде неможливо протесту в майбутньому. Це тому, що в цій
точці, невід'ємною частиною договору, добре для disbeliever з його точки зору буде вже
виконано. Угода не бути протестувала, після того, як його позитивні положення для однієї зі
сторін реалізовані, як ми бачимо в наступних вірш:
І [коли] вірно обіцянку підійшов; а потім раптом очі тих, хто disbelieved буде дивлячись [в жах,
хоча вони сказати], "O горе нас; Ми були в unmindful це;скоріше, ми були wrongdoers".
(Корану: 21/97)
8.3.4.2 ЯКЩО ОДИН ЗВИНУВАЧУЄ АЛЛАХ НА ОСНОВІ СПРАВЕДЛИВОСТІ, ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО
АЛЛАХ ВЖЕ ЗАПРОПОНУВАВ ЙОМУ КЕРІВНИЦТВОМ, АЛЕ ВІН СВІДОМО ВІДХИЛИВ ЙОГО
З іншого боку, той, хто звинувачує Аллах землі юстиції б мати познайомився з значення
справедливості Аллах. Так що коли він несправедливий, це означає, що свідомо він вибирає
для бути несправедливим, не через Аллаха. Якщо він сприяє правосуддя, то спочатку він
повинен бути просто бік Аллах та інші.
8.3.4.3 КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВАЛЮЄ
У Корані є цю заяву:
Так само тих, хто раніше заперечувати, поки вони спробували нашими покарання.
(Корану: 6/148)
Тут ми бачимо акцент на ситуацію реальні виникнення покарання. Уявіть собі на disbeliever
входить до пекла. На той момент він буде або вірить в пекло чи ні. Якщо він вважає, то він буде
мати вірили засновані на його власні спостереження і Аллаху не заважає його рішення вірити чи
ні, точно як в цьому світі, де ми вільно вибирати. Він вибирає засновані на його власні
розрахунки і спостережень. Це так у віршах вище. Якщо не вірить, то природно немає нічого і
ніхто не винен. І в таких віршів є відповідні цитатою мовлення до disbeliever в майбутньому:
Це вогонь, який ви використовували заперечувати.
Цей чарівний, то є, або ви не бачите?
[Введіть до] записати в ньому; тоді будьте терплячими або нетерплячі це ж для вас. Ви є тільки
будучи recompensed [за] ви звикли робити."
(Корану: 52, 14-16)

Правда, пов'язані те, що в кінцевому підсумку відбудеться. Коли бачили те, що відбувається,
один може висунути аргумент, що суперечить те, що відбувається, ні принести вперед аргумент,
який є вище і за межами знання Аллах. Наприклад, коли це disbeliever збирається ввести пекло,
він не може стверджують, що Аллах був несправедливо, тому що його твердження буде лише
особисті, і його міркування і її недоліки буде вже відомі Аллаха. Якщо один стверджує, що знаю
краще, ніж те, що несправедливість у той час як він був покараний за його несправедливості
Аллах, то це через його зарозумілість і він неправильно. З іншого боку, у сучасному світі він не
стверджують таких несправедливості проти самого себе тому, що він не вірити в Аллаха.
8.4

ЯКЩО АЛЛАХ ВСЕСИЛЬНИЙ І ХОРОШИЙ ЧОМУ ІСНУЄ СТРАЖДАННЯ І ЗЛО?

І Аллах, коли-небудь, знаючи і мудрим.
(Корану: 4/111)
Аллах є мудрим. Все, що він робить, на основі причин згідно з його точки зору. Те, що ми
бачимо, як негативне в цьому світі, також з причин.
З іншого боку на сучасному етапі є тимчасова фаза, яка завершиться у визначений термін. Цепідготовчий етап з його багато розміри, включаючи фізичного, біологічних, соціальних,
індивідуальних розмірів для постійного фази в майбутньому. Так, те, що ми бачимо на цьому
етапі є лише малою частиною всю картину.
У багатьох випадках причиною невір'я є відмова від речей, які виступають проти деяких
особистих почуттів. У багатьох випадках причиною невір'я є відмова від те, що спостерігається і
в заяві: "Я не вірю в Бога, який робить дитини невинних батько померти". Це означає, що така
людина б вірити в Бога тільки з умовою, що немає дітей померли. Іншими словами, він би вірив,
якщо Бог саме відповідно до його побажань. Відповідно до ісламу переважає спостереження і
Аллаху не відповідно до наших побажань, він за себе і певною мірою за те, що ми
спостерігаємо. Це тому, що існує зв'язок між ми спостерігаємо і Аллаха.
Загалом страждання є наслідком Аллах taking back те, що він дав. Як немає Бога, крім нього, він
не взяти те, що було дано або створено в кінцевому підсумку іншим користувачем. Це той, хто
дає, і це той, хто має право взяти назад те, що він дає. Наприклад, для деяких людей смерті
особи, хто має дітей може розглядатися як щось, що не повинно статися. Однак, Аллах, який
дав цій особі свого життя і тих дітей, їх батько може природно взяти назад те, що він дав їм. Ми
не можемо стверджувати, бути більш милосердним, ніж Аллах, який робить мільярди істоти
живуть. І ми не може зобов'язати Аллах дати, як ми хочемо.
Істоти і події не є цілком гарним або зовсім зло. Є позитивні аспекти і негативні аспекти, у
багатьох випадках. Знову хоча щось погано для кого-то, це може бути добре для когось іншого.
Аллах, це не просто Господом тих, хто живе в певний час; Він є Господь всіх, у тому числі ті, які
живуть і тих, хто буде жити. Старші покоління буде залишити відкрити місце для нових. Це
також дозволяє речі зазвичай змінити на краще. Існує посилання на ці факти у віршах нижче:
Кажуть, "O Аллах, відповідального за суверенітету, дають суверенітету, яким ви будете і
прийняти суверенітет від кого ви будете.

Ви честь кому ви будете і ви humble, якими ви будете.
У ваших руках це [] добре. Ви дійсно над усім компетентним.
Викликати ніч, щоб увійти в день, і викликати день, щоб увійти в ніч;
Ви принести життя з мертвих, і принести мертвих поза живим.
І ви даєте забезпечення, яким ви будете без рахунку."
(Корану: 3/26-27)
У багатьох випадках зла розглядається як зло, тому що це менш добре в порівнянні з кращого
ситуації; Хоча це зло ситуацію по суті гарні і задовільні.Наприклад, якщо особа, яка відповідає
за 100 апартаменти втрачає 90 з ними через землетрус, він може бути дуже нещасним. Тим не
менш, багато людей будуть дуже щасливі, якщо вони володіли лише однієї квартири.
У деяких випадках речей, які ми бачимо, як зло може бути в основному хороші. Багато речей,
які ми бачимо, як погано може виробляти багато позитивних результатів. Наприклад, для
деяких студентів, це може бути кошмар потерпіти невдачу в деяких іспити. Але якщо не було ні
ризик відмови в іспити тоді освіти результати буде менш задовільними. Такі вірш посилається
на цей факт:
Але можливо ви ненавидите річ, і це добре для вас; і можливо ви любите річ, і це погано для
вас. І Аллах знає, поки ви не знаєте.
(Корану: 2/216)
Зло або хороше є суб'єктивним, у багатьох випадках. Кінцева доброти або evilness щось буде
визначатися за той, хто все пізнає.
Також через слабкі сторони у нас як людських істот, певні події може виглядати набагато гірше,
ніж вони є насправді. Коли ми бачимо невинний дитина вмирає, ми можемо бути дуже
безнадійним, тому що ми не вдалося створити; але для Аллах, це дуже легко створити його
знову.
Група зла складається з злочинів, що навмисне скоєні людськими істотами, як вбивства,
шахрайства, пограбування. Зол, серед них, який не збалансовані в цьому світі повністю
компенсують на і після Судний день і баланс буде створена як злочинець і жертви. Існує
посилання на це у віршах нижче:
І ми розміщуємо ваги правосуддя для день Воскресіння, так що немає душі будуть розглядатися
незаслужено на всіх. І якщо існує [навіть] ваги Гірчиця насіння, ми буде висувати його. І достатні
ми як бухгалтера.
(Корану: 21/47)
Так, для прикладу можна сказати що Аллах повинні не дозволяють, що людина краде добре
хтось ще. Якщо цю крадіжку розглядається як всю історію, то вона, безумовно, буде абсолютно
несправедливою. Однак, це не вся історія. Ця ситуація виникає тому, що Аллах уповноважені

людської істоти і дав їм свободу вибирати їх індивідуальних і соціальних рішень. Тому такі злі
справи належати до людської істоти, і вони мають наслідки. Аллах створена санкції проти такі
справи в цьому житті, як керівництво для нас. З іншого боку, в майбутньому як згадувалося
вище віршах баланс буде повністю створений.Так що вся картина є красиві і збалансованим,
хоча іноді виглядати потворною і незбалансований невелика частина, що ми бачимо.
Отже, міркування з обмеженим або суб'єктивні точок зору може ввести в оману про відносини
зла і Аллаха. У цьому контексті добра і зла, які є актуальними для кожного з нас повинні будуть
визначені у відповідності ситуації наші відносини з Аллаха. Наприклад особа у великий
добробуту в певний час, але в поганому стані, у його відносини з Аллах не можна вважати
справді в дуже хороша ситуація. Аналогічним чином, людина, хто має серйозні проблеми зі
здоров'ям, але хто в добрі стосунки з Аллах є насправді в хорошому положенні. Всі біди, крім
проблем у наших відносинах з Аллах є тимчасовими. У наступні вірші ми побачити приклад про
цей факт:
Дійсно, Qarun був Мойсея, люди, але він tyrannized їх. І ми дали йому скарбів, чиї ключі буде
тягар гурт сильних чоловіків; потім його людей, сказав йому, "не торжествувати. Дійсно, Аллах,
не як в піднесений.
Але прагнути, через те, що Аллах дав вам, будинок П'єра; і [поки], не забудьте вашу долю світу
[поки що]. І робити добро як Аллах зробила добре для вас. І бажання не корупції на землі.
Дійсно, Аллах не подобається а тепер".
Він сказав: "Я тільки отримав її через знання, які я." Він не знав, що Аллах були знищені перед
ним поколінь тих, які були більше, ніж його в силу і більше накопичення [багатства]? Але
злочинців, про їхні гріхи не запитуватиметься[142].
Так він вийшов перед своїм народом у його прикрасою. Ті, хто бажане мирське життя сказав:
"Ах, якби, що ми мали як те, що було дано Qarun.Дійсно, він є одним з велике щастя. "
Але ті, хто дав знань, сказав: "горе вам! Нагорода Аллах, тим краще для той, хто вважає, що і
робить праведність. І ніхто не нараховуються за винятком пацієнта.
І ми викликали землі, щоб проковтнути його і його будинку. І не було для нього не компанія,
щоб допомогти йому Крім Аллаха, і не був він, хто може захищати себе.
І тих, хто мав побажав за його положення у попередній день почав говорити: "Ах, як Аллах
розширює положення, яким він ВОЛЯ його службовців і обмежує його! Якщо не що Аллах було
присвоєно користь на нас, він викликали б її проковтнути нас. Ах, як на disbelievers не
вдається!"
(Корану: 28/76-82)
Таким чином, як один подає Аллах і стежить його керівництва, все це добре для нього. Як
сказав у Корані:
Що спадає вам добре є від Аллаха, але що спадає вам на зло, [O людини], від себе.
(Корану: 4/79)

З точки зору людських істот Якщо у нас є певні сили, деякі значення, і якщо ми вірити в Аллаха,
те, що ми розглядати як негативні для нас в перший погляд зробить нас сильнішими.
Наприклад, припустимо, що хтось мав проблеми зі здоров'ям, і він пацієнта і запитує Аллах
допомогти. У цьому випадку буде сильніше зв'язок між ним і Аллах і Аллах ціную, що і
збільшити його градусів у свій рай. Такі біди активувати, вдосконалення та зробити наш
внутрішній повноваження вийдемо шкода, терпіння і наша любов Аллаха і для інших. Але
звичайно такі ефекти не будуть однакові для всіх. Деякі будуть йти проти Аллах через такі події,
як ніби вони є вище за ним. Тому такі події слугуватимуть тести, як добре. Коротко це
пояснюється у віршах нижче:
І ми безумовно тест ви щось страх і голод і втрату багатства і життя і фруктів.
Але дати добру новину на хворого, що, коли лихо їх, кажуть, "дійсно ми належать Аллаху і
дійсно йому ми повернемося."
Ті, ті за кого є благословення від Господа і милосердя. І тих, хто [справедливо] гідом.
(Корану: 2/155-157)
8.5

ЯКІ ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ ІСЛАМУ І ХРИСТИЯНСТВА?

Як джерело повідомлення Мухаммад пророків Мойсей і Ісуса Христа (миру бути на них) те ж
саме, есенції їхні повідомлення ті ж[143]. Однак сучасні основні іудаїзму і християнства
відрізняються в деякій мірі від оригінального вчення Мойсея і Ісуса Христа (миру Аллаха їх).
Таким чином, існують відмінності між ісламом і тих релігій. І як ми бачимо в наступні вірші,
Іслам запрошує до євреїв і християн до самої суті цих повідомлень:
Скажімо, "O людей Писання, прийти до слова, що спільного між нами і ви, що ми не
поклоняємося Крім Аллаха і пов'язує все, що з ним і не приймати один одного як лордів замість
Аллах." Але якщо вони відвернутися, потім сказати, "Ведмідь свідок, що ми мусульман
[відправлення йому]."
(Корану: 3/64)
Так що в наступних частин буде пояснити основні відмінності на основі essentials:
8.5.1 БОГ
8.5.1.1 АТРИБУТИ БОГА
У християнстві розуміння про Бога виглядає наступним чином: В концепції Бога є три людини,
який сказав, що один. Деякі християни зрозуміти його, як три частини формування в цілому.
Деякі з них зрозуміти, як один Бог з трьома формами. Деякі з них розуміють, як Бог, який
перетворив тимчасово в людської істоти[144]. Деякі з них розуміють, як трьох осіб, які мають ту
ж мету[145]… Дві частини або формах ця єдність чоловіків, подібно до людської істоти і
представляли взагалі білі люди певного віку. Інша є привид. Принаймні один з них виручка від
інших, один, хоча вони все первозданною; для деяких це не послідовні пріоритетом серед них.
Принаймні один з них народився і помер. Цей смерті сталося так, що жертви, і тому що Бог є

можливість зберегти людські істоти від гріха. Є й інші спільні риси, між деякі частини цього Бога
та інших істот, таких як з частин, як очі, вуха, ніс, масове...
Відповідно до ісламу Ісуса Христа (мир йому Аллаха) ніколи не говорив такі речі. Він викладав
так само, як Мухаммед (мир йому Аллаха).Відповідно до ісламу Бог є одним. Він не містить
форми, версії та різних осіб. Він не схожий. В іслам, Аллах Господу за все, він не є людиною, він
є Бог всіх всесвітів. Він є Бог мурах, але він є Бог будь-якого галактики, і він ні чоловік, ні
жіночий. Він виходить за те, що ми можемо собі уявити. Ми не можна порівняти його з
людиною.
У наступні вірші Аллах чітко відкидає Трійці:
Так, вірити в Аллаха і його послів. І не сказати, "Три"; утримуватися краще для вас. Дійсно,
Аллах є лише один Бог. Піднесеного перевищує він маючи сина.
(Корану: 4/171)
8.5.1.2 ВІДНОСИНИ З БОГОМ
З іншого боку, у християнстві Бог є підкорив людської істоти в певний спосіб. У християнстві Бог
жертвує свого сина людських істот.
За іудаїзму і християнства в органічних відносини між Богом, іудеїв і християн. Але згідно з
Корану, ані євреям, ані християни мають будь-яких прав або будь-які особливі відносини з
Аллаха. Такі вірш пояснює це:
Але євреїв і християн сказати,
"Ми є дітьми Аллаха і його кохана."
Сказати: "Тоді чому він покарати вас за ваші гріхи?"
Швидше за все, ви є людськими істотами з числа тих, що він створив. Він прощає, кого він хоче, і
він карає, кого він хоче.
І щоб Аллах належить Домініон небеса та Земля і все, що знаходиться між ними і йому
[остаточного] призначення.
(Корану: 5/18)
Відповідно до християнства успіху лежить через Ісуса Христа (мир йому Аллаха). Але відповідно
до ісламу існують об'єктивні критерії, які повинні бути виконані для того, щоб бути успішним, як
пояснюється у віршах нижче:
Буде відповідно до вашого бажання [мусульман], а також тих людей Писання [євреїв і
християн];
Кожен, хто працює зло волю є нагорода на його, і він не буде знайти будь-якого засобу захисту
або допоміжні Крім Аллаха.
(Корану: 4/123)

8.5.2 ПРОРОК
Відповідно до сьогоднішнього основний християнства-Христа (мир йому Аллаха) є Бог. За
словами іудаїзм є лжепророк і брехун. Відповідно до ісламу, він є людиною і Посланник Аллаха
і Месія, як пояснюється у віршах нижче:
Вони безумовно disbelieved, хто кажуть, що Аллах Христос, син Марії. Сказати: «Тоді хто може
запобігти Аллах на всіх якщо він мав намір знищити Христос, син Марії, або його мати чи кожна
людина на землі?» І щоб Аллах належить Домініон небеса і Земля і все, що між ними. Він
створює те, що він хоче, і Аллах є над усім компетентним.
(Корану: 5/17)

Небо майже розрив від них і землі розколюється відкрита і гори Згорнути у спустошення, що
вони пояснюють Beneficent сина.
І це не підходить для Beneficent, що він повинен зайняти сина.
(Корану: 19/90-92)

Не був Месією, син Марії, але messenger; [інші] послів перейшли до нього. І його мати була
прихильником правду. Обидва вони використовували, щоб з'їсти їжу. Подивіться, як ми чітко їм
знаки; потім дивитися, як вони обдурені.
(Корану: 5/75)
Твердження Ісуса Христа (мир йому Аллаха) Джон/12/49-50 зробити це ясно, що він сказав, що
він був посланцем. В цих віршах він ясно говорить, що: він не говорив про себе, але Господа, що
послав йому дали йому заповідь про те, що сказати і те, що говорити. І що все, що він говорить,
він говорить так само, як Господь сказав йому.
Знову, як ми бачимо в Джон/17/11, відносини Христа Ісуса (мир йому Аллаха) Аллаху в його
мові в основному схожість, і їх єдність є єдність з точки зору його слухняність його Господь: У
цьому вірші, він просить Господа, щоб захистити віруючих в ім'я його, так що вони можуть бути
однією, як він і Господь є одним.
Згідно іслам, Мухаммед пророк (мир йому Аллаха) є людська істота мені подобається, як чітко і
коротко з'ясовані в наступні вірші:
Сказати, (O Мухаммеда) " я тільки людське існування як і ви, до яких було виявлено, що ваш Бог
є одним Богом. Тому той, хто хотів би сподіватися на зустріч з його Господь нехай йому робити
праведних робіт і пов'язує у служінні Господу нікому. "
(Коран: 18/110)
Людина є як точку, коли ми порівнюємо на землю; Земля, як точку, коли ми порівняти його з
сонячної системи. Наша Сонячна система, як точку, коли ми порівняємо його з нашої галактики.

Нашої галактики, як точку, коли ми порівняти його з мільярдів галактик, які були виявлені до
сих пір. І всі ці галактики, може бути як точка в рамках нашого простору-часу і нашого Всесвіту. І
наш простір-час може бути як точку, коли ми порівняти з space-times і всесвіти, які створені
Аллах. І всі ці набагато менше, ніж точка в порівнянні з, що Аллах може створити і підтримувати.
Так як це можна присвоїти схожість між Аллах і людської істоти, які настільки слабкий, в
порівнянні з Аллах, що створив? І, як людської істоти можна сказати бути його син?
Крім того, згідно з Корану, Ісус (мир йому Аллаха) був убитий ані розп'ятий[146] як пояснюється
у віршах нижче:
І для їх невір'я і їх говорити проти Мері великий наклеп,
І [за] їх приказка "дійсно, ми вбили Месії, Ісус, син Марії, посланник Аллаха." І вони не вбити
його, ні вони зробили розіп'яти його; Але виявилось, що це їм. І дійсно, ті, які відрізняються над
ним є сумніви про це. Вони не мають знань про його за винятком такі припущення. І вони не
вбити його, для деяких.
(Корану: 4/156-157)
8.5.3 МЕТОДОЛОГІЯ
Трійця, вірять християни основного викликає питання, як: Якщо Бог є батько чи повинен він
матері, а також[147]? Якщо Бог Отець, то хто є Отець цей батько? Особливо, якщо існують
конфлікти, які координує серед батько і син? Якщо вони ж, чому існують три особи? Якщо вони
не те ж, як вони один...?Якщо є більше одного частин або форми Бога як зробити ми знаємо, що
там не є четверта частина або форми або іншого Бога? Хто створив ніс, очі.. Ісус (мир йому
Аллаха)? Чи є вони self-creator і якщо так через те, що процес? Якщо вони self-creator, то чому б
ми віримо в Бога, коли ми бачимо, що подібні речі у Всесвіті?[148]
Такі питання, дуже критично, в тому, що вони належать до методології людина, яка вибирає
релігії. Ці питання також мають вирішальне значення в тому, що вони належать до самої суті
поняття "Бога". Наприклад, якщо хтось вважає, що його футболку Бога, то напевно те, що він
має на увазі по концепції Бога б дуже відрізняється, ніж те, що мусульманин або християнин
засіб, за допомогою концепції Бога. Таким чином для цієї особи концепції Бога просто
Факультативний концепції з немає ясністю. Так, він не очолить за те, що він зауважує у Всесвіті і
логічних процесу.
Коли не можеш пояснити собі такі питання шляхом використання послідовного логіки, потім він
приймає відповіді і переконання, не ставлячи під сумнів, а саме тільки через Догма[149]. Так
що якщо це без допиту, чому б не він виберіть іншої віри або невір'я без допиту? Однак, в
ісламі вважає майже кожен мусульманський, що він повинен і може захищати його
переконання за допомогою логіки, як показано в Корані.
8.5.4 СВЯТИХ КНИГ
Старий і новий Завіти є прогнози про майбутні послів і повідомлень Аллаха. Наприклад, у
Старому Завіті / Повторення закону/18/18-19 ми читаємо: "я буде піднімати їх пророк з-поміж
своїх братів, як тобі і буде покласти мої слова в рот; і він буде говорити їм усе, що я повинен

його команда. Та це буде прибути пройти, що whosoever не будемо слухатися мої слова, які він
буде говорити в ім'я моє, я зажадає це про нього."
І в Новому Завіті / Джон 16/12-13-Ісуса Христа (мир йому Аллаха) говорить: у мене є ще багато
речей, щоб сказати вам, але ви не можете ведмідь їх зараз. Оже коли він дух істини[150],
прийшов, він наставить вас на всяку істину: бо він не буде говорити від себе; Але яким він почує,
що він буде говорити: і він покаже вам речі в майбутньому.
Так, було ясно, за словами Ісуса Христа (мир йому Аллаха) що потрібна була для майбутніх
Божественної повідомлення і майбутніх messenger[151].Так що послання Ісуса Христа (мир
йому Аллаха) не повністю надійшло його спільноти[152]. Для євреїв, які все ще чекають Месія
приїхати також існують основні речі, щоб бути виконані; так що для євреїв також іудаїзм ще не
завершено. Однак, з пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) повідомлення Аллаху був
завершений для людства в найкращим і найбільш повний шлях як ми бачимо в таких віршів:
Цей день я удосконалив для вас релігія,
І завершили мою користь на вас,
І схвалив для вас,
Ісламу, релігії.
(Корану: 5/3)

Мухаммад не батько [] однієї з ваших чоловіків, але [він] Посланник Аллаха і останній пророків.
Аллах має повне знання всіх речей[153].
(Корану: 33/40)
Так, як Корану є остаточний Божественної повідомлення, на відміну від попередніх святих книг,
Аллах дає гарантію, що він буде захищати:
Саме ми, хто послав вниз Корану і, по суті, ми будемо його опікуном.
(Корану: 15/9)
І історично був захищений. Сьогодні у нас є один Корану, скрізь, яка є мовою оригіналу, в якому
з'ясувалося. Але Найраніша наявні копії нового Завіту наприклад грецькою мовою. Однак Ісуса
Христа (мир йому Аллаха) по суті говорили арамейською і може бути деякі Іврит. Кожен, хто
працював на технічні тексти різними мовами б дуже добре знаємо наскільки важливо мати
текст на мові оригіналу для того, щоб коректно дослідження його значення.
8.5.5 ТОЛЕРАНТНІСТЬ
Християни, в основному, розглянути пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) лжепророк і
брехун. Євреї в основному розглянути пророків Ісуса Христа і Мухаммад (миру Аллаха їх) як
неправдиві пророки і брехунів. Мусульмани вважають в пророків Мойсей, Ісус і Мухаммад

(миру Аллаха їх) як вірно і respect-worthy послів Аллаха. Крім того, вірити в них є вимогою буття
мусульманин.
Іудаїзм робить акцент на країни; Християнство підкреслює людини в історії. Перед ними були
інші народи і осіб. Однак повідомлення Іслам не вихідне повідомлення, не локальне
повідомлення і це універсальна; та ще пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) не є
оригінальний messenger нової віри, як підкреслене у віршах нижче:
Сказати: "я не інновації серед послів, і не знаю, що буде зроблено зі мною, або з вами. Тільки
випливає, що яка показала мені, і я не, але ясно warner."
(Корану: 46/9)
8.5.6 СПОСІБ ЖИТТЯ
В ісламі існує без посередників між Аллах і окремі. Аллах є ближні. Він є ближче до нікому
навіть ніж його батьки. Тому немає ні посередницьких релігійних класу в ісламі. Так, наприклад
якщо до імама не присутня в мечеть, інженер, який знає, як молитися може призвести молитву.
Ніхто не може претендувати на мати будь-яких привілеїв в очах Аллаха. Стверджують, що це
великий гріх.
Тому немає не чернецтва в ісламі. Справді, як ми повідомили у віршах нижче, на чернецтва не
існує в дуже походження християнство:
Потім послав після їх стопах наших послів і після [їх] з Ісус, син Марії і дав йому Євангеліє. І ми
розмістили в серцях тих, хто стежить за ним, співчуття і милосердя. Але чернецтва, які вони
придумали для себе, ми не прописувати для них: [наказували] тільки із шукає хорошу
задоволення Аллах; але вони не спостерігати його з належною дотримання. Тому ми дали ті, які
вважали, серед них їх нагорода, але багато з них є зухвало неслухняні.
(Корану: 57/27)
Як ми бачимо в таких віршів, навіть у релігійному найважливіший день тижня, мусульмани,
рекомендовано піти до своєї роботи після основного молитва, яка триває приблизно півтори
години:
O ви, які увірували, коли дзвінок здійснюється для молитви на день п'ятниці, потім приступити
до пам'яті Аллах і залишити торгівлі. Це краще для вас, якщо ви знали.
І коли уклала молитву розгону в землю і шукати за головами Аллах, пам'ятайте Аллах часто, що
може домогтися успіху.
(Корану: 62/9-10)
Вважається, що людина, яка робить його бізнес праведниками і просто чином з наміром, щоб
отримати задоволення від Аллаха молитися. Ця заява пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) є
хорошим показником в цьому відношенні: "правдивий і чесний міщанина буде з пророків,
правдивий осіб і мучеників на Судний день[154].” Таким чином, в ісламі мирське життя і
релігійного життя поєднуються.

Хоча немає не релігійних класу і чернецтва в ісламі, кожен очікується, мають міцні стосунки з
Аллаха. Часті щоденних молитов є гарним прикладом в цьому відношенні.
Порятунок в християнство, як вважають, бути через Ісуса Христа (мир йому Аллаха). Так,
наприклад людина, яка робить злі справи, але вірить в Ісуса Христа (мир йому Аллаха), як Бог,
це краще ситуації, ніж хтось, хто вважає, що тільки в Аллаха, як Бог і робить добрі справи. Так,
ефект добрі справи обмежена в християнство.
У християнстві вважається, що певні людської істоти, посередників між Богом та інші. У
християнстві початковий закон в цьому відношенні є що Бог приносили в жертву свого сина
і/або став людиною, щоб врятувати людство. З іншого боку, в деяких релігійних громадах є
практика сповіді, в якому люди сповідують свої гріхи до певних людей для того, щоб одержати
прощення. Однак в ісламі, немає без посередників між Аллаха і одна особа.
8.5.7 ПЕРВОРОДНИЙ ГРІХ
В християнство є віра в первородний гріх. Ця віра полягає в наступному: перший чоловік і жінка
вчинили гріх. Наступних поколінь успадковувати цей гріх. Щоб видалити цей гріх, там має бути
жертвою. Бог, щоб зберегти людської істоти, яких він любив багато, дав свого сина, як жертву.
Так завдяки його син людські істоти можуть позбутися від гріха.
Відповідно до ісламу концепція первородний гріх не є прийнятними: перший чоловік і жінка
згрішив. Однак вони просили прощення через що гріх і Аллах простив їх. Такі вірш відноситься
до цього:
Потім Адам отримав від його слова Господа, [деякі], і він прийняв його покаяння. Саме він, хто є
прийняття покаяння, на Merciful.
(Корану: 2/37)
Так що немає гріха успадковується іншими користувачами.
Крім того, в ісламі гріхи не успадковуються. Так що кожна дитина народилася чистим і чистий
від гріхів, що його батьки, можливо, вчинили. У Корані Аллах дали багато прикладів в цьому
відношенні: наприклад пророка Авраама (мир йому Аллаха) був син disbeliever; син Ной пророк
(мир йому Аллаха) був на disbeliever.
Аллах не повинен давати будь-які жертви для того, щоб пробачити кого-то. До тих пір, поки
людина щиро просить вибачення, жалкує його гріх, намагається скасувати його погані вчинки,
роблячи добрі справи і покращує сам він може бути прощений Аллах. Одна з його назви –
Прощай.
З іншого боку в ісламі ніхто не будуть нести тягар ще один поки немає не причиннонаслідковий зв'язок. Так, Ісус (мир йому Аллаха) не повинні нести гріхи інших людей.
8.6 ЧИ Є БУДЬ-ЯКІ ПРОРОЦТВА В ПОПЕРЕДНІЙ СВЯТИХ КНИГ ПРО ПРОРОКА МУХАММЕДА?
ЯКЩО ІСНУЄ, ЩО ЦЕ ТАКЕ?
Ті, яким ми дали Писання його знаю, як вони знають своїх синів. Але, дійсно, партії з них
приховати істину, хоча вони знають, що [він].

(Корану: 2/146)

Так що якщо ви сумніваєтеся, [O Мухаммад], про те, що ми показали вам, потім Попросіть тих,
хто читав Писання, перш ніж. Правда безумовно приходять до вас за ваш Господь, тому ніколи
не буде серед тих, хто сумнівається в.
(Корану: 10/94)
Старий і новий Завіти є багато пророцтва про пророка Мухаммеда, як пояснює Аллах у Корані.
Старий і новий Завіти було написано багато століть до пророка Мухаммада (мир йому Аллаха)
народився. Навіть у сьогоднішній неоригінальний і непрямі версії цих святих книг ми можемо
побачити багато хто з них. Деякі з цих пророцтва є наступні[155]:
8.6.1 ВІДПОВІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОРОКА МУХАММЕДА І КОРАНУ ПОВТОРЕННЯ ЗАКОНУ
ДЮЙМІВ/33
У наступні вірші, ми бачимо посилання Мойсея сам, Ісус і Мухаммад (миру Аллаха їх.) та їх
місцезнаходження. Що стосується пророка Мухаммеда (мир йому Аллаха), є також посилання
завоювання Мекка пророка Мухаммеда з його друзями приблизно 10,000. Знову в таких віршів
є посиланням на закон пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) приніс - закон на основі Корану-.
Вірші Повторення закону 33/1-2 є наступні: І це благословення, вчиться Мойсей людини Бог
благословив Ізраїлеві перед смертю. І він сказав, що Господь прийшов[156] за Синай і Роуз
вгору від Сеїрових їм; Він сяяв назад від гори Паран, і він прийшов з десятками тисяч святих: за
його права рука пішов вогненно закон для них.
Біблія інформує і підтверджує, що пророк Мойсей отримав одкровень від Аллаха в горі
Синай[157]; що Ісус Христос жили і отримані одкровень від Аллаха в Юдиних визначені також з
гори Сеїрових[158]; і що пророк отримали б одкровень від Аллаха у регіоні Паран , який також
перекривається з сьогоднішніх Мекка (написано також як Bacca в Корані) і що він буде досягти
великий успіх з 10.000 чоловік, і що він принесе закон. Ми бачимо, що для останнього
повідомлення Аллах дієслова взуття була використана, а для Мойсея і Ісус дієслів "come" і
"підйом" були використані відповідно. Використання взуття дієслова нагадує нам про
пророцтва, Ісус пояснює, як "він проведе вас на всяку істину" в Євангелії від Івана вірш 16/13.
Знову ж таки це нагадує нам гарантію, Аллах дає в Корані що він захистить Корану, як ця книга
буде маніфесту для всіх.
У наступні вірші в Авакум 3/3 також там є посиланням на Одкровення, виходячи з регіону Паран.
Вірш Авакум 3/3 виглядає наступним чином: Бог прийшов з Teman, і Святий від змонтувати
Паран. Selah. Його слава поширюється небеса та земля була сповнена Хвала[159].
8.6.2 ВІДПОВІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОРОКА МУХАММЕДА ДЮЙМІВ БУТТЯ 9/21-21 І ГЕНЕЗИС
17/19-20

Вище ми підкреслили точці, що після Ісуса Христа, там буде більше виконання в термінах
зв'язку від Аллаха. У наступному ми буде посилання цьоговиконання більш конкретно пророка
Мухаммада завдяки деяку інформацію, ми знаходимо в Біблії:
У таких віршів з Біблії ми бачимо, що місце, де були врегульовані Ізмаїла був Паран. Знову
Аллах говорить у таких віршів, що від Аллаха Ishmael зробить нації. Сьогодні, немає не відомих
нації від Ізмаїла, ніж одній громаді, відомий відповідно до ісламу. Згідно історію Аравійського
півострова, Ізмаїл жив в Мецці і Мухаммад прийшли з нащадків Ісмаїла (миру Аллаха їх) і жив в
області. Багато залишки і розташувань в Мецці, знання, які доступні завдяки сильна традиція
реєструвати в біблійний РОДОВІД Arabia підтримки це дуже чітко. Тому ми знаємо чітко, що
prophetship пророка Мухаммеда, які жили в регіоні Паран , і його досягнення перекриття дуже
добре з таких пророцтва.
Це зрозуміло з таких віршів з буття 21/9-21, що місце, де жив Ізмаїла предка пророка
Мухаммада називається Паран[160].
Цих віршів є наступні: Сара і побачив сина агар єгипетської, який вона мала народження
Авраама, насмішкуватий. Через це вона сказала Авраама, виганяти цього bondwoman і її син: бо
син цього bondwoman не несе спадкоємця з моїм сином, навіть з Ісаак. І те, що було дуже тяжка
Авраама видно через свого сина. І сказав Бог до Авраама, нехай не буде тяжкий в твоїх очах,
тому що хлопчик і з-за твої bondwoman; у всьому, що Сара сказав тобі послухайте її голос; для в
Ісаак скликаються на насіння твоє. А також сина на bondwoman я зроблю нації, тому що він
свого на насіння твоє. А Авраам встав рано вранці і взяв хліб і пляшку води і дав йому unto агар,
покласти його на плече і дитини і послав її геть: і вона Відступники і блукав в пустелі Beersheba.
Води було витрачено в пляшки і вона ролях дитини під одним з чагарників. І вона пішла і сидів
її вниз здолу йому гарний спосіб, як його були розстріляні лук: бо вона сказала: нехай мене не
побачить смерті дитини. І вона сиділа проти нього, підняти її голос та плакали. І Бог почув голос
"лад"; і Бог викликали до агар з небес і промовив до неї, що aileth тебе, агар? Страх не; Бо Бог
почув голос "лад", де він знаходиться. Виникають, підніміть вгору на лад і тримати його в
руцітвоїй ; бо я зробить його великої нації. Бог відкрив очі і вона побачила добре води; і вона
пішла і заповнені пляшки з водою і дав хлопчик напій. І Бог був з "лад"; Він і виріс і перебувало
в пустелі, став Стрілець. І він оселився в пустелі Паран: і його мати узяв його дружину з
єгипетського краю.
Вірші з буття 17/19-20 підтримки, нащадків Ісмаїла пророк матимуть важливих досягнень. Цих
віршів є наступні:
І сказав Бог: Сара твоя дружина несе тобі сина дійсно; і ти даси йому Ісаак: і я встановить свого
заповіта з ним для вічний заповіт і з його насіння після нього. А що стосується Ізмаїла, я почув
thee: Таж я благословив йому, зробить його плідним і буде помножити його надзвичайно;
дванадцять князів він повинен породити, і я зроблю його великої нації.
8.6.3 ВІДПОВІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСТАТОЧНЕ ПРОРОК AS ПОЯСНЮЄТЬСЯ В ІСАЯ 42/1-12
У наступні вірші ми бачимо ще одне пророкування про messenger як bringer іншого закону.
Звичайно Ісус Христос не прийшов з нового закону. У таких віршів, ми також бачити, що
повідомлення, які буде довести цей пророк називається "Нова пісня" це відповідає чудово

музики, вбудовані в Корані і її часті декламація. Знову в наступні вірші ми бачимо, що цей
Посланник пов'язані розташування Кедар[161], сина Ісмаїла. Знову ми бачити конкретні
посилання голосно хвалить і дзвінки на молитви у звітності "міст їх підняти свій голос", "Нехай
жителів співати рок, нехай вони кричать з вершини гори". І все інше в таких віршів
дотримуватися пророка Мухаммада досягнень.
Вірші з Ісая 42/1-12 є наступні: Ото раб мій, якого я відстоювати; Шахта обирати, в яких моєї
душі по собі уподобав; Я поклав мій дух[162] після нього: він породить судження язичників[163].
Він повинен не плакати, ні підніміть вгору, і не викликати його голос, щоб бути почуті на вулиці.
Синцях рід повинен він не перерву, і повинен курити льон, він не Заглушення: він породить суд
видавати за правдою. Він не закінчаться і не турбуйтеся, поки присуду на землі: і на островах
повинен чекати Закона. Таким чином saith Бог Господь, він, який створив небо і потягнувся їх;
Він, що поширюється назад на землю і що що приходить з нього; Він, що дає подих до народу, і
дух їм, що ходити в ньому: я, Господь покликав в праведність і буде проводити Простягни свою
руку і буде тримати тебе і дати тобі для заповіту людей, для легкого інородців; Щоб відкрити
сліпі очі, виявити ув'язнених з в'язниці і їх, які сидять у темряві з в'язниці будинку. Я Господь:
моє: і слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. Ось те, що колишній прибути пройти та робити
нові речі я заявляю: перш ніж вони весна вперед я розповім про них. Співати Господеві нову
пісню, і його похвалу за кінець землі, хто йдуть вниз до моря і все, що є в ньому; на островах і їх
мешканців. Нехай пустелі і міст їх підняти свій голос, сіл, що населяють Кедар : нехай жителів
співати рок, нехай вони кричать від вершини гір. Дайте їм дати славу Господа і оголосити Хвала
на островах.
У наступні вірші ми бачимо посилання якби чого в Мекку або Bacca, жертви, які виконувалися
там у прощі. Ми також бачимо, що будинок Аллах слави пов'язані Кедар і невайотські, двох
дітей Ізмаїла.
Вірш Ісая 60/7 виглядає наступним чином: Всі отари кедарські зберуться разом до тебе, барани
невайотські тобі будуть служити: вони прийдуть з прийняття на мій вівтар, і я буду славити дім
слави своєї.
8.6.4 ВЕЛИКОГО РОЗВИТКУ БУДЕ ВІДБУВАТИСЯ І КОРОЛІВСТВО АЛЛАХ БУДЕ ПРИЙНЯТО З
ЄВРЕЯМИ І З УРАХУВАННЯМ ІНШОЇ НАЦІЇ AS СКАЗАВ В ЄВАНГЕЛІЇ ВІД МАТВІЯ 21/42-44
У наступні вірші Ісуса Христа (мир йому Аллаха) чітко говорить, що Царство Боже повинен взяті
з євреїв і дано іншої спільноти. Ми висловили раніше в контексті Повторення закону 18/18 що
Аллах підніме messenger не з-поміж євреїв, але також з-поміж браття євреїв.
Від Матвія 21/42-44 віршів є наступні: промовляє тоді їм Ісус, ви ніколи не прочитав в Писанні,
камінь, який відхилено, будівельники ж став головою в кут: це Господь чоловічий робить, і це
чудові в наших очах? Тому я вам кажу, Царство Боже повинен бути взятий від тебе і дано нації,
в результаті чого назад в фрукти їх. І кожен, хто впаде на цей камінь буде порушена: але на
кожного вона впаде, він буде подрібнити його порошку.
8.6.5 ПОСИЛАННЯ НА МЕККУ (BACCA), ПАЛОМНИКИ, НУ ЗАМЗАМ, ШВИДКИЙ І СИЛЬНИЙ РІСТ
МУСУЛЬМАН ДЮЙМІВ ПСАЛМИ 84/4-7

У таких віршів є посиланням Мекка, (який також, як Bacca в Корані написаний), до прощі в
ньому, щоб вода Замзам приділено агар і її син Ізмаїл (миру Аллаха їх), зміцнення і сильний ріст
мусульман.
Вірші з Псалми 84/4-7[164] є наступні: як щасливі є ті, які проживають у ваш дім, що хвалити вас
постійно. Selah. Щасливі ті люди, чисельність яких є у вас, чиї серце набору на паломництво. Як
вони проходять через долину бака, вони роблять це джерело springwater; Осінній дощ буде
охоплювати його благословення. Вони йдуть від сили в силу; Кожен відображається перед
Богом в Сіоні.
8.6.6 ШИРОКО ВІДОМІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОРОК ВООЗ БУДЕ ПРИЙТИ ПІСЛЯ ІСУС ДЮЙМІВ ДЖОН
1/20-21, 29
Наступні вірші ми чітко побачити був очікуваний пророка, крім Ісуса Христа і крім Джон (миру
Аллаха їх). І ясно, що те, що пророк є широко відомі і спеціальних пророка, як для його Заява
"пророк" використовується.
Вірші з Джон 1/20-21 є наступні: він і (Іоанн) зізнався, відмовлено не; але зізнався, я не Христос.
І вони запитали його, що тоді? Чи Ілля? І він saith, я не боюся. Чи пророк? І дав відповідь: ні І, як
ми бачимо в наступну заяву у віршах Джон 1/29, Ісус Христос був присутній потім: наступного
дня Іван бачитьІсуса, що до нього йде.
8.7

ЯКІ ПУНКТИ НА УВАЗІ ВЕДМІДЬ ДЮЙМІВ ПРИ ЧИТАННІ КОРАНУ?

Корану, слово Творця, який не постраждали всі якщо ми не вибираємо слідувати його
керівництва, і хто не йде на користь від нашого орієнтуючись.Корану є користь від нашого
Творця, як ми бачимо в наступних вірш:
Читай (Корану), і ваш Господь є найбільш щедрий.
(Корану: 96/3)
Він дав нам свободу вибору його керівництва, або не. Таким чином, Корану є керівництвом для
праведного, не для всіх. Про це сказано у віршах нижче:
Дійсно, Аллах не є боязкі представити приклад, що комара або те, що є менше, ніж це. І тих, хто
повірив знаю, що це правда від свого Господа. Але як для тих, хто не вірити, що вони говорять,
"те, що Аллах плануєте за це як приклад?" Він вводить в оману багато тим самим і направляє
багато тим самим. І він вводить в оману не за винятком зухвало неслухняних.
(Корану: 2/26)
Мав Аллах волею об'єднати всі людські істоти навколо Корану, він міг би легко це зробити.
Тому серйозне отримає вигоду з нього. Тому під час вивчення Корану, потрібно мати на увазі
певні моменти:
По-перше не повинні пропустити важливі повідомлення заради деталі. Більшість людей мають
тенденцію бути втрачені в подробиці. Нас рекомендують Аллах мати широкий бачення. Існує
посилання на це у віршах нижче:

Він це, який послав вам книгу: У неї є вірші, [які] точним, вони є основою книги; Інші є
алегоричні. Але ті, в чиїх серцях є перекручення слідувати частини їх тобто алегоричний, шукає
ворожнечу і шукати його приховані смисли, але ніхто не знає його приховані смисли, крім
Аллаха. І тих, хто твердо обґрунтовані в знання сказати: "Ми вважаємо, у книзі; все це є за
нашого Господа: "і ніхто не буде зрозуміти повідомлення, за винятком чоловіків розуміння.
(Корану: 3/7)
Є багато переклади Корану. Існують обмеження на переклади, як вони перекладається
людських істот. Хоча вони є достатньо важливим повідомлення ісламу дарувати, іноді вони
можуть містити помилки або вони можуть обмежити значень. Перекладачів, які мали тел. д. і т.
д, можливо, пропустили подробиці існуючих в тексті оригіналу. З іншого боку більшість мови не
мають рівень деталізації арабської мови. Наприклад, існують різні форми займенники "вони" в
арабській мові для кожної групи двох чоловіків, дві жінки, більше двох чоловіків, більш ніж дві
жінки. Всі ці різні форми "вони" зазвичай відображаються у Англійська Переклад тільки з слово
"вони".
Тому для серйозних і детального вивчення Корану, один повинен мати більш ніж один
Переклад або слід використовувати пояснення Корану, яка включає в себе Етимологія слова,
перехресні посилання та приклади...
Під час читання Корану один повинен прийняти в цілому. Хоча кожна Заява відповідає в
контексті, вона також може пояснити інший вірш в іншій частині Корану. Наприклад, читання у
віршах про створення небеса та Земля в шести днів може заплутати один. Однак, читання заяву
в наступних вірш буде прояснити день в очах Аллаха, не як наш день:
День з вашого Господь, як тисячі років з тих, які ви розраховувати.
(Корану: 22/47)
Або після читання заяву в наступні вірші читач буде розуміти, що день для Аллаху не тільки
визначається обертання землі навколо себе:
Ангели і дух буде підніматися до нього протягом дня, в тій мірі, яка є п'ятдесят тисяч років.
(Корану: 70/04)
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Дійсно, тих, хто увірували і зробили праведників вчинки, вони будуть мати сади рай як житло,

В яких вони дотримуються вічно. Вони будуть не бажання від неї будь-які передачі.

Скажімо, "Якщо моря були чорнила для [написання] слова мого Господа, море будуть
вичерпані до слова мого Господа були вичерпані, навіть якщо ми принесли як його як
доповнення."

Скажімо, я тільки людське існування як і ви, до яких було виявлено, що ваш Бог є одним Богом.
Тому той, хто хотів би сподіватися на зустріч з його Господь нехай йому робити праведних робіт
і пов'язує у служінні Господу нікому".

(Корану: 107 до 18-110)

За час,
Дійсно, людина є втрати,
Крім тих, які вважали і робити добрі справи і порадив один одного до істини і, рекомендується
один одного, [терпіння і наполегливості].
(Корану: 103/1-3)

________________________________________
[1]Аллах це Спеціальне ім'я Творця, Sustainer Всесвіту. У цій книзі буде надано детальну
інформацію про нього.
[2] Твори
[3] Ми будемо обговорювати найбільшого успіху в нашому житті в деталях в таких частинах.
[4]Транслітерована також як Коран, Coran, Корану, Kuran, Аль Коран. Один з його значення є
«декламація».
[5]Транслітерована також як Muhammet, Mahomet, Мухаммед, Мухаммед, Мохаммад.
Мухаммад є арабського слова, що означає "Praiseworthy". Ахмет, Ахмед, Ахмад є інші версії
Мухаммеда, мають таке ж значення.
[6] Quranic котирування, які містяться в цьому документі в основному взяті з Saheeh
Міжнародний перекладу і використовується з дозволу. Copyright 2010-2012
Saheehміжнародного
[7] Відношенні котирування з Корану, в заяви, як "(Корану: на/b)", (на) позначає кількість глава
Корану і (b) позначає кількість verse(s) у відповідному розділі.
[8] У Корані спікер є Аллаха як перша людина. Тим не менш, у багатьох місцях, а не за
допомогою займенники "I", він використовує його імена або займенники "Він".
Є причини для цих цілей: по-перше, це дозволяє легше читати книги:Якщо Аллах завжди були
використані займенники "I", читач буде завжди читати як якби він говорив як Аллаха.З іншого
боку, використання Аллах і його інші імена можуть дати більш конкретних значень разом з
використанням займенники "I".Наприклад, у вірші 2/21, Аллах каже: "O людства, поклоніння
Господа..." замість "O людства поклонятися мене...". У таких цілях, Аллах підкреслює його

світлість та інші атрибути."Також, коли займенники I"-використав, це ставить акцент на особи з
себе. Іноді він використовує займенники "Ми": у цьому аспекті з "Royal ми" або "Majestic
множині" для однини людини, щоб осмислити грандіозністю; таке використання, що існує в
деяких інших мовах, крім Арабська. Це також використовується, де його створення, такі як
ангели або людських істот, мабуть активні в деяких актів, як його службовці.
Аллах є ні чоловік, ні жінка. Він не має будь-якої статі. Так що використання "Він" для Аллах слід
вважати як Спеціальне використання яка позначає спеціально Аллах і не не з урахуванням
гендерної.
[9]У наших цитати з Корану квадратні дужки-[] - використовуються для позначення деталі,
мабуть, включені в значень оригінального слів Корану. Такі подробиці у квадратних дужках не
відображаються в додаткові слова в тексті оригіналу Корану як присутні слова в тексті оригіналу
вже дати ці значення. Ці дужки використовуються також дати деталі, які існують в попередню
або наступну вірші, які не вказані. Слова в дужках-() - в на цитати в основному пояснювальна
для тих, хто має мало знань про текст Корану.
[10] Аллах
[11] Якщо ми щиро люблю Аллах, ми намагаємося, щоб покращити себе відповідно до значень,
що любить Аллаха.
[12] Щоб уникнути повторення, він/вона, його/її, себе ми використовують в основному він, його
чи себе. Будь ласка, зверніть увагу, що у використання наших ці призначені для позначення
людської істоти не для чоловіків.
[13] Мусульманський означає особа практику ісламу, людина, яка подає Аллаха.
[14] Або більше буквально "всесвітів"
[15] Згадується як "Таква" в оригінальному тексті, що означає, захист, охоронець, будьте
обережні.
[16] Або загробне життя-ми вважають за краще використовувати слово надалі це реальні та
капітальні життя як продовження присутній життя [17] Мухаммеду пророк (мир йому Аллаха) — Група хадис. Хадис в основному складаються з
його висловлювань, дії поведінки і невербальне погоджень/звітності про дії інших. Це вторинні
джерела, ісламу. Вони вивчаються багато вчених і класифікуються в деякі групи, про їх
надійність як певні - пов'язані і підтвердили багато канали хадис, слабкі хадис...
[18] Це число пророків, які ми маємо на увазі anbiya (множина для nebiyy). Це особи, які
повідомили повідомлень Аллах з або без будь-яких написаних книг. У використання наших
messenger слово використовується для таких пророків. Слово "Фільтр оцінок" в Корані означає
осіб, які пов'язані книги від Аллаха; Вони також послів.
[19] Musnad, Ахмад Бен Hanbal
[20] Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха)

[21] Однак, релігії або ідеологій, на основі раси чи етнічної приналежності слідувати негативні
напрямок і стати гостріше і чіткіше часом. Це з одного боку, тому що своїх прихильників, які
дійсно почувати себе тепле іншим доведеться залишати свої расистські релігії для більш
універсальної релігії або ідеології. Інші причини для цього, що прихильники більш
універсальної ті не може приєднатися і сприяти ті расистських релігій.
[22] Для обговорення про іслам і сучасні питання, що стосуються насильства, скоєних в ім'я
ісламу, будь ласка, дивіться частина 8.2.
[23] У цій книзі слово "disbeliever" використовується для тих, хто в кінцевому рахунку
заперечувати повідомлень Творця.
[24] Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха)
[25] Виявлено
[26] Тому вважаємо наявні знання для нас як знаки для нас, і ми повинні інтерпретувати
належним чином для того, щоб мати правильне розуміння про правду.Неправильні висновки
може привести нас до провалу і особисту катастрофу.
[27] Слово "речей" ми маємо на увазі всіх осіб і подій. Природно, це не включати Аллаха.
[28] Немає нічого поганого в діяти на основі цього визначення для практичних цілей, у наших
мирських справах, тому що вони корисні в заявивши, що "як" є те, що ми спостерігаємо.
[29] Тут ми по суті означає, що слово віри, вимір «знання». Це слово містить значення "довіру".
[30] У цьому контексті по концепції "видимих" ми маємо на увазі те, що ми бачимо і які можна
порівняти з те, що ми бачимо.
[31] У цьому контексті по концепції "невидимий" ми маємо на увазі речі, які не можна
порівняти з те, що ми бачимо.
[32] Кожен визнає важливість знання, навчання та пошук про те, що ми не знаємо. Ось чому
численні наук постійно намагаємося з'ясувати біти що невідомо.
[33] З іншого боку, як в іслам, правда займає центральне місце, діючи в гармонії з дуже
важливо. Наші дії у гармонії з правдою називаються добре працює, і вони необхідні.
[34] Деякі можуть критикувати гравітації для не є гарним прикладом, стверджуючи, що це одна
з речей, що незрозумілі. Тим не менше, жодна з основних фактів були пояснили, включаючи
простору, часу, життя... Те, що вважається як пояснив, здається, завжди пояснити деякі люди на
основі багатьох незрозумілі і пасивні основи.
[35] Вони мають в межах їх рівня нескінченну кількість елементів, які повинні бути в гармонії, і
вони мають серед них немає центральної влади організаційний.
[36] Альтернативою було б вірю у величезні збіг для цього гармонії. Природно, вважаючи за
краще збіг як пояснення замість центральної влади вимагає дуже суб'єктивні та упереджене
ставлення проти цього центральної влади. Збіг вимагає набагато більше умов як пояснення

цього гармонії в порівнянні з центральної влади. Уявити, особа, яка вважає, що своїм
ноутбуком утворена збіг замість електроніки компанії. У таких частин буде додаткового аналізу
про збіг.
[37] Як наші визначення зміни гравітації через час ми використовуємо заяву "Правда гравітація",
який відображає цей зв'язок і його елементів як встановлені, виконані й відомим автором. Це
можуть бути абсолютно різними, в майбутньому від нашого сьогодення розуміння. Цей зв'язок
не має окремий, абсолютна і самодостатній існування.
[38] Ми використовуємо слово дроплет, у тому числі всі пов'язані сутності як атомів і про те, як
включити інші фізичні відносини як викривлення простору-часу, гравітації слово...
[39] Наприклад, gravitons або викривлення простору-часу
[40] Наприклад, їх взаємодії з атмосферою або їх вплив на землі
[41] Такі місця вони займають, свої відносини з плином часу, їх мас
[42] Навіть якщо Аллах створив таке місце, напевно не було б прийнятним для нашого життя.
[43] Еволюція, слабкі або сильні ядерні сили, сингулярність є деякі поняття, подібні до гравітації
в контексті вище.
[44]Будь ласка, розглянути такі посилання віршах Корану, по суті як показання, а не як докази в
себе.
[45] Бачачи і слухові потужностей Аллах є різними, ніж у нас і незрівнянний. Наприклад, наших
слухань є досить обмеженим, в тому, що це залежить від хвилі, і ми можемо почути лише
певних частотах.
[46] Дайте нам дати дуже спрощену математичну приклад для читача, який цікавиться
математики: нехай 1 /x бути ймовірність існування планетарної системи, коли існує лише 1
одиниця кількість маси в Всесвіту в інших умовах відбивається x. Тоді якщо м обсяг маса в
Всесвіту, ймовірність існування планетної системи буде м* 1 /x. Так що якщоm більше, то
ймовірність існування планетної системи є вище. Однак, тепер давайте розглянемо також
ймовірність існування м суми маси: Якщо 1 /y є ймовірність існування 1 одиниця маси, то
ймовірність існування м суми маси буде 1 / (m*y). Так що, якщо ми інтегрувати це перше
рівняння, то ймовірність існування планетної системи буде: (1 / [m*y]) * (m* 1 /x) = (1 /x) * (1/y)
= 1 / (x*y) збільшення маси або інші подібні речі у Всесвіті, тому, не збільшити ultimate
ймовірність існування планетної системи. (Ми припустили, що дорівнюють ймовірності
додаткову кількість маси та її вплив на ймовірність існування планетної системи. Ми пропущено
багато інших вимог для планетної системи.). Тому безліч речей не збільшити всього ultimate
імовірностей у будь-якому випадку. І це не допоможе збіг.
[47] По суті, євреїв і християн
[48] Тут застосовується концепція Бога як дуже загальні поняття, що включає в себе як істинний
Бог, так і помилкові боги.

[49]Насправді кожна людина усвідомлює діє, як ніби він вірить в Бога. Наприклад людям їсти,
пити і працювати..., як ніби вони довіряють в те, що зробить їх жити на наступний реєстрації.
Люди чекають, Схід сонця на наступний день... Люди намагаються зрозуміти їх оточення, а
якщо деякі вищою владою, пов'язаних речі один на одного...
[50] Задіяння партнерів з будь-якого з Аллах є найбільшим гріхом, тому що це найбільший
несправедливості проти Аллах і проти себе. І це може зменшити цінність людини добрі справи.
Коли людина скоює цей гріх, він відкидає дарувальник мільярди милостей, він відкидає правду
і він відкидає, всі надії і можливістю, щоб подякувати. Знову така людина винаходить
посередник між себе і свого творця і він відкидає можливість зв'язатися з ним безпосередньо.
[51] Якщо немає не покаяння
[52] Однак, як ми обмежень у спостереження і аналізу, ми повинні мати деякі застереження
стосовно деяких з наших висновків.
[53] Ця функція Всесвіту є також через єдність свого творця і його Sustainer і його волі.
[54] Ми не можемо пояснити з минулого, сьогодення, тому що нинішній містить минуле в собі, і
минулого ж природи як минулого, яка існує в даний час.

[55] Він незалежний за все, він не потрібно нічого; хоча все залежить від нього, все, що йому
потрібно.
[56] Небеса та Земля
[57] Ця любов і радість від нього, найбільших любові і радості для мусульманин. Любов для
Аллах є постійним, безперервне, концентрований, ефективним (в тому, що вона виробляє
наслідків у добрі справи), інтенсивними та підтримуваних з логіки. Як Аллах каже:
Ось, у пам'яті Аллаха серця робити знайти задоволення
(Корану: 13/28).
[58] Про страждання і зло, будь ласка, дивіться частина 8.4.
[59] Ангел в пеклі
[60] Хоча ми використовуємо слово фаза посиланням сьогодення та наступної фази, вони
напевно не повинна розглядатися як частини ж терміни.
[61] Завдяки відкриттів у минулі століття сьогодні ми знаємо, що кожна людина має унікальний
пальцем візерунком.
[62] Будь ласка, зверніть увагу, що тут ми пояснити речей в контексті людських істот і далі. Як
уже згадувалося в інших частин, кожна істота у сучасному світі також, слуга Аллах і також веде
себе в цьому відношенні, і вони досвід сприяє і повноваження Аллах в багатьох розмірів.

[63] Коли слово "Істина" використовується як ім'я Аллаха, відображає повноваження і атрибути
Аллах як єдине джерело нічого, яка не може бути обернене. Він використовується як загальні
слова, в основному використовуються для представлення правдивих знань про нічого, яка не
залежить від осіб, що не Аллах.
[64] Все, що існує, або відбувається має божественне наслідки. Аллах запрошує на правильний
шлях, а не для того, щоб відповісти на це запрошення має наслідки в цьому світі і в
майбутньому.
[65]Як Аллах Beneficent, essentials переконання, до яких він запрошує нас допоможе нам бути
щасливим у цьому світі, як добре. Вони б бути в гармонії з нашими сама природа, який є
найвідомішим Аллах. Справді, ми бачимо, що віра в П'єра сприяє набагато нашого щастя.
Ніколи не очікується вірити в майбутньому лише для будь-яких практичних мирські вигоди від
віри; але може очікувати, що наслідки переконання, необхідних Милостивого Аллах буде
корисними в цьому житті, а також.
[66] Ім'я диявола
[67] Хоча посланців кращих прикладів для нас, вони не тільки приклади. Аллах дає також
приклади Крім послів. Для екземпляра, іноді їх дружин, їх послідовники, їхні батьки та ін також
відображаються як позитивних або негативних прикладів. Є також багато негативних прикладів,
таких як фараон яким пророк Мойсей (мир йому Аллаха) було надіслано. Ми повинні уникнути,
будучи, як ці негативні приклади.
[68] Для отримання додаткових відомостей про такі пророцтва, будь ласка, дивіться частина 8.6.
[69] Якщо не вказано інше, цитати з Біблії взяті з король Джеймс версії.
[70] Це був також Надзвичайний аспект Корану: книга, що складається з близько 600 сторінок
був бути озвучені з пам'яті особи, хто не читати, ні писати нічого в все своє життя; у цій книзі
було сказано, що ця книга була введена в його пам'яті Аллах; Він був читка частково, принаймні
п'ять рази на день і тестування; і він рекомендував інших записати і запам'ятати його.
[71] Буквально "дух правди" Хоча міняти переклади як "дух правди".
[72] Глава
[73] Деякі приклади в таких частин.
[74] Торі
[75] Тому в ісламі будь-яких серйозних людина може знайти на його шляху, за допомогою
Аллаха і з Корану, якщо він витрачає зусилля. Також завдяки на достатніх рівня подробиці в
Корані, відмінності між конфесій під або безпосередньо пов'язані з ісламом є про середню
проблем або питань, які не відносяться до ісламу.
Наприклад, основні чотири сунітської сект всі прийнятними для інших сунітської секти.
Відмінності в основному стосуються питань, які не впливають на essentials молитви: наприклад,
прихильники всіх цих сект виконувати прострація, Корану декламація на молитви. Однак, в
одному з них особи не можуть бути необхідні приєднатися до його руки стоячи під час молитви,

а в інших це може вважатися краще. Так прихильників обох сект може виконувати їх молитви
разом в керівництві прихильник інші секти.Однак у багатьох релігій прибічники різних
деномінацій, у тій же релігії може навіть бути поклонятися різних богів або форми Бога.
Знову через ясністю Корану і його легкість відмінності серед всіх конфесій Іслам є дуже мало в
межах загального.
З іншого боку, завдяки достатній рівень подробиці в Корані, будь-яка людина може відрізнити
якщо певні переконання належить до ісламу, чи ні. Тому елементи переконання або дії, які не
описані у Корані надійний хадис або через них, може легко бути класифіковані як культурної,
етнічної, особисті або політичні питання, які не відносяться до ісламу, хоча деякі люди
стверджують, що вони є Ісламська.
Завжди можуть бути люди, які стверджують, що деякі особисті ідеї в ім'я ісламу. Кожен
мусульманський повинні запитати приділяти послідовне пояснення, пов'язані з Корану, або
надійної хадис про ідею, що він не є чітко про.
[76] Для певних точках, щоб мати на увазі при читанні Корану побачити частина 8.7.
[77] Повний вірш є наступним чином:
Сказати (O Мухаммеда), "я тільки людське існування як ви; з'ясовується, мені, що ваш Бог є
одним Богом. Тому той, хто хотів би сподіватися на зустріч з його Господь нехай йому робити
праведних робіт і пов'язує у служінні Господу нікому".
(Коран: 18/110)
[78] Буквально "дух правди" Хоча міняти переклади як дух правди.
[79] Зверніть увагу, що Корану прийшов з вуст тільки одна людина, хто жив 1400 років тому, хто
ніколи не вивчав в будь-якій школі, які не пишуть і не читав нічого.Також це була книга,
написана в такому середовищі де Писання було написано на шкури тварин та інші подібні
простим матеріалу.
[80] В останні десятиліття було виявлено води деякі морів як Середземного моря і
Атлантичного океану, яка не зливаються завдяки фізичних характеристик називається
"поверхневого натягу". Ця властивість не було відомо під час пророка Мухаммада (мир йому
Аллаха).
[81] Транслітерована як "Кадара", "Кадер" або "qadar" від оригінального тексту Корану.
Приречення слово також використовується synonymously для долі слово.
[82] Ной (мир йому Аллаха)
[83] Небо
[84] Хоча вона включає в себе майбутнього

[85] Лиха в тій служити в якості прикладів, які показують нам, що сталося б, без милості Аллаха,
які показують нам, що Аллах здатний робити всі речі, які показують нам такі речі можуть
відбуватися в майбутньому. Детальніше в цьому зв'язку про див. частина 8.4.
[86] Або твердою
[87] Однак, це не означає, що той, хто вважає, що він мусульманських далека від цих
небажаних атрибутів. Кожен мусульманський також молиться Аллаха так, що він і його Віра
прийняли його. Це не означає або що Аллах напрямні до ісламу "всі люди", які мають хороший
атрибути, оскільки для істинна Віра є інші чинники, а також. Одним з них є експозиції
повідомлення Аллах, який також є умовою відповідальності в очах Аллаха як ми бачимо в
наступних вірш:
І ніколи не ми б покарати, поки ми послали гінця. (Корану: 17/15).
[88] Так як погано б ситуація когось з якими не задоволений Аллах, який є настільки
Милостивого?
[89] Деякі вважають, що "всі різні переконання можуть бути вірно в той же час". Так що для
таких людей, є ця віра настільки ж вірно в порівнянні до переконання "всі переконання не
може бути і в той же час"?
[90] Весь Корану, що вчили на нього і ця книга була в його пам'яті і його дії як приклади для
всього людства, були деякі важливі елементи істини з ним.
[91]В ісламі наші свідомі дії в цілому класифікуватися на п'ять груп: до першої зобов'язання, такі
як регулярні благодійності, погашення боргу, або обов'язкове щоденних молитов. Не
виконують свої зобов'язання розглядається як гріх і вимагає покарання, якщо не простили
Аллах. Друга група складається з дій, які не є у першій групі, але яка рекомендована або
виконанні messenger як додаткові частини щоденно prayer; Це допоможе отримати
задоволення від Аллаха. Третя група складається з нейтральним заходів, таких як ресторани.
Четвертий група складається з неприємних акти, які види діяльності, не чітко заборонена Аллах
і в основному проти рекомендації messenger, наприклад, дозволяючи нігті, отримати занадто
довгий. П'ятий група складається з гріхів; Це поведінка Заборонене і повинен бути покараний,
таких, як вбивства, грабежі або пити одурманюючих речовин. Робити позитивні та нейтральні
діяльності належним чином і з метою отримати задоволення від Аллаха і утриматися від погані
вчинки допоможе нам отримати ближче до Аллах, причиною негативних дій, нам отримати
далеко від Аллаха.
[92] Або добрі справи.
[93] У цьому контексті стовп означає важливе значення.
[94] Всі вчинки не мають однакову вагу в про те, наскільки добре ми є. Один класифікації
справи може бути як ті, що безпосередньо пов'язані з Аллаха і ті, щодо інших.Хоча всі справи є
важливими, свої справи, що безпосередньо пов'язані з Аллах є дуже спеціальний через дуже
атрибути Аллаха. Наприклад, Уявіть собі, людина, для яких його мама багато хороших речей.
Потім, коли його мати просить невелика річ від нього, він говорить, що він не розпізнає її. Тим

не менш, він стверджує, що багато хороших речей робити і бути гарною людиною. Це,
безумовно, гірше вчинок, у порівнянні з його відмову від когось іншого. Але мільярди сприяє
Творця не може зрівнятися з кращих матері може зробити для своєї дитини. Так будь-якої
особи, які не піклуються про вибір визнати його Творця і про все, що його Творця запитує слід
переглянути, наскільки достовірною є його добрі справи як показники доброти. І Аллах знає
краще наші наміри. Як ми бачимо, у наведеному вище прикладі, нашу поведінку
безпосередньо щодо нашого Творця є найбільшим показником про які добре, і хто це зло. Тому,
що немає нікого, крім Аллаха, який дає так багато величезний сприяє; хто заслуговує Спасибі,
лояльності, люблю; хто має знання, засоби та повноваження вирішувати, добра і зла. Без його
авторитет кожен можуть вимагати, щоб бути гарним з багатьох причин, навіть якщо вони є злом.
Таким чином, людина може претендувати на бути вдячними, хоча він відкинув його Творця,
який дав йому величезну сприяє? Може людина претензії бути скромним, хоча він відхилив
вклонитися перед його Творця? Може людина стверджують, що тільки в той час як він взяв
сприяє його Творця без оплати назад для них, що він запитав у відповідь або без Просимо
вибачення?
[95] Іноді підкоряючись Аллах можуть бути шкідливі для певної особи в короткостроковій
перспективі в мирські умови вузької точки зору: наприклад через кажу правду один може
втратити вигідні ставки. Однак, по суті а всього obeying Аллах буде завжди добре в мирські
термінів, а також.
[96] Однак через невиконані обов'язки сильною людиною в мирські терміни можуть бути також
поступається слабка людина в очах Аллаха. Так, бути багатим або бідним не є кінцевою
факторів, щоб отримати задоволення від Аллаха.
[97] По-арабському "Shahadah"
[98] Ми використовуємо термін щоденні молитви (Салят) в значенні, відрізняється від
благанням (duaa). Щоденні молитви містить деякі моління, але це більше, ніж ці моління.
Мусульманин може виконувати додаткові молитви дуже схожий на щоденних молитов, що ми
пояснити, в цій частині. Всі вони є корисними схожим чином.
[99] Час завершення молитви не завжди час початку наступного молитви. Це краще для
виконання цих молитов у ранньому частин дужок відповідного часу.
[100] За чистоту дуже важливо в ісламі. Ось чому ми видаляємо наше взуття, коли ми вступаємо
в мечетях. Ще однією причиною видалення взуття в мечеті є повага до мечетей, які є
особливими, як вони, по суті, пригадати Аллах.
[101] У всі молитви намір є важливим. Незадовго до щоденних молитов намір сформульовані
лише той, хто молиться.
Молитва повинна бути тільки для того, щоб отримати задоволення від Аллаха. В іншому
випадку, він може навіть формі Серйозний гріх, як молитва, зроблено для шоу.
[102]"Allahu Акбар" арабською мовою. Це називається "Takbeer".
[103] Більш буквально "з"

[104] Відповідне слово "Hamd" у вихідний текст має значення і хвалити і подякувати.
[105]Це в основному пов'язано з практичних міркувань; для прикладу може бути проблем
безпеки в деяких місцях, де він може бути небезпечним для жінки до ходьби мечеть в темряві
перед Схід сонця або рано в ніч. Чи матері не зможете залишити свою дитину і перейти до
мечеті. Так жінок може виконувати свої щоденні молитви, вдома або в їхніх офісах. Тому в
мечеті немає зазвичай менше простору для дам. Для подібних причин імами, які чоловіків.
[106] З практичних міркувань у багатьох мечетей є постійний імамів призначений, уряду, хто
також безпосередньо або опосередковано відповідальність за технічне обслуговування,
прибирання, безпеку мечетей... Для призначення, як постійна імама вони проходять деякі
іспити. Вони, як і всі інші і вони не може претендувати на будь-яких привілеїв на очах Аллаха,
вони не посередники між будь-якої особи і Аллах. Для прикладу, якщо є імама немає в його
мечеть з певної причини, хтось, хто знає, як молитися може замінити його.
Місце, де на імама молиться в передній, називається на "Mihrab"; високі місця праворуч на
mihrab, як правило, з сходи, де він дає проповіді для молитви п'ятницю називається "Мембери".
Місце, де muazzins (абонентів до молитви) заклик до молитви в мечеті називається "Muazzin в
Mahfil". Всі ці використовуються практичних причин.
[107] Що робить на імама інакше, ніж інші є по суті додаткові намір вести молитви і кажу
переходу заяви як "Аллах є Greatest" вголос, так що кожен може їх почути і можуть молитися
разом в гармонії і порядку.
[108] Це полегшення зосередження в Аллах і запобігти потенційну відволікання через почуттів
до іншої статі.
[109] Шкода від надмірної любові для тимчасового та упущення вічний викликає нинішнім
несправедливою на землі. Також зарозумілість надмірно володіння речі, які не виходять з нас є
додатковим фактором для нинішньої ситуації, як це видно на прикладі грішника, слова якого
цитує в Корані:
Він сказав: "Я тільки отримав її через знання, у мене є". (Корану: 28/78)
Однак, істина є різним, як уже згадувалося в наступних вірш:
– І Аллах створив вас і що ви робите.
(Корану: 37/96)
[110] Мусульманин рекомендував, щоб швидко поза Рамадан, як добре. Але це не є
обов'язковою.
[111] Людина поблизу короля та санкціоновано царя з важливих органів влади.
[112], Один з цих молитов є жертвою певних видів тварин. З жертву ми є свідками сприяє Аллах
для нас з іншої точки зору. У звичайний час ми їсти м'ясо або рослин, але ми не може відчувати,
що деякі живі істоти втратити своє життя за нас. Через жертву відчувати себе ці почуття. Знову
на жертву, ми спостерігаємо, що в один прекрасний день ми також втратить наше сьогодення
життя. І ми бачимо, що ми не повинні бути зарозумілим і що наша мирської стороні є

тимчасовим, як ми бачимо, наприклад, в мирської стороні ягнят. І ми спостерігаємо, що те, що
ми їмо, те, що ми пити та їх наслідки в нашому організмі прийде до кінця, і що вони мають мало
значення в очах Аллаха. У таких віршів є посилання на це:
Їх м'ясо буде не досягти Аллах, не буде їх крові, але те, що досягає йому це благочестя від вас.
Таким чином мають ми піддавали їх вам, що може прославити Аллах для, до якої він має
інтерактивна ви; і дати добру новину передбачивши добре.
(Корану: 22/37)
[113] Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха) помер у 632 A.D. Медіна/Саудівська Аравія і його
могила викликає там.
[114] Є багато людей, які кажуть, що вони не зацікавлені в чому ми переживаємо відбувається.
Вони кажуть, що вони зацікавлені тільки в "як" речі відбуваються. Однак, це може бути
ризиковано, певним чином: Уявіть, одного разу ви прокидаєтеся і ви бачите перед дверима
розкішний автомобіль, ключів та ліцензію на ваше ім'я та зверніть увагу, що цей автомобіль
залишається за вами. Якщо вас цікавить тільки знаючи, як управляти його або як вона прийшла
туди, і не зацікавлені в чому вона була ваша, які причини, майбутні наслідки його, отримання
може зіткнутися погану ситуацію. Може бути чоловік, який дав він любить вас дуже багато, але
може бути людина, хто дав вам буде щось запитати у відповідь; або може бути автомобіль був
вкрадений, і може бути чоловік, який дав він має намір заподіяти неприємності для вас. У будьякому випадку вдячна людина буде намагатися з'ясувати, хто дав його по крайней мере, щоб
подякувати за це. Так що в будь-якому випадку варто спробувати з'ясувати, чому ми
спостерігаємо, що відбувається і де робити всі ці сприяє приходять від, і те, що, можливо,
відповідний очікувалося наслідки.
[115] Відносини між характер і Віра не означає, що той, хто говорить, що він вважає, що
повністю має необхідні характер. Це пояснюється тим, що по-перше, Іслам є також подорож, де
ми можемо покращити наші символів; по-друге, характер є лише одним з факторів, які
призводять до переконання.
[116]Крім того, твін комфорт невір'я в кого-то хто це покращений може призвестиособи, хто
любить сьогодення надмірновідкидати все пізнає Бога. Не несе відповідальності, немає
підзвітності, ніяких зобов'язань для молитви, ніяких обмежень в насолоджуючись теперішнє
життя, через це бажання, щоб повною мірою насолодитися цим мирське життя є важливим
мотиви відхилити мудрий вищою владою, від якого одна б страх, з яких один буде почувати
себе відповідальність.Так, що кожна людина може бути під впливом таких елементів його
характеру.
[117] Таким чином, об'єктивна відмінність добра і зла в цьому світі, вимагає, щоб людина бути
запрошені вірити без змушений, побачивши або іншими засобами, так, що його/її особистості
може правильно відображається в його подальшим віри/невір'я.
[118] Аль -Bukhaari, мусульмани
[119]Зберегти, щоб бути терплячими

[120] Аллах
[121] Всупереч поляризований розуміння все, що в деяких сучасних підходів в ісламі, все є
частиною плану Аллах Мудрого і все, що є частиною системи. Тому кожна особистість має бути
шанованим і визнані.
[122] Це не потрібно в одному розташуванні, наприклад на дому є лише певних людей,
згаданих у Корані своїх братів, дядьки, батьків...
[123] Причина цього в основному вважається той факт, що чоловіки вирішити про їх майбутніх
mate від подальшого геть порівняно з жінками.
[124] Пам'ятайте, наприклад, як привабливих жінок розташовані поруч з автомобілів на
автомобільний ярмарку.
[125] Це термін, який використовується для шарф або необхідні частини одягу відповідно до
ісламу. По суті це означає, що завіски або розділу.
[126] Це жіночий використовувати "їх" в оригінальному тексті арабською мовою.
[127] Це жіночий використовувати "їх" в оригінальному тексті арабською мовою.
[128] Слова в тексті оригіналу є "хіджаб".
[129] На жіночу форму на арабською мовою в тексті оригіналу.
[130] В ісламі розлучення є законним.
[131] Було б корисно тут пояснити такі вірш, який іноді неправильно:
Чоловіки несуть відповідальність за жінок, [право] що Аллах дав один над інший, і що вони
витрачають [для обслуговування] за свої багатства. Так що праведні жінок побожним слухняні,
охоронного відсутності [чоловіка] що Аллах б їх гвардії. Але ці [дружин] від кого ви боїтеся,
жорстоке поведінки порадити їм; залишити їх у ліжко; і удар їх. Але якщо вони слухають вас,
прагнути не означає, що проти них. Дійсності, Аллах це коли-небудь піднесений і Grand.
(Корану: 4/34)
Зазвичай люди добрі і обережним про членів сім'ї. Однак, є також випадки, де дружин страх за
хворих проводить своїх чоловіків, або навпаки. Є також жінок, які пригнічувати своїх чоловіків
без будь-яких поважної причини, які кинути об'єкти на них, хто удар, який потрапив, які рани їх,
хто викликати терор і розлади в сім'ї, хоча їхні чоловіки не зробив нічого неправильно, або
може бути тому, що вони просто не могла дозволити собі щось. На жаль такого хворий
поведінки іноді б заподіяти деякі відмінно дії, що показана чоловіків з метою запобігання
розлучення або піддаючи приватних сімейних питань для сторонніх; або для самооборони і так
далі якщо інші кроки згадується в вище віршах не виробляють будь-який позитивний результат.
Аллах накази чоловіків, щоб бути добрими до жінок і практика пророка Мухаммада (мир йому
Аллаха) хто ніколи не використовував насильства до його дружини, які іноді його засмутило
підтверджує цей порядок.

З іншого боку, якщо такі проступок відбувається проти жінок, вони можуть також природно
використовувати певні заходи, згадані вище віршах проти своїх чоловіків.Або у разі непокори
від імені своїх чоловіків до жінок може також виступати в якості рекомендованих у віршах
нижче:
І якщо жінка страхів бунтарського духу або ухилення в її чоловіка, немає гріха на них, якщо вони
роблять умови угоди між ними і поселення є кращим. І сьогодення в душі [людини] stinginess.
Але якщо ви добре і страх Аллах, то дійсно Аллах коли-небудь, що ви робите, знайомий.
(Корану: 4/128)
Знову ми слід зазначити, що слова "страйк" у віршах 4/34 також означає "окремо від" та
перекладені Аналогічним чином, деякі перекладачів. Це значення є паралельно з порядком
Аллах жити в доброту з жінками, як зазначено в у вірші 4/19 Корану. Це значення є також
паралельно з фактами яке після певної поведінки дружин пророка Мухаммада (мир йому
Аллаха) Аллах рекомендував йому звільнити їх на розлучення в добро, якщо вони хотіли так без
рекомендував йому застосовувати будь-якого насильства. Цей сенс також знаходиться в
гармонії з тим, що Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха) рішуче висловився проти
використання насильства жінок.
[132] Середньодобової людей, які померли через цієї війни, яка тривала 6 років було близько
30000 одиниць
[133] Ніхто не може вимагати від нього відповідати, навіть якщо він був несправедливим.
[134] Якщо хтось має цей потенціал, то він не відповідає.
[135] Ті, хто серйозними фізичними недоліками і не мають здатність буде є винятки. Ці люди не
вважаються відповідальність в ісламі.
[136] Фактично бачити фізичного, хімічного або біологічного події як просто механічних і сліпих
події є лише дуже обмежену підхід, як ми розуміємо, за наступні вірш:
Сім небеса та Земля і все, що в їх колихати йому. І там це не річ, Крім того, що вона підносить
[Аллах] за його похвали, але ви не розумієте їх [шлях] підносить. Дійсно, він є, коли-небудь
терплячи і прощати. (Корану: 17/44)
[137] Це наслідок атрибути Аллах як "мудрих", "Beneficent". Інакше зворотне також можливо,
це сталося.
[138] Увага: Не вважаєте цю схожість опис атрибутів Аллах, але розглянути як приклад, щоб
допомогти подолати обмеження — нашого розуміння. Це просто приклад, щоб дати уявлення у
спільних концепцій на той, хто не знайомий з концепціями ісламу. Ми не маємо влади і знань,
щоб класифікувати знання Аллах, як той, що відносяться до теперішнього і той, що стосуються
майбутнього, або його знаючи, як історичний факт. Як Аллах незрівнянний, його знання також є
неспівставними. Ми не знаємо особи Аллах, за винятком, що є актуальними і представила його
нам. Аллах знає краще.
[139] Помилкові боги

[140] Увага: звичайно це не можна визначити актів Аллах, наші дуже обмежений поняття часу.
Отже, розглянемо ці приклади, що призначений тільки для того, щоб дати дуже широке
розуміння того, або щоб надати поживу для роздумів.
[141] Авраам (мир йому Аллаха)
[142] Тому, що відомий своїх гріхів.
[143] Послідовно найближчого основних релігія Іслам християнство, і це добре відомі релігії.
Так що порівняння між християнством та ісламом дасть уявлення про різницю Іслам за інші
релігії, як добре. Як іудаїзм має багато спільних моментів з ісламу і християнства, ми зробимо
певні порівняння, щоб включити іудаїзму, а також. З іншого боку, частково 3.1.1.1 ми зробили
загальні порівняння про essentials Іслам та основи інших релігій.
[144] Деякі християни зрозуміти концепцію Бога, так що є тільки один Бог, Ісус Христос, будучи
тільки людиною і messenger. Ми буде пропустити цієї групи в наших порівняння, як вони не
більшість.
[145] Ісус Христос каже в Євангелії від Івана 14/28 його Господь є більше, ніж він.
[146] Перед і після появи Корану були такі різні переконання щодо смерті Ісуса Христа (мир
йому Аллаха). Деякі вважали, що хтось ще був розп'ятий замість Ісуса. Деякі вважали, що він
був поставлений на хресті, але він був не мертвий. Більшість християн вважають, що він був
убитий на Хресті. У всякому разі, навіть коли ми читаємо Євангелія, з'являються багато питань
про те, чи Ісус був розп'ятий або не: для прикладу: як останнього дзвінка і слова messenger, як
Ісус Христос може бути Боже мій, Боже мій, чому ви залишить мене?"як згадувалося в Євангелії
від Матвія/27/45-47 і Марка/15/34-35? Як може він померти на Хресті через три години, в той
час як інші дві людини з ним були живі, хоча в тій же ситуації, і хоча це може зайняти до 9 днів
для деяких осіб померти на Хресті? Чому римських префект Понтій Пилат був вражений, коли
він сказав, що він був мертвий? Чому євреїв сумнівався його смерті? Чому було багато заяв, що
він був живий, навіть після Розп'яття (Марка 16/11). Знову деякі філологічних досліджень
показують, що слово "крос" не означає, що в той час Христа Ісуса фігури, який християни
сьогодні уявити.
[147] В деяких релігійних громадах, християнства, Мері (миру Аллаха їй) також шанують, як
вона розглядається як Божої Матері.
[148] Через таких питань в християнство є конфесій, які відрізняються багато навіть в основи.
[149] Таким чином, будь-хто, хто шукає істину, перш за все слід визначити про його методології.
Наприклад, він прийняти методології, на основі логіки або прийняття не ставлячи під сумнів?
Через другий методологія ймовірно, буде легше вирішувати, але там буде ніяких причин у його
життя і запрошуючи інших його, тому що всі інші релігії, вибрали цей шлях є точно так же термін
дії. Додатково останній буде менш безпечні, як він буде не достатньо обговорюватися.
[150] Буквально "дух правди" Хоча міняти переклади як дух правди. Цю концепцію, якщо
дійсно він існував у вихідний текст Євангелія, може бути посилання на Корану, яка була в
пам'ять про пророка Мухаммеда (мир йому Аллаха), як дух і правда імена Корану. Або, може

бути, це відноситься до якостей пророка Мухаммеда, який отримав прізвисько "Trustworthy"
або "Truthful".
[151] Деякі християни можуть розглянути передбачив особистість, як Святий Дух. Однак, бачачи
безліч гріхів, скоєних у християнському світі - це відбувається в інших релігій, а також-,
функціональності в плані керівництвом Святого Духа, вважаються частиною Бога, важко
зрозуміти. Якщо його розуміти як керівні духу над Церквою, потім посередницьких функцію
церкви духовенства і свої привілеї б підтверджено в християнстві; але в ісламі такої
привілейованих групи у цей світ в очах Аллаха не прийнятно. Знову якщо особи передбачив
вважається Святого Духа, то вона буде говорити від себе; Чому так звані частиною Бога не
могли б говорити про себе і хотів би сказати, що він чує тільки? Якщо передбачив особи Святого
Духа, то чітко ніхто не зможе сказати, що три боги один Бог в той же час. У цьому випадку б
трьох богів. Крім того, якщо Святий Дух призводить, коли мова йде, що сталося б, перш ніж він
прийшов?
[152] Відповідно до ісламу Ісуса Христа (PBUH) пророкував про пророка Мухаммада. Тому для
мусульман, прийом послання Ісуса Христа, його спільноти не було завершено, як прийом
повідомлення пророка Мухаммада (миру Аллаха їх).
[153] Після Корану через пророка Мухаммада (мир йому Аллаха) не прийшли будь-якому
святих книг, підтримується ясно чуда, як ті, з нього, Мойсея і Ісус Христос (миру Аллаха їх).
[154] Tirmizi
[155] Ми пояснили, що пророцтва про пророка Мухаммеда (мир йому Аллаха) в Повторення
закону 18/18 і Джон 16/12-13 в частинах 3.4.2, 3.5.2.3 і 8.5.4 цю книгу, тому ми не станемо
повторювати. Ми буде обмежити наші пояснення, тільки щоб старого та нового Завіту, і ми не
будемо обговорювати пророцтва про пророка Мухаммеда (мир йому Аллаха) у святих книг
інших релігій.
[156] Як Бог не обмежений простір, це не було пришестя Бога, але прихід слово Боже. І таких
відповідних дієслова у віршах з'являтися подальшої в рамках плану.
[157] Вірші про вихід 19/1-3 є наступні: третій місяць, коли Ізраїлевих синів Сінайську Земля
Єгипту, того дня прибули вони на пустиню Синайського півострова. Бо вони були відійшли від
Рефідімі, були прийти до пустелі Синай і мав таборували в пустелі; і там Ізраїль розбили табір
перед гори. А Мойсей підійшов до Бога, і кликнув Господь до його від гори, говорячи: таким
чином будеш ти сказати, щоб у домі Якова і розповісти Ізраїлевих синів
[158] Наступні вірші Біблії Показати посиланням Ісуса Христа (мир йому Аллаха) до
розташування, називається Сеїрових. Вірші Joshua 15/1.10-12 є наступні: це тоді було багато
племені дітей Юда їх родинами; аж до границі Едома пустелі Zin зі смертю була крайня частина
Південного узбережжя. (…) Та межі обходженні з Baalah на захід до гориСеїровихі пройшли
разом до: на стороні гори Jearim, який Chesalon, на північній стороні і пішли вниз Шемешуі
пройшло Timnah: І кордону подався стороні Екронпростягаючись: і межа була розроблена для
Shicronі пройшов разом, на горі Baalahі подався Jabneel; і виходи з кордону були в море. І
західного кордону був до великого моря і його узбережжя. Це узбережжі дітей Юда круглі про
відповідно до своїх родин.

Вірші з Метью 2/1-6 є наступні: тепер коли народився Ісус у Віфлеємі Юдеї за днів царя Ірода,
ось прийшов мудреців зі Сходу до Єрусалиму, кажучи, де він, що народжується цар Юдейський?
Ми бачили його зірка на сході, і прийшли поклонитися йому. Коли Цар Ірод чув ці речі, зніяковів
і з ним увесь Єрусалим. І коли він зібрав всі первосвященики і книжники людей разом, він
зажадав з них, де народився Христос. А вони відказали йому у Віфлеємі Юдеї: бо так написано
пророка, і ти Віфлеєма, Земля Юда, мистецтво не менше серед князів Юди: бо з тебе прийде
губернатор, що будемо правити мій народ Ізраїлю.
[159] Пам'ятайте, дзвінки на молитва читається вголос по всій землі, в тисячі мечетей кожен
другий. Ці дзвінки також містять ім'я пророка Мухаммада (мир йому Аллаха). Дійсно землі і
його звеличує, як немає інших людського буття на похвалу.
[160] Пророк Мухаммед (мир йому Аллаха) народився, жив в основному і отримав Корану в
перший раз в місці, де жили Ізмаїла, а саме Паран регіону.
[161] У вірші Буття 25/13 два сини Ізмаїл (мир йому Аллаха) називаються Кедар і Nebajoth. Цей
вірш виглядає наступним чином: І ці імена сини Ізмаїла, за іменами, відповідно до їх поколінь:
первісток Ізмаїла, Nebajoth; і Кедарі Adbeelі Mibsam,
[162] Одне з імен Корану є дух. Слово "Дух" також використовується для ангел Гавриїл, який в
основному, пов'язані Корану пророка Мухаммада (мир йому Аллаха).
[163] Поган є термін, який використовується в Біблії як правило для язичників і - єврейських
люди. Це також відповідає повністю з тим, що людей, у яких пророка Мухаммада (мир йому
Аллаха) народився були язичники, і пророка Мухаммада пов'язані повідомлення Аллах
переважно такі люди.
[164] Holman Christian Standard Біблії ®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 по Біблії
Holman видавців.

