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LỜI GIỚI THIỆU
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messenger cuối cùng của mình, và cũng cho phép tôi để chia sẻ sự thật thông qua cuốn sách này. Hòa
bình khi sứ giả của mình.
Mục tiêu của chúng tôi soạn cuốn sách này là để cung cấp thông tin ngắn gọn nhưng toàn diện về Hồi
giáo. Nó được viết đặc biệt là cho những người mới được làm quen với đạo hồi. Chúng tôi hy vọng nó
sẽ hữu ích cho những người biết đạo hồi là tốt, đặc biệt là trong trả lời câu hỏi không phải là người
Hồi giáo.
Tôi muốn cũng cảm ơn một số người đã rất hữu ích trong sản xuất các cuốn sách này.
Tôi trước hết cảm ơn Naciye Tosun vợ tôi và con tôi Muhammed, Meryem Büşra và Ibrahim Eren cho
hỗ trợ của họ trong tác phẩm của tôi.
Tôi cũng cảm ơn Imams ông Emrullah Hatiboğlu, ông Hasan Kara, ông İshak Kızılarslan, tất cả
muazzins và các nhân viên khác của Sultanahmet Mosque cho hỗ trợ của họ trong việc cung cấp một
môi trường thúc đẩy trong việc chuẩn bị của cuốn sách này.
Tôi yêu cầu Allah cho cuốn sách này hữu ích trong sự hiểu biết tốt hơn Hồi giáo. Tôi cũng xin Ngài tha
thứ bất kỳ sai lầm mà có thể xảy ra trong đó.
Ender TOSUN

TÓM TẮT
Khi chúng tôi quan sát vũ trụ này, dựa trên logic của chúng tôi và dựa trên trình độ của chúng tôi cá
nhân như lòng biết ơn và tư pháp, chúng tôi có thể yêu cầu "Làm tất cả những ưu đãi này đến từ
đâu?" Sau đó, nếu chúng ta lý do một cách cẩn thận khi những gì chúng tôi quan sát, chúng tôi có thể
cảm nhận một Creator hoạt động, người tạo ra và duy trì tất cả.
Ví dụ, chúng ta thấy tỷ của những điều tương tự; chúng tôi thấy rằng tất cả mọi thứ là một phần của
hệ thống; chúng tôi thấy rằng tất cả mọi thứ có thể thay đổi. Đây có thể làm cho chúng ta hiểu rằng
tất cả mọi thứ đến từ một nguồn tương tự; Tất cả mọi thứ được tạo ra bởi một người sáng tạo nhất;
và là tác giả này chỉ tuyệt đối; và bất cứ điều gì đó khác là tùy thuộc vào sức mạnh của mình và để sẽ
của mình. Sau đó những tỷ ủng hộ mà chúng tôi có thể sẽ tạo ra trên chúng ta một áp lực để cảm ơn.
Sau đó, chúng tôi có thể kết luận rằng này tác giả người cho phép chúng tôi để giao tiếp có thể có
thông báo với chúng tôi trong một ngôn ngữ con người là tốt. Vì vậy, chúng tôi có thể tìm kiếm bất kỳ
thông tin như vậy, rằng ông có thể đã cho chúng ta. Sau đó, thực sự, chúng tôi nhận thấy những
người yêu cầu bồi thường đã nhận được tin nhắn từ Đấng tạo hóa, cụ thể là sứ giả như Noah,
Abraham, Moses, Chúa Giêsu, Thiên Sứ Muhammad và như vậy (hòa bình khi họ).

Và chúng tôi nhận thấy rằng thông điệp cần thiết của tác giả thông qua tất cả các sứ giả là: "tin vào
Chúa một thật sự của bạn và làm việc tốt". Đây là thông điệp Trung tâm của đạo hồi.
Trong thông điệp của mình tác giả giới thiệu mình là Beneficent, người thực hiện hoạt động của
những gì Ngài muốn, và sự khôn ngoan. Sau đó ông dạy chúng ta rằng chúng ta và vũ trụ này không
tạo ra và duy trì mà không có lý do.
Do đó đãi và quyền hạn của mình không xảy ra chỉ tạm thời như phần hiện tại của cuộc sống của
chúng tôi. Và chúng tôi được thông báo rằng sau khi giai đoạn hiện tại mà chúng ta đang sống sẽ có
một giai đoạn vĩnh viễn. Trong giai đoạn này vĩnh viễn đãi và quyền hạn của mình sẽ được thực hiện
vĩnh viễn. Trong giai đoạn tiếp theo này chúng ta sẽ thấy những hậu quả của chúng tôi sẽ làm bất cứ
điều gì tốt hay xấu trong giai đoạn này. Và trong phần hiện tại của cuộc sống của chúng tôi chúng tôi
cũng thích sức mạnh của mình đến một mức độ nhất định như ông khác tạo ra. Và trong phần này,
chúng tôi sẽ làm cho sự lựa chọn của chúng tôi"" về nơi chúng tôi đứng về sự thật và về những gì loại
của cuộc sống lâu dài, chúng tôi muốn.
Cũng, chúng tôi nhận thấy trong các thư này để được thành công chúng tôi có cũng để cải thiện bản
thân song song với các giá trị thượng đế mà Chúa của chúng tôi yêu thương như tính trung thực,
khiêm tốn, lòng biết ơn lòng tốt trong công lý... Và chỉ nếu chúng tôi có các bằng cấp, chúng tôi có
thể được yêu thương bởi Chúa của chúng tôi, tình yêu anh ta và hãy cẩn thận của ông. Vì vậy, nếu
chúng tôi chân thành yêu Ngài chúng tôi sẽ cải thiện; và nếu chúng tôi cải thiện chúng tôi sẽ yêu anh
ta thêm và được yêu thương bởi anh ta.
Và để cải thiện bản thân trong điều khoản của các bằng cấp, chúng tôi cần phải làm theo sự hướng
dẫn của người sáng tạo của chúng tôi.
Và bằng cách làm theo nó, chúng tôi sẽ đã phục vụ ông; chúng tôi sẽ trong sự hòa hợp với sự thật;
chúng tôi sẽ là hạnh phúc cuộc sống vĩnh viễn trong tương lai; Allah sẽ được hài lòng với chúng tôi; và
chúng tôi sẽ đạt được ủng hộ ông, chuẩn bị cho các công chức công bình của mình. Đây là mục tiêu
cuối cùng của cuộc sống của chúng tôi theo Hồi giáo. Do đó chúng tôi sẽ được hài lòng chỉ nếu chúng
tôi đạt được chúng.
Và tất cả những điều này và các chi tiết, chúng tôi đã được cho biết một lần nữa và mãi mãi trong
Creator của chúng tôi hướng dẫn cuối cùng đó là Thánh Kinh Qur'an được mặc khải cho Thiên Sứ
Muhammad (hòa bình khi anh ta), 14 thế kỷ trước.

1

GIỚI THIỆU

Từ "Hồi giáo" có nghĩa là trình Allah [1] và hòa bình trong tiếng ả Rập. Nó cũng có nghĩa là hòa bình
bằng cách gửi cho Thiên Chúa thương xót, bằng cách làm theo hướng dẫn của ông. Như tên gọi của
các tôn giáo, nó có thể được định nghĩa là cảm giác và biết rằng Allah là với chúng tôi bất cứ nơi nào
chúng tôi đã; làm việc tốt [2]; và tránh các hành động xấu với ý định gọi của mình niềm vui và lòng
thương xót của mình.
"Hồi giáo" là cái tên của Allah mình để tôn giáo này trong cuốn sách thánh của đạo hồi. Nó không
phải là tên được đưa ra bởi một nhóm biên.

Hồi giáo là một cách hiển thị cho chúng tôi bởi Allah tất cả-Knower, sự khôn ngoan để hướng dẫn
chúng tôi để thành công lớn nhất [3] .
Nguồn chính của Hồi giáo là Quran [4] đó là cuốn sách thánh của đạo hồi. Cuốn sách này đã được tiết
lộ chỉ để tiên tri Muhammad [5] (hòa bình khi anh ta) trong 23 năm trong thế kỷthứ 7. Trong kinh
Qur'an người nói là người đầu tiên là Allah, và tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) liên quan
đến các từ của mình cho nhân loại. Trong suốt cuốn sách này, bạn sẽ có cơ hội để đọc nhiều các trích
dẫn từ kinh Qur'an.
Allah nói trong kinh Qur'an, Hồi giáo là một ưu tiên quan trọng cho con người:
Ngày nay tôi đã hoàn thiện cho bạn tôn giáo của mình,
Và hoàn thành các ưu tiên của tôi khi bạn,
Và đã chấp thuận cho bạn,
Hồi giáo là tôn giáo. [6]
(Kinh Qur'an: 5/3 [7] )
2

CÁC TÍNH NĂNG CHUNG CỦA ĐẠO HỒI

2.1

HỒI GIÁO DỰA TRÊN LOGIC

Trong cuốn sách thánh của đạo hồi, Allah làm cho tham chiếu đến các khái niệm của logic, lý luận,
hiểu biết, quan sát và sự hiểu biết ở những nơi nhiều hơn 1000. Chúng tôi có câu hỏi, lý do. Trong
kinh Qur'an, Allah cấm sau một cách mù quáng các giả định của xã hội chúng ta và tổ tiên của chúng
tôi.
Trong Hồi giáo có dogmas không. Cách để là một người Hồi giáo và một người Hồi giáo tốt bắt đầu và
tiếp tục với việc sử dụng của logic. Tất nhiên, điều này không loại trừ chấp nhận kiến thức liên quan
đến từ nguồn đáng tin cậy hợp lý.
Chỉ những người có trí tuệ được coi là chịu trách nhiệm trong Hồi giáo.
Hồi giáo là dễ hiểu. Allah nói trong kinh Qur'an:
Thật vậy, trong việc tạo ra trời và đất,
Và luân phiên đêm và ngày, các dấu hiệu đối với những người hiểu biết.
Người nhớ Allah [8] trong khi đứng hoặc ngồi hoặc [ [9]nằm] trên mặt của họ,
Và suy nghĩ về việc tạo ra trời và đất, [nói],
"Chúa chúng ta, bạn đã không tạo ra điều này aimlessly"
(Kinh Qur'an: 3/190-191)

Chúng tôi đã thực hiện kinh Qur'an dễ hiểu,
Vì vậy, là có ai đó sẽ quan tâm?
(Kinh Qur'an: 54/40)
2.2

HỒI GIÁO DỰA TRÊN YÊU THƯƠNG ALLAH VÀ CẨN THẬN CỦA ÔNG

Ông [10] yêu thương họ và họ yêu thích anh ta.
(Kinh Qur'an: 5/54)

Nói, [O Muhammad], "nếu bạn yêu thương Allah, thì theo tôi, [để] Allah sẽ yêu bạn và tha thứ cho
bạn tội lỗi của bạn. Và Allah là Forgiving và Merciful [11]. "
(Kinh Qur'an: 3/31)

Và [nhưng], trong số những người là những người có khác hơn so với Allah là bằng [để anh ta]. Họ
yêu thương họ như họ [sẽ] yêu thương Allah. Nhưng những người tin tưởng mạnh mẽ hơn trong tình
yêu cho Allah.
(Kinh Qur'an: 2/165)
Những người tin tưởng trong Islam đã sẵn sàng để cung cấp cho cuộc sống của mình cho Allah. Ông
[12] đã yêu một người không bao giờ phản bội, người là một, những người luôn luôn với anh ta,
những người không phá vỡ lời hứa của mình, người là Beneficent, thương xót và mạnh mẽ, gần,
những người không cần bất cứ điều gì, người là tác giả của tất cả mọi thứ, những người hình ông khi
ông trong bụng mẹ của mẹ.
Trong thế giới này có là không có ai yêu thương hơn Allah. Và tình yêu dành cho Allah thực hiện
trong đạo hồi đến một mức độ lớn. Một người Hồi giáo cầu nguyện 5 lần một ngày, sự giàu có của
mình cho Allah, cho đến ăn và uống Allah khi nhịn ăn, cố gắng để làm tốt và kiềm chế không làm điều
ác, để có được những niềm vui của Allah. Bằng cách này, tình yêu dành cho Allah là cảm thấy mạnh
mẽ bởi một người Hồi giáo [13]. Hãy để chúng tôi lắng nghe Allah:
Nói, "thật vậy, cầu nguyện của tôi, tôi nghi thức của sự hy sinh, cuộc sống của tôi và của tôi chết cho
Allah, Lord of the worlds [14] ."
(Kinh Qur'an: 6/162)
Và mặt khác, người đầu tiên phải thận trọng của Allah: Chúa những người hiểu biết tất cả, và những
người có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn.
Một số những câu có liên quan từ kinh Qur'an là như sau:
Hãy cẩn thận của (nhiệm vụ của bạn để) Allah,

Và biết rằng bạn sẽ được tập hợp lại với nhau để anh ta.
(Kinh Qur'an: 2/203)

Và khi nó nói với anh ta, "Hãy cẩn thận của (nhiệm vụ của bạn để) Allah", ông lãnh đạo bởi kiêu ngạo
để tội phạm (thêm). Như vậy là đủ cho anh ta là địa ngục, và tồi tệ nhất thực sự là nơi mà phần còn
lại!
(Kinh Qur'an: 2/206)
Thận trọng của Allah là lý do quan trọng. Một số trong những lý do đã đề cập trong kinh Qur'an là
như sau:
Hãy cẩn thận của (nhiệm vụ của bạn để) Allah sau đó, bạn có thể cung cấp cho cảm ơn.
(Kinh Qur'an: 3/123)

Và hãy cẩn thận của (nhiệm vụ của bạn để) Allah; chắc chắn, Allah là nhanh chóng trong reckoning.
(Kinh Qur'an: 5/4)
Phải cẩn thận [15] của Allah là đặc biệt quan trọng nhất trong cuộc sống này, và khi chúng tôi là
thành công tình yêu của mình là mãi mãi. Allah cho phép chúng tôi biết một cảnh trong sau đây [16]
nơi một người Hồi giáo tiểu bang tình cảm của ông:
Họ sẽ nói, "thật vậy, chúng tôi đã trước đây trong số những người của chúng tôi sợ hãi (của
displeasing Allah).
Vì vậy Allah trao các ưu tiên khi chúng tôi và bảo vệ chúng ta khỏi hình phạt của thiêu đốt cháy.
Thật vậy, chúng tôi sử dụng để khẩn anh ta trước.
Thật vậy, nó là người đó là Beneficent, Merciful."
(Kinh Qur'an: 52/26-28)
Và như tình yêu và ghét của mình phụ thuộc về cách chúng tôi có, họ tạo ra cảm giác sâu của trách
nhiệm và trách nhiệm.
Vì vậy, một người Hồi giáo tìm nơi ẩn náu từ anh ta trong anh ta. Các bài viết có liên quan của các sứ
giả đã ở sau là có liên quan trong kinh Qur'an:
"Vì vậy trốn sang Allah.
Thật vậy, tôi cho bạn từ anh ta một warner rõ ràng.
Và không có làm [như bằng] với Allah một vị thần. Thật vậy, tôi cho bạn từ anh ta một warner rõ ràng.
"

(Kinh Qur'an: 51/50-51)
2.3

HỒI GIÁO LÀ TOÀN DIỆN

Và chúng tôi đã gửi cho bạn cuốn sách như làm rõ cho tất cả mọi thứ và hướng dẫn và lòng thương
xót và tidings tốt cho những người Hồi giáo.
(Kinh Qur'an: 16/89)
Vì Allah là tất cả-Knower, ông đã cho chúng ta một hướng dẫn hướng dẫn chúng tôi trong các vấn đề
có liên quan tất cả và quan trọng nhất để chúng tôi có thể thành công. Hướng dẫn này cung cấp cho
chúng tôi giải thích về tất cả mọi thứ từ một góc độ cao cấp.
Hồi giáo bao gồm tất cả các khía cạnh của một con người: đời sống xã hội của chúng tôi, cuộc sống
riêng tư của chúng tôi, cuộc sống kinh doanh của chúng tôi, cầu nguyện của chúng tôi, của chúng tôi
cách suy nghĩ, phải làm gì, làm thế nào để, khoa học, quá khứ của chúng tôi, tương lai của chúng tôi,
chỉ số thành công của chúng tôi, các tiêu chuẩn đạo Đức, tinh thần phát triển, mục tiêu của chúng tôi,
cơ thể của chúng tôi, tinh thần của chúng tôi, vũ trụ của chúng tôi, cuộc sống này, sau đây... Nó
khuyến khích con, sự giàu có, sức khỏe, tâm trí, người nghèo, những người giàu, kinh tế, các quốc gia,
những người hàng xóm, các thân nhân, những người đàn ông, phụ nữ, trẻ em, các gia đình...
2.4

HỒI GIÁO LÀ PHỔ QUÁT

Nói, [O Muhammad], "O nhân loại, thực sự tôi là sứ giả của Allah cho bạn tất cả, từ anh ta để mà
thuộc về dominion của trời và trái đất. Có là không có vị thần ngoại trừ Anh ta; Ông sẽ cho cuộc sống
và gây ra cái chết." Vì vậy, tin vào Allah và Messenger của ông, các tiên tri unlettered, những người
tin vào Allah và lời nói của ông, và làm theo anh ta rằng bạn có thể được hướng dẫn.
(Kinh Qur'an: 7/158)
Hồi giáo trong quan hệ với nhân loại, bắt đầu với người đàn ông đầu tiên. Và Hồi giáo là thông điệp
của Allah cho nhân loại qua tất cả các sứ giả của mình. Liên Ví d ụ, ở đoạn sau Allah quan chúng tôi
tôn giáo của Abraham và đề nghị của ông để con em mình về việc là người Hồi giáo:
Và Abraham hướng dẫn các con trai của ông [để làm như vậy] và [vì vậy đã làm] Jacob, [nói]:
"O con trai của tôi, thực sự Allah đã chọn cho bạn tôn giáo này, vì vậy không chết trừ khi bạn là người
Hồi giáo."
(Kinh Qur'an: 2/132)
Hồi giáo là không giới hạn bất kỳ quốc gia, cá nhân, thời gian hoặc vị trí địa lý.
Hồi giáo là tôn giáo của tất cả các sứ giả của Allah, và Hồi giáo là những tinh túy của tin nhắn của họ.
Theo một nói [17] của tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta), để xem nếu có tiên tri 124.000 [18]
ai Allah đã cho thông điệp của mình để nhân loại [19]. Adam, Noah, Abraham, Moses, Chúa Giêsu
(hòa bình khi họ) đã là chỉ là một số trong số họ. Để tin vào sứ giả của Allah là một trong các yêu cầu
của đạo hồi. Ví dụ, một người từ chối Moses hoặc Chúa Giêsu Kitô (hòa bình khi họ) là sứ giả của
Allah không được coi là một người Hồi giáo.

Tất cả các sứ giả đã cùng một thông điệp: "Tin trong một sự thật Thiên Chúa và làm tốt trình." Đây là
bản chất của thông điệp phổ quát của Hồi giáo.
Ngay cả trong tên là "Hồi giáo", chúng ta có thể thấy universality của nó: Hồi giáo không được đặt tên
theo tên của tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta), nhưng tôn giáo chủ yếu được đặt tên theo
con quan trọng nhất cho mỗi tôn giáo. Hồi giáo được đặt tên theo tên có ý nghĩa của khái niệm phổ
quát của hòa bình, và trình Allah.
Ngoài ra, như chúng ta thấy trong câu thơ sau, tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) được chỉ
định làm một messenger cho tất cả:
Và chúng tôi đã không gửi cho bạn [20] ngoại trừ như là một lòng thương xót đến thế giới.
(Kinh Qur'an: 21/107)
Không giống như tôn giáo hoặc các hệ tư tưởng dựa trên chủng tộc, Hồi giáo mời và chào đón tất cả
các loại của người dân. Theo Hồi giáo, tất cả con người là con đẻ của chỉ có một người đàn ông và
phụ nữ. Những đóng góp rất nhiều vào xã hội phong phú và cởi mở của Hồi giáo [21], như họ tạo
thuận lợi cho lối vào của mọi người từ tất cả các quốc gia vào cộng đồng Hồi giáo.
2.5

HỒI GIÁO DỰA TRÊN HÒA BÌNH

Nhấn mạnh trong câu thơ sau, lợi ích của con người là có giá trị; làm việc cho nó sẽ sản xuất các hậu
quả tích cực và lâu dài:
Ông gửi từ bầu trời, mưa, và thung lũng chảy theo khả năng của họ, và torrent mang một bọt tăng.
Và từ đó [quặng] mà họ nhiệt trong lửa, mong muốn trang sức đeo và dụng cụ, là một bọt như nó. Vì
vậy Allah trình bày [ví dụ] thật và falsehood.
Đối với trong bọt xốp, nó biến mất, [là] diễn ra; nhưng đối với đó lợi ích nhân loại, nó vẫn còn trên
trái đất.
Vì vậy Allah nay ví dụ.
(Kinh Qur'an: 13/17)
Hồi giáo có nghĩa là hòa bình và như chúng ta thấy trong câu thơ sau, Allah mời gọi chúng ta cư xử
justly [22] để tất cả mọi người bao gồm các bọn [23] :
Allah không cấm bạn từ những người không chống lại bạn vì tôn giáo không trục xuất bạn từ nhà của
bạn từ đối phó vui lòng với họ và hành động justly về hướng họ. Thật vậy, Allah yêu thương những
người hành động justly.
(Kinh Qur'an: 60/8)
3

NIỀM TIN CỐT YẾU CỦA HỒI GIÁO

Messenger [24] đã tin vào những gì đã là bắt nguồn [25] cho anh ta từ Chúa của mình, và [vì vậy có]
các tín hữu.

Tất cả [họ] có tin vào Allah và thiên thần của Ngài và cuốn sách của ông và các sứ giả của mình, [nói],
"Chúng tôi làm cho không có sự phân biệt giữa bất kỳ các sứ giả của mình."
Và họ nói,
"Chúng tôi đã nghe và chúng tôi tuân thủ.
(Chúng tôi tìm kiếm) Sự tha thứ của bạn, Chúa chúng ta, và bạn là điểm đến (cuối cùng). "
(Kinh Qur'an: 2/285)
3.1

ALLAH-MỘT THIÊN CHÚA THỰC SỰ-

Thật vậy, tôi Allah.
Có là không có vị thần ngoại trừ tôi, vì vậy tôn thờ tôi và thiết lập các cầu nguyện cho tôi nhớ.
(Kinh Qur'an: 20/14)

3.1.1

KHÁI NIỆM CHUNG NIỀM TIN IN THIÊN CHÚA AS A

3.1.1.1 KHÁI NIỆM VỀ NIỀM TIN IN CHUNG
Không tuân theo đường của những người không biết.
(Kinh Qur'an: 10/89)
Kiến thức là rất quan trọng cho sự thành công. Ví dụ, một người lái xe người muốn đi đến ông đã biết
cách, ý nghĩa của lưu lượng truy cập đăng nhập, làm thế nào để lái xe... Nếu ông biết những, ông có
thể đi một cách an toàn đến đích của mình; Nếu không, ông có thể nhập một cách sai trái, nơi ông có
thể làm cho một tai nạn lớn nơi ông có thể thậm chí chết. Như trong ví dụ đơn giản này, chúng ta cần
phải có kiến thức để đạt được mục tiêu của chúng tôi.
Tuy nhiên, kiến thức của chúng tôi được giới hạn trong kích thước tất cả [26] . Chúng tôi không có
kiến thức vượt quá giới hạn nhất định liên quan đến quá khứ, tương lai, vi mô, và các mức độ vĩ mô,
về bản chất của sự vật, nội bộ và bên ngoài mối quan hệ giữa điều [27] . Ví dụ, chúng tôi không biết
tương lai; nhưng chưa, chúng tôi yêu cầu rằng nếu chúng ta cho phép một quả táo vào ngày mai nó
sẽ rơi xuống. Một lần nữa, chúng tôi không biết những gì đang một mức độ hạt hạ nguyên tử nhất
định; Tuy nhiên, chúng tôi xác định các tính năng của một nguyên tử, và tin tưởng vào định nghĩa
rằng [28] . Nhưng trong thực tế, ví dụ, nếu chúng tôi không biết "tất cả" các cấp hạt hạ nguyên tử,
này có nghĩa rằng chúng tôi không có một kiến thức chắc chắn về các nguyên tử; của chúng tôi kiến
thức về các nguyên tử sau đó là chỉ là một niềm tin [29] ; để kiến thức của chúng tôi về tất cả mọi thứ
có một hạn chế cơ bản.
Hơn nữa, chúng tôi là một phần của vũ trụ này. Vì vậy trong trường hợp bất kỳ kiến thức của chúng
tôi là một phần.

Vì vậy, cần phải có tối đa các kiến thức có liên quan và các giới hạn của kiến thức buộc mọi người để
tạo thành một hồ sơ niềm tin về tất cả những điều mà có thể có bất kỳ ảnh hưởng khi anh ta.
Những ảnh hưởng đến chúng tôi bao gồm không chỉ của những điều mà chúng ta hoàn toàn có thể
bao gồm hoặc xem. Có thể có cũng điều thần bí mà có thể ảnh hưởng đến chúng tôi như là có thể
nhìn thấy [30] như nhấn mạnh trong các câu sau đây:
Vì vậy, tôi thề bởi những gì bạn thấy
Và những gì bạn không nhìn thấy
(Kinh Qur'an: 69/38-39)
Và các hiển thị và unseen [31] phải được phân lập từ một khác.
Ngoài ra, như chúng ta không biết đầy đủ tất cả mọi thứ, cho tất cả con người bao gồm người vô
thần, của chúng tôi kiến thức về những gì chúng ta thấy tự nhiên có liên quan đến niềm tin của chúng
tôi về unseen.
Và như nhấn mạnh trong các câu sau đây sự hài lòng chỉ với sự hiểu biết hiện nay về các hiển thị, từ
chối kiêu ngạo của unseen có thể dẫn đến lỗi:
Thay vào đó, họ đã từ chối
Đó họ bao gồm không có trong kiến thức
Và giải thích mà đã không được đi với họ.
(Kinh Qur'an: 10/39)

Và họ đó không có kiến thức. Họ thực hiện theo không ngoại trừ các giả định, và thực sự, giả định
avails không chống lại sự thật ở tất cả.
(Kinh Qur'an: 53/28)

Và khi các sứ giả của họ mang lại cho họ rõ ràng chứng minh họ exulted kiến thức (bản thân) họ sở
hữu.
(Kinh Qur'an: 40/83)
Tạo thành một hồ sơ mạnh mẽ niềm tin đúng là một trong những thách thức lớn nhất mà mỗi con
người phải đối mặt. [32] .
Vì vậy, bởi vì chúng tôi giới hạn của kiến thức và bởi vì các rõ ràng cần phải có một ý tưởng về vô hình
người có tín ngưỡng khác nhau hồ sơ: trong số những người có một số người quan tâm rất ít về
unseen và tin vào và thưởng thức Hiển thị vì nó là. Có một số người Hy vọng không có kiến thức về
unseen. Có một số người yêu cầu bồi thường để có thể biết ngay cả bản chất của thần bí ví dụ là
không tồn tại. Có những người áp dụng các cấu hình trong quá khứ hoặc đương đại niềm tin mà

không có bất kỳ bản án cá nhân. Có những người có nợ tất cả mọi thứ để lực lượng vật lý, Pháp luật,
và các mối quan hệ... Có những người có nợ tất cả cho một số con...
Phương pháp của đạo hồi là để xác nhận của chúng tôi hạn chế của các kiến thức về unseen và sau
đó để làm cho các khoản khấu trừ về unseen dựa trên nhìn thấy, thay vì từ chối unseen. Trong Hồi
giáo impossibility một số hướng dẫn từ unseen có thể đạt được chúng tôi bị từ chối. Và sự giúp đỡ
của hướng dẫn từ sự thật được chấp nhận [33] .
Logic như sự thật là độc lập từ chúng tôi, bất kỳ một trong những phương pháp tiếp cận là không ở
cùng một mức độ trueness khi so sánh với những người khác.
Các nhóm chính của niềm tin và phương pháp của họ có liên quan trong bối cảnh của chúng tôi sẽ
được giải thích và so với các phương pháp của đạo hồi trong phần sau.
3.1.1.2 HỒI GIÁO VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHÍNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THIÊN CHÚA
Trong phần này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số khía cạnh của một số phương pháp tiếp cận liên
quan đến Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ cung cấp cho chỉ là một thông tin sơ bộ cho một sự hiểu biết tốt
hơn về khái niệm của Thiên Chúa trong Hồi giáo. Trong một phần sau đó, chúng tôi sẽ giải thích rất
niềm tin vào Allah; và các đối số liên quan đến Allah sẽ giúp cho một sự hiểu biết tốt hơn về các
phương pháp tiếp cận khác từ một quan điểm hồi giáo.
3.1.1.2.1

HỒI GIÁO VÀ CÁCH TIẾP CẬN VÔ THẦN

Thật vậy, những người bạn kêu gọi ngoài Allah là công chức như bạn. Vì vậy, kêu gọi họ và cho họ
đáp ứng với bạn, nếu bạn phải trung thực.
Có họ chân với mà họ đi, hoặc có họ tay với mà họ giữ, hoặc có họ mắt với mà họ xem, hoặc có họ tai
với mà họ nghe?
Nói: Các cuộc gọi nhân viên của bạn, sau đó thực hiện một cuộc đấu tranh (để ưu tiên áp dụng)
chống lại tôi và cho tôi không có thời gian nghỉ ngơi.
(Kinh Qur'an: 194/7-195)
Trong thuyết vô thần nói chung một số mối quan hệ và lực lượng được xác định dựa trên các quan
sát hành vi của vấn đề. Và sau đó các mối quan hệ và lực lượng được coi là nguyên nhân của những
gì sẽ xảy ra để thay thế một tác giả và lõm.
Ví dụ giọt mưa rơi xuống với nhau. Trong thuyết vô thần, sự sụp đổ của các giọt theo một khuôn mẫu
nhất định dẫn đến một mối quan hệ được gọi là hấp dẫn, và sau đó mưa được cho rơi vì hấp dẫn [34].
Mối quan hệ này được cho là tuyệt đối, trong đó có là không có một trong những người có thể thay
đổi nó.
Tuy nhiên, theo đạo hồi, hành vi của vấn đề không thể dẫn chúng tôi để khám phá ra một, nhiều và
các lực lượng tuyệt đối hay mối quan hệ mà sẽ được định nghĩa là những nguyên nhân thực sự của
hành vi đó. Bởi vì suy nghĩ như vậy sẽ chỉ một không chính xác và thông tư reasoning trong rằng mối
quan hệ được xác định hoàn toàn như là hệ quả của các thực thể quan sát nào được cho là nguyên
nhân của các quan sát này. Đây cũng là bởi vì các yếu tố của những gì chúng tôi quan sát không có
mắt, tai, tâm trí, mục tiêu và một quyền lực trung tâm lâu dài giữa họ để họ có thể hành động trong

sự hòa hợp [35]. Do đó các yếu tố của những gì chúng tôi quan sát không self-defined và họ cần một
nhận dạng tự túc và tuyệt đối [36] .
Trong Hồi giáo hành vi mà chúng tôi quan sát và một mối quan hệ thực sự hấp dẫn [37] là hậu quả
của định nghĩa của độc lập và thiết kế của Allah những người là một. Dự do đó bằng cách quan sát
hành vi này, chúng tôi khám phá cách cư xử của một đối tượng và chúng tôi có thể đoán rằng nó sẽ
hành xử một cách nhất định trong phạm vi của sự đúng đắn của chúng tôi quan sát và kết luận có liên
quan. Dự đoán và tính toán này có thể bởi vì những người làm cho sự kiện này có thể bây giờ, trong
quá khứ hay trong tương lai là như nhau. Những người chi phối nó tại mỗi điểm là như nhau. Allah có
đầy đủ quyền kiểm soát các giọt [38] trong cách trực tiếp và gián tiếp.
Tương tự này áp dụng cho tất cả các nguyên nhân vật chất và các hiệu ứng trước rằng mối quan hệ
[39] các hiệu ứng mà vấn đề vì những giọt [40] và tính năng rất của họ [41] .
Allah cho những tính năng phổ biến và khác nhau để có sự hài hòa, dự đoán, nhất quán, làm đẹp
trong những điều. Ông có thể đã chọn để tạo ra những điều mà không liên quan ở tất cả, đó là không
thể hiểu, không có khuôn khổ chung/so sánh, không thời gian, hoặc các tính năng phổ biến [42]...
Vì vậy khi một self-existence tuyệt đối và độc quyền của hấp dẫn bị từ chối, sau đó có phải là một
quyền lực mà xác định và tạo ra nó, nguyên nhân và hiệu ứng của nó [43] .
Cũng trong thuyết vô thần; bất cứ điều gì mà không thể được chứng minh trực tiếp bởi kinh nghiệm
quá khứ/hiện tại của chúng tôi thông qua các cảm giác của chúng tôi bị từ chối. Có là không có quyền
lực cá nhân trên con hoặc trên con mà chúng tôi nhìn thấy trực tiếp. Khẳng định này đòi hỏi một kiến
thức đầy đủ về unseen.
Một lần nữa trong thuyết vô thần các hiển thị được coi là tự túc: như tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy
hình thành một toàn bộ trong đó họ không cần bất kỳ sự hỗ trợ từ unseen. Những điều có thể tồn tại,
duy trì bản thân, di chuyển, hành động trong sự hòa hợp, ngay cả khi họ không có khả năng để suy
nghĩ, để lên kế hoạch, để xem, nghe... Khẳng định này đòi hỏi một kiến thức đầy đủ về các hiển thị.
Tuy nhiên, trong Hồi giáo nó là chỉ Allah người là tất cả-Knower như chúng ta thấy trong sau đây
[44] :
Thực sự, những tranh chấp liên quan đến các dấu hiệu của Allah không [bất kỳ] cơ quan có đến với
họ
Hiện không phải là trong vú của họ ngoại trừ niềm tự hào,
[trong phạm vi của] mà họ không thể đạt được.
Vì vậy, tìm kiếm nơi nương náu ở Allah.
Thật vậy, nó là ông người là tất cả-thính, những tất cả-nhìn thấy [45] .
(Kinh Qur'an: 40/56)
Một ví dụ khác về các khái niệm mà Thiên Chúa được thay thế trong thuyết vô thần là trùng hợp
ngẫu nhiên: một số điều xảy ra hoặc tồn tại do trùng hợp ngẫu nhiên. Ví dụ như có hàng tỷ của Thiên
Hà, Hệ thống như hệ thống năng lượng mặt trời có thể tồn tại bằng cách trùng hợp ngẫu nhiên; và

trong một số hệ thống hành tinh như vậy nó có thể xảy ra rằng các hành tinh như chúng ta tồn tại; và
trong một số của các hành tinh như chúng ta, nó có thể xảy ra rằng các điều kiện sống tồn tại; và
trong một số hành tinh như vậy nó có thể xảy ra rằng hình thức sống tồn tại; …
Điều này dựa trên các giả định sau: những điều đơn giản đến với nhau có thể hình thành những điều
phức tạp; có một mức độ vật, nơi những điều hoàn toàn đơn giản, ở cấp đó họ yêu cầu không có
điều kiện và họ đang self-sustainable, tự túc. Và như chúng ta thấy trong câu thơ sau đây, giả định
này không phải là chấp nhận được, như Allah không phải là Thiên Chúa của các chỉ những điều phức
tạp:
Ông là Chúa của tất cả mọi thứ.
(Kinh Qur'an: 6/164)
Việc này tại bất kỳ mức độ cần tạo và duy trì sức mạnh của Allah. Vì vậy, những điều ở một mức nhất
định có thể không bao giờ được giải hoàn toàn thích với những điều "bất kỳ" cấp thấp hoặc với
những thứ ở bất kỳ giai đoạn trước đó, vì việc này tại bất kỳ mức độ cần một số điều kiện, và điều độ
thấp có hiệu quả trong bất kỳ trường hợp nào. Ví dụ, sự tồn tại của các động vật không thể được giải
hoàn toàn thích bởi sự tiến hóa và phân tử, vì không ai trong số các phân tử, nguyên tử, DNAs... là tự
túc.
Tương tự như vậy, số tiền của các nguyên tử, phân tử, hóa học hoặc sinh học sự kiện không tăng xác
suất cuối cùng của sự xuất hiện của bất kỳ sinh vật sống. Như nhìn thấy trong câu sau đây, việc tạo ra
trời và trái đất không phải là một cái gì đó ít phức tạp hơn việc tạo ra các con hoặc các hình thức khác
của cuộc sống:
Việc tạo ra của mặt trời và trái đất là lớn hơn việc tạo ra của nhân loại, nhưng hầu hết nhân loại
không biết.
(Kinh Qur'an: 40/57)
Cũng trong khi sử dụng trùng hợp ngẫu nhiên và xác suất, vô số vật nên được đưa vào tài khoản là
một yếu tố hạn chế cũng như: nếu ai nói: thêm số Thiên Hà, các thêm các xác tồn tại suất của các hệ
thống hành tinh giống như chúng ta; điều này có thể chỉ là một phần sự thật. Như một toàn thể, vô
số các thiên hà trong một cách có thể làm tăng xác suất sự tồn tại của các hệ thống hành tinh như
chúng ta; Tuy nhiên, trong những thiên hà lớn hơn nhiều, lớn hơn sự cần thiết cho một vô số các
điều kiện. Nói cách khác, trong khi việc bổ sung của mỗi nguyên tử tăng khả năng tồn tại của một hệ
thống hành tinh, nó làm giảm xác suất cho sự tồn tại của tổng số tiền của các nguyên tử [46] bao gồm
các nguyên tử bổ sung này.
3.1.1.2.2

HỒI GIÁO VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN AGNOSTIC

Agnostic niềm tin và phương pháp dựa trên xác nhận rằng như con người chúng tôi không thể bao sự
thật và Thiên Chúa ngoài của chúng tôi kinh nghiệm quá khứ/hiện tại có liên quan đến của chúng tôi
cảm giác như nhìn thấy, chạm vào... Theo cách tiếp cận này có khả năng của sự tồn tại của những gì
là vượt ra ngoài các hiển thị, nhưng là con người, chúng tôi không có khả năng để nhận biết nó. Vì
vậy, chúng tôi không thể biết liệu có bất kỳ quyền lực cá nhân trên các con và trên những gì chúng tôi
nhìn thấy.

Phương pháp tiếp cận của Hồi giáo và thuyết bất khả tri chia sẻ một thực tế rằng con có các hạn chế
về kiến thức liên quan đến unseen.
Tuy nhiên, Hồi giáo là cơ bản khác nhau từ thuyết bất khả tri trong hai khía cạnh:
Thứ nhất, trên tất cả có là một tác giả người đã tạo ra việc tạo ra; do đó, có một mối quan hệ chức
năng giữa tác giả và sáng tạo; Vì vậy, dựa trên các hiển thị, chúng tôi có thể làm cho một số kết luận
về unseen và tác giả.
Thứ hai, như đã thấy trong phần ngoại lệ của các bên dưới các câu thơ, tác giả này có sức mạnh để
chia sẻ với con một số kiến thức đó là có liên quan cho họ. Điều này làm rõ trong các đoạn sau đây:
Và họ bao gồm không phải là một điều của kiến thức của mình
Ngoại trừ những gì Ngài muốn.
(Kinh Qur'an: 2/255)
3.1.1.2.3

HỒI GIÁO VÀ NIỀM TIN PHẦN LỚN DỰA TRÊN CÁC THÔNG TIN LIÊN LẠC

Và khi nó nói với họ, "theo những gì Allah đã tiết lộ"
Họ nói, "Thay vào đó, chúng tôi sẽ làm theo đó chúng tôi tìm thấy cha của chúng tôi thực hành."
Ngay cả khi người cha của họ hiểu không có gì, cũng không phải họ đã hướng dẫn?
(Kinh Qur'an: 2/170)
Niềm tin, chủ yếu là dựa trên thông tin là đến một mức độ lớn, dựa trên việc chấp nhận các nội dung
của truyền thông trong quá khứ, sách thánh hoặc truyền thống mà không thực hiện rộng rãi vào tài
khoản khấu trừ hợp lý từ các hiển thị.
Trong Hồi giáo nói và viết các giao tiếp của tác giả là một lời nhắc nhở, và nó có chứa một phương
pháp tư duy. Thư gốc của tác giả là vũ trụ; quan sát và bản án rất quan trọng. Và mỗi người là cá
nhân chịu trách nhiệm về chi tiêu các nỗ lực để tìm hiểu về sự thật. Cũng, ông được mời để lọc với
logic của mình thông tin liên lạc đến Anh ta từ đương thời của ông và tổ tiên của ông. Những câu sau
đây đề cập đến thực tế này:
Và đọc cho họ những tin tức của Abraham,
Khi ông nói với cha mình và người dân của mình, những gì làm bạn tôn thờ?
Họ nói rằng, chúng tôi tôn thờ thần tượng, và vẫn còn họ cống hiến.
Ông nói, làm họ nghe bạn khi bạn khẩn?
Họ có lợi bạn, hoặc họ có hại?
Họ nói, nhưng chúng tôi thấy cha của chúng tôi làm như vậy.
(Kinh Qur'an: 26/69-74)

Và mỗi một trong số họ sẽ đến với anh ta riêng vào ngày phục sinh.
(Kinh Qur'an: 19/95)

Nói, "O người của Kinh Thánh [47] , tới một từ đó là công bằng giữa chúng tôi và bạn mà chúng tôi
sẽ không tôn thờ ngoại trừ Allah và không liên kết bất cứ điều gì với anh ta và không có nhau như
Chúa thay vì Allah."
Nhưng nếu họ lần lượt đi, sau đó nói rằng, "Chứng rằng chúng tôi là người Hồi giáo [gửi cho anh ta]."
(Kinh Qur'an: 3/64)
Một nhóm các tín ngưỡng mà chủ yếu được dựa trên thông tin liên lạc là thuyết đa thần. Polytheist
điền vào chân không của kiến thức bằng cách gán các quyền hạn để quan sát của anh/cô ấy. Các
quyền hạn được gán một cách rõ ràng hoặc ngầm có thể giống như nhìn thấy, nghe, tự duy trì, selforganizing, giao tiếp...
Hầu như tất cả các tôn giáo khác không phải Islam, bao gồm cả vô thần, thuyết bất khả tri, thuyết
phiếm thần, và như vậy chia sẻ Sân vườn phổ biến như vậy với thuyết đa thần. Ví dụ trong thuyết đa
thần một số quyền hạn được gán cho các thần tượng con người thực hiện, hoặc để mặt trời, mặt
trăng và thậm chí một số con được xác định là vị thần của con người. Tương tự, trong thuyết vô thần
quyền hạn nhất định được gán cho các vấn đề, đối tượng hoặc các thực thể của con. Và làm cho một
cách tiếp cận vô thần chung chung: khi một thử nghiệm được thực hiện, hậu quả của nó được tổng
quát hóa phổ biến, và các thực thể mà được sử dụng trong thử nghiệm đó đưa ra các thuộc tính nhất
định. Mối quan hệ nhất định được đặt tên. Và sau đó có một đối tượng có quyền hạn nhất định. Nếu
một thử nghiệm các thay đổi được phát hiện trước đó trong một số trường hợp, sau đó quyền hạn
hoặc các thuộc tính được định nghĩa lại. Những gì được phát minh và được biết đến một mức độ
nhất định được mở rộng để những gì là không rõ, như đã nêu trong các điều sau đây:
"Bạn không phục vụ bên cạnh anh ta nhưng tên mà bạn đã đặt tên, bạn và cha của bạn."
(Kinh Qur'an: 12/40)
Một trích đoạn trong Allah từ một người tin tưởng là có liên quan trong sự tôn trọng này:
"Đây là những người của chúng tôi thiết lập các vị thần bên cạnh anh ta. Nếu chỉ có họ có thể cung
cấp cho bất kỳ bằng chứng để hỗ trợ các đứng của mình! Ai là hơn ác hơn một trong những người
fabricates nằm và thuộc tính chúng Allah?"
(Kinh Qur'an: 18/15)
Cách tiếp cận này là dễ chịu cho một con người, vì nó đòi hỏi từ chối bất kỳ quyền lực cá nhân trên
con người hoặc trên những gì con người có thể quản lý. Cách tiếp cận này không yêu cầu gửi một
quyền lực cá nhân cao hơn con người. Nó đòi hỏi adoring điều mà con người đã thực hiện, chẳng hạn
như thần tượng/quy chế với mắt, tai được thực hiện bởi con người hoặc lực lượng và các mối quan
hệ được xác định bởi con... Cách tiếp cận này nói rằng các thực thể vật lý ở cấp độ của một con người

có thể làm cho vũ trụ này tồn tại. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không có bất kỳ bằng chứng rằng hỗ
trợ chính nó như nó là một phần rất, chủ quan và kết luận của nó có thể thay đổi.
Trong đoạn sau đây chúng ta thấy một tham chiếu đến động lực cơ bản phương pháp tiếp cận như
vậy:
Bạn đã thấy những người mất như là Thiên Chúa của ông mong muốn của riêng mình? Sau đó bạn sẽ
chịu trách nhiệm cho anh ta?
(Kinh Qur'an: 25/43)
3.1.1.3 TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TIN RẰNG TRONG MỘT HOẶC NHIỀU VỊ THẦN, HOẶC TRONG NHỮNG
ĐIỀU MÀ TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC KHÁI NIỆM VỀ THIÊN CHÚA
Mỗi bên rejoices ở đó là với chính nó.
(Kinh Qur'an: 23/53)
Một trong các định nghĩa của khái niệm về Thiên Chúa có thể là "nguyên nhân của tất cả" như chúng
tôi có thể một phần kết luận từ các câu sau đây:
Nói: "Tất cả là từ Allah."
(Kinh Qur'an: 4/78)

Đó là Allah, Chúa của bạn;
Có là không có vị thần ngoại trừ Anh ta,
Tác giả của tất cả mọi thứ.
(Kinh Qur'an: 6/102)
Tất cả mọi người tin tưởng vào một số giải thích cho bất cứ điều gì ông quan sát. Nói cách khác, ngoại
trừ vô thức, tất cả mọi người tin rằng trong một số thing(s) tương ứng với Thiên Chúa. Mức cao nhất
của mỗi cá nhân giải thích cho tất cả các ông quan sát tương ứng với các khái niệm về Thiên Chúa [48]
trong Hồi giáo. Ví dụ, một số Kitô hữu có thể tin rằng Chúa Giêsu Kitô (hòa bình khi anh ta) là ông từ
mà tất cả mọi thứ đi kèm; Vì vậy, cho này Christian Giêsu tương ứng với Thiên Chúa. Ví dụ, một
người vô thần có thể tin rằng các lực lượng vật lý và các mối quan hệ là điều, do đó, tất cả mọi thứ
xảy ra; Vì vậy, cho này vô thần lực lượng vật lý các mối quan hệ tương ứng với các khái niệm về Thiên
Chúa. Tự nhiên tất cả các không đúng sự thật cùng một lúc, bởi vì họ là khác nhau.
Vì vậy, dựa trên ở trên định nghĩa rằng Thiên Chúa là nguyên nhân của tất cả, các cuộc thảo luận
không phải là ngày Chúa trời tồn tại hay không [49] . Thay vào đó nó nên vào người Thiên Chúa thực
tế là, và những người thực sự gây ra tất cả là. Là Thiên Chúa thật sự là một nhóm các luật vật lý có
liên quan hoặc không liên quan và lực lượng, Thiên Chúa của trời hay thần mặt trăng, một con
người... hoặc là cho ông một người tự túc và incomparable với tất cả những điều này?

3.1.2 CÓ LÀ KHÔNG CÓ THẦN NHƯNG ALLAH : VŨ TRỤ NÀY VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA NÓ KHÔNG
PHẢI LÀ TUYỆT ĐỐI, CÓ QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI CHỈ CÓ MỘT
Vì vậy, biết rằng:
Có là không có Thiên Chúa nhưng Allah.
(Kinh Qur'an: 47/19)

Phục vụ Allah, và tham gia không có đối tác với anh ta.
(Kinh Qur'an: 4/36)

Và đề cập [đến, O Muhammad], khi Luqman nói cho con trai mình trong khi ông hướng dẫn anh ta,
"O con trai của tôi, không liên kết [bất cứ điều gì] với Allah. Thật vậy, các Hiệp hội [với anh ta] là bất
công tuyệt vời [50]. "
(Kinh Qur'an: 31/13)

Allah tha thứ không phải là một đối tác nên được gán Ngài [51] .
Ông tha thứ (Tất cả) tiết kiệm mà ông sẽ.
Whoso ascribes đối tác để Allah, ông thực sự đã phát minh một tội lỗi to lớn.
(Kinh Qur'an: 4/48)
Như một phần giải thích ở trên, nhiều vị thần thành thần tượng, mặt trời hoặc mặt trăng, hoặc các vị
thần trong các hình thức của lực lượng vật lý hay mối quan hệ không có bất kỳ cơ sở và mạnh mẽ bị
từ chối trong Hồi giáo. Con hoặc các bộ phận khác của vũ trụ này không phải phần, đại diện, hình
thức, và các phiên bản của Allah.
Sau đó, nếu chúng tôi từ chối các vị thần sai, chúng tôi sẽ cùng với sự thật Thiên Chúa như những
kinh nghiệm của Abraham (hòa bình khi anh ta):
Và vì vậy chúng tôi đã làm hiển thị Abraham lĩnh vực thiên đường và trái đất mà ông có thể trong
một số [trong Đức tin].
Vì vậy, khi đêm bọc ông [bóng tối], ông thấy một ngôi sao. Ông nói, "Đây là Chúa của tôi." Nhưng khi
nó thiết lập, ông nói, "tôi thích không phải là những người mà biến mất."
Và khi ông thấy mặt trăng tăng, ông nói, "Đây là Chúa của tôi." Nhưng khi nó thiết lập, ông nói, "Trừ
khi Chúa của tôi hướng dẫn cho tôi, tôi sẽ chắc chắn trong số những người đi lạc lối."
Và khi ông thấy mặt trời mọc, ông nói, "Đây là của tôi Chúa;" Điều này là lớn hơn." Nhưng khi nó thiết
lập, ông nói, "O người của tôi, thực sự tôi là miễn phí từ những gì bạn liên kết với Allah.

Thật vậy, tôi đã chuyển các khuôn mặt của tôi đối với ông người đã tạo ra trời và đất, inclining đối với
sự thật, và tôi không có của những người khác liên kết với Allah."
(Kinh Qur'an: 6/75-79)
Sâu bên trong tất cả mọi người có hoặc là niềm tin vào Allah: tại một giai đoạn nhất định trong khi
chúng tôi đã không phát minh ra các vị thần sai Allah đã mang lại cho các linh hồn của chúng tôi vào
sự tồn tại, đặt câu hỏi chúng tôi và chúng tôi đã chứng kiến để anh ta là Chúa chúng ta. Điều này
được giải thích trong đoạn sau đây:
Và [đề cập đến] khi Chúa của bạn Lấy từ con của Adam từ lưng của họ hậu duệ của họ và làm cho họ
làm chứng của mình, [nói với chúng], "tôi không phải là Chúa của bạn?" Họ nói, "Vâng, chúng tôi đã
nói." [Điều này] vì sợ bạn nên nói về những ngày của phục sinh, "Thực sự, chúng tôi đã này không
biết."
(Kinh Qur'an: 7/172)
3.1.3 PHƯƠNG PHÁP ĐỂ HIỂU NHỮNG NGƯỜI ALLAH LÀ VÀ MỘT SỐ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG LIÊN
QUAN ĐẾN ANH TA RẰNG CHÚNG TA QUAN SÁT TRONG VŨ TRỤ CỦA CHÚNG TÔI
Nói:
"Đây là cách của tôi.
Tôi gọi Allah với kiến thức chắc chắn,
Tôi và bất cứ ai sau tôi."
(Kinh Qur'an: 12/108)
3.1.3.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT
Trong Hồi giáo, các phương pháp để hiểu Allah bắt đầu với những cảm giác của lòng biết ơn,
carefulness, các quan sát của vũ trụ và lý luận.
Hầu hết mọi người là xin cám ơn và cẩn thận sẽ hỏi những câu hỏi này: tất cả các ủng hộ chúng tôi
kinh nghiệm đến từ đâu? Những đau đớn đến từ đâu? Tại sao tôi được sinh ra? Tại sao để sống? Hầu
hết mọi người hợp lý sẽ hỏi: tại sao những gì chúng tôi quan sát cách nó là?
Sau đó, chúng tôi sẽ phân bổ một số nỗ lực để quan sát và lý luận về những gì chúng tôi quan sát.
Sau đó, như một sản phẩm cho chúng ta một ý tưởng về sản xuất của nó, do đó, vũ trụ này cũng sẽ
cung cấp cho chúng tôi - những người tin Chúa - một ý tưởng về tác giả của nó. Ví dụ, khi một người
thấy Mosque Sultanahmet , ông sẽ có một ý tưởng về kiến trúc sư của mình, rằng ông có một số khả
năng về toán học, vẻ đẹp, xây dựng đội nhóm, tài, lập kế hoạch và vân vân. Như thế này, vũ trụ mà
chúng tôi quan sát cũng cho chúng ta ý tưởng về tác giả của nó.
Tác giả là không cho chúng tôi, chúng tôi đang cho tác giả, do đó, ông không phải theo nguyện vọng
của chúng tôi; nhưng ông là theo mình và theo các kết luận chính xác mà chúng tôi có thể làm theo
hướng dẫn của mình về những gì chúng tôi quan sát một cách khách quan trong vũ trụ. Allah nói như
sau:

Nhưng nếu sự thật đã theo mong muốn của họ, thiên đường và trái đất và bất cứ ai là trong đó sẽ có
bị rách.
(Kinh Qur'an: 23/71)
Trong sự tôn trọng này, trong kinh Qur'an, Allah làm cho rất nhiều tài liệu tham khảo cho các sự kiện
Thiên văn vật lý, sinh học và sự kiện.
Tất cả mọi thứ trong vũ trụ này là một dấu hiệu cho chúng ta thấy sự thống nhất, các cường quốc, và
các thuộc tính nhất định của Allah.
Không có gì khác hơn so với Allah là không tự túc cũng không phải là tác giả, tất cả mọi thứ là kết quả
của các thuộc tính của Allah. Vì vậy, tất cả mọi thứ cho thấy chúng tôi một số thuộc tính của Allah
[52]. Dưới đây là một số ví dụ.
3.1.3.2 VÍ DỤ
3.1.3.2.1

RẤT NHIỀU NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ

Và nó là ông những người sản xuất gardens, trellised và untrellised, và datepalms, và cây của các hình
dạng khác nhau và hương vị (các loại trái cây và hạt giống của nó) và ô liu, và lựu, giống và khác nhau.
(Kinh Qur'an: 6/141)
Trong vũ trụ của chúng tôi, chúng tôi quan sát nhiều điều tương tự hoặc so sánh. Ví dụ, có hàng tỷ
của các điện tử, tỷ tương tự như nguyên tử, thực vật và động vật... Ví dụ, các electron là thực thể
riêng biệt, nhưng họ cũng tương tự và phải tuân theo các quy tắc tương tự.
Và như vũ trụ này là toán học [53], cho dù chúng tôi nhìn vào micro hoặc vĩ mô cấp; hoặc trong quá
khứ hay trong tương lai, chúng tôi luôn luôn quan sát tình huống tương tự trong tất cả mọi thứ. Dù là
quy mô, chúng tôi có thể phân chia trong kích thước khác nhau và có bộ phận đó là riêng biệt nhưng
có tương tự hoặc so sánh.
Điều này cho thấy chúng tôi rằng nguồn gốc của tất cả đó và tất cả được tạo ra và duy trì bởi cùng
một tác giả, nhà thiết kế. Nếu không, chúng tôi sẽ không thể quan sát điện tử tương tự như ngay cả
hai.
3.1.3.2.2

ĐIỀU - BAO GỒM CẢ QUAN HỆ NHÂN QUẢ - LÀ MỘT PHẦN CỦA HỆ THỐNG

May mắn là ông trong tay có dominion, và ông là tất cả về những điều có thẩm quyền
[Anh] người đã tạo ra cái chết và cuộc sống để kiểm tra như của bạn là tốt nhất trong hành động
Ông là Majestic, Forgiving [và] người đã tạo ra trời bảy trong lớp.
Bạn không nhìn thấy trong việc tạo ra thương xót đặt bất kỳ mâu thuẫn.
Vì vậy lại tầm nhìn (của bạn) (bầu trời); bạn có thấy bất kỳ nghỉ?
Sau đó trở lại tầm nhìn (của bạn) hai lần, một lần nữa.
Tầm nhìn (của bạn) sẽ trở lại để bạn hạ nhục trong khi nó là mệt mỏi.

(Kinh Qur'an: 67/1-4)
Một dấu hiệu của sự thống nhất của tác giả tất cả là tất cả mọi thứ trong vũ trụ này là một phần của
hệ thống.
Một điện tử trong mắt của chúng tôi có thể là một phần của một nguyên tử, tế bào một, của mắt của
chúng tôi, của người đứng đầu của chúng tôi, của cơ thể của chúng tôi, Hệ thống năng lượng mặt
trời... hoặc nó có thể là một phần của hệ thống khác.
Mắt của chúng tôi, đôi tai của chúng tôi, trái đất, mặt trăng, mặt trời, một hòn đá, một con chim... họ
là tất cả các bộ phận của hệ thống. Bất cứ điều gì mẫu chúng tôi đi, bất cứ điều gì hình ảnh chúng tôi
đưa chúng ta sẽ thấy rằng nó là một phần của hệ thống và rằng nó có chứa hệ thống và các bộ phận
của hệ thống. Tất cả mọi thứ là chức năng liên quan đến nhiều điều.
Tất cả các phòng đều có ý nghĩa về chức năng và liên quan đến những người khác. Chúng tôi có thể
thấy điều này ngay cả trong điều đồng thời trong một bức ảnh của chúng tôi. Quan hệ nhân quả là
cũng chỉ là một phần của toàn bộ này chỉ là một hệ quả của sự thống nhất trên tất cả.
Mặt khác, mặc dù phần không có sức mạnh để lên kế hoạch, tổ chức hoặc để phân tích họ tồn tại và
chúng hoạt động trong sự hòa hợp bên trong và bên ngoài chính mình.
Những điều mà hình thành hệ thống và hành động hài hòa Hiển thị rằng họ được xác định bởi một
Creator và rằng họ là dưới sự kiểm soát của tác giả và lõm. Nếu không có hệ thống có thể tiếp tục tồn
tại, và chúng tôi sẽ không thể làm khoa học để hiểu bất cứ điều gì, để dự đoán, để tính toán, phát
minh ra...
Như chúng ta thấy trong các câu sau đây, tất cả mọi thứ là "chủ đề" để các hành vi của Allah:
Sau đó họ không nhìn các con lạc đà cách chúng được tạo ra?
Và bầu trời như thế nào nó đã được nâng lên?
Và tại dãy núi làm thế nào họ đã được dựng lên?
Và lúc trái đất như thế nào nó đã được trải ra?
Hiện nhắc nhở, [O Muhammad]; bạn đang chỉ là một lời nhắc nhở.
Bạn phải qua chúng một bộ điều khiển.
(Kinh Qur'an: 88/17-22)
Một lần nữa, như chúng ta thấy trong các câu sau đây, khả năng nghe của chúng tôi, mắt, trái tim, và
trái đất; họ là tất cả cho một lý do; và trong ý nghĩa này họ là thống nhất dưới một:
Và nó là người sản xuất cho bạn nghe và tầm nhìn và trái tim; ít bạn có biết ơn. Và nó là người đó đã
nhân với bạn trong suốt trái đất, và cho anh ta, bạn sẽ được thu thập.
(Kinh Qur'an: 23/78-79)

Tương tự như vậy, tất cả các sinh vật tồn tại vì nhiều lý do, và họ là tương tự cho chúng tôi trong các
khía cạnh nhất định như đã nêu trong đoạn sau đây:
Và có các sinh vật không có trên [hoặc trong] trái đất hoặc con chim bay với cánh, ngoại trừ rằng họ
là các cộng đồng giống như bạn.
(Kinh Qur'an: 6/38)
Và khi chúng tôi nhận thấy trong câu sau đây, tất cả mọi thứ exalts anh ta, và tất cả mọi thứ là công
chức của Allah, và họ được duy trì bởi Allah:
Bảy thiên đường và trái đất và bất cứ điều gì là trong đó nâng cao anh ta. Và không có phải là một
điều ngoại trừ rằng nó exalts [Allah] bởi ca ngợi của mình, nhưng bạn không hiểu của họ [cách]
exalting. Thật vậy, ông là bao giờ Forbearing và khoan dung.

(Kinh Qur'an: 17/44)
3.1.3.2.3

SỰ THỐNG NHẤT TUẦN TỰ

Và nó là người gửi những cơn gió là tidings tốt trước khi lòng thương xót, và chúng tôi gửi từ nước
tinh khiết của bầu trời mà chúng tôi có thể mang lại cho cuộc sống do đó, một vùng đất chết và cung
cấp cho nó như là thức uống cho những người chúng tôi tạo ra rất nhiều vật nuôi và người đàn ông.
(Kinh Qur'an: 25/48-49)
Khả năng của chúng tôi liên quan đến những thứ cho người khác trong kích thước của thời gian cũng
cho thấy chúng tôi sự thống nhất trên tất cả: giọt mưa, sau đó các hạt giống chia, sau đó các nhà máy
phát triển, và sau đó các loài động vật ăn các nhà máy... Các sự kiện tuần tự hài hòa Hiển thị một sức
mạnh trên tất cả. Tất cả mọi thứ có một hướng, có một mục tiêu.
Khi trời mưa, Allah đã mục tiêu trong mưa. Nhưng theo phương pháp tiếp cận disbelieving, mưa là
chỉ là một sự kiện vật lý cô lập; Khi trời mưa, không ai có bất kỳ mục tiêu để sản xuất bằng cách để
mưa.
Tuy nhiên, thực tế cuộc sống không phải là như một ảo ảnh phim. Chúng trong một bộ phim tôi cảm
thấy ví dụ rằng chúng ta thấy một con chim bay, mặc dù có những hình ảnh tĩnh chỉ đến một khác ở
một tốc độ nhất định. Nếu chúng tôi phóng to lên hậu duệ của mưa trong các điều kiện thực tế thời
gian, để các chi tiết minutest, chúng tôi không thể đạt được một thực tế cấp nơi có chỉ là một hình
ảnh. Ở mọi cấp độ có một phong trào, năng lượng, một hướng. Vì vậy, trong thực tế, nếu chúng tôi
phóng to trong kích thước của thời gian, chúng tôi luôn luôn thấy rằng những nguyên nhân và kết
quả với nhau. Ở mức độ không có, chúng tôi sẽ có thể để xem chỉ là những kết quả, hoặc chỉ là những
nguyên nhân. Vì vậy, những nguyên nhân không thể được coi như là bị cô lập từ kết quả [54]; và họ
không thể được coi là cuối cùng nguồn gốc của những gì chúng tôi quan sát.
Vì vậy, quá khứ dựa trên tương lai, tương lai dựa trên quá khứ. Và tất cả dựa trên sẽ của Allah một
như chúng ta thấy trong ví dụ ở các câu sau đây:
Và (chúng tôi) gửi xuống, từ những đám mây mưa, đổ nước; rằng chúng tôi có thể mang lại cho ra do
đó hạt ngũ cốc và các loại thảo mộc.

(Kinh Qur'an: 78/14-15)
Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết liên quan đến sự thống nhất tuần tự thuộc 3.6 dưới tiêu đề "Số
phận".
3.1.3.3 NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ THAY ĐỔI
Nói,
"O Allah, chủ sở hữu của chủ quyền, bạn cung cấp cho chủ quyền mà bạn sẽ và bạn có quyền từ
người mà bạn sẽ.
Bạn tôn vinh người mà bạn sẽ và bạn khiêm tốn mà bạn sẽ.
Trong tay của bạn là tốt [tất cả].
Thật vậy, bạn đang trên tất cả mọi thứ có thẩm quyền.
Bạn gây ra đêm để nhập ngày, và bạn gây ra ngày để nhập vào ban đêm;
Bạn mang lại cho cuộc sống của người chết, và bạn mang lại cho người chết trong cuộc sống.
"Và bạn cung cấp cho cung cấp mà bạn sẽ không có tài khoản."
(Kinh Qur'an: 3/26-27)
Khi chúng tôi quan sát vũ trụ, chúng ta thấy rằng các bộ phận có thể thay đổi. Ví dụ, có là cái chết, có
sự sống; đó là đêm, có ngày. Đây cũng là tình hình ở mức độ hạt hạ nguyên tử, và mức độ Thiên Hà.
Và nếu các phần của một toàn bộ có thể thay đổi, thì tổng thể của nó là cũng tùy thuộc vào sự thay
đổi. Ví dụ, nếu tôi có thể làm tan chảy và thay đổi các bộ phận của một chiếc xe, sau đó tôi có thể
thiết kế lại và thay đổi chiếc xe. Vì vậy, các vũ trụ này, bao gồm tất cả các vấn đề của nó, Pháp luật
vật lý của nó, các quy tắc sinh học và tổng thể của nó có thể được thiết kế và tạo ra trong các hình
thức khác nhau, cấu trúc.
Một số người cho rằng họ có thể giải thích tất cả mọi thứ với các luật vật lý, mối quan hệ, và như vậy;
theo họ, vì pháp luật vật lý và như vậy, vũ trụ này là những gì đã; Vì vậy, có là không cần thiết cho bất
kỳ Thiên Chúa.
Theo kinh Qur'an Tuy nhiên, chỉ Allah là tuyệt đối và bất cứ điều gì khác có thể sẽ của ông. Và gạch
chân trong các báo ở trên từ kinh Qur'an cùng với các khái niệm của sự thay đổi, ông là có khả năng
để làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Không có gì mà chúng tôi quan sát trong vũ trụ của chúng tôi bao
gồm các quy tắc vật lý, mối quan hệ là tuyệt đối. Allah có thể tạo ra hoặc có thể đã tạo ra vũ trụ nơi
quy tắc vật lý, mối quan hệ là khác nhau. Vì vậy, không có quy tắc vật lý hoặc mối quan hệ có thể
được sử dụng để cuối cùng có thể giải thích tại sao những gì chúng tôi quan sát xảy ra. Và do đó, toàn
bộ vũ trụ này không phải là một cấu trúc có thể.
Trong kinh Qur'an có ví dụ đó cho thấy rằng không có gì là tuyệt đối ngoại trừ Allah. Sau đây là một
trong số họ:
(Allah nói:)

"Và những gì là trong tay phải của bạn, O Moses?"
Ông nói,
"Đó là nhân viên của tôi;" Tôi nạc khi nó, và tôi đã mang xuống lá cho cừu của tôi, và tôi trong đó có
sử dụng khác."
[Allah] nói; "Ném nó xuống, O Moses."
Vì vậy, ông đã ném nó xuống, và do đó là một con rắn, di chuyển nhanh chóng.
[Allah] nói, "nắm bắt CNTT và sợ không;
Chúng tôi sẽ trả lại để tình trạng cũ."
(Kinh Qur'an: 20/17-21)
Nếu bởi một quy tắc vật lý tôi giải thích một cái gì đó ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không phải ở Đức, sau đó
quy tắc này không phải là một quy tắc vật lý hoàn toàn hợp lệ trong thực tế. Tương tự, nếu bởi một
quy tắc tôi giải thích một cái gì đó chỉ trong vũ trụ này nhưng không có gì bên ngoài vũ trụ này, quy
tắc này không phải là một quy tắc tuyệt đối.
Vũ trụ này chính nó là một vũ trụ được thiết kế đặc biệt. Vũ trụ này là chỉ là một sự lựa chọn của
Allah. Nó không phải là sự thật toàn bộ và tuyệt đối.
Vì vậy, nếu các loại khác nhau của vũ trụ có thể tồn tại, những lời giải thích khoa học hiện nay là luôn
luôn giải thích địa phương. Và họ không phải là tuyệt đối. Nếu chúng tôi đưa họ như tuyệt đối, cách
tiếp cận này sẽ không được khoa học, và nó sẽ nhân tạo hạn chế của chúng tôi kiến thức tiềm năng.
Bất kỳ kiến thức liên quan đến khoa học phụ thuộc vào các quan sát của chúng tôi. Nếu quan sát của
chúng tôi là khác nhau, các kiến thức khoa học sẽ là khác nhau là tốt. Ví dụ, khoa học tuyên bố để giải
thích tại sao bút đi xuống khi tôi cho nó. Tuy nhiên, nếu nó đi lên khi tôi cho nó, khoa học nào tuyên
bố để giải thích nó một lần nữa. Kiến thức khoa học của chúng tôi là phản ứng trong tự nhiên. Vì vậy,
nó không có thể giải thích tại sao những thứ là cách chúng, nhưng nó giải thích đến một mức độ nhất
định như thế nào những điều xảy ra.
Theo đạo hồi, Allah cho sinh vật của mình tính năng của họ và làm cho chúng xảy ra. Vì vậy, vật lý,
sinh học... quy định là cần thiết vì các lý do thực tế và chúng làm tăng sự vĩ đại của nghệ thuật của
Allah, vẻ đẹp và sự hài hòa trong những gì chúng tôi quan sát. Chúng tôi cần các quy tắc và các tính
năng để hiểu "làm" những điều xảy ra, do đó chúng tôi có thể sử dụng chúng, do đó chúng tôi có thể
phát minh ra máy, vì vậy mà chúng tôi có thể giải quyết vấn đề... Nhưng họ không phải là tuyệt đối.
Đó là một phần giải thích về các sự kiện kinh nghiệm.
Theo đạo hồi, nguyên nhân cuối cùng của những gì chúng tôi quan sát và những gì chúng tôi không
quan sát là một tác giả và một lõm. Do đó để xem xét như là tuyệt đối trong một số mối quan hệ mà
có thể được thiết kế một cách khác nhau và nợ cho họ những gì chúng tôi quan sát là không chấp
nhận được.

Vì vậy, nếu vũ trụ này là chỉ là một lựa chọn thay thế, sau đó chỉ những người đã chọn thay thế hiện
nay là tuyệt đối, và như vậy "không có Thiên Chúa không" "ngoại trừ Allah" những người có sức
mạnh tổng thể trên mỗi điều.
3.1.3.4 ĐIỀU LÀ THỤ ĐỘNG -IN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TẠO RA SỨC MẠNH CỦA ALLAH
Không suy nhược để mặt trời hoặc mặt trăng,
nhưng suy nhược Allah, người tạo ra chúng.
(Kinh Qur'an: 41/37)

Họ có có bàn chân mà họ đi?
Hoặc họ đã có bàn tay mà họ tấn công?
Hoặc họ có đôi mắt mà họ thấy?
Hoặc họ có tai mà họ nghe?
Nói, [O Muhammad],
"Gọi đối tác' của bạn' và sau đó âm mưu chống lại tôi và cho tôi không có thời gian nghỉ ngơi."
(Kinh Qur'an: 7/195)
Mỗi điều có một sự tồn tại do sẽ, sức mạnh và kiến thức của Allah. Các yếu tố của một điều và các hệ
thống có điều này cũng có một sự tồn tại do sẽ, sức mạnh và kiến thức của Allah. Mối quan hệ này
giữa Allah và bất cứ điều gì là duy nhất. Có là không có mối quan hệ tương tự như trong số những
thứ khác hơn so với Allah. Đây là song song với một thực tế cơ bản của Islam đã nêu trong đoạn sau
đây:
Có là không có Thiên Chúa nhưng Allah.
(Kinh Qur'an: 3/62)
Do đó, không có đối tượng mà chúng tôi quan sát là tự túc hoặc tuyệt đối. Khi tôi nói "bảng này nhỏ",
thậm chí là các tính năng của smallness không thuộc về trong thực tế để bảng này, tính năng này
không phải là bên trong bảng này. Bảng nhỏ chỉ tương đối với cái gì khác. Cũng vậy đúng cho các bộ
phận của bảng là tốt. Này tương tự áp dụng cho các tính năng khác của bảng là tốt, bao gồm khối
lượng, năng lượng, chức năng của nó, màu sắc của nó... Điều này là không chỉ cho sự hiểu biết của
chúng tôi nhưng cho rất và các thuộc tính rất của bảng.
Bảng có thể không có bất kỳ chức năng hơn bất cứ điều gì khác ngoại trừ nếu nó xác định cùng với
những thứ khác như một phần của một hệ thống phối hợp tốt với tất cả các bộ phận của nó, được
xác định bởi cùng một definer.
Vì vậy, mỗi trong những điều mà chúng tôi quan sát, cần sự thống nhất của tác giả "một" và "một"
lõm trên họ để tồn tại và để có nghĩa là bất cứ điều gì.

Sự thống nhất của Allah trên tất cả, ngắn gọn giải thích trong các câu sau đây:
Nói:
"Ông là Allah, một"
Allah là các tự túc [55]
Ông begets không được sinh ra.
"Và đó là không có gì so sánh với anh ta."
(Kinh Qur'an: 112/1-4)
Như chúng ta thấy trong câu thơ sau, tất cả mọi thứ tồn tại có biện pháp của nó trong tầm nhìn của
Allah:
Và tất cả mọi thứ với anh ta là bởi (do) biện pháp.
(Kinh Qur'an: 13/8)
Vì vậy, có chỉ có một Thiên Chúa và mà không có sự thống nhất của ông trên tất cả, không có gì có
thể tồn tại, không có gì có thể có nghĩa là bất cứ điều gì, không có gì có thể có thuộc tính bất kỳ.
Không có không có thần khác đồng thời hoặc liên tiếp. Ông là một Thiên Chúa tất cả bao gồm. Ông là
nguyên nhân cuối cùng và ngay lập tức tất cả. Ông không phải là một nguyên nhân một phần.
3.1.3.5 MỘT SỐ SỰ KIỆN KHÁC, MÀ CHO CHÚNG TA THẤY SỰ THỐNG NHẤT CỦA ALLAH TRÊN TẤT CẢ
Và không vắng mặt từ của các ngươi là bất kỳ [một phần của một] trọng lượng của nguyên tử trong
vòng trái đất hoặc trong thiên đường hoặc [bất cứ điều gì] nhỏ hơn hoặc lớn hơn, nhưng mà nó là
trong một đăng ký rõ ràng.
(Kinh Qur'an: 10/61)

May mắn là ông trong tay có chủ quyền, và, ông là có thể làm tất cả mọi thứ.
(Kinh Qur'an: 67/1)
Chúng tôi có thể quan sát các ví dụ khác, mà cho thấy rằng có một sự thống nhất trên mỗi điều và
trên tất cả. Ví dụ, nếu tôi thả một cây bút trên mặt đất, tôi biết rằng cho đến khi nó đạt đến mặt đất,
trái đất sẽ xoay một góc độ nhất định, hoặc một photon trên một ngôi sao sẽ đi một khoảng cách
nhất định. Photon không thể tiến hành một mm không có cây bút được tiến hành một khoảng cách
nhất định, và ngược lại.
Chúng Tuy nhiên sâu chúng tôi đi ở các cấp độ vi mô, Tuy nhiên ngược chúng tôi đi trong thời gian,
tôi quan sát tình huống tương tự.
Sự hài hòa của không thời gian và khả năng tính toán, để so sánh, để dự đoán và để thưởng thức
Hiển thị sự thống nhất trên tất cả. Harmony này mặc dù có đa dạng trong vũ trụ này, cho thấy rằng
tất cả mọi thứ có thể sẽ và quyền hạn của một All-Powerful Thiên Chúa.

3.1.4

TÊN CỦA ALLAH

Ông là Allah, khác hơn so với người mà có là không có vị thần, Knower của unseen và các chứng kiến.
Ông là Beneficent, Merciful.
Ông là Allah, khác hơn so với người mà có là không có vị thần, quyền, sự thanh khiết, hòa bình,
Bestower của Đức tin, Overseer, hùng vĩ, Compeller, cấp trên.
Vinh quang cho Allah! (Cao là ông) trên bất cứ điều gì họ liên kết với anh ta.
Ông là Allah, Đấng tạo hóa, xướng, các nhà thiết kế; Ông thuộc về các tên đẹp nhất.
Bất cứ điều gì là ở mặt trời và trái đất exalting cho anh ta. Và ông là Majestic, sự khôn ngoan.
(Kinh Qur'an: 59/22-24)
Trong kinh Qur'an, Allah cho phép chúng tôi biết nhiều người trong số các thuộc tính của mình. Ví dụ,
một, The Creator, The thiết kế, The Knower, Beneficent Merciful, The Forgiver, The gần, The Truth,
The Mighty Doer của những gì Ngài muốn...
Sự thống nhất của ông là rất quan trọng trong điều khoản của tất cả các thuộc tính của mình. Ví dụ,
một Thiên Chúa không phải là mạnh mẽ không thể là người sáng tạo. Một Thiên Chúa, những người
không có kiến thức có thể không là Beneficent... Do đó trong Hồi giáo không có vị thần khác nhau,
những người có các thuộc tính khác nhau. Có một tham chiếu đến điều này trong đoạn sau đây:
Đã có trong thiên đường và trái đất thần ngoài Allah, họ [56] cả hai nào đã bị hủy hoại. Sôi nổi như
vậy là Allah, Lord of ngai vàng, trên những gì họ mô tả.
(Kinh Qur'an: 21/22)
Và ông cho phép chúng tôi cũng biết rằng ông là Incomparable. Ông không beget, cũng không phải
ông begotten. Ông là tỷ, không tỷ. Ông không phải là không giới hạn với không gian hoặc thời gian. Vì
vậy, đây là lý do tại sao hình ảnh của mình không thể được rút ra, và không có không có hình ảnh của
Allah, trong các nhà thờ Hồi giáo hoặc ở bất kỳ nơi hồi giáo khác.
Allah là bạn tốt nhất của chúng tôi những người cũng là nguồn gốc của tình yêu lớn nhất [57]. Ông là
bạn của chúng tôi vĩnh viễn. Một trong tên của ông là The người bạn. Ông là với chúng tôi bất cứ nơi
nào chúng tôi. Ông có đầy đủ kiến thức về chúng tôi, và ông có toàn bộ sức mạnh hơn chúng tôi.
Allah biết chúng tôi khi chúng tôi đã ở trong wombs bà mẹ của chúng tôi, ông biết chúng tôi khi
chúng ta chết. Ông biết bí mật của chúng tôi, ông biết điểm yếu của chúng tôi. Ông không cần bất cứ
điều gì từ chúng tôi, nhưng ông cho chúng ta hàng tỷ đãi mỗi giây. Ông gọi chúng tôi để lòng thương
xót của ông và ủng hộ. Nhưng chúng tôi được giới hạn trong trả lời cuộc gọi của mình.
Allah là khôn ngoan.
Tất cả mọi thứ đến cuối cùng từ anh ta. Như đã nói trong kinh Qur'an trong chương 53 câu thơ 43,
ông là một người làm cho cười, và ông là một người làm cho khóc [58]. Nhưng lòng thương xót của
ông là lớn hơn.

Allah là The gần. Ông là gần đến chúng tôi thậm chí hơn cha mẹ của chúng tôi. Có là không có trung
gian giữa chúng tôi và Allah. Vì vậy, có hệ thống tôn giáo không lớp tôn giáo trong đạo hồi. Ví dụ nếu
imam người là người dẫn cầu nguyện tại Thánh đường Hồi giáo không phải là hiện nay, một kỹ sư
hoặc một nhân viên bán hàng hoặc người khác, những người hiểu biết làm thế nào để cầu nguyện có
thể dẫn cầu nguyện. Do đó một người Hồi giáo cầu nguyện chỉ và trực tiếp để Allah.
3.2

TƯƠNG LAI

Sau đó bạn nghĩ rằng chúng tôi tạo ra bạn uselessly và rằng cho chúng tôi bạn sẽ không được trả lại?
(Kinh Qur'an: 23/115)
3.2.1

MÔ TẢ

Trên đó, ngày chúng tôi sẽ cuộn lên trời như một di chuyển của tác phẩm; chúng cũng giống như
chúng tôi có nguồn gốc sáng tạo đầu tiên, vì vậy sẽ tôi sản xuất nó một lần nữa.
Đó là lời hứa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ hoàn thành nó.
(Kinh Qur'an: 21/104)

[Nó sẽ] ngày trái đất sẽ được thay thế bằng một trái đất,
và [cũng], trời
và tất cả sinh vật sẽ đi ra trước khi Allah, một, Prevailing.
Và bạn sẽ thấy những tên tội phạm ngày ràng buộc với nhau trong móc nối,
(Kinh Qur'an: 14/48-49)

Đã có [không] đến khi người đàn ông một khoảng thời gian khi ông đã không một điều [thậm chí] đề
cập?
Thật vậy, chúng tôi tạo ra con người từ một hỗn hợp tinh trùng-thả, rằng chúng tôi có thể cố gắng
anh ta; và chúng tôi làm cho anh ta nghe và nhìn thấy.
Thật vậy, chúng tôi hướng dẫn anh ta cách, ông được biết ơn hay được ông vô ơn.
Thật vậy, chúng tôi đã chuẩn bị cho bọn chuỗi và móc nối và một ngọn lửa.
Thật vậy, sự công bình sẽ uống từ một cốc [rượu] hỗn hợp mà là Kafur,
Một mùa xuân trong đó công chức [bình] của Allah sẽ uống;
Họ sẽ làm cho nó phun ra lực lượng quy định tại [và phong phú].
Họ [những người] hoàn thành [họ] thề và lo sợ một ngày điều ác mà sẽ được phổ biến rộng rãi.

Và họ cung cấp thực phẩm mặc dù tình yêu cho nó để những người nghèo, đứa trẻ mồ côi và bị giam
giữ,
[Nói], "chúng tôi ăn bạn chỉ cho countenance vẻ của Allah.
Chúng tôi mong muốn không phải từ các phần thưởng của bạn hoặc lòng biết ơn.
Thật vậy, chúng tôi lo sợ từ Chúa của chúng tôi một ngày khắc khổ và distressful."
Vì vậy Allah sẽ bảo vệ chúng khỏi những điều ác của ngày hôm đó,
Và cung cấp cho họ rạng rỡ và hạnh phúc
Và sẽ thưởng cho họ cho những gì họ kiên nhẫn chịu đựng với một khu vườn [trong thiên đường] và
lụa [Áo].
[Họ sẽ] ngả trong đó trên trang trí couches.
Họ sẽ không nhìn thấy trong đó bất kỳ sun (cháy) hoặc [đóng băng] lạnh.
Và gần trên chúng là sắc thái của nó,
Và các loại trái cây nhóm để được chọn sẽ được hạ xuống tuân thủ.
Và đó sẽ được lưu hành trong số họ tàu bạc và ly tinh thể,
Và ly nước trong vắt vặt, trong đó họ đã xác định các biện pháp.
Và họ sẽ được trao cho uống một tách [rượu] hỗn hợp mà là gừng
Từ một đài phun nước trong thiên đường được đặt tên là Salsabeel.
Có sẽ lưu hành trong số đó, chàng trai trẻ làm cho vĩnh cửu.
Khi bạn nhìn thấy chúng, bạn sẽ nghĩ rằng họ (đẹp như) rải rác ngọc trai.
Và khi bạn nhìn có [trong thiên đường], bạn sẽ thấy niềm vui và tuyệt vời dominion.
Khi người dân sẽ là màu xanh lá cây sản phẩm may mặc của lụa tốt và Thổ cẩm.
Và họ sẽ được trang trí với các vòng tay bạc,
Và Chúa sẽ cung cấp cho họ một thức uống làm sạch.
[Và nó sẽ được cho biết], "thực sự, điều này là dành cho bạn một phần thưởng,
"Và nỗ lực của bạn đã được đánh giá cao."
(Kinh Qur'an: 76/1-22)

Thực sự, những tên tội phạm sẽ trong các hình phạt của địa ngục, tuân thủ luôn luôn.

(Đau khổ) sẽ không được làm sáng cho họ, và họ sẽ rơi vào tàn phá với hối tiếc sâu, nỗi buồn và thất
vọng trong đó.
Và chúng tôi đã không sai họ, nhưng nó là họ là những người đã là các wrongdoers.
Và họ sẽ gọi, "O Malik [59] , cho Chúa của bạn chấm dứt với chúng tôi!"
Ông sẽ nói, "thực sự, bạn sẽ vẫn còn."
"Chúng tôi đã chắc chắn mang đến cho bạn sự thật, nhưng hầu hết các bạn, để sự thật, được
averse."
Hoặc họ đã nghĩ ra [một số] vụ? Nhưng thực sự, chúng tôi đặt ra [một kế hoạch].
Hoặc họ có nghĩ rằng chúng tôi nghe không có bí mật của họ và cuộc trò chuyện riêng của họ?
Có, [chúng ta làm], và sứ giả của chúng tôi với họ ghi âm.
(Kinh Qur'an: 43/74-80)

Ngày chúng tôi sẽ nói đến địa ngục, "Có bạn được lấp đầy?" và nó sẽ nói, "Có một số chi tiết"
Và thiên đường sẽ được đưa ra gần các công bình, không xa,
[Nó sẽ được cho biết], "Đây là những gì bạn đã được hứa hẹn cho mọi returner [để Allah] và keeper
[của giao ước của mình]"
Những người sợ nhất Merciful unseen và đi kèm với một trái tim trở về [trong ăn năn].
Nhập Chủ đề trong hòa bình. Đây là ngày của cõi đời đời."
Họ sẽ có bất cứ điều gì họ muốn trong đó,
Và với chúng tôi là thêm.
(Kinh Qur'an: 50/30-35)

Những người sẽ có một phần của những gì họ có thể kiếm được, và Allah là nhanh chóng trong tài
khoản.
(Kinh Qur'an: 2/202)
Một ngày chúng tôi sẽ chết. Và một ngày sẽ có đầu của giai đoạn hiện nay, đó là nói vũ trụ của chúng
tôi sẽ sụp đổ cho một khởi động mới, cho giai đoạn cuối cùng, ổn định và vĩnh viễn [60]. Giai đoạn
cuối cùng này được gọi là sau đây.
Sau đây là một tiếp tục của cuộc sống hiện tại. Nó là cả về thể chất và tinh thần. Thời gian kết thúc
của giai đoạn hiện nay không được biết đến bởi bất cứ ai khác hơn so với Allah.

Sẽ có một số yếu tố phổ biến và khác nhau giữa giai đoạn hiện nay và giai đoạn cuối cùng. Quy tắc vật
lý, hóa học và sinh học sẽ khác nhau để một số phạm vi hơn so với những người có kinh nghiệm
trong giai đoạn hiện nay.
Hỗn hợp của tốt và xấu mà chúng ta thấy trong vũ trụ hiện tại sẽ được gỡ bỏ, và họ sẽ được phân
biệt trong giai đoạn tiếp theo. Vị trí của good và evil sẽ khác nhau. Hậu quả của tốt sẽ được kết hợp
với tốt-kẻ, và những hậu quả của những điều ác sẽ được kết hợp với các wrongdoers. Người đầu tiên
sẽ xảy ra trong một phần gọi là thiên đường hoặc các khu vườn, và sau này sẽ xảy ra trong một phần
gọi là địa ngục. Allah biết những gì các bộ phận khác sẽ trong giai đoạn cuối cùng.
Như đã đề cập trong đoạn sau đây, những phần thưởng của Allah cho những kẻ tốt trong tương lai
sẽ nhiều hơn nữa khi so sánh với các hình phạt cho các tàn:
Bất cứ ai hiện một hành động ác sẽ không được recompensed ngoại trừ bởi như thế đó; nhưng bất
cứ ai không sự công bình, cho dù nam hay nữ, trong khi ông là một người tin tưởng, những người sẽ
nhập Paradise, được đưa ra cung cấp đó mà không có tài khoản.
(Kinh Qur'an: 40/40)
3.2.2

CÁC DẤU HIỆU CỦA TƯƠNG LAI

Và bất cứ ai mong muốn phần thưởng của thế giới này, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh ta đó;
Và bất cứ ai mong muốn phần thưởng của chúng sau đây tôi sẽ cho anh ta đó.
Và chúng tôi sẽ thưởng cho các biết ơn.
(Kinh Qur'an: 3/145)
Như chúng ta thấy trong câu thơ trên, chúng tôi được mời trong cuộc sống này để làm cho một quyết
định liên quan đến tương lai. Vì vậy, để thực hiện quyết định này, chúng ta phải có một kiến thức
thật sự về nó.
Và sau đây là về tương lai từ một quan điểm con người.
Vì vậy, để hiểu nó, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ nói chung, chúng tôi sử dụng để dự đoán
tương lai:
Trong điều kiện thế gian, chúng tôi dự đoán tương lai bằng cách chung chung. Ví dụ, chúng ta thấy
rằng đá rơi một lần nữa và một lần nữa khi chúng tôi để cho nó một lần nữa và một lần nữa, sau đó
chúng tôi nói rằng nó sẽ sụp đổ trong thời gian tới, chúng tôi cho nó. Vì vậy, chúng tôi mong đợi sự
kiện tương tự xảy ra trong các trường hợp tương tự.
Ngoài ra, một khái niệm quan trọng trong dự báo của chúng tôi là các khái niệm về "cân bằng". Ví dụ:
nếu tôi mua một cái gì đó có giá trị USD200, điều này có nghĩa rằng tôi sẽ phải trả trong tương lai
USD200 dưới điều kiện nhất định.
Một công cụ chúng tôi sử dụng để biết tương lai là thông tin được đưa ra bởi những người có một
thẩm quyền về các sự kiện trong tương lai. Ví dụ, chúng tôi lắng nghe các chuyên gia khí tượng học
để biết về các điều kiện thời tiết trong tương lai, và chúng tôi có kế hoạch theo những gì họ nói.

Miễn là chúng tôi không kinh nghiệm quan sát sau đây, như con người, chúng tôi sẽ phải sử dụng các
công cụ ở trên để dự đoán tương lai. Vì vậy, song song với kinh Qur'an, chúng tôi giải thích về tương
lai sẽ tiến bộ như sau: chúng tôi đầu tiên sẽ đạt được kết luận về hành vi của Allah dựa trên những
quan sát của chúng tôi trong vũ trụ của chúng tôi; chúng tôi sẽ làm cho chung chung liên quan đến họ
bao gồm các khái niệm về cân bằng; và chúng tôi sẽ xác nhận các từ của mình.
Khi chúng tôi quan sát vũ trụ, chúng ta thấy rằng Allah là hoạt động và ông có khả năng và sẽ được tái
tạo. Những câu sau đây nhà nước các sự kiện:
Không phải là ông, người đã tạo ra mặt trời và trái đất, có thể tạo ra giống như của họ? Có thực sự;
Ông là tác giả, tất cả-knower.
(Kinh Qur'an: 36/81)

Chúng như chúng tôi có nguồn gốc sáng tạo đầu tiên, vì vậy sẽ tôi sản xuất nó một lần nữa.
Đó là lời hứa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ hoàn thành nó.
(Kinh Qur'an: 21/104)
Bất cứ điều gì chúng tôi quan sát trong vũ trụ này là một dấu hiệu cho thấy chúng tôi một chủ sở hữu
của các quyền hạn không giới hạn trên tất cả. Quan sát của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi một kết
luận đó là mạnh mẽ này là nguồn của hàng tỷ ủng hộ và rằng ông đặt quyền hạn của mình thành
hành động. Và cũng chúng tôi kết luận rằng ông cũng có thể sử dụng quyền hạn của mình hơn rộng
rãi.
Khi chúng tôi quan sát vũ trụ, chúng ta thấy liên rằng quan Allah có hai yếu tố quyết định giải trí: đầu
tiên là khả năng của Allah để tái tạo, và thứ hai là sẽ của mình để tái tạo. Thứ hai sẽ liên quan đến sự
tồn tại của một số lý do và mục tiêu cho anh ta trong tái tạo lại.
Nếu "một người" có "có nghĩa là" và "lý do" để làm một cái gì đó và nếu người đó "hứa hẹn" để làm
điều đó, nếu ông có tính toàn vẹn sau đó có lẽ ông sẽ làm điều đó. Trong vũ trụ này chúng ta thấy rõ
ràng rằng Allah là rất chặt chẽ trong việc thực hiện kế hoạch thực tế của mình.
Vì vậy ở phần sau đây chúng tôi sẽ phân tích các phương tiện và các lý do liên quan đến tương lai.
3.2.2.1 ALLAH CÓ THỂ TÁI TẠO
Tất nhiên Allah người đã tạo ra và người tạo ra cũng là có thể tái tạo như chúng ta thấy trong các câu
sau đây:
Người đàn ông không nghĩ rằng chúng tôi sẽ không lắp ráp xương của mình?
Có thực sự; chúng tôi có thể tái tạo lại các ngón tay của mình [61] .
(Kinh Qur'an: 75/3-4)
Và như chúng ta thấy trong các câu sau đây, tác giả người tạo ra chúng tôi tại địa điểm đầu tiên là tự
nhiên có thể tái tạo chúng tôi:

Và họ nói, "khi chúng tôi là xương và sụp đổ hạt, sẽ chúng tôi [thật sự] được phục sinh như là một
sáng tạo mới?"
Nói, "là bạn đá hoặc sắt; hoặc [bất kỳ] tạo ra đó là rất tốt trong ngực của bạn." Và họ sẽ nói, "những
người sẽ khôi phục lại chúng tôi?"
Nói, "người đưa ra lần đầu tiên."
(Kinh Qur'an: 17/49-51)
Và như chúng ta thấy trong danh sách tạo câu thơ sau một linh hồn duy nhất hoặc toàn bộ nhân loại
không thực hiện bất kỳ sự khác biệt cho Allah về cùng:
Sáng tạo của bạn và phục sinh của bạn đang làm, nhưng như là một linh hồn duy nhất.
(Kinh Qur'an: 31/28)
Trong quá khứ, một cuộc tranh cãi về sau đây đã impossibility giải trí. Nhưng ngày nay, đối số này
dường như không rất bền vững, cùng với những khám phá trong di truyền học.
Như đã giải thích ở trên, vì tuyệt đối "thống nhất" của Thiên Chúa All-Powerful này, sẽ có không có ai
sẽ hạn chế sức mạnh của mình.
Vì vậy, chúng tôi không thể mong đợi anh ta để giới hạn mình để tạo ra chỉ là một vũ trụ với hậu quả
chỉ tạm thời.
Đây là những tất cả các kết luận chúng tôi có thể dựa trên các quan sát vũ trụ hiện nay của chúng tôi.
3.2.2.2 ALLAH CÓ NHỮNG LÝ DO VÀ SẼ TẠO LẠI
Ông đã tạo ra những gì Ngài muốn.
(Kinh Qur'an: 30/54)
Vũ trụ mà chúng ta đang sống là chỉ là một cấu trúc đặc biệt của vũ trụ trong một số lượng không giới
hạn lựa chọn thay thế. Đó là không thực tế obliges chúng tôi tin rằng đây là chỉ có thể hình dạng của
một vũ trụ. Nếu nó không phải là hình dạng duy nhất của một vũ trụ có thể và nếu nó đi vào sự tồn
tại sau đó đã có một sự lựa chọn cá nhân cho toàn bộ tình trạng thực tế của nó. Và như chúng tôi đã
giải thích trong phần ở trên, có đủ bằng chứng cho chúng ta thấy một sức mạnh hơn nó.
Nếu vũ trụ này là hậu quả của một cá nhân sẽ, sau đó sẽ có mục tiêu cho nó ở cấp độ của người có
liên quan là một mức độ cao hơn vũ trụ này.
Mặt khác, mặc dù chúng tôi quan sát rằng mỗi một phần của vũ trụ này chắc chắn là mục tiêu, và nó
cấu thành một sự thống nhất trong chính nó, chúng tôi cũng thấy rằng nó là tạm thời và không tự túc.
Vì vậy, nó là không hoàn toàn self-defining, cũng không hoàn toàn hoàn thành trong chính nó trong
điều khoản của các mục tiêu cho sự tồn tại của nó rất riêng.
Do đó chúng tôi có thể mong đợi một giai đoạn kế tiếp của bản chất hơi khác nhau nơi các mục tiêu
cá nhân của mức độ cao hơn sẽ được thực hiện.

Có xem xét trên khả năng của Allah để tái tạo, hãy cho chúng tôi bây giờ cho một mức độ nhất định
những lý do để tái tạo. Trong những điều sau đây, chúng tôi sẽ xem xét như thế nào quan sát của
chúng tôi dẫn chúng tôi hiểu sau đây về lý do:
3.2.2.2.1

ALLAH LÀ KHÔN NGOAN: ÔNG HOẠT ĐỘNG DỰA TRÊN LÝ DO

Ông là toàn năng hơn tôi tớ của Ngài,
và ông là sự khôn ngoan, Knower.
(Kinh Qur'an: 6/18)

O người, nếu bạn đang nghi ngờ về sự phục sinh, sau đó [xem xét rằng] thực sự,
Chúng tôi tạo ra bạn từ bụi, sau đó từ một tinh trùng-thả, sau đó từ một cục máu đông bám níu, và
sau đó từ một khối u của xác thịt, thành lập và vẫn rằng chúng tôi có thể hiển thị cho bạn.
Và chúng tôi giải quyết trong wombs mà chúng tôi sẽ cho một thuật ngữ được chỉ định, sau đó chúng
tôi đưa bạn ra như là trẻ sơ sinh, và sau đó [chúng tôi phát triển] rằng bạn có thể đạt được độ chín
[thời gian] của bạn.
Trong số các bạn là người đó được thực hiện trong cái chết sớm, và trong số các bạn là người đó về
tuổi [Cổ] đặt nát để từ đó ông đã biết, sau khi một lần có kiến thức, không có gì.
Và bạn nhìn thấy trái đất cằn cỗi, nhưng khi chúng tôi gửi xuống khi nó mưa, nó quivers và nở ra và
phát triển [một cái gì đó] của mỗi cặp đẹp.
Đó là bởi vì Allah là sự thật và vì ông sẽ cho cuộc sống để người chết và bởi vì ông là tất cả về những
điều có thẩm quyền và [mà họ có thể biết] rằng giờ đang không có nghi ngờ về nó và rằng Allah sẽ
hồi sinh những người trong các ngôi mộ.
Và những người là người đó tranh chấp về Allah mà không có kiến thức hoặc hướng dẫn hoặc một
cuốn sách enlightening [từ anh ta],
(Kinh Qur'an: 22/5-8)
Như chúng ta thấy trong câu thơ trên, khi chúng tôi quan sát vũ trụ, chúng ta thấy những điều xảy ra
đối với một số lý do và hướng tới mục tiêu nhất định. Những câu thơ trên, Allah cung cấp cho các ví
dụ của việc tạo ra một con người, những thứ khác nhau được tạo ra trong quá trình này tạo ra, và các
giai đoạn khác nhau hướng tới một mục tiêu nhất định. Không có gì trong những giai đoạn là do sự
ngâu hợp, không có gì là vô ích. Trong tự nhiên rất của tất cả mọi thứ Allah đã đưa tính năng này, mà
tất cả mọi thứ là tối thiểu cho một lý do, và Allah duy trì tính năng này của tất cả mọi thứ. Bất cứ điều
gì chúng tôi quan sát cho thấy chúng tôi rằng tác giả và lõm là khôn ngoan, và bất cứ điều gì ông tạo
ra phù hợp với các thuộc tính của mình.
Vì vậy chúng tôi có thể nói rằng trong sự trọn vẹn của vũ trụ này không có một mục tiêu?
3.2.2.2.2

CÓ NHỮNG LÝ DO CHO VŨ TRỤ NÀY

Sau đó bạn có nghĩ rằng chúng tôi tạo ra bạn uselessly
và rằng cho chúng tôi bạn sẽ không được trả lại?
(Kinh Qur'an: 23/115)

Và chúng tôi tạo ra không thiên đường và trái đất, và tất cả đó là giữa chúng, cho chỉ chơi,
Chúng tôi đã không tạo ra họ ngoại trừ trong sự thật, nhưng hầu hết trong số họ không biết.
(Kinh Qur'an: 44/38-39)
Là tất cả mọi thứ cho ít nhất một lý do, chúng tôi hiểu rằng Allah là khôn ngoan. Vì vậy, việc tạo ra
của vũ trụ này trong toàn bộ của nó cũng phải với một lý do.
Như là một ví dụ để làm rõ điều này, giả sử rằng bạn tìm thấy một cây bút một nơi nào đó. Bạn biết
rằng điều này đã được thực hiện để nó sẽ được sử dụng để viết. Tại sao? Bởi vì, trước hết, nó được
thiết kế trong hình dạng đó; Thứ hai, một số tài liệu đã được tiêu thụ để làm cho nó; Thứ ba, các vật
liệu được sử dụng cho nó có thể được sử dụng cho mục đích khác; thứ, những người đã làm cho nó
biết về làm cho một cây bút, biết về cách viết; fifthly, nếu có là không có lý do như vậy một, sau đó
các nỗ lực dành để thiết kế và để làm cho nó sẽ là chỉ là một chất thải, mà không phải là một cái gì đó
hợp lý, nhưng người có thể làm cho nó, nên được hợp lý.
Như ví dụ này, khi chúng tôi quan sát vũ trụ, chúng tôi thấy rằng với thiên hà của nó, với các hành
tinh của nó, với cuộc sống của mình, với các luật vật lý của nó, với hệ thống của mình, với nghệ thuật
trong nó, với vẻ đẹp của nó, nó không thể được thực hiện uselessly. Cùng áp dụng cho chúng tôi là
tốt. Nếu chúng ta xem xét khả năng phân tích, đôi tai của chúng tôi, mắt... chúng tôi có thể luận rằng
chúng tôi đã không được tạo ra chỉ để ăn, uống và ngủ, và biến mất mãi mãi.
Vì vậy, như một phần của vũ trụ này là tạm thời, và vì nó là một sản phẩm rất lớn, nó là rõ ràng rằng
nó được tạo ra cho một số mục tiêu. Nếu không, nó sẽ là một sự lãng phí.
Mặt khác, chúng tôi không có bất kỳ lý do âm thanh để tuyên bố rằng cái chết là kết thúc. Cái chết là
chỉ là một trong những giai đoạn. Ngay cả khi chúng tôi đã là trái đất, hoặc thậm chí trước đó, đã có
sẽ cầu xin Allah ban về mỗi người trong chúng ta; Vì vậy, chúng tôi trải qua giai đoạn. Thông qua cái
chết, chúng tôi quay trở lại trái đất, nhưng không có bằng chứng rõ ràng rằng các giai đoạn đã được
hoàn thành. Và chúng tôi được thông báo trong câu thơ sau đó giai đoạn sẽ tiếp tục cho đến khi giai
đoạn kết luận:
Bạn chắc chắn sẽ đi du lịch từ giai đoạn giai đoạn (trong cuộc sống này và trong tương lai).
(Kinh Qur'an: 84/19)

Linh hồn tất cả sẽ nếm thử cái chết, và bạn sẽ chỉ được cung cấp của bạn bồi thường [full] vào ngày
phục sinh.
Vì vậy, người nào đó rút ra từ ngọn lửa và thừa nhận để Paradise sẽ đã thành công.

Và những gì là cuộc sống của thế giới này ngoại trừ phần thú vị của ảo tưởng.
(Kinh Qur'an: 3/185)
Như chúng ta thấy trong các câu sau đây từ kinh Qur'an này là một phần của cuộc sống trong thế giới
này tạm thời là chỉ cho một số lý do, và giai đoạn này của cuộc sống không phải là một phần thiết yếu
của cuộc sống:
Và người ta tin rằng nói: "O người của tôi! Theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn bạn các khóa học phù hợp;
O người của tôi! Cuộc sống trần tục này là chỉ có nghĩa là (để chấm dứt),
"Nhưng sau đây sẽ là nơi ở của sự ổn định."
(Kinh Qur'an: 40 / 38-39)
Một số trong những lý do là như sau:
3.2.2.2.2.1

VİỆC THỰC HİỆN CÁC ƯU ĐÃİ CỦA ALLAH

Beneficent, Merciful là ông (Allah).
(Kinh Qur'an: 59/22)

Chúa của bạn là một doer có chủ quyền của những gì Ngài muốn.
(Kinh Qur'an: 11/107)

Biết rằng cuộc sống của thế giới này là nhưng vui chơi giải trí và chuyeån và trang sức,
Và tự hào với nhau và cạnh tranh trong gia tăng sự giàu có và trẻ em,
Như ví dụ của một cơn mưa có tốc độ tăng trưởng của thực vật có [kết quả] vui lòng tillers;
Sau đó nó khô và bạn nhìn thấy nó bật màu vàng;
Sau đó, nó sẽ trở thành các mảnh vỡ [rải rác].
Và trong tương lai là hình phạt nghiêm trọng và sự tha thứ từ Allah và phê duyệt.
Và những gì là cuộc sống trần tục ngoại trừ phần thú vị của ảo tưởng.
(Kinh Qur'an: 57/20)
Nếu Allah là Beneficent và Doer hùng vĩ của những gì Ngài muốn, sau đó ông có thể tạo ra một môi
trường nơi ông có thể ban cho các ủng hộ của mình.
Allah Beneficent nói với chúng tôi rằng ông đã willed và có thể cung cấp cho vĩnh viễn ủng hộ. Nơi
của những ủng hộ lâu dài là thiên đường mà là hoàn hảo tới mức mà Allah di chúc. Ở nơi này, có là

không đau, không sợ hãi, không có kẻ thù, không có sự khan hiếm tài nguyên và phiền muộn không.
Ở nơi này có là hạnh phúc và hòa bình [62] .
Allah cũng đã willed để đặt có con người có kiến thức và quyền hạn nhất định. Ông đã tạo ra con
người với các tiềm năng và khả năng để lựa chọn tốt hoặc xấu; để thực hiện và để biết tốt cũng như
xấu như chúng ta nhìn thấy trong đoạn sau đây:
Và chúng tôi nói, "O Adam, ngự, bạn và vợ của bạn, trong thiên đường và ăn therefrom trong [một
cách dễ dàng và] phong phú từ bất cứ nơi nào bạn sẽ.
"Nhưng không phải tiếp cận các cây này, vì sợ rằng bạn có một trong các wrongdoers."
(Kinh Qur'an: 2/35)
Nhưng cũng Allah đã cấm cửa xấu, kiêu ngạo, untruthful, và vô ơn trong thiên đường. Có một tham
chiếu đến thực tế này trong đoạn sau đây:
Tuy nhiên, Messiah nói:
"Trẻ em của Israel, thờ cúng Allah, của tôi Chúa và Chúa của bạn. Người nào đó liên kết bất cứ điều gì
với Allah, Allah đã thực sự bị cấm Paradise đến Anh ta, nơi ở của mình sẽ trong lửa.
Các wrongdoers sẽ có người trợ giúp không."
(Kinh Qur'an: 5/72)
Vì vậy, ông cho phép lối vào trong thiên đường này cho con người chân thành muốn có, nhập người
trong sự hòa hợp với các giá trị Thiên Chúa và những người làm việc tốt. Vì vậy, cần thiết và vĩnh viễn
nơi nơi ông ủng hộ sẽ xảy ra là những thiên đường như diễn tả trong những câu sau đây:
Đối với những người làm tốt (hành động) là tốt đẹp và bổ sung.
Không có bóng tối sẽ bao gồm các khuôn mặt của họ, cũng như sự sỉ nhục.
Những người là companions của thiên đường; họ sẽ tuân thủ trong đó luôn luôn.
Nhưng họ là những người kiếm được doings ác mình, thương hiệu của một hành động ác là tương
đương của nó, và nhục sẽ trang trải cho họ.
Họ sẽ có từ Allah không bảo vệ.
Nó sẽ như nếu khuôn mặt của họ được bảo hiểm với miếng của đêm như vậy tối [có họ].
Những người là companions cháy; họ sẽ tuân thủ trong đó luôn luôn.
(Kinh Qur'an: 10/26-27)
Trong bối cảnh của đãi Allah, vĩnh viễn, một trong những lý do mà ông đã tạo ra chúng tôi trong giai
đoạn này trong vũ trụ này là để cung cấp cho chúng tôi cơ hội để làm cho sự lựa chọn của chúng tôi
là giai đoạn hiện tại và cuối cùng. Trong những câu sau đây ông làm rõ điều này:
Và bất cứ ai mong muốn phần thưởng của thế giới này, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh ta đó;

và bất cứ ai mong muốn phần thưởng của chúng sau đây tôi sẽ cho anh ta đó.
Và chúng tôi sẽ thưởng cho các biết ơn.
(Kinh Qur'an: 3/145)

Và nói, "sự thật là từ Chúa của bạn, vì vậy bất cứ ai bản di chúc để cho anh ta tin; "và bất cứ ai bản di
chúc để cho anh ta disbelieve."
(Kinh Qur'an: 18/29)

Thật vậy, chúng tôi hướng dẫn anh ta cách, ông được biết ơn hay được ông vô ơn.
(Kinh Qur'an: 76/3)
Trong bối cảnh ưu đãi vĩnh viễn của Allah, lý do thứ hai mà ông đã tạo ra chúng tôi trong giai đoạn
này là để phân biệt với tiêu chí những người đang tốt từ những người đang điều ác, những người cố
gắng tuân theo Allah và tuân thủ với các giá trị Thiên Chúa từ những người không, những người
khiêm tốn từ những người đang kiêu ngạo, và vì vậy trên. Những câu thơ sau làm cho tham chiếu
đến điều này:
Đã willed Allah, ông sẽ có thể làm cho bạn một quốc gia [Vương trong tôn giáo], nhưng [ông dự định]
để kiểm tra những gì ông đã cho bạn; Vì vậy cuộc đua đến [tất cả những gì là] tốt. Allah là trở lại của
bạn tất cả cùng nhau, và ông [sau đó] sẽ thông báo cho bạn về mà qua đó bạn đã sử dụng khác nhau.
(Kinh Qur'an: 5/48)
Do đó, Allah sẽ ban của mình vĩnh viễn ủng hộ cho những người chọn để tin vào họ và những người
muốn họ, những người hưởng lợi từ bài viết của Allah và những người chọn để phù hợp với các giá
trị thần thánh.
Đây là những tất cả những hậu quả tự nhiên của một Thiên Chúa là Beneficent và hoạt động.
Và trong thiên đường nó sẽ được đã vĩnh viễn rằng Allah là Beneficent.
3.2.2.2.2.2

VIỆC THỰC HIỆN CỦA SỰ THẬT

Allah là sự thật.
(Kinh Qur'an: 22/6)

Rằng ông phải chứng minh sự thật để được đúng,
Và giả là sai lầm,
Ngay cả khi những tên tội phạm không thích nó.

(Kinh Qur'an: 8/8)

"Và quả thật vậy, chúng tôi hoặc bạn đang theo hướng dẫn hoặc rõ ràng lỗi."
(Kinh Qur'an: 34/24)

Thật vậy, chúng tôi cung cấp sự tin tưởng thiên đường và trái đất, núi, và họ từ chối để mang nó và
sợ nó; nhưng người đàn ông [đã] mang nó.
Thật vậy, ông là bất công và dốt nát.
[Là] vì vậy rằng Allah có thể trừng phạt những người đàn ông hypocrite và hypocrite phụ nữ và nam
giới và phụ nữ kết hợp khác với anh ta và rằng Allah có thể chấp nhận sự hối cải từ tin tưởng người
đàn ông và phụ nữ tin.
Và bao giờ hết là Allah khoan dung và Merciful.
(Kinh Qur'an: 33/72-73)

Vì vậy, sự thật được thành lập, và xoá bỏ là những gì họ đã làm.
(Kinh Qur'an: 7/118).
Sự thật sẽ được ẩn hoặc ở bang kiến thức mãi mãi?
Không có mục đích liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi là một phần của trong bối cảnh đó cho việc
thực hiện của sự thật.
Allah biết sự thật. Nhưng những hậu quả của sự thật cũng sẽ được thực hiện. Ông đã tạo ra vũ trụ
này, ông đã tạo ra nhiều sinh vật hương vị của mình sức mạnh và lòng thương xót của ông và ông đã
tạo ra chúng tôi. Ông cho phép chúng tôi phân biệt giữa quyền và sai, xấu và tốt. Và ông đã tạo ra
hàng tỷ của các dấu hiệu về sự thật trong bản thân của chúng tôi, trái đất và bầu trời. Và ông đã cho
thấy chúng tôi sự thật và con đường bên phải trong thông điệp của mình, mà ông đã gửi thông qua
các sứ giả của mình. Và ông đã cho chúng tôi sự tự do để chọn đường dẫn chúng tôi muốn. Và ông đã
cho chúng tôi một thời gian nhất định để chúng tôi tìm ra sự thật.
Ông yêu cầu chúng tôi để trong sự hòa hợp với sự thật trong niềm tin của chúng tôi, từ và hành động.
Bây giờ, trong thế giới này có những ý kiến khác nhau, niềm tin và hành động. Và một ngày, chúng tôi
sẽ chết. Và vào một ngày - chúng tôi không biết thời gian của nó-, vũ trụ này sẽ sụp đổ cho một khởi
đầu mới. Và sau đó nó sẽ được thay thế. Sau đó, tất cả mọi người sẽ được tái tạo cả về thể chất và
tinh thần. Và tất cả mọi người sẽ được các hồ sơ của những gì anh ta hoặc cô ta tin rằng trong, nói và
đã làm trong một phần hiện tại của cuộc sống của chúng tôi. Và sẽ có judgment day khi Allah sẽ phán
xét với đầy đủ các tư pháp.

Sau đó với những người trong sự hòa hợp với sự thật trong niềm tin của họ, từ và hành động sẽ
được khen thưởng và dẫn đến những nơi có liên quan trong thiên đường. Những người đã không
tuân thủ với sự thật sẽ được trừng phạt và dẫn đến những nơi có liên quan trong địa ngục.
Bằng cách này, sự thật sẽ đã sản xuất các hậu quả của nó và sự thật sẽ được thực hiện. Trừ lần trừ
làm cho thêm vào đó, cộng với thời gian cộng với cộng với làm cho. Như thế này, cả hai trueness của
sự thật, và falseness của sai sẽ được rõ ràng. Hậu quả của họ sẽ được thực hiện. Điều này sẽ xảy ra
trong các hình phạt cho các hành động xấu và khen thưởng cho các hành động tốt. Và, như đã nói
trong kinh Qur'an:
Vì vậy bất cứ ai hiện một nguyên tử trọng lượng tốt sẽ thấy nó; và bất cứ ai không một nguyên tử
trọng lượng của cái ác sẽ nhìn thấy nó.
(Kinh Qur'an: 99/7-8)
Kết quả là, trong tất cả các kích thước và độ tất cả, sự thật sẽ được rõ ràng cho tất cả và thực hiện.
Hãy để chúng tôi nhắc nhở ở đây là một trong những tên của Allah thật [63] .
Như sự thật là đời đời, những hậu quả của việc tuân thủ hoặc không-tuân nó trong niềm tin sẽ mãi
mãi.
3.2.2.2.2.3

VIỆC THANH LẬP CỦA SỰ CAN BẰNG

Nhưng những người disbelieve nói, "giờ sẽ không đến với chúng tôi."
Nói, "Vâng, bởi Chúa của tôi, nó chắc chắn sẽ cho bạn. [Allah là] Knower của unseen. "
Không có thể vắng mặt từ anh ta là một nguyên tử trọng lượng trong bầu trời hoặc trong vòng trái
đất hoặc [những gì là] nhỏ hơn hoặc cao hơn, ngoại trừ rằng nó là trong một đăng ký rõ ràng.
Rằng ông có thể thưởng cho những người tin rằng làm việc công bình.
Những người sẽ có sự tha thứ và cao quý cung cấp.
Nhưng những người cố gắng chống lại câu thơ của chúng tôi [tìm kiếm] để gây ra sự thất bại cho họ
sẽ là một hình phạt đau đớn của thiên nhiên hôi.
(Kinh Qur'an: 34/3-5)

Nó là người nào đó đã chỉ định cho bạn viceroys trong lòng đất, và đã đưa ra một số của bạn trong
các cấp bậc trên những người khác, rằng ông có thể thử cho bạn trong những gì ông đã đưa cho bạn.
Chắc chắn của các ngươi là nhanh chóng trong sự trừng phạt; và chắc chắn ông là tha thứ cho tất cả,
tất cả từ bi.
(Kinh Qur'an: 6/165)

Tất cả mọi thứ thuộc về anh ta.

(Kinh Qur'an: 27/91)

Và thiên đường, ông lớn lên và thành lập sự cân bằng.
(Kinh Qur'an: 55/7)
Allah đã thành lập sự cân bằng trong vũ trụ này. Ví dụ, bất kỳ các phương trình vật lý hoặc phương
trình hóa học nói đúng khi chúng tôi làm một thử nghiệm. Và nếu nó không trở thành sự thật, chúng
tôi nói rằng "Chúng tôi" thực hiện một sai lầm. Các hiển thị cho chúng tôi tầm quan trọng của sự cân
bằng cho tác giả.
Vì vậy, chúng tôi có sự cân bằng trong thế giới vật lý như cấp. Điều này cho thấy chúng tôi rằng Allah
di chúc và có khả năng để thiết lập sự cân bằng trong các chi tiết minutest. Vì vậy, Allah những người
có khả năng và người ý chí để thiết lập sự cân bằng này trong thế giới vật lý của khóa học có thể để
thiết lập một sự cân bằng trong vũ trụ của tốt và cái ác. Và ông thông báo cho chúng tôi rằng ông là
kiên quyết trong việc thiết lập như một sự cân bằng [64] như chúng tôi nhận thấy trong các câu sau
đây:

Vì vậy bất cứ ai hiện một nguyên tử trọng lượng tốt sẽ thấy nó,
Và bất cứ ai không một nguyên tử trọng lượng của cái ác sẽ nhìn thấy nó.
(Kinh Qur'an: 99/7-8)

Allah tạo ra thiên đường và trái đất trong sự thật, và do đó linh hồn tất cả có thể được recompensed
cho những gì nó đã giành được, và họ sẽ không được điều trị vô cớ.
(Kinh Qur'an: 45/22)
3.2.2.3 GIAO TIẾP VÀ HỨA HẸN TỪ ALLAH
Thật vậy, kinh Qur'an này hướng dẫn cho rằng đó là thích hợp nhất,
Và cung cấp cho các tidings tốt để các tín hữu người làm việc chính đáng rằng họ sẽ có một phần
thưởng tuyệt vời.
Và rằng những người không tin rằng trong tương lai
Chúng tôi đã chuẩn bị cho họ một hình phạt đau đớn.
(Kinh Qur'an: 17/9-10)
Đối với những người được thuyết phục về thẩm quyền của Allah, liên kết hợp lý trực tiếp sau đây là
thông điệp của Allah, trong những người mạnh mẽ và tất cả-Knower.
Allah là Knower tốt nhất của những gì sẽ xảy ra, vì vậy chỉ ông có thể cho chúng tôi hoàn toàn về
tương lai, như gạch chân trong câu thơ sau đây:

Và không ai có thể thông báo cho bạn như một người nhận thức là tất cả.
(Kinh Qur'an: 35/14)
Hơn nữa, cho bất kỳ người tin tưởng vào một Thiên Chúa tất cả-knower và mạnh mẽ, một thông báo
như kinh Qur'an có thể không thoát khỏi những kiến thức của một Thiên Chúa. Như kinh Qur'an,
trong cả hai Torah và phúc âm có tham chiếu đến tương lai là tốt. Một Thiên Chúa tất cả-knower và
mạnh mẽ có sức mạnh để ngăn chặn hoặc chỉnh sửa các tin nhắn được chấp nhận rộng rãi về sau đây
được đưa ra trong tên của ông bởi một số người, những tin nhắn đã gây hiểu nhầm. Cho bất kỳ
người tin tưởng Thiên Chúa là mạnh mẽ và knower, nó sẽ có thể rằng Thiên Chúa không loại trừ các
lây lan rộng falsehood nói trong tên của ông? Allah nói sau đây về vấn đề này:
Hoặc để họ nói, "Ông đã phát minh ra về Allah một lời nói dối"?
Nhưng nếu Allah willed, ông có thể niêm phong trên trái tim của bạn.
Và Allah loại bỏ falsehood và thiết lập sự thật bởi từ ngữ của mình.
Thật vậy, ông là hiểu biết về điều đó trong vú.
(Kinh Qur'an: 42/24)

Hoặc để họ nói, "Ông đã phát minh ra nó?"
Nói, "nếu tôi đã phát minh ra nó, bạn có chống cho [bảo vệ] tôi từ Allah. Ông là hiểu biết nhất của mà
trong đó bạn đang tham gia.
Đủ là ông chứng kiến giữa tôi và bạn, và ông là Forgiving Merciful. "
(Kinh Qur'an: 46/8)

Có ông phát minh ra về Allah một lời nói dối hoặc có trong anh ta điên rồ?
Thay vào đó, họ là những người không tin rằng trong tương lai sẽ trong các hình phạt và [trong] cực
lỗi.
Sau đó, làm họ không nhìn vào những gì trước khi họ và những gì đằng sau họ của mặt trời và trái đất?
Nếu chúng tôi nên sẽ, chúng tôi có thể gây ra trái đất để nuốt chúng hoặc [có] để rơi khi họ mảnh vỡ
từ bầu trời.
Thật vậy trong đó là một dấu hiệu cho mỗi chức quay trở lại [để Allah].
(Kinh Qur'an: 34/8-9)
3.2.3

CÁC HẬU QUẢ THỰC TẾ CỦA TƯƠNG LAI [65]

Và ghi nhớ các công chức của chúng tôi, Abraham, Isaac và Jacob - sức mạnh và tầm nhìn [tôn giáo].

Thật vậy, chúng tôi đã chọn chúng cho một chất lượng độc quyền:
Remembrance của nơi [sau đây].
(Kinh Qur'an: 38/45-46)
Có những hậu quả thực tế của tin tưởng trong tương lai, cho cả hai cá nhân và xã hội, như được diễn
tả trong sau đây:
3.2.3.1 BIẾT RẰNG CO MỘT ỔN DỊNH CUỘC SỐNG
Và người ta tin rằng nói: "O người của tôi! Theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn bạn các khóa học phù hợp;
O người của tôi! Cuộc sống trần tục này là chỉ có nghĩa là (để chấm dứt),
"Nhưng sau đây sẽ là nơi ở của sự ổn định."
(Kinh Qur'an: 40 / 38-39)

Và Iblees [66] đã đã được xác nhận qua họ giả định của mình, do đó, họ theo sau ông, ngoại trừ một
bên của các tín hữu.
Và ông đã có hơn họ không có thẩm quyền trừ [nó quyết định] rằng chúng tôi có thể làm hiển nhiên
những người tin rằng trong tương lai từ người đó là nghi ngờ.
Và Chúa của bạn, trên tất cả mọi thứ, là người giám hộ.
(Kinh Qur'an: 34/20-21)

Điều khoản của cuộc sống của thế giới này là nhưng ít so với các sau đây.
(Kinh Qur'an: 9/38)

Và họ sẽ nói,
"Ngợi khen Allah, người đã gỡ bỏ khỏi chúng ta [tất cả] nỗi buồn.
Thật vậy, Chúa của chúng tôi là Forgiving và Appreciative.
Những người hào phóng của mình đã làm cho chúng tôi để sinh sống trong nơi ở của sự sống đời đời
trong đó không có weariness assails chúng tôi không mệt mỏi."
(Kinh Qur'an: 35/34-35)

Và không phải là cuộc sống trần tục này nhưng chuyeån và vui chơi.

Và thực sự, nơi sau đây, đó là cuộc sống (vĩnh cửu), nếu chỉ có họ biết.
(Kinh Qur'an: 29/64)
Một mặt, chúng tôi có một đời mà là giống như một điểm khi so sánh với khung thời gian lớn, và mặt
khác có là một nỗ lực rất lớn trong vòng chúng tôi cho cõi đời đời. Nếu không, hòa giải, xung đột này
sẽ là nguồn gốc của phiền muộn và bất hòa với sự thật.
Cuộc sống của chúng tôi trong thế giới này là rất ít khi so sánh với những gì chúng tôi có thể thụ thai.
Bất kỳ niềm vui trần tục mà chúng ta hưởng, và bất cứ điều gì đau chúng tôi đau khổ trong cuộc sống
này sẽ còn lại đằng sau. Cho dù chúng ta sống trong những ngôi nhà sang trọng nhất, cho dù chúng
tôi chiếm các bài viết cao nhất, tất cả trong số họ sẽ còn lại đằng sau. Vì vậy ngay cả khi chúng tôi
muốn quên rằng chúng ta đang chết, hoặc thậm chí nếu chúng tôi không nhớ, chúng tôi có các kiến
thức ở độ sâu của ý thức của chúng tôi rằng sẽ có một kết thúc tất cả của chúng tôi niềm vui, niềm
vui, chuyến đi của chúng tôi, các cuộc họp của chúng tôi...
Mặt khác, bất cứ điều gì chúng tôi có, bao gồm cả những suy nghĩ, cảm xúc của chúng tôi, cơ quan, tế
bào mục tiêu tại vĩnh cửu. Ví dụ, nếu đám cháy chạm vào tay của chúng tôi, chúng tôi kéo nó ngược
sẵn sàng hoặc unwillingly.
Là các cơ chế bên trong bản thân nhằm cho vĩnh cửu phù hợp với sự thật, hoặc là họ chỉ ảo tưởng, và
chúng tôi sẽ kết thúc và biến mất mãi mãi?
Động lực trong vòng chúng tôi cho vĩnh cửu và những kiến thức mà cuộc sống này là quá giới hạn có
thể gây phiền muộn lớn và xung đột. Và thực sự, kết thúc sự ủng hộ của Allah mà chúng ta hưởng
trong thế giới này có thể là một mất mát lớn. Nó là khó khăn cho một người để được hạnh phúc
trong khi tin tưởng rằng tất cả mọi thứ sẽ kết thúc bằng cái chết, trong khi tin rằng một ngày anh/cô
ấy sẽ không có khả năng để xem, nghe, thở, để di chuyển... mãi mãi.
Vì vậy, người này có thể cố gắng để tận hưởng những niềm vui của cuộc sống này trong khi cố gắng
để quên về cái chết. Cố gắng để quên cái chết sẽ yêu cầu một số cuộc đấu tranh. Ngoài ra, đáp ứng
một linh hồn được kích hoạt để thấu hiểu vô hạn với giới hạn niềm vui của cuộc sống này là khó khăn.
Vì vậy, cố gắng để đáp ứng một trong những cận vệ thân cận bởi chỉ tối đa hóa niềm vui trần tục sẽ
gây ra rối loạn nghiêm trọng.
Vì vậy, chúng ta thường thấy các ví dụ của những người sử dụng nhằm mục đích tăng gấp đôi sự giàu
có của họ, mặc dù họ có hàng tỷ đô la, trong khi có hàng triệu người đang đói mà họ không giúp đỡ
nhiều. Cũng, chúng ta thấy những người thất bại trong nỗ lực của họ để tăng sự giàu có của họ trần
tục hợp pháp và những người cố gắng để có được các quyền của người khác trong cách bất hợp pháp.
Một lần nữa, chúng tôi nghe người sử dụng có nếm thử tất cả niềm vui của cuộc sống này, nhưng
cam kết tự sát bởi vì họ thấy rằng họ đang không hài lòng với niềm vui trần tục.
Nhưng một người biết nơi ông đã đi đến; Ai biết rằng cuộc sống này là một giai đoạn chuẩn bị cho
tương lai, rằng cái chết là chỉ là một giai đoạn được thông qua sẽ có hòa nguyện vọng của mình với
một cuộc sống vĩnh cửu, trong thực tế và trong suy nghĩ. Bằng cách này, bất cứ điều gì ông nhằm mục
đích cho sẽ trùng với tất cả các kích thước của bản chất của mình. Và người này sẽ không cố gắng để
tận hưởng những niềm vui của cuộc sống này trong một cách không cân bằng, và sẽ hưởng lợi từ

những niềm vui của cuộc sống này trong sự cân bằng, hòa bình và hạnh phúc trong khi đưa ra nhờ
tác giả.
3.2.3.2 TRÁCH NHIỆM
Và chúng tôi đã thiết lập các vảy bắc của tư pháp cho ngày của phục sinh,
Vì vậy, linh hồn không được điều trị vô cớ ở tất cả.
Và nếu có [thậm chí], trọng lượng của một hạt giống mù tạt, chúng tôi sẽ mang nó ra.
Và đầy đủ là chúng tôi như là kế toán.
(Kinh Qur'an: 21/47)

Ông là với bạn bất cứ nơi nào bạn đang
Và Allah là Seer của những gì bạn làm.
(Kinh Qur'an: 57/04)
Trong thế giới này, đôi khi người sử dụng cam kết tội phạm chống lại những người khác đi
unpunished. Với hy vọng nhận được chưa được khám phá và unpunished có thể làm cho một số
người cam kết hoặc tiếp tục các tội ác của họ. Nhưng thực tế là tất cả mọi thứ được ghi lại và sẽ
được recompensed khuyến khích nhiều người từ cam kết tội phạm, và khuyến khích nhiều người để
làm việc tốt. Và có rất nhiều ví dụ thực tế trong sự tôn trọng này.
Cũng tuyệt vọng của không được khen thưởng cho các hành động tốt để những người khác, hy sinh
và đau cần thiết cho những hành động tốt có thể ngăn chặn người từ làm việc tốt.
Vì vậy, một tình hình nơi kẻ hành động tốt và các wrongdoers xem những hậu quả của hành động của
họ sẽ khuyến khích các công bình cho những hành động tốt và khuyến khích evildoer từ những hành
động ác. Kết quả là nguyên nhân của niềm tin trong tương lai và sẽ gây ra trên thế giới là một nơi tốt
hơn.
3.2.3.3 HẠNH PHÚC CỦA CÔNG LÝ THẦN THÁNH
Sau đó chúng tôi sẽ xử lý nộp như những tên tội phạm?
(Kinh Qur'an: 68/35)
Có là bọn tội phạm giết chết hàng ngàn người, ăn cắp hàng tỷ đô la, buồn bã nhiều người. Kết thúc
trong thế giới này là rằng họ tất cả đi đến nghĩa trang như các công bình. Trong nhiều trường hợp,
đây là một tình huống mà có thể khó chịu một người quan tâm về công lý.
Vì vậy, judgment day và thủ tục sau đây và hậu quả là quan trọng an ủi các sự kiện cho những người
quan tâm đến công lý.
3.2.3.4 ƯU ĐÃI CHO CÁC CẢI THIỆN

Linh hồn tất cả sẽ hương vị cái chết.
Sau đó chúng tôi sẽ bạn được trả lại.
(Kinh Qur'an: 29/57)

Bạn chắc chắn sẽ đi du lịch từ giai đoạn giai đoạn (trong cuộc sống này và trong tương lai).
(Kinh Qur'an: 84/19)
Trong thế giới này, chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi tăng kinh nghiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, những
người hiểu biết tất cả, họ chết, họ đi với kiến thức và kinh nghiệm của họ. Mặc dù các thừa kế và sử
dụng trong một số trường hợp của các thế hệ tương lai, từ một quan điểm cá nhân của xem, có một
hẻm mù trong điều kiện cải thiện.
Đối với một disbeliever trong tương lai, từ một quan điểm cá nhân, tất cả những cải tiến này trở
thành không có gì đối với những người có liên quan tại điểm chết.
Nhưng đối với một người tin tưởng trong tương lai, cái chết là chỉ là một giai đoạn. Cho anh ta, mỗi
phát triển và mục tiêu được quản lý với mục tiêu cuối cùng nhận được niềm vui của Allah. Và mục
tiêu này đòi hỏi một để tối đa hóa các công trình tốt và để trở nên tốt hơn và tốt hơn. Và điều này
làm việc và cải tiến này phải tiếp tục ngay cả đến cái chết.
Và ngay cả sau khi cái chết trong tương lai, như chúng ta thấy trong câu thơ sau đây, bất kỳ bệnh còn
lại, cảm giác sẽ được gỡ bỏ từ trái tim của những kẻ tốt và họ sẽ đạt được cuối cùng lọc với sự giúp
đỡ của Allah:
Và chúng tôi sẽ có thể bỏ bất cứ điều gì là trong vú của họ oán hận, [trong khi] chảy bên dưới chúng
là sông ngòi.

Và họ sẽ nói rằng, "khen ngợi Allah, người đã hướng dẫn chúng tôi đến điều này; và chúng tôi sẽ
không bao giờ có được hướng dẫn nếu Allah đã không hướng dẫn chúng tôi.

Chắc chắn các sứ giả của Chúa của chúng tôi đã đi với sự thật." Và họ sẽ được gọi là, "Điều này là
thiên đường, mà bạn đã được thực hiện để kế thừa cho những gì bạn sử dụng để làm."
(Kinh Qur'an: 7/43)
Vì vậy, cho những người tin tưởng trong tương lai, phát triển là không cần thiết không không hiệu
quả như cái chết không phải là kết thúc.
3.2.3.5 ƯU ĐÃI CHO SUY NGHĨ VÀ LỰA CHỌN
Đó là những người đã trao đổi hướng dẫn cho lỗi và sự tha thứ cho sự trừng phạt. Làm thế nào bệnh
nhân họ là trong việc theo đuổi ngọn lửa!

(Kinh Qur'an: 2/175)
Đặc biệt là với lời hứa của địa ngục mà là một nơi khó chịu và với lời hứa của thiên đường, một con
người là lái xe để đưa ra quyết định cuối cùng hoặc để làm theo những gì Allah yêu cầu hay không.
Nếu không, một có thể quyết định rằng ông có thể chịu đựng sự trừng phạt, và nó sẽ không có giá trị
suy nghĩ nhiều về Thiên Chúa, hoặc về giai đoạn sau cái chết. Vì vậy, ông có thể tranh luận rằng sự
hoài nghi của ông đã không bởi vì ungratefulness của mình, nhưng vì ông đã quá bận rộn để làm việc
về những vấn đề quan trọng hơn. Lời hứa của một hình phạt khó chịu đóng cửa để đạo đức giả.
Vì vậy, như là kết quả sau đây một người đã hư hại theo lời mời của Allah sẽ đưa ra quyết định có
liên quan trong bất kỳ trường hợp nào, và nếu ông từ chối, ông sẽ đã đưa vào các rủi ro như những
người làm như vậy trong các câu sau đây:
Và một người đàn ông believing từ gia đình của Pharaoh ai đã che giấu niềm tin của mình, nói, "bạn
giết một người đàn ông [chỉ đơn thuần là] bởi vì ông nói, 'tôi Chúa là Allah' trong khi ông đã mang lại
bạn rõ ràng chứng minh từ Chúa của bạn?
Và nếu ông nên nằm, sau đó khi anh ta là [các hậu quả của] ông nói dối; nhưng nếu ông cần được
trung thực, có sẽ tấn công bạn một số những gì ông đã hứa hẹn bạn."
(Kinh Qur'an: 40/28)

Bạn đã thấy những người cấm,
Một người đầy tớ khi ông cầu nguyện?
Bạn đã nhìn thấy nếu ông là khi hướng dẫn
Hoặc enjoins sự công bình?
Bạn đã nhìn thấy nếu ông (disbeliever) từ chối (của Allah hướng dẫn) và lần lượt đi,
Ông không biết rằng Allah thấy?
Không! Nếu ông không chấm dứt, chúng tôi chắc chắn sẽ kéo anh ta bởi trán,
Một trán nằm, sinning...
(Kinh Qur'an: 96/9-16)
Địa ngục có thể âm thanh không lành mạnh cho một số. Tuy nhiên, mặc dù trong thế giới này, nó có
thể trông như vậy, trong tương lai, nó sẽ không, bởi vì bọn các sau đó sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ mà
họ thay thế Allah với là không có gì và rằng tất cả mọi thứ đến từ Allah. Và họ sẽ chứng rằng mặc dù
họ đã rõ ràng "thấy" dấu hiệu của Allah, họ đã "chọn" vào địa ngục. Những người thay thế Allah với
các thần tượng, con người, các lực lượng tự nhiên, vật lý các mối quan hệ, đối tượng, và như vậy sẽ
thấy những điều đó đã không có quyền lực ở tất cả.
Một ví dụ về điều này từ kinh Qur'an là như sau:

Và [Hãy coi chừng đó] Khi Allah nói, "O Chúa Giêsu, con trai của Mary, đã làm bạn nói người, 'mất tôi
và mẹ tôi là vị thần ngoài Allah?'"
Ông nói, "sôi nổi là bạn! Nó đã không cho tôi để nói rằng mà tôi không có quyền.
Nếu tôi đã nói nó, bạn đã có thể biết nó.
Bạn biết những gì là trong bản thân mình, và tôi không biết những gì là trong chính mình.
Thật vậy, nó là bạn của những người là Knower của unseen.

Tôi đã nói không với họ, ngoại trừ những gì bạn chỉ huy tôi để thờ phượng của Allah, của tôi Chúa và
Chúa của bạn. Và tôi đã là một nhân chứng trong họ miễn là tôi là một trong số họ; nhưng khi bạn kết
thúc cuộc sống của tôi (trên trái đất), bạn đã là quan sát qua chúng, và bạn là, trên tất cả mọi thứ,
làm chứng.

Nếu bạn nên trừng phạt họ thực sự họ là công chức của bạn; nhưng nếu bạn tha thứ cho họ thực sự
nó là bạn của những người hùng vĩ, sự khôn ngoan là."

Allah nói, "đây là ngày khi các trung thực sẽ hưởng lợi từ tính trung thực của họ. Đối với họ là vườn
[trong thiên đường] dưới đó dòng chảy của sông, trong đó họ sẽ tuân thủ mãi mãi, Allah hài lòng với
họ, và họ với anh ta. Đó là sự thành công tuyệt vời."
(Kinh Qur'an: 5/116-119)
Trong tương lai, các bọn sẽ không thể đổ lỗi cho bất cứ ai, nhưng bản thân. Họ sẽ không có bất kỳ đối
số tất cả những gì sẽ hiển thị rằng họ được hợp lý trong niềm tin của họ trong các vị thần sai. Tình
trạng này đã được giải thích trong các câu sau đây:
Và chúng tôi chắc chắn đã mang họ là một cuốn sách mà chúng tôi chi tiết bởi những kiến thức - như
hướng dẫn và lòng thương xót để người người tin-.
Họ có chờ đợi ngoại trừ kết quả của nó? Đó là kết quả của nó đến người nào đó đã bỏ qua nó trước
khi sẽ nói, "các sứ giả của Chúa của chúng tôi đã đi với sự thật, vì vậy có [bây giờ] bất kỳ intercessors
để cầu bầu cho chúng tôi hoặc chúng tôi có thể được gửi trở lại để làm khác hơn so với chúng tôi sử
dụng để?"
Họ sẽ có thể mất bản thân,
Và mất đi từ họ những gì họ sử dụng để phát minh ra.
(Kinh Qur'an: 7/52-53)

Và nếu [nhiều như] một hơi thở của sự trừng phạt của Chúa của bạn nên chạm vào chúng, họ sẽ chắc
chắn nói, "O woe với chúng tôi! Thật vậy, chúng tôi đã tàn."
(Kinh Qur'an: 21/46)

Và [khi] lời hứa thực sự đã tiếp cận; sau đó, đột nhiên con mắt của những người disbelieved sẽ nhìn
chằm chằm [trong kinh dị, trong khi họ nói], "O woe cho chúng tôi; chúng tôi đã phải này; thay vào
đó, chúng tôi đã tàn."
(Kinh Qur'an: 21/97)
Mặt khác, một người Hồi giáo đã yêu cầu từ Allah lối vào vào thiên đường và bảo vệ từ địa ngục.
Điều này được coi là nhiệm vụ, cầu nguyện, các hậu quả của sự khiêm nhường của mình và một phần
của servantship của ông.
3.3

CÁC THIÊN THẦN

Và bất cứ ai disbelieves Allah, thiên thần của Ngài, cuốn sách của ông, sứ giả của mình, và ngày cuối
cùng đã chắc chắn đi xa lạc lối.
(Kinh Qur'an: 4/136)

Và chắc chắn đã làm sứ giả của chúng tôi (angel) đến Abraham với tidings tốt;
Họ nói rằng, "Hòa bình." Ông nói, "Hòa bình", và đã không trì hoãn trong việc đưa [họ] một con bê
rang.
Nhưng khi ông nhìn thấy bàn tay của họ không đạt cho nó, ông distrusted họ và cảm thấy từ họ
apprehension.
Họ nói, "Đừng sợ. Chúng tôi đã được gửi cho người của nhiều."
(Kinh Qur'an: 11/69-70)

Và Allah prostrates bất cứ điều gì ở trên trời và bất cứ điều gì trên trái đất của các sinh vật, và những
thiên thần [cũng], và họ không kiêu ngạo.
(Kinh Qur'an: 16/49)
Các thiên thần là sáng tạo của Allah không được xác định với các quy tắc vật lý hay sinh học mà chúng
tôi biết. Họ không có giới tính; họ không tái sản xuất, không ăn, và không uống. Họ thực hiện một số
nhiệm vụ được đưa ra bởi Allah; họ không muốn không tuân theo Allah.
3.4

CÁC SỨ GIẢ CỦA ALLAH

Và chúng tôi không gửi trước khi bạn, [O Muhammad], bất kỳ của các sứ giả ngoại trừ rằng họ ăn
thực phẩm và đi bộ trong các thị trường.
Và chúng tôi đã làm một số bạn [người] như thử nghiệm cho những người khác,
Bạn sẽ có sự kiên nhẫn?
Và từng là Chúa của bạn, nhìn thấy.
(Kinh Qur'an: 25/20)
Allah về cơ bản có liên quan thông điệp của mình cho nhân loại thông qua những người mà ông đã
chọn. Những người dân ở đây được gọi là sứ giả của Allah.
Các sứ giả bởi bản chất giống như con người khác. Nhưng họ đang ở một mức độ cao về một số bằng
cấp con người chẳng hạn như các giá trị đạo Đức. Lý do chính mà họ đã nhận được thư thiêng liêng là
sự lựa chọn của Allah. Có một tham chiếu đến thực tế này trong đoạn sau đây:
[Ông là] Exalted trên độ [tất cả], chủ sở hữu của ngai vàng; Ông đặt cảm hứng của chỉ huy của ông khi
mà Ngài muốn của công chức của mình để cảnh báo của hội nghị ngày.
(Kinh Qur'an: 40/15)
3.4.1

MESSENGERS AS VAI TRO MO HINH

Các sứ giả những người có giá trị như tính trung thực, lòng tốt, lòng biết ơn, sự công bình đến một
mức độ lớn cũng là vai trò mô hình cho nhân loại như chúng ta thấy trong các câu sau đây:
Chắc chắn đã có cho bạn trong Messenger của Allah một mô hình tuyệt vời cho bất cứ ai có hy vọng
ở Allah và ngày cuối cùng và [người] nhớ Allah thường.
(Kinh Qur'an: 33:21)

Và thực sự, (O Muhammad) bạn là một nhân vật đạo Đức tuyệt vời.
(Kinh Qur'an: 68/4)

Và chúng tôi đã cho Abraham, Isaac và Jacob - tất cả [chúng] chúng tôi hướng dẫn. Và Noah, chúng
tôi hướng dẫn trước khi. Và trong số con cháu của mình, David và Solomon và công việc và Joseph và
môi-se và Aaron. Vì vậy, chúng tôi làm phần thưởng kẻ tốt.

Và Zechariah và John và Chúa Giêsu và Elias và tất cả là công bình.
Và Ishmael và Elisha và Jonah và nhiều - và tất cả [chúng] chúng tôi ưa thích trên thế giới.
Và [một số] giữa người cha của họ và con cháu của họ và anh em của họ - và chúng tôi đã chọn chúng
và chúng tôi hướng dẫn họ đến một con đường thẳng.

Đó là sự hướng dẫn của Allah mà ông hướng dẫn bất cứ ai ông di chúc của công chức của mình.
Nhưng nếu họ có liên quan đến những người khác với Allah, thì vô giá trị cho họ sẽ là bất cứ điều gì
họ đã làm.
Đó là những người để mà chúng tôi đã kinh thánh và thẩm quyền và sứ. Nhưng nếu các bọn từ chối
nó, chúng tôi đã có giao nó cho một người không bọn trong đó.
Đó là những người mà Allah đã hướng dẫn, vì vậy, từ hướng dẫn của họ mất một ví dụ.
Nói, "tôi yêu cầu bạn cho thư này không thanh toán. Nó không phải là nhưng một lời nhắc nhở cho
thế giới."
(Kinh Qur'an: 6 / 84-90)
Nó là rất quan trọng rằng Allah gửi thông điệp của mình thông qua các sứ giả mà ông đã chỉ định
trong số các con. Rằng ông đã chọn con như chúng tôi, và rằng ông đã cho thấy chúng như là ví dụ
cho chúng tôi là một thực tế quan trọng là thúc đẩy chúng tôi và cho chúng ta hy vọng rằng chúng tôi
có thể thành công trong cách Allah cho thấy chúng tôi. Nếu không, chúng tôi không thể hy vọng về
thành công.
Cũng nhờ các sứ giả những người đã như chúng tôi và các sự kiện ví dụ, họ có kinh nghiệm, thách
thức và phản ứng của họ là con người chúng ta có thể hiểu làm thế nào chúng ta phải hành xử như
con [67] . Vì lý do này, Allah đã cung cấp nhiều ví dụ của các con trong kinh Qur'an và cuốn sách
thánh khác: chúng tôi có thể nhìn thấy trong kinh Qur'an như thế nào họ hành xử như một người bạn,
như là một nhà lãnh đạo, là một thành viên gia đình, như là một viên chức chính phủ, như là một
thẩm phán, như một nô bộc của Allah, là một người đã cam kết một sai lầm, như một người bị, là
một người trẻ, như là một người cũ... Lịch sử ghi nhận đặc biệt là về cuối của tiên tri Muhammad
(hòa bình khi anh ta) Hiển thị chi tiết tuyệt vời như thế nào ông hành xử như là một nhà kinh doanh,
như một người chồng, là một chính khách, như là một người hàng xóm, như là một giáo viên... Chúng
tôi cũng thấy họ làm thế nào để là biết ơn, loại, hữu ích, bệnh nhân, chỉ cần, khiêm tốn...
Allah có thể có liên quan đến thông điệp của mình thông qua các chỉ thiên thần hoặc sách. Nhưng
trong trường hợp này, chúng tôi không thể tìm thấy ví dụ như cha, như bạn bè, lãnh đạo, là thành
viên gia đình, như là kinh doanh... đã được phê duyệt bởi Allah. Mặt khác, trong trường hợp này
chúng tôi có thể nói ví dụ, "nhưng đây là những thiên thần, và chúng tôi không thiên thần, vậy làm
thế nào chúng ta có thể hy vọng sẽ được thành công?" Tuy nhiên, như Allah đã chọn là mô hình vai
trò người trong số chúng ta, có tương tự như các điểm mạnh và điểm yếu, người đã ăn, kết hôn, đã
làm kinh doanh, yêu cầu cho sự tha thứ, có vấn đề sức khỏe, mất... sau đó, chúng tôi có thể hy vọng
sẽ được thành công, bởi vì chúng tôi có bản chất tương tự như các sứ giả và Allah nói với chúng tôi
rằng họ đã thành công.
3.4.2

SỨ GIẢ MỘT SỐ DỰ DOAN VA XAC NHẬN

Các sứ giả dự đoán một số sứ giả trong tương lai như chúng ta thấy trong các dự đoán về tiên tri
Muhammad (hòa bình khi anh ta). Một số trong những dự đoán là như sau [68] :
Trong the Old Testament / Deuteronomy/18/18-19, chúng ta thấy các câu sau đây: "tôi sẽ nâng
chúng lên một tiên tri từ Anh trai của họ, như unto thee, và sẽ đưa tôi từ trong miệng của mình; và

ông sẽ nói unto chúng tất cả rằng tôi sẽ chỉ huy anh ta. Và nó sẽ đến để vượt qua, mà nguyên vẹn sẽ
không hearken unto của tôi từ đó ông sẽ nói chuyện trong tên của tôi, tôi sẽ yêu cầu của anh ta. [69]
"
Tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) không phải là người Do Thái, nhưng ông đến từ con đẻ của
tiên tri Abraham thông qua con trai ông, Ishmael (hòa bình khi họ). Vì vậy, các messenger trong
tương lai được cho là được nâng lên từ Anh "trong trai của họ", từ "con cái của họ" không từ các
"mình". Và tiên tri rằng sẽ "giống như" Moses (hòa bình khi anh ta). Tiên tri Muhammad (hòa bình
khi anh ta) là thực sự giống như Moses (hòa bình khi anh ta) trong nhiều cách, chẳng hạn như cũng là
một nhà lãnh đạo thế gian.
Cũng Allah đặt lời nói của ông chỉ của mình "miệng" và "ông nói cho người dân của mình" tất cả rằng
Allah "huy ông": tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) không bao giờ đọc bất cứ điều gì, không
bao giờ viết bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình, như dự đoán ông niệm kinh Qur'an là lời của
Allah. Cuốn sách này đã được viết trong bộ nhớ của mình [70] và nó đã là chỉ các thầy thông giáo
người đã viết nó xuống.
Một lần nữa tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) đã chiến thắng hơn đối thủ của mình, mà cũng
khẳng định những gì nói trong đoạn trên của Đệ nhị luật như "nó sẽ đến để vượt qua, mà nguyên vẹn
sẽ không hearken unto của tôi từ đó ông sẽ nói chuyện trong tên của tôi, tôi sẽ yêu cầu của anh ta."
Ngoài ra, trong tân ước, trong tin mừng của John, phần 16 câu 12-13 Giêsu (hòa bình khi anh ta) nói
rằng ông đã không thể liên quan đến mình người thật nhất định như họ đã không thể chịu nó. Và ông
cho những tin tức tốt là một messenger người sẽ dẫn đến sự thật tất cả sẽ đến: "tôi có nhưng nhiều
điều để nói unto bạn, nhưng bạn không thể chịu đựng chúng bây giờ. Howbeit khi ông, tinh thần của
sự thật [71], đi, ông sẽ hướng dẫn bạn vào tất cả sự thật: cho ông sẽ không nói về mình; nhưng gì ông
sẽ nghe, rằng ông sẽ nói: và ông sẽ hiển thị cho bạn những điều tới. "
Những dự đoán cũng đã là chính xác những gì đã xảy ra với tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta)
những người đã được unlettered, như chúng ta đã thấy rõ trong kinh Qur'an:
Những người thực hiện theo Messenger, các tiên tri unlettered, người mà họ tìm thấy viết bằng
những gì họ có trong Torah và phúc âm, những người enjoins khi họ, những gì là đúng và cấm họ biết
những gì là sai và làm cho hợp pháp cho họ những điều tốt đẹp và cấm cho họ những điều ác và làm
giảm chúng gánh nặng của họ và móc nối được khi họ. Vì vậy, họ là những người đã tin vào Ngài, tôn
vinh ông, ủng hộ ông và sau đó là ánh sáng mà đã được gửi xuống với anh ta đó là những người sẽ là
thành công.
(Kinh Qur'an: 7/157)

Bạn (O Muhammad) đã đọc bất kỳ sách nào trước khi nó (này kinh Qur'an), không bạn đã viết bất kỳ
cuốn sách (nào) với tay phải của bạn. Nghi trong trường hợp đó, thực sự, những người theo của
falsehood có thể đã ngờ.
(Kinh Qur'an: 29/48)

Chúng tôi sẽ làm cho bạn niệm (Kinh Qur'an), [O Muhammad], và bạn sẽ không quên,
(Kinh Qur'an: 87/06)
Đó là kỳ diệu rằng Thiên Sứ Muhammad (hòa bình khi anh ta) ai biết viết không đọc một cuốn sách
như kinh Qur'an liên quan. Những người đã viết một cuốn sách hay có lẽ chỉ là một văn bản toàn diện
có thể tưởng tượng như thế nào nó sẽ không thể soạn một cuốn sách mà không thể để viết và cũng
không để đọc. Và để viết một cuốn sách như kinh Qur'an sẽ thậm chí không thể cho một người biết
chữ, như đã đề cập trong những thách thức trong đoạn sau đây:
Và nếu bạn đang nghi ngờ về những gì chúng tôi đã gửi khi tôi tớ của chúng tôi [Muhammad], sau đó
sản xuất một surah [72] như thế đó và kêu gọi của bạn nhân chứng khác ngoài Allah, nếu bạn phải
trung thực.
(Kinh Qur'an: 2/23)
Sự xuất hiện của Muhammad (hòa bình khi anh ta) cũng là một xác nhận của Moses và Chúa Giêsu
(hòa bình khi họ) trong đó dự báo của họ đã không vô ích.
Vì vậy, trong sự hòa hợp với các dự đoán của các sứ giả trước đó, khoảng 1400 năm trước đây, Allah,
về con nói thông điệp của mình cho lần cuối cùng, thông qua ông Messenger cuối cùng cho tất cả
nhân loại gọi là Muhammad (hòa bình khi anh ta). Trong đoạn sau đó là một tham chiếu đến thực tế
này:
Muhammad không phải là cha của [có] một người đàn ông của bạn, nhưng [ông là] Messenger của
Allah và cuối cùng của các tiên tri. Và Allah có các kiến thức đầy đủ của tất cả mọi thứ.
(Kinh Qur'an: 33/40)
Như tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) thành công có thể gửi thông điệp cuối cùng và đầy đủ
của Allah cho nhân loại mà không có bất kỳ ambiguities, và tin nhắn này được bảo vệ trong lịch sử, có
là không cần cho thêm các sứ giả. Và thực sự sau khi anh ta có đã không đến bất kỳ messenger như
anh ta hoặc Moses hoặc Chúa Giêsu (hòa bình khi họ) với rõ ràng các phép lạ và dấu hiệu.
Các sứ giả đến với phép lạ mà hiển thị rằng họ và các tin nhắn mà họ mang lại được phê duyệt bởi
Allah người là tuyệt đối và những người có sức mạnh hơn tất cả mọi thứ. Các phép lạ của các tiên tri
Noah, Abraham, Moses, Chúa Giêsu (hòa bình khi họ) được biết đến rộng rãi. Các sứ giả không có
quyền hạn để sản xuất các phép lạ, nhưng Allah có.
Tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) cũng tùy thuộc vào nhiều phép lạ với sức mạnh của Allah:
trong số hàng trăm phép lạ trong lịch sử ghi lại quan trọng nhất là kinh Qur'an mà là một cuốn sách
đầy đủ của sự khôn ngoan. Kinh Qur'an có sự cũng nhiều kiện khoa học mà đã không được biết đến
bởi con người trong độ tuổi, nó đã được tiết lộ [73]. Thông tin trong kinh Qur'an về những sự kiện đã
xảy ra nhiều thế kỷ trước đó của tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta), về các sự kiện tư nhân và
bí mật trong thời gian của mình, về tương lai là một nhóm của các phép lạ. Trong những lời của tiên
tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) cũng chúng tôi thấy thông tin bất thường tương tự.
Phép lạ của bạn liên quan đến các sự kiện siêu nhiên như sự chia tách của mặt trăng, phép lạ mà liên
quan đến trường hợp bình thường không thể để chữa bệnh, phép lạ mà liên quan đến tăng thực

phẩm và nước chữa bệnh, các phép lạ mà liên quan đến việc bảo vệ các messenger là một số loại
khác của phép lạ mà đã được lịch sử ghi nhận và chứng kiến bởi hàng trăm người. Một số những
người được đề cập trong kinh Qur'an.
3.4.3

MỘT SỐ THUỘC TINH KHAC CỦA CAC SỨ GIẢ

Các sứ giả đến nhân loại và họ không được xác định dựa trên các Kitô giáo hoặc do Thái giáo hay bất
kỳ dân tộc đặc biệt. Có lời giải thích về việc này trong các câu sau đây:
Hoặc bạn có nói rằng Abraham và Ishmael và Isaac và Jacob và các hậu duệ là người Do Thái hoặc
Kitô hữu? Nói, "Bạn có biết thêm hoặc là Allah?" Và ai là không công bằng hơn so với người nào đó
một lời khai của ông đã che giấu từ Allah? Và Allah không không biết về những gì bạn làm.
(Kinh Qur'an: 2/140)

Abraham là một người Do Thái không một Kitô giáo, nhưng ông là một inclining đối với sự thật, một
người Hồi giáo (trình Allah). Và ông đã không của các polytheists.
(Kinh Qur'an: 3/67)
Tất cả những người được đề cập trong kinh Qur'an là sứ giả nam giới. Messengership là một công
việc cực kỳ nguy hiểm, điều này là tự nhiên. Hầu như trong mọi trường hợp, một số bọn đã cố gắng
để kiểm tra Allah hoặc cố gắng để ngừng quảng bá thông điệp của mình bằng cách làm hại các sứ giả
của mình, xúc phạm, đe dọa, làm thương, tẩy chay, giết chết họ, bạn bè của họ, người thân của họ...
Lời mời đến Allah yêu cầu hoạt động khó khăn liên tục ngày và đêm. Tất cả những có thể gây ra một
messenger người phụ nữ phải trải qua thêm khó khăn, khó chịu đau đớn, và không đủ giao tiếp của
thư. Chúng do thuộc tính đặc biệt của họ và tình huống, tôi quan sát ví dụ rằng phụ nữ chủ yếu là
không muốn làm việc trong nhiều lĩnh vực khó khăn như xây dựng, khai thác mỏ... Tổ chức lao động
quốc tế thiết lập các quy định, hạn chế và các khuyến nghị cho phụ nữ về làm việc ban đêm, công
việc nguy hiểm, mang thai lá, và yêu cầu bảo mật... Vì vậy, nó là khôn ngoan rằng Allah hạn chế
messengership của phụ nữ.
Tuy nhiên, Allah đề cập đến trong kinh Qur'an mà ông đã chọn và thiết lập như là ví dụ một số phụ
nữ. Mary và vợ của Pharaoh (hòa bình khi họ) đã đề cập trong kinh Qur'an là những ví dụ trong sự
tôn trọng này.
3.5

NHỮNG CUỐN SÁCH CỦA ALLAH

3.5.1

THÁNH SÁCH NÓI CHUNG

Ông đã gửi xuống khi bạn, [O Muhammad], cuốn sách trong sự thật, xác nhận những gì đã trước khi
nó. Và ông tiết lộ Torah và phúc âm.
(Kinh Qur'an: 3/3)

Chúng tôi liên quan đến bạn, [O Muhammad], tốt nhất của câu chuyện trong những gì chúng tôi đã
tiết lộ cho bạn trong kinh Qur'an này mặc dù bạn, trước khi nó, trong số những người không biết.
(Kinh Qur'an: 12/3)

Nói, "có bạn được coi là: nếu nó (Kinh Qur'an) là từ Allah và bạn disbelieved trong nó, người sẽ lạc lối
hơn so với một trong những người là trong cực mần?"
(Kinh Qur'an: 41/52)

Và chắc chắn chúng tôi đã thực hiện kinh Koran, dễ hiểu, nhưng có ai đó sẽ quan tâm?
(Kinh Qur'an: 54/17)
Hồi giáo đòi hỏi niềm tin vào sách thánh Allah như chúng ta thấy trong câu thơ trên. Trong kinh
Qur'an, sách thánh liên quan đến Muhammad, Chúa Giêsu, Moses David (hòa bình khi họ) đã được
đề cập theo tên; nhưng chúng tôi biết thông qua lời nói của Thiên Sứ Muhammad (hòa bình khi anh
ta) rằng đã có nhiều các messengers khác. Họ cũng liên quan đến bài viết của Allah.
Các sách của Allah là thông điệp của mình liên quan đến các loài người thông qua các sứ giả của mình
để cung cấp cho các kiến thức cơ bản của nhân loại, vì vậy rằng họ được hướng dẫn, vì vậy mà họ có
thể phản ánh khi nó, do đó họ không làm theo mù tín ngưỡng, và do đó họ có thể thành công. Những
câu thơ sau làm cho tham chiếu đến điều này:
Này [Kinh Qur'an] là một cuốn sách may mắn mà chúng tôi đã tiết lộ cho bạn, [O Muhammad], rằng
họ có thể phản ánh khi câu thơ của nó và những người hiểu biết sẽ được nhắc nhở.
(Kinh Qur'an: 38/29)
Kiến thức này liên quan đến Allah, con người, vũ trụ, sự thật, cuộc sống, tương lai, các mục tiêu,
đường, thành công, nơi chúng tôi đến từ, nơi chúng tôi đi đến những gì chúng tôi cần phải làm, làm
thế nào chúng tôi có thể, ví dụ có liên quan, và nhiều vấn đề quan trọng khác một số mà bạn nhìn
thấy trong cuốn sách này mà bạn đọc. Những lời của Allah với phong cách của mình hoặc nội dung
của nó cung cấp cho chúng tôi mục tiêu và các thông tin trực tiếp về bản thân như một đối tượng,
một sinh vật sống, và một sự kiện tích cực hay tiêu cực. Kiến thức này là hữu ích cho sự thành công
trong thế giới này và trong tầm nhìn của Allah.
Trong một đoạn giới thiệu của Allah kinh Qur'an nói:
Đây là cuốn sách về mà có là không có nghi ngờ, một hướng dẫn cho các công bình.
(Quran:2 / 2).
Một số khía cạnh của kiến thức này đã không rõ của con. Ở đây có một tham chiếu đến điều này:
Đọc, và Chúa của bạn là nhất Generous

Người dạy bởi the pen
Dạy con những gì ông không biết.
(Kinh Qur'an: 96/3-5)
Sách thánh trước khi kinh Qur'an đã bị con người can thiệp. Trong những câu sau đây có tham chiếu
đến điều này:
Và họ đã không thẩm định Allah với đúng thẩm định khi họ nói, "Allah đã không tiết lộ với một con
người bất cứ điều gì."
Nói, "những người tiết lộ kinh thánh môi-se đưa như là ánh sáng và hướng dẫn cho người dân?
Bạn [người Do Thái] làm cho nó vào các trang, tiết lộ [số] và che giấu nhiều.
Và bạn đã được giảng dạy mà bạn biết không - bạn không cha của bạn."
Nói, "Allah [tiết lộ nó]." Sau đó để lại cho họ trong discourse của họ [rỗng], vui cho mình.
(Kinh Qur'an: 6/91)

Bạn có thèm muốn [hy vọng, O tín hữu], rằng họ sẽ tin rằng cho bạn trong khi một bên của chúng
được sử dụng để nghe những lời của Allah [74] và sau đó bóp méo nó sau khi họ đã hiểu nó, trong
khi họ biết?
(Kinh Qur'an: 2/75)

Trong số đó có một số illiterates những người không biết cuốn sách thánh của họ; họ thực hiện theo
mong muốn riêng của họ và không phải làm gì nhưng phỏng đoán.
Vì vậy woe để những người viết kinh thánh với hai bàn tay của riêng của họ, sau đó nói, "Này là từ
Allah," để trao đổi với một mức giá nhỏ. Khốn cho họ cho những gì đã viết tay và khốn cho họ cho
những gì họ kiếm được.
(Kinh Qur'an: 2/78-79)
Tuy nhiên, như là tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) cuối cùng của các sứ giả, ở đoạn sau Allah
cho đảm bảo để bảo vệ các cuốn sách mang bởi ông:
Thật vậy, nó là chúng tôi đã gửi xuống kinh Qur'an và thực sự, chúng tôi sẽ là người giám hộ của nó.
(Kinh Qur'an: 15/9)
Và trong lịch sử kinh Qur'an được bảo vệ.
3.5.2

KINH QUR'AN

Đây là cuốn sách về mà có là không có nghi ngờ, một hướng dẫn cho các công bình.

(Quran:2 / 2).
Một người Hồi giáo đã tin rằng trong kinh Qur'an; ông đã tin rằng trong các hình thức ban đầu của họ,
các Torah, phúc âm, và Thánh Vịnh cũng là những lời của Allah.
3.5.2.1 KINH QUR'AN LÀ MỘT HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ
Một trong những tính năng trong kinh Qur'an là rằng nó rõ ràng giải thích tất cả mọi thứ trong một
số khía cạnh cơ bản. Điều này được ghi nhận trong các câu sau đây:
Không bao giờ là kinh Qur'an một tường thuật phát minh ra, nhưng một xác nhận của những gì đã
trước khi nó và một lời giải thích chi tiết của tất cả mọi thứ và hướng dẫn và lòng thương xót cho một
người tin tưởng.
(Kinh Qur'an: 12/111)

Và chúng tôi đã gửi cho bạn cuốn sách như làm rõ cho tất cả mọi thứ và hướng dẫn và lòng thương
xót và tidings tốt cho những người Hồi giáo.
(Kinh Qur'an: 16/89)
Hủy bỏ này mức độ chi tiết cần thiết cho một trung gian giữa Allah và cá nhân người sẽ giải thích vấn
đề cơ bản [75] . Các thực hành của tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) để mà Allah làm cho rõ
ràng tài liệu tham khảo được cũng hữu ích trong điều kiện đầy đủ của thông điệp cuối cùng. Đầy đủ
này cũng loại bỏ sự cần thiết cho tiếp tục sứ giả.
Như các nguồn thực sự của kinh Qur'an, và các văn bản ban đầu của các phúc âm và Torah đều giống
nhau, có rất nhiều điểm tương đồng giữa nội dung của kinh Qur'an và ngày hôm nay của kinh thánh.
Họ tất cả mời Allah và hành động tốt. Tuy nhiên, như sách thánh trước đó đã bị thay đổi, cũng có các
khác biệt cơ bản giữa các nội dung của phiên bản mới và cũ Testaments và diễn giải của họ bởi
những người theo họ và kinh Qur'an. Từ ví dụ, trong kinh Qur'an trinity rõ ràng chối, trong khi cho
hầu hết các Kitô hữu theo tin mừng hiện tại có ba ngôi. Chúa Giêsu (hòa bình khi anh ta) là không
Thiên Chúa cũng không phải con Thiên Chúa theo một số những câu thơ trong kinh Qur'an có liên
quan đến vấn đề này là như sau:
Và [Hãy coi chừng đó] Khi Allah nói,
"O Chúa Giêsu, con trai của Mary, đã làm bạn nói người, ' mất tôi và mẹ tôi như các vị thần ngoài
Allah?'"
He(, Jesus Christ) nói,
"Sôi nổi được bạn! Nó đã không cho tôi để nói rằng mà tôi không có quyền. Nếu tôi đã nói nó, bạn đã
có thể biết nó. Bạn biết những gì là trong bản thân mình, và tôi không biết những gì là trong chính
mình. Thật vậy, nó là bạn của những người là Knower của unseen.

Tôi đã nói không với họ, ngoại trừ những gì bạn chỉ huy của tôi (nói): "tôn thờ Allah, của tôi Chúa và
Chúa của bạn. Và tôi đã là một nhân chứng trong họ miễn là tôi là một trong số họ; nhưng khi bạn đã
cho tôi, bạn đã là quan sát qua chúng, và bạn là, trên tất cả mọi thứ, chứng kiến."
(Kinh Qur'an: 5/116-117)
Bạn có thể tìm thấy một số khác biệt khác giữa các nội dung trong kinh Qur'an và kinh thánh trong
một phần câu hỏi và câu trả lời.
3.5.2.2 KINH QUR'AN ĐƯỢC BẢO VỆ
Trong kinh Qur'an, Allah thông báo cho chúng tôi rằng ông là hậu duệ nó và ông mang lại cho đảm
bảo rằng ông sẽ bảo vệ nó. Trước hết, kinh Qur'an được viết vào bộ nhớ của tiên tri Muhammad (hòa
bình khi anh ta) vĩnh viễn, như chúng ta thấy trong các câu sau đây:
Chúng tôi sẽ làm cho bạn đọc, [O Muhammad], và bạn sẽ không quên, ngoại trừ Allah nên sẽ. Thật
vậy, ông biết những gì tuyên bố và những gì ẩn.
(Kinh Qur'an: 87/6-7)

Di chuyển không lưỡi của bạn với nó, [O Muhammad], để đẩy nhanh với ngâm thơ trong kinh Qur'an.
Thật vậy, khi chúng tôi là bộ sưu tập (trong trái tim của bạn) và (để làm cho có thể) ngâm thơ của nó.
(Kinh Qur'an: 75/16-17)
Tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) đọc Kinh Qur'an và các thầy thông giáo đã viết nó xuống, và
nhiều người trong số bạn bè của mình ghi nhớ nó. Trong tháng Ramadan các thiên sứ Gabriel và tiên
tri Muhammad (hòa bình khi họ) cũng đã đọc và nghe các bộ phận của kinh Qur'an, tiết lộ đến tháng
Ramadan. Trong cuối tháng Ramadan trước tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) qua đời, điều
này xảy ra hai lần. Đã có khoảng mười người đã có nhớ toàn bộ kinh Qur'an khi tiên tri Muhammad
(hòa bình khi anh ta) qua đời. Cũng đã có nhiều người khác, những người đã nhớ nhiều chương.
Ngay sau khi các tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) qua đời, một văn bản sao của toàn bộ kinh
Qur'an được thu thập vào một khối lượng bị chặn duy nhất với xác nhận của các nhân chứng có đủ
điều kiện. Và từ đó khối lượng một số các khối lượng khác được sao chép. Kinh Qur'an đã được bảo
vệ ở dạng ban đầu của nó và điều này là một thực tế lịch sử. Có chỉ có một phiên bản của kinh Koran
ở khắp mọi nơi trong thế giới. Ban đầu và ngày hôm nay các văn bản có sẵn trong kinh Qur'an là
trong tiếng ả Rập là một ngôn ngữ sống ngày hôm nay. Tất cả các từ, câu và chương có sẵn trong
hình dạng ban đầu như nếu họ đã được tiết lộ vào ngày hôm nay.
3.5.2.3 PHONG CÁCH CỦA KINH QUR'AN
Trong phong cách của kinh Qur'an người nói là người đầu tiên là Allah [76] . Vì vậy, phong cách này
không phải là do đó để phản ánh sự hiểu biết hoặc giải thích bất kỳ con người. Các tiên tri (hòa bình
khi anh ta) nói chính xác những gì ông nhận được mà không có thêm hoặc làm giảm bất cứ điều gì. Ví
dụ, một câu bắt đầu như "Nói tôi chỉ có một người con người như bạn" [77]... Vì vậy, các tiên tri liên
quan đến điều này và những nhà văn viết nó. Các tiên tri (hòa bình khi anh ta) không nói "Tôi 'm chỉ

con người như bạn", ông nói chính xác là những gì ông đã tiết lộ. Vì vậy, phong cách của kinh Qur'an
là vì vậy mà không có sự can thiệp của con người tồn tại trong nó, không thậm chí là bất kỳ sự can
thiệp của messenger. Và tất cả kinh Qur'an chỉ thông qua miệng tiên tri Muhammad (hòa bình khi
anh ta) như một con người.
Quá trình này là chính xác như Chúa Giêsu Kitô (hòa bình khi anh ta) báo trước trong phúc âm của
John 16/13: "Howbeit khi ông, tinh thần của sự thật [78] , đi, ông sẽ hướng dẫn bạn vào tất cả sự
thật: cho ông sẽ không nói về mình; nhưng gì ông sẽ nghe, rằng ông sẽ nói: và ông sẽ hiển thị cho bạn
những điều tới. " Tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta), với kinh Qur'an, với tinh thần của sự thật
đó là trong trái tim của mình và trong bộ nhớ của mình, dẫn vào sự thật "tất cả". Và ông không "nói
chuyện" của mình, nhưng ông nói gì ông "nghe". Ông nhận được sự mặc khải từ Allah, cùng một
nguồn như là nguồn gốc của Chúa Giêsu Kitô (hòa bình khi anh ta) như đã nêu trong đoạn sau đây:
Và vì vậy chúng tôi đã tiết lộ cho bạn tinh thần của chúng tôi chỉ huy.
Bạn không biết điều gì sẽ là cuốn sách hay [những gì là] Đức tin, nhưng chúng tôi đã làm cho nó một
ánh sáng mà chúng tôi hướng dẫn mà chúng tôi sẽ nhân viên của chúng tôi. Và thực sự, [O
Muhammad], bạn hướng dẫn đến một đường thẳng.
(Kinh Qur'an: 42/52)
3.5.2.4 KINH QUR'AN LÀ KHÔNG THỂ BẮT CHƯỚC
Như chúng ta thấy trong các câu sau đây, Allah mời những người đang nghi ngờ về kinh Qur'an để
soạn một cuốn sách mạnh như kinh Qur'an và để chứng minh nó bằng chứng đầy đủ:
Và nếu bạn đang nghi ngờ về những gì chúng tôi đã gửi khi tôi tớ của chúng tôi [Muhammad], sau đó
sản xuất một chương như thế đó và kêu gọi của bạn nhân chứng khác ngoài Allah, nếu bạn phải trung
thực.
(Kinh Qur'an: 2/23)

Hoặc để họ nói, "Ông phát minh ra nó"? Nói, "sau đó mang chương mười giống như nó đã được phát
minh ra và kêu gọi [để được trợ giúp] bất cứ ai bạn có thể ngoài Allah, nếu bạn phải trung thực."
Và nếu họ không đáp ứng với bạn thì biết rằng kinh Qur'an được mặc khải với kiến thức của Allah và
rằng không có vị thần ngoại trừ Anh ta. Sau đó, bạn sẽ [không] là người Hồi giáo.
(Kinh Qur'an: 11/13-14)
Trong quá khứ đã có một số nỗ lực để sản xuất các chương như các chương trong kinh Qur'an,
nhưng họ không.
Một lời mời là ở đoạn sau. Một disbeliever nên trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách đề xuất một
cuốn sách khác hơn là kinh Qur'an, mà sẽ thêm xứng đáng để tin vào và làm theo:
Trong thông báo những gì sau này sẽ họ sau đó tin?
(Kinh Qur'an: 7/185)

Trong kinh Qur'an có nhiều sự kiện khoa học mà đã không được biết đến hoặc đó là chống lại niềm
tin khoa học, cho đến gần đây. Nhưng thế kỷ sau đó nó đã được phát hiện rằng những gì đã nói trong
kinh Qur'an là đúng. Một có thể tìm thấy nhiều ví dụ như vậy một cách dễ dàng bằng cách tìm kiếm
các từ khóa như "phép lạ trong kinh Qur'an" trên internet.
Và dưới đây là chỉ là một vài ví dụ về các sự kiện mà tồn tại trong kinh Qur'an [79] cho thế kỷ, nhưng
điều đó đã được phát hiện khoa học ra chỉ vừa mới:
Việc mở rộng của vũ trụ:
Thiên đường, chúng tôi xây dựng với sức mạnh, và thực sự, chúng tôi đang expander [nó].
(Kinh Qur'an: 51/47)
Big bang:
Có những người disbelieved không coi là thiên đường và trái đất là một thực thể tham gia, và chúng
tôi tách ra chúng và thực hiện từ nước mỗi điều sống? Sau đó sẽ họ không tin tưởng?
(Kinh Qur'an: 21/30)
Các rào cản giữa biển:
Ông phát hành hai vùng biển, cuộc họp [bởi bên];
Giữa chúng là một hàng rào [để] không phải của họ transgresses.
Vì vậy, mà ủng hộ của Chúa của bạn bạn sẽ từ chối?
Từ cả hai người trong số họ xuất hiện ngọc trai và San hô [80] .
(19/55-22)
Đây là những chỉ là một vài trong số những ví dụ cho chúng ta thấy rằng một trong những người gửi
kinh Qur'an có đầy đủ kiến thức.
3.6

SỐ PHẬN

Và từng là chỉ huy của Allah một số phận [81] decreed.
(Kinh Qur'an: 33/38)

Ông mà thuộc về dominion của thiên đường và trái đất và những người đã không thực hiện một con
trai và đã không có một đối tác trong dominion và đã tạo ra mỗi điều và xác định nó với quyết tâm
[chính xác].
(Kinh Qur'an: 25/2)

Và không vắng mặt từ của các ngươi là bất kỳ [một phần] lượng của nguyên tử trong vòng trái đất
hoặc trong thiên đường hoặc nhỏ hơn hoặc lớn hơn, nhưng mà nó là trong một rõ ràng [bất cứ điều
gì] đăng ký.
(Kinh Qur'an: 10/61)

Họ nói, "Nếu có là bất cứ điều gì chúng tôi có thể đã thực hiện trong các vấn đề, một số người trong
chúng ta sẽ không đã bị giết ngay tại đây." Nói, "ngay cả khi bạn đã bên trong nhà của bạn, những
quyết định bị giết chết sẽ đã đi ra đến giường cái chết của họ."
(Kinh Qur'an: 3/154)

Nói, "Không bao giờ sẽ chúng tôi được trúng ngoại trừ những gì Allah đã ra lệnh cho chúng tôi."
(Kinh Qur'an: 9/51)
3.6.1

MÔ TẢ

Số phận được thực hiện bởi Allah và nó là một kỷ lục toàn diện và rõ ràng của sự sáng tạo và các sự
kiện tạo bởi Allah. Destiny có nhiều khía cạnh khác nhau.
Trong một cách nó là một đăng ký bao gồm cũng cả thế tục và tôn giáo nguyên nhân và hiệu quả mối
quan hệ và định nghĩa. Vật lý, sinh học định nghĩa của các đối tượng, Pháp luật vật lý và các mối quan
hệ có liên quan hoặc các mối quan hệ giữa các hành động xấu và các hình phạt liên quan có thể được
coi là các ví dụ trong sự tôn trọng này. Điều này một phần được giải thích trong các câu sau đây:
Nâng cao các tên của Chúa của bạn, cao nhất,
Người tạo và cân đối
Và những người xác định và hướng dẫn [sau đó].
(Kinh Qur'an: 87/1-3)

[Pharaoh] nói, vì vậy những người là Chúa của bạn hai, O Moses?
Ông nói: Chúa của chúng tôi là người nào đó cho tất cả mọi thứ là bản chất của nó, sau đó hướng dẫn
nó.
(Kinh Qur'an: 20/49-50)

Và những người là người nào đó tranh chấp về Allah mà không có kiến thức và sau mỗi devil nổi loạn.

Đối với ông nó được viết xuống bất cứ ai sẽ đưa anh ta cho bạn bè, ông quả thật sẽ gây hiểu lầm cho
anh ta và sẽ hướng dẫn anh ta để trừng phạt của ngọn lửa.
(Kinh Qur'an: 22/3-4)
Như hiểu từ các câu sau đây, liên quan đến các hành vi của Allah destiny là giống như một kế hoạch:
Và cho mỗi quốc gia là một thuật ngữ [quy định].
Vì vậy, khi thời gian của họ đã đến, họ sẽ không ở lại đằng sau một giờ, và cũng không họ sẽ đứng
trước [nó].
(Kinh Qur'an: 7/34)

Vì vậy ông [82] gọi của mình Chúa,
"Thật vậy, tôi đang vượt qua, do đó giúp."
Sau đó chúng tôi đã mở các cửa của thiên đường [83] với mưa đổ xuống,
Và gây ra các trái đất nổ với lò xo,
Và vùng biển gặp một vấn đề đã được predestined.
(Kinh Qur'an: 54/10-12)

Allah đã viết: tôi sẽ chắc chắn nhất áp dụng, tôi và sứ giả của tôi.
(Kinh Qur'an: 58/21)
Ngoài ra, số phận có các tính năng của một ngân sách cho việc phân phối các nguồn tài nguyên như
đã đề cập trong đoạn sau đây:
Có là không có sinh vật trên trái đất nhưng đó khi Allah là cung cấp của nó, và ông biết vị trí của nhà ở
và các địa điểm lưu trữ.
Tất cả là trong một đăng ký rõ ràng.
(Kinh Qur'an: 11/6)
Mặt khác số phận là như một kỷ lục lịch sử [84] từ quan điểm của Allah những người biết và chứng
kiến trong tương lai mà không có bất kỳ hạn chế thời gian. Vì vậy mặc dù chúng ta có tự do sẽ đến
một mức độ nhất định, tất cả mọi thứ từng được biết đến bởi Allah. Trong những câu sau đây là một
tham chiếu đến kiến thức của Allah:
Linh hồn không biết những gì nó sẽ kiếm được vào ngày mai, và linh hồn không biết những gì đất, nó
sẽ chết. Chắc chắn, Allah là tất cả hiểu biết, nhận thức được tất cả.
(Kinh Qur'an: 31/34)

Ông biết những gì trước khi họ và những gì sau khi họ, và họ bao gồm không phải là một điều của
kiến thức của mình ngoại trừ những gì Ngài muốn.
(Kinh Qur'an: 2/255)

Thật vậy Allah là bao giờ hết, trên tất cả mọi thứ, một nhân chứng.
(Kinh Qur'an: 4/33)

Allah bao gồm tất cả mọi thứ.
(Kinh Qur'an: 4/126)

Allah thuộc lệnh trước và sau khi.
(Kinh Qur'an: 30/4)
Destiny có tài sản của sự cho phép trước và sau của Allah cho bất kỳ di chúc và hành vi của sáng tạo
của mình. Không có gì có thể xảy ra trái với của mình sẽ như được thấy trong câu sau đây:
Và nó không phải là cho một linh hồn để tin ngoại trừ bởi sự cho phép của Allah.
(Kinh Qur'an: 10/100)
3.6.2

CÁC HẬU QUẢ CỦA SỐ PHẬN CON

Trong bất kỳ hành động của Allah, những người hiểu biết tất cả, bao gồm cả tương lai, chúng tôi có
thể giả định rằng có là tất cả các khía cạnh tích cực của một kế hoạch hoàn hảo trong bất kỳ trường
hợp nào, ngay cả khi có là không có kế hoạch được ghi nhận. Vì vậy, chúng tôi có thể mong đợi tất cả
mọi thứ, ông không phải phù hợp và cân bằng một cái gì đó hoàn toàn kế hoạch. Allah không cần số
phận để tạo hoặc duy trì bất cứ điều gì. Tuy nhiên, từ một quan điểm con người, nó có ý nghĩa nhất
định, như đã đề cập trong các câu sau đây:
Không có thiên tai tấn công khi trái đất hoặc trong mình, ngoại trừ rằng nó là trong một đăng ký
trước khi chúng tôi đưa nó vào. Thực sự, cho Allah, là dễ dàng.
Trong thứ tự mà bạn không thất vọng trong những gì có eluded bạn và không exult [trong niềm tự
hào] hơn những gì ông đã đưa ra cho bạn.
Và Allah không giống như tất cả mọi người self-deluded và sự khoe khoan.
(Kinh Qur'an: 57/22-23)
Đăng ký này có hậu quả quan trọng đối với chúng tôi:

Theo số phận, như chúng tôi đang trong một khuôn khổ well-determined, chúng tôi cũng có thể làm
cho kế hoạch, và chúng tôi có thể xác định mục tiêu. Nhờ vậy, chúng tôi có thể suy nghĩ và có của
riêng của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi có thể không có bất kỳ liên tục mà chúng ta cần phải suy
nghĩ và để liên kết các sự kiện (a) các sự kiện (b) hoặc có nghĩa là để mục tiêu.
Cũng không có một khuôn khổ như vậy, chúng tôi sẽ cảm thấy rất unsecure. Ví dụ, chúng ta sống trên
một hành tinh mà di chuyển với tốc độ của hàng ngàn cây số / giờ. Có hàng triệu của các biến, nhiều
người trong số đó nếu hơi deviated sẽ gây ra chúng tôi biến mất ngay lập tức. Tuy nhiên, tất cả mọi
thứ là dưới sự kiểm soát, để chúng tôi có một cảm giác mạnh mẽ của an ninh. Chúng tôi mong đợi để
sống giờ tiếp theo, ngày hôm sau, năm tới, và chúng tôi có thể làm cho kế hoạch, chúng tôi có thể
làm cho sự lựa chọn. Mặt khác, ngay cả khi một số tai [85] xảy ra, chúng tôi sẽ biết rằng họ là một
phần của một kế hoạch của Thiên Chúa một người khôn ngoan; rằng họ là không do sự ngâu hợp
rằng họ đã được biết ít mạnh mẽ và tất cả-Knower; và rằng họ sẽ phục vụ mục tiêu cao nhất định.
Mặt khác, nhờ số phận, chúng tôi biết rằng tất cả mọi thứ là dưới sự kiểm soát của một Thiên Chúa
yêu quý của chúng tôi, vì vậy chúng tôi không phải là vô vọng. Và nhờ vậy, chúng ta biết rằng một cái
gì đó mà chúng tôi bỏ lỡ có thể đi đến một trong những của công chức của mình. Chúng tôi có thể
liên quan cho tất cả mọi thứ để đăng ký, và registry để các nhà sản xuất của nó, và nhà sản xuất này
cho bản thân.
Chúng tôi sẽ xem xét một câu hỏi về số phận, miễn phí sẽ, trách nhiệm, phần thưởng và trừng phạt
thuộc 8.3.
4

CÁC MỤC TIÊU ĐƯỢC ĐƯA RA BỞI HỒI GIÁO VỚI MỘT CON NGƯỜI

Là trang chủ chúng sau đây tôi gán cho những người không mong muốn exaltedness khi trái đất hoặc
tham nhũng.
Và kết quả (tốt nhất) thuộc các công bình.
(Kinh Qur'an: 28/83)
Hồi giáo là một tôn giáo dựa trên kết quả. Trong suốt Kinh Qur'an có rất nhiều tài liệu tham khảo cho
các kết quả, Allah mời chúng tôi để tập trung vào kết quả; và ông cảnh báo chúng tôi chống lại bị lừa
dối bởi tạm thời như trong đoạn sau đây:
Ví dụ của thiên đường, trong đó người công chính đã được hứa, là bên dưới dòng chảy của sông. Quả
của nó kéo dài, và bóng râm của nó.
Đó là kết quả của sự công bình, và kết quả của các bọn là ngọn lửa.
(Kinh Qur'an: 13/35)
Theo Hồi giáo, sự lựa chọn cơ bản nhất, một con người đã làm là để chọn Hồi giáo hay không. Sau đó,
ngay lập tức đặt ra một câu hỏi lớn: những gì hiện hồi giáo cho một con người? Hay nói cách khác, tại
sao nên chọn một trong những hồi giáo? Mục đích của đạo hồi liên quan đến một con người là gì?
Vì vậy, trong phần này, chúng tôi sẽ làm rõ các mục tiêu chính và lợi ích Hồi giáo cho một con người.
Cũng, chúng tôi sẽ cung cấp cho các chi tiết về sự thành công lớn nhất trong cuộc sống của chúng tôi
theo Hồi giáo.

Một con người không tạo ra uselessly, và ông được tạo ra để anh/cô ấy đạt mục tiêu nhất định. Đây
là một thông điệp quan trọng của Allah cho chúng tôi mà chúng tôi đã thấy rõ trong các đoạn sau đây:
Sau đó bạn nghĩ rằng chúng tôi tạo ra bạn uselessly và rằng cho chúng tôi bạn sẽ không được trả lại?
(Kinh Qur'an: 23/115)
Trong đoạn sau đây chúng ta thấy các mục tiêu và các yếu tố cần thiết của sự thành công lớn nhất:
Allah sẽ nói:
Đây là ngày khi các trung thực sẽ hưởng lợi từ tính trung thực của họ.
Đối với họ là vườn [trong thiên đường] dưới đó dòng chảy của sông,
Trong đó họ sẽ tuân thủ mãi mãi,
Allah hài lòng với họ, và họ với anh ta.
Đó là sự thành công tuyệt vời.
(Kinh Qur'an: 5/119)
Các mục tiêu là để có được những niềm vui của Allah; để được hài lòng và hài lòng với các ủng hộ
ông đã hứa và chuẩn bị cho các công chức công bình của mình vào thiên đường; và để trong sự hòa
hợp với sự thật.
4.1

ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG NIỀM VUI CỦA ALLAH

Mục tiêu cuối cùng của cuộc sống cho một người Hồi giáo là để có được những niềm vui của Allah.
Nếu đạt được, các mục tiêu này sẽ mang lại các mục tiêu sau đây cũng: để được hài lòng anh ta, để
đến thiên đàng và để đạt được đầy đủ các sự hài lòng trong thế giới này và trong tương lai.
4.1.1

MỘT CÁCH ĐỂ NHỮNG NIỀM VUI CỦA ALLAH

Các sub-goals và đường dẫn đến các mục tiêu lớn này là như sau:
4.1.1.1 PHÙ HỢP VỚI CÁC GIÁ TRỊ THẦN THÁNH
Allah có giá trị nhất định. Ông yêu thương một số giá trị. Vì vậy, một người, những người yêu thương
Allah và muốn gọi tình yêu của mình, có cũng mang những giá trị và cải thiện mình trong sự hòa hợp
với họ.
Trong những câu sau đây chúng ta thấy mình từ một số bằng cấp ông yêu thương:
Allah yêu thương tốt-kẻ.
(Kinh Qur'an: 2/195)

Chắc chắn Allah yêu thương những người chuyển nhiều (để anh ta), và ông đã yêu thương những
người làm sạch mình.

(Kinh Qur'an: 2/222)

Allah yêu thương các công bình.
(Kinh Qur'an: 3/76)

Yêu thương Allah bệnh nhân [86] .
(Kinh Qur'an: 3/146)

Chắc chắn, Allah yêu thương những người tin tưởng [trong anh ta].
(Kinh Qur'an: 3/159)

Thật vậy, Allah yêu thương những người hành động justly.
(Kinh Qur'an: 5/42)
Cũng có bằng cấp Allah không thích, vì vậy chúng tôi có để thoát khỏi những bằng cấp hoặc để kiểm
soát chúng. Trong những câu sau đây chúng ta thấy một số những yêu cầu Allah không thích:
Chắc chắn, Allah yêu không giặc.
(Kinh Qur'an: 2/190)

Thật vậy, Allah không yêu tất cả mọi người xảo quyệt và vô ơn.
(Kinh Qur'an: 22/38)

Allah không yêu các corrupters.
(Kinh Qur'an: 28/77)

Thực sự, ông không thích sự kiêu ngạo.
(Kinh Qur'an: 16/23)

Allah không thích những tàn.

(Kinh Qur'an: 3/57)
Các chi tiết về các giá trị khác của Thượng đế mà yêu thương Allah và về trình độ mà ông không tình
yêu có thể được rút ra từ kinh Qur'an.
Vì vậy, trước hết và đặt nói chung, con người bao gồm người Hồi giáo không phải chăm sóc về các giá
trị phổ quát của thần thánh mà yêu thương Allah và cần phải chi tiêu các nỗ lực để cải thiện mình liên
quan đến họ để họ có thể là ứng cử viên được dẫn dắt bởi Allah. Một evildoer, bất công, kiêu ngạo
người không có quyền để sự hướng dẫn của Allah, và không được chấp nhận bởi Allah. Vì vậy, để
được thành công, và để là một người tin tưởng thực sự, một phải vượt qua những trình độ tiêu cực.
Những câu sau đây là một số ví dụ trong bối cảnh này:
Allah không dẫn aright người bất công.
(Kinh Qur'an: 2/258)

Tôi sẽ lần lượt ra khỏi dấu hiệu của tôi những người kiêu ngạo khi trái đất mà không cần phải.
(Kinh Qur'an: 7/146)

Thật vậy, Allah không hướng dẫn người nào đó là một transgressor và một kẻ nói dối.
(Kinh Qur'an: 40/28)
Những bằng cấp tiêu cực cũng sẽ hình thành rào cản tâm lý lớn mà sẽ ngăn chặn niềm tin vào một
mạnh mẽ, một Thiên Chúa tất cả-Knower. Ví dụ: Hãy tưởng tượng một người có ý thức hay vô thức
tin rằng ông là quan trọng nhất và lớn nhất là một cá nhân, hoặc như là một công dân của một quốc
gia nhất định, hoặc là một thành viên của một quốc gia nhất định, hoặc như một con người. Một
người sẽ có một vấn đề tâm lý trong tin vào một Thiên Chúa là knower thêm hơn mình. Thật không
may, các hệ thống giáo dục hiện tại, lối sống, trò chơi, và các yếu tố khác của môi trường chủ yếu là
thúc đẩy một nhận thức kiêu ngạo. Cũng nhiều tôn giáo thúc đẩy một suy nghĩ tương tự của con
người deifying, hoặc quy chế và vị thần được thực hiện bởi con người, hoặc pháp luật vật lý được
phát hiện bởi con...
4.1.1.2 MỤC TIÊU CÁC BIỆN PHÁP NÊN ĐƯỢC HOÀN THÀNH ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG NIỀM VUI CỦA
ALLAH
Để anh ta lên bài diễn văn tốt,
Và công việc công bình tăng nó.
(Kinh Qur'an: 35/10)
Để được thành công một nên cải thiện mình về các giá trị mà người thân yêu của Allah và tuân thủ
Trân trọng những giá trị thông qua thực hiện các yêu cầu trong các bên niềm tin và hành động.

Những yêu cầu này là rất quan trọng bởi vì họ là biện pháp quan. Allah biện pháp của chúng tôi cấp
phù hợp với giá trị của mình không chỉ dựa trên các từ của chúng tôi, nhưng cũng dựa trên niềm tin
của chúng tôi và hành động của chúng tôi. Từ của chúng tôi có thể được chủ quan và gây hiểu nhầm.
Như chúng ta đọc trong các câu sau đây, Allah sử dụng các tiêu chí để đánh giá chúng tôi:
Nó sẽ không phù hợp với mong muốn của bạn [người Hồi giáo], cũng như những người của kinh
thánh [người Do Thái và Kitô hữu];
Nguyên vẹn hoạt động điều ác, sẽ có các thương hiệu đó, và ông sẽ không tìm thấy bất kỳ bảo vệ
hoặc helper ngoài Allah.
(Kinh Qur'an: 4/123)

Và những người có một số người nói,
"Chúng tôi tin vào Allah và ngày cuối cùng"
Nhưng họ không phải là tín hữu.
(Kinh Qur'an: 2/8)
Do đó nó không phải là không thể để có được những niềm vui của Allah, nếu một người là đầy đủ các
lỗi trong niềm tin của mình và/hoặc hành động của mình. Một người là công bình, khiêm tốn, công
bằng, biết ơn, và perseverant có thể trong sự hòa hợp với sự thật trong thư mục cả niềm tin và hành
động với một số nỗ lực.
Vì vậy, một người là bất công, kiêu ngạo và vô ơn sẽ chỉ được thành công và thực hiện các yêu cầu cả
niềm tin và hành động nếu ông vượt qua những bằng cấp có trong vòng anh ta không mong muốn
[87] . Câu sau đây là một ví dụ trong sự tôn trọng này:
Tôi sẽ lần lượt ra khỏi dấu hiệu của tôi những người kiêu ngạo khi trái đất mà không cần phải.
(Kinh Qur'an: 7/146)
Vì vậy, một mặt nhờ của chúng tôi niềm tin và những hành động thực hiện với sự thật, chúng tôi có
thể cải thiện bản thân song song với các giá trị thần thánh, và chúng tôi có thể được hưởng tình yêu
Thiên Chúa và thiên đường. Và mặt khác, quan sát niềm tin và hành động của chúng tôi, chúng tôi có
thể đo lường chúng tôi ở đâu trong vũ trụ của các giá trị.
Một người phù hợp với thần thánh giá trị sẽ đầu tiên của tất cả thực hiện các nhiệm vụ của mình đối
với người sáng tạo của mình. Vì vậy, ông sẽ nhận ra anh ta; ông sẽ tin vào tin nhắn của ông, sứ giả
của ông và lời hứa của mình; và ông sẽ thờ phượng Ngài. Một người cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ
của mình đối với những người khác, cụ thể là các con, các sinh vật, môi trường...
Và ông sẽ được nâng cao trong độ theo kiến thức có liên quan, niềm tin của mình và hành động như
đã nói trong câu sau đây:
Nhìn như thế nào chúng tôi có thích [trong cung cấp] một số người trong số họ hơn những người
khác. Nhưng sau đây là độ lớn hơn và lớn hơn trong sự phân biệt.

(Kinh Qur'an: 17/21)

Và cho tất cả có độ cho những gì họ đã làm, và vì vậy ông có thể đầy đủ bù họ cho hành động của họ,
và họ sẽ không được wronged.
(Kinh Qur'an: 46/19)

Nhưng bất cứ ai nói với anh ta như một người tin tưởng có thực hiện các hành động chính đáng đối
với những người sẽ là độ cao nhất.
(Kinh Qur'an: 20/75)

Allah sẽ nâng cao những người có tin rằng trong số các bạn và những người được kiến thức, độ. Và
Allah là Cognizant của những gì bạn làm.
(Kinh Qur'an: 58/11)
Nếu chúng ta thực sự có giá trị cần thiết và các văn bằng, sau đó Allah yêu thương chúng ta. Sau đó,
chúng tôi sẽ có của chúng tôi chia sẻ của những điều khoản sau đây của Allah, và đã đạt thành công
lớn nhất:
(Để linh hồn chính nó sẽ được cho biết:)
"O hoàn toàn hài lòng linh hồn!
Quay trở lại của các ngươi, well-pleased và lòng [Anh],
Và nhập vào giữa của tôi công chức [chính]
"Và tôi Thiên đàng."
(Kinh Qur'an: 89/27-30)

Những gì một công chức tốt!
(Kinh Qur'an: 38/44)

Quả thật, giữa các khu vườn và dòng sông sẽ công bình ngự.
Tại chỗ của sự thật,
Sự hiện diện của vua mạnh.

(Kinh Qur'an: 54/54-55)
4.2

ĐẾN ALLAH CỦA VĨNH VIỄN ỦNG HỘ CHO CÔNG CHỨC CÔNG BÌNH CỦA MÌNH

Nếu ông sẽ hài lòng với chúng tôi, ông sẽ làm cho chúng ta cũng là hoàn toàn hài lòng với các ủng hộ
ông đã hứa và chuẩn bị cho các công chức công bình của mình. Appreciative là một trong các thuộc
tính của mình.
Người Islam tin như đã nói trong các câu sau đây trong kinh Qur'an Allah là:
Những gì một người bảo trợ tốt!
(Kinh Qur'an: 8/40)
Và rằng lòng thương xót của mình là khổng lồ [88] :
Lòng thương xót của tôi bao gồm tất cả mọi thứ.
(Kinh Qur'an: 7/156)
Trong cuộc sống hiện tại cũng, thần tình yêu, niềm tin vào Allah, giá trị và hành động theo yêu cầu
của Allah là điều duy nhất mà có thể đáp ứng chúng tôi.
Và thiên đường là nơi mà chúng tôi có thể hoàn toàn và vĩnh viễn hài lòng.
4.3

ĐỂ TRONG SỰ HÒA HỢP VỚI SỰ THẬT

Allah sẽ nói:
Đây là ngày khi các trung thực sẽ hưởng lợi từ tính trung thực của họ.
Đối với họ là vườn [trong thiên đường] dưới đó dòng chảy của sông,
Trong đó họ sẽ tuân thủ mãi mãi,
Allah hài lòng với họ, và họ với anh ta.
Đó là sự thành công tuyệt vời.
(Kinh Qur'an: 5/119)
Như chúng ta thấy tầm quan trọng được thực hiện để tính trung thực ở đoạn trên, một yếu tố quan
trọng của sự thành công lớn là phải trung thực, để trong sự hòa hợp với sự thật. Nếu chúng ta trong
sự hòa hợp với sự thật trong những gì chúng tôi tin vào, những gì chúng ta nói, và những gì chúng tôi
làm sau đó đây là một bước tiến lớn hướng tới thành công lớn nhất.
Để được trung thực yêu cầu trong sự hòa hợp với sự thật quan trọng nhất.
Như chúng ta thấy trong câu thơ sau, một trong những tên của Allah là sự thật:
Allah là sự thật.
(Kinh Qur'an: 22/6)

4.3.1

ĐỂ TRONG SỰ HÒA HỢP VỚI SỰ THẬT TRONG NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI TIN VÀO

Sự thật không phải là hậu quả của niềm tin cá nhân của chúng tôi, và nó là độc lập từ niềm tin cá
nhân của chúng tôi. Toàn bộ sự thật là một mặc dù có nhiều khác nhau niềm tin cấu hình. Do đó tất
cả các cấu hình khác nhau niềm tin không thể trong sự hòa hợp với sự thật cùng một lúc. Ví dụ, nếu
một người Hồi giáo là trong sự hòa hợp với sự thật, sau đó polytheist một là không; và nếu polytheist
trong sự hòa hợp với sự thật sau đó một người Hồi giáo là không. Logic cả hai không đúng hoàn toàn
[89] .
Theo đạo hồi, nó là rất hữu ích và cần thiết rằng niềm tin của chúng tôi là trong sự hòa hợp với sự
thật, và nó là rất nguy hiểm để mâu thuẫn với sự thật. Và trong các câu sau đây Allah cho chúng ta về
nguồn gốc và các kênh chính của sự thật:
Thật vậy, chúng tôi đã gửi cho bạn người, [O Muhammad], với sự thật [90] như một bringer của
tidings tốt và một warner, và bạn sẽ không được hỏi về các companions của Hellfire.
(Kinh Qur'an: 2/119)

Sự thật là từ Chúa của bạn,
Vì vậy, không bao giờ là một trong những nghi ngờ.
(Kinh Qur'an: 2/147)
4.3.2 ĐỂ TRONG SỰ HÒA HỢP VỚI SỰ THẬT TRONG NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI NÓI VÀ NHỮNG GÌ
CHÚNG TÔI LÀM
Những gì chúng tôi nói có để trong sự hòa hợp với sự thật như được ghi trong đoạn sau đây:
Vì vậy, những người là không công bằng hơn so với một trong những người có cự ly khoảng Allah và
từ chối sự thật khi nó đã đến với anh ta? Là có không phải trong địa ngục một nơi cư trú cho các bọn?
(Kinh Qur'an: 39/32)
Khi chúng tôi tin vào và nói điều gì đó, sau đó chúng tôi phải hành động phù hợp. Nếu không, chúng
ta phải suy nghĩ về nguyên nhân của phương sai giữa những gì chúng tôi làm và những gì chúng tôi
nói. Có lẽ chúng ta không quan tâm ở tất cả về sự thật, có lẽ chúng tôi là không chân thành trong
những gì chúng tôi nói hoặc có lẽ chúng tôi là kẻ nói dối; có vấn đề lớn. Có một tham chiếu đến điều
này trong đoạn sau đây:
O bạn của những người có tin rằng, tại sao bạn nói bạn không phải làm gì?
(Kinh Qur'an: 61/2)
Sau khi chúng tôi tin vào và yêu cầu bồi thường để làm theo sự thật, sau đó chúng tôi làm gì phải
trong sự hòa hợp với những gì chúng tôi tin vào và những gì chúng tôi nói như đã đề cập trong đoạn
sau đây:

Sự công bình không phải là bạn bật khuôn mặt của bạn hướng tới phía đông hoặc phía tây, nhưng sự
công bình là [trong] một trong những người tin vào Allah, ngày cuối cùng, các thiên thần, cuốn sách,
và sự giàu có tiên tri và cung cấp cho, mặc dù tình yêu dành cho nó, người thân, trẻ mồ côi, người
nghèo, du lịch, những người yêu cầu [giúp], và giải phóng nô lệ; [và] thiết lập cầu nguyện và cung cấp
cho tổ chức từ thiện bắt buộc; [những người] thực hiện lời hứa của họ khi họ hứa; và [những người]
bệnh nhân nghèo và khó khăn và trong trận chiến.
Đó là họ là những người được trung thực;
Và đó là những người là công bình.
(Kinh Qur'an: 2/177)
Đây là cách duy nhất cho sự thành công lớn.
Vì vậy, trong phần tiếp theo bạn sẽ tìm thấy thông tin quan trọng về các yếu tố cần thiết của hành
động của Hồi giáo.
5

YẾU TỐ CẦN THIẾT CỦA HÀNH ĐỘNG & 5 TRỤ CỘT

5.1

YẾU TỐ CẦN THIẾT CỦA HÀNH ĐỘNG

Họ tin vào Allah và ngày cuối cùng của tôi, và họ ra lịnh những gì là đúng và cấm những gì là sai trái và
đẩy nhanh việc tốt.
Và những người là một trong các công bình.
(Kinh Qur'an: 3/114)
Hồi giáo không bao gồm chỉ của niềm tin. Hồi giáo cũng đòi hỏi phải hành động [91]. Hành vi yêu cầu
này là để làm "tốt việc" [92]. Trong kinh Qur'an, niềm tin thường đề cập đến cùng với việc tốt.
Việc tốt là hành động phù hợp với sự thật. Ví dụ, nó được ghi nhận trước đó rằng một trong các
thuộc tính của Allah là rằng ông là "Một", và một trong các thuộc tính của ông là rằng ông là "Gần". Vì
vậy, ông là Thiên Chúa của tất cả. Và ông là gần đến chúng tôi thậm chí hơn cha mẹ của chúng tôi,
thậm chí hơn khác bạn bè tốt nhất của chúng tôi. Làm như vậy nếu tất cả chúng ta có cùng một Thiên
Chúa, và nếu ông là gần đến tất cả chúng ta thậm chí hơn cha mẹ của chúng tôi, sau đó sự thật này
cho chúng ta như chị em. Vì vậy, nếu chúng tôi là như chị em, sau đó trong điều khoản của các hành
động, ví dụ, chúng tôi có để giúp đỡ người khác khi cần thiết. Chúng ta phải tránh làm tổn hại đến
những người khác. Do đó, nếu tôi ăn một mồ côi đói, đây là một hành động tốt, bởi vì tôi và người đó
là công chức của tác giả cùng, người là gần đến mỗi người chúng ta thậm chí hơn cha mẹ của chúng
tôi. Tuy nhiên, trong cùng một logic, nếu chúng tôi làm hại người khác mà không có một lý do chỉ, thì
đây là một hành động xấu. Đây là những chỉ là ví dụ mà hiển thị như thế nào chúng tôi có thể xác
định một hành động tốt hoặc một hành động xấu.
Mặc dù hành động tốt có thể được rộng rãi xác định theo cách như vậy, Allah nói trong kinh Qur'an,
nhiều hành động tốt ở các cấp độ khác nhau của chi tiết. Ví dụ, trong một câu, Allah nói:

Và khi bạn được chào đón với một lời chào, chào đón với một lời chào tốt hơn so với nó, hoặc trở về
nó; chắc chắn, Allah mất tài khoản của tất cả mọi thứ.
(Kinh Qur'an: 4/86)
Hoặc như chúng ta thấy trong sau đây, phải loại với nhau và để kiềm chế không bạo lực là rất quan
trọng:
Và không bằng hành động tốt và xấu. Đẩy lùi [ác] bởi đó [chứng thư] đó là tốt hơn; và bởi một người
mà giữa bạn và anh ta là thù địch sẽ trở thành như là mặc dù ông là một người bạn ấm.
(Kinh Qur'an: 41/34)

Và đẩy nhanh để tha thứ từ Chúa của bạn và một thiên đường rộng như mặt trời và trái đất, chuẩn bị
cho các công bình người chi tiêu [trong nguyên nhân của Allah] trong một cách dễ dàng và khó khăn
và người kiềm chế sự tức giận và khoan dung đối với nhân loại; và Allah yêu thương những kẻ tốt.
(Kinh Qur'an: 133/3-134)
Việc tốt bao gồm những trụ cột của năm [93] là hữu ích trong nhiều cách:
Họ đại diện cho Vâng lời của chúng tôi để Allah và servantship của chúng tôi để anh ta.
Họ sản xuất dữ liệu mục tiêu về cho dù một người thực sự phù hợp với các giá trị thiêng liêng hay
không; về cho dù một người là thực sự tốt hay không [94] .
Họ giúp chúng tôi cải thiện song song với các giá trị thần thánh: ví dụ: một người liên tục nhờ Allah,
sẽ cải thiện trong lòng biết ơn, hoặc một người cung cấp cho tổ chức từ thiện sẽ cải thiện trong lòng
hảo tâm.
Họ giúp chúng tôi vượt qua các điểm yếu của chúng tôi mà có thể tồn tại trong các khía cạnh khác
nhau: một người có thể cung cấp cho hàng ngàn đô la trong cách của Allah, không thể bỏ ăn trong
một thời gian nhất định hoặc ngược lại. Một người có thể bỏ ăn cho Allah, nhưng có thể có những
khó khăn của kiêu ngạo trong đặt trán trên mặt đất để thờ phượng Allah... Khi những người thực
hiện các yêu cầu của Hồi giáo, họ sẽ đạt được bước quan trọng để khắc phục điểm yếu của họ.
Việc tốt giúp chúng tôi cải thiện trong tình yêu của chúng tôi đối với Allah là tốt, như thông qua việc
tốt, chúng tôi sẽ trải qua một số khó khăn cho anh ta và chúng tôi sẽ cảm thấy rằng tình yêu này đặt
chúng tôi vào hành động.
Họ sẽ hữu ích cũng trong tâm lý, xã hội, kinh tế, môi trường và các kích thước. Chúng tôi sẽ cung cấp
cho các ví dụ có liên quan trong các phần sau.
Của chúng tôi tuân thủ các yêu cầu này cũng sẽ giúp chúng tôi thành công trong điều khoản của cuộc
sống hiện tại [95] : Ví dụ: một doanh nhân những người quan tâm về công lý, nói chung sẽ thành
công hơn trong kinh doanh của mình; và tổng hành vi này sẽ tốt cho nhiều người. Như chúng ta thấy
trong câu thơ sau, Allah người là sự khôn ngoan dự định dễ dàng đối với chúng tôi:
Allah dự định cho bạn một cách dễ dàng và không dự định cho khó khăn của bạn.

(Kinh Qur'an: 2/185)
Thành công trong điều khoản của cuộc sống này có thể đóng góp vào việc thực hiện thành công của
các yêu cầu để có được những niềm vui của Allah: ví dụ: một người Hồi giáo mạnh mẽ trong những
điều kiện có thể cung cấp cho tổ chức từ thiện thêm [96] .
Tuy nhiên, việc sử dụng lớn nhất của các hành động tốt sẽ là đóng góp của họ để có được những
niềm vui của Allah; và để đạt được ủng hộ của mình, ông đã chuẩn bị cho các công chức công bình
của mình.
5.2

CÁC TRỤ CỘT NĂM CỦA ĐẠO HỒI

Các yêu cầu chung của đạo hồi là rất toàn diện và bao gồm rất nhiều hành vi phổ biến đã được phê
duyệt và yêu cầu. Chúng tôi có thể đề cập đến ví dụ các hành vi trong sự tôn trọng này là loại đối với
các bậc cha mẹ, những người hàng xóm, môi trường; công việc khó khăn; để sống theo trước đó đã
đề cập các giá trị chẳng hạn như sự khiêm nhường, Trung thực, lòng tốt, tư pháp; để tránh bị ghen
tuông; để tránh lãng phí, để được sạch sẽ, để mời để sự thật và những hành động tốt. Một người Hồi
giáo đã tuân thủ với tất cả những với mục đích nhận được niềm vui của Allah. Nó là rất khó khăn cho
một người Hồi giáo phải thành công nếu ông không tuân thủ các yêu cầu.
Như chúng ta thấy trong câu thơ sau đây, đó là hữu ích cho nhân loại là rất quan trọng trong sự tôn
trọng này:
Ông gửi từ bầu trời, mưa, và thung lũng chảy theo khả năng của họ,
Và torrent mang một bọt tăng.
Và từ đó [quặng] mà họ nhiệt trong lửa, mong muốn trang sức đeo và dụng cụ, là một bọt như nó.
Vì vậy Allah trình bày [ví dụ] thật và falsehood.
Đối với trong bọt xốp, nó biến mất, [là] diễn ra;
Nhưng đối với đó mà lợi ích người,
Nó vẫn còn trên trái đất.
Vì vậy Allah nay ví dụ.
(Kinh Qur'an: 13/17)
Trong số những yêu cầu những cũng có cụ thể đối với đạo hồi, và đó có phần lớn và ảnh hưởng trong
cuộc đời của một người Hồi giáo thực hành. Các yêu cầu cụ thể để hồi giáo đóng góp đến một mức
độ lớn để thực hiện các yêu cầu nêu cơ bản của Islam. Mặt khác, họ là một phần rất đặc biệt của sự
vâng lời để Allah và phục vụ ông.
Chính yêu cầu cụ thể để hồi giáo được nhấn mạnh trong kinh Qur'an và công khai được biết đến như
là cột trụ năm của đạo hồi. Họ là những lời-tuyên bố mang làm chứng cho sự thống nhất của Allah và
messengership của Muhammad (hòa bình khi anh ta)-, cầu nguyện hàng ngày, tổ chức từ thiện
thường xuyên, các ăn chay, và hành hương. Chúng được nhấn mạnh bởi Allah cùng với các yêu cầu
khác. Câu sau đây là một ví dụ trong sự tôn trọng này:

Thật vậy, Hồi giáo người đàn ông và phụ nữ Hồi giáo,
Tin rằng người đàn ông và phụ nữ, tin tưởng
Vâng lời người đàn ông và phụ nữ Vâng lời,
Những người đàn ông trung thực và trung thực phụ nữ,
Các bệnh nhân Nam và bệnh nhân nữ,
Những người đàn ông khiêm tốn và phụ nữ khiêm nhường,
Từ thiện người đàn ông và phụ nữ từ thiện,
Những người đàn ông ăn chay và ăn chay phụ nữ,
Những người đàn ông những người bảo vệ bộ phận riêng của họ và những người làm như vậy, phụ
nữ
Và những người nhớ Allah thường đàn ông và phụ nữ người làm như vậy
Cho họ Allah đã chuẩn bị, sự tha thứ và một phần thưởng tuyệt vời.
(Kinh Qur'an: 33/35)
Vì vậy trong phần sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho một số chi tiết về những trụ cột chức năng, điều
kiện, phương pháp, lợi ích và mối quan hệ của họ với các yêu cầu khác:
5.2.1

TUYEN BỐ MANG LAM CHỨNG CHO SỰ THỐNG NHẤT CỦA ALLAH

Để anh ta lên bài diễn văn tốt,
Và công việc công bình tăng nó.
(Kinh Qur'an: 35/10)
Cột đầu tiên của Hồi giáo là lời khai [97] sự thống nhất của Allah, và để các servantship và
messengership của tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta). Đây là một tuyên bố rằng có một phần
quan trọng của sự thật và có tiềm năng của đoàn kết nhân loại xung quanh một sự thật. Nó là như
thế này: "Tôi làm chứng rằng không có không có Thiên Chúa ngoại trừ Allah, và tôi làm chứng rằng
Muhammad là công chức của mình và Messenger của mình."
Những tuyên bố "Không có không có Thiên Chúa ngoại trừ Allah" (LA ILAHA ILLALLAH trong văn bản
gốc tiếng ả Rập) là giống như một bản tóm tắt của tất cả các sách thánh. Đây cũng là điều kiện đầu
tiên để có được những niềm vui của Allah, và bước vào thiên đường. Tự nhiên một người sẽ mong
đợi để có được những niềm vui của một ai đó trong người mà ông không tin rằng không nhập vào
thiên đường được tạo ra bởi tác giả, người mà ông không tin.
Nó cũng là một điều kiện được lưu từ địa ngục đối với những người đã nhận được thông điệp của
Allah:

Và những người disbelieve và từ chối các dấu hiệu của chúng tôi, những người sẽ là companions của
đám cháy; họ sẽ tuân thủ trong đó luôn luôn.
(Kinh Qur'an: 2/39)
Tiếp tục giải thích về những tuyên bố "Không có không có Thiên Chúa khác hơn so với Allah" tồn tại
trong một phần 3.1.1.
Phần thứ hai của lời khai làm cho tham chiếu đến cuối messenger của Allah những người liên quan
đến thông điệp cuối cùng của Allah nơi tất cả mọi thứ được thực hiện rõ ràng. Khía cạnh này của
niềm tin là cần thiết cho một người đã biết về các tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta). Tiên tri
Muhammad (hòa bình khi anh ta) là một con người và một công chức của Allah. Ông không phải là
Thiên Chúa, cũng như một phần của Thiên Chúa. Allah đã chọn ông liên quan đến thông điệp của
mình cho chúng tôi. Và ông đã cho thấy anh ta như là một ví dụ tốt cho chúng tôi.
Nếu một người tin tưởng vào những lời thì người đó được coi là một người Hồi giáo. Điều này là giữa
Allah và người có liên quan. Trong Hồi giáo không có không có lễ rửa tội. Có là không ai khác hơn so
với Allah có thể chấp nhận nộp hồ sơ để Allah. Một khi một tuyên bố lời khai này công khai sau đó tự
nhiên ông sẽ cũng được coi là một người Hồi giáo của hội Hồi giáo.
Lời khai là giống như chữ ký của một hợp đồng giữa Allah và người đã chấp nhận Hồi giáo. Với bản
hợp đồng này, người lựa chọn để được hưởng đến thiên đường và nhận được những niềm vui của
anh/cô ấy Chúa chống lại tuân thủ theo các quy tắc thiêng liêng và giá trị.
Nó cũng là sự công nhận của ông Chúa bởi đầy tớ. Sự công nhận của Allah làm cho một sự khác biệt
lớn trong suy nghĩ và trong thực tế. Bởi nhận thức của mình Chúa, đầy tớ nhận mình là tốt. Nếu
không có như vậy một sự công nhận và liên kết đến vĩnh cửu, một cá nhân là như không có gì trong
vũ trụ bao la và khung thời gian. Ví dụ, có lẽ không ai sẽ nhớ anh ta một số thế kỷ sau khi ông qua đời,
và ngay cả khi ông được nhớ tới, nhớ này sẽ không hưởng lợi anh ta. Và không ai biết anh ta thậm chí
chỉ một năm trước khi ông được sinh ra. Vì vậy, từ quan điểm của một người không nhận ra người
sáng tạo của mình, ông là như không có gì.
5.2.2

CẦU NGUYỆN HÀNG NGÀY S

Và thiết lập các cầu nguyện và cung cấp cho [bắt buộc] tổ chức từ thiện, và bất cứ điều gì tốt bạn đưa
ra cho mình bạn sẽ tìm thấy nó với Allah. Thật vậy, Allah của những gì bạn làm, là nhìn thấy.
(Kinh Qur'an: 2/110)
Các trụ cột thứ hai của đạo hồi là hàng ngày cầu nguyện [98]. Có năm cầu nguyện hàng ngày trong
Hồi giáo. Mỗi trong số này mất khoảng 10 phút, và họ được thực hiện trong khung thời gian. Ví dụ,
giả sử rằng trưa cầu nguyện bắt đầu thời gian là tại 13,00 và thời gian bắt đầu cầu nguyện vào buổi
chiều tại 17,00, sau đó, người ta phải thực hiện những lời cầu nguyện trưa giữa 13.00 và 17,00 [99].
Nếu không, nó được coi là một tội lỗi. Lời cầu nguyện hàng ngày có thể được thực hiện không chỉ
trong các nhà thờ Hồi giáo nhưng ở khắp mọi nơi mà là sạch [100] .
Lời cầu nguyện hàng ngày bao gồm bắt buộc các bộ phận và phần bổ sung. Phần bổ sung về cơ bản
theo các thực hành của tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta). Các bộ phận cũng tương tự và họ
bao gồm của đơn vị bao gồm subunits như đứng, cúi xuống, lễ lạy. Hàng ngày cầu nguyện bắt đầu với

ý định [101] và sau đó là tuyên bố "Allah là lớn nhất trong [102] (điều này có nghĩa lớn nhất trong
quyền hạn của mình, kiến thức, giúp và vv.)", và trong quá trình chuyển đổi mỗi nói chung đây
restated. Khi đứng, the first chương trong kinh Qur'an được gọi là "The mở" ngâm, chương này là
một supplication đặc biệt được trao cho chúng tôi bằng Allah. Chương này là như sau:
Ở [103] tên của Allah, Beneficent Merciful.
Khen ngợi [104] [và] là (do) để Allah, Lord of the worlds.
Các Beneficent, các thương xót.
Bậc thầy của ngày phán quyết.
Nó là bạn chúng tôi tôn thờ và bạn chúng tôi yêu cầu để được giúp đỡ.
Hướng dẫn chúng tôi để con đường bên phải,
Con đường của những người khi mà bạn đã ban cho ủng, không phải của những người khi mà là sự
tức giận cũng không phải của những người đang lạc lối.
(Kinh Qur'an: 1/1-7)
Đây là một liên lạc đầy đủ giữa chúng tôi và Allah, trong đó trong khi chúng tôi đọc nó, trong một
cách, chúng tôi lắng nghe những gì Allah nói, và Allah khác lắng nghe những gì chúng tôi nói như một
supplication. Và sau đó, một số câu thơ thêm được ngâm. Trong phần tiếp theo, các báo cáo của cám
ơn, yêu cầu để được giúp đỡ, ca ngợi niệm.
Hàng ngày cầu nguyện được thực hiện một phần cá nhân và một phần trong giáo đoàn.
Những người đàn ông được khuyến khích mạnh mẽ để cầu nguyện phần bắt buộc của những lời cầu
nguyện hàng ngày trong giáo đoàn. Những người phụ nữ sẽ không có như vậy một yêu cầu [105],
nhưng họ có thể chọn để tham gia trong lời cầu nguyện được thực hiện với nhau. Nếu hai hoặc nhiều
người đàn ông với nhau trong khi đó là thời gian để cầu nguyện, họ nên chọn một trong số họ là
"Imam" [106]. Imam có nghĩa là các nhà lãnh đạo. Nó là quan trọng rằng imam là một trong số họ
những người hiểu biết tốt nhất ngâm thơ trong kinh Qur'an và kiến thức tôn giáo. Imam cầu nguyện
ở phía trước, phải đối mặt với Kaba như những người khác. Những cầu nguyện trong dòng phía sau
anh ta. Kaba là central Mosque tại Mecca/ả Rập Saudi. Imam nói aloud chuyển tiếp từ đầu tiên và đi
đến phần tiếp theo của lời cầu nguyện và những người khác làm theo anh ta [107] trong sự hòa hợp.
Orderliness là rất quan trọng trong những lời cầu nguyện được thực hiện với nhau. Trong một cách,
điều này phản ánh sự hài hòa trong vũ trụ: nhớ làm thế nào orderly mỗi làn sóng từ một máy tính
xách tay đến một máy tính xách tay ở phía bên kia của trái đất như Allah willed.
Người đàn ông và phụ nữ thường cầu nguyện tại các vị trí riêng trong nhà thờ Hồi giáo [108]. Ngoại
trừ những lời cầu nguyện thứ sáu, những lời cầu nguyện có thể được thực hiện hoàn toàn cá nhân là
tốt. Khi chúng tôi cầu nguyện tại giáo đoàn, chúng tôi cảm thấy rằng mặc dù chúng tôi rất nhiều,
Chúa của chúng tôi là một. Khi chúng tôi cầu nguyện riêng, chúng tôi cảm thấy hơn các mối quan hệ
một với Allah.
Những lời cầu nguyện hàng ngày là hữu ích trong nhiều khía cạnh:

•
Nhờ những lời cầu nguyện hàng ngày chúng tôi nhớ Allah, như nó được nhấn mạnh trong câu
sau đây:
Thật vậy, tôi Allah. Có là không có vị thần ngoại trừ tôi vì vậy tôn thờ tôi và thiết lập các cầu nguyện
cho tôi nhớ.
(Kinh Qur'an: 20/14)
Trong Hồi giáo, nó là quan trọng để có một ý thức mạnh mẽ về nearness của Allah. Vì vậy, nhớ Allah
là rất quan trọng. Nó không phải là không đủ để nhớ Allah mỗi ngày một lần, hoặc một lần một tuần
hoặc mỗi tháng một lần. Để phân bổ thời gian nhất định để chỉ Allah năm lần một ngày, giúp chúng
tôi cải thiện của chúng tôi cảm giác nearness và tình yêu với Allah. Và như Allah không đại diện hoặc
tưởng tượng như một con người hoặc như là một đạo luật hoặc là một đối tượng, và như ông không
phải là không giới hạn với không gian hoặc thời gian, trong lời cầu nguyện một người Hồi giáo không
có bất kỳ cảm xúc của khoảng cách giữa mình và Allah. Những sự kiện này cho phép các cảm xúc của
nearness như chúng ta thấy trong câu thơ sau đây:
Và chúng tôi đã tạo ra người đàn ông và biết những gì các linh hồn mình đồn để anh ta, và chúng tôi
gần gũi hơn với anh ta hơn [của mình] tĩnh mạch tinh mạch.
(Kinh Qur'an: 50/16)
Nhớ Allah thay đổi về cơ bản để làm thế nào tốt hơn, chúng ta nhìn vào cuộc sống, tại trên thế giới.
Nó làm cho chúng ta tích cực. Chúng tôi có thể giải thích điều này bởi ví dụ sau: trước hết, giả sử rằng
bạn đã mua một cây bút, và thứ hai, giả sử rằng một bút giống hệt nhau đã được trao cho bạn như
một món quà của một người là rất đặc biệt cho bạn. Có thể làm bút trong tình hình thứ hai cho bạn
hạnh phúc hơn ngay cả khi đầu tiên bút cũng có chức năng thể chất tương tự. Bởi vì bút trong tình
hình thứ hai là không chỉ là một cây bút, nhưng cũng là người đại diện của sự chú ý, tình yêu và tốt sẽ
của người đó đặc biệt về phía bạn.
Như thế này, khi chúng tôi cầu nguyện hàng ngày của chúng tôi, và nhớ Allah thông thường, tất cả
mọi thứ trở nên có ý nghĩa nhiều hơn, có giá trị và đẹp. Ví dụ, mắt của chúng tôi làm cho chúng tôi
xem, nhưng cũng và quan trọng hơn, họ cho thấy sự quan tâm và lòng thương xót của Allah, của
mạnh mẽ của Creator của chúng tôi cho chúng tôi. Đối với lý do đó, nếu chúng ta nhớ Allah thường,
mặt trời, mặt trăng, không khí, nước, của chúng tôi gia đình, bạn bè... trở thành nhiều hơn nữa có ý
nghĩa và xinh đẹp. Một lần nữa, nhờ nhớ này, chúng tôi nhận thức và ghi nhớ chúng tạo thành một
toàn bộ trong sự hài hoà và đoàn kết dưới một thống nhất, sự khôn ngoan và kiểm soát; và do đó là
vẻ đẹp của họ được tăng cường hơn đối với chúng tôi. Ngoài ra, nhờ này nhớ và tình yêu của Allah,
chúng tôi liên tục thực hiện tình cảm của chúng tôi, và điều này sẽ giúp chúng tôi để có cảm xúc
mạnh mẽ hơn tích cực đối với tất cả mọi thứ. Tương tự như vậy, chúng ta có thể hy vọng cho sự liên
tục của tất cả các người đẹp bởi sự giúp đỡ và sức mạnh của Allah mạnh mẽ và vĩnh cửu.
•
Những lời cầu nguyện hàng ngày là nhắc nhở của các giá trị thần thánh. Nhờ những lời cầu
nguyện hàng ngày, chúng tôi cải thiện bản thân trở thành một người tốt hơn: biết rằng một là quan
sát bởi anh/cô ấy Creator Beneficent và Merciful, người sẽ giúp một để được tốt hơn và tốt hơn, và
để kiềm chế không làm hành động xấu. Chúng ta thấy một tham chiếu đến thực tế này trong đoạn
sau đây:

Thật vậy, cầu nguyện cấm đạo Đức và hành vi sai trái,
và nhớ Allah là hơn.
(Kinh Qur'an: 29/45)
•
Trong lời cầu nguyện hàng ngày, chúng tôi cảm ơn Allah, và cải thiện bản thân trở thành xin
cám ơn, và vô ơn không. Đây là những giá trị quan trọng được nhấn mạnh trong kinh Qur'an:
Nay! nhưng phục vụ Allah một mình và biết ơn các.
(Kinh Qur'an: 39/66)

Hãy cẩn thận của (nhiệm vụ của bạn để) Allah sau đó, bạn có thể cung cấp cho cảm ơn.
(Kinh Qur'an: 3/123)

Và được biết ơn đối với tôi; và được bạn không vô ơn hướng Me.
(Kinh Qur'an: 2/152)
•
Trong lời cầu nguyện hàng ngày, chúng tôi đặt trán của chúng tôi trên mặt đất. Trong Hồi
giáo, một trong những tội lỗi lớn nhất là kiêu ngạo. Chúng tôi cần phải khiêm tốn về Allah và đối với
tôi tớ của Ngài. Khi chúng tôi cúi xuống và chúng tôi suy nhược trong cầu hàng ngày nguyện, tất cả
chúng tôi nhà nước rằng có một quyền lực lớn hơn chúng tôi; chúng tôi nhà nước rằng chúng tôi
không phải trên tất cả; chúng tôi nói rằng chúng tôi đều được bình đẳng với những người khác là tùy
thuộc vào Chúa của chúng tôi trên tất cả. Bằng cách này, chúng tôi cố gắng để cải thiện bản thân trở
thành khiêm tốn như gạch chân trong sau đây:
Và tìm sự giúp đỡ trong sự kiên nhẫn và cầu nguyện.
Và nó là khó khăn, ngoại trừ cho những người khiêm tốn.
(Kinh Qur'an: 2/45)
•
Như đã đề cập cũng trong đoạn trên, trong lời cầu nguyện hàng ngày chúng tôi yêu cầu sự
giúp đỡ từ Allah. Yêu cầu sự giúp đỡ của Allah là một yêu cầu quan trọng trong đạo hồi như diễn tả
trong phần có liên quan của cuốn sách này.
•
Trong những lời cầu nguyện hàng ngày, các công chức được gần nhất với người sáng tạo của
mình. Nó là một cuộc họp liên tục của các công chức những người yêu thương người sáng tạo của
mình với người sáng tạo của ông những người yêu thương các công chức của mình.
Trong Hồi giáo, chúng tôi cầu nguyện để Allah với tất cả sự tồn tại của chúng tôi. Trong những lời cầu
nguyện hàng ngày, chúng tôi cầu nguyện không chỉ với tâm trí của chúng tôi, mà còn với tinh thần
của chúng tôi và cơ thể, với tất cả các cơ bắp của chúng tôi, tế bào. Chúng tôi đứng, chúng tôi cúi
xuống, chúng tôi suy nhược, và chúng tôi ngồi với ý thức là dưới sự hiện diện của mình. Chúng tôi

yêu cầu anh ta để được trợ giúp, chúng tôi đọc Kinh Qur'an. Chúng ta hãy nhớ lòng thương xót của
ông khi chúng tôi, chúng tôi cảm thấy Nearness của ông.
•
Nhờ những lời cầu nguyện hàng ngày, người đã làm quen, và họ biết về người khác hạnh
phúc hay xấu phát triển.
•
Lời cầu nguyện hàng ngày đóng góp vào sức khỏe của chúng tôi là tốt. Một trong những
người cầu nguyện rửa tay, mặt, cánh tay và bàn chân trước khi những lời cầu nguyện anh/cô ấy. Đây
là những hữu ích cho việc vệ sinh. Các phong trào trong các hình thức cầu nguyện hoàn hảo định kỳ
các bài tập và cũng hữu ích cho sức khỏe.
•
Lời cầu nguyện hàng ngày giúp chúng tôi cải thiện vững vàng, thiện cảm cho con người, nhận
thức về thời gian và kỷ luật.
Hàng ngày cầu nguyện được hữu ích trong nhiều cách khác. Tuy nhiên, hệ quả quan trọng nhất của
lời cầu nguyện hàng ngày là cảm giác và kiến thức về thực tế là tác giả của tất cả là với chúng tôi bất
cứ nơi nào chúng tôi.
5.2.3

THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC TỪ THIỆN

O bạn của những người có tin rằng, chi tiêu từ đó mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn trước khi có đến
một ngày, trong đó có là có trao đổi và tình bạn không có và không can thiệp.
Và bọn họ là các wrongdoers.
(Kinh Qur'an: 2/254)
Beneficence, hào phóng, và mercifulness là giá trị quan trọng của Thiên Chúa. Vì vậy Allah khuyến cáo
cho chúng tôi để được rộng lượng, duyên dáng và thương xót. Và tiên tri Muhammad (hòa bình khi
anh ta) người đã gần như bất cứ điều gì ông đã cho người nghèo và trong cách của Allah đã là một ví
dụ tuyệt vời trong sự tôn trọng này.
Chăm sóc về người khác và xã hội là rất cần thiết trong Hồi giáo, tất cả mọi thứ là sáng tạo và các
công chức của Allah.
Nhấn mạnh trong câu thơ sau, lợi ích của con người là có giá trị, và làm việc cho nó sẽ sản xuất các
hậu quả lâu dài và tích cực:
Thật vậy, trong việc tạo ra trời, trái đất và luân phiên của đêm và ngày, và các tàu chiến [tuyệt vời]
mà đi thuyền buồm qua biển với đó lợi ích người, và những gì Allah đã gửi xuống từ trời mưa, cho
cuộc sống do đó trái đất sau khi lifelessness của mình và phân tán trong đó mọi sinh vật [loại] di
chuyển, và [của mình] chỉ đạo của gió và những đám mây, kiểm soát giữa thiên đường và trái đất là
dấu hiệu cho một những người sử dụng lý do.
(Kinh Qur'an: 2/164)
Theo đó, các trụ cột thứ ba của đạo hồi là tổ chức từ thiện thường xuyên. Trong Hồi giáo, chúng tôi
cầu nguyện Allah với tất cả sự tồn tại của chúng tôi. Tổ chức từ thiện thường xuyên là một lời cầu
nguyện được thực hiện với sự giàu có của chúng tôi. Ưu tiên của chúng tôi cho Allah phải cao hơn
mức ưu tiên của chúng tôi cho tiền.

Tất cả người Hồi giáo đã cho một fortieth của anh/cô ấy giàu có đủ điều kiện sau khi nhu cầu cơ bản
để cho người nghèo. Một lần nữa, điều này liên quan đến Unity Allah tập hợp tất cả các sáng tạo của
mình như thể họ là anh chị em. Điều này thực tế và phương pháp tiếp cận theo sau của chăm sóc cho
những người khác làm cơ sở cho tổ chức từ thiện. Ngoài tổ chức từ thiện bắt buộc, chúng tôi cũng
khuyến khích cho nhiều hơn nếu chúng tôi có các phương tiện.
Mặt khác, Allah nói:
Bạn sẽ không đạt tốt (thưởng) cho đến khi bạn chi tiêu [trong cách của Allah] từ đó mà bạn thích.
(Kinh Qur'an: 3/92)
Vì vậy, nếu chúng tôi nghĩ rằng chỉ về bản thân, chúng tôi không thể tốt.
Cũng trong đạo hồi sự cân bằng là quan trọng. Như đã nói trong kinh Qur'an:
Và bầu ông đã nổi lên; và ông đã thành lập sự cân bằng,
Rằng bạn không transgress trong sự cân bằng.
(Kinh Qur'an: 55/7-8)
Vì vậy, chúng ta phải tạm ứng hướng tới sự cân bằng trong bản thân của riêng của chúng tôi, trong xã
hội, và giữa chúng tôi và Allah.
Nếu chúng ta luôn luôn nói "cho tôi, để tôi" chúng tôi không thể đạt được sự cân bằng này, chúng tôi
không thể đạt được hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta cho Allah mà không mong nhận bất kỳ trở lại
thế gian, chúng tôi có thể tiếp cận một sự cân bằng trong linh hồn của chúng tôi, trong xã hội, và giữa
chúng tôi và Allah.
Bởi vì, bằng cách này, chúng tôi sẽ không nói chỉ "với tôi, để tôi"; nhưng cũng "với tôi và tôi để những
người có nhu cầu". Vì vậy, điều này sẽ giúp cân bằng trong vòng chúng tôi. Một lần nữa hành xử theo
cách này sẽ giúp chúng tôi trong việc kiểm soát tham lam của chúng tôi cho sự giàu có. Và bằng cách
này, chúng tôi có thể tốt hơn empathize với xã hội.
Về xã hội, thông qua tổ chức từ thiện bắt buộc, những người có thể sẽ có trao cho những người có
nhu cầu. Bằng cách này là khoảng cách giữa người giàu và người nghèo sẽ được giảm và chúng ta sẽ
có tiến về sự cân bằng trong xã hội. Những câu sau đây có liên quan trong sự tôn trọng này:
Và những người trong sự giàu có mà là một được biết đến ngay
Người khởi kiện và các lũ
(Kinh Qur'an: 70/24-25)

Và trong tài sản của họ có quyền của người khởi kiện [nghèo] và các lũ.
(Kinh Qur'an: 51/19)

Những câu thơ trước đó phản ánh mức độ của xã hội đó là quá cao, nó là rất khó khăn nếu không
phải không thể được đạt đến bởi hệ tư tưởng con người thực hiện hoặc hệ thống. Điều này là bởi vì
những người giàu và người nghèo xem xét mình từ một quan điểm con người như các bên khác nhau
và họ có thể không được vô tư. Ngay cả khi nó được công nhận bởi những người giàu nghèo có
quyền nhất định trong sự giàu có của mình, điều này sẽ được nhìn thấy có lẽ như một ưu tiên của
những người giàu cho người nghèo. Nếu người nghèo đấu tranh để có được quyền từ sự giàu có của
những người giàu, điều này sẽ gây ra xung đột. Tuy nhiên, Allah là chủ sở hữu cuối cùng và là một
trong những người cung cấp cho một số và những người không đưa ra một số sự giàu có và nó có
nghĩa là. Và ông giup nâng cao và khuyến cáo các con để thiết lập hòa bình và sự cân bằng. Do đó chỉ
là ông tuyên bố vô tư và công nhận quyền của người nghèo trong sự giàu có của những người giàu có
thể được hợp lệ và kết luận. Do đó với sự hợp tác và tuân thủ với Allah, người nghèo sẽ không cảm
thấy kém hơn so với những người giàu và phong phú sẽ không cảm thấy kiêu ngạo khi sự giàu có
được chia sẻ. Chỉ có thông qua điều này cân bằng sự hiểu biết và các thủ tục có liên quan, chúng tôi
có thể làm giảm mâu thuẫn và đau của hàng triệu [109] trong số nhân loại.
Cân bằng là cũng quan trọng liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với Allah. Allah cho chúng ta
hàng tỷ của ông ủng hộ mỗi giây. Để đổi lấy tất cả các ủng hộ, và để hiển thị lòng biết ơn của chúng
tôi chúng tôi cũng nên cảm thấy sự cần thiết để cung cấp cho một cái gì đó cho anh ta. Nhưng ông là
người giàu và ông không cần bất cứ điều gì. Vì vậy, chúng tôi có thể cho công chức của mình để hiển
thị lòng biết ơn của chúng tôi. Và bất cứ điều gì chúng tôi cung cấp cho theo cách của mình, sẽ không
bao giờ bằng ủng hộ của mình. Mặc dù chúng tôi hoàn toàn không thể trả tiền cho những gì ông cho
chúng ta và đạt được sự cân bằng trong cách này, bằng cách đưa ra theo cách của mình bất cứ điều
gì chúng tôi có thể chúng tôi sẽ đã cho thấy anh ta lòng biết ơn của chúng tôi. Và bởi lòng thương xót
của mình, ông có thể chấp nhận những gì chúng tôi cung cấp.
Vì vậy, bằng cách cho tổ chức từ thiện, chúng tôi có thể trong sự hòa hợp với một số giá trị thần
thánh. Ngoài ra, bằng cách này chúng ta sẽ có tiến về sự cân bằng và bình an bên trong chúng ta,
trong xã hội và trong mối quan hệ giữa chúng tôi và Allah. Một lần nữa, bằng cách này chúng tôi sẽ có
kiểm soát nhiều hơn mong muốn ngắn hạn và các điểm yếu liên quan đến tiền hoặc sự giàu có của
chúng tôi. Hơn nữa, bằng cách này chúng tôi có thể thử bản thân để xem những gì chúng tôi đang có
trong thực tế.
5.2.4

ĂN CHAY

Tháng Ramadan là mà trong đó kinh Qur'an được nguồn gốc, một hướng dẫn người đàn ông và các
bằng chứng rõ ràng của hướng dẫn và sự khác biệt;
Vì vậy bất cứ ai của bạn được trình bày trong tháng, ông sẽ nhanh ở đây,
Và ai là bị bệnh hoặc khi một cuộc hành trình sẽ nhanh chóng một số tương tự như của ngày sau đó.
Allah mong muốn một cách dễ dàng cho bạn, và ông không mong muốn cho bạn khó khăn,
Và (ông mong muốn) mà bạn phải hoàn thành số và rằng bạn nên nâng cao sự vĩ đại của Allah cho
ông có dẫn bạn, và rằng bạn có thể cung cấp cho cảm ơn.
(Kinh Qur'an: 2/185)

Các trụ cột thứ tư ăn chay. Một người Hồi giáo đã nhanh chóng trong tháng Ramadan mà cũng được
gọi là tháng chia sẻ [110]. Đây là một tháng theo âm lịch.
Theo đạo hồi, nhịn ăn bao gồm không ăn, và cũng không uống rượu, và cũng không có quan hệ tình
dục trong thời gian ban ngày và làm việc tốt hơn và đang rất cẩn thận trong refraining từ hành vi xấu.
Một số trong các kết quả quan trọng của ăn chay là như sau:
Trước hết, ăn chay, chúng tôi cung cấp cho các ưu tiên để Allah, và chúng tôi cải thiện nhà nước của
chúng tôi tình yêu và sự tôn trọng cho Allah. Bằng cách này, chúng tôi cố gắng để có được những
niềm vui của Allah. Ăn chay là rất quan trọng trong đó nó trực tiếp và cụ thể liên quan đến mình. Ví
dụ: khi một cho từ thiện, tiêu chuẩn sống của mình có thể vẫn như cũ; Tuy nhiên khi ông fasts, ông
cảm thấy trong mình những gì ông đã làm cho Allah. Khi chúng tôi nhanh chóng, chúng tôi không ăn
ngay cả khi chúng tôi có thể có một bữa ăn trưa ngon, ngay cả khi chúng tôi đang đói, chỉ vì Allah
muốn chúng tôi để nhanh chóng và đến niềm vui của mình. Tình yêu thật sự yêu cầu những người
yêu phải sẵn sàng để trải qua những khó khăn cho một trong khi ông yêu thương. Bởi ăn chay, chúng
tôi cung cấp cho một cái gì đó từ chúng tôi cho Allah và chúng tôi cảm thấy rằng không có gì là quan
trọng hơn Allah.
Thứ hai, ăn chay, chúng tôi chia sẻ và cảm thấy những cảm xúc của người nghèo. Có hàng trăm triệu
người trên trái đất những người không thể ăn hoặc uống theo yêu cầu của tiêu chuẩn y tế. Nếu
chúng ta biết, nó là tốt, nhưng chúng tôi cũng đã chia sẻ cảm xúc của mình để chúng tôi có thể nhận
được vào hoạt động nhanh hơn để tạo ra một thế giới với ít sự bất bình đẳng. Allah đã trao quyền và
khuyến khích chúng tôi để thiết lập hòa bình và sự bình đẳng, và ông đã cho chúng ta cơ hội để hợp
tác với anh ta trong sự tôn trọng này như đã đề cập trong các câu sau đây:
Và [đề cập đến, O Muhammad], khi Chúa của bạn cho các thiên thần, "thực sự, tôi sẽ thực hiện khi
trái đất một phó vương [111]."
(Kinh Qur'an: 2/30)

Và Allah đã ủng hộ một số bạn hơn những người khác cung cấp. Nhưng những người ưa thích sẽ
không trao trong điều khoản của họ để những người mà bàn tay phải của họ có vì vậy họ sẽ được
ngang bằng với họ trong đó. Sau đó là cho nó ưu tiên của Allah, họ từ chối?
(Kinh Qur'an: 16/71)
Thứ ba, bằng ăn chay chúng tôi hiểu tốt hơn giới hạn làm thế nào chúng tôi đang trong đánh giá đúng
những ưu đãi của Allah. Khi chúng tôi có thể ăn bất cứ điều gì chúng tôi muốn và khi chúng tôi có thể
uống bất cứ điều gì chúng tôi muốn, thực phẩm và nước trở nên rất thông thường cho chúng tôi và
chúng tôi không thể đánh giá cao tầm quan trọng của họ. Nhưng khi chúng ta ăn và uống trong các
buổi tối của tháng Ramadan sau khi daytimes trong đó chúng tôi không ăn hay uống bất cứ điều gì,
thực phẩm cùng và nước cùng một hương vị tốt hơn nhiều so với thời điểm khác. Cũng trong ngày
khi chúng tôi nhanh chóng, chúng tôi cảm thấy như chúng tôi không bao giờ cảm thấy khác lần nếu
chúng tôi đã không thể để ăn hoặc uống cho một vài ngày, chúng tôi sẽ có vấn đề sức khỏe hoặc có lẽ
chúng tôi sẽ chết. Bởi nhịn ăn chúng tôi kinh nghiệm làm thế nào lớn các quy định và ưu đãi của Allah.

Tương tự như vậy, chúng ta thấy, chúng tôi nghe, chúng ta hít thở nhưng chúng tôi thường không
cảm thấy thích hợp như thế nào quan trọng này, và chúng tôi không đánh giá cao những ưu đãi của
Chúa của chúng tôi đầy đủ. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có thể hít thở cho một vài phút, chúng tôi
sẽ cung cấp cho tất cả các sự giàu có của chúng tôi để thở. Vì vậy, bằng cách nhịn ăn, chúng tôi có thể
làm cho một tương tự và chúng tôi có thể hiểu và chúng tôi có thể cảm thấy như thế nào hạn chế mà
chúng tôi đang có trong đánh giá đúng sự ủng hộ của Allah, và làm thế nào cứng, chúng tôi phải cố
gắng để cảm ơn anh ta.
Và tất cả những suy nghĩ và cảm xúc đến cùng với tất cả các ca ngợi và cảm ơn cho Allah trong lời cầu
nguyện bổ sung cụ thể tháng Ramadan; Vì vậy, tình yêu của người Hồi giáo cho Allah và những cảm
giác của lòng nhân đạt mức cao nhất của họ trong Ramadan.
Trong Ramadan, người thường ăn cùng với bạn bè, hàng xóm, người thân. Trong kết thúc của tháng
Ramadan, có cầu nguyện Lễ kỷ niệm được thực hiện trong giáo đoàn, và mọi người truy cập mỗi khác
trong những ngày lễ kỷ niệm. Người nghèo thường được đưa ra các tổ chức từ thiện trong Ramadan.
Vì vậy, những cảm giác của lòng biết ơn nhân là theo cách này. Vì vậy, ăn chay sản xuất hậu nhiều lớn
cá nhân và xã hội tích cực quả là tốt.
Hơn nữa, khi chúng tôi nhanh chóng, cơ thể của chúng tôi phải mất một break trong một thời gian,
đó là hữu ích cho sức khỏe.
5.2.5

HÀNH HƯƠNG

Và [đề cập đến, O Muhammad],
Khi chúng tôi dành riêng cho Abraham trang web của nhà,
[nói],
Không liên kết bất cứ điều gì với tôi
Và làm sạch nhà của tôi đối với những người đi bộ xung quanh nó
Và những người đứng [trong cầu nguyện]
Và những người cúi và suy nhược
Và tuyên bố để những người hành hương;
Họ sẽ đến với bạn trên chân và trên lạc đà nạc mỗi;
Họ sẽ đến từ mỗi pass xa
Rằng họ có thể chứng kiến lợi ích cho mình
Và đề cập đến tên của Allah biết ngày trên gia súc, mà ông đã cung cấp cho họ.
Vì vậy, ăn của họ và ăn đau khổ và nghèo.
(Kinh Qur'an: 22 / 26-28)

Các trụ cột thứ năm của đạo hồi là cuộc hành hương. Một người Hồi giáo, những người có các
phương tiện đã thực hiện cuộc hành hương ít nhất một lần trong cuộc sống của mình. Cuộc hành
hương bao gồm một chuyến thăm nhà thờ Hồi giáo Thánh ở Mecca/ả Rập Saudi và một số cầu
nguyện [112] trong nó và tại các địa điểm cụ thể trong môi trường xung quanh.
Ở Mecca, có nhắc nhở nhắc nhở chúng ta về các mối quan hệ giữa Allah và một số tôi tớ của Ngài.
Nhớ các mối quan hệ là rất hữu ích trong việc cải thiện ý thức của chúng tôi về Allah.
Nhiều người trong số các nhắc nhở có nhắc nhở chúng ta của tiên tri Abraham (hòa bình khi anh ta)
và gia đình của mình.
Tiên tri Abraham (hòa bình khi anh ta) sống hàng ngàn năm trước đây. Ông được trao nhiệm vụ
tuyên bố sự thống nhất của Allah trong một quốc gia chủ yếu là pagan. Và ông đã làm nhiệm vụ của
mình, vì vậy những người cai trị của đất nước của ông quyết định giết ông bằng cách ném anh ta vào
một đám cháy lớn cả để trừng phạt anh ta và một bài học cho những người theo ông tiềm năng.
Abraham (hòa bình khi anh ta) đã không thay đổi theo cách của mình, ông đã không thương lượng
bất cứ điều gì với Allah cũng không phải với những người muốn giết anh ta, và ông đáng tin cậy trong
Allah. Những người cai trị thành lập một máy phóng, và họ đốt cháy một đám cháy lớn và họ đã ném
anh ta ở đó. Theo ưu tiên của Allah, ngọn lửa bật vào một hồ bơi. Và tiên tri Abraham (hòa bình khi
anh ta) đã được cứu sống. Máy phóng này rất và hồ bơi này rất ở Şanlıurfa/Turkiye và mở để truy cập
vào.
Sau đó, ông đã đi với vợ và con trai nhỏ của ông đến Mecca nơi mà không ai đã sống tại thời điểm đó.
Có là không có bất kỳ nguồn nước. Họ đã có và ông đã để lại cho họ có. Ông ngoài Allah, rằng ông có
thể bảo vệ gia đình của mình. Vợ của ông gửi đến Allah và cô ở đó với trẻ em của cô. Abraham (hòa
bình khi anh ta) trái và cô đã được một mình với con em mình. Họ có tất cả hoàn toàn đáng tin cậy
trong Allah. Trong một thời gian cô đi ở đây và ở đó để tìm một số nước. Sau đó, khi cô đến gần con,
cô thấy rằng từ cát gần cô con trai, Ishmael (hòa bình khi anh ta) xuất hiện một số nước. Rằng nước
là một phần thưởng cho niềm tin của họ trong Allah và một phản ứng để nài của họ; và rằng nước
được phục vụ vào ngày hôm qua trong sự phong phú đến hàng triệu khách hành hương. Những
người hành hương mang lại cho rằng nước để nhà nước của họ là tốt.
Sau đó, Abraham (hòa bình khi anh ta) người trở lại đến Mecca thành lập Kaba, Holy Mosque tại
Mecca, với con trai, Ishmael (hòa bình khi anh ta). Nhà thờ Hồi giáo là một địa điểm trung tâm cho
Hồi giáo. Tất cả người Hồi giáo trên thế giới trong khi thực hiện những lời cầu nguyện hàng ngày phải
đối mặt với nhà thờ Hồi giáo này; một lý do cho vị trí trung tâm này là để tạo điều kiện orderliness
những lời cầu nguyện. Allah không chỉ giới hạn bởi không gian hoặc vị trí như giải thích trong những
ẩn dụ trong đoạn sau đây:
Và Allah thuộc phía đông và phía tây. Vì vậy, bất cứ nơi nào bạn [có] biến, có là khuôn mặt của Allah.
Thật vậy, Allah là tất cả, bao gồm và hiểu biết.
(Kinh Qur'an: 2/115)
Trong Mecca có rất nhiều khác nhắc nhở nhắc nhở chúng ta về sự tin tưởng của Abraham (hòa bình
khi anh ta) và gia đình ông trong Allah, và tình yêu của mình và bounties cho họ. Chúng ta thấy trong
đó các ví dụ về tinh khiết và chân thành các mối quan hệ giữa Allah và công chức của mình. Bởi vì

không ai để mà Abraham (hòa bình khi anh ta) và gia đình ông sẽ hiển thị hoặc chứng minh bất cứ
điều gì; và đó là không ai khác hơn so với Allah từ người mà họ có thể yêu cầu để được giúp đỡ.
Và hàng ngàn năm sau, Mecca trở thành dân cư. Nhưng những người này nói chung là polytheists. Và
trong một môi trường như vậy tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) đến cuộc sống trong AD 571
[113]. Và trong Ngài và bạn bè của mình, chúng tôi thấy các ví dụ về mối quan hệ mạnh mẽ giữa Allah
và công chức của mình trong nhiều kích thước. Ở mỗi vị trí mà chúng tôi ghé thăm trong cuộc hành
hương có điều cần nhớ trong sự tôn trọng này.
Tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) được sinh ra trong một môi trường trong điều kiện khó
khăn. Ông đã mất cha thậm chí trước khi ông được sinh ra, và ông đã mất mẹ của mình khi anh lên 6
tuổi. Ông đã không đi đến bất kỳ trường học; ông biết viết không đọc. Nhưng ông là một người rất
cao đạo Đức. Ngay cả trước khi messengership đến, ông biệt danh là đáng tin cậy.
Bốn mươi tuổi, ông nhận được phát hiện đầu tiên từ Allah thông qua sự mặc khải Thiên thần Gabriel
(hòa bình khi anh ta), trong một hang động trên một ngọn núi. Với tác động gây sốc của revelations
đầu tiên ông nhà rung và cảm thấy rất lạnh. Ông nói với vợ "bìa tôi, bao gồm tôi!" và vợ ông. Ông nói
với vợ của mình rằng ông là sợ. Cô trả lời: "Allah sẽ không bao giờ disgrace bạn. Bạn giữ mối quan hệ
tốt với bạn và Kith kin; bạn chịu gánh nặng của các yếu; bạn giúp người nghèo và nghèo; bạn giải trí
khách và chịu đựng thử thách trong đường dẫn của trung thực".
Khi tác động của sự mặc khải đầu tiên đã kết thúc, ông nói với cô ấy những gì đã xảy ra. Và vợ của
ông đưa ông đến một người hiểu biết Kitô giáo. Ông nói với ông những gì đã xảy ra. Người Thiên
Chúa giáo nói rằng điều này là cùng một tinh thần mà đến với Moses (hòa bình khi anh ta), và ông
muốn sống theo thời gian khi người dân của mình sẽ lần lượt ông ra. Tiên tri Muhammad (hòa bình
khi anh ta) yêu cầu cho dù người dân của mình sẽ lần lượt ông ra. Ông nói có, và rằng bất cứ ai đến
với một cái gì đó tương tự như những gì ông đã mang đã được điều trị với sự thù địch; và rằng nếu
ông sẽ sống cho đến ngày hôm đó, sau đó ông sẽ hỗ trợ anh ta mạnh mẽ.
Thực sự, đó là một nhiệm vụ to lớn. Hãy tưởng tượng 1400 trước, giữa sa mạc, người tôn thờ thần
tượng, nơi có không có luật pháp hiệu quả, không có thực thi luật pháp đáng tin cậy. Và bạn mang lại
và cố gắng để lây lan một tin nhắn mà là hoàn toàn chống lại các tín ngưỡng, những hành vi, bộ kinh
tế và chính trị của cộng đồng của bạn. Điều này là gần như tương đương với cam kết tự sát. Tuy
nhiên, Allah đã nói với ông rằng ông có thể bảo vệ anh ta từ nhân loại. Và thực sự, chúng tôi thấy
rằng mặc dù tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) vào nhiệm vụ trong giai đoạn yếu nhất và khó
khăn nhất của Hồi giáo, ông đã chết một cái chết tự nhiên. Nhưng ví dụ, là một trong số các nhà lãnh
đạo sau khi tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) đã bị giết hại.
Trong những tiết lộ ông được yêu cầu để tuyên bố sự thống nhất của Allah cho nhân loại.
Các bọn không quan tâm nhiều trong đầu. Nhưng những câu thơ đã rất mạnh, họ đã nói rằng các vị
thần thờ cúng những người của ông đã không thể xem, nghe, để tạo ra, để làm bất kỳ tốt hay xấu.
Nhưng chính trị, các quy tắc, nền kinh tế của thời gian đó, tất cả được dựa trên thuyết đa thần.
Sau đó, các nhà lãnh đạo của Mecca bắt đầu tìm cách để ngăn chặn anh ta. Họ cung cấp cho anh ta
tiền, họ đề nghị ông kết hôn với anh ta với những phụ nữ đẹp nhất của thời điểm đó, và họ cung cấp
cho anh ta một số lãnh đạo còn lại thay đổi hoặc dừng lại tuyên bố của sự mặc khải. Nhưng các tiên

tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) nói rằng ông không có thể thay đổi, hoặc ngừng phân phối thư
như ông tin rằng nó là từ Allah.
Khi đó, các nhà lãnh đạo cộng đồng của mình và bọn khác bắt đầu sử dụng vũ lực để ngăn chặn các
tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) và bạn bè của mình. Họ tra tấn, họ tẩy chay, họ xúc phạm,
họ giết, và họ đã làm bất cứ điều gì họ có thể ngừng hồi giáo.
Ở giai đoạn nhất định, Allah cho phép những người Hồi giáo di cư từ Mecca đến Medina, mà là một
thành phố gần 500 km từ Mecca. Hầu hết người Hồi giáo di cư, và sau đó, đảm bảo rằng họ đã di cư
an toàn tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) cũng có thể di cư với một số bạn bè của mình. Hãy
tưởng tượng rằng cả hai đều đi qua sa mạc 1400 trước, phía sau họ là những người mạnh mẽ sẵn
sàng để giết chúng. Phần thưởng lớn đã được cung cấp cho bất cứ ai sẽ mang lại cho anh ta chết
hoặc alive. Nhưng mỗi khi họ là về để giết ông, ông đã được lưu một cách kỳ diệu, phù hợp với bảo
lãnh của Allah.
Ở Medina cũng các tín hữu đã bị tấn công bởi các bọn nhiều lần. Nhưng hồi giáo lớn có với tốc độ.
Trong số những người chấp nhận Hồi giáo đã là nhiều người Do Thái và Kitô hữu, những người mong
đợi một messenger quan trọng đến từ khu vực đó và những người nhìn thấy các dấu hiệu của
messengership của mình, cách hiển thị của tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) và nhiều phép lạ.
Một vài năm sau đó, những người Hồi giáo ít hơn bọn ở Mecca, và người Hồi giáo đã chinh phục
Mecca trong sự lãnh đạo của tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta), mà không phải đối mặt với
bất kỳ kháng là có sự khác biệt lớn giữa các quyền hạn của mình. Và tiên tri Muhammad (hòa bình khi
anh ta) Tha thứ cho bọn, người tra tấn, xúc phạm, đã cố gắng để giết anh ta và bạn bè của mình, và
những người đột kích các tài sản của họ.
Islam lây lan nhanh chóng, và tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) và bạn bè của mình đã có một
tên cao trong lịch sử và hiện nay. Họ đáng tin cậy trong Allah, và họ đã thành công lớn nhất, như
Abraham (hòa bình khi anh ta).
Vì vậy, trong cuộc hành hương, chúng ta thấy lời nhắc của tất cả những người là tốt.
Ở Arafat là một trong những điều thú vị nhất về cuộc hành hương. Gần 25 km từ Mecca là một nơi
gọi là Arafat. Nó là một khu vực mở trong sa mạc mà không có bất kỳ tòa nhà. Nơi đó được cho là nơi
nơi Adam và Eve (hòa bình khi họ) đã gặp lần đầu tiên trên trái đất này. Bây giờ, mỗi năm trên một số
ngày 4 hoặc 5 triệu người đến với nhau trong đó diễn ra; đen, trắng, người nghèo, phong phú, tuổi
trẻ...; tất cả các loại của người dân.
Suy nghĩ về nó, các grand-grand-grand... trẻ em của người đàn ông đầu tiên và phụ nữ cuộc họp nơi
gặp gỡ của cha mẹ đầu tiên của họ. Và nó có khó khăn để phân biệt những người giàu nghèo; các ông
chủ từ các công nhân... Mỗi người đàn ông đeo khăn màu trắng, mỗi người phụ nữ mặc trang phục
giản dị, tất cả mọi người vẫn dưới lều đơn giản. Không có gì thậm chí gần với sự kiện này trong thế
giới này là một ví dụ về tình huynh đệ của con người và các em đở đầu.
Chủ yếu là cuộc hành hương lá Hiển thị không thể nào quên và chưa từng có và cảm xúc về người
hành hương cho phần còn lại của cuộc sống của mình. Theo kinh nghiệm của tôi không có nơi nào
khác, người ta có thể cảm thấy con người tình anh em và em đở đầu trong cuộc hành hương.

Vì vậy, ở trên, chúng tôi đã tóm tắt những 5 trụ cột của Islam: những lời cầu nguyện hàng ngày, tổ
chức từ thiện thường xuyên, ăn chay các, cuộc hành hương.
6

CÓ NGHĨA LÀ HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG

Một người là cẩn thận và biết ơn sẽ tìm nguồn gốc của hàng tỷ ủng hộ cho chúng tôi và những lý do
cho họ [114]. Sau đó ông sẽ tìm hiểu những người bạn mời để tác giả và lòng thương xót của ông, cụ
thể là các sứ giả của Allah là Abraham, Moses, Giê, Muhammad... (Hòa bình khi họ). Và ông sẽ lắng
nghe thông điệp của họ. Trong câu thơ sau có các điều khoản có liên quan của một số tín hữu:
"Chúa chúng ta, thực sự chúng tôi đã nghe nói người gọi gọi đến niềm tin, [nói],
'Tin vào Chúa của bạn', và chúng tôi đã tin.
Chúa chúng ta, để tha thứ cho chúng ta tội lỗi của chúng tôi loại bỏ từ chúng tôi misdeeds của chúng
tôi và gây ra chúng tôi phải chết với sự công bình."
(Kinh Qur'an: 3/193)
Và sau đó ông sẽ làm cho một sự lựa chọn"" để thực hiện theo các sứ giả hay không. Vì vậy, ông có
thể nhập đường dẫn của Hồi giáo và tin tưởng vào các yếu tố cần thiết của sự thật. Do đó, với hướng
dẫn được đưa ra bởi Allah ông sẽ được yêu cầu để làm việc tốt, do đó, rằng ông có thể cải thiện thêm
về các giá trị theo yêu cầu của Allah. Hơn ông cải thiện trong những giá trị này hơn ông sẽ cảm thấy
nearness của Allah, Allah thêm sẽ được hài lòng với anh ta; và Allah sẽ làm cho anh ta hài lòng với
ông ủng hộ ông đã chuẩn bị cho các công chức công bình của mình. Vì vậy, anh/cô ấy sẽ đạt được sự
hài lòng sự thật và vĩnh viễn trong thế giới này và trong tương lai.
Vì vậy, để tiếp tục hướng tới mục tiêu này, cần phải chăm sóc cho những giá trị này, để tin vào Chúa
của ông và sự thật, và làm việc tốt. Tất cả những người được coi là dưới các khái niệm về "phục vụ
Allah" đề cập trong các câu sau đây:
Bạn (một mình) chúng tôi phục vụ; Bạn (một mình), chúng tôi yêu cầu để được giúp đỡ.
(Kinh Qur'an: 1/5)

Và tôi đã không tạo ra jinn và nhân loại trừ để phục vụ Me.
(Kinh Qur'an: 51/56)
Và do hậu quả của những, một có thể đạt được tình yêu thiêng liêng như đã đề cập trong đoạn sau
đây:
Những người Đức tin và làm việc tốt,
Cho họ Beneficent chắc chắn sẽ mang lại về tình yêu.
(Kinh Qur'an: 19/96)

Và để đạt điều này, một trong những cần một logic lành mạnh, một nhân vật mạnh mẽ, sự giúp đỡ
của Allah, kiên trì để chi tiêu những nỗ lực cần thiết, khoa của chúng tôi như nhìn thấy và nghe, sự
thật rõ ràng mà chúng tôi quan sát, thông điệp của Creator của chúng tôi, và của chúng tôi mã ban
đầu tinh khiết. Này sẽ được giải thích trong sau đây. Mà không cần sử dụng những đến một mức độ
nhất định, một trong những không thể thành công. Chúng ta phải biết chúng để chúng tôi có thể xác
định cho dù chúng tôi lợi từ họ một cách hiệu quả. Đó là một trong những lý do tại sao Allah làm cho
tham chiếu đến những trong nhiều câu thơ trong kinh Qur'an.
6.1

LOGIC

(O Muhammad), nói,
"Đây là cách của tôi. Tôi và theo tôi mời Allah với sự hiểu biết đúng.
Allah là hầu hết Glorious.
"Và tôi không có của những người kết hợp khác với anh ta."
(Kinh Qur'an: 12/108)
Một logic mạnh mẽ sẽ dẫn đến Allah. Tuy nhiên, logic là dưới ảnh hưởng của trình độ nhất định. Một
logic mạnh mẽ yêu cầu được miễn phí từ các định kiến, nó đòi hỏi kiến thức âm thanh âm thanh
nhân vật, những nỗ lực cho lý luận, quan sát cẩn thận và chăm sóc về sự thật. Sau đây là các ví dụ từ
kinh Qur'an nơi Allah làm cho tham chiếu đến một số các yếu tố:
[Điều] một sự mặc khải từ Beneficent, Merciful.
Một cuốn sách mà câu thơ đã được chi tiết, một kinh Qur'an tiếng ả Rập cho một người bạn biết,
Như một giver của tidings tốt và một warner; nhưng hầu hết trong số họ lần lượt đi, vì vậy họ không
nghe thấy.
Và họ nói, "trái tim của chúng tôi trong các lớp phủ từ đó mà bạn mời chúng tôi, và trong tai của
chúng tôi là điếc, và giữa chúng tôi và bạn là một phân vùng, vì vậy làm việc; Thật vậy, chúng tôi đang
làm việc."
(Kinh Qur'an: 41/2-5)

Các nhà lãnh đạo kiêu ngạo từ quốc gia của mình yêu cầu bị áp bức trong số đó người đã tin rằng:
"Bạn có thực sự tin rằng Saleh là một Messenger từ Chúa của mình?" Họ trả lời: "Chúng tôi thực sự
tin vào sự mặc khải mà ông đã được gửi."
Những người kiêu ngạo nói: "Chắc chắn chúng tôi là bọn trong đó mà bạn tin tưởng."
(Kinh Qur'an: 7/75-76)

Là ông [không tốt nhất] người đáp ứng một tuyệt vọng khi ông kêu gọi anh ta và loại bỏ cái ác và làm
cho bạn inheritors của trái đất? Có một vị thần với Allah? Họ phản ánh từ chút!
(Kinh Qur'an: 27/62)
Trong các bộ phận khác của cuốn sách này, chúng tôi đã giải thích cách và ví dụ về các lý do theo kinh
Qur'an.
6.2

ÂM THANH KÝ TỰ

Ngày khi có sẽ không là sự giàu có lợi ích [bất cứ ai] hoặc trẻ em,
Ngoại trừ người nào đó đến Allah với một trái tim tinh khiết,
(Kinh Qur'an: 26/88-89)

Và thực sự, (O Muhammad) bạn là một nhân vật đạo Đức tuyệt vời.
(Kinh Qur'an: 68/4)

Chắc chắn đã có cho bạn trong Messenger của Allah một mô hình tuyệt vời cho bất cứ ai có hy vọng
ở Allah và ngày cuối cùng và người nhớ Allah thường.
(Kinh Qur'an: 33:21)
Mỗi người sẽ làm cho một niềm tin về sự lựa chọn. Lựa chọn này cũng sẽ phản ánh tính cách của mỗi
người:
Thế giới này được thiết kế để không phải là một không bắt buộc phải tin hoặc disbelieve. Như chúng
ta thấy trong các câu sau đây, niềm tin trong unseen là yêu cầu:
Đây là cuốn sách về mà có là không có nghi ngờ, hướng dẫn cho các công bình,
Những người tin vào thần bí, thiết lập các cầu nguyện, và chi tiêu trong những gì chúng tôi đã cung
cấp cho họ,
(Kinh Qur'an: 2/2-3)
Như chúng ta thấy trong câu thơ sau đây, có Allah willed, ông có thể đã thực hiện tất cả mọi người
thành viên của cộng đồng đồng nhất chỉ là một:
Đã willed Allah, ông sẽ có thể làm cho bạn một quốc gia [Vương trong tôn giáo], nhưng [ông dự định]
để kiểm tra những gì ông đã cho bạn; Vì vậy cuộc đua đến [tất cả những gì là] tốt. Allah là trở lại của
bạn tất cả cùng nhau, và ông sau đó sẽ thông báo cho bạn về mà qua đó bạn đã sử dụng khác nhau.
(Kinh Qur'an: 5/48)

Nhưng môi trường của chúng tôi với các hiển thị và unseen và Khuyết tật của chúng tôi để nắm bắt
và xem unseen cho phép mỗi người để hình thành các anh/cô ấy niềm tin hoặc sự hoài nghi theo
nhân vật của mình và các giá trị cùng với anh/cô ấy logic. Bằng cách này chúng tôi đang dẫn đầu một
cách khách quan chỉ với những người và những gì chúng tôi có, mà không bị buộc. Ví dụ, lòng biết ơn
không phải là trong sự hòa hợp với hưởng lợi từ tất cả các đãi trong vũ trụ và sau đó không có suy
nghĩ về tất cả điều này đến từ đâu. Và một người thực sự quan tâm cho lòng biết ơn sẽ gặp khó khăn
trong không cám ơn cho tất cả những ưu đãi. Và nếu ông không cảm ơn, ông sẽ có thể cảm thấy
không hạnh phúc [115]. Vì vậy, logic của chúng tôi là tự nhiên dưới áp lực của cá tính của chúng tôi
[116] .
Do đó, trong Islam, sự tự do để chọn riêng của một niềm tin là rất cần thiết. Có tài liệu tham khảo rõ
ràng này trong các câu sau đây:
Sẽ có không có cưỡng bách trong tôn giáo.
Khóa học phù hợp đã trở nên rõ ràng từ sai.
Vì vậy, bất cứ ai từ chối điều ác và tin vào Allah đã nắm handhold đáng tin cậy nhất với không phá vỡ
trong nó.
Và Allah là nghe và hiểu biết.
(Kinh Qur'an: 2/256)

Thật vậy, chúng tôi hướng dẫn anh ta cách, ông được biết ơn hay được ông vô ơn.
(Kinh Qur'an: 76/3)

Và nói, "sự thật là từ Chúa của bạn, vì vậy bất cứ ai bản di chúc để cho anh ta tin; "và bất cứ ai bản di
chúc để cho anh ta disbelieve."
(Kinh Qur'an: 18/29)

Nói, "O nhân loại, sự thật đã đến với bạn từ Chúa của bạn, do đó, bất cứ ai hướng dẫn hướng dẫn chỉ
cho [lợi ích của] linh hồn của mình, và bất cứ ai đi lạc lối chỉ đi lạc lối [trong vi phạm] chống lại nó. "Và
tôi không phải trên một người quản lý của bạn."
(Kinh Qur'an: 10/108)
Trong nhiều trường hợp, một disbeliever sẽ không tin rằng ngay cả khi ông thấy phép lạ rõ ràng; trừ
khi ông bị buộc phải tin tưởng. Nhưng nếu một phải tin rằng, điều này sẽ là một niềm tin thực sự,
không một sự công nhận chân thành của sự thật. Một lần nữa quá khứ cũng đã chỉ ra rằng ngay cả
khi có là rõ ràng các phép lạ, người sẽ không tin rằng nếu ông không phải là apt ở nhân cách của mình
để tin hoặc để được chấp nhận bởi Allah [117]. Câu sau đây cho thấy điều này:

Và ngay cả khi chúng tôi đã gửi xuống họ thiên thần [với thông báo] và chết đã nói chuyện với họ [nó]
chúng tôi tập hợp với nhau mỗi điều [tạo ra] ở phía trước của họ, họ sẽ không tin rằng trừ khi Allah
nên sẽ. Nhưng hầu hết trong số họ, [rằng], là dốt nát.
(Kinh Qur'an: 6/111)
Phép lạ sẽ tăng trách nhiệm của người, trong khi không ảnh hưởng đến nhiều niềm tin của họ.
6.3

SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ALLAH

Không phải là Allah đủ cho các công chức của ông?
(Kinh Qur'an: 39/36)

"Và thành công của tôi là không, nhưng thông qua Allah.
Khi anh ta, tôi đã dựa, và cho anh ta, tôi trở lại."
(Kinh Qur'an: 11/88)

Nhưng Allah là bảo vệ của bạn,
Và ông là tốt nhất của người trợ giúp.
(Kinh Qur'an: 3/150)
Sự giúp đỡ của Allah là quan trọng cho cả tín hữu và bọn. Các tín hữu cần nó để niềm tin của họ là
một tin thực sự, mà họ có thể giữ nó, rằng nó có thể được chấp nhận bởi Allah, và rằng họ có thể làm
việc tốt được chấp nhận bởi Allah. Và các bọn cần nó để họ có thể được hướng dẫn đến con đường
của Hồi giáo. Và để gọi sự giúp đỡ của Allah, cả hai đều phải có một số giá trị phổ quát và thiêng liêng
mà được yêu cầu của Allah.
Như chúng ta thấy trong câu thơ sau, việc tốt giúp chúng tôi gọi lòng thương xót của Allah:
Thật vậy, lòng thương xót của Allah là gần những kẻ tốt.
(Kinh Qur'an: 7/56)
Như một con người mục tiêu và trách nhiệm của chúng tôi là lớn. Nhưng chúng tôi có điểm yếu. Ví dụ:
kiến thức của chúng tôi được giới hạn: một trong những có thể biết một cái gì đó trong nhiều thập
niên theo một cách nào đó và sau đó nhận thức rằng nó đã được rõ ràng sai. Sau đó, làm thế nào
chúng ta có thể hy vọng cho là thành công trong điều khoản của niềm tin và việc tốt? Mặt khác, bất
cứ điều gì chúng tôi làm cho Allah, chúng tôi không thể trả tiền cho các ưu đãi của ông có quá nhiều
và quá lớn. Tuy nhiên khó khăn, chúng tôi cố gắng làm tốt nhất của chúng tôi, chúng tôi có thể làm
cho những sai lầm, và đó là luôn luôn một rủi ro là không thành công và những hậu quả của sự thất
bại là lớn. Vì vậy, chúng ta phải quản lý rủi ro đó tốt. Chúng tôi có thể quản lý nó như thế nào?

Cách cần thiết để thành công trong điều khoản của niềm tin và việc tốt và quản lý rủi ro được đề cập
ở trên là để tin tưởng vào lòng thương xót của Allah, để yêu cầu giúp đỡ của ông, và để làm theo
hướng dẫn của ông. Với sự trợ giúp của chúng tôi tốt ý định chân thành cho Allah có thể cải thiện và
có thể được chấp nhận.
Allah dạy chúng ta trong đoạn sau, một trở ngại lớn có thể ngăn cản chúng tôi yêu cầu giúp đỡ của
ông là kiêu ngạo của chúng tôi và chúng tôi cần khiêm tốn để chúng tôi có thể phù hợp yêu cầu giúp
đỡ của ông:
Tìm sự giúp đỡ thông qua sự kiên nhẫn và cầu nguyện, và quả thật vậy, nó là khó khăn ngoại trừ
submissive khiêm nhường [để Allah].
(Kinh Qur'an: 2/45)
Ở đầu rất của kinh Qur'an có một chương được gọi là "Mở". Chương này là một lời cầu nguyện đặc
biệt được trao cho chúng tôi bằng Allah. Ở giữa chương này có câu thơ này:
"Chúng tôi phục vụ bạn và chúng tôi yêu cầu bạn để được giúp đỡ."
(Kinh Qur'an: 1/5)
Chương này, và do đó là câu thơ này đã được ngâm nhiều lần mỗi ngày bởi người Hồi giáo, ngay cả
theo kiến thức đặt. Vì vậy, nó là rất quan trọng để yêu cầu sự giúp đỡ của Allah trong tất cả cuộc
sống của chúng tôi.
Một tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) nói với bạn bè của mình mà không có một khoán một
mình sẽ bao giờ làm cho anh ta đến thiên đàng. Họ nói, "Không, ngay cả bạn, O Messenger của
Allah?" Ông nói, "không, không tôi, trừ khi Allah showers tôi với lòng thương xót. Vì vậy, cố gắng để
gần hoàn hảo. Và không có ai nên muốn cho cái chết; ông là một trong hai làm tốt khoán do đó, ông
sẽ làm nhiều hơn về điều đó, hoặc ông làm sai vì vậy ông có thể ăn năn. " [118]
Yêu cầu sự giúp đỡ của Allah là rất vốn có cho chúng tôi, nó là rất tự nhiên, và nó là rất hợp lý. Giả sử
bạn đã bị khóa trong một nơi mà có là không có thực phẩm, đồ uống không có và không có ánh sáng.
Bạn cần phải nhận ra khẩn cấp, nhưng bạn không biết cho dù đó là bất cứ ai bên ngoài. Vì vậy, ngay
cả khi bạn không biết cho dù đó là bất cứ ai bên ngoài, bạn có để gọi giúp đỡ.
Vì vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta phải yêu cầu sự giúp đỡ của sự thật để là thành công.
Và như đã nói ở đoạn sau, Allah là gần; và ông hứa hẹn để đáp ứng với nài chân thành của chúng tôi:
Và khi tôi tớ của tôi yêu cầu bạn, (O Muhammad), liên quan đến tôi,
Thực sự, tôi là gần.
Tôi đáp ứng với invocation của supplicant khi ông kêu Me. Vì vậy, cho họ đáp ứng với tôi (bởi Vâng
lời) và tin vào tôi, rằng họ có thể được hướng [đúng] dẫn.
(Kinh Qur'an: 2/186)
Vì vậy, chấp nhận và giúp đỡ của Allah là các yêu cầu quan trọng cho sự thành công. Đây là gần
những người có một mức độ nhất định của chân thành, khiêm tốn, lòng biết ơn và trình độ tích cực

khác được đề cập trong kinh Qur'an. Tuy nhiên, họ không đạt được những người nhất định là những
người không lý do, hoặc những người đang dưới sự kiểm soát của những ham muốn ngắn hạn của họ,
như được diễn tả trong các sau:
Nó không phải là cho một linh hồn để tin ngoại trừ bởi sự cho phép của Allah, và ông sẽ đặt phiền
những người sẽ không sử dụng lý do.
(Kinh Qur'an: 10/100)

Nhưng những người [sẵn sàng] mở ngực của họ để sự hoài nghi, khi họ là cơn thịnh nộ từ Allah, và
cho họ là một hình phạt rất lớn;
Đó là bởi vì họ ưa thích cuộc sống trần tục trong tương lai và rằng Allah không hướng dẫn người
disbelieving.
(Kinh Qur'an: 16/106-107)
Trong khi một người là dưới ảnh hưởng của những ham muốn ngắn hạn của mình, và không bao giờ
có thể yêu cầu sự giúp đỡ của Allah, sự thật, nó là không thể cho anh ta để hưởng lợi từ các dấu hiệu
không cảnh báo. Điều này là bởi vì niềm tin là không chỉ là một vấn đề của logic, nhưng cũng là một
vấn đề của công lý, lòng biết ơn, carefulness, tầm nhìn... Có một tham chiếu đến thực tế này trong
các câu sau đây:
Dấu hiệu và cảnh báo không lợi cho những người không tin.
(Kinh Qur'an: 10/101)

O nhân loại, bất công của bạn là chỉ chống lại mình, [chỉ đơn thuần là] phần thú vị của cuộc sống trần
tục.
Sau đó chúng tôi là trở lại của bạn,
Và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những gì bạn sử dụng để làm.
(Kinh Qur'an: 10/23)
Không ai nên mất hy vọng từ Allah là tất cả chúng ta tùy thuộc vào tội lỗi và những sai lầm. Không ai
nên chắc chắn chống lại những tiêu cực có thể đến từ anh ta. Một người Hồi giáo nên áp dụng đường
giữa, do đó kết quả có thể được tích cực. Có một tham chiếu đến các sự kiện trong các câu sau đây:
"Thật vậy, không có một despairs của cứu trợ từ Allah ngoại trừ người disbelieving."
(Kinh Qur'an: 12/87)

Sau đó họ cảm thấy an toàn từ kế hoạch của Allah? Nhưng không ai cảm thấy an toàn từ kế hoạch
của Allah ngoại trừ những người mất.

(Kinh Qur'an: 7/99)
Do đó, tất cả mọi người nên trong một nhà nước yêu cầu giúp đỡ của ông.
6.4

NỖ LỰC CỦA CHUNG TOI & KIEN TRI

Chúng ta phải bỏ niềm vui ngắn hạn và mục tiêu cấp thấp và mong muốn vượt ra ngoài hợp pháp để
đạt được sự hài lòng vĩnh viễn của đầy đủ các cấp và cao cấp và mục tiêu dài hạn. Một người Hồi giáo
đã dậy khi nó vẫn tối tăm, thay vì ngủ, để cùng với Chúa của ông. Ông đã cho một phần của tiền của
mình cho người nghèo để ông có thể nhận được những niềm vui của Allah. Ông đã để kiềm chế
không uống rượu để ông có thể tuân theo Allah, và do đó, rằng ông có thể giữ cho sức khỏe của ông.
Tuy nhiên, ngắn hạn niềm vui và đau đi và các mục tiêu lớn hơn dài hạn sẽ đạt được nếu chúng ta đủ
mạnh. Để kết thúc này, chúng tôi cần phải dành nhiều nỗ lực, và bằng cách này chúng tôi có thể cải
thiện bản thân về trình độ mà yêu thương Allah. Để tiếp tục trên con đường này chúng ta cần kiên
nhẫn và kiên trì, bởi vì đôi khi cuộc xung đột giữa các điều khoản ngắn và dài có thể tổn thương trong
ngắn hạn. Điều này được đề cập trong đoạn sau đây:
Và persevere [119] , cho thực sự, Allah không cho phép bị mất phần thưởng của những người làm
tốt.
(Kinh Qur'an: 11/115)
Tin tốt lành là rằng con chỉ phải chi tiêu những nỗ lực mà họ có thể. Allah nói trong kinh Qur'an:
Allah không tính phí một linh hồn vượt quá khả năng của nó.
(Kinh Qur'an: 2/286)
Vì vậy, ví dụ như trong khi ai đó không có đủ tiền để đi đến pilgrimage, nó không phải là một tội lỗi
cho anh ta để không để đi đến hành hương. Vì vậy, con người có không có lý luận chống lại Allah cho
các yêu cầu họ không mặc dù họ đã có thể làm.
Và bất cứ điều gì con làm phù hợp với Allah là cuối cùng là hữu ích cho họ. Allah nói những điều sau
đây:
Allah dự định cho bạn một cách dễ dàng và không dự định cho khó khăn của bạn.
(Kinh Qur'an: 2/185)
Mặt khác, nỗ lực của chúng tôi có thể chân thành. Nỗ lực của chúng tôi phải với mục tiêu nhận được
niềm vui của Allah, không phải cho các hiển thị cho người khác. Trong những câu sau đây Allah cho
chúng ta biết điều này thực tế:
Vì vậy, woe để những người cầu nguyện, [nhưng] người là không lưu ý của cầu nguyện của họ;
Những người làm cho hiển thị và từ chối để giúp những người nghèo.
(Kinh Qur'an: 107/4-7)

Thật vậy, hypocrites sẽ ở độ sâu thấp nhất của ngọn lửa và không bao giờ bạn sẽ tìm thấy cho họ một
helper.
(Kinh Qur'an: 4/145)

Nói,
"Thật vậy, cầu nguyện của tôi, tôi nghi thức của sự hy sinh, cuộc sống của tôi và của tôi chết là cho
Allah, Lord of the worlds."
(Kinh Qur'an: 6/162)
6.5

KHOA KHÁC

Ở phía bên kia, Allah đã cho chúng ta một số khoa như nhìn thấy, nghe, hiểu biết, suy nghĩ, ghi nhớ,
học tập và vv.. Tất cả những giúp chúng tôi để đưa ra quyết định tốt hơn. Chúng ta phải đưa vào sử
dụng tốt những quyền hạn Allah đã giao phó cho chúng tôi. Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào tỷ ủng hộ
của Allah nhưng không nghĩ về nguồn gốc của họ, sau đó chúng tôi có thể đã lãng phí khả năng nhìn
thấy và suy nghĩ của chúng tôi.
6.6

RÕ RÀNG SỰ KIỆN

Có nhiều dấu hiệu trong thiên đường và trái đất mà họ đi qua; được họ trả tiền không chú ý đến họ!
(Kinh Qur'an: 12/105)

[Nó sẽ được cho biết], "đọc bản ghi của bạn. Đủ là chính mình đối với ngày này như là kế toán của
bạn."
(Kinh Qur'an: 17/14)

Và ông đã bỏ vào trái đất chắc chắn đặt núi, vì sợ rằng nó thay đổi với bạn, và [làm] sông và đường,
rằng bạn có thể được hướng dẫn, và các điểm mốc.
Và bởi những ngôi sao họ [cũng] được hướng dẫn.
(Kinh Qur'an: 16/15-16)

Ngày hôm đó Allah sẽ trả lại cho họ đầy đủ các phần thưởng chỉ của họ, và họ sẽ biết rằng Allah là sự
thật hiển nhiên.
(Kinh Qur'an: 24/25)

Vì vậy, dựa vào Allah;
Thật vậy, bạn là khi sự thật hiển nhiên.
(Kinh Qur'an: 27/79)
Cũng, Allah đã tạo ra sự kiện rõ ràng cho chúng tôi biết những gì là đúng và những gì là sai trái. Ví dụ
trong các trường học chúng tôi học tập khác nhau khoa học để hưởng lợi từ sự kiện. Ví dụ: nhìn vào
các ngôi sao, chúng tôi có thể tìm ra hướng nơi chúng ta cần phải tiến hành.
Ngoài ra Allah làm rõ trong thông điệp của mình một số sự kiện rõ ràng về các khuôn khổ mà chúng
tôi đang.
Trong số đó có một số sự kiện rõ ràng mọi người đồng ý với. Ví dụ, ngọn lửa hoặc một nơi như địa
ngục không phải là mong muốn cho một con người.
Trong thế giới hiện nay có ở này cũng có sự kiện mà dường như không rõ ràng cho tất cả mọi lúc. Ví
dụ, các dữ kiện trong môi trường xung quanh của chúng tôi hiển thị cho chúng tôi ủng hộ của Creator
của chúng tôi có thể rõ ràng đối với một số, và không phải là như vậy rõ ràng hoặc thậm chí rõ ràng
sai cho những người khác. Nguyên nhân của sự khác biệt có thể là như là con người trong một số
trường hợp chúng tôi có thiếu sót trong quá trình quyết định của chúng tôi, hoặc trong một số
trường hợp chúng tôi có thể đã chặn quá trình quyết định của chúng tôi do mong muốn ngắn hạn của
chúng tôi.
Tuy nhiên, sau khi tất cả mọi người phải đối mặt với những hậu quả của các dấu hiệu rõ ràng của
Allah trong tương lai, nó sẽ được hiểu rằng họ đã được rõ ràng cho tất cả mọi người ở mọi thời đại.
Nó sẽ được hiểu như diễn tả trong đoạn sau đây rằng Allah đã không chơi một trò chơi; Tuy nhiên
những người từ chối họ đã không thể nhìn thấy chúng cho một số lý do:
Và chúng tôi đã không tạo ra trời và trái đất và rằng giữa chúng trong vở kịch.
(Kinh Qur'an: 44/38)
Đây là kết luận của những người tin tưởng. Tuy nhiên, các bọn sẽ được nhầm lẫn, ngay cả trong khi
họ chứng kiến sự thật trong tương lai như đã nói trong kinh Qur'an:
Và ai là mù trong [cuộc sống này] sẽ được mù trong tương lai và nhiều lạc lối theo cách.
(Kinh Qur'an: 17/72)
6.7

CÁC TIN NHẮN TỪ TÁC GIẢ

Và họ sẽ nói rằng, "khen ngợi Allah, người đã hướng dẫn chúng tôi đến điều này; và chúng tôi sẽ
không bao giờ có được hướng dẫn nếu Allah đã không hướng dẫn chúng tôi. Chắc chắn các sứ giả của
Chúa của chúng tôi đã đi với sự thật."
(Kinh Qur'an: 7/43)
Các tin nhắn có chứa kiến thức, mục tiêu, hướng dẫn, nhắc nhở cho chúng tôi đã đến với chúng tôi từ
Creator của chúng tôi. Họ rất quan trọng cho sự thành công của chúng tôi. Vì vậy, nó là quan trọng để
đọc, hiểu, và làm theo họ để được thành công.

6.8

MÃ BAN ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI

Con người là phân biệt với người khác chẳng hạn như đá, cây hoặc động vật. Ông đã được cho phép
để tìm kiếm tốt, suy nghĩ, và đã được đưa ra một ý thức đặc biệt.
Người đàn ông không phải là mệt mỏi của supplication cho tốt [điều], nhưng nếu điều ác chạm vào
anh ta, ông là vô vọng và despairing.
(Kinh Qur'an: 41/49)
Cũng sâu bên trong mỗi con người có dấu vết của niềm tin vào Allah như đã đề cập trong kinh Qur'an:
Và [đề cập đến] khi Chúa của bạn Lấy từ con của Adam từ loins của họ hậu duệ của họ và làm cho họ
làm chứng của mình, [nói với chúng], "tôi không phải là Chúa của bạn?" Họ nói, "Vâng, chúng tôi đã
nói." [Điều này] vì sợ bạn nên nói về những ngày của phục sinh, "Thực sự, chúng tôi đã này không
biết."
(Kinh Qur'an: 7/172)
Và như giải thích trong các câu sau đây, bất cứ ai thanh lọc các linh hồn của mình từ các tạp chất
nhân tạo sẽ kích hoạt những tinh túy tinh khiết của linh hồn của mình và sẽ thành công:
Và cân [tôi thề] bởi linh hồn và ông người đối nó
Và lấy cảm hứng từ [với phân biệt của] ác của mình và sự công bình của nó,
Ông đã thành công người thanh lọc nó,
Và ông đã thất bại người instills nó [với tham nhũng].
(Kinh Qur'an: 91/7-10)
7

KẾT LUẬN

Vì vậy, với sự giúp đỡ của các dấu hiệu trong kinh Qur'an, chúng tôi kết luận rằng Islam là về:
1.
Được người thân yêu của Allah, Đấng tạo hóa của chúng tôi, Chúa của chúng tôi và yêu
thương Allah:
ÔNG [120] yêu thương họ và họ yêu thích anh ta.
(Kinh Qur'an: 5/54)
2.

Được hướng dẫn bởi Allah:

Do đó Allah sẽ hướng dẫn những người theo đuổi niềm vui của mình để những cách của hòa bình và
mang lại cho họ từ darknesses vào ánh sáng, bởi sự cho phép của mình, và hướng dẫn họ đến một
con đường thẳng.
(Kinh Qur'an: 5/16)
3.

Lý luận về các dấu hiệu của Allah:

Ông cho bạn thấy các dấu hiệu của mình rằng bạn có lý do.
(Kinh Qur'an: 2/73)
4.

Tin vào Allah:

Tin vào Allah và Messenger của ông và cuốn sách ông đã gửi xuống khi Messenger của ông và kinh
thánh mà ông gửi xuống trước khi.
(Kinh Qur'an: 4/136)
5.

Tin tưởng vào Allah:

Allah cho các tín hữu tin.
(Kinh Qur'an: 3/160)
6.

Nhớ Allah &

7.

Cám ơn Allah:

Vì vậy, hãy nhớ tôi, tôi sẽ nhớ bạn, và cảm ơn tôi và đừng vô ơn để Me.
(Kinh Qur'an: 2/152)
8.

Supplicating Allah:

Nói, "các cuộc gọi khi Allah hoặc gọi khi Beneficent. [Tên] cho dù bạn gọi, với anh ta thuộc về các tên
tốt nhất. "
(Kinh Qur'an: 17/110)
9.

Yêu cầu sự giúp đỡ của Allah:

Tìm sự giúp đỡ thông qua sự kiên nhẫn và cầu nguyện, và quả thật vậy, nó là khó khăn ngoại trừ
submissive khiêm nhường [để Allah].
(Kinh Qur'an: 2/45)
10.

Được thận trọng của Allah:

Và hãy cẩn thận của Allah mà bạn có thể thành công.
(Kinh Qur'an: 2/189)
11.

Đang được chân thành cho Allah &

12.

Holding nhanh chóng để Allah:

Ngoại trừ những người ăn năn, đúng chính mình, Giữ nhanh chóng để Allah, và chân thành trong tôn
giáo của họ cho Allah, đối với những người sẽ với các tín hữu. Và Allah sẽ cung cấp cho các tín hữu
một phần thưởng tuyệt vời.

(Kinh Qur'an: 4/146)
13.

Phục vụ Allah:

Và tôi đã không tạo ra jinn và nhân loại trừ để phục vụ Me.
(Kinh Qur'an: 51/56)
14.

Allah tuân theo:

Nói, "Tuân theo Allah và Messenger."
(Kinh Qur'an: 3/32)
15.

Làm việc tốt cho Allah:

Và làm tốt; Thật vậy, Allah yêu thương những kẻ tốt.
(Kinh Qur'an: 2/195)
16.

Sống cho Allah &

17.

Chết cho Allah:

Nói, "thật vậy, cầu nguyện của tôi, tôi nghi thức của sự hy sinh, cuộc sống của tôi và của tôi chết cho
Allah, Lord of the worlds."
( Kinh Qur'an : 6/162)
18.

Trình Allah:

Khi Chúa của ông nói với anh ta, "Gửi", ông nói, "Tôi đã gửi đến Chúa của thế giới."
(Kinh Qur'an: 2/131)
19.

Persevering qua Allah:

Hãy kiên nhẫn và kiên nhẫn của bạn không phải là nhưng thông qua Allah.
(Kinh Qur'an: 16/127)
20.

Kiên trì cho Allah:

Và Chúa của bạn hãy kiên nhẫn.
(Kinh Qur'an: 74/7)
21.

Thuộc về Allah:

Người, khi thiên tai đình công chúng, nói, "thực sự chúng ta thuộc về Allah, và thực sự với anh ta
chúng tôi sẽ trở lại."
(Kinh Qur'an: 2/156)

22.

Với Allah:

Chắc chắn, Allah là với những người bảo vệ (chống lại cái ác) và những người làm tốt.
(Kinh Qur'an: 16/128)
23.

Đồng ý với Allah:

Và nguyên vẹn thực hiện tốt những gì ông đã covenanted với Allah, ông sẽ ban về anh ta một phần
thưởng tuyệt vời.
(Kinh Qur'an: 48/10)
24.

Đúng với Allah:

Nếu họ đã đúng với Allah, nó sẽ là tốt hơn cho họ.
(Kinh Qur'an: 47/21)
25.

Đạt Allah:

Sự trở lại của bạn (Tất cả) là Allah.
(Kinh Qur'an: 5/48)
26.

Lòng Allah &

27.

Được hài lòng với Allah:

Allah hài lòng với họ và họ với anh ta. Đó là sự thành công tuyệt vời.
(Kinh Qur'an: 5/119)
28.

Được hài lòng bởi Allah:

(Để linh hồn chính nó sẽ được cho biết:)
"O hoàn toàn hài lòng linh hồn!
Quay trở lại của các ngươi, well-pleased và lòng [Anh],
Và nhập vào giữa của tôi công chức [chính]
"Và tôi Thiên đàng."
(Kinh Qur'an: 89/27-30)
29.

Allah.
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HỎI & ĐÁP

8.1

NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ PHỤ NỮ BẰNG IN ISLAM?

O nhân loại, thực sự chúng tôi đã tạo ra bạn từ Nam và nữ và làm cho bạn dân tộc và các bộ lạc mà
bạn có thể biết nhau.
Thật vậy, nhiều noble của bạn trong tầm nhìn của Allah là những công bình của bạn.
Thật vậy, Allah là hiểu biết và Acquainted.
(Kinh Qur'an: 49/13)
Người đàn ông và phụ nữ có tình trạng tương tự trong Hồi giáo. Một người phụ nữ công bình có thể
có một mức độ cao hơn trong tầm nhìn của Allah hơn một người không phải là cẩn thận của các
nhiệm vụ của mình để Allah. Những câu sau đây là một số ví dụ trong sự tôn trọng này:
Thật vậy, những người đàn ông Hồi giáo và phụ nữ Hồi giáo, người đàn ông tin tưởng và tin rằng phụ
nữ, những người đàn ông Vâng lời và Vâng lời phụ nữ, những người đàn ông trung thực và trung
thực phụ nữ, những người đàn ông bệnh nhân và bệnh nhân nữ, những người đàn ông khiêm tốn và
phụ nữ khiêm tốn, những người đàn ông từ thiện và phụ nữ từ thiện, người đàn ông ăn chay và ăn
chay phụ nữ, người bảo vệ bộ phận riêng của họ và những phụ nữ làm như vậy, và những người đàn
ông người nhớ Allah thường và những phụ nữ làm điều đó cho chúng Allah đã chuẩn bị sự tha thứ và
một phần thưởng tuyệt vời.
(Kinh Qur'an: 33/35)

Và Chúa của họ trả lời cho họ, "không bao giờ tôi sẽ cho phép bị mất công việc của nhân viên [bất kỳ]
trong số các bạn, cho dù nam hay nữ; bạn có một khác. Vì vậy những người di cư đã đuổi ra khỏi nhà
của họ hoặc đã bị hại trong nguyên nhân của tôi đã chiến đấu hoặc bị giết tôi chắc chắn sẽ loại bỏ từ
họ misdeeds của họ, và tôi chắc chắn sẽ thừa nhận họ đến các khu vườn bên dưới đó dòng chảy của
sông như là phần thưởng từ Allah, và Allah có với anh ta phần thưởng tốt nhất. "
(Kinh Qur'an: 3/195)

Các tin tưởng người đàn ông và tin rằng phụ nữ là đồng minh của một khác. Họ ra lịnh những gì là
đúng và cấm những gì là sai và thiết lập các cầu nguyện và cung cấp cho tổ chức từ thiện thường
xuyên và tuân theo Allah và Messenger của ông. Allah sẽ có lòng thương xót trên chúng. Thật vậy,
Allah sôi nổi trong có thể và khôn ngoan.
(Kinh Qur'an: 9/71)

Đối với người đàn ông là một phần của những gì họ có thể kiếm được, và cho phụ nữ là một phần của
những gì họ đã kiếm được.
(Kinh Qur'an: 4/32)

O bạn có tin rằng, nó không phải là hợp pháp để bạn có thể thừa kế các phụ nữ bởi cưỡng bách. Và
không làm cho khó khăn cho họ để đưa [trở lại] một phần của những gì bạn đã cho họ trừ khi họ cam
kết một đạo Đức rõ ràng. Và sống với họ trong lòng. Nếu bạn không thích chúng - có lẽ bạn không
thích một điều và Allah làm cho trong đó nhiều tốt.
(Kinh Qur'an: 4/19)
Ưu thế ở tầm nhìn của Allah là theo sự công bình, không theo giới tính hoặc sự giàu có. Mary và vợ
của Pharaoh (hòa bình khi họ) những người đã được đề cập trong kinh Qur'an cho ví dụ chiếm cao độ
trong tầm nhìn của Allah khi so sánh với nhiều người đàn ông. Những câu sau đây có liên quan trong
sự tôn trọng này:
Và Allah trình bày một ví dụ về những người tin rằng: người vợ của Pharaoh, khi cô nói, "Chúa của tôi,
xây dựng cho tôi gần bạn một ngôi nhà trong thiên đường và tiết kiệm cho tôi từ Pharaoh và hành
động của mình và tiết kiệm cho tôi từ những người sai trái."
Và [ví dụ] Đức Maria, con gái của Imran, người bảo vệ cô chastity, vì vậy chúng tôi thổi trong đó
thông qua thiên thần của chúng tôi, và cô ấy tin tưởng vào những lời của Chúa của cô và kinh thánh
của mình và Vâng lời sùng đạo Cơ đốc.
(Kinh Qur'an: 66/11-12)
Trong đạo hồi là đầy tớ của Allah, là các khía cạnh quan trọng nhất của danh tính. Vì vậy giới không
phải được xem xét trên các thuộc tính là các công chức của Allah. Hồi giáo tăng người phụ nữ từ là
những hậu quả của một trùng hợp ngẫu nhiên đến mức độ một là tồn tại theo mục tiêu nhất định
trong kế hoạch của tác giả. Như vậy một người cô quyền dưới điều kiện nhất định được những người
yêu và một trong những yêu quý của tác giả, và để thiết lập hòa bình trên trái đất.
Một lần nữa các phụ nữ và nam giới tạo thành một toàn bộ như diễn tả trong đoạn sau đây:
Và dấu hiệu của ông là rằng ông đã tạo ra cho bạn từ mình bạn bè mà bạn có thể tìm thấy yên bình
trong họ; và ông đặt giữa tình cảm của bạn và lòng thương xót. Thực sự trong đó dấu hiệu cho một
người cung cấp cho nghĩ.
(Kinh Qur'an: 30/21)
Hồi giáo liên quan đến một lần nữa của tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) 14 thế kỷ trước
chuyển các phụ nữ từ các đối tượng của giao dịch cho những ham muốn tình dục, từ những người
xấu hổ, phải là cá nhân những người có phẩm giá và nhận dạng người có quyền và trách nhiệm.
Các quyền và yêu cầu cho cả phụ nữ và nam giới là như nhau. Ví dụ, sự giàu có và các cơ quan của cả
phụ nữ và nam giới có thể bảo vệ pháp luật; cả phụ nữ và nam giới có thể chỉ cần mặc dù điều này có
thể chi phí bất kỳ người đàn ông hay người phụ nữ một số hàng triệu đô la; cả phụ nữ và nam giới
phải dậy trước khi mặt trời mọc mỗi ngày để cầu nguyện vào buổi sáng...
Cả hai người đàn ông và phụ nữ có thể giữ vị trí cao nhất như đã đề cập trong kinh Qur'an bằng ví dụ
của nữ hoàng Saba:
Cô (The nữ hoàng Sheba) nói, O những người nổi tiếng, tư vấn cho tôi trong vụ của tôi. Tôi không sẽ
quyết định một vấn đề cho đến khi bạn chứng kiến [cho] tôi.

Họ nói rằng, chúng tôi là người đàn ông của sức mạnh và có thể quân sự tuyệt vời, nhưng lệnh là của
bạn, vì vậy có thể thấy những gì bạn sẽ chỉ huy.
(Kinh Qur'an: 27/32-33)
Đạo hồi công nhận danh tính và một số tính năng khác nhau của mỗi giới tính là tốt. Hồi giáo không
từ chối các thuộc tính đặc biệt của phụ nữ. Vì vậy, có một số tình huống nơi có sự khác biệt giữa các
yêu cầu sau khi phụ nữ và nam giới.
Một số những khác biệt này có vẻ là thuận lợi hơn cho phụ nữ. Ví dụ, sinh kế của một gia đình là
những người đàn ông; phụ nữ có thể cầu nguyện trong nhà hoặc văn phòng của họ và không được
yêu cầu để đi đến nhà thờ Hồi giáo.
Cũng trong thời gian chiến tranh thường những người đàn ông được yêu cầu để tham gia vào chiến
tranh.
Hồi giáo yêu cầu từ một người đàn ông một kỷ luật nghiêm ngặt, mà chúng ta có thể thấy trong cấm
nghiêm ngặt tội ngoại tình, rượu, và các yêu cầu của trách nhiệm gia đình. Vì vậy, Hồi giáo là rất hữu
ích cho mỗi người phụ nữ muốn có một cuộc sống thường xuyên, hòa bình và dự đoán được.
Hôm nay, người đàn ông, phụ nữ, trẻ em thường bị từ chối nhiều khía cạnh tự nhiên của họ. Islam
bảo vệ tất cả các người trong số họ theo thuộc tính nhất định của họ. Hồi giáo là một hệ thống. Trong
Hồi giáo người đàn ông, phụ nữ và trẻ em giống như các bộ phận của một sinh vật được thiết kế
hoàn thành một một trong nhiều cách. Thế mạnh của một số hủy bỏ những điểm yếu của người khác.
Và nhờ những, họ có thể hình thành cặp vợ chồng và gia đình.
Nhiệm vụ của mỗi giới tính liên quan đến gia đình nên được công nhận để người đàn ông, phụ nữ và
trẻ em có thể được hạnh phúc và khỏe mạnh.
Gia đình, trẻ em, các bà mẹ đang bị tàn phá vì lối sống chung mà thiếu các biện pháp Hồi giáo. Vì vậy,
như ngày hôm nay, chủ yếu là phụ nữ được khuyến khích để giống như nam giới, chúng tôi thấy
nhiều tình huống buồn làm em khóc mỗi buổi sáng khi bị bỏ lại trong các vườn ươm ngày; hoặc trẻ
em đến nhà mà không có bất cứ ai có cho đến khi vào cuối đêm; rất nhiều consequent tâm lý, kinh
tế... các vấn đề cho tất cả mọi người.
Cũng vào ngày hôm qua các nền văn hóa phương Tây Nam chi phối truyền cảm hứng ngắn hạn, bề
mặt và miễn phí các quan hệ giữa nam giới và phụ nữ. Vì vậy, cả hai giới thường được tước từ lâu,
sâu, và mối quan hệ ấm. Nhiều người đàn ông có thể thấy tình trạng này là thuận lợi, như họ có
quyền truy cập vào như nhiều phụ nữ như họ muốn, trong khi có rất hạn chế trách nhiệm về hậu quả
mang thai và trẻ em. Như phụ nữ rất nhạy cảm hơn với ấm, dài hạn, và cảm xúc sâu; và có mối quan
hệ gần gũi hơn giữa các bà mẹ và con cái của họ thiệt hại lớn nhất của cuộc sống này là đối với phụ
nữ. Không vì lối sống như vậy một người trở thành và cảm thấy hơn và nhiều hơn nữa cô đơn như
vậy mối quan hệ thể đáp ứng nhu cầu của con người. Một lần nữa bởi vì như vậy là một phong cách
sống, có nhiều trẻ em những người không sống cùng với cha mẹ của họ, hoặc những người không
bao giờ biết bà mẹ hoặc ông bố của họ mặc dù họ đang sống. Có rất nhiều các vấn đề khác mà phát
sinh từ một lối sống do thiếu các biện pháp Hồi giáo.

Về cơ bản những vấn đề này cũng liên quan đến cách tiếp cận disbelieving, và từ chối sự thống nhất
của Đấng tạo hóa người duy trì tất cả. Vì vậy khi tất cả mọi thứ được coi là bị cô lập từ mỗi khác, mà
không có bất kỳ liên kết nào giữa bất cứ điều gì, những hậu quả xã hội sẽ được chủ yếu là tiêu cực,
như đã thấy trong trên ví dụ [121] .
Do đó các tổng thống của đạo hồi về giới tính chứa cơ bản lợi thế cho phụ nữ. Có lẽ đây là một trong
những lý do cho số phụ nữ chọn Hồi giáo ở nhiều nước, khi so sánh với số lượng người sử dụng chọn
Hồi giáo, cao.
Mặt khác, trong kinh Qur'an có một số tình huống mà có thể được xem xét bởi một số người như ít
thuận lợi cho phụ nữ, mặc dù họ được thuận lợi trong nhiều khía cạnh cả cho phụ nữ và xã hội.
Những trường hợp ngoại lệ như sau:-yêu cầu để trang trải một phần lớn của cơ thể cho phụ nữ so
với nam giới. -Cho phép có điều kiện cho người đàn ông kết hôn với tối đa bốn phụ nữ. -Trong một số
trường hợp thừa kế của sự giàu có hơn dành cho nam giới khi so sánh với một số phụ nữ. -Thay thế
của một người đàn ông làm chứng với hai phụ nữ nhân chứng trong các tình huống cụ thể pháp lý
liên quan đến nợ.
Như đặc biệt là những vấn đề mà nhìn bất lợi cho phụ nữ có thể câu hỏi, chúng tôi sẽ làm rõ họ một
thời gian ngắn ở phần sau đây:
8.1.1

BAO GỒM MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CƠ THỂ

Và cho biết những phụ nữ believing để giảm [một số] của tầm nhìn của họ và bảo vệ phần riêng của
họ và không tiếp xúc với trang sức của họ, ngoại trừ đó [nhất thiết] xuất hiện ở đó và để bọc [một
phần] của họ bao gồm đầu trên ngực của họ và không tiết lộ của họ trang sức ngoại trừ để chồng của
họ, người cha của họ, chồng của họ cha, con trai của họ, chồng của họ con trai, anh em của họ, anh
em của họ con trai, con trai của họ chị em, phụ nữ của họ, trong đó bàn tay của họ phải có, hoặc
những người tham gia Nam có không thể chất mong muốn, hoặc trẻ em người không được nhận
thức của các khía cạnh riêng của phụ nữ. Và cho họ không đóng dấu chân của mình để làm cho biết
những gì họ che giấu của trang sức của họ. Và chuyển sang Allah trong ăn năn, tất cả các bạn, O tín
hữu, mà bạn có thể thành công.
(Kinh Qur'an: 24/31)

O tiên tri, nói với vợ của bạn và con gái của bạn và các phụ nữ của các tín hữu để đưa xuống trên
mình [một phần] của các sản phẩm may mặc bên ngoài của họ. Đó là phù hợp hơn rằng họ sẽ được
biết đến và không thể bị lạm dụng. Và bao giờ hết là Allah khoan dung và Merciful.
(Kinh Qur'an: 33/59)
Cả phụ nữ và nam giới phải bao gồm một số phần của cơ thể của họ. Nhưng những người phụ nữ
phải bao gồm của họ tóc [122], trong khi những người đàn ông không có. Điều này có thể chống lại
những ham muốn của một số phụ nữ có thể muốn hiển thị đẹp của họ cho tất cả và chống lại những
ham muốn của một số người có thể muốn có thêm quyền truy cập vào các phụ nữ xinh đẹp xung
quanh mình.
Chúng tôi có thể tóm tắt những lý do cho các biện pháp này như sau - Allah biết tốt nhất-:

Tập thứ nhất, Hồi giáo, một phải trung đầu tiên của tất cả trong Allah thay vì các ham muốn tình dục
ngoài hôn nhân.
Thứ hai, một trong những đã có kiểm soát đối với anh/cô ấy mong muốn ngắn hạn. Trong một xã hội
mà là đầy đủ hấp dẫn người đàn ông và phụ nữ; trong một xã hội nơi mọi người tập trung trên
thưởng thức quá nhiều niềm vui tình dục, sự giàu có, trạng thái; không ai có thể được hạnh phúc. Bởi
vì trong một xã hội như vậy, một người trung bình của linh hồn sẽ được chia thành nhiều bộ phận
chạy sau khi nhiều ham muốn khác nhau như một người có cơ quan này được thực hiện ngoài.
Thứ ba trong một xã hội nơi mọi người đang hấp dẫn, cả hai người đàn ông và phụ nữ sẽ có xu
hướng nhiều hơn nữa về hướng gian lận hoặc không để có được kết hôn. Sức mạnh của các mối
quan hệ giữa vợ và chồng sẽ ít hơn. Trong môi trường như vậy, sẽ có ít hơn các trẻ em và trẻ em sẽ
có nhiều nguy cơ có ly dị cha mẹ hoặc bà mẹ không có hoặc không có cha hoặc cha mẹ không có ở tất
cả. Do đó, sẽ có thêm sử dụng ma túy, nhiều tội phạm, dân số lão hóa và nhiều vấn đề khác.
Mặt khác trong một xã hội nơi không có các biện pháp đó sẽ xảy ra hơn tình dục tội phạm chống lại
cả hai giới.
Nhưng những phụ nữ mặc khiêm tốn theo yêu cầu của đạo hồi cho thư đến tất cả mọi người về tầm
quan trọng của mục tiêu dài hạn của đạo hồi, tầm quan trọng của gia đình và trẻ em.
Một có thể yêu cầu "lý do tại sao phụ nữ có nhiều yêu cầu trong sự tôn trọng này hơn nam giới?"
Nghiên cứu cho thấy rằng liên quan đến các cảm xúc tình dục, người đàn ông nhạy cảm hơn với tầm
nhìn, và phụ nữ rất nhạy cảm hơn với nhiều cá nhân tính năng như mùi [123]. Và như chúng ta thấy
trong phạm vi lây lan khai thác những vẻ đẹp nữ tính của phụ nữ trong các quảng cáo nhiều, nó là rõ
ràng rằng phụ nữ có nhiều ảnh hưởng trong cái nhìn của họ so với người đàn ông [124]. Vì vậy, mặc
dù người đàn ông cũng phải bao gồm một số phần của các cơ quan, phụ nữ có thể các biện pháp
toàn diện hơn trong sự tôn trọng này.
Có các biến thể trong cách ăn mặc của phụ nữ Hồi giáo. Một số không mặc hijab [125]. Hầu hết các
phụ nữ chấp nhận rằng không để mặc nó là một tội lỗi. Họ có thể mong đợi để được tha thứ của
Allah. Một số người trong số họ có thể giải thích sai rằng bao gồm tóc là không nghiêm chỉnh cần
thiết.
Thực hành đặt phụ nữ Hồi giáo mặc theo các yêu cầu chung giải thích ở trên.
Một số phụ nữ Hồi giáo mặc vì vậy mà chỉ có đôi mắt của họ được nhìn thấy hoặc do đó không có gì
của các cơ quan của họ nhìn thấy ở tất cả. Điều này có thể đôi khi vì nền văn hóa của cộng đồng của
họ. Điều này cũng có thể là do một giải thích của câu thơ sau trong một cách để bao gồm tất cả các
phụ nữ Hồi giáo:
O bạn của những người có tin rằng, không tham dự các khu nhà ở của các tiên tri cho một bữa ăn, mà
không cần chờ đợi sự sẵn sàng của nó, trừ khi bạn được phép. Nhưng khi bạn được mời, sau đó nhập;
và khi bạn đã ăn, phân tán mà không cần tìm kiếm vẫn còn cho cuộc trò chuyện. Thật vậy, [hành vi đó]
phiền các tiên tri, và ông là nhút nhát của [sa thải] bạn. Nhưng Allah không phải nhút nhát của sự
thật. Và khi bạn yêu cầu họ [126][, vợ] cho một cái gì đó, yêu cầu họ [127] từ phía sau một phân vùng
[128]. Đó là purer cho trái tim của bạn và của họ [129] trái tim. Và nó không phải là [conceivable hoặc

hợp pháp] cho bạn để gây tổn hại cho Messenger của Allah hoặc kết hôn với ông vợ ông, bao giờ hết.
Thực sự, đó sẽ là trong tầm nhìn của Allah một to lớn.
(Kinh Qur'an: 33/53)
8.1.2
ĐỊNH

GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG KẾT HÔN VỚI TỐI ĐA BỐN PHỤ NỮ DƯỚI ĐIỀU KIỆN NHẤT

O người! Hãy cẩn thận của (nhiệm vụ của bạn để) của các ngươi, người tạo ra cho bạn một bị đơn và
tạo mate của mình cùng và lây lan từ những hai, nhiều người đàn ông và phụ nữ; và hãy cẩn thận của
(nhiệm vụ của bạn để) Allah, bởi người mà bạn yêu cầu một trong khác (quyền lợi của bạn), và (to)
các mối quan hệ của mối quan hệ; chắc chắn, Allah bao giờ đồng hồ trên bạn.

Cho trẻ mồ côi tài sản của họ và không thay thế các khiếm khuyết [của riêng bạn] cho [của họ]. Và
không tiêu thụ các tài sản của họ vào của riêng bạn. Thật vậy, có bao giờ là một tội lỗi lớn.

Và nếu bạn lo sợ rằng bạn sẽ không giải quyết justly trẻ mồ côi, sau đó kết hôn với những người mà
vui lòng bạn của phụ nữ [khác], hai hoặc ba hoặc bốn. Nhưng nếu bạn lo sợ rằng bạn sẽ không chỉ,
sau đó [kết hôn với chỉ] một hoặc bàn tay phải của bạn có. Đó là phù hợp hơn mà bạn có thể không
nghiêng để bất công.
(Kinh Qur'an: 4/1-3)
Như chúng ta thấy trong câu thơ trên, kết hôn với nhiều hơn một người phụ nữ không phải là một
yêu cầu và nó là chỉ là một sự cho phép và nó dựa trên một số điều kiện. Về cơ bản trong những câu
thơ một hạn chế được cai trị như số lượng người vợ một người đàn ông có thể kết hôn.
Kinh Qur'an không phải là một cuốn sách cho chỉ một vài năm, đó là vì vậy mà nó có thể được áp
dụng cho đến khi kết thúc của thế giới, của giai đoạn hiện tại trong vũ trụ của chúng tôi. Trong các
quốc gia khác nhau, thời gian hoặc tình huống mà có thể cần cho một sự tự do để kết hôn với nhiều
hơn một người vợ. Ví dụ: trong thời gian chiến tranh để xem nếu có rất nhiều phụ nữ mất chồng của
họ. Nếu không có không có sự cho phép như vậy trong tình huống như vậy, có thể có rất nhiều phụ
nữ sẽ gặp rắc rối về kinh tế, tâm lý, sinh học và trong nhiều cách khác.
Để xem nếu có các tình huống khác, nơi mà sự cho phép để lập gia đình nhiều hơn một người vợ có
thể mang lại lợi ích cho cả người chồng và người vợ: nếu vợ là vô trùng, và chồng muốn trẻ em,
người chồng có thể muốn ly hôn; Tuy nhiên, phụ nữ có thể thích chồng của mình để kết hôn với một
người phụ nữ thay vì ly hôn [130]. Nếu vợ có một số vấn đề sức khỏe và không thể hoàn thành các
yêu cầu của hôn nhân và không muốn chồng ly dị của cô, cô có thể thích chồng bà kết hôn với một
người vợ. Nếu người đàn ông là tài chính mạnh mẽ và tình dục đòi hỏi và vợ của ông là không phải là
như vậy, trong trường hợp này, người chồng của kết hôn với một người phụ nữ có thể được thích
hợp hơn để mối quan hệ bất hợp pháp của mình bên ngoài hôn nhân với một người phụ nữ.
Các quốc gia nơi nó không được phép kết hôn với nhiều hơn một người phụ nữ, nếu tình huống trên
xảy ra, nhiều người có xu hướng cùng với các phụ nữ khác hơn là vợ của họ bên ngoài hôn nhân. Các

mối quan hệ bổ sung được không bị xử phạt nghiêm trọng, trong khi Tuy nhiên họ được coi là gian
lận. Trong trường hợp này, những người đàn ông một lần nữa nhận được những gì họ cần để một số
phạm vi, trong khi họ không có bất kỳ trách nhiệm cho các đối tác bổ sung. Tuy nhiên, chồng, vợ, các
đối tác, và trẻ em tham gia vào các khó khăn nghiêm trọng.
Một có thể tranh luận rằng vì lý do tương tự như phụ nữ cũng sẽ được phép kết hôn với người đàn
ông nhiều hơn một. Tuy nhiên trong trường hợp này, các tác hại sau đó cho tất cả mọi người sẽ lớn
hơn những lợi ích. Trước hết, là cha của đứa trẻ sẽ không được rõ ràng. Ngay cả khi xét nghiệm DNA
sẽ cung cấp cho một số hướng dẫn, cha sẽ không cảm thấy cha của mình nhiều cho một đứa trẻ sinh
ra từ một người phụ nữ ai là vợ của những người khác, và những người có hạt giống của người đàn
ông khác. Thứ hai, các cảm xúc của lãnh đạo là thường mạnh hơn ở nam giới. Vì vậy, nhiều hơn một
người chồng trong một gia đình có thể gây ra xung đột lớn.
Mặt khác, trong Islam một người phụ nữ có thể đặt như là điều kiện để một người đàn ông mà cô sẽ
kết hôn, không kết hôn với một số khác như cô kết hôn với anh ta. Vì vậy, đây không phải là một
quyền không giới hạn hoặc illimitable.
8.1.3 THỪA KẾ CỦA SỰ GIÀU CÓ HƠN CHO CON TRAI VÀ CHỒNG KHI SO SÁNH VỚI CON GÁI VÀ VỢ
DƯỚI ĐIỀU KIỆN NHẤT ĐỊNH
Allah hướng dẫn bạn liên quan đến trẻ em của bạn: đối với Nam, những gì là tương đương với phần
của hai phụ nữ. Nhưng nếu có [chỉ] con gái, hai hoặc nhiều hơn, cho họ là hai phần ba của một bất
động sản. Và nếu có chỉ là một, cho cô ấy là một nửa.
Và cho cha mẹ của một trong, cho mỗi một trong số họ là một thứ sáu của bất động sản của ông nếu
ông rời trẻ em. Nhưng nếu ông không có con và cha mẹ kế thừa từ anh ta, sau đó cho mẹ ông là một
phần ba.
Và nếu ông có anh em [hay chị em], cho mẹ là một thứ sáu.
Sau khi bất kỳ thừa kế ông [có] thực hiện hoặc nợ.
Cha mẹ của bạn hoặc con cái của bạn, bạn không biết mà trong số đó là gần nhất với bạn trong lợi ích.
[Chia sẻ các là] một nghĩa vụ [áp dụng] bởi Allah. Thật vậy, Allah là bao giờ biết và khôn ngoan.
Và để cho bạn một nửa của những gì vợ của bạn lại nếu họ đã không có con. Nhưng nếu họ có một
đứa trẻ, cho bạn là một phần tư của những gì họ để lại, sau khi bất kỳ thừa kế họ [có] thực hiện hoặc
nợ. Và đối với người vợ là một phần tư nếu bạn để lại không có con. Nhưng nếu bạn để lại một đứa
trẻ, sau đó cho họ là một thứ tám của những gì bạn để lại.
Sau khi bất kỳ thừa kế bạn [có] thực hiện hoặc nợ.
Và nếu một người đàn ông hay người phụ nữ lá ascendants không hậu duệ nhưng có một em trai
hoặc chị em một, sau đó cho mỗi một trong số họ là một thứ sáu.
Nhưng nếu họ đang có nhiều hơn hai, họ chia sẻ một phần ba, sau khi bất kỳ thừa kế mà đã được
thực hiện hoặc nợ, miễn là có không tổn hại [gây ra].
[Điều] một sắc lệnh từ Allah, và Allah là hiểu biết và Forbearing.

(Kinh Qur'an: 4/11-12)
Nếu chúng tôi duyệt qua danh sách các giàu nhất 100, 200... người trên thế giới, chúng tôi nhận thấy
rằng số lượng phụ nữ có ít hơn % 10. Nhiều người trong số những người đang ở trong các quốc gia
không phải là người Hồi giáo. Nếu chúng ta nhìn vào các nhân vật chính trị hoặc quan liêu cao, chúng
ta thấy nhiều hơn hoặc ít hơn một hình ảnh tương tự. Điều này cho thấy chúng tôi rõ ràng rằng
những người đàn ông có nhiều khả năng để tăng sự giàu có và sẽ. Có vẻ như rằng có không có đối rõ
ràng lớn của phụ nữ với tình trạng này; và điều này là tự nhiên, vì tất cả những người đàn ông có con
gái, vợ, mẹ tận hưởng tiêu chuẩn sống tương tự hoặc tốt hơn so với chồng của họ hoặc các ông bố,
trong khi cảm giác lo lắng ít hơn.
Không ai trong số những sự kiện hiển thị bất kỳ ưu thế hoặc yếu kém của giới tính bất kỳ. Allah thể
hiện điều này trong đoạn sau đây:
Nó không phải là sự giàu có của bạn cũng không phải con trai của bạn, mà sẽ mang lại cho bạn gần
với chúng tôi trong mức độ.
(Kinh Qur'an: 34/37)
Một người đàn ông có thể tạo việc làm cho hàng ngàn người; Tuy nhiên, những người đã sinh ra anh
ta và lớn lên anh ta là một người phụ nữ. Cũng có thể thành công của ông có rất nhiều để làm với sự
hỗ trợ của vợ ông.
Trong cấu trúc như vậy, việc sử dụng hiệu quả nguồn lực đòi hỏi một số cơ chế cho việc quản lý các
nguồn lực nhiều hơn để những người có thể quản lý chúng hiệu quả hơn. Mặt khác, đầy đủ các đồ ăn
kinh tế phải được bảo đảm cho tất cả mọi người.
Không có quy định rất chi tiết, có các nghiên cứu trong vòng pháp luật thừa kế Hồi giáo. Theo thừa kế
nguyên tắc trong Hồi giáo, trong một số tình huống phụ nữ đã chia sẻ bình đẳng như nam giới, và
trong một số tình huống một số phụ nữ nhận được ít hơn nam giới. Các trách nhiệm tài chính liên tục
cho gia đình hoặc cho các bậc cha mẹ thuộc chủ yếu là những người đàn ông. Ví dụ, trước khi kết hôn
người đàn ông là cần thiết để cung cấp cho hoặc cam kết vợ này có một số sự giàu có vợ ông chấp
nhận. Kết quả là, sự khác biệt này trong phân phối dưới điều kiện nhất định là để cho phép những
người đàn ông để thực hiện nhiệm vụ của họ tốt hơn. Vì vậy, một người phụ nữ có thể thừa kế ít hơn,
Tuy nhiên, chồng hiện tại hoặc tương lai có thể nhận được một phần lớn hơn khi so sánh với chị em
của mình.
Vì vậy, bởi vì các quy định thừa kế tích cực cho người đàn ông, khi một người chồng dành cho gia
đình, đây không phải là một hành vi tự nguyện hoặc ưu tiên một hoặc một tổ chức từ thiện nhưng
đây là một nhiệm vụ cho con người và quyền cho phụ nữ. Vì vậy, dựa trên hệ thống này, có những
người phụ nữ thể cảm thấy thoải mái trong khi hưởng lợi từ sự giàu có của gia đình, như sự giàu có
của chồng được coi là chủ yếu là sự giàu có của gia đình. Vì vậy, người chồng có để cung cấp một tiêu
chuẩn sống bằng cả cho mình và cho vợ của ông.
8.1.4 SỰ THAY THẾ CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÀM CHỨNG VỚI HAI PHỤ NỮ NHÂN CHỨNG
TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP PHÁP LUẬT

O bạn của những người có tin rằng, khi bạn có hợp đồng một món nợ cho một thuật ngữ được chỉ
định, ghi lại nó. Và để cho một scribe viết [nó] giữa bạn công lý. Hãy để không có scribe từ chối để
viết như Allah đã dạy cho anh ta.
Vì vậy, cho anh ta viết và để cho những người có nghĩa vụ dictate. Và để cho anh ta lo sợ Allah, Chúa
của mình, và không để lại bất cứ điều gì ra khỏi nó.
Nhưng nếu một người có nghĩa vụ là giới hạn sự hiểu biết hoặc yếu hoặc không thể dictate mình, sau
đó cho người giám hộ của mình dictate công lý. Và mang đến chứng kiến các nhân chứng hai trong số
các người đàn ông của bạn. Và nếu không có hai người đàn ông [có sẵn], sau đó một người đàn ông
và hai người phụ nữ từ những người mà bạn chấp nhận như là nhân chứng, do đó, rằng nếu một
trong những người phụ nữ errs, sau đó các có thể nhắc nhở của cô.
Và để cho các nhân chứng không từ chối khi họ đang kêu gọi. Và không được [quá] mệt mỏi để viết
nó, cho dù đó là nhỏ hoặc lớn, cho thuật ngữ [quy định]; đó là hơn chỉ trong tầm nhìn của Allah và
mạnh mẽ hơn như là bằng chứng và nhiều khả năng để ngăn chặn các nghi ngờ giữa bạn, trừ khi nó
là một giao dịch ngay lập tức mà bạn tiến hành giữa mình. Sau đó có là không có đổ lỗi khi bạn, nếu
bạn không viết nó. Và mất chứng khi bạn kết thúc hợp đồng.
Cho phép scribe không được làm hại, hoặc bất kỳ chứng kiến. Nếu bạn làm như vậy, quả thật vậy, nó
là bất tuân [mộ] trong bạn. Và lo sợ Allah. Và Allah dạy cho bạn. Và Allah biết tất cả mọi thứ.
(Kinh Qur'an: 2/282)
Chứng kiến là chủ yếu là một nhiệm vụ đặc biệt là liên quan đến chứng kiến viết về nợ. Như có thể có
áp lực trên các nhân chứng, các nhân chứng có thể được yêu cầu để chứng kiến trong một tình
huống không phù hợp, và nó có thể yêu cầu một nỗ lực nhất định để chứng kiến justly. Ở đoạn trên
có là một tham chiếu đến điều này trong tuyên bố, "Cho scribe không bị tổn hại hoặc bất kỳ chứng
kiến". Nguy cơ này và sự cần thiết cho những nỗ lực là rất có thể xảy ra trong trường hợp liên quan
đến một thỏa thuận nợ có thể chứa nhiều chi tiết.
Vì vậy, một lý do quan trọng cho sự khác biệt giữa các yêu cầu của chứng kiến trong tình huống trên
giữa nam giới và phụ nữ có thể là để giảm bớt gánh nặng của chứng kiến cho một người phụ nữ và
phân phối nó từ một người phụ nữ để hai người phụ nữ.
8.1.5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC VỀ CÂU HỎI "LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ PHỤ NỮ BẰNG NHAU TRONG
ISLAM?"
Ở phần trước, chúng tôi giải thích sự khác biệt trong các yêu cầu cho nam giới và phụ nữ, và những
lợi ích của những sự khác biệt cho tất cả [131] .
Tuy nhiên, một trong những phải chịu trong tâm trí một người Hồi giáo không tuân thủ với các yêu
cầu vì lợi ích của họ thế gian. Cho một người Hồi giáo, một khi nó là rõ ràng rằng một thứ tự nhất
định là từ Allah, sau đó có đủ lý do để thực hiện theo thứ tự này. Những lý do là để có được những
niềm vui của Allah, và tôn trọng và sợ hãi của Allah. Câu sau có liên quan trong sự tôn trọng này:
Và nếu chúng tôi đã quyết định khi họ, "Giết mình" hoặc "Rời khỏi nhà của bạn," họ sẽ không đã làm
nó, ngoại trừ một vài người trong số họ. Nhưng nếu họ đã làm những gì họ đã hướng dẫn, nó sẽ tốt
hơn cho họ và một vị trí vững chắc hơn [cho họ trong Đức tin].

(Kinh Qur'an: 4/66)
Mặt khác, trong bất kỳ trường hợp nào các ưu đãi của Allah là hàng triệu lần lớn hơn bất kỳ khó khăn
mà chúng tôi có thể trải qua vì lệnh của Allah. Ví dụ: làm thế nào nhiều phụ nữ sẽ chọn thay thế (b)
nếu Allah yêu cầu họ: "chọn một trong các lựa chọn thay thế sau: (a) tôi sẽ duy trì khả năng nhìn thấy
của bạn, nhưng bạn sẽ phải tuân thủ các nghĩa vụ của tôi đối với phụ nữ. (b) bạn sẽ được miễn phí để
thực hiện hoặc không có các nghĩa vụ này nhưng tôi sẽ lấy lại chỉ là của bạn khả năng nhìn thấy. "
Tuy nhiên như chúng ta thấy trong câu thơ sau, Allah dự định cùng đối với chúng tôi:
Allah dự định cho bạn một cách dễ dàng và không dự định cho khó khăn của bạn.
(Kinh Qur'an: 2/185)
Vì vậy, chúng tôi tin rằng lợi ích của các đơn đặt hàng của Allah phải lớn hơn các nhược điểm của họ
trong thế gian điều khoản như là tốt. Chúng tôi đề cập đến một số trong những lợi ích của các quy
tắc đặc biệt cho phụ nữ. Tuy nhiên, nó là rõ ràng như diễn tả trong đoạn sau đây chúng tôi có thể đã
bị bỏ qua hoặc bị mất một số những lợi ích mà Allah biết:
Nó có thể là rằng bạn không thích một điều, trong khi nó là tốt cho bạn, nó có thể là rằng bạn yêu
một điều, trong khi đó là điều ác cho bạn; và Allah biết trong khi bạn không biết.
(Kinh Qur'an: 2/216)
Ngoài ra, chúng tôi cũng nên xem xét sự liên quan trong nhược điểm cho một giới tính nhất định như
là một tiêu chí nhận thức và tuân theo Allah. Trong trường hợp một số nguyên nhân của sự hoài nghi
là từ chối điều đang chống lại một số cảm xúc cá nhân chẳng hạn như những khó khăn mà phát sinh
vì các nhiệm vụ. Trong trường hợp này, người đã từ chối Đức tin bởi vì khó khăn nên hỏi nếu ý định
của mình để tin là chân thành. Nếu một trong những lựa chọn để nảy Allah hoặc từ chối anh ta vì
nhiệm vụ hoặc quyền của một giới tính, chắc chắn Allah không bao giờ hại vì sự từ chối này. Điều này
được đề cập trong đoạn sau đây:
Cho chúng tôi, họ đã không có hại, nhưng họ hại linh hồn mình.
(Kinh Qur'an: 2/57)
8.2
LÝ DO TẠI SAO CHÚNG TA THẤY TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NHIỀU HÀNH
ĐỘNG BẠO LỰC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG TÊN CỦA ĐẠO HỒI HOẶC ALLAH?
Hồi giáo có nghĩa là hòa bình và như chúng ta thấy trong các câu sau đây, Allah mời người Hồi giáo để
cư xử justly để tất cả mọi người bao gồm các bọn. Trong Hồi giáo, nó là không được phép để buộc
một ai đó để chấp nhận một tôn giáo nhất định:
Mời đến con đường của Chúa của bạn với sự khôn ngoan và tốt hướng dẫn, và tranh luận với họ theo
cách đặt lịch sự.
Thật vậy, Chúa của bạn là hầu hết hiểu biết của người đã lạc từ theo cách của mình, và ông là hầu hết
hiểu biết của người [đúng] hướng dẫn.
(Kinh Qur'an: 16/125)

Sẽ có không có cưỡng bách trong tôn giáo. Khóa học phù hợp đã trở nên rõ ràng từ sai.
(Kinh Qur'an: 2/256)
Vì các đơn đặt hàng trong kinh Qur'an, trong lịch sử của đạo hồi, người Hồi giáo đã không buộc người
khác phải người Hồi giáo.
Hơn nữa, như chúng ta thấy trong các câu sau đây, Allah không cho phép người Hồi giáo để tấn công
những người không tấn công những người Hồi giáo. Tuy nhiên, những người Hồi giáo được yêu cầu
để bảo vệ mình:
Vì vậy nếu họ loại bỏ mình khỏi bạn không chống lại bạn và cung cấp cho bạn hòa bình, sau đó Allah
đã không làm cho bạn một nguyên nhân cho [chiến đấu] chống lại họ.
(Kinh Qur'an: 4/90)

Và không tranh luận với những người của Kinh Thánh ngoại trừ theo cách đó là tốt nhất, ngoại trừ
những người cam kết bất công trong số đó. Và nói, chúng tôi tin rằng trong đó đã được tiết lộ cho
chúng tôi và tiết lộ cho bạn. Và Thiên Chúa của chúng tôi và Thiên Chúa của bạn là một; và chúng tôi
là người Hồi giáo [ở trình] để anh ta.
(Kinh Qur'an: 29/46)

Allah không cấm bạn từ những người không chống lại bạn vì tôn giáo không trục xuất bạn từ nhà của
bạn từ đối phó vui lòng với họ và hành động justly về hướng họ. Thật vậy, Allah yêu thương những
người hành động justly.
(Kinh Qur'an: 60/8)
Và đó là tội lỗi lớn để làm hại con người như chúng ta thấy trong các câu sau đây:
"Sai không nhân loại hàng hóa của họ, và làm nghịch ngợm không ác, làm cho, trong trái đất."
(Kinh Qur'an: 26/183)
Một ví dụ tốt trong sự tôn trọng này xảy ra khi người Hồi giáo đã nhận Mecca, trở lại từ bọn người
thiệt mạng nhiều người Hồi giáo, tuyên bố và tổ chức nhiều cuộc chiến tranh chống lại người Hồi giáo,
tra tấn họ, đã sự giàu có của họ bằng bạo lực. Người Hồi giáo ở sự lãnh đạo của tiên tri Muhammad
(hòa bình khi anh ta) Tha thứ cho những bọn, mặc dù họ có sức mạnh để trả đũa và tiêu diệt chúng.
Vì vậy, nó là rõ ràng rằng các hành vi của những kẻ khủng bố người yêu cầu bồi thường để giết chết
thường dân vô tội và tự vệ trong tên của Allah, không có gì để làm với đạo hồi, như trong Hồi giáo
thậm chí trong thời chiến dân thường như vậy phải không được giết.Những người như vậy là rất ít
trong gần 2 tỷ người Hồi giáo.

Đôi khi có những người làm điều ác cho mục tiêu chính trị hoặc kinh tế, nhưng những người yêu cầu
bồi thường để hành động nhân danh Allah như họ cảm thấy sự cần thiết để ẩn đằng sau một số khái
niệm chung được chấp nhận.
Đôi khi, các hoạt động khủng bố được thực hiện và tuyên bố trong tên của người Hồi giáo hoặc Hồi
giáo nhóm để tạo ra một ấn tượng xấu về Hồi giáo và người Hồi giáo.
Trong nhiều trường hợp, không phải là người Hồi giáo điều hoà khủng bố với đạo hồi, tại sao họ vô
thức hỗ trợ những kẻ khủng bố bằng cách xem xét chúng như là một phần, hoặc các loại của các đại
diện cộng đồng Hồi giáo lớn. Một ví dụ đơn giản của một thái độ là việc sử dụng các khái niệm
"Khủng bố Hồi giáo" trong các phương tiện truyền thông không phải là người Hồi giáo. Khủng bố
không Hồi giáo - hòa bình - "khủng bố Hồi giáo" là một tuyên bố sai lầm và sai có thể chỉ hữu ích cho
những kẻ khủng bố như vậy.

Một số kênh truyền thông một phần cho Ấn tượng rằng Islam khuyến khích bạo lực, mặc dù các hành
vi bạo lực của các tín đồ của các nền văn hóa khác và hậu quả của họ là lớn hơn nhiều so với các hành
vi như vậy những người coi là liên kết với Hồi giáo. Ví dụ, trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai xảy
ra trong thế giới phương Tây tuân thủ với các tôn giáo khác hơn Hồi giáo, khoảng 60 triệu người thiệt
mạng [132]. 40 đến 52 triệu của họ là dân thường bao gồm 13 đến 20 triệu người chết vì các bệnh
liên quan đến chiến tranh và nạn đói.
8.3
NẾU CÓ LÀ SỐ PHẬN, NẾU ALLAH BIẾT TẤT CẢ, LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI CÓ THỂ CÓ TỰ DO
VÀ LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM?
Các chi tiết của câu hỏi này có thể được rephrased như sau: "sự lựa chọn của chúng tôi / bản di chúc
liên quan đến nền của chúng tôi, giáo dục của chúng tôi, môi trường của chúng tôi, gen của chúng tôi,
và khả năng của chúng tôi... Tất cả trong số này phải nằm trong số phận. Vì vậy, nếu Thiên Chúa là
Allah sau đó sự lựa chọn của chúng tôi phải được buộc và được xác định bởi Allah; sau đó chúng tôi
không thể có tự do và vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm. Ít như ông đã không đưa chúng tôi
trên con đường bên phải sau đó không có nghĩa không có điều này là rằng ông chịu trách nhiệm cho
sự lựa chọn của chúng tôi? Cũng cho tôif thần là Allah và nếu ông biết tương lai, sau đó ông không
thể mâu thuẫn kiến thức của mình hoặc số phận của mình liên quan đến tương lai của hành động
hiện tại của mình. Và nếu ông có quyền lực để làm bất cứ điều gì Ngài muốn hành động của mình sẽ
trong sự hòa hợp với những gì đã được biết đến bởi anh ta. Nếu Thiên Chúa là Allah và nếu đó là số
phận, sau đó ví dụ trước khi tôi disbelieve, nó được biết rằng như một disbeliever tôi sẽ disbelieve và
rằng tôi sẽ nhập địa ngục. Vậy làm thế nào có thể thay đổi nó? "
Trong những câu sau đây chúng ta thấy một bản tóm tắt của những câu hỏi:
Những người liên quan đến các đối tác [với Allah] sẽ nói, "Nếu Allah đã willed, chúng tôi sẽ không
liên kết [bất cứ gì với Allah] và không nào cha của chúng tôi, cũng không nào, chúng tôi đã cấm bất
cứ điều gì." Tương tự như vậy đã làm những người trước khi từ chối cho đến khi họ nếm trừng phạt
của chúng tôi. Nói, "bạn có bất kỳ kiến thức mà bạn có thể tạo ra cho chúng tôi? Bạn làm theo không
ngoại trừ các giả định, và bạn không nhưng falsifying. "
Nói, "với Allah là tranh luận sâu rộng. Nếu ông đã willed, ông sẽ hướng đã dẫn tất cả các bạn."

Nói, [O Muhammad], "Mang về phía trước các nhân chứng của bạn những người sẽ làm chứng rằng
Allah đã cấm điều này." Và nếu họ làm chứng, không làm chứng với họ. Và không tuân theo những
ham muốn của những người từ chối câu thơ của chúng tôi và những người không tin rằng trong
tương lai, trong khi họ đánh đồng [khác] với Chúa của họ.
(Kinh Qur'an: 6/148-150)
8.3.1

CHÚNG TA CÓ TỰ DO SẼ ĐẾN MỘT MỨC ĐỘ NHẤT ĐỊNH

Và nói, "sự thật là từ Chúa của bạn, vì vậy bất cứ ai bản di chúc để cho anh ta tin; "và bất cứ ai bản di
chúc để cho anh ta disbelieve."
(Kinh Qur'an: 18/29)

Allah là bất công không bao giờ để công chức của mình [133] .
(Kinh Qur'an: 8/51)

Bất cứ ai hướng dẫn hướng dẫn chỉ cho [lợi ích của] linh hồn của mình. Và bất cứ ai errs chỉ errs
chống lại nó. Và không mang gánh nặng sẽ chịu gánh nặng của người khác. Và không bao giờ chúng
tôi sẽ trừng phạt cho đến khi chúng tôi đã gửi một messenger.

(Kinh Qur'an: 17/15)
Tất cả mọi người được chịu trách nhiệm và khen thưởng hoặc trừng phạt trong tương lai có tiềm
năng để tìm hiểu sự thật và phải thành công [134]. Mọi người đều có sự tự do để chọn tốt hay điều
ác, thiên đường hay địa ngục. Mỗi con người [135] có sẽ miễn phí nhưng không có sức mạnh để phủ
nhận sẽ của Allah. Mặc dù có một số hạn chế về sẽ miễn phí, cuối cùng, mỗi người có tiềm năng để
vượt qua các giới hạn tiêu cực có liên quan.
Bản di chúc của chúng tôi có rất nhiều để làm với quá khứ của chúng tôi, kiến thức của chúng tôi, môi
trường của chúng tôi, tâm trạng của chúng tôi, thành phần sinh học và hóa học của chúng tôi... Tuy
nhiên, từ quan điểm của khoa học thực nghiệm, nó là quá sớm để cho rằng đó là một khó xác định
mối quan hệ giữa các yếu tố và bản di chúc của chúng tôi. Và như chúng tôi không hiểu tất cả các cấp
hạt hạ nguyên tử, và nhiều thứ khác, điều này sẽ là một đối số đầu. Như đã nói trong kinh Qur'an:
Và họ yêu cầu bạn về linh hồn. Nói: Các linh hồn là một trong các lệnh của Chúa của tôi, và bạn không
được aught của các kiến thức nhưng một ít.
(Kinh Qur'an: 17/85)
Trong Hồi giáo, các linh hồn là không chỉ một một cách do sự ngâu hợp cơ khí quả của hóa học, sinh
học, vật lý, xã hội... sự kiện và các nguồn lực [136]. Những lợi ích của linh hồn từ nguồn tài nguyên
như vậy, nhưng nó không phải là giới hạn đối với những gì có sẵn trong điều kiện nhất định. Bản chất
của nó không dựa trên các chỉ nguyên nhân và hiệu quả mối quan hệ hoặc cơ khí quy trình dựa trên

quan hệ nhân quả. Linh hồn có tiềm năng để thay đổi và cải thiện các điều kiện. Ví dụ, một người
phải đối mặt với những khó khăn trong kinh doanh có thể đọc một số sách bổ sung kiến thức có được
và vượt qua những khó khăn.
Linh hồn không chỉ có quá khứ mà có thể có nguyên nhân và có hiệu lực ảnh hưởng, nhưng cũng là
tương lai. Mỗi sẽ chúng tôi thực hiện bao gồm xem xét về tương lai, các lựa chọn thay thế, rủi ro của
họ, lợi ích và tác hại đến một mức độ nhất định, trong khi họ đã không xảy ra được nêu ra. Linh hồn
này cũng nguyên tắc, giá trị và vv. mà không hạn chế hoặc nằm chỉ trong quá khứ. Chúng tôi đánh giá
không chỉ thay thế những gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi có một quyết định nhất định, nhưng cũng làm
thế nào chúng tôi sẽ cảm thấy nếu thay thế đó xảy ra, và những gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi cảm thấy
như vậy. Được nêu ra, chúng tôi được tự do lựa chọn cố ý một lựa chọn xấu.
Vì vậy, chúng tôi có một diện tích rộng tự do.
Như chúng ta thấy trong các câu sau đây, con người có một số bằng cấp đặc biệt trong sự tôn trọng
này:
Sau đó ông cân đối cho anh ta và hít vào ông từ linh hồn của mình và làm cho bạn nghe và tầm nhìn
và trái tim; ít bạn có biết ơn.
(Kinh Qur'an: 32/9)

Và đề cập đến, [O Muhammad], khi Chúa của bạn cho các thiên thần, "thực sự, tôi sẽ thực hiện khi
trái đất một phó vương"
(Kinh Qur'an: 2/30)
Mặt khác, Allah đã cho chúng tôi có nghĩa là nhiều mà cùng với sự tự do này có thể hướng dẫn chúng
tôi hướng tới sự thật. Sau đây là đặc biệt quan trọng:-Các dấu hiệu rõ ràng được tạo ra trong môi
trường xung quanh của chúng tôi đã bao giờ whose hiển nhiên sẽ được rõ ràng cho tất cả, sau khi tất
cả chúng ta được phục sinh. -Nghe và giúp đỡ của Allah những người có thể đáp ứng với nài hiện nay
của chúng tôi, ngay cả khi ông thực hiện số phận. -Hướng dẫn của Allah thông qua các sứ giả của
mình.
Tuy nhiên, sự tự do này không có nghĩa là con người có thể phủ nhận của Allah sẽ cuối cùng. Ông có
thể không tuân theo sự hướng dẫn của Allah như ông đã được tự do để làm theo con đường của sự
vâng lời hoặc con đường bất tuân. Tuy nhiên, trong ý nghĩa cuối cùng, bất cứ điều gì con người làm,
ông được bao quanh bởi Allah, như chúng ta thấy trong các câu sau đây:
Và Allah thuộc về bất cứ điều gì ở trên trời và bất cứ điều gì trên trái đất.
Và bao giờ hết là Allah, của tất cả mọi thứ, bao gồm.
(Kinh Qur'an: 4/126)

Thật vậy, Allah là tất cả, bao gồm và hiểu biết.

(Kinh Qur'an: 2/115)

Và bạn không sẽ ngoại trừ rằng Allah di chúc, Chúa của thế giới.
(Kinh Qur'an: 81/29)
Mặc dù con người có quyền lực nhất định được đưa ra bởi Allah, ông không thành công, ngoại trừ
thông qua Allah. Những lý do cho điều này là như sau:
Thứ nhất, trường hợp của chúng tôi là kết quả của kế hoạch và bản di chúc của Allah. Ví dụ, tài
nguyên có thể được hạn chế. Các chi phí của các nguồn tài nguyên hoặc các chi phí của các lựa chọn
thay thế có thể được cao. Một số trường hợp có thể khó khăn hơn để vượt qua hơn những người
khác. Vì vậy, ngay cả khi chúng tôi có sẽ miễn phí, thông qua các trường hợp như vậy Allah có thể
đánh lừa người bất công mà không can thiệp với ông sẽ. Cũng lựa chọn thay thế mà chúng tôi đã
được xác định bởi Allah.
Thứ hai, tất cả mọi thứ chúng tôi sẽ là bởi sự cho phép của Allah như trong ví dụ sau từ kinh Qur'an:
Và nó không phải là cho một linh hồn để tin ngoại trừ bởi sự cho phép của Allah.
(Kinh Qur'an: 10/100)
Như chúng ta thấy trong các báo giá từ tiên tri Shuayb (hòa bình khi anh ta) trong kinh Qur'an, thành
công của chúng tôi phụ thuộc vào Allah:
"Và thành công của tôi là không, nhưng thông qua Allah.
Khi anh ta, tôi đã dựa, và cho anh ta, tôi trở lại."
(Kinh Qur'an: 11/88)
Như chúng ta thấy trong câu thơ sau, hướng dẫn hoặc gây hiểu lầm của Allah phụ thuộc đến một
mức độ nhất định trên sự lựa chọn của chúng tôi:
Ông misleads nhiều do đó và hướng dẫn nhiều do đó. Và ông misleads không ngoại trừ defiantly ngô
nghịch.
(Kinh Qur'an: 2/26)
Allah, là Knower và Seer của tất cả, biết và nhìn thấy mà không có bất kỳ hạn chế thời gian. Vì vậy,
ông biết tương lai như ông biết hiện tại. Ông nhìn thấy tương lai như ông thấy hiện tại. Vì vậy, bất kỳ
quyết định chúng tôi sẽ có trong tương lai bao giờ được biết đến, nhìn thấy và sự chứng kiến của
Allah. Ông có thể thay đổi nó trong bất kỳ cách ông muốn, bao gồm thay đổi hoàn cảnh có liên quan
mà không cần bất kỳ sự tham gia trực tiếp với bản di chúc của chúng tôi. Vì vậy, bất kỳ sẽ chúng tôi
làm cho tự do, là với sự cho phép của Allah. Vì vậy, những điều chúng tôi chọn xảy ra với sự thoả
thuận thống nhất của Allah và chúng tôi.

Do đó trong bất kỳ trường hợp nào một người Hồi giáo, những người đã làm một công việc tốt nên
tìm kiếm sự chấp nhận của Allah. Sau đây là một báo giá từ một tuyên bố ví dụ của các tín hữu trong
việc sau đây:
Và họ sẽ nói,
"Ngợi khen [và cảm ơn] để Allah, người đã hướng dẫn chúng tôi đến điều này; và chúng tôi sẽ không
bao giờ có được hướng dẫn nếu Allah đã không hướng dẫn chúng tôi. Chắc chắn các sứ giả của Chúa
của chúng tôi đã đi với sự thật."
(Kinh Qur'an: 7/43)

"Thật vậy, chúng tôi sử dụng để khẩn anh ta trước.
Thật vậy, nó là người đó là Beneficent, Merciful."
(Kinh Qur'an: 52/28)
Từ quan điểm của một disbeliever nó sẽ là khó khăn để hiểu sẽ miễn phí đối với anh ta, ông là chỉ là
một chuỗi các vật liệu và xử lý ở giữa sinh học, hóa học, vật lý... quy trình tuần tự. Một lần nữa, ông
là chỉ là một nhóm các hạt mà coincidentally đến với nhau và chỉ hành động theo đến vật lý, một số
hoặc các quy tắc không chắc chắn và mối quan hệ. Ngoài ra, cho anh ta có là không ai có đầy đủ miễn
phí sẽ những người có thể cung cấp cho anh ta sẽ miễn phí.
8.3.1.1 NHỮNG LÝ DO CHO SỰ TỒN TẠI CỦA BẢN DI CHÚC CỦA CHÚNG TÔI
Allah, Lord of tất cả có thể tạo ra chúng tôi giống như đá hay thiên thần những người không có bất kỳ
khả năng để phủ nhận đơn đặt hàng của mình. Ông có thể đã tạo ra chúng tôi lập như trình robot mà
không có cảm xúc, do đó mà không có sự lựa chọn, vậy mà không có trách nhiệm. Tuy nhiên, trong
một vũ trụ như vậy, sẽ không có thực hành và cảm giác của sự hy sinh, trợ giúp, tiếc, niềm tin, tính
trung thực, bản án, phần thưởng, trừng phạt, cái ác, sai, và kiêu ngạo; tốt và sự thật sẽ không được
tạo ra và thành lập; ác và sai sẽ không được tạo ra, đánh giá, và trừng phạt...
Nhưng Allah có thể để tạo ra tốt và cái ác.
Cho một người để được tốt hay xấu, ông đã có sức mạnh để lựa chọn tốt hay xấu.
Cảm thông qua các sự kiện hiện tại, trên một mặt công chức của Allah thấy ưu đãi và quyền hạn của
Allah, và trên các sự thật và giả có phân biệt rõ ràng.
Hơn nữa, nếu không có một lý do cho sáng tạo của chúng tôi, sau đó cần có một giai đoạn kết luận
cho chúng tôi là ai. Giai đoạn kết luận này là chết.
Các chương sau là có liên quan trong sự tôn trọng này:
Bởi thời gian,
Thật vậy, người đàn ông là mất,

Ngoại trừ những người đã tin tưởng và thực hiện hành động công bình và nên nhau thật và nên mỗi
khác kiên nhẫn [và kiên trì].
(Kinh Qur'an: 103/1-3)
Một lần nữa với sẽ miễn phí của chúng tôi, chúng tôi có cơ hội để hợp tác với Allah, trong việc thiết
lập hòa bình và mời đến cách của Chúa của chúng tôi. Nhờ sẽ miễn phí của chúng tôi, chúng tôi có
thể có một phần trong sự phát triển tốt trong vòng chúng tôi và trong nhân loại. Nhờ sẽ miễn phí của
chúng tôi, chúng tôi có thể cho vay để Allah người không cần bất kỳ giúp đỡ ở tất cả, ngay cả khi
chúng tôi có thể dành những gì chúng tôi đã hoàn toàn cho bản thân. Có những ưu đãi lớn được đưa
ra bởi Creator của chúng tôi, như đã nói trong câu sau đây?
O bạn của những người có tin rằng, nếu bạn giúp Allah, ông sẽ giúp bạn và cây trồng vững bàn chân
của bạn.
(Kinh Qur'an: 47/7)

Ai là nó đó sẽ vay Allah moùn nôï đẹp trai vì vậy ông có thể nhân nó cho anh ta nhiều lần hơn? Và nó
là Allah người withholds cấp phong phú, và cho anh ta, bạn sẽ được trả lại.
(Kinh Qur'an: 2/245)

Nhưng khi Chúa Giêsu cảm thấy [kiên trì trong] sự hoài nghi từ họ, ông nói, "Ai là người trợ giúp của
tôi cho [các nguyên nhân của] Allah?" Các môn đệ nói, "chúng tôi là người trợ giúp cho Allah. Chúng
tôi đã tin vào Allah và làm chứng rằng chúng tôi là người Hồi giáo [gửi cho anh ta]."
(Kinh Qur'an: 3/52)
Thật vậy, cơ hội để giúp anh ta, để chỉ ra và đưa vào các hiệu ứng sẽ giúp anh ta, là một trong các ưu
đãi lớn nhất của mình cho chúng tôi. Và một yếu tố then chốt trong lợi này sẽ miễn phí của chúng tôi.
8.3.1.2 TỘI LỖI VÀ HẬU QUẢ CỦA HỌ LÀ SỰ LỰA CHỌN CỐ Ý.
Những phần thưởng của việc tuân thủ với sự thật và hình phạt của việc tuân thủ các sai được xác
định và tuyên bố. Vì vậy, những người đã chọn sự thật hoặc lỗi chọn họ hoàn toàn với lợi thế của họ,
khó khăn, cơ hội và mối đe dọa.
Của chúng tôi lựa chọn thường là lựa chọn thay thế phù hợp tốt nhất với chúng tôi là ai và thuộc tính
của chúng tôi. Sự lựa chọn của chúng tôi là cá nhân, và trong nhiều trường hợp từ một quan điểm
chủ quan có là không đúng, cũng không sai: chúng tôi có thể chọn để mang một số hậu quả xấu đối
với một số điều mà chúng tôi tình yêu.
Ví dụ, một người có thể chọn để hút thuốc trong khi ông biết rằng hút thuốc gây ra ung thư. Vì vậy
khi ung thư xảy ra bởi vì thuốc, ông nên không đổ lỗi cho nhiều bất cứ ai khác hơn so với chính mình.
Ông đã chọn những niềm vui cá nhân của thuốc trong trao đổi những đau ung thư và một cái chết
sớm. Trong khi ông hút thuốc lá, ông có thể nhìn thấy nó như là quyền, hoặc ông có thể hút thuốc

ngay cả khi ông thấy nó như là sai. Chúng tôi có thể chọn không quan tâm về những hậu quả hoặc
tương lai. Chúng tôi có thể nhận được niềm vui trong thách thức một quyền lực lớn hơn so với chính
mình, ngay cả khi điều này gây ra rủi ro lớn. Những niềm vui của thách thức này có thể lớn hơn sau
đó lo sợ hoặc đau. Tương tự như vậy có thể chọn một trong những thách thức tác giả trực tiếp hoặc
gián tiếp bằng cách không suy nghĩ về anh ta và bằng cách tham gia rủi ro của địa ngục. Bằng cách
này, ông có thể muốn thưởng thức này thách thức và niềm vui của cuộc sống này mà không đưa lên
từ bất kỳ niềm vui trần tục.
Chúng tôi được tự do tạm thời tận hưởng những điều ác như chúng ta thấy trong ví dụ ở các câu sau
đây:
Và đối với Thamud, chúng tôi hướng dẫn họ, nhưng họ ưa thích mù trong hướng dẫn, do đó, chiếc
thunderbolt của làm nhục hình phạt tịch thu chúng cho những gì họ sử dụng để kiếm được.
(Kinh Qur'an: 41/17)

Có nhiều dấu hiệu trong thiên đường và trái đất mà họ đi qua;
Được họ trả tiền không chú ý đến họ!
(Kinh Qur'an: 12/105)
Nhưng vào chúng tôi phải trung thực và sở hữu sự lựa chọn của chúng tôi.
Mặt khác, sự lựa chọn như vậy nguy hiểm liên quan đến cá tính rất của chọn. Vì vậy, sự nhầm lẫn của
các bọn là cố ý và thường xuyên, như được ghi trong đoạn sau đây:
Và ai là mù trong [cuộc sống này] sẽ được mù trong tương lai và nhiều lạc lối theo cách.
(Kinh Qur'an: 17/72)
Vì vậy mà ngay cả khi trở về sau khi nhìn thấy các địa ngục, họ sẽ trở lại về sự hoài nghi như đã đề
cập trong các câu sau đây:
Nếu bạn có thể nhưng có thể nhìn thấy khi họ được thực hiện để đứng trước khi cháy và sẽ nói, "Oh,
nào chúng ta có thể được trả lại [cho cuộc sống trên trái đất], và không từ chối những dấu hiệu của
Chúa của chúng tôi và là một trong những người tin Chúa."
Và ngay cả khi họ đã được trả lại, họ sẽ trở về mà trong đó họ bị Cấm; và thực sự, họ là liars.
(Kinh Qur'an: 6/27-28)
Do đó ví dụ, một disbeliever cuối cùng những người sẽ biết rằng ông sẽ nhập địa ngục vì sự hoài nghi
sẽ một lần nữa disbelieve và từ chối các địa ngục. Vì vậy, các địa ngục sẽ trở thành một sự lựa chọn
rõ ràng của disbeliever, bởi vì ngay cả khi các dấu hiệu thuyết phục nhất đã được hiện nay, như là
một disbeliever sẽ không tin. Những câu sau đây đề cập đến điều này:
Thật vậy, những người khi mà các từ của Chúa của bạn đã trở thành có hiệu lực sẽ không tin,

Ngay cả khi đăng mỗi nên đến với họ, cho đến khi họ thấy sự trừng phạt đau đớn.
(Kinh Qur'an: 10/96-97)
Chúng tôi đã được đưa ra sự tự do để trải qua sự trừng phạt của địa ngục để đáp ứng với những gì
chúng tôi chọn để làm. Tuy nhiên, nó không có vẻ là một ý tưởng tốt một chối tạm thời một cái gì đó
mà sau đó ông sẽ tin rằng chỉ trong khi cảm giác nó luôn luôn. Tuy nhiên, nó là một sự lựa chọn.
Chúng ta con người nói chung giá trị lợi ích ngay lập tức ngay cả khi các chi phí của họ hoặc các rủi ro
trong thời gian dài là rất lớn. Trong những câu sau đây có một tham chiếu đến điều này:
Không! Nhưng bạn yêu ngay lập tức.
Và để lại sau đây.
(Kinh Qur'an: 75/20-21)
Suy nghĩ về những người sử dụng ở nhà tù trong nhiều năm qua chỉ vì một hành động để đáp ứng sự
tức giận của họ nhanh chóng. Đó là bởi vì, cho ngắn hạn cảm xúc của chúng tôi là dữ dội hơn tương
đối để logic của chúng tôi; và đối với dài hạn, cảm xúc của chúng tôi là tương đối yếu hơn logic của
chúng tôi. Vì vậy, kiên nhẫn là quan trọng cho sự thành công:
Allah yêu thương các bệnh nhân.
(Kinh Qur'an: 3/146)
Mặt khác, chúng tôi chấp nhận những điều trong số phận. Trong mỗi một sự lựa chọn của chúng tôi,
chúng tôi "mua" và chấp nhận những gì có trong đăng ký của chúng tôi:
Allah tạo ra thiên đường và trái đất trong sự thật, và do đó linh hồn tất cả có thể được recompensed
cho những gì nó đã giành được, và họ sẽ không được wronged.
(Kinh Qur'an: 45/22)
8.3.1.3 ALLAH KHÔNG CẦN PHẢI ÉP BUỘC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ KHI CHÚNG TÔI
Ông là có thể làm tất cả mọi thứ.
(Kinh Qur'an: 67/1)
Allah có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Vì vậy, ông có thể tạo ra chúng tôi trong một môi trường
nhất định, nơi chúng tôi có thể là tất cả các tín hữu hoặc bọn ngay cả khi chúng tôi có sẽ miễn phí. Do
đó ông không cần phải can thiệp với bản di chúc của chúng tôi hoặc để buộc chúng tôi trong một
cách nào đó, mặc dù ông có thể làm điều này.
Allah không phải can thiệp với của chúng tôi sẽ xử lý như với mục tiêu sự kiện chúng tôi có thể được
dẫn hoặc lừa theo chúng tôi là ai. Allah có thể dẫn hoặc gây hiểu lầm với những mục tiêu mà không
bóp méo các khả năng lựa chọn của chúng tôi. Ví dụ, một disbeliever người có một em bé có thể trở
thành một người tin tưởng khi trải qua những sự phấn khích và hạnh phúc mang lại bởi các em bé đó
và một đặc ân tuyệt vời của tác giả.

8.3.1.4 ALLAH KHÔNG ÉP BUỘC BẤT CỨ AI ĐỂ TIN HOẶC LÀM TỐT CÔNG VIỆC VÀ ÔNG KHÔNG ÉP
BUỘC BẤT CỨ AI ĐỂ DISBELIEVE HOẶC PHẢI BẤT CÔNG.
Allah muốn ép buộc bất cứ điều gì cho chúng ta, ông có thể làm cho chúng tôi tất cả các tín hữu. Tuy
nhiên, niềm tin bắt buộc sẽ không có niềm tin thực sự. Niềm tin tuyên bố chỉ sau khi phục sinh sẽ
buộc niềm tin, do đó, không một niềm tin thực tế và nó sẽ được vô ích, như đã đề cập trong đoạn
sau đây:
Làm họ [sau đó] chờ đợi bất cứ điều gì ngoại trừ rằng các thiên thần nên đến họ hoặc Chúa của bạn
nên đến, hoặc rằng có đến một số các dấu hiệu của Chúa của bạn?
Đó là một số dấu hiệu của Chúa của bạn sẽ không có linh hồn sẽ hưởng lợi từ Đức tin của mình, miễn
là nó không có tin rằng trước khi hoặc đã giành được thông qua Đức tin của mình một số tốt. Nói,
"chờ đợi. Thật vậy, chúng tôi [cũng] đang chờ đợi."
(Kinh Qur'an: 6/158)
Niềm tin trong cuộc sống này là niềm tin thực sự, bởi vì nó không phải là hậu quả của cưỡng bách, và
nó phản ánh chính xác người và làm thế nào chúng tôi. Vì vậy Allah cho chúng ta những gì chúng tôi
chọn.
Những gì tôi sẽ chọn nếu tôi không bắt buộc là kết quả của Việt sẽ. Vì vậy, như Allah không ép buộc
bất cứ điều gì khi chúng tôi, và như ông không tính phí cho chúng tôi bất cứ điều gì vượt quá khả
năng của chúng tôi, chúng tôi có hợp lý miễn phí sẽ, do đó chúng tôi có thể có trách nhiệm.
8.3.1.5 KHÔNG AI SẼ CHỊU CÁC NHÂN CHỨNG RẰNG ALLAH ĐÃ BUỘC CHÚNG TÔI ĐIỀU ÁC
Có thể không có nhân chứng người sẽ chứng rằng Allah đã buộc bất kỳ sự lựa chọn khi chúng tôi
bằng cách can thiệp với các quá trình của chúng tôi sẵn sàng. Không có nhân chứng sẽ làm chứng
rằng Allah buộc chúng tôi để một sự lựa chọn nhất định bởi vì bất kỳ tiềm năng cưỡng bách như vậy
sẽ được biết đến chỉ bởi Allah. Disbeliever cũng gián tiếp là một nhân chứng cho một thực tế rằng
Allah đã không ép buộc anh ta để hành động một cách nhất định như ông hiếm khi đề cập đến Allah
cho quyết định của mình. Ngược lại ông luôn luôn làm cho tính toán riêng của mình cho các quyết
định riêng của mình. Và disbeliever chủ yếu là đi lạc lối từ đúng cách Allah cho thấy anh ta.
8.3.1.6 ALLAH KHÔNG CÓ BẤT KỲ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGƯỜI TRONG CHÚNG TA
Trong tên của Allah, Beneficent Merciful.
Khen ngợi [và nhờ] phải Allah, Lord of the Worlds,
(Kinh Qur'an: 1/1-2)
Allah là Beneficent và thương xót Chúa của tất cả. Ông không có bất kỳ ảnh hưởng đối với bất kỳ của
chúng tôi là tất cả mọi người đầy tớ của Allah. Nếu chúng ta xem xét nhiều, rất lớn, và rõ ràng đãi của
Allah để mỗi người chúng ta, chúng ta sẽ hiểu rằng Allah sẽ không được bất công để bất kỳ người
trong chúng ta:
Sau đó ông cân đối cho anh ta và hít vào ông từ tinh thần của mình và làm cho bạn nghe và tầm nhìn
và trái tim; ít bạn có biết ơn.

(Kinh Qur'an: 32/9)
8.3.1.7 QUẢN LÝ CÁC MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ, ĐÓ LÀ CƠ SỞ CỦA CHÚNG TÔI BẢN DI CHÚC CỦA
DESTINY
Một số người nói: "Alright, nếu tôi đang mệnh để nhập các địa ngục, sau đó tôi không thể thay đổi nó.
Vì vậy tại sao nào tôi bận tâm?" Nhưng số phận không phải là nguyên nhân ban đầu. Trước khi và
trên destiny có Allah. Ông xác định và cho phép các mối quan hệ giữa các thực thể và các sự kiện như
đã thấy trong các câu sau đây:
Và rằng có không phải là cho người đàn ông ngoại trừ rằng [tốt] cho ông mà phấn đấu,
Và sẽ nỗ lực của mình để được nhìn thấy,
Sau đó ông sẽ được recompensed cho nó với các thương hiệu đầy đủ.
(Kinh Qur'an: 53/39-41)
Mỗi mối quan hệ chúng tôi chứng kiến và tất cả các thành phần của sự lựa chọn của chúng tôi là một
phần của số phận như chúng tôi có thể kết luận từ các đoạn sau đây:
Tất cả là trong một đăng ký rõ ràng.
(Kinh Qur'an: 11/6)
Thời gian của chúng tôi tốt nghiệp từ trường là số phận. Nó cũng là số phận của chúng tôi tốt nghiệp
sẽ do hậu quả của đi qua một số kỳ thi. Vì vậy, nếu chúng tôi tốt nghiệp, nó cũng là trong số phận
rằng chúng tôi sẽ có thông qua các kỳ thi. Số phận cũng được dựa trên các mối quan hệ và số phận
không phải là một nguyên nhân trực tiếp của này tốt nghiệp [137]. Biện minh tương tự như vậy, một
trong những có thể không phải giải thích/cho mục của mình trong địa ngục với số phận. Vì vậy, một
không nên vô vọng, cũng không chắc chắn về kết thúc của ông chỉ vì số phận. Vì vậy, nếu chúng ta
muốn tốt nghiệp, những gì chúng tôi sẽ cần phải làm là để nghiên cứu tốt cho các kỳ thi. Tương tự
như vậy, nếu chúng ta muốn đến thiên đàng, chúng ta phải làm bài tập ở nhà của chúng tôi tốt.
8.3.1.8 NẾU CHÚNG TA BIẾT SỐ PHẬN, CHÚNG TÔI MUỐN THAY ĐỔI NÓ CHO TỐT HƠN.
Ngay cả khi chúng ta biết nội dung của số phận, chúng tôi sẽ tái thẩm định nó và nếu cần thiết chúng
tôi muốn khác nhau từ nó nếu chúng tôi không thích nó. Vì vậy nó không giới hạn của chúng tôi sẵn
sàng và chọn các thủ tục trong bất kỳ trường hợp nào.
8.3.1.9 NẾU BẢN DI CHÚC CỦA CHÚNG TÔI ẢNH HƯỞNG ĐẦY ĐỦ CỦA DETERMINISM, NÓ SẼ GÂY RA
CHÚNG TÔI TIN TƯỞNG.
Quan hệ nhân quả cũng sẽ yêu cầu niềm tin vào Allah.
Giả sử một disbeliever phục sinh. Ông thấy rằng ông là sai. Sau đó, ông sẽ hiểu rằng tất cả mọi thứ đã
được gây ra bởi vì Allah. Sau đó, ông sẽ thấy rằng có là không có nguyên nhân ở tất cả cho sự hoài
nghi của ông. Điều đó không thực sự đã dẫn ông đến sự hoài nghi, không Allah. Sau đó, nếu những
thứ không thực tế có thể không có một ảnh hưởng đến xác định anh ta, ông sẽ hiểu rằng ông đã có
tự do và rằng ông đã lạm dụng sẽ miễn phí ông được.

8.3.2 CÁC KIẾN THỨC CỦA ALLAH PHẢN ÁNH TRONG SỐ PHẬN LÀ TRONG MỘT CÁCH NHƯ MỘT
KIẾN THỨC LỊCH SỬ TRONG CON NGƯỜI CÁC KHÁI NIỆM.
Số phận phản ánh sức mạnh toàn bộ trên tất cả mọi thứ thuộc về Allah và rằng sự thành công chỉ là
thông qua Allah. Vì vậy, thành công hay thất bại của chúng tôi phụ thuộc vào Allah và chúng ta trước
khi số phận.
Kiến thức của Allah về tương lai của chúng tôi là khác nhau hơn chúng tôi thụ thai. Như Allah là
Omni-hiện tại và tất cả-Knower, ông biết lựa chọn trong tương lai của chúng tôi chắc chắn những
điều đã xảy ra [138]. Ví dụ về kiến thức này trong các khái niệm con người cũng giống như của chúng
tôi kiến thức lịch sử:
Ông là người đầu tiên và cuối cùng, và ra nước ngoài và Inward; và ông là Knower của tất cả mọi thứ.
(Kinh Qur'an: 57/3)

Người La Mã đã bị đánh bại.
Trong một vùng đất gần.
Và vượt họ, sau thất bại của họ, sẽ qua.
Trong vòng một vài năm.
Allah thuộc lệnh trước và sau khi.
Và ngày hôm đó, các tín hữu sẽ hân hoan.
(Kinh Qur'an: 30/2-4)
Ông là người đầu tiên nhưng ông cũng cuối cùng. Và ông là một, ông không phân chia. Ông không
được giới hạn trong điều khoản của không gian, cũng không về thời gian. Kiến thức của mình không
phải là địa phương như chúng ta. Và kiến thức này không mâu thuẫn với số phận.
Vì vậy, Allah biết bản di chúc trong tương lai của chúng tôi là những thứ mà đã xảy ra dưới sự quan
sát của mình.
Vì vậy, loại này của kiến thức của mình không cần ông để buộc một cái gì đó vào chúng tôi.
8.3.3

CHÚNG TÔI CÓ TRÁCH NHIỆM DỰA TRÊN KHẢ NĂNG CỦA CHÚNG TÔI

Allah không tính phí một linh hồn vượt quá khả năng của nó.
(Kinh Qur'an: 2/286)
Niềm tin của chúng tôi là chỉ đơn giản là những hậu quả của bản di chúc của chúng tôi, sự lựa chọn.
Chúng tôi không cần phải thấu hiểu sự thật hoàn toàn. Chúng tôi chỉ nhìn thấy các dấu hiệu. Trong
một cách, niềm tin bao gồm một quá trình tâm thần lựa chọn; trong sự tôn trọng này, không có
không có khó khăn hoặc không có khả năng tin. Và Allah không tính phí cho bất cứ ai vượt quá khả
năng của mình.

8.3.3.1 RÕ RÀNG SỰ KIỆN ƯU TIÊN ÁP DỤNG
Nếu ai đó nhảy sẵn sàng và cố ý ở phía trước của một chiếc xe đi nhanh chóng, và ông bị thương, ông
không thể đổ lỗi cho Allah cho bị chấn thương. Nếu không một người hợp lý sẽ hỏi anh ta: nếu bạn
không muốn bị thương lý do tại sao bạn nhảy không? Nếu bạn muốn được người bị thương tại sao
làm bạn đổ lỗi cho Allah? Trong bất kỳ trường hợp nào, các cuộc thảo luận này sẽ là vô ích như trong
bất kỳ trường hợp nào, ông sẽ trải qua rất nhiều đau và khó khăn.
Tương tự như vậy, Allah đã cho chúng ta hàng tỷ của các dấu hiệu cho thấy sự thật, và ông nói với
chúng tôi hai cách chúng tôi có thể làm theo và hậu quả của họ. Cho anh ta tất cả những điều này là
hiển nhiên.
Nhưng đối với một số người trong chúng ta trong thế giới hiện nay, họ không dường như rất rõ ràng
hoặc xuất hiện để được sai. Chính lý do cho những vị thần sai và quyền hạn mà mọi người như vậy
mà phát minh ra mặc dù Allah đã được không có bằng chứng hoặc hỗ trợ về họ.
Tuy nhiên, khi một phục sinh hoặc đánh giá bởi Allah, nó sẽ được rõ ràng cho một người mà các vị
thần, ông phát minh ra, các lực lượng, các mối quan hệ, những nguyên nhân mà ông thay thế Allah
đã không tuyệt đối, đã không có quyền hạn riêng của mình, đã không tự cung tự cấp, và đã có không
có biện minh ở tất cả. Và nó sẽ được hiểu rằng những gì Allah nói và là rõ ràng ở tất cả các lần. Sau
đó, nó cũng sẽ được rõ ràng rằng người đó là trong một lỗi rõ ràng và rằng ông đã cam kết một tội
phạm cố ý lớn. Allah làm cho tham chiếu đến những câu sau đây:
Sau đó, các phe phái khác nhau trong số họ, vì vậy woe để những người disbelieved từ hiện trường
của một ngày to lớn.
Xem và nghe họ ngày họ đến unto chúng tôi!
Được điều ác-kẻ là vào ngày hôm nay do rõ ràng lỗi.
(Kinh Qur'an: 19/37-38)

Họ sẽ nói rằng trong khi họ tranh chấp ở đây,
Bởi Allah, chúng tôi đã thực sự rõ ràng lỗi
Khi chúng tôi xem xét bạn [139] bằng Chúa của vũ trụ.
(Kinh Qur'an: 26/96-98)
Rõ ràng lỗi phát sinh từ các đối tượng của các lỗi, nhưng từ những người làm cho các lỗi đó. Rõ ràng
lỗi yêu cầu các dấu hiệu rõ ràng trên một bàn tay. Và mặt khác, nó đòi hỏi các sai sót trong những
người làm cho các lỗi đó như đã đề cập trong đoạn sau đây:
Đã có không đạt họ tin tức những người trước khi họ người của Noah và [các bộ lạc của] Aad và
Thamud và người dân của Abraham và companions của Madyan và các thị xã lật ngược? Sứ giả của
họ đến với họ với chứng minh rõ ràng. Và Allah sẽ không bao giờ có wronged chúng, nhưng họ đã
wronging mình.

(Kinh Qur'an: 9/70)
Vì vậy, bởi vì Hiển bao giờ nhiên trong những dấu hiệu của Allah, trong tương lai hậu quả của họ sẽ
không được phản vì bất công bởi bất cứ ai. Argumentation của bọn trên các căn cứ của tư pháp là
không hợp lệ vì nếu những gì họ chỉ trích như bất công xảy ra trong khi không có mục tiêu và các
nhân chứng kiến thức chống lại bất công này, điều này xảy ra thực sự sẽ chứng minh rằng họ đã thực
sự bất công.
8.3.3.2 CHÚNG TÔI THẤT BẠI VÌ ĐIỂM YẾU RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI.
Chúng tôi thất bại vì những gì Allah đã không đưa ra và mà chúng tôi không có yêu cầu từ anh ta,
không phải vì những gì Allah đã đưa ra hoặc thực hiện.
Như chúng ta thấy trong các câu sau đây, những gì Allah đã cho chúng ta như là bản chất của chúng
tôi là đủ cho chúng tôi như chúng tôi giữ cho nó tinh khiết và sạch sẽ:
Và [của] linh hồn và ông người cân đối nó
Và lấy cảm hứng từ [với phân biệt của] ác của mình và sự công bình của nó,
Ông đã thành công người thanh lọc nó,
Và ông đã thất bại người instills nó [với tham nhũng].
(Kinh Qur'an: 91/7-10)
8.3.3.3 SỐ PHẬN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT RÀO CẢN GIỮA HOA KỲ VÀ ALLAH - ALLAH LÀ GẦN VỚI
CHÚNG TÔI HƠN SỐ PHẬN Đương nhiên, của chúng tôi yêu cầu hiện tại và trong tương lai từ Allah cũng được biết đến Anh ta
trong khi ông đã thành lập số phận. Ngoài ra, Allah người đáp ứng nài chân thành của chúng tôi tại
bất kỳ giai đoạn có thể đáp ứng cho họ trong khi ông làm cho số phận cũng [140]. Allah những người
hiểu biết những gì chúng tôi yêu cầu là luôn luôn giống như có là không có thần khác, và như ông
không phải là không giới hạn với quá khứ hoặc tương lai. Không có khu vực không có vị thần hai, một
trong những người nghe chúng tôi bây giờ, có một người thực hiện số phận. Đó không phải là một
Thiên Chúa đã có một tâm trạng khác nhau bây giờ và một tâm trạng khác nhau trong khi làm cho số
phận. Allah người nghe chúng tôi biết chúng tôi đầy đủ bây giờ, là người đó cũng có thể biết chúng
tôi và tình hình hiện nay của chúng tôi đầy đủ trong khi làm cho số phận.
Là một người tham gia trong số phận, và là nhà sản xuất của số phận, Allah có một sẽ phù hợp cho
một tình hình cụ thể trong khi làm cho số phận lẫn trong khi thực hiện. Trong cả hai quan điểm, ông
không có giới hạn của kiến thức, ông đã không trước khi anh ta, không sau khi anh ta. Vì vậy, cho anh
ta có là không có lý do mâu thuẫn, hoặc sự khác biệt hoặc các giới hạn cho một tình huống nhất định.
Ví dụ, một người bây giờ trong khung thời gian của chúng tôi yêu cầu Allah cho một mong muốn nhất
định, Allah đã không có kiến thức ít hơn và đã không biết về anh ta và mong muốn của mình trong
khi ông thực hiện số phận. Vì vậy, trong khi chúng tôi cầu nguyện để Allah cho một cái gì đó, không
có không có giới hạn về số phận đối với chúng tôi tại tất cả, với nài của chúng tôi chúng tôi có thể đạt
Allah như ông đã làm cho số phận là tốt.

Chúng tôi luôn luôn có thể yêu cầu Allah là Solomon (hòa bình khi anh ta) hỏi anh ta, rằng ông sẽ giúp
chúng tôi và truyền cảm hứng cho chúng tôi việc tốt:
Do đó, [Solomon] cười, amused lúc bài phát biểu của mình, và nói, Chúa của tôi, cho phép tôi để
được biết ơn đối với các ưu tiên của bạn mà bạn đã ban cho tôi và khi cha mẹ tôi và làm các sự công
bình mà bạn chấp nhận. Và thừa nhận tôi Mercy của bạn vào [các cấp bậc của] công chức công bình
của bạn.
(Kinh Qur'an: 27/19)
Một có thể yêu cầu: "nếu tôi không tin vào Allah thì tôi không thể yêu cầu Allah cho trợ giúp. Vì vậy,
tôi không thể vượt qua số phận và tôi sẽ được mệnh để số phận. Vì vậy, là nó công bằng rằng tôi
đang bị trừng phạt?" Trong Hồi giáo, bang ban đầu là bang tinh khiết mà không có không có vị thần
sai như trong tình hình của Abraham (hòa bình khi anh ta); nhưng người đàn ông phát minh ra các vị
thần sai và các ngăn chặn anh ta từ tìm kiếm nơi ẩn náu trong sự thật, Thiên Chúa như trong tuyên
bố của ông liên quan trong các câu sau đây:
Ông [141] nói, "Làm bạn tôn thờ mà bạn [mình] đục, trong khi Allah tạo ra bạn và đó quý?"
(Kinh Qur'an: 37/95-96)
Một người tin tưởng vào vị thần sai khối mình từ liên lạc với những người làm cho cũng có số phận.
Vì vậy, ông cần phải chọn để trở về để Allah, trạng thái tinh khiết đầu tiên, và để tránh các vị thần sai
rằng ông đã phát minh ra như đã nêu trong đoạn sau đây:
Và rằng mà cô thờ khác hơn Allah đã ngăn chặn cô ấy [từ trình Allah]. Thật vậy, cô đã từ một người
disbelieving.
(Kinh Qur'an: 27/43)
8.3.4

SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TÔI QUÁ TRÌNH PHẢI PHÙ HỢP

Một người bạn đổ lỗi cho Allah cho sự lựa chọn của mình sẽ không phù hợp trong mình:
Nếu một người có thể Allah để đổ lỗi cho sự lựa chọn ác của mình và các hậu quả của nó, sau đó tại
sao nào ông chấp sự lựa chọn xấu, ông làm cho và hậu quả của nó? Tại sao hiện không ăn ông năn?
Hiện ông muốn đường và sự giúp đỡ của Allah hay không?
Nếu ông chấp thuận của mình lựa chọn ác và hậu quả của nó, tại sao ông đổ lỗi người khác? Nếu ông
không muốn sự giúp đỡ của Allah làm thế nào ông có thể đổ lỗi ông?
Chúng tôi không thể yêu cầu một cái gì đó mà chúng tôi "chỉ trích" làm cho chúng ta "nghĩ rằng" một
cái gì đó sai.
Mặt khác, trừng phạt là một theo sự phản ánh của các tội phạm trở lại khi hình sự. Vì vậy, hình sự
không thể phản đối. Nếu anh ta không có tội phạm này đối với các nạn nhân, và nếu nó là bất công lý
do tại sao ông làm nó chống lại nạn nhân? Nếu nó là một cái gì đó được chấp nhận tại sao nào ông
phản đối nó khi nó được phản ánh trở lại khi anh ta?
8.3.4.1 THỎA THUẬN NÀY KHÔNG ĐƯỢC THAY ĐỔI SAU KHI NÓ ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN

Và ngày mà những người disbelieved đang tiếp xúc với ngọn lửa [nó sẽ được cho biết], "bạn kiệt sức
của bạn niềm vui trong cuộc sống trần tục của bạn và rất thích chúng, vì vậy ngày này bạn sẽ được
trao sự trừng phạt của nhục bởi vì bạn đã kiêu ngạo khi trái đất mà không phải, và bởi vì bạn đã
defiantly ngô nghịch."
(Kinh Qur'an: 46/20)
Như chúng tôi đã đề cập trước đó, chúng tôi thực hiện sự lựa chọn của chúng tôi một cách tự do và
Allah chấp thuận chúng và ông cho những gì chúng tôi yêu cầu đối với giá cả chúng tôi đã sẵn sàng để
trả tiền hoặc rủi ro mà chúng tôi có.
Angười có thể chọn để tận hưởng cuộc sống hiện tại và để được hài lòng với nó thay vì nhận được
những niềm vui của Allah và thiên đường. Sau đó mỗi ngày các thỏa thuận một phần thực hiện và xác
nhận. Mỗi ngày người reaps một số lợi ích của Hiệp định và khẳng định nó. Những người có sự tự do
để chọn hoặc thay đổi hướng của mình hoặc các thỏa thuận, cho đến khi anh/cô ấy chết. Cái chết là
kết luận điểm tất cả trong thực hiện một phần chính của Hiệp định. Từ sau đó trên các phần khác của
thỏa thuận này sẽ được thực hiện. Cho đến khi qua đời, thực hiện phần trần tục của thỏa thuận này
sẽ được hoàn thành. Nếu người là hài lòng với những gì đã xảy ra, sau đó không có gì là sai từ quan
điểm của mình và không ai là để đổ lỗi. Điều này là hoàn toàn cá nhân như trong trường hợp của một
người thích hút thuốc mặc dù bởi vì thuốc ông chết vì ung thư trong kết thúc.
Và thực hiện đặc biệt là của các mệnh đề tích cực của các thỏa thuận cho các bọn được hoàn thành
trong thế giới này: ông có thể đã rất thích được miễn phí từ cám ơn Chúa, từ không cảm thấy bất kỳ
trách nhiệm nào đối với anh ta; ông có thể đã rất thích tất cả những niềm vui ông muốn. Như bất kỳ
cuộc biểu tình cho bất công sẽ thực sự xảy ra chỉ sau khi thỏa thuận đã được thực hiện, disbeliever sẽ
không thể phản đối trong tương lai. Đó là bởi vì tại thời điểm đó, một phần thiết yếu của Hiệp định,
tốt cho disbeliever từ quan điểm của mình sẽ có được thực đã thi. Một thỏa thuận có thể không
được phản đối sau khi các điều khoản tích cực đối với một trong các bên thực hiện như chúng ta thấy
trong câu thơ sau:
Và [khi] lời hứa thực sự đã tiếp cận; sau đó, đột nhiên con mắt của những người disbelieved sẽ nhìn
chằm chằm [trong kinh dị, trong khi họ nói], "O woe cho chúng tôi; chúng tôi đã phải này; thay vào
đó, chúng tôi đã wrongdoers."
(Kinh Qur'an: 21/97)
8.3.4.2 NẾU MỘT ĐỔ LỖI CHO ALLAH TRÊN CÁC CĂN CỨ CỦA TƯ PHÁP, ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA RẰNG
ALLAH ĐÃ ĐÃ MỜI ÔNG HƯỚNG DẪN NHƯNG ÔNG ĐÃ TỪ CHỐI NÓ CỐ Ý
Mặt khác, những người đổ lỗi cho Allah trên mặt đất của công lý sẽ có được quen với giá trị của công
lý của Allah. Vì vậy, khi ông là bất công, điều này có nghĩa rằng cố ý ông lựa chọn phải bất công,
không phải vì Allah. Nếu ông khuyến khích tư pháp, sau đó lần đầu tiên ông phải chỉ đối với Allah và
những người khác.
8.3.4.3 KẾT QUẢ CUỐI CÙNG CHIẾM ƯU THẾ.
Trong kinh Qur'an có tuyên bố này:

Tương tự như vậy đã làm những người trước khi từ chối cho đến khi họ nếm trừng phạt của chúng
tôi.
(Kinh Qur'an: 6/148)
Ở đây chúng ta thấy một nhấn mạnh vào tình hình của sự xuất hiện thực tế của sự trừng phạt. Hãy
tưởng tượng một disbeliever vào địa ngục. Tại thời điểm đó ông sẽ hoặc tin rằng trong địa ngục hay
không. Nếu ông tin rằng, sau đó ông sẽ có tin dựa theo quan sát của riêng mình và Allah không ảnh
hưởng đến quyết định của mình để tin hay không, chính xác như trong thế giới này, nơi chúng tôi
được tự do lựa chọn. Ông đã chọn dựa trên tính toán và quan sát của riêng mình. Đây là trường hợp
trong câu thơ trên. Nếu ông không tin, sau đó tự nhiên có là không có gì và không ai để đổ lỗi. Và
trong các câu sau đây có một báo giá có liên quan từ một bài phát biểu về hướng disbeliever trong
tương lai:
"Đây là ngọn lửa mà bạn sử dụng để từ chối.
Sau đó là kỳ diệu này, hoặc bạn không nhìn thấy?
[Nhập] ghi trong đó; sau đó hãy kiên nhẫn hoặc thiếu kiên nhẫn đó là tất cả các tương tự cho bạn.
Bạn đang chỉ được recompensed [để] những gì bạn sử dụng để làm."
(Kinh Qur'an: 52/14-16)
Sự thật liên quan đến những gì cuối cùng sẽ xảy ra. Khi những gì xảy ra nhìn thấy, một trong những
có thể đưa ra một cuộc tranh cãi mà mâu thuẫn với những gì xảy ra không mang về phía trước một
đối số mà là ở trên và bên ngoài những kiến thức của Allah. Ví dụ, khi một disbeliever là về để vào địa
ngục, ông không thể tuyên bố rằng Allah đã được bất công, bởi vì ông yêu cầu bồi thường sẽ chỉ cá
nhân, và lý luận của ông và sai sót của mình sẽ có được đã được biết đến bởi Allah. Nếu một yêu cầu
để biết tốt hơn so với Allah là có bất công trong khi ông bị trừng phạt cho bất công của mình, sau đó
điều này là do kiêu ngạo của mình và rằng ông là sai. Mặt khác, trong thế giới hiện nay ông không thể
cho một bất công chống lại chính mình vì anh không tin vào Allah.
8.4

NẾU ALLAH LÀ MẠNH MẼ VÀ TỐT LÝ DO TẠI SAO LÀ CÓ ĐAU KHỔ VÀ ÁC?

Và Allah biết bao giờ và khôn ngoan.
(Kinh Qur'an: 4/111)
Allah là khôn ngoan. Bất cứ điều gì ông nào, được dựa trên các lý do theo quan điểm của mình.
Những điều mà chúng tôi thấy như là tiêu cực trong thế giới này cũng có lý do.
Mặt khác, giai đoạn hiện nay là một giai đoạn tạm thời và sẽ kết thúc tại một thời hạn nhất định. Nó
là một giai đoạn chuẩn bị với kích thước rất nhiều của nó, bao gồm các kích thước vật lý, sinh học, xã
hội, cá nhân cho giai đoạn lâu dài trong tương lai. Vì vậy, những gì chúng ta thấy trong giai đoạn này
là chỉ một phần nhỏ của toàn bộ hình ảnh.
Trong nhiều trường hợp là nguyên nhân của sự hoài nghi là từ chối điều đang chống lại một số cảm
xúc cá nhân. Trong nhiều trường hợp là nguyên nhân của sự hoài nghi là từ chối những gì quan sát,
như trong bản tuyên bố: "Tôi không tin vào một Thiên Chúa đã làm cho một đứa trẻ một chết cha vô
tội". Điều này có nghĩa rằng một người sẽ tin vào Thiên Chúa chỉ với điều kiện mà không có con cái

chết. Nói cách khác, ông sẽ tin rằng nếu Thiên Chúa là chính xác theo mong muốn của mình. Theo Hồi
giáo, quan sát chiếm ưu thế và Allah là không theo mong muốn của chúng tôi, ông là theo mình và
đến một mức độ nhất định theo những gì chúng tôi quan sát. Đó là bởi vì có một mối quan hệ giữa
những gì chúng tôi quan sát và Allah.
Nói chung đau khổ, là hậu quả của Allah tham gia trở lại những gì ông đã đưa ra. Như không có
không có Thiên Chúa khác hơn so với anh ta, ông không có cái gì đó đã được đưa ra hoặc tạo cuối
cùng bởi người khác. Nó là người nào đó cung cấp cho, và nó là người có quyền để lấy lại những gì
ông cho. Ví dụ, cho một số người cái chết của một người có trẻ em có thể được coi là một cái gì đó
mà không phải xảy ra. Tuy nhiên, Allah người đã cho rằng người cuộc sống của mình và những trẻ em
cha của họ tự nhiên có thể trở lại những gì ông đã cho họ. Chúng tôi không thể yêu cầu bồi thường
phải hơn khoan dung hơn Allah người làm cho tỷ của sinh vật sống. Và chúng tôi không thể bắt buộc
Allah cho như chúng tôi muốn.
Con người và sự kiện là không hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Có những khía cạnh tích cực và các
khía cạnh tiêu cực trong nhiều trường hợp. Một lần nữa, trong khi một cái gì đó là xấu cho ai đó, nó
có thể được tốt cho người khác. Allah không phải là chỉ có Chúa của những người sống tại một thời
gian nhất định; Ông là Chúa của tất cả, bao gồm cả những người sống và những người sẽ sống. Thế
hệ lớn tuổi sẽ để mở phòng cho những người mới. Điều này cũng cho phép những thứ thường thay
đổi cho tốt hơn. Có tham chiếu đến các sự kiện trong các câu sau đây:
Nói, "O Allah, chủ sở hữu của chủ quyền, bạn cung cấp cho chủ quyền mà bạn sẽ và bạn có quyền từ
người mà bạn sẽ.
Bạn tôn vinh người mà bạn sẽ và bạn khiêm tốn mà bạn sẽ.
Trong tay của bạn là tốt [tất cả]. Thật vậy, bạn đang trên tất cả mọi thứ có thẩm quyền.
Bạn gây ra đêm để nhập ngày, và bạn gây ra ngày để nhập vào ban đêm;
Bạn mang lại cho cuộc sống của người chết, và bạn mang lại cho người chết trong cuộc sống.
Và bạn cung cấp cho cung cấp mà bạn sẽ không có tài khoản."
(Kinh Qur'an: 3/26-27)
Trong nhiều trường hợp, điều ác được coi là xấu vì nó ít tốt so với một tình hình tốt hơn; mặc dù tình
trạng ác này về cơ bản là tốt và thỏa đáng. Ví dụ, nếu một người sở hữu căn hộ 100 mất 90 của họ vì
một trận động đất, ông có thể rất không hài lòng. Tuy nhiên, nhiều người sẽ rất hạnh phúc nếu họ sở
hữu chỉ có một căn hộ.
Trong một số trường hợp điều mà chúng tôi xem như là cái ác thể chủ yếu là tốt. Nhiều điều mà
chúng ta thấy là xấu có thể sản xuất nhiều kết quả tích cực. Ví dụ, cho một số sinh viên có thể có một
cơn ác mộng để thất bại trong một số kỳ thi. Nhưng nếu có là không có nguy cơ thất bại trong các kỳ
thi sau đó kết quả giáo dục sẽ ít thỏa đáng. Những câu thơ sau đề cập đến thực tế này:
Nhưng có lẽ bạn ghét một điều, và nó là tốt cho bạn; có lẽ bạn thích một điều và nó là xấu cho bạn.
Và Allah biết, trong khi bạn không biết.
(Kinh Qur'an: 2/216)

Những điều xấu hay tốt là chủ quan trong nhiều trường hợp. Cuối cùng tốt đẹp hoặc evilness của
một cái gì đó sẽ được xác định theo một người là tất cả-Knower.
Cũng vì những điểm yếu của chúng tôi có con, một số sự kiện có thể nhìn nhiều tồi tệ hơn họ thực sự
là. Khi chúng ta thấy vô tội một em bé chết, chúng tôi có thể rất vô vọng, bởi vì chúng tôi không thể
tạo ra; nhưng đối với Allah, nó là rất dễ dàng để tạo cho anh ta một lần nữa.
Một nhóm của cái ác bao gồm tội phạm cố ý được cam kết của con người như các vụ giết người, gian
lận, cướp bóc. Tệ nạn trong số này mà không được cân bằng trong thế giới này sẽ được đền bù đầy
đủ ngày và sau đó bản án và sự cân bằng sẽ được thành lập cả hình sự và các nạn nhân. Có một tham
chiếu đến điều này trong đoạn sau đây:
Và chúng tôi đặt các vảy bắc của tư pháp cho ngày của phục sinh, do đó, không có linh hồn sẽ được
điều trị vô cớ tại tất cả. Và nếu có [thậm chí], trọng lượng của một hạt giống mù tạt, chúng tôi sẽ
mang nó ra. Và đầy đủ là chúng tôi như là kế toán.
(Kinh Qur'an: 21/47)
Vì vậy, ví dụ một có thể nói rằng Allah không phải cho phép một người đánh cắp các lợi ích của người
khác. Nếu ăn cắp này được coi là toàn bộ câu chuyện, sau đó nó chắc chắn sẽ hoàn toàn không công
bằng. Tuy nhiên, nó không phải là toàn bộ câu chuyện. Tình trạng này phát sinh vì Allah quyền con
người, và đã cho họ sự tự do để lựa chọn của họ quyết định cá nhân và xã hội. Vì vậy những hành
động ác thuộc về con người, và họ có hậu quả. Allah thành lập các biện pháp trừng phạt chống lại
hành động như vậy trong cuộc sống này là một hướng dẫn cho chúng tôi. Mặt khác, trong tương lai
như đã đề cập ở đoạn trên sự cân bằng sẽ được hoàn toàn lập. Vì vậy, toàn bộ hình ảnh là đẹp và cân
bằng, mặc dù một phần nhỏ mà chúng ta thấy đôi khi có thể nhìn xấu xí và không cân bằng.
Vì vậy, cân nhắc từ giới hạn hay chủ quan điểm của xem có thể được gây hiểu lầm về mối quan hệ
của cái ác và Allah. Trong bối cảnh này, tốt và cái ác mà có liên quan cho mỗi người chúng ta nên
được xác định theo tình trạng của mối quan hệ của chúng tôi với Allah. Ví dụ: một người là trong một
phúc lợi lớn tại một thời điểm nhất định, nhưng trong hình dạng xấu trong mối quan hệ của mình với
Allah có thể không được coi là trong thực tế trong một tình huống tốt. Tương tự như vậy, người này
là những người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng những người là trong một mối quan hệ tốt
với Allah là trong thực tế trong một tình huống tốt. Tất cả các khó khăn khác hơn so với vấn đề trong
mối quan hệ của chúng tôi với Allah là tạm thời. Trong những câu sau đây chúng ta thấy một ví dụ về
thực tế này:
Thật vậy, Qarun là từ những người của môi-se, nhưng ông tyrannized chúng. Và chúng tôi đã cho anh
ta kho báu có phím nào gánh nặng một ban nhạc của người đàn ông mạnh mẽ; bởi người dân của
mình, nói với anh ta, "không exult. Thật vậy, Allah không giống như các exultant.
Nhưng tìm kiếm, thông qua đó Allah đã đưa cho bạn, nhà của tương lai; và [nhưng], đừng quên chia
sẻ của bạn [có] trên thế giới. Và làm tốt như Allah đã làm tốt cho bạn. Và mong muốn không tham
nhũng trong đất. Thật vậy, Allah không thích corrupters."
, Ông nói, "Tôi chỉ được nó bởi vì tôi có kiến thức." Ông không biết rằng Allah đã phá hủy trước khi
anh ta thế hệ những người lớn hơn anh ta trong khả năng và lớn hơn trong các tích lũy [của nhiều]?
Nhưng các tội phạm, về tội lỗi của họ, sẽ không được yêu cầu [142] .

Vì vậy ông ra đến trước khi người dân của mình trong trang sức của mình. Những người mong muốn
cuộc sống trần tục nói, "Oh, rằng chúng tôi đã có như những gì đã được trao cho Qarun. Thật vậy,
ông là một tài sản tuyệt vời."
Nhưng những người đã được đưa ra kiến thức nói: "Woe để bạn! Phần thưởng của Allah là tốt hơn
cho người tin tưởng và hiện sự công bình. Và không được cấp ngoại trừ bệnh nhân.
Và chúng tôi gây ra trái đất để nuốt ông và nhà của ông. Và có cho anh ta không có công ty để hỗ trợ
ông khác ngoài Allah, cũng không phải là ông của những người [có] bảo vệ mình.
Và những người đã muốn cho vị trí của mình trước ngày bắt đầu nói: "kéo Oh, làm thế nào Allah dài
cung cấp mà ông di chúc của công chức của mình và hạn chế nó! Nếu không rằng Allah đã trao các ưu
tiên trên chúng tôi, ông nào đã gây ra nó để nuốt chúng tôi. Oh, làm thế nào các bọn không thành
công!"
(Kinh Qur'an: 28/76-82)
Vì vậy, miễn là một nộp Allah và theo hướng dẫn của mình, tất cả mọi thứ là tốt cho anh ta. Như đã
nói trong kinh Qur'an:
Điều gì đến bạn tốt là từ Allah, nhưng những gì đến bạn của cái ác, [O người đàn ông], cách chính
mình.
(Kinh Qur'an: 4/79)
Từ quan điểm của con người, nếu chúng ta có một số sức mạnh, giá trị nhất định và nếu chúng tôi tin
tưởng vào Allah, những điều mà chúng tôi coi là tiêu cực cho chúng tôi ở cái nhìn đầu tiên sẽ làm cho
chúng tôi mạnh mẽ hơn. Ví dụ, giả sử rằng ai đó đã có một vấn đề sức khỏe và ông là bệnh nhân và
yêu cầu Allah cho trợ giúp. Trong trường hợp này, sẽ có một mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa Anh và
Allah và Allah sẽ đánh giá cao đó và tăng độ của mình trong thiên đường của mình. Khó khăn như vậy
sẽ kích hoạt, tăng cường và làm cho xuất hiện sức mạnh bên trong của chúng tôi là đáng tiếc, kiên
nhẫn, và tình yêu của chúng tôi cho Allah và cho người khác. Nhưng tất nhiên tác dụng như vậy sẽ
không được giống nhau cho tất cả mọi người. Một số sẽ đi ngược lại Allah vì các sự kiện như nếu họ
vượt trội so với anh ta. Vì vậy sự kiện như vậy sẽ phục vụ như là bài kiểm tra là tốt. Điều này ngắn
gọn giải thích trong các câu sau đây:
Và chúng tôi chắc chắn sẽ kiểm tra bạn với một cái gì đó của sợ hãi và đói và mất một cuộc sống và
sự giàu có và trái cây.
Nhưng tidings tốt cho bệnh nhân, người, khi thiên tai đình công chúng, nói, "thực sự chúng ta thuộc
về Allah, và thực sự với anh ta chúng tôi sẽ trở lại."
Đó là những người khi mà là phước lành từ Chúa và lòng thương xót của họ. Và đó là những người là
hướng dẫn [đúng].
(Kinh Qur'an: 2/155-157)
8.5

SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH GIỮA HỒI GIÁO VÀ KITÔ GIÁO LÀ GÌ?

Như là nguồn gốc của thông điệp của tiên tri Muhammad, Moses và Giê (hòa bình khi họ) là như
nhau, tinh chất của tin nhắn của họ là cùng [143]. Tuy nhiên, đương đại chính thống Do Thái giáo và
Thiên Chúa giáo khác để một số phạm vi từ những lời dạy ban đầu của Moses và Giê (hòa bình khi
họ). Do đó, có những khác biệt giữa Hồi giáo và các tôn giáo. Và như chúng ta thấy trong câu thơ sau,
Hồi giáo mời những người Do Thái và Kitô hữu để bản chất thật của các tin nhắn:
Nói, "O người của kinh thánh, đến một từ mà là phổ biến giữa chúng tôi và bạn mà chúng tôi sẽ
không tôn thờ ngoại trừ Allah và không liên kết bất cứ điều gì với anh ta và không có nhau như Chúa
thay vì Allah." Nhưng nếu họ lần lượt đi, sau đó nói rằng, "Chứng rằng chúng tôi là người Hồi giáo
[gửi cho anh ta]."
(Kinh Qur'an: 3/64)
Vì vậy, trong những phần sau đây chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt chính dựa trên các yếu tố cần
thiết:
8.5.1

THIÊN CHÚA

8.5.1.1 CÁC THUỘC TÍNH CỦA THIÊN CHÚA
Trong Thiên Chúa giáo sự hiểu biết về Thiên Chúa là như sau: trong khái niệm về Thiên Chúa có ba
người được gọi là một. Một số Kitô hữu hiểu nó như ba phần, tạo thành một toàn bộ. Một số người
trong số họ hiểu nó như một Thiên Chúa với ba hình thức. Một số người trong số họ hiểu nó như một
Thiên Chúa đã chuyển đổi tạm thời vào một con người [144]. Một số người trong số họ hiểu nó như
ba những người có cùng một mục tiêu [145]... Hai phần hoặc các hình thức này thống nhất Nam giới,
tương tự như con và đại diện cho người nói chung là da trắng ở lứa tuổi nhất định. Một trong những
khác là một con ma. Ít nhất là một số tiền thu được từ một trong những khác mặc dù, họ là tất cả
nguyên thủy; Đối với một số đó là không có ưu tiên tuần tự trong số đó. Ít nhất một trong số họ được
sinh ra và chết. Cái chết này xảy ra để có là một sự hy sinh, và do đó mà Thiên Chúa có thể lưu các
con từ tội lỗi. Có các tính năng phổ biến khác giữa một số phần của Thiên Chúa này và các sinh vật
khác, chẳng hạn như bộ phận như mắt, tai, mũi, khối lượng...
Theo Hồi giáo-Giê (hòa bình khi anh ta) không bao giờ nói những điều đó. Ông dạy tương tự như
Muhammad (hòa bình khi anh ta). Theo Hồi giáo Thiên Chúa là một. Ông không bao gồm hình thức,
phiên bản, và những người khác nhau. Ông là không giống như bất cứ điều gì. Hồi giáo, Allah là Chúa
của tất cả, ông không phải là một con người, ông là Thiên Chúa của tất cả các vũ trụ. Ông là Thiên
Chúa của một kiến, nhưng cũng có ông là Thiên Chúa của Thiên Hà bất kỳ, và không ông phải là Nam
hay nữ. Ông là vượt ra ngoài những gì chúng tôi có thể tưởng tượng. Chúng tôi không thể so sánh
anh ta với một con người.
Trong câu thơ sau Allah rõ ràng từ chối trinity:
Vì vậy, tin vào Allah và sứ giả của mình. Và không nói, "Ba"; chấm dứt nó là tốt hơn cho bạn. Thật vậy,
Allah là nhưng một Thiên Chúa. Sôi nổi là ông trên có một con trai.
(Kinh Qur'an: 4/171)
8.5.1.2 MỐI QUAN HỆ VỚI THIÊN CHÚA

Mặt khác, Kitô giáo Thiên Chúa là nhẹ nhàng để con người trong cách nhất định. Trong Thiên Chúa Kitô giáo Hy sinh con trai của ông cho các con.
Theo Do Thái giáo và Cơ đốc giáo có một mối quan hệ hữu cơ giữa Thiên Chúa, người Do Thái và Kitô
hữu. Nhưng theo kinh Qur'an, người Do Thái không các Kitô hữu không có bất kỳ quyền hoặc bất kỳ
mối quan hệ đặc biệt với Allah. Câu sau đây giải thích điều này:
Nhưng những người Do Thái và Kitô hữu nói,
"Chúng tôi là con của Allah và yêu quý của mình."
Nói, "Sau đó tại sao nào ông trừng phạt bạn cho tội lỗi của bạn?"
Thay vào đó, bạn là con người trong số những người ông đã tạo ra. Ông tha thứ cho người mà Ngài
muốn, và ông trừng phạt mà Ngài muốn.
Allah thuộc dominion của trời và trái đất và bất cứ điều gì giữa chúng, và ông là đích [cuối cùng].
(Kinh Qur'an: 5/18)
Theo Thiên Chúa giáo thành công là thông qua Chúa Giêsu Kitô (hòa bình khi anh ta). Tuy nhiên, theo
Hồi giáo có tiêu chí phải được hoàn thành để được thành công như diễn tả trong đoạn sau đây:
Nó sẽ không phù hợp với mong muốn của bạn [người Hồi giáo], cũng như những người của kinh
thánh [người Do Thái và Kitô hữu];
Nguyên vẹn hoạt động điều ác, sẽ có các thương hiệu đó, và ông sẽ không tìm thấy bất kỳ bảo vệ
hoặc helper ngoài Allah.
(Kinh Qur'an: 4/123)
8.5.2

TIÊN TRI

Theo ngày hôm nay của chính Thiên Chúa giáo-Giê (hòa bình khi anh ta) là một vị thần. Theo Do Thái
giáo, ông là một tiên tri giả và một kẻ nói dối. Theo Hồi giáo, ông là một con người và một messenger
của Allah, Đấng Mê-si như diễn tả trong những câu sau đây:
Họ chắc chắn có disbelieved người nói rằng Allah là Chúa Kitô, con trai của Mary. Nói, "Sau đó những
người có thể ngăn Allah ở tất cả nếu ông đã có ý định tiêu diệt Chúa Kitô, con trai của Mary, hoặc mẹ
hoặc tất cả mọi người trên trái đất?" Và Allah thuộc dominion của trời và trái đất và bất cứ điều gì là
giữa chúng. Ông đã tạo ra những gì Ngài muốn, và Allah là hơn tất cả mọi thứ có thẩm quyền.
(Kinh Qur'an: 5/17)

Bầu trời gần như vỡ therefrom và trái đất tách mở và dãy núi sụp đổ trong tàn phá rằng họ thuộc
tính để Beneficent một con trai.
Và nó không phải là thích hợp cho Beneficent ông nên có một con trai.
(Kinh Qur'an: 19/90-92)

Messiah, con trai của Mary, đã không nhưng một messenger; sứ giả [khác] đã thông qua ngày trước
khi anh ta. Và mẹ ông là một người ủng hộ của sự thật. Cả hai đều được sử dụng để ăn thức ăn. Nhìn
như thế nào chúng tôi làm cho rõ ràng cho họ các dấu hiệu; sau đó xem xét làm thế nào họ đang lừa
dối.
(Kinh Qur'an: 5/75)
Những điều khoản của Chúa Giêsu Kitô (hòa bình khi anh ta) trong John/12/49-50 làm cho nó rõ ràng
rằng ông nói rằng ông là một messenger. Trong những câu thơ ông rõ ràng nói rằng: ông đã không
nói chuyện của mình, mà Chúa đã gửi cho anh ta đã cho anh ta một lệnh về những gì để nói và những
gì để nói. Và rằng bất cứ điều gì ông nói, ông nói cũng giống như Chúa đã nói với anh ta.
Một lần nữa như chúng ta thấy trong John/17/11, mối quan hệ của Chúa Giêsu Kitô (hòa bình khi anh
ta) Allah là trong ngôn ngữ của mình chủ yếu là một similitude, và đoàn kết của họ là một sự thống
nhất trong điều kiện của mình vâng lời Chúa của mình: trong câu thơ này, ông đã yêu cầu Chúa để
bảo vệ các tín hữu trong tên của ông vì vậy rằng họ có thể là một, như ông và Chúa là một.
Theo Hồi giáo, tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) là chỉ một con người như chúng ta rõ ràng và
ngắn gọn làm rõ trong các đoạn sau đây:
Nói, (O Muhammad) " tôi chỉ con người như bạn, mà đã được tiết lộ rằng Thiên Chúa là một Thiên
Chúa. Vì vậy, bất cứ ai mong cho cuộc họp với Chúa của mình để cho anh ta làm công việc công bình
và không liên kết trong việc tôn thờ của Chúa của mình bất cứ ai. "
(Kinh Qur'an: 18/110)
Một con người là như một điểm khi chúng tôi so sánh với trái đất; trái đất là giống như một điểm khi
chúng tôi so sánh nó với hệ thống năng lượng mặt trời. Hệ thống năng lượng mặt trời của chúng tôi
là giống như một điểm khi chúng tôi so sánh nó với thiên hà của chúng tôi. Thiên Hà của chúng tôi là
giống như một điểm khi chúng tôi so sánh nó với hàng tỷ của Thiên Hà đã được phát hiện đến nay.
Và tất cả những thiên hà có thể giống như một điểm trong không thời gian của chúng tôi và vũ trụ
của chúng tôi. Và không thời gian của chúng tôi là có lẽ như một điểm khi chúng tôi so sánh với các
space-times và các vũ trụ Allah có thể đã tạo ra. Và tất cả những là nhiều hơn một điểm khi so sánh
với những gì Allah có thể tạo ra và duy trì. Vì vậy, làm thế nào là nó có thể chỉ định một điểm giống
nhau giữa Allah và một con người là rất yếu khi so sánh với những gì Allah tạo ra? Và làm thế nào
một con người có thể nói được trai?
Ngoài ra, theo kinh Qur'an, Chúa Giêsu (hòa bình khi anh ta) đã không bị giết, cũng không bị đóng
đinh [146] như diễn tả trong những câu sau đây:
Và sự hoài nghi của họ và của họ nói với Mary một vu khống,
Và [] của họ nói, "thật vậy, chúng tôi đã giết Đấng Mê-si, Chúa Giêsu, con trai của Mary, là sứ giả của
Allah." Và họ đã không giết ông, cũng không phải họ đã đóng đinh Ngài; nhưng nó xuất hiện như vậy
unto chúng. Và thực sự, những người khác hơn là nghi ngờ về nó. Họ không có kiến thức của nó,
ngoại trừ những giả định. Và họ đã không giết ông, chắc chắn.

(Kinh Qur'an: 156/4-157)
8.5.3

PHƯƠNG PHÁP

Trinity tin bởi chính các Kitô hữu ra những câu hỏi như: nếu Thiên Chúa có một người cha ông có một
người mẹ như tốt [147]? Nếu có một Thiên Chúa Cha, sau đó là cha của cha này là ai? Những người
phối hợp giữa cha và con trai, đặc biệt là nếu có xung đột? Nếu họ có cùng một lý do tại sao có ba
người? Nếu chúng không phải là tương tự như thế nào là họ một...? Nếu có nhiều hơn một phần
hoặc các hình thức của Thiên Chúa làm thế nào để chúng ta biết rằng có không phải là một phần thứ
tư hoặc hình thức hoặc một Thiên Chúa? Người đã tạo ra mũi, mắt... của Chúa Giêsu (hòa bình khi
anh ta)? Họ là self-creator và nếu như vậy thông qua những gì quá trình? Nếu họ đang self-creator,
sau đó tại sao nào chúng tôi tin vào Thiên Chúa một khi chúng ta thấy những điều tương tự trong vũ
trụ? [148]
Câu hỏi như vậy là rất quan trọng mà họ liên quan đến các phương pháp của các cá nhân những
người chọn các tôn giáo. Những câu hỏi này cũng rất quan trọng trong đó họ liên quan đến bản chất
thật của khái niệm về "Thiên Chúa". Ví dụ, nếu ai đó tin rằng t-shirt của ông là Thiên Chúa, sau đó có
lẽ những gì ông có nghĩa là bởi các khái niệm về Thiên Chúa sẽ rất khác so với những gì một người
Hồi giáo hoặc một Kitô giáo có nghĩa là bởi các khái niệm về Thiên Chúa. Vì vậy, người này khái niệm
về Thiên Chúa là chỉ là một khái niệm tùy chọn với không có độ sắc nét. Vì vậy, ông không được dẫn
bởi những gì ông quan sát trong vũ trụ và một quá trình hợp lý.
Khi một không thể giải thích cho mình những câu hỏi bằng cách sử dụng logic mạch lạc, sau đó ông
chấp nhận câu trả lời và niềm tin mà không có câu hỏi, cụ thể là chỉ thông qua thuyết [149]. Vì vậy
nếu nó là không có câu hỏi, sau đó tại sao sẽ không ông chọn một niềm tin hay sự hoài nghi mà
không có câu hỏi? Tuy nhiên, trong Hồi giáo hầu hết người Hồi giáo tin rằng ông nên và có thể bảo vệ
niềm tin của mình bằng cách sử dụng logic như hiển thị trong kinh Qur'an.
8.5.4

SÁCH THÁNH

Trong di chúc cũ và mới có dự đoán về tương lai sứ giả và thông điệp của Allah. Ví dụ trong cựu ước /
Deuteronomy/18/18-19 chúng tôi đọc: "tôi sẽ nâng chúng lên một tiên tri từ Anh trai của họ, như
unto thee, và sẽ đưa tôi từ trong miệng của mình; và ông sẽ nói unto chúng tất cả rằng tôi sẽ chỉ huy
anh ta. "Và nó sẽ đến để vượt qua, mà nguyên vẹn sẽ không hearken unto của tôi từ đó ông sẽ nói
chuyện trong tên của tôi, tôi sẽ yêu cầu của anh ta."
Và trong tân ước / John 16/12-13-Giê (hòa bình khi anh ta) nói: tôi có nhưng nhiều điều để nói unto
bạn, nhưng bạn không thể chịu đựng chúng bây giờ. Howbeit khi ông, tinh thần của sự thật [150], đi,
ông sẽ hướng dẫn bạn vào tất cả sự thật: cho ông sẽ không nói chuyện của mình; nhưng gì ông sẽ
nghe, rằng ông sẽ nói: và ông sẽ hiển thị cho bạn những điều tới.
Vì vậy, nó đã được rõ ràng từ những lời của Chúa Giêsu Kitô (hòa bình khi anh ta) là có một nhu cầu
cho một tin nhắn trong tương lai của thần thánh và một messenger trong tương lai [151]. Hiện thông
điệp của Chúa Giêsu Kitô (hòa bình khi anh ta) đã không được hoàn toàn nhận bởi cộng đồng của
mình [152]. Cho người Do Thái vẫn mong đợi Messiah để đi cũng có những điều lớn được thực hiện;
Vì vậy cho người Do Thái Do Thái giáo cũng không hoàn thành được nêu ra. Tuy nhiên, với tiên tri
Muhammad (hòa bình khi anh ta) thông điệp của Allah đã được hoàn thành cho nhân loại trong một
cách rõ ràng nhất và đầy đủ nhất khi chúng ta thấy trong các câu sau đây:

Ngày nay tôi đã hoàn thiện cho bạn tôn giáo của mình,
Và hoàn thành các ưu tiên của tôi khi bạn,
Và đã chấp thuận cho bạn,
Hồi giáo là tôn giáo.
(Kinh Qur'an: 5/3)

Muhammad không phải là cha của [có] một người đàn ông của bạn, nhưng [ông là] Messenger của
Allah và cuối cùng của các tiên tri. Và Allah có các kiến thức đầy đủ của tất cả mọi thứ [153] .
(Kinh Qur'an: 33/40)
Vì vậy, như kinh Qur'an là thông điệp cuối cùng của Thượng đế, không giống như những cuốn sách
thánh trước, Allah cho đảm bảo rằng ông sẽ bảo vệ nó:
Thật vậy, nó là chúng tôi đã gửi xuống kinh Qur'an và thực sự, chúng tôi sẽ là người giám hộ của nó.
(Kinh Qur'an: 15/9)
Và trong quá khứ nó được bảo vệ. Hôm nay, chúng tôi có một kinh Qur'an ở khắp mọi nơi mà là
trong ngôn ngữ gốc, trong đó nó đã được tiết lộ. Nhưng các bản sao có sẵn sớm nhất của tân ước ví
dụ trong tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên Chúa Giêsu Kitô (hòa bình khi anh ta) nói về cơ bản Aramaic và có lẽ
một số tiếng Do Thái. Bất cứ ai làm việc trên các văn bản kỹ thuật trong ngôn ngữ khác nhau sẽ biết
rất tốt như thế nào nhiều nó là rất quan trọng để có một văn bản trong ngôn ngữ gốc để nghiên cứu
một cách chính xác các ý nghĩa của nó.
8.5.5

KHOAN DUNG

Kitô hữu chủ yếu là xem xét các tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) như là một tiên tri giả và là
một kẻ nói dối. Người Do Thái chủ yếu là xem xét các tiên tri Giê và Muhammad (hòa bình khi họ) là
các tiên tri giả và liars. Người Islam tin vào các tiên tri Moses, Chúa Giêsu, và Muhammad (hòa bình
khi họ) là đúng sự thật và respect-worthy các sứ giả của Allah. Hơn nữa, để tin rằng họ là một yêu
cầu là một người Hồi giáo.
Do Thái giáo đặt trọng tâm vào một quốc gia; Thiên Chúa giáo nhấn mạnh người trong lịch sử. Trước
khi họ có là quốc gia và những người khác. Tuy nhiên, thông điệp của đạo hồi không phải là một
thông báo ban đầu, nó không phải là thư địa phương và nó là phổ quát; và tiên tri Muhammad (hòa
bình khi anh ta) không phải là một messenger ban đầu của một niềm tin mới như gạch chân trong
câu thơ sau đây:
Nói, "tôi không phải là một sự đổi mới trong số các sứ giả, và cũng không làm tôi biết những gì sẽ
được thực hiện với tôi hoặc với bạn. Tôi chỉ làm theo đó tiết lộ với tôi, và tôi không nhưng một
warner rõ ràng."
(Kinh Qur'an: 46/9)

8.5.6

LỐI SỐNG

Trong Hồi giáo không có không có trung gian giữa Allah và một cá nhân. Allah là cận. Ông là gần đến
bất cứ ai thậm chí hơn cha mẹ của mình. Do đó có là không có lớp trung gian của tôn giáo trong đạo
hồi. Vì vậy, ví dụ nếu imam không phải là hiện diện trong một nhà thờ Hồi giáo, một kỹ sư biết làm
thế nào để cầu nguyện có thể dẫn cầu nguyện. Không ai có thể yêu cầu bồi thường để có bất kỳ
quyền trong tầm nhìn của Allah. Để yêu cầu bồi thường này là một tội lỗi lớn.
Do đó có là không có monasticism trong Hồi giáo. Trong thực tế, như chúng tôi được thông báo trong
câu thơ sau, monasticism không tồn tại trong nguồn gốc rất của Kitô giáo:
Sau đó, chúng tôi gửi sau bước chân của họ các sứ giả của chúng tôi và theo [chúng] với Chúa Giêsu,
con trai của Mary, và cho ông phúc âm. Và chúng tôi đặt trong trái tim của những người theo sau ông,
lòng từ bi và lòng thương xót. Nhưng Monasticism mà họ đã phát minh ra cho mình, chúng tôi đã
không quy cho họ: [chúng tôi chỉ huy] chỉ các tìm kiếm cho niềm vui tốt của Allah; nhưng họ đã không
quan sát nó với do chấp hành. Vì vậy, chúng tôi cho những người tin trong số đó là phần thưởng của
mình, nhưng nhiều người trong số họ là defiantly ngô nghịch.
(Kinh Qur'an: 57/27)
Như chúng ta đã thấy trong các câu sau đây ngay cả trong ngày trong tuần, tôn giáo quan trọng nhất,
người Hồi giáo được đề nghị để đi đến công việc của họ sau khi cầu nguyện chính mà kéo dài trong
khoảng nửa giờ:
O bạn của những người có tin rằng, khi cuộc gọi được thực hiện cho cầu nguyện ngày thứ sáu, sau đó
tiến hành để nhớ Allah và để lại thương mại. Đó là tốt hơn cho bạn, nếu bạn chỉ biết.
Và khi cầu nguyện đã được kết luận, phân tán trong đất và tìm kiếm từ sự hào phóng của Allah, và
nhớ Allah thường mà bạn có thể thành công.
(Kinh Qur'an: 62/9-10)
Một người làm kinh doanh của mình một cách chính đáng và chỉ với mục đích để có được những
niềm vui của Allah là để cầu nguyện. Tuyên bố này của tiên tri Muhammad (hòa bình khi anh ta) là
một dấu hiệu tốt trong sự tôn trọng này: "tradesman trung thực và trung thực sẽ với các tiên tri,
người trung thực và các liệt sĩ vào ngày phán quyết [154]." Vì vậy, trong đạo hồi cuộc sống trần tục và
đời sống tôn giáo được kết hợp.
Trong khi không có không có các lớp học tôn giáo và monasticism trong Hồi giáo, tất cả mọi người
phải có một mối quan hệ mạnh mẽ với Allah. Những lời cầu nguyện hàng ngày thường xuyên là một
ví dụ tốt trong sự tôn trọng này.
Sự cứu rỗi trong Kitô giáo được tin là thông qua Chúa Giêsu Kitô (hòa bình khi anh ta). Vì vậy, ví dụ
một người không hành động ác, nhưng tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô (hòa bình khi anh ta) Thiên
Chúa, là trong một tình huống tốt hơn so với một ai đó những người tin rằng chỉ có ở Allah là Thiên
Chúa và làm việc tốt. Vì vậy, có hiệu lực làm việc tốt được giới hạn trong Thiên Chúa giáo.
Trong Kitô giáo, nó tin rằng một số con là trung gian giữa Thiên Chúa và những người khác. Trong
Thiên Chúa giáo, những hành động đầu tiên trong sự tôn trọng này là rằng Thiên Chúa và/hy sinh con

trai hoặc trở thành một con người để tiết kiệm nhân loại. Mặt khác, một số mệnh giá là có thực hành
xưng tội, trong đó người xưng tội lỗi của họ để những người nhất định để được tha thứ. Tuy nhiên,
trong Hồi giáo, không có không có trung gian giữa Allah và một cá nhân.
8.5.7

TỘI LỖI BAN ĐẦU

Trong Thiên Chúa giáo có một niềm tin trong tội lỗi bản gốc. Niềm tin này là như sau: đầu tiên người
đàn ông và phụ nữ cam kết một tội lỗi. Các thế hệ sau thừa kế các tội lỗi đó. Để loại bỏ các tội lỗi đó
có cần phải là một sự hy sinh. Thiên Chúa để tiết kiệm con người mà ông yêu thương rất nhiều, đã
cho con trai của ông, như hy sinh. Vì vậy, nhờ con trai con có thể thoát khỏi tội lỗi.
Theo Hồi giáo khái niệm về tội lỗi bản gốc là không thể chấp nhận được: đầu tiên người đàn ông và
phụ nữ đã phạm tội. Tuy nhiên, họ yêu cầu cho sự tha thứ vì tội lỗi đó và Allah đã tha thứ cho họ.
Những câu thơ sau đề cập đến điều này:
Sau đó, Adam nhận được từ Chúa [một số] của ông, và ông chấp nhận của ông ăn năn hối cải. Thật
vậy, nó là người đó là Accepting của sự hối cải, Merciful.
(Kinh Qur'an: 2/37)
Vì vậy, có là không có tội lỗi để được thừa kế bởi những người khác.
Hơn nữa, trong Islam tội lỗi không thừa kế. Vì vậy mỗi đứa trẻ được sinh ra tinh khiết và sạch từ bất
kỳ tội lỗi mà cha mẹ có thể đã cam kết. Trong kinh Qur'an Allah đã đưa ra nhiều ví dụ trong sự tôn
trọng này: ví dụ tiên tri Abraham (hòa bình khi anh ta) là con trai của một disbeliever; con trai của
Noah tiên tri (hòa bình khi anh ta) là một disbeliever.
Allah không cần phải cung cấp bất kỳ sự hy sinh để tha thứ cho một ai đó. Miễn là người chân thành
yêu cầu cho sự tha thứ, hối tiếc tội lỗi của mình, cố gắng để hủy bỏ các hành động xấu của mình bằng
cách làm việc tốt, và cải thiện bản thân ông có thể được tha thứ của Allah. Một trong tên của ông là
Forgiver.
Mặt khác trong Hồi giáo không ai sẽ chịu gánh nặng của một số khác miễn là có mối quan hệ không
có nguyên nhân và có hiệu lực. Vì vậy, Chúa Giêsu (hòa bình khi anh ta) không phải chịu những tội lỗi
của người khác.
8.6
LÀ CÓ BẤT KỲ LỜI TIÊN TRI TRONG SÁCH THÁNH TRƯỚC VỀ TIÊN TRI MUHAMMAD? NẾU CÓ
ĐIỀU GÌ LÀ NÓ?
Những người mà chúng tôi đã kinh thánh biết anh ta, vì họ biết con trai riêng của họ. Nhưng thực sự,
một đảng của họ che giấu sự thật trong khi họ biết [nó].
(Kinh Qur'an: 2/146)

Vì vậy nếu bạn đang nghi ngờ, [O Muhammad], về điều đó mà chúng tôi đã tiết lộ cho bạn, sau đó
yêu cầu những người đã đọc Kinh Thánh trước khi bạn. Sự thật chắc chắn đã đến với bạn từ Chúa của
bạn, vì vậy không bao giờ là một trong những nghi ngờ.

(Kinh Qur'an: 10/94)
Trong the Old và New Testaments có nhiều prophesies về tiên tri Muhammad như Allah giải thích
trong kinh Qur'an. Old và New Testaments được viết nhiều thế kỷ trước tiên tri Muhammad (hòa
bình khi anh ta) được sinh ra. Ngay cả trong ngày hôm nay của bản sao lại và gián tiếp Phiên bản của
những cuốn sách thánh, chúng tôi có thể nhìn thấy nhiều người trong số họ. Một số các lời tiên tri
như sau [155] :
8.6.1

CÁC THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN VỀ TIÊN TRI MUHAMMAD VÀ QURAN IN DEUTERONOMY/33

Trong những câu sau đây, chúng ta thấy một tài liệu tham khảo của Moses cho chính mình, để Chúa
Giêsu và Muhammad (hòa bình khi họ.) và vị trí của họ. Liên quan đến tiên tri Muhammad (hòa bình
khi anh ta), có một tham chiếu cũng đến cuộc chinh phục của Mecca của tiên tri Muhammad với bạn
bè của mình khoảng 10.000. Một lần nữa trong các câu sau đây có một tham chiếu đến luật tiên tri
Muhammad (hòa bình khi anh ta) mang - pháp luật dựa trên kinh Qur'an-.
Câu thơ trong Đệ nhị luật 33/1-2 là như sau: và điều này là phước lành, wherewith Moses người đàn
ông của Thiên Chúa may mắn con cái Israel trước khi qua đời. Và ông nói Chúa đến [156] từ Sinai, và
tăng lên từ Seir unto chúng; ông shined ra từ núi Paran, và ông đến với mười ngàn Thánh: từ tay phải
của ông đã đi một luật fiery cho họ.
The Bible thông báo và xác nhận rằng các tiên tri Moses nhận được tiết lộ từ Allah ở Mount của Sinai
[157] rằng Chúa Giêsu Kitô sống và nhận được tiết lộ từ Allah ở Giu-đa định nghĩa cũng với núi Seir
[158] ; và rằng một tiên tri sẽ nhận được tiết lộ từ Allah vùng Paran mà cũng trùng lặp với ngày hôm
nay của Mecca (người viết cũng như Bacca trong kinh Qur'an), và rằng ông sẽ thực hiện một thành
công lớn với 10.000 người, và rằng ông sẽ mang lại một luật. Chúng tôi thấy rằng cho thông báo cuối
cùng của Allah động từ bóng đã được sử dụng, trong khi môi-se và Chúa Giêsu các động từ "đến" và
"tăng" đã được sử dụng tương ứng. Việc sử dụng các động từ sáng nhắc nhở chúng ta của lời tiên tri,
Chúa Giêsu giải thích như là "ông sẽ hướng dẫn bạn vào tất cả sự thật" trong câu thơ tin mừng của
John 16/13. Một lần nữa, điều này nhắc nhở chúng ta bảo đảm Allah cho trong kinh Qur'an rằng ông
sẽ bảo vệ kinh Qur'an, như cuốn sách này sẽ biểu hiện cho tất cả.
Trong câu thơ sau trong Habakkuk 3/3 cũng có là một tham chiếu đến một sự mặc khải đến từ vùng
Paran.
Câu thơ của Habakkuk 3/3 là như sau: Thiên Chúa đến từ Teman, và một thánh từ mount Paran.
Selah. Vinh quang của mình bảo hiểm trên trời, và trái đất là đầy đủ của ông ca ngợi [159] .
8.6.2 CÁC THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN VỀ TIÊN TRI MUHAMMAD IN GENESIS 21/9-21 VÀ GENESIS
17/19-20
Trên, chúng tôi nhấn mạnh điểm rằng sau khi Chúa Giêsu Kitô có sẽ là hoàn thành một lớn hơn trong
điều kiện giao tiếp từ Allah. Trong những điều sau đây, chúng tôi sẽ liên kết này hoàn thành cụ thể
hơn với tiên tri Muhammad nhờ một số thông tin mà chúng tôi tìm thấy trong Kinh Thánh:
Trong những câu sau đây từ kinh thánh, chúng ta thấy nơi nơi Ishmael đã định cư là Paran. Một lần
nữa, Allah nói trong các câu sau đây mà từ Ishmael Allah sẽ làm cho một quốc gia. Ngày nay, có là
không có quốc gia được biết đến từ Ishmael khác hơn so với một cộng đồng được gọi theo Hồi giáo.

Theo lịch sử của bán đảo ả Rập, Ishmael sống ở Mecca, và Muhammad đến từ con đẻ của Ishmael
(hòa bình khi họ) và sống trong cùng một vùng. Các tàn tích nhiều và các địa điểm ở Mecca, những
kiến thức mà có nhờ truyền thống mạnh mẽ của ghi âm các genealogies Arabia hỗ trợ điều này rất rõ
ràng. Do đó chúng tôi biết rõ ràng rằng prophetship của tiên tri Muhammad, những người sống trong
vùng Paran , và chồng chéo các thành tựu của mình rất tốt với những điều sau đây prophesies.
Nó là rõ ràng từ những câu sau đây của Genesis 21/9-21 nơi nơi Ishmael là tổ tiên của tiên tri
Muhammad sống được gọi là Paran [160] .
Những câu thơ này là như sau: Sarah và thấy con trai của Hagar Ai Cập, mà cô đã sinh ra cho đến
Abraham, mocking. Tại sao, cô nói unto Abraham, diễn ra phận này và con trai: cho con trai của phận
này sẽ không có người thừa kế với con trai của tôi, ngay cả với Isaac. Còn điều rất đại trong tầm nhìn
của Abraham vì con trai của ông. Và Thiên Chúa nói unto Abraham, hãy để nó không được đại trong
tầm nhìn ngươi vì chàng trai, và vì phận thy; trong tất cả những gì Sarah hath nói cùng ngươi,
hearken cho tiếng nói của mình; cho ở Isaac hạt giống thy được gọi là. Và cũng của con trai của phận
sẽ tôi làm cho một quốc gia, vì ông là hạt giống thy. Và Abraham tăng lên sớm vào buổi sáng, và lấy
bánh mì, và chai nước, và đã đưa nó cho đến Hagar, đặt nó trên vai của cô, và các con, và gửi cho cô
ấy đi: và nó rời, và lang thang trong vùng hoang dã của Beersheba. Nước đã được chi tiêu trong chai,
và cô diễn viên trẻ em dưới một cây bụi. Và cô ấy đã đi, và ngồi xuống của cô over against anh ta một
cách tốt, vì nó đã là một mũi tàu bị bắn: cho cô nói, hãy để tôi không xem cái chết của con. Và cô ấy
ngồi over against anh ta, và nâng lên tiếng nói của mình, và wept. Và Thiên Chúa nghe tiếng nói của
thanh niên; và các thiên sứ của Thiên Chúa kêu gọi Hagar ra khỏi Thiên đàng, và nói unto của mình,
những gì aileth ngươi, Hagar? Lo sợ không; Đối với Thiên Chúa Ngài đã nghe tiếng nói của thanh niên
nơi ông là. Phát sinh, nâng lên chàng trai, và giữ anh ta trong tay thine ; Đối với tôi sẽ làm cho anh ta
một quốc gia tuyệt vời. Thiên Chúa mở mắt của cô, và cô ấy thấy giếng nước; và cô đã đi, và chai
chứa đầy nước, và cho thanh niên thức uống. Và Thiên Chúa là với lad; và ông đã tăng trưởng, và
sống trong vùng hoang dã, và trở thành một cung thủ. Và ông sống trong vùng hoang dã của Paran:
và mẹ của ông đã một người vợ anh ta ra khỏi đất Ai Cập.
Câu thơ của Genesis 17/19-20 hỗ trợ cũng là con đẻ của tiên tri Ishmael sẽ có thành tựu quan trọng.
Những câu thơ này là như sau:
Và Thiên Chúa nói, Sarah vợ ngươi phải chịu cho ngươi một con trai thực sự; và ngươi shalt gọi tên
Isaac: và tôi sẽ thiết lập thỏa thuận của tôi với anh ta cho một giao ước mai mai, và hạt giống của
mình sau khi ông ta. Và đối với Ishmael, tôi đã nghe nói ngươi: Kìa, tôi đã may mắn anh ta, và sẽ làm
cho anh ta hiệu quả, và sẽ nhân Anh ta vượt; mười hai hoàng tử sẽ ông beget, và tôi sẽ làm cho anh
ta một quốc gia tuyệt vời.
8.6.3 CÁC THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN VỀ CUỐI CÙNG TIÊN TRI NHƯ ĐÃ GIẢI THÍCH TRONG ISAIAH
42/1-12
Trong các câu sau đây chúng ta thấy một dự báo giới thiệu về messenger một như bringer của pháp
luật khác. Chắc chắn Chúa Kitô Chúa Giêsu đã không đến với một luật mới. Trong những câu sau đây,
chúng tôi cũng thấy rằng thư tiên tri này sẽ mang lại cho được gọi là "một bài hát mới", điều này phù
hợp hoàn toàn với âm nhạc nhúng trong kinh Qur'an và ngâm thơ của nó thường xuyên. Một lần nữa
trong các câu sau đây chúng ta thấy rằng messenger này liên quan đến vị trí của Kedar [161], con trai
của Ishmael. Một lần nữa chúng tôi thấy một tham chiếu cụ thể để ca ngợi lớn và các cuộc gọi đến

cầu nguyện trong báo cáo "các thành phố đó nâng lên tiếng nói của họ", "cho các cư dân của rock hát,
cho họ kêu la từ phía trên cùng của dãy núi". Và tất cả mọi thứ khác trong các câu sau đây phù hợp
với những thành tựu của tiên tri Muhammad.
Câu thơ của Isaiah 42/1-12 là như sau: Kìa đầy tớ của tôi, mà tôi duy trì; tôi đã chọn, người mà tôi
linh hồn delighteth; Tôi đã đặt tinh thần của tôi [162] khi ông: ông sẽ đưa ra bản án cho dân ngoại
[163]. Ông sẽ không khóc, và cũng không nâng lên, và cũng không gây ra tiếng nói của mình để được
xét xử trong các đường phố. Sậy bruised sẽ ông không phá vỡ, và lanh hút thuốc sẽ ông không dập
tắt: ông sẽ đưa ra bản án unto thật. Ông sẽ không, cũng không được khuyến khích, cho đến khi ông
đã thiết lập các bản án trên trái đất: và quần đảo sẽ chờ đợi cho pháp luật của mình. Vì vậy, saith
Chúa Chúa, ông đã tạo ra trời, và kéo dài cho họ ra; Ông lây lan ra trái đất, và đó mà cometh ra khỏi
nó; ông rằng hơi thở giveth unto những người trên nó, và tinh thần cho họ đi bộ trong đó: tôi Chúa
đã gọi là ngươi trong sự công bình, và sẽ giữ bàn tay ngươi , và sẽ giữ ngươi, và ngươi cho một thỏa
thuận của người, cho một ánh sáng của các dân ngoại; Để mở mắt mù, và mang lại cho ra các tù nhân
từ nhà tù, và họ mà ngồi trong bóng tối ra khỏi nhà tù. Tôi là Chúa: đó là tên của tôi: và vinh quang
của tôi sẽ không cho người khác, tôi không phải của tôi ngợi khen graven hình ảnh. Kìa, những cựu
đến để vượt qua, và những điều mới làm tôi tuyên bố: trước khi họ mùa xuân ra tôi cho bạn biết số.
Hát unto Chúa một bài hát mới, và khen ngợi của mình từ khi kết thúc của trái đất, ye mà đi xuống
biển, và tất cả những gì là trong đó; Quần đảo, và người dân ở đó. Hãy để nơi hoang dã và các thành
phố đó nâng lên tiếng nói của họ, các làng Kedar sống: cho các cư dân của rock hát, cho họ kêu la từ
phía trên cùng của dãy núi. Hãy để họ cung cấp cho vinh quang unto Chúa, và tuyên bố của ông ca
ngợi trong quần đảo.
Trong đoạn sau đây chúng ta thấy một tham chiếu đến Kaba ở Mecca hoặc Bacca, sự hy sinh được
thực hiện có trong cuộc hành hương. Chúng tôi cũng thấy rằng nhà của vinh quang của Allah liên
quan đến Kedar và Nebaioth, hai con của Ishmael.
Câu thơ của Isaiah 60/7 là như sau: tất cả các đàn gia cầm của Kedar sẽ được thu thập với nhau cho
ngươi, các rams Nebaioth trách nhiệm bộ trưởng cho ngươi: họ sẽ đi lên với sự chấp nhận trên bàn
thờ của tôi, và tôi sẽ tôn vinh nhà của vinh quang của tôi.

8.6.4 MỘT SỰ PHÁT TRIỂN LỚN SẼ XẢY RA VÀ QUỐC ANH ALLAH SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN TỪ NHỮNG
NGƯỜI DO THÁI VÀ CHO MỘT QUỐC GIA NHƯ NÓI TRONG MATTHEW 21/42-44
Trong những câu thơ Chúa Giêsu Kitô (hòa bình khi anh ta) nói rõ ràng rằng Vương quốc Thiên Chúa
sẽ được thực hiện từ người Do Thái và cho một cộng đồng. Chúng tôi bày tỏ trước đó trong bối cảnh
của Đệ nhị luật 18/18 Allah sẽ nâng cao một messenger không trong số những người Do Thái, nhưng
từ Anh trai của người Do Thái.
Câu thơ của Matthew 21/42-44 như sau: Chúa Giêsu saith unto chúng, đã làm ye không bao giờ đọc
Kinh Thánh, đá xây dựng bị từ chối, đó là trở thành người đứng đầu của góc: đây là Chúa của làm, và
nó là tuyệt vời trong mắt của chúng tôi? Vì vậy tôi nói unto bạn, Vương Quốc của Thiên Chúa được
lấy từ bạn, và cho một quốc gia đưa ra các loại trái cây đó. Và nguyên vẹn sẽ rơi vào đá này sẽ bị phá
vỡ: nhưng trên whomsoever nó sẽ rơi, nó sẽ xay anh ta để bột.

8.6.5 THAM CHIẾU ĐẾN MECCA (BACCA), NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG, CŨNG PHÁT TRIỂN
ZAMZAM, NHANH CHÓNG VÀ MẠNH MẼ CỦA NGƯỜI HỒI GIÁO IN PSALMS 84/4-7
Trong những câu sau đây là một tham chiếu đến Mecca (mà viết cũng như Bacca trong kinh Qur'an),
để cuộc hành hương trong đó, để nước Zamzam cho Hagar và con trai Ishmael (hòa bình khi họ), sự
phát triển tăng cường và mạnh mẽ của người Hồi giáo.
Câu thơ của Thánh Vịnh 84/4-7 [164] như sau: làm thế nào hạnh phúc là những người cư trú trong
nhà của bạn, những người khen ngợi bạn liên tục. Selah. Hạnh phúc là những người có sức mạnh là ở
bạn, có trái tim được đặt trên cuộc hành hương. Khi họ đi qua thung lũng Baca, họ làm cho nó một
nguồn springwater; thậm chí mưa mùa thu sẽ bao gồm nó với phước lành. Họ đi từ sức mạnh đến
sức mạnh; mỗi xuất hiện trước khi Thiên Chúa tại Si-ôn.
8.6.6 ĐƯỢC BIẾT ĐẾN RỘNG RÃI ĐẶC BIỆT TIÊN TRI WHO SẼ ĐẾN SAU KHI CHÚA GIÊSU IN JOHN
1/20-21, 29
Trong những câu sau đây chúng tôi thấy rõ rằng đã có một tiên tri dự kiến khác hơn so với Chúa
Giêsu Kitô, và khác hơn so với John (hòa bình khi họ). Và nó là rõ ràng rằng tiên tri là một nhà tiên tri
được biết đến rộng rãi và đặc biệt đối với ông tuyên bố "rằng tiên tri" được sử dụng.
Câu thơ của John 1/20-21 là như sau: và ông (John) thú nhận, từ chối không; nhưng thú nhận, tôi
không phải là Chúa Kitô. Và họ yêu cầu ông, những gì sau đó? Nghệ thuật ngươi Elias? Và ông saith, I
'm not. Nghệ thuật ngươi rằng nhà tiên tri? Và ông trả lời, không Và như chúng ta thấy trong các câu
sau đây trong câu thơ của John 1/29, Chúa Giêsu Kitô đã hiện diện sau đó: ngày hôm sau, John seeth
Chúa Giêsu đến Ngài.
8.7

NHỮNG GÌ ĐANG CÓ NHỮNG ĐIỂM ĐỂ GẤU IN TÂM TRÍ TRONG KHI ĐỌC KINH QUR'AN?

Kinh Qur'an là lời của tác giả người không làm hại ở tất cả nếu chúng tôi không muốn làm theo
hướng dẫn của mình, và những người nào không hưởng lợi từ của chúng tôi được hướng dẫn. Kinh
Qur'an là một ưu tiên từ Creator của chúng tôi, như chúng ta thấy trong câu thơ sau đây:
Đọc (Kinh Qur'an), và Chúa của bạn là nhất Generous.
(Kinh Qur'an: 96/3)
Ông đã cho chúng ta sự tự do để chọn hướng dẫn của mình hay không. Vì vậy, kinh Qur'an là một
hướng dẫn cho các công bình, không phải cho tất cả. Điều này được nêu trong đoạn sau đây:
Thật vậy, Allah không phải là nhút nhát để trình bày một ví dụ là một muỗi hoặc những gì là nhỏ hơn
so với nó. Và những người có tin rằng biết rằng đó là sự thật từ Chúa của họ. Nhưng đối với những
người disbelieve, họ nói, "những gì đã làm Allah định bằng cách này như là một ví dụ?" Ông misleads
nhiều do đó và hướng dẫn nhiều do đó. Và ông misleads không ngoại trừ defiantly ngô nghịch.
(Kinh Qur'an: 2/26)
Allah đã willed đoàn kết tất cả con người xung quanh kinh Qur'an, ông có thể dễ dàng làm điều đó.
Do đó các nghiêm trọng sẽ hưởng lợi từ nó. Vì vậy, trong khi nghiên cứu Kinh Qur'an, người ta phải
chịu trong tâm trí các điểm nhất định:

Trước hết, một không phải bỏ lỡ các tin nhắn quan trọng vì lợi ích của các chi tiết. Hầu hết mọi người
có xu hướng bị mất trong chi tiết. Chúng tôi được khuyến khích bởi Allah có một tầm nhìn rộng. Có
một tham chiếu đến điều này trong đoạn sau đây:
Người ta đã gửi đến bạn cuốn sách: trong đó là câu thơ [có] chính xác, họ là nền tảng của cuốn sách;
những người khác được hoàn. Những người trong trái tim mà là sự cau có theo phần đó có nghĩa là
allegorical, tìm kiếm bất hòa, và tìm kiếm ý nghĩa ẩn của nó, nhưng không ai biết ý nghĩa ẩn của nó,
ngoại trừ Allah. Và những người chắc chắn căn cứ vào kiến thức nói: "chúng tôi tin vào cuốn sách;
toàn bộ của nó là từ Chúa của chúng tôi: "và không ai sẽ nắm bắt các thư ngoại trừ người đàn ông
của sự hiểu biết.

(Kinh Qur'an: 3/7)
Có rất nhiều các bản dịch của kinh Qur'an. Có những giới hạn của bản dịch như họ được dịch bởi con.
Mặc dù họ là đủ cho các tin nhắn quan trọng của đạo hồi, thỉnh thoảng chúng có thể chứa những sai
lầm, hoặc họ có thể giới hạn ý nghĩa. Phiên dịch viên có Ph D. và vv. có thể đã bỏ lỡ các chi tiết tồn tại
trong văn bản gốc. Mặt khác hầu hết các ngôn ngữ không có mức độ chi tiết của tiếng ả Rập. Ví dụ:
có các hình thức khác nhau của đại từ "họ" trong tiếng ả Rập cho mỗi nhóm của hai nam giới, Nam
giới nhiều hơn hai hai phái nữ, phái nữ hơn hai. Tất cả các hình thức khác nhau của "họ" thường
được phản ánh trong một bản dịch tiếng Anh chỉ với chữ "họ".
Vì vậy, cho một nghiên cứu nghiêm trọng và chi tiết trong kinh Qur'an, một cần phải có nhiều hơn
một bản dịch hoặc nên sử dụng một lời giải thích của kinh Qur'an mà bao gồm các từ nguyên của từ,
cross-references, và các ví dụ...
Trong khi đọc Kinh Qur'an và một phải có nó như một toàn thể. Trong khi tuyên bố mỗi phù hợp
trong bối cảnh của nó, nó cũng có thể giải thích một câu thơ trong một phần khác của kinh Qur'an. Ví
dụ, đọc trong một câu thơ về việc tạo ra trời và đất trong sáu ngày có thể nhầm lẫn một. Tuy nhiên,
đọc các tuyên bố trong đoạn sau đây sẽ làm rõ rằng ngày trong tầm nhìn của Allah là không giống
như ngày của chúng tôi:
Một ngày với Chúa của bạn cũng giống như một ngàn năm của những người mà bạn tin cậy.
(Kinh Qur'an: 22/47)
Hoặc sau khi đọc các tuyên bố trong đoạn sau người đọc sẽ hiểu rằng ngày cho Allah không chỉ xác
định bởi sự quay của trái đất xung quanh chính nó:
Các thiên thần và tinh thần sẽ lên đến Anh ta trong một ngày mà mức độ đó là 50.000 năm.
(Kinh Qur'an: 70/04)
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Thực sự, những người đã tin tưởng và thực hiện các công bình khoán họ sẽ có những khu vườn thiên
đường như một nộp,

Trong đó họ tuân thủ luôn luôn. Họ sẽ không muốn từ nó bất kỳ chuyển nhượng.

Nói, "nếu biển mực cho [viết] những lời của Chúa của tôi, biển sẽ được hết trước khi những lời của
Chúa tôi đã kiệt sức, ngay cả khi chúng tôi đưa như thế của nó như là một bổ sung này."

Nói, "tôi chỉ một con người như bạn, để mà đã được tiết lộ rằng Thiên Chúa là một Thiên Chúa. Vì vậy
bất cứ ai mong cho cuộc họp với Chúa của mình cho anh ta làm công việc công bình và không liên kết
trong việc tôn thờ của Chúa của mình bất cứ ai."

(Kinh Qur'an: 18/107-110)

Bởi thời gian,
Thật vậy, người đàn ông là mất,
Ngoại trừ những người đã tin tưởng và thực hiện hành động công bình và nên nhau thật và nên mỗi
khác kiên nhẫn [và kiên trì].
(Kinh Qur'an: 103/1-3)
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