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Yatay
1. Görünmeyen, gizli olan, gelecege ait olan, 
8. Bir konu üzerinde kafa yorma,sebeplerini ve niçin oldugunu arastirma, çözüm

yollari bulmaya çalisma,

9. Bir seyin sadece bilgisine sahip olmak, (Bilgi çesitlerinin en zayifi)
10. Allah’i dil  söylemek veya kalp ile hatirlamak,
11. Bir yerden baska bir yere göç etme,
13. Süphe,
16. Samimiyet ,dogruluk, içtenlik
19. Kisiyi kendi davranislari hakkinda bir yargida bulunmaya iten, kisinin kendi ahlak

degerleri üzerine dolaysiz ve kendiliginden yargilama yapmasini saglayan
güç.iç mahkeme,

21. insanin herhangi bir anda bütün ruhsal ve vücut çalismalarindan,
davranislarindan haberli olmasi-bilgi sahibi olmasi-hali,

23. Allah’i birleme,Allah’tan baska ilah olmadigin kabul etme inanci,
24. Dogru, akla uygun yargilar verme yetenegi, akliselim
26. Kalbiyle inanmadigi halde diliyle inandigini söyleyen kimse, iki yüzlü
27. Insanlarin anamla, düsünme ,konusma ve davranislarini kontrol etmesini

saglayan yetenek,us

29. Peygamberlerin Allah’tan aldigi bilgileri insanlara ulastirmasi, bildirmesi
30. Günahlardan ve kötülüklerden korunma,
31. Allah'in  canlilarin yararina yaratmis ildugu seylerin hepsi,

Dikey
2. Insanoglu,insan,
3. Huy, karakter, Insanin yaratilisindan gelen aile ve toplum içinde yasanarak

kazanilan iyi ve güzel huylar

4. Güvenilir,
5. Allah’i  bütün noksan sifatlardan uzaklastirma,
6. Allah'a ortak kosmak,
7. Peygamberlerin sonuncusu,

10.  Insanin düsünme, akil yürütme, objektif gerçekleri algilama, yargilama ve
sonuç çikarma yeteneklerinin tamami

12. Allah'in emir ve yasaklarini peygamberlerine bildirmesi,
14. Gerçekleri yanilmadan görebilme yetenegi, uzagi görüs, sezis, uyaniklik,

anlayis, kavrayis, saggörü, önsezi,

15. Bir fikre bir inanca körü körüne baglanip baska düsünce ve inançlara yasam
hakki tanimama,

17. Önem verilen, sayilan birinden gelen iyilik, yardim, ihsan, 
18. Kisinin kendi davranislarini veya kendi yetki alanina giren herhangi bir olayin

sonuçlarini üstlenmesi,

20. Bilgisizlik
22. Allah katindaki tek din,
25. Birinin suçunu bagislama, yarligama, merhamet etme
28. Dinimizin temel kaynagi,


