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УВОД
Хвала на Аллах, и поздрава и спасението да са върху последния
пророк, Мухаммед син на Абдуллах (С.А.В.).
В разпространяването на ислямските науки има велики следи в
разясняване на същността на Исляма,заздравяване основите на религията, и издигане на обществото.
Тази благородна цел е целта на Ислямския университет, който иска
да я осъществи по пътя на приканването ( деа`ва ) и разясняване на
науките. За да се осъществи това, деканата за научни изследвания се
занимава с програмиране и подготвяне на много желани и научни
мероприятия, като степенувани изучавания на Исляма и неговите
добри качества, и тяхното разпространяване, и се грижи да предаде
на синовете на ислямската общност най-достоверните и правилни
знания за Исляма, за неговото убеждение и вяра, и неговите задължения.
Сега ви предлагаме тази книга “ Основите на Исляма “. Тя е една
от програмите на деканата за научни изследвания, като искаше от
група преподаватели в университета, да съберат и напишат тази
тема. След това задължи научната комисия към деканата, да провери каквото са написали, да допълнят каквото са изпуснали, и да
излезне на подходящия начин, като свързваха всички научни положения с нейните доказателства от Корана и Суннета.
Деканата се грижи - чрез тези книги - да предаде на синовете на
ислямския свят полезни религиозни знания, и затова ги превежда на
всички езици и ги вкарва в програмата за международни знания ( ИНТЕРНЕТ ).
Накрая искаме от Всевишния Аллах да награди власта на кралство
Саудитска Арабия с най-пълноценните награди, за голямия труд,
който полагат за Исляма и неговото разпострянение и защитаване, и
за всички положени грижи за този университет.
И искаме от Благословенния и Всевишен Аллах да се възползват
хората от тази книга, и да помогне да се осъществят останалите
научни мероприятия на деканата – с Неговата почит и благоволение. Също искаме от Всевишния Аллах да ни напъти всички към онова,
което обича и е доволен от него, и да ни отреди от напътващите към
истината и да бъдем нейни помощници.
Аллах да поздрави с почит и спасение Неговия раб и пратеник,
нашия Пророк Мухаммед (С.А.В.), семейството му и неговити сподвижници.
Деканат за научни изследвания
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Основите на Исляма
Първата основа: Свидетелстване, че няма друг бог,
освен Аллах и, че Мухаммед (С.А.В.) е пратеник на
Аллах.
Тези две свидетелствания са входа към Исляма. Те са неговата
най- велика основа, не може да се каже, че човек е мусюлманин,
освен след като ги изрече, и извършва всички дела чрез тях, и с
тях неверника става мусюлманин.
1- Значението на “ Няма друг бог, освен Аллах”.
Това свидетелстване трябва да се произнесе с уста, като се знае
неговото значение, и извършване на дела чрез него- явни и скрити. Но ако само се произнесе, без да се знае неговото значение,
нито се извършват делата чрез него, няма полза от него - това е
единно становище на учените - а напротив е довод против самия
човек.
Значението на “ Няма друг бог, освен Аллах” е- няма истински
обожаван, освен Аллах, Единствения, Всеславения, Всевишния.
Това свидетелстване съдържа две основи: отричане и подвърждаване. Отричане на божественността от всички, освен от Аллах,
и подвърждаването й на Аллах- единствения, няма съдружник на
Него.
Неверничеството обхваща идолите - а те са всичко, което се
обожава след Всевишния Аллах, и са доволни, че ги обожават,
като човек, камък, дърво, измислени неща и сладострастиякоито трябва да се мразят и да се стои далече от тях. И който изрече свидетелстването, но вярва в каквото се обожава след
Аллах, не е извършил нужното от това свидетелстване.
Всевишния Аллах казва:

〈 ∩⊇∉⊂∪ ÞΟŠÏm§9$# ß⎯≈yϑôm§9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Hω ( Ó‰Ïn≡uρ ×µ≈s9Î) ö/ä3ßγ≈s9Î)uρ ®
(١٦٣ )اﻟﺒﻘﺮة
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“ Вашият Господар е единственият. Няма друг Бог, освен Него, Всемилостивия, Милосърдния.”
(сура ал-Бакара-163)

ÏNθäó≈©Ü9$$Î/ öàõ3tƒ ⎯yϑsù 4 Äc©xöø9$# z⎯ÏΒ ß‰ô©”9$# t⎦¨⎫t6¨? ‰s% ( È⎦⎪Ïe$!$# ’Îû oν#tø.Î) Iω ®
ª!$#uρ 3 $oλm; tΠ$|ÁÏΡ$# ω
Ÿ 4’s+øOâθø9$# Íοuρóãèø9$$Î/ y7|¡ôϑtGó™$# Ï‰s)sù «!$$Î/ -∅ÏΒ÷σãƒuρ
(٢٥٦ )اﻟﺒﻘﺮة

〈 ∩⊄∈∉∪ îΛ⎧Î=tæ ìì‹Ïÿxœ

“ Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината
от заблудата. Който отхвърли идолите, а повярва в Аллах,
той се е хванал за най-здравата връзка, която не се къса.
Аллах е всечуващ, всезнаещ.”
(сура ал-Бакара-256)
А значението на ( Бог )- Той е истинския обожаван. А който се
убеди, че Той е създателя, даващия прехраната, всемогъщия да
сътворява, но вярва, че само това е достатъчно, но съдружава с
Аллах, няма полза от “ Няма друг бог, освен Аллах” в земния
живот с влизането му в Ислям, нито ще го спаси от вечното
наказание в отвъдния свят. Всевишния Аллах казва:

t≈|Áö/F{$#uρ yìôϑ¡¡9$# à7Î=ôϑtƒ ⎯¨Βr& ÇÚö‘F{$#uρ Ï™!$yϑ¡¡9$# z⎯ÏiΒ Νä3è%ã—ötƒ ⎯tΒ ö≅è% ®
ãÎn/y‰ãƒ ⎯tΒuρ Çc‘y⇔ø9$# š∅ÏΒ |MÍh‹yϑø9$# ßlÌøƒä†uρ ÏMÍh‹yϑø9$# z⎯ÏΒ ¢‘y⇔ø9$# ßlÌøƒä† ⎯tΒuρ
(٠٣١ )ﻳﻮﻧﺲ

〈 ∩⊂⊇∪ tβθà)−Gs? Ÿξsùr& ö≅à)sù 4 ª!$# tβθä9θà)uŠ|¡sù 4 zö∆F{$#

“ Кажи: Кой ви дава препитанието от небето и земята? Или
кой владее слуха и зрението? И кой изважда живото от мъртвото, и изважда мъртвото от живото? И кой управлява
делото? Ще рекат: Аллах! Кажи: А нима не се боите?”
(сура Юнус-31)
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[™!$tΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# š∅ÏiΒ Νà6s9 tΑt“Ρr&uρ uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ ô⎯¨Βr& ٠®
(#θçGÎ6⊥. è? βr& óΟä3s9 šχ%Ÿ2 $¨Β 7πyfôγt/ šV#sŒ t,Í←!#y‰tn ⎯ÏµÎ/ $uΖ÷Fu;/Ρr'sù
(٠٦٠ )اﻟﻨﻤﻞ

〈 ∩∉⊃∪ tβθä9Ï‰÷ètƒ ×Πöθs% öΝèδ ö≅t/ 4 «!$# yì¨Β ×µ≈s9Ï™r& 3 !$yδtyfx©

“ Или Онзи, Който сътвори небесата и земята, и изсипа за вас
вода от небето, и чрез нея сторихме да израснат прелестни
градини? Вие не бихте сторили дърветата да израстат. И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Не, ала те са хора отклонени.”
(сура ан Немль-60)

〈 ∩∇∠∪ tβθä3sù÷σãƒ 4’¯Τr'sù ( ª!$# £⎯ä9θà)u‹s9 öΝßγs)n=yz ô⎯¨Β ΝßγtFø9r'y™ ⎦È⌡s9uρ ®
(٠٨٧ )اﻟﺰﺧﺮف
“ И ако ги попиташ кой ги е сътворил, ще кажат: Аллах! Как
тогава биват подлъгвани?”
( сура аз-Зухруф-87 )
2- Условията на “ Няма друг бог, освен Аллах”.
1- Знание - тоест да се знае неговото значение, отричайки и
подвърждавайки. Знание, което е спротивно на невежието, като се отрича служенето на друг, освен Аллах, Който
няма съдружник, и никой, освен Него не заслужава да му
се служи.
2- Сигурност, която е спротивна на съмнението, като го
произнася със сигурност и спокойствие в сърцето си- напълно сигурен в неговото значение.
3- Приемане, което е спротивно на отхвърляне, като приема
всичко, до което го довежда това свидетелстване, със
сърцето си и езика си, вярва в известията и се подчинява
на заповедите, отдалечава се от забраненото и не се съпротивлява на доказателствата, нито ги отхвърля или променя от истинското им значение.
4- Следване, което е спротивно на изоставяне, като се
подчинява и извършва с убеждение всичко, което съдържа това свидетелстване - явно и скрито.
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5- Правдивост, която е спротивна на лъжата, като произнася
“ Няма друг бог, освен Аллах” вярвайки със сърцето си, и
с езика си потвърждава това в сърцето си- явните и
скритите му дела.
Който произнесе свидетелстването с езика си, но отрече
неговото значение със сърцето си, няма полза от него,
както правят двуличниците и лицемерите, които казват с
устите си, каквото не е в сърцата им.
6- Искренност, която е спротивна на многобожието (ширк).
Тя представлява: да изчисти човек делата си с добро
възнамерение от всички пороци на многобожието.
Всевишния Аллах казва:

〈 u™!$xuΖãm t⎦⎪Ïe$!$# ã&s! t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ ©!$# (#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ωÎ) (#ÿρâÉ∆é& !$tΒuρ ®
(٠٠٥ )اﻟﺒﻴﻨﺔ

7-

“ И бе им повелено да служат единствено на Аллах,
предани Нему в религията, правоверни.”
(сура ал-Бейине-5)
Обич, която е спротивна на омразата, като обича това свидетелстване, и каквото съдържа и до каквото го довежда.
Да обича вярващите, които го изричат и спазват неговите
условия, и да мрази нещата, които го развалят. Това се
вижда когато човек дава предимство на всичко, което
обича Аллах, дори да не съвпада на сладострастията на
човек. Да мрази каквото мрази Аллах, дори да го желае
душата му. Да взема за приятели онези, които обичат
Аллах и Неговия пратеник, и да мрази онези, които
мразят Аллах и Неговия пратеник. Всевишния Аллах казва:

øŒÎ) ÿ…çµyètΒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ zΟŠÏδ≡tö/Î) þ’Îû ×πuΖ|¡ym îοuθó™é& öΝä3s9 ôMtΡ%x. ô‰s% ®
«!$# ÈβρßŠ ⎯ÏΒ tβρß‰ç7÷ès? $£ϑÏΒuρ öΝä3ΖÏΒ (#äτℜu™tç/ $¯ΡÎ) öΝÍηÏΒöθs)Ï9 (#θä9$s%
4©®Lym #´‰t/r& â™!$ŸÒøót7ø9$#uρ äοuρ≡y‰yèø9$# ãΝä3uΖ÷t/uρ $uΖoΨ÷t/ #y‰t/uρ ö/ä3Î/ $tΡöxx.
(٠٠٤ )اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ
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〈 ÿ…çνy‰ômuρ «!$$Î/ (#θãΖÏΒ÷σè?

“ Хубав пример за вас е Ибрахим и онези, които бяха
заедно с него, когато казаха на своя народ: Непричастни сме към вас за онова, на което служите вместо
на Аллах! Ние ви отхвърляме и ще се появи вражда и
омраза помежду ни, докато не повярвате единствено в
Аллах.”
(сура ал-Мумтехине-4)

Éb=ßsx. öΝåκtΞθ™6Ïtä† #YŠ#y‰Ρr& «!$# ÈβρßŠ ⎯ÏΒ ä‹Ï‚−Gtƒ ⎯tΒ Ä¨$¨Ζ9$# š∅ÏΒuρ ®
(١٦٥ )اﻟﺒﻘﺮة

〈 °! ${6ãm ‘‰x©r& (#þθãΖtΒ#u™ t⎦⎪É‹©9$#uρ ( «!$#

“ А някои от хората приемат за богове други вместо
Аллах, обичат ги, както трябва да се обича Аллах. А
които вярват, най-силно обичат Аллах.”
(сура ал-Бакара-165)
Който произнесе “Няма друг бог, освен Аллах” с искренност и
твърдо убеждение, и се предпази от голямото и малко съдружаване, нововъведенията и греховете, той ще е напътен от заблудата в земния живот, ще бъде предпазен от наказанието и ще му
бъде забранен Огъня.
Всеки човек е задължен да изпълни тези условия, да се придържа към тях, но не е задължен да ги знае на памет.
Това велико изречение “ Няма друг бог, освен Аллах” е теухид
Улюхийе (служене само на Аллах). Той е най-важния от трите
вида теухид, в него се получи разногласие между пророците и
техните народи. Заради неговото осъществяване се изпратиха
пратениците, както казва Всевишния Аллах:

(#θç7Ï⊥tGô_$#uρ ©!$# (#ρß‰ç6ôã$# Âχr& »ωθß™§‘ 7π¨Βé& Èe≅à2 ’Îû $uΖ÷Wyèt/ ô‰s)s9uρ ®
(٠٣٦ | 〈 )اﻟﻨﺤﻞNθäó≈©Ü9$#
“ И при всяка общност изпратихме пратеник: Служете на
Аллах и странете от идолите!”
(сура ан-Нехль-36)

6

O$tΡr& HωÎ) tµ≈s9Î) Iω …çµ¯Ρr& Ïµø‹s9Î) û©ÇrθçΡ ωÎ) @Αθß™§‘ ⎯ÏΒ šÎ=ö6s% ⎯ÏΒ $uΖù=y™ö‘r& !$tΒuρ ®
(٠٢٥  ∪∈⊄∩ 〈 )اﻷﻧﺒﻴﺎءÈβρß‰ç7ôã$$sù
“ И на всеки пратеник, когото Ние пратихме преди теб, дадохме откровението (вахь): Няма друг бог, освен Мен! Служете (единствено) на Мен!”
(сура ал-Енбия-25)
Значението на теухид Улюхийе
Теухид Улюхийе е потвърждение, че наистина Аллах е притежателя на истинската божественост, всички създания на Него
служат. Ибадета е само за Него – единствения, Който няма съдружник.
Този теухид се нарича Улюхийе, или Иляхийе, защото се изгражда на искренно обожаване, а то е: най-голямата обич към
Аллах, единствения. Също така се нарича:
А)- Теухид на ибадета и служенето, защото се изгражда на искренно служене на Аллах, единствения.
Б)- Теухид на желанието, защото се изгражда на желание лицето
на Аллах, с извършване на дела.
В)-Теухид на възнамерението, защото се изгражда на искренно
възнамерение, довеждащо до искрен ибадет на Аллах, единствения.
Г )-Теухид на искането, защото се изгражда на искренно искане
от Всевишния Аллах.
Д )-Теухид на делата, защото се изгражда на искренни дела за
Всевишния Аллах.
Неговия пропис (хукм)
Теухид Улюхийе е фарз ( строго задължение ) за всички раби.
Не могат да влезнат в Ислям, освен чрез него, и няма да се спасят
от Огъня, освен с убеждение в него и извършване на дела чрез
него. Той е първото задължение на всеки зрялостен човек ( мукеллеф ), да вярва в него и да извършва делата си чрез него. Той
е първото нещо, с което се започва в приканването ( деава ) към
7

Ислям и разясняването му. Доказателство, че той е фарз са знаменията от Корана и хадисите от Суннета. Заради него Аллах
сътвори създанията и низпосла книгите.
Всевишния Аллах казва:

ÏµøŠs9Î)uρ (#θãã÷Šr& Ïµø‹s9Î) 4 ÿ⎯ÏµÎ/ x8Îõ°é& Iωuρ ©!$# y‰ç6ôãr& ÷βr& ÝVóÉ∆é& !$yϑ¯ΡÎ) ö≅è% ®
(٠٣٦ )اﻟﺮﻋﺪ

〈 ∩⊂∉∪ É>$t↔tΒ

“Кажи: Повелено ми е да служа единствено на Аллах и да не
съдружавам с Него. Към Него зова и моето завръщане е при
Него.”
(сура ар-Раад-36)

(٠٥٦ )اﻟﺬارﻳﺎت

〈 ∩∈∉∪ Èβρß‰ç7÷èu‹Ï9 ωÎ) }§ΡM}$#uρ £⎯Ågø:$# àMø)n=yz $tΒuρ ®

“ Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да ми служат.”
(сура аз-Зарият-56)
И Пратеника (С.А.В.) рече на Муаз (Р.А.):

)) اﻧﻚ ﺗﺄﺗﻲ ﻗﻮﻣﺎ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻠﻴﻜﻦ أ ول ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮهﻢ اﻟﻴﻪ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ اﻟ ﻪ اﻻ
 ﻓﺎ ن هﻢ أﻃﺎﻋﻮك ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ أن اﷲ اﻓﺘﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺧﻤ ﺲ ﺻ ﻠﻮا ت ﻓ ﻲ، اﷲ
آ ﻞ ﻳ ﻮم و ﻟﻴﻠ ﺔ ؛ ﻓ ﺎن ه ﻢ أﻃ ﺎﻋﻮك ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺄﻋﻠﻤﻬﻢ أن اﷲ اﻓﺘ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺻ ﺪﻗﺔ
((....ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﻏـﻨﻴﺎﺋﻬﻢ ﻓﺘﺮد ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاءهﻢ
“ Наистина, ти ще идеш при народ, на които им е низпослана
книга, затова, първото към което ще ги приканиш, нека да е
свидетелстването, че няма друг бог, освен Аллах. Ако те се
подчинят на това, извести ги, че Аллах им е отредил (фарз) пет
молитви във всяко денонощие. Ака те се подчинят на това,
извести ги, че Аллах им е отредил милостиня (зекят), която се
взема от богатите им и се дава на бедните...”
(предаден от Бухари и Муслим)
Този вид теухид е най-доброто нещо от делата, и най-великото
нещо, което премахва греховете.
Утбан ( Р.А.) пренася от Пратеника на Аллах (С.А.В.) следния
хадис:
)) ﻓﺈن اﷲ ﺣﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺑﺬﻟﻚ وﺟﻪ اﷲ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“ Наистина, Аллах забрани Огъня на онзи, който каже: Няма
друг бог, освен Аллах, желаейки лицето на Аллах.”
(предаден от Бухари и Муслим)
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Всички пратеници бяха обединени в свидетелстването, че
няма друг бог, освен Аллах
Всички пратеници бяха обединени в приканването им на техните народи към словото “ Няма друг бог, освен Аллах”, и ги
застрашаваха, ако се отрекат от него, както ни известява честития Коран в много знамения.
Всевишния Аллах казва:

O$tΡr& HωÎ) tµ≈s9Î) Iω …çµ¯Ρr& Ïµø‹s9Î) û©ÇrθçΡ ωÎ) @Αθß™§‘ ⎯ÏΒ šÎ=ö6s% ⎯ÏΒ $uΖù=y™ö‘r& !$tΒuρ ®
(٠٢٥ )اﻷﻧﺒﻴﺎء

〈 ∩⊄∈∪ Èβρß‰ç7ôã$$sù

“ И на всеки пратеник, когото Ние пратихме преди теб,
дадохме откровението (вахй): Няма друг бог, освен Мен!
Служете (единствено) на Мен!”
(сура ал-Енбия-25)
Пратеника (С.А.В.) даде пример за обединението на пророците в приканването им към това слово, като ни извести, че
пророците са братя - майките им са различни, но религията на
всички пророци е една. Основата на религията на пророците е
една, и тя е теухид (служене единствено на Аллах), дори да се
различаваха шериатите им, както се различават децата, които са
от различни майки, но от един баща.
3- Значението на “ Мухаммед (С.А.В.) е пратеник на
Аллах”.
А)- Значението на “ Мухаммед (С.А.В.) е пратеник на Аллах” е
да се следва всичко, което е наредил, да се вярва в каквото е
известил, да се отдалечава от онова, което е забранил и предупредил, и да се обожава Аллах с каквото е прописал.
Б)- Осъществяване на свидетелстването, че “Мухаммед (С.А.В.)
е пратеник на Аллах”. То се осъществява с вяра и пълно убеждение, че Мухаммед (С.А.В.) е раб на Аллах и Неговия пратеник,
Който го изпрати към всички джинове и хора. Той е последния
от пророците и пратениците, той е приближен раб при Аллах, и
не притежава нищо от божествените качества.Трябва да се след-
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ва и да се спазва неговата заповед и забрана, да се придържаме
към неговия Суннет - в словата му, делата му и вярата му.
Всевишния Аллах казва:

〈 $·èŠÏΗsd öΝà6ö‹s9Î) «!$# ãΑθß™u‘ ’ÎoΤÎ) ÚZ$¨Ζ9$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ ö≅è% ®
(١٥٨ )اﻷﻋﺮاف
“ Кажи: О, хора, аз съм Пратеника на Аллах при всички
вас.”
(сура ал-Еа`раф-158)

(٠٢٨ )ﺳﺒﺄ

〈 #\ƒÉ‹tΡuρ #ZÏ±o0 Ä¨$¨Ψ=Ïj9 Zπ©ù!$Ÿ2 ωÎ) y7≈oΨù=y™ö‘r& !$tΒuρ ®

“ И те изпратихме Ние (о, Мухаммед ) за всички хора само
като благовестител и предупредител.”
(сура Себе-28)

zΟs?$yzuρ «!$# tΑθß™§‘ ⎯Å3≈s9uρ öΝä3Ï9%y`Íh‘ ⎯ÏiΒ 7‰tnr& !$t/r& î‰£ϑptèΧ tβ%x. $¨Β ®
(٠٤٠ )اﻷﺣﺰاب

〈 z⎯↵ÍhŠÎ;¨Ψ9$#

“ Мухаммед не е баща на никого от вашите мъже, а е Пратеника на Аллах и последния от пророците.”
(сура ал-Ахзаб-40)

(٠٩٣ )اﻹﺳﺮاء

〈 ∩®⊂∪ Zωθß™§‘ #Z|³o0 ωÎ) àMΖä. ö≅yδ ’În1u‘ tβ$ysö7ß™ ö≅è% ®

“ Кажи (о, Мухаммед ): Пречист е моят Господар! Не съм ли
само един човек - пратеник?”
(сура ел-Исра-93)
Това свидетелстване обхваща следните неща:
Първо: Признаване на неговото пророчество и вяра със сърцето
си в него.
Второ: Изричане на “ Мухаммед е пратеник на Аллах” с уста,
показвайки го явно с уста.
Трето: Да се следва с дела във всичко, което е известил от истината, и да се изостави онова, което е забранил от заблудата.
Всевишния Аллах казва:
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«!$$Î/ Ú∅ÏΒ÷σãƒ ”Ï%©!$# Çc’ÍhΓW{$# Äc©É<¨Ψ9$# Ï&Î!θß™u‘uρ «!$$Î/ (#θãΨÏΒ$t↔sù ®
(١٥٨ )اﻷﻋﺮاف

〈 ∩⊇∈∇∪ šχρß‰tGôγs? öΝà6¯=yès9 çνθãèÎ7¨?$#uρ ⎯ÏµÏG≈yϑÎ=Ÿ2uρ

“ Вярвайте в Аллах и в Неговия пратеник - неграмотния
пророк, който вярва в Аллах и в Неговите слова, и го следвайте, за да сте напътени!”
(сура ал-Еа`раф-158)
Четвърто: Да се вярва във всичко, което е известил.
Пето: Да се обича повече от обичта ни към самите нас, богатствата, децата, родителите и всички хора, защото е пратеник на
Аллах, който го обича, той обича Аллах, и го прави заради
Аллах.
Същността на обичта към него е следване на заповедите му и
отдалечаване от забраните му.
Всевишния Аллах казва:

ö/ä3s9 ö Ïøótƒuρ ª !$# ã Νä3ö7Î6ósãƒ ‘ÏΡθãèÎ7¨?$$sù © !$# t βθ™7Åsè? óΟçFΖä. βÎ) ö≅è% ®
(٠٣١ )ﺁل ﻋﻤﺮان

〈 ö/ä3t/θçΡèŒ

“ Кажи: Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви
заобича, и ще опрости греховете ви.”
(сура Али Имран-31)
Пратеника ( С.А.В.) рече:
(( )) ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪآﻢ ﺣﺘﻰ أآﻮن أﺣﺐ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ واﻟﺪﻩ و وﻟﺪﻩ و اﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌﻴﻦ
“ Няма да увярва който и да е от вас, докато не ме обича
повече от родителя си, детето си и от всички хора”
(предаден от Енес-Р.А.- при Бухари и Муслим)
Всевишния Аллах казва:

tΑÌ“Ρé& ü“Ï%©!$# u‘θ‘Ζ9$# (#θãèt7¨?$#uρ çνρã|ÁtΡuρ çνρâ‘¨“tãuρ ⎯ÏµÎ/ (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$$sù ®
(١٥٧ )اﻷﻋﺮاف

〈 ∩⊇∈∠∪ šχθßsÎ=øßϑø9$# ãΝèδ y7Í×¯≈s9'ρé& ÿ…çµyètΒ

“ Които повярват в него и го почитат, и го подкрепят, и следват Светлината, низпослана с него, тези са сполучилите.”
(сура ал-Еа`раф-157)
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Шесто: Твърдо убеждение, че неговия Суннет е втората основа
за вземане на знание в шериата на Исляма, след честития Коран,
и не се отхвърля заради разума.
Седмо: Да се извършват делата чрез неговия Суннет, неговите
слова да са пред мнението на който и да е, да се приемат както са
и да присъждаме според неговия шериат, и да сме доволни от него.
Всевишния Аллах казва:

Ÿω §ΝèO óΟßγoΨ÷t/ tyfx© $yϑŠÏù x8θßϑÅj3ysãƒ 4©®Lym šχθãΨÏΒ÷σãƒ Ÿω y7În/u‘uρ Ÿξsù ®
〈 ∩∉∈∪ $VϑŠÎ=ó¡n@ (#θßϑÏk=|¡ç„uρ |MøŠŸÒs% $£ϑÏiΒ %[`tym öΝÎηÅ¡àΡr& þ’Îû (#ρß‰Ågs†
(٠٦٥ )اﻟﻨﺴﺎء
“ Но не- кълна се в твоя Господар!- те не ще станат вярващи,
докато не те сторят съдник за всеки възникнал спор помежду
им; после не намират затруднение у себе си относно онова,
което си решил и напълно се подчиняват.” (сура ан-Ниса-65)
4- Високите степен на “ Няма друг бог, освен Аллах, и
Мухаммед (С.А.В.) е пратеник на Аллах”.
Тази основа има велики качества, споменати в Корана и Суннета. От тях са:
А)- Че е първата основа от основите на Исляма, на която се изгражда религията. Тя е основата на общността и първото нещо, с
което човек влиза в Ислям, заради тази основа се сътвориха небесата и земята.
Б)- Че с нейното осъществяване се събира между служенето на
Всевишния и Всеславен Аллах, и прилагането на шериата на
Неговия пратеник Мухаммед (С.А.В.).
В)- Че тази основа е причината за запазването на човека и богатството. Който я произнесе с уста, тя става причина за запазване
на неговата кръв и богатство.
Г)- Словото “ Намя друг бог, освен Аллах” е най-доброто дело,
най-великото нещо за опрощаване на греховете, и най-тежкото
нещо на Везната на Съдния ден. То е причината за влизането в
Дженнета и спасяването от Джехеннемския огън.

12

Ако се сложат седемте небеса и седемте земи, от едната страна
на Везната, а “ Няма друг бог, освен Аллах” от другата страна на
везната, ще натежи(  – )ﻻ ا ﻟﻪ اﻻ اﷲНяма друг бог, освен Аллах.
Убаде ( Р.А.) пренася от Пратеника (С.А.В.), че е рекъл:
(()) ﻣﻦ ﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ و أ ن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ و رﺳﻮﻟﻪ ﺣﺮّم اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻨّﺎر
“ Който свидетелства, че няма друг бог, освен Аллах, и че
Мухаммед е Неговия раб и пратеник, Аллах му забранява да
влезе в Огъня.”
(предаден от Муслим)
Д )- Че тази основа съдържа споменаване на Аллах (зикир),
молене на Аллах (дуа) и благодарност, също така се използва при
молене в ибадета и при искане. Тя е най-много употребявания
зикир и най-лесно се извършва. Тя е най-хубавото слово, найздравата връзка и словото на искренността. Заради нея се сътвориха небесата и земята и всички създания, заради нея се изпратиха пратениците и се низпослаха книгите. Прописана е за изпълване на суннета и фарза, заради нея се вдигнаха сабите на
Джихад. Който я произнесе с уста и извършва делата си чрез неяискренно вярвайки, приема я и я обича, ще влезе в Дженнета с
делата, които извършва.

Втората основа: Отслужване на молитвата.
Молитвата се счита за най-великия ибадет, с най-ясните доказателства. Исляма обръща огромно внимание на молитвата, като
разясни нейното предимство и нейната степен над другите ибадети. Тя е връзката между човека и неговия Господар. Чрез нея
се вижда спазването на всеки раб заповедите на неговия Господар.
1- Същността й.
Салят- в арабския език означава молене (дуа), както е в
следното знамение:

(١٠٣  〈 )اﻟﺘﻮﺑﺔöΝçλ°; Ö⎯s3y™ y7s?4θn=|¹ ¨βÎ) ( öΝÎγø‹n=tæ Èe≅|¹uρ ®
“ И се моли за тях! Твоето молене е успокоение за тях.”
(сура ат-Теубе-103)
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А в Ислям, молитвата е ибадет, съдържащ определени слова и
движения, започва с текбир (Аллаху екбер) и завършва със селям.
Съдържа слова, като: текбир, учене на Коран, тесбих, молене и
други. А движения, като: стоене прав, руку, седжде, сядане и
други.
2- Важността на молитвата при пророците и пратениците
(С.А.В.).
Молитвата е от ибадетите, които бяха прописани в предишните
небесни религии, и в религията на нашия пророк Мухаммед
(С.А.В.). Ибрахим (А.С.) искаше от Аллах да го отреди и неговото семейство от отслужващите молитвата, казвайки:

(٠٤٠ © 〈 )إﺑﺮاهﻴﻢÉL−ƒÍh‘èŒ ⎯ÏΒuρ Íο4θn=¢Á9$# zΟŠÉ)ãΒ ©Í_ù=yèô_$# Éb>u‘ ®
“ Господарю мой, стори мен и потомството ми да отслужваме
молитвата!”
(сура Ибрахим-40)
А Исмаил (А.С.) нареждаше на семейството си да отслужват
молитвата, казвайки:

(٠٥٥ )ﻣﺮﻳﻢ

〈 Íο4θx.¨“9$#uρ Íο4θn=¢Á9$$Î/ …ã&s#÷δr& ããΒù'tƒ tβ%x.uρ ®

“ И повеляваше той на своя народ да отслужва молитвата.”
(сура Мерйем-55)
Всевишния Аллах казва, обръщайки се към Муса (А.С.):

〈 ∩⊇⊆∪ ü“Ìò2Ï%Î! nο4θn=¢Á9$# ÉΟÏ%r&uρ ’ÎΤô‰ç6ôã$$sù O$tΡr& HωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$# $tΡr& û©Í_¯ΡÎ) ®
(٠١٤ )ﻃﻪ
“ Аз съм Аллах. Няма друг бог, освен Мен. Затова на Мен
служи и отслужвай молитвата, за да Ме споменаваш.”
(сура Таха-14)
Аллах я завеща на Неговия пророк Иса (А.С.) в словата Си:
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$tΒ Íο4θŸ2¨“9$#uρ Íο4θn=¢Á9$$Î/ ©Í_≈|¹÷ρr&uρ àMΖà2 $tΒ t⎦ø⎪r& %º.u‘$t7ãΒ ©Í_n=yèy_uρ ®
(٠٣١  ∪⊇⊂∩ 〈 )ﻣﺮﻳﻢ$|‹ym àMøΒßŠ
“ И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам зекята, докато съм
жив.”
(сура Мерйем-31)
Аллах отреди молитвата, като фарз на Неговия пророк Мухаммед (С.А.В.) в небесата, в ноща Исра и Миарадж. В началото
Аллах отреди 50 молитви, след това ги намали на пет - пет в
извършване, петдесет в награждаване.
Петте молитви са:
-сутринна (феджр)
-обедна (зухр)
-следобедна (аср)
-вечерна (мегриб)
-нощна (иша).
Това е единно становище на ислямските учени.
3- Доказателствата за отреждането на молитвата.
Доказателствата за молитвата са много, от тях са:
Първо: От Корана:

(٠٤٣  〈 )اﻟﺒﻘﺮةnο4θx.¨“9$# (#θè?#u™uρ nο4θn=¢Á9$# (#θßϑŠÏ%r&uρ ®
“ И отслужвайте молитвата, и давайте зекята!”
(сура ал-Бакара-43)

〈 ∩⊇⊃⊂∪ $Y?θè%öθ¨Β $Y7≈tFÏ. š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tã ôMtΡ%x. nο4θn=¢Á9$# ¨βÎ) ®
(١٠٣ )اﻟﻨﺴﺎء
“ За вярващите молитвата е предписание в определено време.”
(сура ан-Ниса-103)
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(#θßϑ‹É)ãƒuρ u™!$xuΖãm t⎦⎪Ïe$!$# ã&s! t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ ©!$# (#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ωÎ) (#ÿρâÉ∆é& !$tΒuρ ®
(٠٠٥  〈 )اﻟﺒﻴﻨﺔ4 nο4θx.¨“9$# (#θè?÷σãƒuρ nο4θn=¢Á9$#
“ И бе им повелено да служат единствено на Аллах, предани
Нему, и да отслужват молитвата, и да раздават зекята.”
(сура ал-Бейине-5)
Второ: От Суннета:
1-Хадиса на Ибн Омер ( Р.А.), че Пратеника на Аллах (С.А.В.) е
рекъл:
،  و أن ﻣﺤﻤ ﺪا رﺳ ﻮل اﷲ،  ﺷ ﻬﺎدة أن ﻻ اﻟ ﻪ اﻻ اﷲ، )) ﺑﻨﻲ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ
[ و ﺻﻮم رﻣﻀﺎن (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ،  و ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ، و اﻗﺎم اﻟﺼﻼة و ا ﻳﺘﺎء اﻟﺰآﺎة
“ Исляма се изгражда на пет основи:
-Свидетелстване, че няма друг бог, освен Аллах, и че Мухаммед е
пратеник на Аллах.
-Отслужването на молитвата.
-Даването на зекята.
-Поклонението Хадж при Дома.
-И говеенето в Рамазан.”
(предаден от Бухари и Муслим)
2-Хадиса на Омер ибн ал-Хаттаб ( Р.А.), в който Пратеника
(С.А.В.) казва:
)) اﻻﺳﻼم أن ﺗﺸﻬﺪ أن ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ و أن ﻣﺤﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ ـ ﺻﻠﻰ ال ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢـ

 و ﺗ ﺼﻮم رﻣ ﻀﺎن و ﺗﺤ ﺞ اﻟﺒﻴ ﺖ ان اﺳ ﺘﻄﻌﺖ،  و ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة و ﺗﺆﺗﻲ اﻟﺰآ ﺎة،
[ (( ] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ... اﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ
“ Исляма е да свидетелстваш, че няма друг бог, освен Аллах, и
че Мухаммед (С.А.В.) е пратеника на Аллах, да отслужваш
молитвата, да даваш зекята, да говееш Рамазана и да извършиш поклонението Хадж при Дома, ако имаш възможност...”
(предаден от Муслим)
3-Хадиса на Ибн Аббас ( Р.А.), че Пророка (С.А.В.) рече на Муаз, когато го изпрати към Йемен:
 ﻓ ﺎن ه ﻢ أﻃ ﺎﻋﻮا، )) ادﻋﻬﻢ اﻟ ﻰ ﺷ ﻬﺎدة أن ﻻ اﻟ ﻪ اﻻ اﷲ و أن ﻣﺤﻤ ﺪا رﺳ ﻮل اﷲ
((...ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻋﻠﻤﻬﻢ أن اﷲ ا ﻓﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮا ت ﻓﻲ آﻞ ﻳﻮم و ﻟﻴﻠﺔ
[ ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
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“ Призови ги към свидетелстването, че няма друг бог, освен
Аллах, и че Мухамед е пратеник на Аллах. Ако се подчинят на
това, извести ги, че Аллах им е отредил (фарз) пет молитви във
всяко денонощие...”
(предаден от Бухари и Муслим)
Трето: Иджма:
Всички ислямски учени са на едно становище, че петте молитви са от шериата, и че те са фарз от фарзовете на Ислям.
4- Мъдростта от прописването на молитвата.
От прописването на молитвата има много мъдрости и тайни, ще
споменаем някои от тях:
А)- Служене на Всевишния Аллах, и че човек е във владението
на Всеславения и Всевишен Аллах. Чрез молитвата човек чувства набожност и винаги е свързан с неговия Създател-Аллах.
Б)- Молитвата прави отслужващия да е свързан винаги с Аллах и
да Го споменава.
В)- Молитвата предпазва кланящия човек от лошото и забранените неща. Тя е от причините, които го почистват от греховете
и грешките.
В хадиса на Джабир ибн Абдуллах (Р.А.), Пратеника на Аллах
(С.А.В.) казва:
)) ﻣﺜـﻞ اﻟﺼﻠﻮا ت آﻤﺜـﻞ ﻧﻬﺮ ﺟﺎ ر ﻏﻤﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺎب أﺣ ﺪآﻢ ﻳﻐﺘ ﺴﻞ ﻣﻨ ﻪ آ ﻞ ﻳ ﻮم
[ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات (( ] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
“ Петте молитви са като течаща река пред вратата на всеки
от вас, къпе се ( и се почиства ) в нея, всеки ден пет пъти.”
(предаден от Муслим)
Г )- Молитвата вкарва спокойствие в сърцето, и мир в душата, и
премахва тежкотиите в гърдите. Затова, Пратеника (С.А.В.) наймного се радваше, когато беше в молитва. Когато го изненадаше
нещо, веднага започваше да се кланя, и викаше на Билял ( Р.А.):
[ )) ﻳﺎ ﺑﻼ ل أرﺣﻨﺎ ﺑﺎ ﻟﺼﻼة (( ] أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ
“Ей, Билял, успокои не с (приканването ти към) молитвата.”
(предаден он Ахмед)
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5- На кого молитвата е задължение.
Молитвата е задължение (фарз) за всеки мусюлманин-пълнолетен, нормален, мъж било или жена.
А не е задължение за всеки неверник, тоест не се иска от него
в земния живот, защото молитвата не се приема от неверник, но
ще бъде наказан за нея в отвъдния свят. Той може да я отслужва
след като приеме Ислям. Доказателство за това са словата на
Всевишния Аллах:

óΟs9uρ ∩⊆⊂∪ t⎦,Íj#|Áßϑø9$# š∅ÏΒ à7tΡ óΟs9 (#θä9$s% ∩⊆⊄∪ ts)y™ ’Îû óΟä3x6n=y™ $tΒ ®
$¨Ζä.uρ ∩⊆∈∪ t⎦⎫ÅÒÍ←!$sƒø:$# yìtΒ ÞÚθèƒwΥ $¨Ζà2uρ ∩⊆⊆∪ t⎦⎫Å3ó¡Ïϑø9$# ãΝÏèôÜçΡ à7tΡ
(٠٤٧-٠٤٢  ∪∠⊆∩ 〈 )اﻟﻤﺪﺛﺮß⎦⎫É)u‹ø9$# $oΨ9s?r& #©¨Lym ∩⊆∉∪ È⎦⎪Ïd‰9$# ÏΘöθu‹Î/ Ü>Éj‹s3çΡ
“ Какво ви отведе в Преизподнята? Ще рекат: Ние не бяхме
сред отслужващите молитвата и не хранехме нуждаещия се,
и затъвахме в празнословие със затъващите, и взимахме за
лъжа Съдния ден, докато ни застигна смъртта.”
(сура ал-Муддессир-42-47)
Също не е задължение на малолетния, лудия, на жена в месечния цикъл (хайз), и 40 дни след като роди (нифас). На тях им е
разрешено от шериата, заради причина, която не им позоволява
да отслужват молитвата.
А родителите са задължени да нареждат на децата си да отслужват молитвата - било момче или момиче - когато станат на
седем години, и да ги бият, когато станат на десет години, както
е в хадиса, за да свикнат дая отслужват и да са стриктни в молитвата.
6- Прописа (хукма) на оставящия молитвата.
Който изостави молитвата е неверник, което го изкарва от Исляма и с това се отрича от религията. Този човек греши спрямо
Аллах, като оставя строга заповед на Аллах. Тогава му се нарежда да се покае, и ако се покае и започне да я отслужва, си остава
мусюлманин, а ако не - се отрича от Исляма. Тогава не е разрешено да се къпе, облича в кефини, нито да му се кланя дженазе,
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и да не се погребва в гробищата на мусюлманите, защото той не
е от мусюлманите.
7- Условията на молитвата.
1234567-

Ислям.
Разум.
Пълнолетност.
Влизане на определеното време.
Възнамерение ( нийет ).
Обръщане към Къбле.
Покриване на срамните части. Мъжа се покрива от пъпа
до коляната на краката, а жената покрива цялото тяло, освен лицето и дланите на ръцете.
8- Отстраняване на нечистотиите от тялото, дрехите и местото, където се отслужва молитвата.
9- Почистване – вземане на абдест и къпане от дженабет.

8-Времената на молитвата.
1- Обедната молитва (Зухр). Нейното време е: от когато
слънцето започне да се накланя от средата на небето към
запад, докато стане сянката на всяко нещо, като него.
2- Следобедната молитва (Аср). Нейното време е: от излизането на времето на обедната молитва, докато стане сянката на всяко нещо два пъти по-голяма от него. В това време
слънцето започва да се зачервява.
3- Вечерната молитва (Мегрим). Нейното време е: от залязването на слънцето, докато се загуби червеното сияние на
небето, а то представлява червенина, която следва залеза
на слънцето.
4- Нощната молитва (Иша). Нейното време е: от излизането
на времето на вечерната молитва до полунощ.
5- Сутринната молитва (Феджр). Нейното време е: от втората зора, докато не е изгряло слънцето.
Доказателство за това е хадиса на Абдуллах ибн Амр ( Р.А.), в
който Пратеника на Аллах (С.А.В.) казва:
)) وﻗ ﺖ اﻟﻈﻬ ﺮ إذا زا ﻟ ﺖ اﻟ ﺸﻤﺲ و آ ـﺎن ﻇ ﻞ اﻟﺮﺟ ﻞ آﻄﻮﻟ ﻪ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﻀﺮ

 و وﻗ ﺖ ﺻ ﻼة اﻟﻤﻐ ﺮب ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ،  و وﻗﺖ اﻟﻌ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗ ﺼﻔﺮ اﻟ ﺸﻤﺲ، اﻟﻌﺼﺮ
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 و وﻗ ﺖ ﺻ ﻼة اﻟﻌ ﺸﺎء إﻟ ﻰ ﻧ ﺼﻒ اﻟﻠﻴ ﻞ اﻷوﺳ ﻂ و وﻗ ﺖ ﺻ ﻼة، ﻳﻐ ﺐ اﻟ ﺸﻔﻖ
 ﻓ ﺈذا ﻃﻠﻌ ﺖ اﻟ ﺸﻤﺲ ﻓﺄﻣ ﺴﻚ ﻋ ﻦ، اﻟﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻄﻠ ﻊ اﻟ ﺸﻤﺲ
[ (( ] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ.....اﻟﺼﻼة
“ Времето на Зухр е когато слънцето се наклони и сянката на
човек е, като дължината му, докато не дойде Аср. А времето на
Аср е , докато е жълто слънцето. А Мегриб, докато се загуби
сиянието. А Иша е до полунощ. А времето на Феджр е от изгрева на зората, докато не е изгряло слънцето, и когато изгрее
слънцето, не се кланяйте...”
(предаден от Муслим)
9- Броя на рекятите.
Броя на рекятите на петте фарз молитви е общо 17 рекята, както следва:
• Обедната молитва- 4 рекята.
• Следобедната молитва- 4 рекята.
• Вечерната молитва- 3 рекята.
• Нощната молитва- 4 рекята
• Сутринната молитва- 2 рекята.
Който увеличи броя на рекятите на тези фарз молитви, или ги
намали, молитвата му не е правилна и не се приема, ако се направи знаейки. А ако се случи забравяйки, се наваксва тази
грешка със сехуи седжде.
Всичко това не се отнася за пътника, защото за него е желателно да съкрати 4 рекята на 2 рекята.
Всеки мусюлманин е задължен да отслужва тези пет молитви в
определените й времена, освен ако има шериатска причина, като
сън, забравяне или пънуване. Който се успи или забрави, нека да
се кланя, когато се сети.
10- Фарзовете на молитвата.
•
•
•
•
•
•

Да се стои прав, при възможност и сила.
Първия текбир- Ихрам.
Учене на сура Фатиха.
Руку.
Изправяне от руку.
Седжде на седемте части (челото и носа заедно, дланите
на ръцете, колената и пръстите на краката).
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•
•
•
•
•

Сядане след седжде.
Последния тешеххуд.
Последното сядане.
Спокойствие при извършване на тези фарзове.
Селям.

11- Ваджипите на молитвата.
Ваджипите на молитвата са осем:
1- Всички текбири при движенията в молитвата, освен първия текбир-Ихрам.
2- Да речеш: “ Семиаллаху лимен хамидех”-тоест “ Аллах
чува, който Му благодари”. Това е ваджип на имама и на
кланящия се самастоятелно, а кланящия зад имама не го
произнася.
3- Да речеш: “ Раббена уе лекель хамд”- тоест “ Господарю
наш, за Теб са благодарностите”. Тази благодарност е
ваджип за всички.
4- Да речеш: “ Субхане раббийель-Азим”- тоест “Славата е
за моя Велик Господар”, когато си на руку.
5- Да речеш: “Субхане раббийель-Еаля”- тоест “Славата е за
моя Всевишен Господар”, когато си на седжде.
6- Да речеш: “Раббигфир ли”- тоест “Господарю мой, опрости ми” между двете седждета.
7- Първия тешеххуд, а той е: “Еттехийяту лилляхи уессалеуату ует-тайибат. Есселяму алейке ейюхен небийю уе рахметуллахи уе беракятух. Есселяму алейна уе аля ибадилляхис салихин. Ешхеду елля иляхе иллелах, уе ешхеду
енне Мухаммеден абдуху уе расулюх”.
8- Сядането при първия тешеххуд.
Всеки човек, който остави един от ваджипите, нарочно и
знаейки, молитвата му се разваля, а ако го остави незнаейки или
забравяйки, прави сехуи седжде.
12- Груповата молитва (джемат).
Всеки мъж - мусюлманин е задължен да отслужва петте молитви с група мусюлмани в джамията, за да постигне задоволството
на Всевишния Аллах, и Неговите награди.
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Груповата молитва превъзхожда молитвата на кланящия се
самостоятелно с 27 степени. В хадиса на Ибн Омер ( Р.А.), Пратеника на Аллах (С.А.В.) казва:
[ )) ﺻﻼة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻔﺬ ﺑﺴﺒﻊ و ﻋﺸﺮﻳـﻦ درﺟﺔ (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“ Груповата молитва превъзхожда молитвата на кланящия се
самостоятелно с 27 степени.” (предаден от Бухари и Муслим)
А жената мусюлманка, нейната молитва в дома й е по-добре от
молитвата й с група.
13- Нещата, които разтурят молитвата.
Молитвата се разтуря с едно от следните неща:
1- Яденето и пиенето- знаейки. Това е единно становище на
ислямските учени, че който яде или пие нещо по време на
молитвата - знаейки, тя се разтуря, и трябва да я отслужи
наново.
2- Говоренето - знаейки, което не е свързано с молитвата,
както е в хадиса на Зейд ибн Еркам, който казва:
 ﻳﻜـﻠﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ و هـﻮ إﻟﻰ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻲ، )) آﻨﺎ ﻧﺘﻜـﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة

اﻟﺼﻼة ﺣﺘﻰ ﻧـﺰﻟﺖ ـــ
“ Говорехме си по време на молитвата, човек си говореше с този, който е до него по време на молитвата, докато се низпосла:

(٢٣٨  ∪∇⊂⊄∩ 〈 )اﻟﺒﻘﺮةt⎦⎫ÏFÏΨ≈s% ¬! (#θãΒθè%uρ ®
“ И заставайте смирени пред Аллах!”
(сула ал-Бакара-238)
[ ــــ ﻓﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮت و ﻧﻬﻴﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻜـﻼ م (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Тогава ни беше повелено да мълчим, и ни се забрани да
говориме.”
(предаден от Бухари и Муслим)
Също така, това е единно становище на учените, че който
проговори в молитвата - знаейки, което не е свързано с
нея, молитвата му се разтуря.
3- Многото движения- знаейки, а това са онези движения,
които обръщат вниманието на човек, да погледне към
кланящия.
22

4- Оставянето на фарз или условие - знаейки, без причина,
като да се кланя без абдест, или да не се е обърнал към
Къбле. Пратеника (С.А.В.) рече на бедуина, който не
отслужваше добре молитвата си:
(( ﻞ
ّ )) ارﺟﻊ ﻓﺼﻞ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺼ
“ Върни се и се кланяй отново, защото ти не се кланяше.”
5- Смеенето по време на молитвата. Това е единно становище на учените, че смеха разтуря молитвата.
14- Времената, в които е забранено да се отслужва молитва.
• След сутринната молитва, докато се издигне слънцето.
• Когато слънцето е на средата на небето.
• След следобедната молитва, докато залезе слънцето.
Доказателство за тези забранени времена е хадиса на Укбе ибн
Амир ( Р.А.), който казва:
)) ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت آـﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻳـﻨﻬﺎﻧﺎ أن ﻧﺼﻠﻲ ﻓﻴﻬﻦ و

 و ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮم ﻗ ﺎﺋﻢ،  ﺣﻴﻦ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎزﻏﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺗـﻔﻊ، أن ﻧﻘﺒﺮ ﻓﻴﻬـﻦ ﻣﻮﺗﺎﻧﺎ
((  و ﺣﻴﻦ ﺗﻀﻴّـﻒ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻠﻐﺮوب ﺣﺘﻰ ﺗﻐﺮب،اﻟﻈﻬﻴﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻴﻞ اﻟﺸﻤﺲ
[ ] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
“ В три времена, Пратеника на Аллах (С.А.В.) ни забраняваше
да отслужваме молитвата, и да погребваме в тях умрелите ни,
когато изгрява слънцето, и когато човек се изправи на обяд,
докато се наклони (към запад), и когато слънцето започне да
залязва, докато залезе напълно.”
(предаден от Муслим)
А в хадиса на Ебу Сеид ( Р.А.) Пратеника (С.А.В.) казва:
 و ﻻ ﺻ ﻼة ﺑﻌ ﺪ ﺻ ﻼة، )) ﻻ ﺻ ﻼة ﺑﻌ ﺪ ﺻ ﻼة اﻟﻌ ﺼﺮ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻐ ﺮب اﻟ ﺸﻤﺲ
[ اﻟﻔﺠﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“ Няма молитва след следобедната молитва (Аср), докато залезе слънцето, и няма молитва след сутринната молитва
(Феджр), докато не изгрере слънцето.”
( предаден от Бухари и Муслим)
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15- Как се извършва молитвата.
Всеки мусюлманин е задължен да следва Пратеника на Аллах
(С.А.В.), и да отслужва молитвата както той я е отслужвал,
заради следния хадис:
[ )) ﺻﻠﻮا آﻤﺎ رأﻳﺘﻤﻮﻧﻲ أﺻﻠﻲ (( ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
“ Кланяйте се както ме видяхте да се кланям.”
(предаден от Бухари)
Когато се изправеше Пратеника (С.А.В.) да отслужва молитвата, и застанеше между ръцете на Всевишния Аллах, възнамеряваше (нийет) коя молитва ше отслужва- със сърцето си, а не
се пренася от него, че го е извършвал с уста. След това правеше
текбир (Аллаху Екбер), като вдигаше ръцете до равнината на
раменете, а понякога ги вдигаше до равнината на ушите, и след
това слагаше дясната ръка върху лявата, на гърдите. После започваше да учи някоя от дуите, като:
( ) ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻟﻠﻬ ّﻢ و ﺑﺤﻤﺪك و ﺗﺒﺎرك اﺳﻤﻚ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺪك وﻻ إﻟﻪ ﻏﻴﺮك
“ Субханекел-лахумме уе бихамдике уе тебара кесмуке уе теаля
джеддуке уе ля иляхе гайруке.”
След това учеше сура Фатиха и някоя друга сура.После правеше
текбир, вдигайки пак ръцете, и отиваше на руку, като изправяше
гърба си по време на руку така, че ако се сложеше чаша с вода
върху гърба му (С.А.В.), нямаше да се разлее. На руку казваше:
( ) ﺳ ﺒﺤﺎن ر ّﺑ ﻲ اﻟﻌﻈ ﻴﻢ- “ Субхане раббийель азим” три пъти, после
се изправяше, вдигайки главата си и казваше:
(رﺑّﻨﺎ و ﻟﻚ اﻟﺤﻤ ﺪ،  “ – ) ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩСемиаллаху лимен хамидех,
Раббена уе лекель хамд” като вдигаше ръцете до раменете и се
изправяше напълно. След това правеше текбир и отиваше на
седжде, където отдалечаваше ръцете от хълбоците на тялото, така, че се виждаше белотата под мишниците му. Тогава слагаше
челото, носа, дланите, коляната, и пръстите на краката си на
земята, и казваше: () ﺳ ﺒﺤﺎن ر ّﺑ ﻲ اﻷﻋﻠ ﻰ-”Субхане раббийель еаля”
три пъти. След това правеше текбир и сядаше на лявия крак и
подвиваше дясния, обръщайки пръстите му към Къбле. При това
сядане казваше:
( ب اﻏﻔﺮ ﻟﻲ وارﺣﻤﻨﻲ واﺟﺒﺮ ﻧﻲ وارﻓﻌﻨﻲ واهﺪﻧﻲ وﻋﺎﻓﻨﻲ وارزﻗﻨﻲ
ّ )ر
“ Раббиг фирли, уерхамни, уеджбурни, уерфеани, уехдини, уе
а`фини, уерзукни”. После правеше текбир и отиваше за второ
седжде, и след това ставаше за втория рекят.
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Така, Пратеника (С.А.В.) правеше във всеки рекят, и когато
седнеше след двата рекята за първия тешеххуд учеше:

ﻲ و رﺣﻤ ﺖ اﷲ و
ّ  اﻟ ﺴﻼم ﻋﻠﻴ ﻚ أﻳﻬ ﺎ اﻟﻨﺒ،} اﻟﺘﺤﻴّﺎ ت ﷲ و اﻟﺼﻠﻮات واﻟﻄﻴّﺒﺎ ت
 أﺷ ﻬﺪ ان ﻻ إﻟ ﻪ إﻻ اﷲ و،  اﻟ ﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨ ﺎ و ﻋﻠ ﻰ ﻋﺒ ﺎد اﷲ اﻟ ﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ﺑﺮآﺎﺗ ﻪ
ّ أﺷﻬﺪ أ
{ ن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ و رﺳﻮﻟﻪ
“ Еттехийяту лилляхи уес салеуату ует тайибат. Есселяму алейке
ейюхен небийю уе рахметуллахи уе беракятух. Есселяму алейна
уе аля ибадилляхис салихин. Ешхеду елля иляхе иллеллах, уе
ешхеду енне Мухаммеден абдуху уе расулюху.”
След това ставаше, правейки текбир и вдигаше ръцете, когато
се изправеше. Това е четвъртото място, в което Пратеника
(С.А.В.) вдигаше ръцете.
А когато седнеше за последния тешеххуд, след третия рекят на
вечерната молитва, или след четвъртия рекят на обедната, следобедната и нощната молитва, сядаше на лявата си страна, като
слагаше левия крак под десния крак, на който пръстите са
обърнати към Къбле. Тогава събираше пръстите на дясната ръка,
като оставяше показалеца вдигнат, или го движеше, а очите му
гледаха към него, и учеше:

 اﻟ ﺴﻼم ﻋﻠﻴ ﻚ أﻳﻬ ﺎ اﻟﻨﺒ ﻲ و رﺣﻤ ﺔ اﷲ و، } اﻟﺘﺤﻴ ﺎت ﷲ و اﻟ ﺼﻠﻮات و اﻟﻄﻴﺒ ﺎت
 أﺷ ﻬﺪ أن ﻻ إﻟ ﻪ إﻻ اﷲ و،  اﻟ ﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨ ﺎ و ﻋﻠ ﻰ ﻋﺒ ﺎد اﷲ اﻟ ﺼﺎﻟﺤﻴـﻦ، ﺑﺮآﺎﺗ ﻪ
.أﺷﻬﺪ أن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ و رﺳﻮﻟﻪ
 آﻤ ﺎ ﺻ ﻠﻴﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺁ ل إﺑ ﺮاهﻴﻢ إﻧ ﻚ، ﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤّﺪ و ﻋﻠ ﻰ ﺁ ل ﻣﺤ ّﻤ ﺪ
ّ اﻟﻠﻬ ّﻢ ﺻ
 آﻤ ﺎ ﺑﺎرآ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺁ ل،  و ﺑ ﺎرك ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤ ّﻤ ﺪ وﻋﻠ ﻰ ﺁ ل ﻣﺤ ّﻤ ﺪ، ﺣﻤﻴ ﺪ ﻣﺠﻴ ﺪ
{ إﺑﺮاهﻴﻢ إﻧﻚ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ
“ Еттехийяту лилляхи уес салеуату ует тайибат. Есселяму алейке
ейюхен небийю уе рахметуллахи уе беракятух. Есселяму алейна
уе аля ибадилляхис салихин. Ешхеду елля иляхе иллеллах, уе
ешхеду енне Мухаммеден абдуху уе расулюх.
Аллахумме салли аля Мухаммедин уе аля али Мухаммед, кема
саллейте аля Ибрахиме уе аля али Ибрахиме, иннеке хамидум
меджид. Уе барик аля Мухаммедин уе аля али Мухаммед, кема
баракте аля Ибрахиме уе аля али Ибрахиме, иннеке хамидум
меджид.”
И когато завършеше от този тешеххуд, даваше селям - първо на
дясната страна, а после на лявата, казвайки:

{  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﺣﻤﺔ اﷲ، } اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﺣﻤﺔ اﷲ
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“ Есселяму алейкум уе рахметуллух, есселяму алейкум уе рахметуллах” , и обръщаше главата си така, че се виждаше белотата
на лицето му (С.А.В.).
Този начин на отслужване на молитвата е описан в много хадиси от Пратеника на Аллах (С.А.В.).
Това са някои от прописите на молитвата, която е основата на
всички добри дела. Ако молитвата се отслужва добре, и останалите дела ще се извършват добре, но ако тя се изостави, изоставят се и другите добри дела. Молитвата е първото нещо, за което
ще бъде разпитван всеки раб на Съдния ден. Ако я е отслужвал,
както е повелена, ще спечели задоволството но Аллах. Но ако я е
изоставял, ще опропасти себе си. Молитвата предпазва от лошите и забранени неща, тя е лек за човешката душа от лошото, и
я пречиства от всички нечистотии.

Третата основа: Даването на зекят.
1- Същността на зекята.
Зекят, в арабския език означава растеж и увеличаване, но също
така означава хвалене, почистване и подобряване. За това, което
се раздава на бедните се нарича зекят, защото увеличава богатството с берекет, и почиства човека с опрощение.
А в Ислям означава: задължение (фарз), което се дава в определено богатство, на определена група от хора, в определено време.
2-Степента на зекята в Ислям, и мъдростта от неговото отреждане.
Зекята е една от петте основи на Исляма, и почти винаги се споменава с молитвата, на много места в Корана.
Всевишния Аллах казва:

(٠٤٣  ∪⊂⊆∩ 〈 )اﻟﺒﻘﺮةnο4θx.¨“9$# (#θè?#u™uρ nο4θn=¢Á9$# (#θßϑŠÏ%r&uρ ®
“ И отслужвайте молитвата и давайте зекята!”
(сура ал-Бакара-43)

(٠٠٥  〈 )اﻟﺒﻴﻨﺔnο4θx.¨“9$# (#θè?÷σãƒuρ nο4θn=¢Á9$# (#θßϑ‹É)ãƒuρ ®
26

“ И да отслужват молитвата и да раздават зекята.”
( сура ал Бейине-5 )
И Пратеника (С.А.В.) рече:
[  (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ... إ ﻳﺘﺎء اﻟﺰآﺎة.....)) ﺑﻨﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ
“ Исляма се изгражда на пет основи...-и от тях спомена: Даването на зекят”
(пренесен от Ибн Омер в Бухари и Муслим)
Аллах отреди зекята да почиства човешките души от скъперничество и стиснатост, и да подобри състоянието на бедните и
нуждаещите се. Зекята почиства богатството и го увеличава, като
вкарва в него берекет, предпазва го от погубване и разваляне,
подобрява ислямската общност, която се изгражда на обединение и щастие за всички.
Всевишния Аллах споменава мъдростта от вземането на зекята
в Корана, като казва:

(١٠٣  〈 )اﻟﺘﻮﺑﺔ$pκÍ5 ΝÍκÏj.t“è?uρ öΝèδãÎdγsÜè? Zπs%y‰|¹ öΝÏλÎ;≡uθøΒr& ô⎯ÏΒ õ‹è{ ®
“ Вземи от техните имоти милостиня, за да се пречистят с нея
и да им се въздаде!”
(сура ат-Теубе-103)
3-Прописването на зекята.
Зекята е фарз за всеки мусюлманин, притежаващ определено
богатство, което е достигнало определената граница (нисаб), и
изпълнява останалите условия. Зекята е фарз дори за малолетния и лудия, като за тях дава техния настойник. Който отрече зекята, казвайки, че не е фарз, но знае и е убеден, че е отреден в
Исляма, той е неверник.
А който забранява зекята, заради скъперничество, се счита за
фасик, извършващ голям грях. Ако умре в това състояние, той е
под желанието на Аллах, заради словата на Всевишния Аллах:

〈 â™!$t±o„ ⎯yϑÏ9 y7Ï9≡sŒ tβρßŠ $tΒ ãÏøótƒuρ ⎯ÏµÎ/ x8uô³ç„ βr& ãÏøótƒ Ÿω ©!$# ¨βÎ) ®
(٠٤٨ )اﻟﻨﺴﺎء
“ Аллах не опрощава да се съдружава с Него, но освен това
опрощава на когото пожелае.”
(сура ан-Ниса-48)
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Зекята се взема от него и се наказва заради това, че е извършил
голям грях.
Аллах е приготвил за тези, които не дават зекята - тежко наказание. Всевишния Аллах казва:

È≅‹Î6y™ ’Îû $pκtΞθà)ÏΖãƒ Ÿωuρ sπÒÏø9$#uρ |=yδ©%!$# šχρã”É∴õ3tƒ š⎥⎪Ï%©!$#uρ * ®
zΟ¨Ζyγy_ Í‘$tΡ ’Îû $yγøŠn=tæ 4‘yϑøtä† tΠöθtƒ ∩⊂⊆∪ 5ΟŠÏ9r& A>#x‹yèÎ/ Νèδ÷Åe³t7sù «!$#
öΝè?÷”t∴Ÿ2 $tΒ #x‹≈yδ ( öΝèδâ‘θßγàßuρ öΝåκæ5θãΖã_uρ öΝßγèδ$t6Å_ $pκÍ5 2”uθõ3çGsù
(٠٣٥-٠٣٤  ∪∈⊂∩ 〈 )اﻟﺘﻮﺑﺔšχρâ“ÏΨõ3s? ÷Λä⎢Ζä. $tΒ (#θè%ρä‹sù ö/ä3Å¡àΡL{
“ Които трупат злато и сребро, и не раздават от него по пътя
на Аллах – извести ги за болезнено мъчение в Деня, когато
ще бъде нажежено в огъня на Джехеннема и ще бъдат жигосани с него челата и хълбоците, и гърбовете им. Това е, което
натрупахте за себе си. Вкусете, каквото сте натрупали!”
(сура ат-Теубе-34-35)
Ебу Хурейра ( Р.А.) пренася от Пратеника на Аллах (С.А.В.),
който казва:
 ﻓﻴﺠﻌ ﻞ، )) ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻ ﺎﺣﺐ آﻨ ـﺰ ﻻ ﻳ ﺆدى زآﺎﺗ ﻪ إﻻ أﺣﻤ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻧ ﺎر ﺟﻬ ﻨﻢ

 ﻓﻴﻜﻮى ﺑﻬﺎ ﺟﻨﺒﺎﻩ و ﺟﺒﻴﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻢ اﷲ ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺎدﻩ ﻓﻲ ﻳﻮم آﺎن ﻣﻘ ﺪارﻩ، ﺻﻔﺎﺋﺢ
[ (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ...ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﺛﻢ ﻳﺮى ﺳﺒﻴﻠﻪ إﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ و إﻣﺎ اﻟﻨﺎر
“ Всеки притежател на имане, който не дава зекята му, то ще
бъде разтопено в джехеннемския огън, след това ще бъдат
жигосани хълбоците и челото му, докато Аллах отсъди между
рабите в Деня, който се равнява на 50 000 години (от земния
живот), и след това ще му се види пътя – или към Дженнета,
или към Огъня.”
(предаден от Бухари и Муслим)
4- Условията за даване на зекята.
Условията за даването на зекята са пет:
1- Ислям. Зекята не е задължение за неверника.
2- Свобода. Зекята не е задължение в имота на роба-при
повечето учени- също така, онзи роб, който има договор
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със своя господар, да му изплаща цената си, докато го
освободи.
3- Достигане на богатството определената граница-нисаб,
тоест, ако е под тази граница зекята не е задължение.
4- Пълно притежаване на имота. Зекята не е задължение в
подписаните дългове, нито в груповата търговия, преди да
се раздели печалбата, нито в дълга, който не може да си
го вземе, нито в нещата, които са вакъв в пътя на доброто,
като помагане на воюващите (муджахидини), джамиите,
бедните и други.
5- Да направи една година. Зекята не е задължение в имот,
който не е завъртял една година, освен в реколтата, като
семената и плодовете в които се дава зекят. Техния зекят
се дава когато се прибират или берат, заради словата на
Всевишния Аллах:

(١٤١ )اﻷﻧﻌﺎم

〈 ⎯ÍνÏŠ$|Áym uΘöθtƒ …çµ¤)ym (#θè?#u™uρ ®

“ И раздавайте дължимото от тях в деня на беритбата
им.”
(сура ал-Ен`ам-141)
А в рудите, златото и среброто-зекята се дава също, щом се
извадят от земята, защото те са богатства, които се вземат и
използват от земята.
А продукцията от животните и печалбата от търговията се
включват към останалото богатство, което има, и му се дава зекята, когато направи една година.
Трябва да се знае също,че пълнолетието и разума не са от
условията за даването на зекята, а напротив, за тях дава техния
настойник - при повечето учени.
5- Богатствата, в които се дава зекят.
Зекята е задължение (фарз) в следните пет вида:
Първо: Златото и среброто и, което ги заменя, като употребяваната парична валута. Зекята, който се дава в тях е ¼, която се
равнява на 2,5 %. Зекята не се дава, докато не направят една
година, и не достигнат определената граница.
Нисаба на златото е 20 мискала, един мискал е равен на 4,25
грама, тоест нисаба на златото е 85 грама.
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А нисаба на среброто е 200 дирхема, един дирхем е равен на
2,975 грама, тоест нисаба на среброто е 595 грама.
А днешната парична валута, нейния нисаб е, като се сравни
стойността й - когато направи една година във времето на даването на зекят – със стойността на 85 грама от златото, или 595
грама от среброто. Затова се различава нисаба на валутата, в
зависимост от цената при покупко-продажбата на златото или
среброто.
Когато човек има парична валута, с която може да закупи едно
от двете споменати количества от злато или сребро, или повече, е
задължен да даде зекят, без да се гледа различните наименувания
на парите – рияли, динари, левове, долари или други, без да се
гледа дали са книжни, медни ,сребърни, или други. А и цените на
валутите се променят от време на време, затова даващия зекят
трябва да гледа тяхната цена при времето, в което парите са
направили една година, и тогава дава зекят на парите, които има.
А което премине границата – нисаб – от споменатите до сега
неща, дава зекят според нисаба. Доказателство за това е хадиса
на Али ( Р.А.), в който Пратеника на Аллах (С.А.В.) рече:
 و ﻟ ﻴﺲ، )) إذا آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻚ ﻣﺎﺋﺘ ﺎ دره ﻢ و ﺣ ﺎل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻮل ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺧﻤ ﺴﺔ دراه ﻢ

ﻋﻠﻴ ﻚ ﺷ ﻲء ﺣﺘ ﻰ ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻚ ﻋ ﺸﺮون دﻳﻨ ﺎرا و ﺣ ﺎل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻮل ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﻧ ﺼﻒ
((  و ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺎل زآﺎة ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮل،  ﻓﻤﺎ زاد ﻓﺒﺤﺴﺎب ذﻟﻚ،دﻳﻨﺎر
[ ] رواﻩ أﺑﻮ داود و هﻮ ﺣﺪ ﻳﺚ ﺣﺴﻦ
“ Когато имаш 200 дирхема- и са направили една година- в тях
даваш зекят 5 дирхема, и не си задължен нищо друго, докато не
ти станат 20 динара, и когато направят една година, в тях
даваш половин динар зекят,а което се увеличи над това , пресмятяш така. Няма зекят в богатство, докато не направи една
година.”
(предаден от Ебу Даууд-хадис хасен)
А гривните, обиците и другите накити, ако са приготвени за
запазване или за даване под наем, в тях се дава зекят- без разногласие на учените. А ако са приготвени за употреба-посилното становище на учените е, че зекята в тях е задължителензаради общите доказателства за даването на зекят в златото и
среброто.
В следния хадис са казва:
)) أن اﻣ ﺮأة أﺗ ﺖ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ و ﺳ ﻠّﻢ و ﻣﻌﻬ ﺎ اﺑﻨ ﺔ ﻟﻬ ﺎ و ﻓ ﻲ ﻳ ﺪ اﺑﻨﺘﻬ ﺎ

ـ ـ:  ﻗ ﺎل،  ﻻ:  أﺗﻌﻄﻴﻦ زآ ﺎة ه ﺬا ؟ ﻗﺎﻟ ﺖ:  ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ، ﻣﺴﻜﺘﺎن ﻏﻠﻴﻈﺘﺎن ﻣﻦ ذهﺐ
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أﻳﺴﺮك أن ﻳﺴﻮرك اﷲ ﺑﻬﻤﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺳﻮارﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺎرــ ﻓﺨﻠﻌﺘﻬﻤﺎ ﻓﺄﻟﻘﺘﻬﻤﺎ إﻟ ﻰ
((  هﻤﺎ ﷲ و ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ:  و ﻗﺎﻟﺖ، اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠّﻢ
[ ] رواﻩ أﺑﻮ داود و اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
“ Дойде една жена при Пророка (С.А.В.) заедно с дъщеря си,
като на ръката на дъщеря й имаше две груби гривни от злато.
Тогава Пратеника (С.А.В.) и рече: Даваш ли зекята на това? Тя
рече: Не. А той рече: Ще те зарадва ли, че Аллах ще ти ги
замени на Съдния ден с две гривни от огън!? Тогава тя ги извади
и ги хвърли на Прорка (С.А.В.) и рече: Те са за Аллах и Неговия
Пратеник.”
(предаден от Ебу Даууд и Несаи)
А в друг хадис Айше ( Р.А.) казва:

ﻲ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ و ﺳ ﻠﻢ ﻓ ﺮأى ﻓ ﻲ ﻳ ﺪي ﻓﺘﺨ ﺎت ﻣ ﻦ ورق
ّ )) دﺧﻞ ﻋﻠ
:  ﻗ ﺎل،  ﺻ ﻨﻌﺘﻬﻦ أﺗﺰﻳ ـﻦ ﻟ ﻚ ﻳ ﺎ رﺳ ﻮل اﷲ:  ﻣ ﺎ ه ﺬا ﻳ ﺎ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ ؟ ﻓﻘﻠ ﺖ: ﻓﻘ ﺎل
((  هﻮ ﺣﺴﺒﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر:  ﻗﺎل،  أو ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ،  ﻻ: أﺗﺆدﻳـﻦ زآﺎﺗﻬﻦ ؟ ﻗـﻠﺖ
[ ] رواﻩ أﺑﻮ داود
“ Влезе при мене Пратеника на Аллах (С.А.В.) и видя в ръцете ми
накити от злато, и рече: Какво е това Айше? А аз рекох: Направих ги за да ти се разкрася, о, Пратенико на Аллах. Той рече:
Даваш ли им зекята? Рекох: Не, или каквото пожелае Аллах. А
той рече: Това ти е достатъчно за Огъня.”
( предаден от Ебу Даууд)
А другите изработки, които не са от злато - като бисерите и
скъпоценните камъни - в тях няма зекят при никой от учените,
освен ако се използват за търговия, тогава се дава зекят на стоката, с която се прави търговия.
Второ: Животните.
Те са камилите, кравите и овцете, коита пасат - тоест, които пасат в повечето време от годината. Доказателство за това са
следните хадиси:
[ )) ﻓﻲ آﻞ إﺑﻞ ﺳﺎﺋﻤﺔ ﺻﺪﻗﺔ (( ] رواﻩ أﺣﻤﺪ و أﺑﻮ داود و اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
“ Във всяка пасяща камила има милостиня (зекят).”
(предаден от Ахмед, Ебу Даууд и Несаи)
[ )) ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻐﻨﻢ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﻤﺘﻬﺎ (( ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
“ Милостинята в овцете се дава, в които пасят.”
(предаден от Бухари)
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Когато тези животни достигнат определената граница -нисаб- и
са завъртяли една година, в тях се дава зекят.
А нисаба при животните е както следва:
Вид

Количеството зекат,което
се дава
Една овца
Две овце
Три овце
Четири овце
Бинт мехад на 1 година
Бинт лебун на 2 години
Хукка на 3 години
Джезеа на 4 години
Две бинт лебун
Две хукка
Във всяко 40 – 1 бинт лебун
а във всяко 50- 1 хукка
Юница на 1 година
Крава на 2 години
Две юници
Юница и крава
Във всяко 30 - юница, а във
всяко 40 – крава
120
Едно овца
200
Две овце
300
Три овце
минат над Във всяко 100 се дава 1
овца

Границата-нисаб
от
до
Камилите
5
9
10
14
15
19
20
24
25
35
36
45
46
60
61
75
76
90
91
120
Когато минат над
120
Кравите
30
39
40
59
60
69
70
79
Когато минат над 79
Овцете

40
121
201
Когато
300

Доказателство за всичко това е хадиса на Енес ( Р.А.), че Ебу
Бекр е изпратил писмо до него, когато го е изпратил към Бахрейн:
 ه ﺬﻩ ﻓﺮﻳ ﻀﺔ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﺮض رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ﻠﻰ،)) ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

 ﻓﻤ ﻦ ﺳ ﺌﻠﻬﺎ ﻣ ﻦ، اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ و ﺳ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ و اﻟﺘ ﻲ أﻣ ﺮ اﷲ ﺑﻬ ﺎ رﺳ ﻮﻟﻪ
 ﻓ ﻲ أرﺑ ﻊ و ﻋ ﺸﺮﻳـﻦ، اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ ﻓﻠﻴﻌﻄﻬﺎ و ﻣﻦ ﺳﺌﻞ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻌﻂ
 ﻓ ﺈذا ﺑﻠﻐ ﺖ ﺧﻤ ﺴﺎ و ﻋ ﺸﺮﻳـﻦ، ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻓﻤﺎ دوﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﻣﻦ آ ﻞ ﺧﻤ ﺲ ﺷ ﺎة
 ﻓﺈذا ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺘﺎ و ﺛﻼﺛﻴﻦ إﻟ ﻰ ﺧﻤ ﺲ، إﻟﻰ ﺧﻤﺲ و ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض أﻧﺜﻰ
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،  ﻓﺈذا ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺘﺎ و أرﺑﻌﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﻴﻦ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺣﻘ ﺔ، و أرﺑﻌﻴـﻦ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن أﻧﺜﻰ
 ﻓﺈذا،  ﻓﺈذا ﺑﻠﻐﺖ واﺣﺪة و ﺳﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ و ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺟﺬﻋﺔ، ﻃﺮوﻗﺔ اﻟﺠﻤﻞ
 ﻓ ﺈذا ﺑﻠﻐ ﺖ إﺣ ﺪى و، ﺑﻠﻐﺖ ــ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺘﺎ و ﺳﺒﻌﻴﻦ ـ ـ إﻟ ﻰ ﺗ ﺴﻌﻴﻦ ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺑﻨﺘ ﺎ ﻟﺒ ﻮن
 ﻓ ﺈذا زادت ﻋﻠ ﻰ، ﺗ ﺴﻌﻴﻦ إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮﻳﻦ و ﻣﺎﺋ ﺔ ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺣﻘﺘ ﺎن ﻃﺮوﻗﺘ ﺎ اﻟﺠﻤ ﻞ
 و ﻣ ﻦ ﻟ ﻢ، ﻋﺸﺮﻳﻦ و ﻣﺎﺋﺔ ﻓﻔﻲ آ ﻞ أرﺑﻌ ﻴﻦ ﺑﻨ ﺖ ﻟﺒ ﻮن و ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺧﻤ ﺴﻴﻦ ﺣﻘ ﺔ
 ﻓ ﺈذا ﺑﻠﻐ ﺖ، ﻳﻜ ﻦ ﻣﻌ ﻪ إﻻ أرﺑ ﻊ ﻣ ﻦ اﻹﺑ ﻞ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺻ ﺪﻗﺔ إﻻ أن ﻳ ﺸﺎء رﺑﻬ ﺎ
 و ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻐﻨﻢ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﻤﺘﻬﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ أرﺑﻌ ﻴﻦ إﻟ ﻰ، ﺧﻤﺴﺎ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺷﺎة
 ﻓ ﺈذا،  ﻓﺈذا زادت ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺸﺮﻳﻦ و ﻣﺎﺋ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎﺋﺘﻴﻦ ﺷ ﺎﺗﺎن، ﻋﺸﺮﻳﻦ و ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺎة
 ﻓ ﺈذا زادت ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋ ﺔ ﻓﻔ ﻲ آ ﻞ، زادت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺛ ﻼث
 ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﺷﺎة ﺷﺎة واﺣﺪة ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬ ﺎ، ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺎة
[ ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
(( ﺻﺪﻗﺔ إﻻ أن ﻳﺸﺎء رﺑﻬﺎ
“ В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. Това е задължителната милостиня (зекят), която я отреди Пратеника на
Аллах (С.А.В.) на мусюлманите, и която Аллах я повели на Неговия пратеник. И който му се търси от мусюлманите на начина
по който трябва, нека да я даде, а ако търси повече от него, да
не дава. До 24 камили се дава за зекят от овцете, във всеки пет
камили-една овца. А когато станат 25 до 35, в тях се дава една
женска камила-Бинт мехад (навършила една година). А когато
станат 36 до 45, в тях се дава една женска камила-Бинт лебун
(навършила две години). А когато станат 46 до 60, в тях се дава
Хукка (която е на три години). А когато станат 61 до 75, в тях
се дава Джезеа (която е на четири години). А когато станат 76
до 90, в тях се дава две Бинт лебун. А когато станат 91 до 120,
в тях се дава две Хукки. И когато минат над 120, тогава във
всеки 40 камили се дава една Бинт лебун, а във всеки 50 камили
се дава една Хукка. А който има само 4 камили, в тях няма зекят, освен ако иска техния собственик. А ако станат 5 камили,
в тях дава една овца. А зекята в овцете, които пасат е: когато
са 40 до 120 - една овца, а когато се увеличат от 120 до 200 –
две овце. А когато се увеличат от 200 до 300 – три овце. И
когато се увеличат над 400, във всяко сто се дава една овца. А
когато пасящите овце но човек са под 40, дори с една овца, в
тях няма зекят, освен ако иска техния собственик.”
( предаден от Бухари)
А в хадиса на Муаз ибн Джебель ( Р.А.) се казва:
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)) أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺑﻌﺜﻪ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﺄﻣﺮﻩ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣ ﻦ آ ـﻞ ﺛﻼﺛ ﻴﻦ
[  و ﻓﻲ آـﻞ أرﺑﻌﻴﻦ ﻣﺴﻨﺔ (( ] رواﻩ أﺣﻤﺪ و أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﻦ، ﺑﻘﺮة ﺗﺒﻴﻌﺎ أو ﺗﺒﻴﻌﺔ
“ Че Пророка (С.А.В.) когато го изпрати за Йемен му нареди да
взема от 30 крави, една юница или бик (които са на една година), а от 40 – една крава.”
(предаден от Ахмед, Ебу Даууд, Тирмизи, Несаи и Ибн Мадже)
А ако тези животни се използват за търговия, зекят в тях се дава като търговска стока, а ако са приготвени за използване или за
размножаване, в тях няма зекят, заради хадиса на Ебу Хурейра (
Р.А.):
[ )) ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﺒﺪﻩ و ﻻ ﻓﺮﺳﻪ ﺻﺪﻗﺔ (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“ Няма зекят за мусюлманина в неговия роб и кон.”
(предаден от Бухари и Муслим)
Трето: Семената и плодовете.
В тях зекята е задължителен, когато достигнат определената
граница ( нисаб ), а нисаба е 5 еусука. В следния хадис се казва :
[ )) ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ دون ﺧﻤﺴﺔ أوﺳﻖ ﺻﺪﻗﺔ (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“ Няма милостиня ( зекят ) в, което е под 5 еусука.”
( предаден от Бухари и Муслим )
Един уеск е равен на 60 са`а, тоест границата на ( нисаба ) е 300
са`а. Този нисаб при добрата пшеница тежи около 652, 800 кг.
При семената и плодовете, не е условие да направят една година,
заради словата на Всевишния Аллах :

(١٤١ )اﻷﻧﻌﺎم

〈 ⎯ÍνÏŠ$|Áym uΘöθtƒ …çµ¤)ym (#θè?#u™uρ ®

“ И раздайте дължимото от тях в деня на беритбата им.”
(сура ал-Ен`ам-141)
Зекята, който се дава при, които се напояват от дъждовете и не
е влагано труд при тяхното нопояване е 1/10, а които се напояват
с вложен труд – половин 1/10, заради следния хадис:

 و ﻓﻴﻤ ﺎ ﺳ ﻘﻲ، )) ﻓﻴﻤ ﺎ ﺳ ﻘﺖ اﻟ ﺴﻤﺎء و اﻷﻧﻬ ﺎر و اﻟﻌﻴ ﻮن أو آ ﺎن ﻋﺜﺮﻳ ﺎ اﻟﻌ ﺸﺮ
[ ﺑﺎﻟﺴﻮاﻧﻲ أو اﻟﻨﻀﺢ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ (( ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
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“ Каквото се напоява от небето, реките и язовирите, се дава
1/10, а в каквото се напоява чрез вадене или поливане, се дава
половин 1/10.”
(предаден от Бухари)
Четвърто: Търговската стока.
Тя представлява всичко, което мусюлманина е приготвил за
търговия, коквото и да било. Този зекят е най- обширен и найобхватен. В търговската стока зекята се дава, когато достигне
определената грница –нисаб– тоест да достигне нейната стойност нисаба на златото и среброто – 20 динари, които са равни на
85 грама злато, или 200 дирхема, които са равни на 595 грама
сребро. Тогава се пресмята цялата търговска стока, която е завъртяла една година, като не се гледа нейната стойност при закупването, а се гледа стойността й при времето на даването на
зекят, след като е минала една година.
Зекята, който се дава в търговската стока е четвърт от 1/10 от
цялата стойност, и печалбата се прибавя към стоката, която има
и е направила една година, а не да чака още една година отделно
за печалбата. А ако стоката не е достигнала определената граница –нисаб- но, ако се събере с печалбата достига нисаба, започването на едната година е от достигането на нисаба.
Пето: Рудите и съкровищата.
А)- Рудите.
Рудите са всичко, което се изкарва от земята, което се е самообразувало в нея, и има стойност, но не са растения. Рудите са
като златото, среброто, желязото, меда, рубините, нефта и други.
В тях се дава зекят, заради словата на Всевишния Аллах:

$oΨô_t÷zr& !$£ϑÏΒuρ óΟçFö;|¡Ÿ2 $tΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ ⎯ÏΒ (#θà)ÏΡr& (#þθãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ ®
(٢٦٧ )اﻟﺒﻘﺮة

〈 ÇÚö‘F{$# z⎯ÏiΒ Νä3s9

“ О, вярващи, раздавайте от благата, които сте придобили, и
от онова, което извадихме за вас от земята!”
(сура ал-Бакара-267)
Всички ние сме убедени, че тези руди, Аллах ги е сътворил за
нас.
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Повечено учени казват, че рудите също имат определена граница –нисаб- за да се дава зекят в тях, и че тяхния зекят е една четвърт от 1/10, както е при зекята на златото и среброто. При рудите не е условие да направят една година, а зекята им се дава щом
се извадят от земята.
А съкровищата са, каквото е заровено в земята по време на невежеството, или са заровени от неверниците, или са заровени по
време на война или подписване на договор и други. На тези
съкровища, или на някои от тях има знаци, доказващи, че са от
неверници, като имената им, или имената на техните владетели,
рисунки, кръстове, или рисунки на техните идоли.
Ако има на съкровището знак, че е от мусюлманите, като името на Пророка (С.А.В.), или името на някой от ислямските халифи, или знамение от Корана-се считата за находка. А ако няма
знак, като чинии, украшения и накити, пак се считат за находка.
Те не се вземат, освен след като се разпознаят, зощото те са имущество на мусюлманин и все още не се знае дали е негово притежание.
Зекята в съкровищата е 1/5, заради хадиса на Ебу Хурейра
( Р. А.), в който Пратеника на Аллах (С.А.В.) казва:
(( )) و ﻓﻲ اﻟﺮآﺎز اﻟﺨﻤﺲ
“ А в съкровищата – 1/5.”
В тях се дава 1/5, колкото и да е съкровището, малко или многопри всички ислямски учени,и се раздава както се раздава придобитото във войната. А остатъка го взема, който го е намерил и
открил, както правеше Омер ( Р.А.), като върна остатъка от
съкровището на човека, който го беше открил.
6- На кого се раздава зекята.
Хората, на които е разрешено да им се раздава от зекята са
осем групи:
1- Най-бедните (фукара), които не притежават нищо за живот, или имат много малко. На тях се дава колкото ще им
стигне за една година.
2- По-бедните (месакин), които притежават нещо, но се считат за бедни, и тяхното състояние е по-добре от предишната група. На тях се допълва колкото да им стигне за
една година.
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3- Работещите със зекят. Те са онези, които събират зекята
от хората, пазят го и го раздават на които заслужават-със
заповед на Имама. На тях им се дава от зекята определена
сума, като заплата за тяхната работа.
4- На хора, за да им се привлекат сърцата. Те са два вида:
неверници и мусюлмани. На неверника се дава от зекята,
когато има вероятност, че ще приеме Ислям, или ако му
се даде от зекята, ще се спре лошото му към мусюлманите
и други. А на мусюлманина се дава от зекята, за да се засили неговата вяра и Ислям, или да приеме Ислям,, който
е като него и други.
5- Робите. Те са поробените, които имат подписан дотовор с
техния господар, но нямат пари за да се откупят. На тях се
дава толкова, с колкото могат да се освободят от робството. А някои учени казват, че с парите от зекята могат да
се закупят роби, за да се освободят.
6- Които имат дългове. Те са два вида:
-които имат дълг за себе си
-които имат дълг за друг човек.
Тези, които имат дълг за себе си, заради своите нужди, му
се дава от зекята колкото да си върне дълга.
А този, който има дълг за друг човек, като за да подобри
между двама от хората, на него му се дава от зекята толкова, колкото е взел за да ги подобри, дори да е богат.
7- В името на Аллах, като Джихад (борба в името на Аллах).
На доброволните муджахидини се дава от зекята, които
нямат заплата от бюджета на ислямската държава.
8- Пътника, който не може да намери нещо, което да му помогне за да се прибере до дома му. На него се дава от зекята толкова, с колкото може да се прибере до дома му.
Всички тези групи, Всевишния Аллах ги споменава в следното
знамение:

Ïπx©9xσßϑø9$#uρ $pκön=tæ t⎦,Î#Ïϑ≈yèø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ Ï™!#ts)àù=Ï9 àM≈s%y‰¢Á9$# $yϑ¯ΡÎ) * ®
( È≅‹Î6¡¡9$# È⎦ø⌠$#uρ «!$# È≅‹Î6y™ †Îûuρ t⎦⎫ÏΒÌ≈tóø9$#uρ É>$s%Ìh9$# †Îûuρ öΝåκæ5θè=è%
(٠٦٠ )اﻟﺘﻮﺑﺔ

〈 ∩∉⊃∪ ÒΟ‹Å6ym íΟŠÎ=tæ ª!$#uρ 3 «!$# š∅ÏiΒ ZπŸÒƒÌsù
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“ Милостинята зекят е за бедняците и за нуждаещите се, и за
онези, които я събират, и за приобщаването на сърцата (към
Исляма), и за (откуп на) робите, и за длъжниците, и за тези по
пътя на Аллах, и за пътника (в неволя) – задължение от
Аллах. Аллах е всезнаещ, премъдър.”
(сура ат-Теубе-60)
7- Фитрата.
А)- Мъдростта от нейното прописване.
Фитрата е отредена за пречистване на говеещия в месец Рамазан от грешки, обиди и лоши думи, и също така за подпомагане
на бедните, за да не просят в празничния ден.
Ибн Аббас ( Р.А.) казва:
)) ﻓ ﺮض رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ و ﺳ ﻠﻢ زآ ﺎة اﻟﻔﻄ ﺮ ﻃﻬ ﺮة ﻟﻠ ﺼﺎﺋﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻠﻐ ﻮ و
[ ] رواﻩ أﺑﻮ داود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
(( اﻟﺮﻓﺚ و ﻃﻌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎآﻦ
“ Пратеника на Аллах (С.А.В.) отреди фитрата за да се пречисти говеещия от лошите думи и грешки, и за да се нахранят бедните.”
(предаден от Ебу Даууд и Ибн Мадже)
Б)- Нейния пропис.
Фитрата е задължение (фарз) за всеки мусюлманин и мусюлманка, възрастен и малолетен, свободен и или роб, заради хадиса
на Ибн Омер ( Р.А.), който казва:
)) ﻓﺮض رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﺻ ﺎﻋﺎ ﻣ ﻦ ﺗﻤ ﺮ

 و اﻟ ﺼﻐﻴﺮ و اﻟﻜﺒﻴ ﺮ،  و اﻟﺬآﺮ و اﻷﻧﺜﻰ، أو ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ و اﻟﺤ ّﺮ
[ و أﻣﺮ ﺑﻬﺎ أن ﺗﺆدى ﻗﺒﻞ ﺧﺮوج اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺼﻼة (( ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
“ Пратеника на Аллах (С.А.В.) отреди фитрата в Рамазан един
саа от фурми, или един саа от пшеница, на всеки роб и свободен
човек, мъж и жена, малолетен и възрастен от мусюлманите. И
нареди да се дава преди да излезнат хората за празничната
молитва.”
( предаден от Бухари иМуслим)
Желателно е да се даде за бебето, което е в утробата на майката.
Всеки мусюлманин е задължен да дава фитрата за себе си и за
когото отговаря - семейството си и близките си. Фитрата е задължение за всеки, който има какво да яде в деня и ноща на празника (байрам).
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В)- Стойността на фитрата.
Задължената фитра е един саа от прехраната на обществото,
като пшеница, или фурми, или стафиди, или ориз, или царевица
и други. А един саа се равнява на около 2,176 кг , и не е разрешено да се дава нейната стойност в пари – при всички учени,
защото това е спротивно на заповедта на Пратеника (С.А.В.), и е
спротивно на делата на неговите сподвижници – сехабета ( Р.А).
Г )- Времето, в което се дава фитрата.
Тя има две времена: разрешено време, което е преди празника с
ден или два. А най-хубавото време за даването на фитрата е от
изгрева на зората в деня на празника до отслужването на празничната молитва, защото Пратеника (С.А.В.) нареди да се дава
преди да излезнат хората за молитвата. И не е разрешено да се
закъснява и да се дава след празничната молитва, а ако човек я
даде тогава тя се счита за милостиня (садака), и не е фитра. Този
човек е грешник, заради това закъсняване.
Д )- На кого се раздава фитрата.
Тя се раздава на бедняците и нуждаещите се, защото те наймного се нуждаят.

Четвъртата основа: Говеенето в месец Рамазан
1- Същността на говеенето.
Сиям – говеене, в арабския език означава придържане. А в Ислям е: въздържане от яденето и пиенето от изгрева на втората
зора до залеза на слънцето.
2- Неговия пропис.
Говеенето в месец Рамазан е една от основите, на които се изгражда Исляма. Всевишния Аллах казва:

’n?tã |=ÏGä. $yϑx. ãΠ$u‹Å_Á9$# ãΝà6ø‹n=tæ |=ÏGä. (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ ®
(١٨٣ )اﻟﺒﻘﺮة

〈 ∩⊇∇⊂∪ tβθà)−Gs? öΝä3ª=yès9 öΝà6Î=ö7s% ⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$#

“ О, вярвящи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се страхувате.”
(сура ал-Бакара-183)
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Ибн Омер ( Р.А.) казва: Пратеника на Аллах (С.А.В.) рече:

 و،  ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟ ﻪ إﻻ اﷲ و أن ﻣﺤﻤ ﺪا رﺳ ﻮل اﷲ: )) ﺑﻨﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ
[  و ﺣﺞ ﺑﻴﺖ اﷲ (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ،  و ﺻﻮم رﻣﻀﺎن،  و إﻳﺘﺎء اﻟﺰآﺎة، إﻗﺎم اﻟﺼﻼة
“ Исляма се изгражда на пет основи: Свидетелстването, че
няма друг бог, освен Аллах, и че Мухаммед е пратеник на Аллах,
отслужването на молитвата, даването на зекята, говеенето в
Рамазан и поклонението хадж при дома на Аллах.”
(предаден от Бухари и Муслим)
Говеенето стана фарз на ислямската общност във втората година
по Хиджра.
3- Предимството на говеенето и мъдростта от неговото отреждане.
Месец Рамазан е велик сезон за подчинение и служене на Всевишния и Всеславен Аллах, и за получаване на големи благодати. Той е от благодатите на Аллах, които дава на когото пожелае от Своите раби, за да се увеличат техните награди, да се издигнат на високи степени, да се премахнат техните грехове, и да
се засили тяхната връзка с техния Създател – Всевишния и Всемогъщия, Който ще ги награди с най-великата награда, и за да
спечелят задоволството на Аллах, и за да се изпълнят техните
сърца със страхопочитание и богобоязливост.
Предимството на говеенето се споменава в следните подточки:
А)-Всевишния и Благословен Аллах казва:

z⎯ÏiΒ ;M≈oΨÉit/uρ Ä¨$¨Ψ=Ïj9 ”W‰èδ ãβ#u™öà)ø9$# ÏµŠÏù tΑÌ“Ρé& ü“Ï%©!$# tβ$ŸÒtΒu‘ ãöκy− ®
tβ$Ÿ2 ⎯tΒuρ ( çµôϑÝÁuŠù=sù töκ¤¶9$# ãΝä3ΨÏΒ y‰Íκy− ⎯yϑsù 4 Èβ$s%öàø9$#uρ 3“y‰ßγø9$#
Ÿωuρ tó¡ãŠø9$# ãΝà6Î/ ª!$# ß‰ƒÌãƒ 3 tyzé& BΘ$−ƒr& ô⎯ÏiΒ ×ο£‰Ïèsù 9xy™ 4’n?tã ÷ρr& $³ÒƒÍs∆
$tΒ 4†n?tã ©!$# (#ρçÉi9x6çGÏ9uρ nο£‰Ïèø9$# (#θè=Ïϑò6çGÏ9uρ uô£ãèø9$# ãΝà6Î/ ß‰ƒÌãƒ
(١٨٥  ∪∈∇⊇∩ 〈 )اﻟﺒﻘﺮةšχρãä3ô±n@ öΝà6¯=yès9uρ öΝä31y‰yδ
“ Рамазан е месецът, през който беше низпослан Коранът за
напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и раз40

граничението. Който от вас се окаже в този месец, да говее
през него, а който е болен или на път – да се издължи в други
дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да
завършите докрай определените дни; да възвеличавате
Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.”
(сура ал-Бакара-185)
Б)- Ебу Хурейра ( Р.А.) казва: Пратеника на Аллах (С.А.В.) рече:
[ )) ﻣﻦ ﺻﺎم رﻣﻀﺎن إﻳﻤﺎﻧﺎ و اﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذ ﻧﺒﻪ (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“ Който говее месец Рамазан вярвайки и очаквайки награда,
опрощава му се, каквото е извършил от греховете му.”
(предаден от Бухари и Муслим)
В)- Казва също, че Пратеника на Аллах (С.А.В.) е рекъл:

:ﻞ
ّ  ﻗ ﺎل اﷲ ﻋ ـ ّﺰ و ﺟ، ﻳﻀﺎﻋـﻒ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻋﺸﺮ أﻣﺜﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺿﻌﻒ... ))
 ﻟﻠ ﺼﺎﺋﻢ،  ﻳ ﺪع ﺷ ﻬﻮﺗﻪ و ﻃﻌﺎﻣ ﻪ ﻣ ﻦ أﺟﻠ ﻲ، ﻓﺈﻧ ﻪ ﻟ ﻲ و أﺟ ﺰي ﺑ ﻪ،إﻻ اﻟ ﺼﻮم
 و ﻟﺨﻠ ﻮف ﻓﻴ ﻪ أﻃﻴ ﺐ ﻋﻨ ﺪ اﷲ،  ﻓﺮﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻄﺮﻩ و ﻓﺮﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎء رﺑﻪ،ﻓﺮﺣﺘﺎن
[ ﻣﻦ رﻳﺢ اﻟﻤﺴﻚ (( ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري و ﻣﺴﻠﻢ و اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ
“ ...Наградата се удвоява от 10 до 700 пъти. Всевишния Аллах
казва: ...”Освен говеенето, то е за Мен, и Аз награждавам за
него. Човек изоставя сладострастията си и храната си заради Мен.” Говеещия има две радости – едната радост е когато
разговява, а другата радост е, когато се срещне със своя Господар. Кълна се, че миризмата от устата на говеещия е по-хубава от мириса на миск.”
(предаден от Бухари и от Муслим )
Г ) – Дуата на говеещия е приета от Аллах.
Пратеника ( С.А.В.) рече :
[ )) ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻋﻨﺪ ﻓﻄﺮﻩ دﻋﻮة ﻻ ﺗﺮد (( ] رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
“Говеещия има при разговяването му дуа, която не се връща.”
( предаден от Ибн Мадже )
Затова, всеки мусюлманин трябва да използва времето преди да
разговее с искане от Аллах, и да се обръща с дуа към Него, надявайки се, че ще попадне в момента, в който Всевишния и Всемогъщ Аллах ще му приеме дуата, и ще заслужи щастието на земния и отвъдния живот.
Д )- Аллах отреди специална врата от вратите на Дженнета само
за говеещите – почит за тях, и за да се отличат от другите хора.
Сехл ибн Сеад ( Р.А.) казва: Пратеника на Аллах (С.А.В.) рече:
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 أﻳﻦ اﻟﺼﺎﺋﻤﻮن: )) إن ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺑًﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ـ اﻟﺮﻳﺎن ـ ﻓﺈذا آﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗـﻴﻞ
ًَ [  ﻓﺈذا دﺧﻠﻮا أﻏﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ أﺣﺪ (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ،
“ Наистина, Дженнета има врата, която се нарича Рейян, и
когато стане Съдния ден ще се рече: Къде са говеещите? И
когато влезат, тя ще се затвори след тях, никой друг няма да
влезе, освен тях.”
(предаден от Бухари иМуслим)
Е)- Говеенето се застъпва за който е говеел, на Съдния ден.
Абдуллах ибн Амр ибн Ас ( Р.А.) казва: Пратеника на Аллах
(С.А.В.) рече:
 ﻳﻘﻮل اﻟﺼﻴﺎم أي رب ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ، )) اﻟﺼﻴﺎم و اﻟﻘﺮﺁن ﻳﺸﻔﻌﺎن ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

،  و ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺮﺁن ﻣﻨﻌﺘﻪ اﻟﻨﻮم ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻓﺸﻔﻌﻨﻲ ﻓﻴﻪ،اﻟﻄﻌﺎم و اﻟﺸﻬﻮة ﻓﺸﻔﻌﻨﻲ ﻓﻴﻪ
[ ] رواﻩ أﺣﻤﺪ
((  ﻓﻴﺸﻔﻌﺎن: ﻗﺎل
“ Говеенето и Корана се застъпват за раба на Съдния ден. Говеенето казва: О, мой Господарю, аз го лиших от яденето и
пиенето и сладострастията, разреши ми да го защитя.
А Корана казва: Лиших го от съня му през ноща, разреши ми да
го защитя.
(предаден от Ахмед)
Рече: И се застъпват за него.”
Ж )- Говеенето прави човек да бъде търпелив и да приема трудностите и незгодите, прави човек да свиква да се лишава от
нещата, които обича, и сладострастията, и от нещата, от които се
отвращава душата.
4- Условията за неговото задължаване.
Всички учени са на едно мнение, че говеенето е задължение
(фарз) за всеки мусюлманин, пълнолетен, нормален, здрав, и да
не е пътник. Също е задължение за жената, която не е в месечен
цикъл – хайз, или в нифас – дните след като роди.
5- Възпитанията на говеенето.
А) - Говеещият трябва да се отдалечава от злословенето и говоренето за други, и от всичко което е забранил Всевишния Аллах.
Затова мусюлманина трябва да си пази езика от забранените
неща и да го пази да не говори за хората. Пратеника (С.А.В)
рече:
42

)) ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪع ﻗﻮل اﻟﺰور واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓـﻠﻴﺲ ﷲ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ أ ن ﻳﺪع ﻃﻌﺎﻣﻪ و
[ ﺷﺮاﺑﻪ (( ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
“ Който не изостави злословенето, и лъжливите и лошите
думи, и ги извършва, Аллах няма нужда от неговото гладуване,
като оставя само яденето и пиенато си.” (предаден от Бухари)
Б) – Да не оставя яденето на сехур, защото то помага на говеещия да говее, като прекарва спокойно деня и извършва работата си с бодрост и жизненост. Пророка ( С.А.В.) казва в следния
хадис:
 وﻟﻮ أن ﻳﺠﺮع أﺣﺪآﻢ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣ ﺎء ﻓ ﺈن اﷲ، ﻓﻼ ﺗﺪﻋﻮﻩ، )) اﻟﺴﺤﻮر أآﻠﺔ ﺑﺮآﺔ
ّ ﻋ ّﺰ و ﺟ
[ ﻞ و ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻳﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺴﺤﺮﻳﻦ (( ] رواﻩ أﺣﻤﺪ
“ Сехура е ядене с берекет, затова него оставяйте, дори, ако
някой от вас изпие глътка вода. Наистина, Аллах и Неговите
меляйкета правят дуа за, които ядат на сехур.”
( предаден от Ахмед )
В) – Да разговява веднага на ифтар щом се осигури, че слънцето е залязало. Пратеника ( С.А.В.) казва:
[ )) ﻻ ﻳﺰال اﻟﻨﺎس ﺑﺨﻴﺮ ﻣﺎ ﻋﺠﻠﻮا اﻟﻔﻄﺮ (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“ Хората винаги ще са на добро, докато бързат с ифтара
( разговяването).”
( предаден от Бухари и Муслим )
Г )- Разговяването на ифтар да бъде с фурми, ако има възможност, защото това е от Суннета. Енес ( Р.А.) казва:
 ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ، )) آﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳ ﻠﻢ ﻳﻔﻄﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ رﻃﺒﺎت
[  ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺴﺎ ﺣﺴﻮات ﻣﻦ ﻣﺎء (( ] رواﻩ أﺑﻮ داود، ﺗﻜﻦ رﻃﺒﺎت ﻓﺘﻤﺮات
“ Пратеника на Аллах ( С.А.В.) разговяваше преди да се кланя, с
няколко пресни фурми ( рутаб ), а ако нямаше тогава на други
фурми ( темр ), а ако нямаше тогава с няколко глътки вода.”
( предаден от ебу Дауд )
Д )- Да увеличи повече от четенето на Корана, да споменава
Аллах ( зикир) с благодарност, да раздава садака и благодеяние,
да извършва допълнителни молитви ( нафиле ) и други добри
дела. Ибн Аббас ( Р.А.) казва:
،  و آﺎن أﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓ ﻲ رﻣ ﻀﺎن ﺧ ﻴﻦ ﻳﻠﻘ ﺎﻩ ﺟﺒﺮﻳ ﻞ، )) أﺟﻮد اﻟﻨّﺎس ﺑﺎ ﻟﺨﻴﺮ

 ﻓﻠﺮﺳ ﻮل اﷲ،  ﻓﻴﺪارﺳ ﻪ اﻟﻘ ﺮﺁن، و آ ﺎن ﺟﺒﺮﻳ ﻞ ﻳﻠﻘ ﺎﻩ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻟﻴﻠ ﺔ ﻣ ﻦ رﻣ ﻀﺎن
(( ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﻳﻠﻘﺎﻩ ﺟﺒﺮﻳﻞ أﺟﻮد ﺑﺎ ﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺢ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ
[ ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري و ﻣﺴﻠﻢ
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“ Пратеника на Аллах ( С.А.В. ) беше най- добрия от хората, и
най- добър беше в рамазан, когато се срещаше с Джибриль.
Срещаше се с Джибриль всяка вечер от Рамазана и преговаряше
с него Корана. Кълна се, че когато се срещаше с Джибриль,
Пратеника на Аллах ( С.А.В.) беше по добър от приятно носещия вятър.”
( предаден от Бухари и Муслим )
6- Нещата, които развалят говеенето.
1- Яденето и пиенето – знаейки – през деня, също така всички
останали неща, които развалят говеенето, като подхранващите инжекции, или вземане на хапчета чрез устата,
защото те са като яденето и пиенето. А изтичането на кръв
в малко количество, като за изследване, не вреди на говеенето.
2- Половия контакт в дните на Рамазан. Това разваля говеенето, затова ако човек го извърши трябва да се покае към Всевишния Аллах, заради това, че е прекрачил забранено нещо
в Рамазана, и след това отговява този ден, в който е извършил половия контакт заедно с кефарет, а той е : да освободи
роб, а ако не намери, да говее два пълни месеца, без да
прекъсва, а ако това не може, да нахрани 60 бедни, на всеки
беден дава половин са`а от пшеница или друго, от което се
използва за прехрана в тази местност, заради хадиса на Ебу
Хуреира ( Р.А.) който казва:
 ﻳ ﺎ:  ﻓﻘ ﺎل، )) ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺟﻠﻮس ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ إذ ﺟﺎءﻩ رﺟﻞ

،  وﻗﻌ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻣﺮأﺗ ﻲ و أﻧ ﺎ ﺻ ﺎﺋﻢ:  ﻗ ﺎل ﻣ ﺎ ﻟ ﻚ ؟ ﻗ ﺎل، رﺳﻮل اﷲ هﻠﻜ ﺖ
 ﻗ ﺎل. ﻻ:  ه ﻞ ﺗﺠ ﺪ رﻗﺒ ﺔ ﺗﻌﺘﻘﻬ ﺎ؟ ﻗ ﺎل: ﻓﻘﺎل رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ و ﺳ ﻠﻢ
 ﻗ ﺎل ﻓﻬ ﻞ ﺗﺠ ﺪ إﻃﻌ ﺎم. ﻻ: ﻓﻬ ﻞ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗ ﺼﻮم ﺷ ﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ؟ ﻗ ﺎل
 ﻓﺒﻴﻨﻤ ﺎ ﻧﺤ ﻦ،  ﻓﻤﻜ ﺚ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ و ﺳ ﻠﻢ: ﻗﺎل. ﻻ:ﺳﺘﻴﻦ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ؟ ﻗﺎل
- ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺗﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺑﻌﺮق ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺮ – و اﻟﻌ ﺮق اﻟﻤﻜﺘ ﻞ
:  ﻓﻘ ﺎل اﻟﺮﺟ ﻞ،  ﺧ ﺬ ه ﺬا ﻓﺘ ﺼﺪق ﺑ ﻪ: ﻗ ﺎل،  أﻧ ﺎ: أﻳﻦ اﻟﺴﺎ ﺋﻞ ؟ ﻓﻘﺎل: ﻗﺎل،
–  ﻓ ﻮ اﷲ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ﻻﺑﺘﻴﻬ ﺎ – ﻳﺮﻳ ﺪ اﻟﺤ ﺮﺗﻴﻦ، ﻋﻠ ﻰ أ ﻓﻘ ﺮ ﻣﻨ ﻲ ﻳ ﺎ رﺳ ﻮل اﷲ
 ﻓﻀﺤﻚ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﺑ ﺪ ت، أهـﻞ ﺑﻴﺖ أﻓﻘﺮ ﻣﻦ أهﻞ ﺑﻴﺘﻲ
[ ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري و ﻣﺴﻠﻢ
((  أﻃﻌﻤﻪ أهﻠﻚ: ﺛﻢ ﻗﺎل، أﻧﺒﻴﺎﺑﻪ
“ Както си бяхме седнали при Пратеника ( С.А.В.) изведнъж дойде един човек и рече: О, Пратенико на Аллах, погубен съм.
Рече му: Какво ти има?
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А той рече: Легнах върху жена ми, и аз говеея.
А Пратеника на Аллах (С.А.В.) му рече: Ще можеш ли да
намериш роб и да го освободиш ?
Рече: Не
Рече му: А можеш ли да говееш два месеца без прекъсване ?
Рече: Не.
Рече му: А можеш ли да нахраниш 60 бедни?
Рече: Не.
Пророка (С.А.В.) постоя малко, и както си стояхме, някой
донесе прибор с фурми, тогава Пратеника (С.А.В.) рече:
Къде е питащия?
Той рече: Аз съм.
Рече му: Вземи това и го раздай садака.
А човека рече: На по-беден от мене ли, о, Пратенико на
Аллах? Кълна се в Аллах, че няма по-бедна къща в Медина
от моята къща.
Тогава Пророка (С.А.В.) се засмя така, че му се видяха зъбите, и рече: Нахрани семейството си.”
(предаден от Бухари и Муслим)
3- Излизането на сперма, заради целуване, или докосване, или
с ръка, или заради продължително гледане към жена. Когато
излезе сперма от говеещия заради тези причини, говеенето
му се разваля, и не яде в останалата част од деня, и трябва да
го наговее след Рамазана. За него нямя кефарет, а само да се
покае (теубе), да съжалява и да иска опрощение, и да се
отдалечава от всичко, което подбужда негомите страсти. Но,
ако спи и през това време излезе от него сперма, и е говеещ,
това не вреди на говеенето му, а трябва само да се изкъпе
(гусул).
4- Повръщането, искайки, като искара всичко, което има в стомаха си през устата. Но ако повърне без да иска, не вреди на
говеенето му. Пророка (С.А.В.) казва:
((  و ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺎء ﻋﻤﺪا ﻓﻠﻴﻘﺾ، )) ﻣﻦ ذرﻋﻪ اﻟﻘﻲء ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء
[ ] رواﻩ أﺑﻮ داود و اﻟﺘﺮﻣﺬي
“Който повърне без да иска, не е длъжен да го наговява, но
ако повърне искайки, нека да го наговее.”
(предаден от Ебу Даууд и Тирмизи)
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5- Излизането на кръв, месечния цикъл-хайз, и нифас при жените, все едно дали е в началото на деня или в края на деня,
дори да е пред залеза на слънцето.
Желателно е, говеещия да не прави хиджама, за да не си развали
говеенето, също така да не дава кръв за даряване, освен при
нужда за спасяване на болен. А ако излезе кръв от носа или чрез
растройство, или рана, или изваждане на зъб и други, не вреди
на говеенето.
7- Общи прописи.
А- Говеенето в Рамазан трябва да започне с виждането на месечината, заради словата на Аллах:

(١٨٥ )اﻟﺒﻘﺮة

〈 çµôϑÝÁuŠù=sù töκ¤¶9$# ãΝä3ΨÏΒ y‰Íκy− ⎯yϑsù ®

“ Който се окаже в този месец, да говее през него.”
(сура ал-Бакара-185)
Достатъчно е, ако един искрен мусюлманин свидетелства и се
потвърди, че е видял месечината. Ибн Омер ( Р.А.) казва:
)) ﺗﺮاءى اﻟﻨّﺎ س اﻟﻬﻼل ﻓﺄﺧﺒﺮت رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ و ﺳ ﻠﻢ أﻧ ﻲ رأﻳﺘ ﻪ ﻓ ﺼﺎم
[ و أﻣﺮ اﻟﻨّﺎس ﺑﺼﻴﺎﻣﻪ (( ] رواﻩ أﺑﻮ داود و اﻟﺪارﻣﻲ و ﻏﻴﺮهﻤﺎ
” Хората се правеха, че са видяли месечината, но аз ивестих
Пратеника на Аллах (С.А.В.), че съм я видял и започна да говее, и
нареди на хората да говеят.”
(предаден от Ебу Даууд и Дарими и други)
Говенето трябва да е свързано с президента на държавата, ако
той пресъди и каже, че е месец Рамазан, или че не е, хората трябва
до го следват. Но ако няма ислямски президент, се следва мнението на ислямския център, като мюфтийство и други, които се
грижат за обединението на мусюлманите.
Разрешено е да се използват бинокъли за виждането на месечината, но не е разрешено да се разчита на астрономските пресмятания и наблюдаването на звездите, за потвърждаването на
месец Рамазан, дали е започнал или е завършил. А се приема само
виждането на месечината. Всевишния Аллах казва:

(١٨٥  〈 )اﻟﺒﻘﺮةçµôϑÝÁuŠù=sù töκ¤¶9$# ãΝä3ΨÏΒ y‰Íκy− ⎯yϑsù ®
“ Който от вас се окаже в този месец, да говее през него”
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(сура ал-Бакара-185)
И който завари месец Рамазан от пълнолетните, е задължен да
говее, все едно дали деня е голям или малък.
За започването на говеенето в Рамазан във всяка държава се
наблюдава изгрявянето на месечината, защото – учените са на едно становище, че изгрева на месечината е различен според държавите, и това се знае в Ислям, заради следния хадис:
(( )) ﺻﻮﻣﻮا ﻟﺮؤﻳﺘﻪ و اﻓﻄﺮوا ﻟﺮؤﻳﺘﻪ ﻓﺈن ﻏ ّﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺄآﻤﻠﻮا ﺷﻌﺒﺎن ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ
[ ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري و ﻣﺴﺎم
“ Говейте с нейното виждане и яжте с нейното виждане, а ако
е облачно, продължете месец Шеабан 30 дена.”
( предаден ат Бухари и Муслим)
Б – Говеещия трябва да възнамери (нийет), че ще говее от вечерта, заради хадиса на Пратеника (С.А.В.):
((  و إﻧﻤﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮى، )) إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴّﺎت
“ Наистина, делата са според възнамеренията, и всеки човек ще
му се въздаде според , каквото е възнамерил.”
(( )) ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺼﻴﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻼ ﺻﻴﺎم ﻟﻪ
[ ] أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ و أﺑﻮ داود و اﻟﺘﺮﻣﺬي و اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﺪ ﻳﺚ ﺣﻔﺼﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ
“ Който не възнемери да говее преди зората ( феджр ) за него
няма говеене.”
(предаден от Ахмед, Ебу Даууд, Тирмизи и Несаи, пренесен от Хафса –Р.А.)

В – На никой не е разрешено да остави говеенето и да яде през
този месец, освен ако има причина – да е болен или пътник, или
жена в хайз или нифас, или е бременна, или е доилка.
Всевишния Аллах казва:

〈 tyzé& BΘ$−ƒr& ô⎯ÏiΒ ×ο£‰Ïèsù 9xy™ 4’n?tã ÷ρr& $³ÒƒÍ£∆ Νä3ΖÏΒ šχ%x. ⎯yϑsù ®
(١٨٤ )اﻟﺒﻘﺮة
“ А който от вас е болен или на път – да се издължи в други
дни.”
(сура ал-Бакара-184)
Болния, който му пречи говеенето и му се влошава състоянието,
ако не яде, на него е разрешено да яде в дните на Рамазан, и после
да наговее дните, в които е ял.
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А бременната жена и доилката, ако се страхуват за себе си, могат да ядат, и след това да наговеят, защото те са като болния,
който се страхува за себе си – това е единно становище на учените. А когато се страхуват за себе си и за децата си, или само за
децата си, също трябва да ядат, и след това наговяват, заради
хадиса на Енес ( Р.А.):
 و ﻋ ﻦ اﻟﺤﺒﻠ ﻰ و، )) إن اﷲ وﺿ ﻊ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﻓﺮ ﻧ ﺼﻒ اﻟ ﺼﻼة و اﻟ ﺼﻮم
[ ] رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ و اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ و هﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ
(( .اﻟﻤﺮﺿﻊ
“ Наистина, Аллах улесни на пътника да отслужва молитвата
на половина, и говеенето, и на бременната и доилката.”
(предаден от Несаи и Ибн Хузейме – хадис хасен)
А за много възрастния мъж и жена е разрешено да ядат, ако говеенето им пречи и е много трудно за тях, но са задължени да
нахранят за всеки ден по един човек.
Ата е чул Ибн Аббас ( Р.А.) да чете:

(١٨٤ )اﻟﺒﻘﺮة

〈 &⎦⎫Å3ó¡ÏΒ ãΠ$yèsÛ ×πtƒô‰Ïù …çµtΡθà)‹ÏÜãƒ š⎥⎪Ï%©!$# ’n?tãuρ ®

“А за които не могат – откуп: да нахранят човек в нужда.”
(сура ал-Бакара-184)
После рече: ( Това знамение е за възрастния мъж и жена, които не
могат да говеят, те трябва да нахранят за всеки ден по един беден.)
Г – Пътуването е то причините, които позволяват на човек да яде,
заради хадиса на Енес ( Р.А.):
 ﻓﻠ ﻢ ﻳﻌ ﺐ اﻟ ﺼﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻔﻄ ﺮ و ﻻ، )) آﻨﺎ ﻧ ﺴﺎﻓﺮ ﻣ ﻊ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ و ﺳ ﻠﻢ
[ ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
(( اﻟﻤﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺋﻢ
“ Пътувахме с Прока (С.А.В.) и не се караше на говеещия заради
който ядеше, нито на който ядеше, заради говеещия.”
( предаден от Бухари и Муслим)
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Петата основа: Поклонението хадж.
1- Същността на хадж.
Хадж – в арабския език означава посещение. А в Ислям е: посещаване на Мекка за изпълняване на задълженията нусук – на определен начин, в определено време, с определени условия.
2- Неговия пропис.
Цялята общност е на едно мнение, че поклонението хадж е задължение ( фарз ) за всеки, който има възможност, един път в живота. Хаджа е от петте основи, на които се изгражда Исляма.
Всевишния Аллах казва:

¨βÎ*sù txx. ⎯tΒuρ 4 Wξ‹Î6y™ Ïµø‹s9Î) tí$sÜtGó™$# Ç⎯tΒ ÏMøt7ø9$# kÏm Ä¨$¨Ζ9$# ’n?tã ¬!uρ ®
( ٠٩٧  ∪∠®∩ 〈 ) ﺁل ﻋﻤﺮانt⎦⎫Ïϑn=≈yèø9$# Ç⎯tã ;©Í_xî ©!$#
“И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при Домаза онзи, който може да отиде, а който откаже – Аллах не се
нуждае от световете.”
(сура али Имран-97)
И Пратеника (С.А.В.) рече:

 ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ و أن ﻣﺤﻤﺪا رﺳ ﻮل اﷲ و إﻗ ﺎم،)) ﺑﻨﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ
[  و ﺻﻮم رﻣﻀﺎن و ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ اﷲ (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، اﻟﺼﻼة و إﻳﺘﺎء اﻟﺰآﺎة
“ Исляма се изгражда на пет: Свидетелстването, че няма друг
бог, освен Аллах, и че Мухаммед е пратеник на Аллах, отслужването на молитвата, даването на зекята, говеенто в Рамазан и
поклонението хадж при Дома на Аллах.”
( предаден от Бухари и Муслим)
А в прощалния хадж рече:
[ )) ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس إن اﷲ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺤﺠﻮا (( ] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
“ О, хора, наистина Аллах ви е отредил да правите хадж при
Дома, затова правете хадж.”
(предаден от Муслим)
3- Предимството на хадж и мъдростта от неговото прописване.
За предимството на хадж има много доказателства. Всевишния
Аллах казва:
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š⎥⎫Ï?ù'tƒ 9ÏΒ$|Ê Èe≅à2 4’n?tãuρ Zω%y`Í‘ š‚θè?ù'tƒ Ædkptø:$$Î/ Ä¨$¨Ψ9$# ’Îû βÏiŒr&uρ ®
þ’Îû !
« $# zΝó™$# (#ρãà2õ‹tƒuρ öΝßγs9 yìÏ≈oΨtΒ (#ρß‰yγô±uŠÏj9 ∩⊄∠∪ 9,ŠÏϑtã ?dksù Èe≅ä. ⎯ÏΒ
(٠٢٨-٠٢٧  〈 )اﻟﺤﺞÉΟ≈yè÷ΡF{$# Ïπyϑ‹Îγt/ .⎯ÏiΒ Νßγs%y—u‘ $tΒ 4’n?tã BM≈tΒθè=÷è¨Β 5Θ$−ƒr&
“ И зови хората за поклонението хадж! Ще идват при теб и
пеш, и върху изнемощели камили. И ще идват от всякакви
далечни пътища, за да придобият облаги за себе си ( и в земния живот, и в отвъдния) и в определени дни да споменават
името на Аллах при жертвоприношение на добитък, който
Той им е дал...”
(сула ал-Хадж-27-28)
Поклонението хадж обхваща голями ползи за всички мусюлмани – за земния и отвъдния живот. В него се извършват най-различни ибадети – тауаф около Кеаба, сай между Сафа и Меруа,
стоенето на Арафа, Мина и Музделифа, замерването на джемератите, спането на Мина, бръсненето на главите, постоянното споменаване и служене на Аллах и възвръщане към него. Затова
хаджа е от най-големите причини за опрощаване на греховете и за
влизане в Дженнета.
Ебу Хурейра ( Р.А.) казва: Чух Пратеника на Аллах (С.А.В.) да
казва:
(( )) ﻣﻦ ﺣﺞ هﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻓﺚ و ﻟﻢ ﻳﻔﺴﻖ رﺟﻊ ﻣﻦ ذﻧﻮﺑﻪ آﻴﻮم وﻟﺪﺗﻪ أﻣﻪ
[ ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري و ﻣﺴﻠﻢ
“ Който извърши хадж при този Дом, да няма съвокупление, нито безпътство, нито прение, се връща както го е родила майка
му.”
(предаден от Бухари и Муслим)
Пратеника на Аллах ( С.А.В.) казва:
(( )) اﻟﻌﻤﺮة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺮة آﻔﺎرة ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ و اﻟﺤﺞ اﻟﻤﺒﺮور ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺟﺰاء إﻻ اﻟﺠﻨﺔ
[ ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري و ﻣﺴﻠﻢ
“ Умра до умра премахва греховете между тях, а приетия хадж
няма друга награда за него освен Дженнет.”
( предаден от Бухари и Муслим )
Казва също: ( Питаха Пратеника на Аллах –С.А.В.- : Кое от делата е най-хубавото?
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Рече: “ Вярята в Аллах и Неговия пратеник.”
Рекоха: След това какво?
Рече:“ Джихад по пътя на Аллах.”
Рекоха: След това какво?
Рече: “ Приетия хадж.”
(предаден от Бухари и Муслим)
Абдуллах ибн Месуд ( Р.А.) казва: Пратеника на Аллах (С.А.В.)
рече:
)) ﺗﺎﺑﻌﻮا ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺞ و اﻟﻌﻤﺮة ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﻨﻔﻴ ﺎن اﻟﻔﻘ ﺮ و اﻟ ﺬﻧﻮب آﻤ ﺎ ﻳﻨﻔ ﻲ اﻟﻜﻴ ﺮ ﺧﺒ ﺚ
((  و ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﺠﺔ اﻟﻤﺒﺮورة ﺛﻮاب إﻻ اﻟﺠﻨﺔ،اﻟﺤﺪﻳﺪ و اﻟﺬهﺐ و اﻟﻔﻀﺔ
[ ] رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي و ﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ
“ Повтаряйте след хадж и умра, защото те премахват бедността и греховете, както духало ( обикновен кожен мях ) премахва нечистотиите от желязото, златото и среброто. За
приетия хадж няма друга награда, освен Дженнет.”
( предаден от Тирмизи )
От ползите на хаджа е събирането на мусюлманите от всички
краища на земята в най-обичаното място от Аллах, където се
опознават и взаимно со помагат в името на доброто и страхопочитанието. Всички са равни в словата си, споменаването на
Аллах (зикир) и делата си. Това е възпитание за тях и пример за
обединение и събиране, в една вяра и убеждение, в ибадета, целта
и в начина на изпълнение.С тяхното събиране се получава запознанство и сближаване, разузнаване състоянието едни на други, както Аллах го потвърждава, казвайки:

Ÿ≅Í←!$t7s%uρ $\/θãèä© öΝä3≈oΨù=yèy_uρ 4©s\Ρé&uρ 9x.sŒ ⎯ÏiΒ /ä3≈oΨø)n=yz $¯ΡÎ) â¨$¨Ζ9$# $pκš‰r'¯≈tƒ ®
〈 ∩⊇⊂∪ ×Î7yz îΛ⎧Î=tã ©!$# ¨βÎ) 4 öΝä39s)ø?r& «!$# y‰ΨÏã ö/ä3tΒtò2r& ¨βÎ) 4 (#þθèùu‘$yètGÏ9
(٠١٣ )اﻟﺤﺠﺮات
“ О, хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви
сторихме народи и племена, за да се опознавате. Най-достоен
измежду вас при Аллах е най-богобоязливият. Аллах е всезнаещ, сведущ.”
(сура ал-Худжурат-13)
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4- Условията за задължаването на хадж.
А- Няма разногласие между учените, че хаджа е задължение с
петте основи, те са: Ислям, разум, пълнолетност, свобода и възможност.
А за жената се допълва – да има с нея придружител (мухрим) при
пътуването и за хадж, заради хадиса на Ебу Хурейра ( Р.А.), в
който Пратеника (С.А.В.) казва:
)) ﻻ ﻳﺤ ﻞ ﻻﻣ ﺮأة ﺗ ﺆﻣﻦ ﺑ ﺎﷲ و اﻟﻴ ﻮم اﻵﺧ ﺮ ﺗ ﺴﺎﻓﺮ ﻣ ﺴﻴﺮة ﻳ ﻮم إﻻ و ﻣﻌﻬ ﺎ ذو
[ ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
((ﻣﺤﺮم
“ Не е разрешено на жена, която вярва в Аллах и в Съдния ден да
пътува, дори един ден, освен с придружител (мухрим – мъж с
който не може да сключи шериатски брак).”
(предаден от Бухари и Муслим)
Тези условия се делят на три:
1- Условия за задължаване и правилен хадж, те са Ислям и
разум. Затова не се приема хадж от неверник и луд, нито е
задължение за тях, защото те на са от отслужващите ибадет.
2- Условия за задължаване и приемане, те са пълнолетие и
свобода, а не са условие за правилен хадж. Затова, ако дете
или роб извършат хадж, техния хадж е правилен, но не е
приет от тях.
3- Условия, само за задължаване – възможността. Ако човек
няма възможност, но извърши хадж с трудности, без ядене
или без превозно средство, хаджа му е правилен.

Б- Извършване на хадж за друг.
Няма разногласие между учените, че ако човек умре преди да
има възможност да извърши хадж, този фарз отпада от него. Но
който умре след като е имал възможност, отпада ли от него или
не?
Правилния отговор е, че не отпада от него. Неговите наследници са задължени да извършат хадж за него, с неговите пари, все
едно дали е направил завещание или не. Хаджа е задължение за
него, както дълга, заради хадиса на Ибн Аббас ( Р.А.), който
казва: ( Една жена се зарече да извърши хадж, но умря. Нейния
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брат дойде при Пророка (С.А.В.) и го попита за това, а той му
рече:

 ﻓﺎﻗ ﻀﻮا اﷲ ﻓﻬ ﻮ: ﻗ ﺎل، ﻧﻌﻢ:)) أرأﻳﺖ ﻟﻮ آﺎن ﻋﻠﻰ أﺧﺘﻚ دﻳﻦ أ آﻨﺖ ﻗﺎﺿﻴﻪ ؟ ﻗﺎل
[ ] رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
(( أﺣﻖ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء
“ Какво мислиш, ако сестра ти имаше дълг, щеше ли да го издължиш?” Рече: Да. Рече: “ Издължете дълга на Аллах, защото
Аллах най-заслужава да се изпълнят задълженията Му.”
(предаден от Несаи)
В- Който не е извършил хадж за себе си, може ли да извърши за
друг?
Правилния отговор е, че не може да извърши хадж за друг, ако
не е извършил първо за себе си, заради следния хадис:
 ﻣ ﻦ ﺷ ﺒﺮﻣﺔ؟: ﻗﺎل، ﻟﺒﻴﻚ ﻋﻦ ﺷﺒﺮﻣﺔ:)) اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺳﻤﻊ رﺟﻼ ﻳﻘﻮل

. ﺣﺠﺠﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ؟ ﻗ ﺎل ﻻ: ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم، أخ ﻟﻲ أو ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻲ:ﻗﺎل
((  ﺣﺞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﺛﻢ ﺣﺞ ﻋﻦ ﺷﺒﺮﻣﺔ:ﻗﺎل
[ ] رواﻩ أﺣﻤﺪ و أﺑﻮ داود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ و ﺻﺤﺤﻪ
“ Пророка (С.А.В.) чу човек да казва: Отзовавам се за Шубруме.
Рече: Кой е Шубруме? Рече: Мой брат или мой близък. Рече му:
Извършил ли си хадж за себе си? Рече: Не. Рече : Извърши хадж
за себе си, после извърши за Шубруме.”
(предаден от Ахмед, Ебу Даууд, Ибн Мадже и Бейхаки)
Също е разрешено извършването на хадж за човек, който няма
възможност, заради хадиса на Федль ибн Аббас ( Р.А.), в който се
казва: {Една жена от Хас`ам рече: О, Пратенико на Аллах,
задължението хадж за всички раби завари моя баща, който е
много възрастен, не може да пътува, да извърша ли хадж за
него? Рече: Да. Това беше в прощалния хадж.}
(предаден от Бухари иМуслим)
Хаджа е задължение веднага щом се изпълнят неговите условия
за задължаване. Всевишния Аллах казва:

〈 Wξ‹Î6y™ Ïµø‹s9Î) tí$sÜtGó™$# Ç⎯tΒ ÏMøt7ø9$# kÏm Ä¨$¨Ζ9$# ’n?tã ¬!uρ ®
(٠٩٧ )ﺁل ﻋﻤﺮان
“ И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при Домаза онзи, който може да отиде.”
(сура али Имран-97)
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(١٩٦ )اﻟﺒﻘﺮة

〈 ¬! nοt÷Κãèø9$#uρ ¢kptø:$# (#θ‘ϑÏ?r&uρ ®

“ И изпълнявайте поклонението хадж, и посещението (умра)
заради Аллах!”
(сура ал-Бакара-196)
Ибн Аббас пренася от Пратеника на Аллах (С.А.В.) следния
хадис:
((  ﻓﺈن أﺣﺪآﻢ ﻻ ﻳﺪري ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﻪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ،)) ﺗﻌﺠﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﺤﺞ
[ ] رواﻩ أﺑﻮ داود و أﺣﻤﺪ و اﻟﺤﺎآﻢ و ﺻﺤﺤﻪ
“ Избързвайте с хадж, тоест че е фарз, защото никой от вас не
знае какво ще му дойде.”
(предаден от Ебу Даууд, Ахмед и Хаким)
5- Основите на хадж.
Основите на хадж са четири:
• Ихрам
• Стоенето на Арафа
• Тауаф Ифада
• Сай между Сафа и Меруа
Без тези основи хаджа не е приет.
А- Първата основа: Ихрам.
- Ихрам е възнамеряване (нийет) за влизане в хадж.
- Определените граници за ихрам.
Те са два вида: за време и за място.
Временния срок за ихрам са месеците за хадж, които Аллах е
споменал в Следното знамение:

(١٩٧ )اﻟﺒﻘﺮة

〈 ×M≈tΒθè=÷è¨Β Ößγô©r& kptø:$# ®

“ Поклонението хадж е в знайни месеци.” (сура ал-Бакара-197)
А те са: Шеуаль, Зуль-киаде и Зуль-хидже.
А определените граници за място са границите, които не е разрешено хаджията да премине през тях за Мекка, освен в ихрам. Тези
граници са пет:
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1- Зуль-Хулейфе, която днес се нарича “Абар Али”. Това е
границата за жителите на Медина, която се намира на 336
километра далечина от Мекка, тоест 224 мили.
2- Джухфе, а тя е село на 10 километра далечина от Червено
море, а от Мекка –180 километра, тоест 120 мили. Това е
границата за жителите на Египет, Шам, Мароко и държавите, които са зад тях, като Испания, Рим и други. А днес
хората влизат в ихрам от Рабиг, който се намира близо и
на далечината на Джухфе.
3- Йелемлем, която днес се нарича Сеадийе, и е планина от
планините на Тухаме. Намира се от Мекка на разстояние
72 километра, тоест 48 мили. Това е границата за жителите на Йемен, Индия и Китай.
4- Карн ал-Меназиль, която днес се нарича Сейль ал-Кебир,
и се намира на разстояние от Мекка на 72 километра,
тоест 48 мили. Това е границата за жителите на Неджд и
Таиф.
5- Зату ирк, която днес се нарича Дариибе, и представлява
малка планина на далечина от Мекка на 72 километра,
тоест 48 мили. Това е границата за жителите на изтока –
Ирак и Иран.
Това са границите, които не е разрешено на хаджията или муатемира да преминат за Мекка, освен в ихрам.
Ибн Аббас ( Р.А.) казва: { Пратеника на Аллах –С.А.В.- определи
за граница на жителите на Медина – Зуль-Хулейфе, а за жителите
на Шам – Джухфе, а за жителите на Неджд – Карн ал-Меназиль, а
за жителите на Йемен – Йелемлем. Тези граници са за тези държави и който замине през тях, дори да не е от техните жители, за
всеки който иска хадж или умра. А който живее преди тези граници, (влиза в ихрам) от където е, дори жителите на Мекка от
Мекка.}
(предаден от Бухари и Муслим)
А в хадиса на Джабир ( Р.А.), Пратеника на Аллах (С.А.В.)
казва:
(( )) ﻣﻬﻞ أهﻞ اﻟﻌﺮاق ذات ﻋﺮق
“ Границата за жителите на Ирак е Зату ирк.”
А който не минава пътя му през тези граници, влиза в ихрам,
когато узнае, че наближава около тях. Също, който е в самолет,
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влиза в ихрам, когато наближи някоя от тези граници – във въздуха. Не е разрешено да влезе в ихрам, когато самолета се приземи на летище Джидде, както правят някои от хаджиите, защото
Джидде не е граница, освен за жителите в него, или който възнамери да извърши хадж или умра от него. А който влезе в ихрам
от Джидде, и не е жител на този град, той оставя ваджип-ихрама
от границата- и за това е задължен да даде фидйе. Също така,
който премине границата без ихрам. Той трябва да се върне
отново при границата, но ако влезе в ихрам след като е преминал
границата, трябва да даде фидйе- а фидйе е да заколи една овца,
или 1/ 7 месо от камила, или 1/ 7 месо от крава, и го раздава на
бедните в Мекка, без да яде той от това месо.
- Как се влиза в ихрам.
Желателно е преди да влезе хаджията в ихрам, да се приготви за
ихрам – да се изкъпе, да се почисти, да обръсне местата, които е
наредено да се обръснат, и да парфюмира тялото си. Мъжете не
трябва да обличат нищо, което е шиено, а само облича изар и рида
(горен и долен чаршав) – бяли и чисти.
Правилното мнение на учените е, че няма специално молитва
при влизането в ихрам, но ако се улучи повреме на фарз молитва,
влиза в ихрам след нея, защото Пратеника (С.А.В.) влизаше в
ихрам след молитва. След това хаджията избира кой вид хадж да
изпълни, а те са три: Теметтуа, Киран и Ифрад.
-Теметтуа – да влезе в ихрам, като възнамери да извърши умра в
един от месеците на хадж, и след като извърши умра до край,
влиза в ихрам за хадж.
- Киран – да влезе в ихрам, като възнамери да извърши умра и
хадж заедно, или възнамерява само умра, и после възнамерява
хадж, преди да започне тауафа на умра. Тогава възнамерява умра
и хадж от границата, или преди да започне тауафа на умра, като
прави тауаф и сай за умра.
- Ифрад – да влезе в ихрам, като възнамери да извърши само хадж
от границата, и остава в ихрам, докато завърши делата на хадж.
При Теметтуа и Киран се коли курбан, ако не е от жителите на
джамията Харам.
Има разногласие между учените, кой от тези три вида хадж е
най-хубав? Повечето казват, че е Теметтуа.
След като влезе в ихрам с един от тези вида, хаджията започва
веднага с тельбийе:
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 إن اﻟﺤﻤ ﺪ و اﻟﻨﻌﻤ ﺔ ﻟ ﻚ و اﻟﻤﻠ ﻚ ﻻ،  ﻟﺒّﻴ ﻚ ﻻ ﺷ ﺮﻳﻚ ﻟ ﻚ ﻟﺒﻴ ﻚ، ) ﻟﺒّﻴﻚ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒّﻴ ﻚ
( ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻚ
“ Леббейкеллахумме леббейк, леббейке ля шериике леке
леббейк, иннель хамде уен ниамете леке уель мульк, ля
шериике лек.”
Това тельбийе се изговаря на висок глас и постоянно.
- Забранените неща , след влизане в ихрам.
Тези неща са забранени на хаджията, заради ихрама, и са девет:
• Махането на косми от цялото тяло – с бръснене, дърпане и
други, заради словата на Всевишния Аллах:

(١٩٦ … 〈 )اﻟﺒﻘﺮةã&©#ÏtxΧ ß“ô‰oλù;$# xè=ö7tƒ 4©®Lym óΟä3y™ρâ™â‘ (#θà)Î=øtrB Ÿωuρ ®
“ И не бръснете главите си, докато жертвеното животно
не стигне местоназначението си!
(сура ал-Бакара-196)
•

Реженето на ноктите, защото оприличава махането на космите, освен ако има причина, тогава се разрешава.
• Покриването на главата, заради забраната на Пратеника
(С.А.В.),хаджията да не покрива главата си, с каквото и да
е, както рече при онзи, който го ухапа камилата му и умря:
[ )) و ﻻ ﺗﺨﻤﺮوا رأﺳﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻠﺒﻴﺎ (( ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“ И не покривайте главата му, защото той ще бъде
съживен на Съдния ден изричащ тельбийе.”
(предаден от Бухари и Муслим)
А Ибн Омер ( Р.А.) казваше: {Ихрама на мъжа е в главата
му, а ихрама на жената е в лицето й.}
(предаден от Бейхаки)
• Обличането на шиени дрехи за мъжа, и чорапи за краката,
защото Абдуллах ибн Омер ( Р.А.) Казва:
 ﻻ ﻳﻠﺒﺲ:)) ﺳﺌﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺲ اﻟﻤﺤﺮم؟ ﻗﺎل

اﻟﻤﺤﺮم اﻟﻘﻤﻴﺺ و ﻻ اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ و ﻻ اﻟﺒﺮاﻧﺲ و ﻻ اﻟﺴﺮاوﻳﻞ و ﻻ ﺛﻮﺑﺎ
 و ﻻ اﻟﺨﻔﻴﻦ إﻻ أن ﻻ ﻳﺠﺪ ﻧﻌﻠﻴﻦ ﻓﻠﻴﻘﻄﻌﻬﻤﺎ،ﻣﺴّﻪ ورس و ﻻ زﻋﻔﺮان
[ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻧﺎ أﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ (( ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري و ﻣﺴﻠﻢ
“ Пратеника на Аллах –С.А.В.- беше попитан: Какво
трябва да облече хаджията? А той рече: Хаджията не
облича риза, нито кърпа на главата, нито дреха със
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наметало (шапка), нито панталони, нито дреха, която е
парфюмирана с уерс или зеаферан, нито чорапи (местви),
освен ако не може да намери чехли, нека да обуе обувки,
като ги отреже отгоре, за да бъдат по-ниски от глезените.”
(предаден от Бухари и Муслим)
•

•

Парфюмирането, защото Пророка (С.А.В.) нареди в
хадиса на Сафуан ибн Йеаля ибн Умейе на един човек да
измие мястото, където имаше парфюм.
А за хаджията,който го ухапа камилата рече:
[  (( ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري و ﻣﺴﻠﻢ...)) ﻻ ﺗﺤﻨﻄﻮﻩ
((و ﻟﻤﺴﻠﻢ)) و ﻻ ﺗﻤﺴﻮﻩ ﺑﻄﻴﺐ
“ Не го докосвайте с парфюм.” ( предаден от Бухари )
За това е забранено на хаджията да използва парфюм,
след като влезе в ихрам, заради хадиса на Ибн Омер,
който споменахме.
Убиването на ловни животни, заради словата на Всевишния Аллах:

〈 ×Πããm öΝçFΡr&uρ y‰øŠ¢Á9$# (#θè=çGø)s? Ÿω (#θãΨtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ ®
(٠٩٥ )اﻟﻤﺎﺋﺪة
“ О, вярващи, не ловувайте, когато сте на поклонение!”
(сура ал-Маиде-95)
Затова е забранено да ловува, дори да не го убие, или нарани, заради словата на Всевишния Аллах:

(٠٩٦ )اﻟﻤﺎﺋﺪة

〈 3 $YΒããm óΟçFøΒßŠ $tΒ Îhy9ø9$# ß‰ø‹|¹ öΝä3ø‹n=tæ tΠÌhãmuρ ®

“ А ви е забранен ловът по сушата, докато сте още на
поклонение (в ихрам).”
(сура ал-Маиде-96)
•

Сключването на шериатски брак (никях), като е забранено да се жени, да ожени друг, нито да сгодява, заради
хадиса на Осман ( Р.А.), в който Пратеника на Аллах
(С.А.В.) казва:
[ )) ﻻ ﻳﻨﻜﺢ اﻟﻤﺤﺮم و ﻻ ﻳﻨﻜﺢ و ﻻ ﻳﺨﻄﺐ (( ] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
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•

“ Не се оженва, нито оженва друг, нито да се сгодява.”
(предаден от Муслим)
Половия контакт, заради словата на Всевишния Аллах:

(١٩٧  〈 )اﻟﺒﻘﺮةy]sùu‘ Ÿξsù ¢kptø:$# ∅ÎγŠÏù uÚtsù ⎯yϑsù 4 ®
“ И който през тях си наложи хадж, да няма съвокупление!”
(сура ал-Бакара-197)
Ибн Аббас ( Р.А.) казва: ( Това е половия контакт.)
Доказателство за това са словата на Аллах:

〈 öΝä3Í←!$|¡ÎΣ 4’n<Î) ß]sù§9$# ÏΘ$uŠÅ_Á9$# s's#ø‹s9 öΝà6s9 ¨≅Ïmé& ®
(١٨٧ )اﻟﺒﻘﺮة
“ Позволено ви е съвокуплението в нощите на говеенето при вашите жени.”
(сура ал-Бакара-187)
Тоест-половия контакт.
Докосването без полов контакт, като целуване, галене, и
страстно гледане, защото тези неща довеждат до забранения полов контакт по време на хадж.
Жената е като мъжа в тези неща, само се различава в някои,
като на нея е забранено да покрива лицето с каквото и да е. Също
е забранено да облича ръкавици, заради хадиса на Ибн Омер (
Р.А.):
[ )) و ﻻ ﺗﻨﺘـﻘﺐ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ و ﻻ ﺗـﻠﺒﺲ اﻟﻘﻔﺎزﻳﻦ (( ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
“ Жената хаджийка не трябва да покрива лицето си, нито да
облича ръкавици.”
(предаден от Бухари)
•

И Ибн Омер рече: { Ихрама на жената е в лицето й.}
А Айше ( Р.А) казва:
 ﻓ ﺈذا،)) آﺎن اﻟﺮآﺒﺎن ﻳﻤﺮون ﺑﻨﺎ و ﻧﺤﻦ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻣﺤﺮﻣﺎت
((  ﻓﺈذا ﺟﺎوزﻧﺎ آﺸﻔﻨﺎﻩ،ﺣﺎذوا ﺑﻨﺎ ﺳﺪﻟﺖ إﺣﺪاﻧﺎ ﺟﻠﺒﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ رأﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ
[ ] رواﻩ أﺑﻮ داود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و أﺣﻤﺪ و ﺳﻨﺪﻩ ﺣﺴﻦ
“ Когато заминеха пътници покрай нас – а ние бяхме с Пратеника на Аллах (С.А.В.) в ихрам – и се приближеха до нас, хвърляхме наметалата си от главите към лицето, и когато отминеха откривахме лицата ни.”
(предаден от Ебу Даууд, Ибн Мадже и Ахмед)
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Също е забранено на жената, каквото е забранено на мъжа, като
да маха от космите си, да си реже ноктите, да ловува и други, а и
е разрешено да облича шиени дрехи, чорапи и да покрива главата.
Б – Втората основа – Стоенето на Арафа.
Заради хадиса на Пратеника (С.А.В.):
[ )) اﻟﺤﺞ ﻋﺮﻓﺔ (( ] رواﻩ أﺟﻤﺪ و أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﻦ
“ Хаджа е Арафа.”
(предаден от Ахмед, Ебу Даууд, Тирмизи, Несаи и Ибн Мадже)
В – Третата основа – Тауаф Ифада.
Заради словата на Всевишния Аллах:

(٠٢٩ )اﻟﺤﺞ

〈 ∩⊄®∪ È,ŠÏFyèø9$# ÏMøŠt7ø9$$Î/ (#θèù§θ©Üu‹ø9uρ ®

“ И да правят тауаф около древния Дом!”

(сура ал-Хадж-29)

Г – Четвъртата основа – Сай.
Заради хадиса на Пратеника (С.А.В.):
[ ] رواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ و اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ
(( )) اﺳﻌﻮا ﻓﺈن اﷲ آﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻌﻲ
“ Правете сай, защото Аллах ви е отредил сай.”
(предаден от Ахмед и Бейхаки)
6- Ваджипите на хадж.
А те са седем:
1- Влизането в ихрам от границата.
2- Стоенето на Арафа до залез слънце, за който е стоял през
деня.
3- Спането на Музделифе.
4- Спането на Мина в дните тешрик.
5- Замерването на джемерат.
6- Бръсненето и постригването на главите.
7- Прощалния тауаф.
7- Как се прави хадж.
А – Суннет е за който иска хадж да се изкъпе, както се къпе джунуб, след това парфюмира тялото си, и облича двата бели чаршафа – изар и рида. А жената облича каквото пожелае, с условие да
не се разкрасява с тях.
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Б – После, когато дойде на границата, отслужва фарз молитва, ако
е времето за нея, за да влезе в ихрам след молитвата, а ако не е
време за фарз молитва, отслужва два рекята с възнамерение да
изпълни суннета след абдест, а не с възнамерение, че влиза в
ихрам, защото това го няма от Суннета на Пророка (С.А.В.).
В – След като свърши от молитвата, възнамерява да влезе в ихрам. Ако е мутеметтиа казва: (Леббейкеллахумме умра). А ако е
муфрид, казва: ( Леббейкеллахумме хаджа). Като мъжа го произнася високо на глас, а жената го казва тихо. От Суннета е да казва
постоянно тельбийе.
Г – Когато пристигне в Мекка започва с тауаф от черния камък,
така че Кеаба да е от лявата му страна. Идва при черния камък и
го целува, или го докосва с дясната ръка, ако може без да се блъска с хората. А ако не може, вдига ръката към черния камък, прави
текбир и казва: ( Аллахумме иманен бике, уе тесдикан би
китабике, уе уефа`ен би ахдике, уе итба`ан ли суннети
небийике –С.А.В.-)
След това прави седем кръга около Кеаба, и когато замине при
йеменския ъгъл го докосва, без да го целува.
От суннетите на тауафа е рамль – бързане с приближени крачки –
за мъжете в първите три кръга в тауаф Кудум ( при пристигането),
заради хадиса на Ибн Омер ( Р.А.):
)) آﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳ ﻠﻢ إذا ﻃﺎف اﻟﻄﻮاف اﻷول ﺧﺐ ﺛﻼﺛ ﻞ و ﻣ ﺸﻰ
[ ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
(( أرﺑﻌﺎ
“ Пратеника на Аллах (С.А.В.) когато правеше първия тауаф
бързаше в трите кръга и ходеше спокойно в другите четири.”
(предаден от Бухари и Муслим)
Също е суннет Идтибаа – тоест да се сложи горния чаршав под
дясната мишница, като събира краищата му и ги слага на лявото
рамо, заради хадиса на Ибн Аббас ( Р.А.):
(( )) اﺿﻄﺒﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ هﻮ و أﺻﺤﺎﺑﻪ و رﻣﻠﻮا ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻮا ط
“ Идтибаа го правеше Пратеника на Аллах и неговите сподвижници, и бързаха в крачките си в трите кръга.”
Идтибаа е суннет в седемте кръга на тауафа.
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По време на тауаф, хаджията може да се моли за каквото пожелае, със страхопочитание и с присъстващо сърце, а между йеменския ъгъл и черния камък, казва:

Í‘$¨Ζ9$# z>#x‹tã $oΨÏ%uρ ZπuΖ|¡ym ÍοtÅzFψ$# ’Îûuρ ZπuΖ|¡ym $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû $oΨÏ?#u™ !$oΨ−/u‘ ®
(٢٠١ )اﻟﺒﻘﺮة

〈 ∩⊄⊃⊇∪

“ Господарю наш, въздай ни добрина в земния живот и добрина – в отвъдния!”
(сура ал-Бакара-201)
А да се учи специална дуа във всеки кръг, не е от Суннета на
Пратеника на Аллах (С.А.В.), а напротив е бид`ат.
Тауафите са три вида: Ифада, Кудум и Уедаа.
Първия – Ифада – е основа (рукн), а втория – Кудум – е суннет, а
третия – Уедаа – е ваджип.
Д – Когато свърши от тауаф, отслужва два рекята зад Меками
Ибрахим, дори да е по-назад. В първия рекят учи: ( Куль я ейюхель кяфирун...), а във втория рекят учи: ( Куль ху-уеллаху
ехад...).
От Суннета е да не се удължава в тях.
Е – След това прави Сай между Сафа и Мер`уа седем кръга. Като
започва от Сафа и завършва на Мер`уа.
От Суннета е, когато приближи към Сафа да изучи:

Ÿξsù tyϑtFôã$# Íρr& |MøŠt7ø9$# ¢kym ô⎯yϑsù ( «!$# ÌÍ←!$yèx© ⎯ÏΒ nοuρöyϑø9$#uρ $x¢Á9$# ¨βÎ) * ®
íΟŠÎ=tã íÏ.$x© ©!$# ¨βÎ*sù #Zöyz tí§θsÜs? ⎯tΒuρ 4 $yϑÎγÎ/ š’§θ©Ütƒ βr& Ïµø‹n=tã yy$oΨã_
(١٥٨ ∪∇∈⊇∩ 〈 )اﻟﺒﻘﺮة
“ Наистина Сафа и Мер`уа са от знаците на Аллах, и който
ходи при Дома на поклонение в месеца за хадж, или е на умра,
не върши грях, като ги обикаля. А който прави добро и по
своя воля – Аллах е въздазащ, всезнаещ.”
(сура ал-Бакара-185)
Започни с каквото Аллах е започнал.
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След това се качва на Сафа, обръща се към Къбле с вдигнати ръце
и прави дуа, текбир , благодарност и друго , и казва:

 ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ و ﻟﻪ،  ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ،  أﷲ أآﺒﺮ،  اﷲ أآﺒﺮ، ) اﷲ أآﺒﺮ
، أﻧﺠﺰ وﻋﺪﻩ، ﻵ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ، اﻟﺤﻤﺪ ﻳﺤﻲ و ﻳﻤﻴﺖ و هﻮ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺳﻴﺊ ﻗﺪﻳﺮ
(  و هﺰم اﻷﺣﺰاب وﺣﺪﻩ،و ﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪﻩ
“Аллаху Екбер, Аллаху Екбер, Аллаху Екбер, ля иляхе иллеллаху уахдеху ля шериикелех, лехуль мульку уе лехуль хамду
уе ху-уе аля кулли шейин кадир, ля иляхе иллеллаху уахдех,
енджезе уеадех, уе несара абдеху, уе хеземель ахзаабе уахдеху.”
След това се моли с каквото пожелае, искайки добро за земния и
за отвъдния живот. Тази дуа се повтаря три пъти.
После се спуска и тръгва към Мер`уа, и от Суннета за мъжа е,
когато стигне между двата зелени знака да бяга бързо, ако може
без да вреди на друг. Когато пристигне при Мер`уа, качва се на
нея, обръща се към Къбле с вдигнати ръце и казва каквото се молеше с него на Сафа.
По време на сай може да учи следната дуа:

( إﻧﻚ أ ﻧـﺖ اﻷﻋﺰ اﻷآﺮم،ب اﻏـﻔـﺮ وارﺣﻢ
ّ )ر
“ Раббигфир уерхам, иннеке ентель еаззуль екрам”
Желателно е по време на сай хаджията да е с абдест, но ако е без
абдест се приема. А жената, ако прави сай в месечен цикъл, също
може, защото абдеста не е условие за сай.
Ж – Когато завърши от сай постригва косата си от цялата глава,
ако е мутеметтиа. А жената отрезва малка част, колкото началото
на пръстта. А ако е карин или муфрид, остава в ихрам до деня, в
който се колят курбаните, след като замери голямия джемерат
Акабе.
З – Когато дойде осмия ден от месец Зуль-хидже- “деня Теруийе”,
който е мутеметтиа влиза в ихрам за хадж, преди обяд от дома си,
също така, който иска от жителите на Мекка. При влизането в
ихрам прави каквото споменахме, като се къпе и почиства. И не е
от Суннета да иде до джамията Харам за ихрам, защото нито Пратеника (С.А.В.) го е вършил, нито е наредил на неговите сподвижници.
Джабир ибн Абдуллах ( Р.А.) пренася, че Прорка (С.А.В.) е
рекъл:
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[ (( ] رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري...)) أﻗﻴﻤﻮا ﺣﻼﻻ ﺣﺘﻰ إذا آﺎن ﻳﻮم ا ﻟﺘﺮوﻳﺔ ﻓﺄهﻠﻮا ﺑﺎﻟﺤﺞ
“ Стойте без ихрам, докато дойде деня Теруийе, тогава възнамерете за хадж...”
(предаден от Бухари)
Казва също:
)) أﻣﺮﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ أهﻠﻠﻨﺎ أن ﻧﺤﺮم إذاﺗﻮﺣﻬﻨﺎ إﻟﻲ ﻣﻨﻰ
[ ﻓﺄهﻠﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺑﻄﺢ (( ] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
“ Пратеника на Аллах (С.А.В.) ни нареди, когато искахме да възнамерим да влезем в ихрам , когато тръгнем за Мина. И възнамерихме от Ебтах.”
(предаден от Муслим)
Който е мутеметтиа при влизане в ихрам казва:
( Леббейкел-лаахумме хаджа).
И – Желателно е да дойде в Мина и тука да отслужи обедната,
следобедната, вечерната и нощната молитва, като ги съкратява на
два рекята, без вечерната, и без да ги събира. Тази вечер спи на
Мина, както пренаса Муслим в хадиса на Джабир.
Й – Когато слънцето изгрее в деня Арафа ( деветия ден от месец
Зуль-хидже) тръгва за местността Арафа. Желателно е до обяд да
стои в Немира, ако има възможност, защото Пратеника (С.А.В.)
го правеше. А ако няма възможност идва на Арафа и тука отслужва обедната и следобедната молитва, по два рекята, като ги събира с един езан и два икамета. След това стои на Арафа, и е желателно планината Рахмет да е пред него в посока към Къбле, а ако
не може обръща се към Къбле. През това време споменава Аллах,
моли се, чете Коран – с вдигнати ръце, заради хадиса на Усаме (
Р.А.), който казва:
)) آﻨﺖ ردﻳﻒ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺑﻌﺮﻓﺎت ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻤﺎﻟﺖ ﺑﻪ
(( ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻓﺴﻘﻂ ﺧﻄﺎﻣﻬﺎ ﻗﺘﻨﺎول ﺧﻄﻠﻤﻬﺎ ﺑﺈﺣﺪى ﻳﺪﻳﻪ و هﻮ راﻓﻊ ﻳﺪﻩ اﻷﺧﺮى
[] رواﻩ اﻟﻨﺴـﺎﺋﻲ
“ Бях с Пророка (С.А.В.) на Арафа и започна да се моли с вдигнати ръце. Камилата леко помръдна и дизгините й паднаха, а
той ги вдигна с едната от ръцете си, като другата ръка му стоеше вдигната.”
(предаден от Несаи)
Казва също:
[ )) و ﻟﻢ ﻳﺰل واﻗﻔﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺣﺘﻰ ﻏﺎﺑﺖ اﻟﺸﻤﺲ و ذهﺒﺖ اﻟﺼﻔﺮة (( ] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
“ Стоеше така изправен да се моли, докато залезе слънцето и се
загуби жълтия цвят на небето.”
(предаден от Муслим)
64

Дуата в деня Арафа е най-добрата дуа. Пророка (С.А.В.) рече:

 ﻻ إﻟﻪ إﻻ:ﻲ
ٍ  و ﺧﻴﺮﻣﺎ ﻗﻠﺖ أﻧﺎ و اﻟﻨﺒﻴﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻠ،)) ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻋﺎء دﻋﺎء ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ
((  ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ و ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ و هﻮ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﻴﺊ ﻗﺪﻳﺮ،اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ
[ ] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
“ Най-хубавата дуа е дуата в деня Арафа, и най-хубавото, което
рекох аз и пророците преди мен е: Няма друг бог, освен Аллахединствения, няма съдружник на Него, за Него е владението и
благодарността, Той е Всемогъщия над всичко.”
(предаден от Муслим)
Затова всеки хаджия не трябва да изпуска този шанс, а да иска от
Аллах каквото пожелае. Пратеника (С.А.В.) рече:
 وإﻧ ﻪ ﻟﻴ ﺪﻧﻮ،)) ﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم أآﺜﺮ ﻣﻦ أن ﻳﻌﺘﻖ اﷲ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﻳﻮم ﻋﺮﻓ ﺔ
[ ] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
((  ﻣﺎ أراد هﺆﻻء:ﺛﻢ ﻳﺒﺎهﻲ ﺑﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ’ ﻓﻴﻘﻮل
“ Няма друг ден, в който Аллах да освобождава повече хора от
Огъня, от деня Арафа. Наистина, Аллах се приближава, и се
гордее пред меляйкетата и казва: Тези, каквото пожелаят.”
(предаден от Муслим)
Стоенето на Арафа е основа (рукн), а да се стои до залеза на
слънцето е ваджип. Всеки хаджия е задължен да е сигурен, че е в
границите на Арафа, защото много от хаджиите стоят извън границите на Арафа, и за тях няма хадж.
К – Когато слънцето залазе, тръгва за Музделифе – спокойно и
мирно, заради хадиса на Пратеника (С.А.В.):
[ )) أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎ س اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ (( ] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
“ Ей, хора, спокойствие, спокойствие!”
(предаден от Муслим)
Когато пристигне на Музделифе отслужва вечерната и нощната
молитва, вечерната – три рекята, а нощната – два рекята, като ги
събира с един езан и два икамета. От Суннета е, всеки хаджия да
ги отслужи на Музделифе, следвайки Пратеника на Аллах
(С.А.В.), освен ако се страхува, че ще излезе времето на нощната
молитва, тогава ги отслужва където и да е.
На Музделифе спи през цялата нощ, без да отслужва допълнителна молитва, или нещо друго, защото Пратеника (С.А.В.) не го
правеше.
Джабир ибн Абдуллах ( Р.А.) казва:
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)) أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ اﺗﻰ اﻟﻤﺰدﻟﻒ ﻗﺼﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻐﺮب و اﻟﻌﺸــــــﺎء
((ﺑﺄ ذا ن واﺣﺪ و إﻗﺎﻣﺘﻴﻦ و ﻟﻢ ﻳﺴﺒﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺛﻢ اﺿﻄﺠﻊ ﺣﺘﻰ ﻃﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ
[] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
“ Пророка (С.А.В.) дойде на Музделифе, отслужи вечерната и
нощната молитва, с един езан и два икамета, без да прави теспих между тях, след това легна, докато изгря зората.”
(предаден от Муслим)
Разрешено е на, които имат причини, слабите и болните, да напуснат Музделифе и да тръгнат за Мина след полунощ, след като
се загуби луната, за да замерят джемерата Акабе. А който не е
болен, или придружител на болен, остава на Музделифе, докато
изгрее зората. А това, което го правят много от хората днес в
надпреварването да замерват в началото на ноща, за да почиват, е
спротивно на напътствията на Пратеника на Аллах (С.А.В.).
Когато хаджията отслужи сутринната молитва се изправя при
Меш`ариль Харам, обръща се към Къбле, и се моли на Аллах,
искайки каквото пожелае с вдигнати ръце, докато се развидели
напълно. Стои на Музделифе където и да е, заради хадиса на Пратеника (С.А.В.):
[ )) وﻗـﻔـﺖ هﺎهﻨﺎ و ﺟﻤﻊ آﻠﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ (( ] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
“ Стоях тук и на цялото събиране може да се стои.”
(предаден от Муслим)
А цялото събиране е Музделифе.
Л – След това хаджиите тръгват за Мина, преди да изгрее слънцето, в деня на коленето на курбаните, замерват джемерата Акабе,
който е най-голямия от джемератите, и е най-близо до Мекка. Замерва със седем камъчета, всеки камък да е по-голям от нахут.
Всички учени казват, че може да се замерва от всички страни,
но е по-хубаво да застане така, че Мекка да остане от ляво, а Мина от дясно на хаджията, заради хадиса на Ибн Месуд ( Р.А.),
който казва:
( Когато дойдох до големия джемерат, застанах така,че Кеаба да
ми е от лявата страна, а Мина от дясната, и замервах със седем
камъчета, и рекох: Така замерваше онзи, на който се низпосла
сура Бакара.)
(предаден от Бухари и Муслим)
Не е разрешено да се замерва с големи камъни, нито с много
малки, нито с чехли. След като свърши от замерването, хаджията
прекъсва с тельбийе.
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От Суннета е да започне със замерването на джемерат, после
коленето на курбан, ако е мутеметтиа или карин, после обръсва
или постригва главата, но обръсването е по-добре за мъжете, защото Прорка (С.А.В.) искаше три пъти милост и опрощение от
Аллах за който обръсне главата. А за който се постригва , искаше
само един път, както е в Бухари и Муслим.
След това хаджията отива към Кеаба за да извърши тауаф Ифада. В хадиса на Джабир ( Р.А.) се казва:
ن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠّﻢ أﺗﻰ اﻟﺠﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺠﺮة ﻓﺮﻣﺎهﺎ ﺑﺴﺒﻊ
ّ )) أ

 رﻣﻰ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ اﻟﻮادي، ﻣﺜﻞ ﺣﺼﻰ اﻟﺤﺬف،ﻞ ﺣﺼﺎة ﻣﻨﻬﺎ
ّ ﺣﺼﻴﺎ ت ﻳﻜﺒّﺮ ﻣﻊ آ
ﺛﻢ اﻧﺼﺮف إ ﻟﻰ اﻟﻤﻨﺤﺮ ﻓﻨﺤﺮ ﺛﻢ رآﺐ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻓﺄﻓﺎض
[ إاﻟﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺼﻠﻰ ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻈﻬﺮ (( ] رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
“ Пророка (С.А.В.) дойде при джемерата, при който имаше
дърво, и замерваше със седем камъчета, като правеше текбир с
всяко камъче – средни камъчета – и замерваше от средата на
долината, после отиде и заколи курбан. След това Пратеника на
Аллах (С.А.В. се качи на камилата и отиде към Кеаба и там
отслужи обедната молитва.”
(предаден от Муслим)
Тези ибадети може да се извършат неподредени.
В прощалния хадж Абдуллах ибн Амр пренася:
( Пратеника на Аллах –С.А.В.- застана прав и хората започнаха да
го питат, че са извършили тези ибадети разбъркани, тогава той рече на всеки питащ: “ Прави и няма нищо.”)
Когато хаджията свърши от тауафа около Кеаба – ако е мутеметтиа – трябва да извърши сай след тауафа, защото първия сай
беше за умра, и сега трябва да направи сай за хадж. А ако е муфрид или карин, и е направил сай в началото след първия тауаф
Кудум, сега не прави сай, заради хадиса на Джабир:
( Пророка –С.А.В.- и неговите сподвижници не правеха сай между Сафа и Мер`уа, освен един сай – първия.”
М – Трите дни на тешрик ( 11, 12 и 13 ден от месец Зуль-хидже)
са дни за замерване за който не бърза да пътува, а който бърза замерва само 11 и 12 ден, заради словата на Всевишния Аллах:
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“ И споменавайте Аллах в преброените дни! А който бърза с
два дни, не е грях за него, и който се забави не е грях за него –
за онзи, който е богобоязлив.”
(сура ал-Бакара-203)
Хаджията започва да замерва първия джемерат – малкия, който е
близо до джамията Хииф, със седем камъчета, след това средния
джемерат със седем камъчета, след това големия джемерат Акабе
със седем камъчета, като с всяко камъче прави текбир. От Суннета е да застава след първия джемерат от дясно на него, обърнат
към Къбле и се моли продължително време. А след втория джемерат застава от ляво на него и пак се моли продължително. А след
последния джемерат не застава да се моли.
Времето за замерване започва след обедната молитва, заради
хадиса на Ибн Омер ( Р.А.) който казва:
( Изчаквахме, и когато слънцето се наклонеше на запад замервахме.)
(предаден от Бухари)
Всички учени са на едно мнение, че последното време за замерване от дните тешрик е залязването на слънцето в 13 ден от месец
Зуль-хидже. И който го завари залеза на слънцето да не е замервал, не замерва след това, а е задължен да заколи курбан.
Н – В нощите на дните тешрик, хаджията спи на Мина – 11 и 12
ден, и ако го завари залеза на слънцето в 12 ден, и не е излязъл от
Мина, е задължен да остане да спи в Мина и да замерва в 13 ден.
О – Когато хаджията иска да напусне Мекка не трябва да излиза,
докато не направи тауаф Уедаа (прощален), защото той е от ваджипите на хадж – при повечето учени. А отпада само от жените,
които са в месечен цикъл, заради хадиса на Ибн Аббас ( Р.А.) който казва: Пратеника на Аллах (С.А.В.) рече:
(( ن أﺣﺪ ﺣﺘّﻰ ﻳﻜﻮن ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
ّ )) ﻻ ﻳﻨﻔﺮ
“ Никой да не напуска, докато не бъде Кеаба последното нещо,
което е видял.”
Казва също:
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[ )) إﻻ أﻧّﻪ ﺧﻔـﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﺎﺋﺾ (( ] رواﻩ ﻣﺎﻟﻚ و أﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ
“ Освен жената в хайз, той отпада от нея.”
(предаден от Малик)
Повечето от учените казват, че ако човек закъснее с тауаф Ифада до деня в който иска да напусне, той е достатъчен и за тауаф
Уедаа.
П – Желателно е за който се върне от хадж да каже следната дуа,
която пренася Ибн Омер ( Р.А.) от Пратеника на Аллах (С.А.В.),
като казва: ( Винаги щом Пратеника –С.А.В.- свършеше от битка
или хадж, или умра, правеше текбир на високо място от земята и
казваше:

،ﻞ ﺷﻴﺊ ﻗ ﺪﻳﺮ
ّ  ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ و ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ و هﻮ ﻋﻠﻰ آ،) ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ
 وه ﺰم، وﻧ ﺼﺮ ﻋﺒ ﺪﻩ، ﺻ ﺪق اﷲ وﻋ ﺪﻩ،ﺁﻳﺒ ﻮن ﺗ ﺎﺋﺒﻮن ﻋﺎﺑ ﺪون ﻟﺮﺑّﻨ ﺎ ﺣﺎﻣ ﺪون
(اﻷﺣﺰاب وﺣﺪﻩ
“Ля иляхе иллеллах уахдеху ля шериике лех, лехуль мульку уе
лехуль хамду уе ху-уе аля кулли шейин кадир. Аибуне, таибуне,
абидуне, лираббина хаамидун, садекаллаху уеадех, уе несара
абдех, уе хеземель ахзаабе уахдех”
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