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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 разяс-няване 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 убежде-ние и вяра, и неговите задължения. 
   Сега ви предлагаме тази  книга “ Основите на вярата “. 
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 го-лямия труд, 
който полагат за Исляма и неговото разпострянение и защитаване, и за 
всички положени грижи за този университет.  
   И искаме от Благословенния и Всевишан Аллах да се възпол-зат 
хората от тази книга, и да помогне да се осъществят оста-налите  
научни  мероприятие  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 помощ-ници. 
   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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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

В името на 
Аллах,Всемилостивия,Милосърдния! 

 
ОСНОВИТЕ НА ВЯРАТА  (ИМАНА) 

 
Основите на вярата са: 
-вяра в Аллах 
-в Неговите меляйкета (ангели) 
-в Неговите книги 
-в Неговите пратеници 
-в Съдния ден 
-в съдбата- доброто  и лошото й. 
Всевишния Аллах казва: 

® * }§øŠ ©9 § É9ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑø9 $# É>Ì øóyϑø9 $# uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# 

ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ É=≈ tGÅ3 ø9 $# uρ z⎯↵Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ 〈  

) ١٧٧البقرة (  
  
“...Праведността е у онзи,който вярва в Аллах и в съдния 
ден, и в меляйкетата, и в книгите, и в пророците.” 

  (сура ал-Бакара-177). 

® z⎯ tΒ# u™ ãΑθß™ §9 $# !$yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ 

⎯ Ïµ ÏFs3 Í× ¯≈ n=tΒuρ ⎯ Ïµ Î7 çFä. uρ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Ìh x çΡ š⎥÷⎫ t/ 7‰ymr& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î#ß™ •‘ 4 (#θä9$s% uρ 

$uΖ ÷èÏϑy™ $oΨ ÷è sÛ r& uρ ( y7 tΡ# t ø äî $oΨ −/ u‘ šø‹ s9 Î) uρ ç ÅÁyϑø9  )٢٨٥البقرة (  〉 ∪∋∇⊅∩ #$

“Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от 
неговия Господар, повярваха и вярващите.Всеки от тях 
повярва в Аллах и в Неговите меляйкета, и Неговите книги, 
и Неговите пратеници. Не правим разлика между никого от 
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Неговите пратеници. И рекоха: Чухме и се подчинихме, 
опрости ни Господарю наш!Към Теб е завръщането.” 

(сура ал-Бакара-285). 

® $̄ΡÎ) ¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈ oΨ ø) n=yz 9‘ y‰s) Î/ ∩⊆®∪ 〈   ) ٠٤٩القمر  ( 

“Ние всяко нещо сътворихме с мяра  (съдба).” 
(сура ал-Камер-49). 

И Пратеника (С.А.В.) казва в следния хадис: 
در                   (( ؤمن بالق وم اآلخر و ت  االيمان ان تؤمن باهللا و مالئكته و آتبه ورسله والي

  .]رواه مسلم [ ))خيره و شره
“Вярата е да вярваш в Аллах,в меляйкетата Му,в книгите Му,в 
пратениците Му и в съдния ден, и да вярваш в съдбата-
доброто, и лошото й.”                                (предаден от Муслим). 
Вярата е изричане с езика, убеждение със сърцето и извършване 
на дела с частите на тялото, увеличава се с подчинение и се 
намалява с прегрешение. Всевишния Аллах казва: 

® $yϑ̄ΡÎ) šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª!$# ôM n=Å_uρ öΝ åκ æ5θè=è% # sŒÎ) uρ ôM u‹ Î=è? 

öΝ Íκ ö n=tã … çµ çG≈ tƒ# u™ öΝ åκ øE yŠ# y— $YΖ≈ yϑƒ Î) 4’ n? tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè=©. uθtG tƒ ∩⊄∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

šχθßϑ‹ É) ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# $£ϑÏΒuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ∩⊂∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ 

tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# $y) ym 4 öΝ çλ°; ìM≈ y_u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ ×ο t Ï øótΒuρ ×− ø—Í‘ uρ ÒΟƒ Ì Ÿ2 ∩⊆∪ 

 ) ٠٠٤-٠٠٢األنفال (   〉

“Вярващите са онези, които щом бъде споменат Аллах, 
сърцата им тръпнат, и щом бъдат четени Неговите знамения, 
те усилват вярата  им, и на своя Господар се уповават, които  
отслужват молитвата,и от онова което сме им дали, раздават. 
Тези са истинските вярващи. За тях има степени при техния 
Господар, и опрощение, и щедро препитание.”                                           

 (сура ал-Енфаль-2-4). 
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® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãΨ ÏΒ# u™ «!$$Î/ ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ É=≈ tFÅ3 ø9 $# uρ “Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã 

⎯ Ï&Î!θß™ u‘ É=≈ tFÅ6 ø9 $# uρ ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρr& ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ⎯ tΒuρ ö à õ3 tƒ «!$$Î/ ⎯ Ïµ ÏFs3 Í× ¯≈ n=tΒuρ 

⎯ Ïµ Î7 çFä. uρ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘ uρ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# ô‰s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n=|Ê # ´‰‹ Ïèt/ ∩⊇⊂∉∪ 〈  

)  ١٣٦النساء (  
“А който отрича вярата в Аллах и в Неговите меляйкета,и в 
Неговите книги, и в Неговите пратеници, и в Съдния ден, 
той дълбоко се е заблудил.”                             (сура ан-Ниса-136) 
  Вярата с езика е: като зикир (споменаване на Аллах), дуата 
(молбата), повеляване на доброто и забраняване на лошото, 
четенето на Корана и т.н.  
А със сърцето: като убеждението,че Аллах е един единствен във 
владението си, в служенето му на Него, и в Неговите имена и 
качества. Трябва да се обожава само Аллах един-единствен, няма 
съдружник на Него.И всичко което е свързано с възнамеренията 
(нийетите) е за Него. 
Също така във вярата влизат и делата на сърцето: като обичта 
към Аллах, страхопочитанието, покаянието, уповаването на Него 
и т.н. 
Във вярата влизат и делата извършени с частите на тялото: като 
молитвата, говеенето и останалите ислямски основи, борбата в 
името на Аллах, търсенето на наука и други. Всевишния Аллах 
казва: 

® # sŒÎ) uρ ôM u‹ Î=è? öΝ Íκ ö n=tã … çµ çG≈ tƒ# u™ öΝ åκ øE yŠ# y— $YΖ≈ yϑƒ Î) 〈   ) ٠٠٢األنفال ( 
 

 “И щом бъдат четени Неговите знамения, те усилват вярата 
им.” 

(сура ал-Енфаль-2) 
 

® uθèδ ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρr& sπ oΨ‹ Å3 ¡¡9 $# ’Îû É>θè=è% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#ÿρßŠ# yŠ ÷” z Ï9 $YΖ≈ yϑƒ Î) yì ¨Β 

öΝ Íκ È]≈yϑƒ Î) 〈   ) ٠٠٤الفتح (  
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“Той е, който низпосла спокойствие в сърцата на вярващите, 
за да подсили тяхната вяра.”                              (сура ал-Фетх-4). 
    Вярата се усилва винаги щом човек увеличи своето под-
чинение и приближаване към Аллах, и се намалява щом отслабне 
подчинението му и не се приближава към Аллах. Греховете също 
му влияят, ако например съдружи нещо на Аллах е ширк, или не 
повярва в Аллах (куфр), това премахва вярата изцяло и я 
унищожава. А ако прегреши нещо друго вярата му отслабва, но 
си остава вярващ. Казва Всевишния Аллах: 

® ¨βÎ) ©!$# Ÿω ã Ï øótƒ βr& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ ã Ï øótƒ uρ $tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™!$ t±o„ 〈  

) ٠٤٨النساء (  
  
“Аллах не опрощава да се съдружава с Него, но опрощава 
другите грехове на когото пожелае.”             (сура ан-Ниса-48). 
 

® šχθà Î=øt s† «!$$Î/ $tΒ (#θä9$s% ô‰s) s9 uρ (#θä9$s% sπ yϑÎ=x. Ì ø ä3 ø9 $# (#ρã x Ÿ2uρ y‰÷èt/ 

ö/ ÏSÏϑ≈ n=ó™ Î) 〈   ) ٠٧٤التوبة (  

  
“Кълнат се в Аллах, че не са изрекли, но те изрекоха словата 
на неверието и станаха неверници, след като бяха отдадени.” 

(сура ат-Теубе-74). 
Пратеника (С.А.В.) казва: 

 ال يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن وال يسزق السارق حين يسرق و هو                 ((
 ]متفق عليه[  ))مؤمن و ال يشربالخمر حين يشربها و هو مؤمن 

“Не блудства блудстващия, когато блудства и той да е вярващ, 
и не краде крадеца,когато краде и той да е вярващ, и не пие 
алкохол, когато го пие и той да е вярващ.” 

( предаден от Бухари и Муслим). 
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Първата основа: Вяра в Аллах. 
 
( 1 )-Осъществяване на вярата в Аллах. 
   Вярата в Аллах се усъществява със следните неща: 
Първо:Да си убеден, че тази вселена има един Създател, 
единствения който създава, владее всичко, нарежда каквото 
пожелае, и се разпорежда както пожелае в препитанието на 
хората, всемогъщ е и извършва каквото пожелае, съживява и 
умъртвява, няма друг бог освен Аллах, извършва сам каквото 
пожелае, пресъжда каквото иска, издига от хората който пожелае 
и унижава който пожелае.В негови ръце е владението на небе-
сата и земята, Той е Надмощния над всичко, Всезнаещ, Всебогат 
не се нуждае от нищо,Той нарежда всичко. Доброто е в Негови 
ръце, няма съдружник в делата си, никой не може да промени 
Неговата заповед, дори да се съберат всички създания от меляй-
кета, хора и джинове, всички са раби на Него.Не излизат от 
неговото владение, мощ и желание, Всеславен е Той, не може да 
се обхванат Неговите дела, нито да се изброят. 
   Всички тези черти са притежание само на Аллах-Единствен, 
който няма съдружник, и никой друг не ги заслужава, нито може 
да ги притежава, и не се приписват на никой друг, освен на 
Аллах. 
Всевишния Аллах казва: 

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# öΝä3 s) n=s{ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% öΝ ä3 ª=yès9 

tβθà) −Gs? ∩⊄⊇∪ “Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# $V©≡ t Ïù u™!$yϑ¡¡9 $# uρ [™!$oΨ Î/ tΑ t“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ 

Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ yl t ÷z r'sù ⎯ Ïµ Î/ z⎯ ÏΒ ÏN≡ t yϑ̈V9 $# $]% ø—Í‘ öΝ ä3  ) ٠٢٢-٠٢١البقرة (  〉 9©

“О,хора, служете на своя Господар, който е сътворил вас и 
онези преди вас, за да се предпазите. Който стори за вас земя- 
та постеля и от небето-свод, и изсипва вода от небето, и чрез 
нея вади плодовете-препитание за вас!” 

(сура ал Бакара-21-22). 
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® È≅ è% ¢Ο ßγ̄=9 $# y7 Î=≈ tΒ Å7 ù=ßϑø9 $# ’ ÎA÷σ è? šù=ßϑø9 $# ⎯ tΒ â™!$t±n@ äíÍ”∴ s?uρ šù=ßϑø9 $# 

⎯ £ϑÏΒ â™!$t±n@ –“ Ïèè?uρ ⎯ tΒ â™!$t± n@ ‘Α É‹è?uρ ⎯ tΒ â™!$t±n@ ( x8 Ï‰uŠ Î/ ç ö y‚ø9 $# ( y7 ¨ΡÎ) 4’ n? tã Èe≅ ä. 

&™ó© x« Öƒ Ï‰s% ∩⊄∉∪ 〈   ) ٠٢٦آل عمران (  

  
“Кажи:О,Аллах,Владетелю на владението,Ти даряваш владе-
нието на когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш и 
унизяваш когото пожелаеш.Доброто е в Твоята ръка.Ти над 
всяко нещо имаш сила.” 

(сура али Имран-26). 
 

® * $tΒuρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ωÎ) ’ n? tã «!$# $yγ è% ø—Í‘ ÞΟ n=÷ètƒ uρ $yδ§ s) tFó¡ãΒ 

$yγ tã yŠ öθtFó¡ãΒuρ 4 @≅ ä. ’ Îû 5=≈tGÅ2 &⎦⎫ Î7 •Β ∩∉∪ 〈   ) ٠٠٦هود (  

  
“И няма по земята твар, препитанието на която да не е от 
Аллах.Той знае нейното обиталище и хранилище.Всичко е в 
ясна книга.”                                                                (сура Худ-6). 
 

® Ÿωr& ã&s! ß, ù=sƒ ø:$# â ö∆F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª!$# >u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9   ) ٠٥٤األعراف (  〉 ∪⊇∋∩ #$

  
“Негови са творението и повелята. Благословен е Аллах, 
Господаря на световете!”                                 (сура ал-Еараф-54). 
 
Второ: Да си убеден, че Аллах единствено притежава най-хуба-
вите имена и най-съвършенните качества, които е споменал и ра-
зяснил на своите раби. Някои от тях са в Неговата книга-Корана, 
а някои от тях са в Суннета на последния пратеник Мухаммед 
(С.А.В.). Казва Всевишния Аллах: 
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® ¬!uρ â™!$ oÿ ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ø:$# çνθãã ÷Š $$sù $pκ Í5 ( (#ρâ‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρß‰Åsù=ãƒ þ’ Îû 

⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑó™ r& 4 tβ÷ρt“ ôfã‹ y™ $tΒ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∇⊃∪ 〈   ) ١٨٠األعراف (  

  
“Аллах има най-прекрасните имена, зовете Го с тях и оставе-
те онези, които богохулстват с Неговите имена!Ще им се въз-
даде за онова, коета вършат.”                       (сура ал-Еараф-180). 
Пратеника на Аллах (С.А.В.) казва: 

و هو وتر يحب ، ان هللا تسعة و تسعين اسما من أحصاها د خل الجنة ((
  .]متفق عليه[ ))الوتر

“Наистина, Аллах има деведесет и девет имена, който ги научи 
ще влезе в Дженнета,Той е нечетен (един) и обича нечетното.” 

(предаден от Бухари и Муслим). 
Това убеждение се изгражда върху две велики основи: 
    1-Че Аллах има най-прекрасните имена и най-съвършенните 
качества, водещи до цялостност, в които няма никакъв недос-
татък Никой не Му прилича, и никой не Му съдружава в тези 
имена от създанията. 
   От имената на Всевишния и Всеславен Аллах е “Всежив” и 
качеството (живот), който трябва да се потвръждава на Аллах, 
както трябва и прилича само на Него.Този живот е съвършен 
живот-вечен, съдържа всички пълноценности, като знание, мощ 
и други. 
Живот, който няма начало, и няма да го последва край. Казва 
Всевишния Аллах: 

® ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ © y∏ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9 $# 4 Ÿω … çν ä‹è{ ù's? ×π uΖ Å™ Ÿωuρ ×Π öθtΡ 〈 

) ٢٥٥البقرة (  
  
“Аллах! Няма друг Бог освен Него-Всеживия, Всевечния. Не 
Го обзема нито дрямка, нито сън.”             (сура ал-Бакара-255).  
   2-Че Аллах е далече от качествата в които има недостатъци и 
срам, като съня, слабост, невежество,  угнетеност и други. Също 
така е далече от оприличаването на създанията. Затова, трябва да 
се отрича всичко което отрекъл Аллах от себе си, или го е 
отрекъл Неговия пратеник Мухаммед (С.А.В.), с убеждението,че 
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Аллах притежава само пълноценности и няма недостатъци. 
Затова когато отречем от Него дрямката ние доказваме съвър-
шенната Му вечност.А когато отречем от Него съня, доказваме 
пълноценния Му живот.И така, винаги когато отречем един 
недостатък, доказваме съвършеността и величието на Аллах.Той 
е съвършен, всичко останало има недостатъци. 
Всевишния Аллах казва: 

® }§øŠ s9 ⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑx. Ö™ï†x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ç ÅÁt7 ø9   ) ٠١١الشورى (   〉 ∪⊆⊆∩ #$

  
“Няма подобен на Него, Той е Всечуващия, Всевиждащия.” 

(сура аш-Шура-11). 
 

® $tΒuρ y7 •/ u‘ 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9 ∩⊆∉∪ 〈   ) ٠٤٦فصلت ( 

“Твоя Господар не е угнетител за рабите.”(сура Фуссилет-46). 
 

® $tΒuρ šχ% x. ª!$# … çν t“ Éf÷èãŠ Ï9 ⎯ ÏΒ &™ó© x« ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 〈  

) ٠٤٤فاطر (  
  
“Нищо не възпира Аллах на небесата, нито на земята.” 

(сура Фатир-44). 
 

® $tΒuρ tβ% x. y7 •/ u‘ $|‹ Å¡nΣ ∩∉⊆∪ 〈   ) ٠٦٤مريم ( 

“Твоя Господар никога не забравя.”               (сура Мерйем-64). 
  
     Вярата в имената на Аллах и Неговите качества и дела: това е 
единствения път да опознаеш Аллах и да му служиш, защото 
Аллах е невидим за своите създания на земния им живот и не 
могат да Го видят с очи, но отвори тази врата от знание и чрез 
нея могат до опознаят своя Господар, който обожават и на  Него 
служат. Обожават Го според това правилно и чисто познание. 
Затова служещия обожава и служи на Аллах, който познава от 
Неговите имена и качества.А отричащия обожава несъщест-
вуващ, а оприличаващия обожава идол. Мусюлманина служи на 



 ١٠

Аллах, един-единствен, Той е целта (на всички създания), нито е 
раждал, нито е роден, и няма равен на Него. 
При доказването на най-прекрасните имена на Аллах, трябва да 
се съблюдават следните неща:  
   1-Да вярваш във всичките най-прекрасни имена, които ги има в 
Корана и в Суннета,без да се допълва към тях, нито да се пре-
махва от тях. 
Всевишния Аллах казва: 

® uθèδ ª!$# ”Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ à7 Î=yϑø9 $# â¨ρ‘‰à) ø9 $# ãΝ≈ n=¡¡9 $# ß⎯ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

Ú∅Ïϑø‹ yγ ßϑø9 $# â“ƒ Í“ yèø9 $# â‘$ ¬6 yfø9 $# ç Éi9x6 tGßϑø9 $# 4 z⎯≈ ysö6 ß™ «!$# $£ϑtã 

šχθà2Î ô³ ç„ ∩⊄⊂∪ 〈   ) ٠٢٣الحشر ( 

  
“Той е Аллах, няма друг бог освен Него-Владетеля, Пресве- 
тия, Съвършенния, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Под- 
чиняващия, Превъзходния.Пречист е Аллах от онова, с което 
Го съдружават! 

 (сура ал-Хашр-23). 
 Съществува в Суннета, че Пратеника (С.А.В.) чул един човек да 
казва: 
“О,мой Господарю, искам само от Теб, благодарностите са 
единствено за Теб, няма друг бог освен Теб.Ти си Вседаващ, 
Първосъздателя на небесата и на земята.О,Владетелю на вели-
чието и почитта,о,Всежив,о,Вечен!” 
Тогава Пратеника(С.А.В.) рече: 

  تدرون بما دعا اهللا؟ ـ(( 
“Знаете ли с какво се молеше?” 
Сподвижниците му рекоха:”Само Аллах и Неговия пратеник 
знаят.” 
Той им рече: 
ـ و الذي نفسي بيده لقد دعا اهللا باسمه األعظم الذي اذا دعي به أجاب و اذا سئل                  

 ] رواه أبو داود و أحمد [)). به أعطى
“Кълна се в Аллах, Който е в Негови ръце моята душа, искаше 
от Аллах с най-великото Му име (Всежив и Вечен). Когато бъде 
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молен с него, отвръща на молбата и когато се иска от Аллах 
чрез него се отзовава веднага.” 

(предаден от Ебу Даууд и Ахмед). 
 
   2-Да вярваш, че Аллах е избрал за Себе си тези имена, и никой 
от създанията не може да Го именува с други.Той Всевишния 
хвали Себе си с тези имена, и не са изнамерени нито създадени. 
  3-Да вярваш,че най-прекрасните имена на Аллах са доказател-
ство,че само Той е съвършен, пълноценен, Който няма недос-
татъци в каквото и да било.Също трябва да вярваш в тези имена. 
  4-Трябва да почиташ значението на имената на Аллах, без да ги 
изопачаваш, променяш или отричаш. 
  5-Да вярваш във всяко име и каквото е свързано с това име като 
правила, задължения, дела и влияние. 
    За разяснение на тези пет неща ще дадем следния пример: 
Името на Аллах “Всечуващ”-в това име трябва да се спазват 
следните неща: 
А)-Да вярваш,че Аллах притежава това име”Всечуващ”, име от 
най-прекрасните имена на Аллах, защото го потвърждава Корана 
и Суннета. 
Б)-Да вярваш, че Аллах самия Той е именувал Себе си с това име 
и го е низпослал в Неговата скъпоценна книга-Корана. 
В)-Да вярваш, че”Всечуващ” съдържа значението слух, и слуха е 
от качествата на Аллах. 
Г)-Трябва да почиташ качеството “слух” което се доказва от 
името “Всечуващ” без да го изопачаваш, променяш значението 
или да го отхвърляш. 
Д )-Да вярваш, че Аллах слуша всяко нещо и, че Неговия слух 
обхваща всички гласове. Да вярваш, че това име указва влияние 
върху вярата на човека, което довежда да знаеш, че Аллах те 
наблюдава, да се страхуваш от Него.И да си напълно убеден, че 
нищо не може да се скрие от Аллах. 
     При доказване на съвършенните качества на Аллах трявба да 
се съблюдава следното: 
1-Да доказваш всички качества, които са споменати в Корана и 
Суннета, че тях ги притежава Всевишния и Велик Аллах-истин-
ски, без изопачаване и без отричане. 
2-Да си убеден твърдо, че Аллах притежава пълноценни и съвър-
шенни качества и, че е далече от качествата в които има недос-
татъци и срам. 
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3- Да не оприличаваш качествата на Аллах с качествата на 
създанията, защото Аллах няма подобен на Него, нито в качест-
вата Му, нито в делата Му. 
Всевишния Аллах казва: 

® }§øŠ s9 ⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑx. Ö™ï†x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ç ÅÁt7 ø9   ) ٠١١الشورى (  〉 ∪⊆⊆∩ #$

  
“Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всевиждащия.” 

(сура аш-Шура-11). 
 
4-Да се откажеш напълно, ако искаш да узнаеш същността на 
тези качества, защото никой не знае същността на Аллах. До 
това никое създание не може да достигне. 
5-Да вярваш в каквото е свързано с тези качества като прописи и 
влияние, защото всяко качество съдържа божественост. 
   За разяснение на тези пет неща ще дадем следния пример с 
качеството “въздигане”. При това качество трябва да се съблю-
дава следните неща: 
А)-Да доказваш качеството “въздигане” и да вярваш в него, 
защото го има в шериатските доказателства. Всевишния Аллах 
казва: 

® ß⎯≈oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθ tGó™  ) ٠٠٥طه (  〉 ∪∋∩ #$

“Всемилостивия, Който се въздигна (безподобен) на Трона.” 
(сура Та-ха-5). 

 
Б)-Да доказваш това качество на Аллах по съвършен начин, 
подобен само на Всевишния Аллах, което означава възвисяване 
и издигане на Неговия трон. Истински, както прилича на Него-
вото величие и богатство. 
В)-Да не оприличаваш  въздигането на  Създателя  на  Неговия 
трон с издигането на създанията. Аллах е всебогат и няма нужда 
от трона. Докато създанията са ограничени. Тяхното издигане е 
свързано със слабост и нужда, заради думите на Всевишния 
Аллах: 

  

 ® }§øŠ s9 ⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑx. Ö™ï†x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ç ÅÁt7 ø9  ) ٠١١الشورى (  〉 ∪⊆⊆∩ #$
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“Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всевиждащия.” 
 (сура аш-Шура-11). 

 
Г)-Да не влизаш в същността на въздигането на Създателя на 
трона, това е от невидимото. Никой не го знае, освен Великия 
Аллах. 
Д )-Да вярваш в задълженията и влиянието свързани с това 
качество, да доказваш величието на Аллах и Неговата съвър-
шенност, до която ни доведе Неговото въздигане над всички 
създания. Всеславен е Той. И всички сърца се обръщат към небе-
сата, както казва кланящият се (на седжде):”Славата е един-
ствено за моя най-възвишен Господар”.       
Трето: Убеждението на всеки раб, че Аллах е единствения, 
истински Бог, Той заслужава да Му се служи с всички под-
чинения-явни и скрити. Той е единствен, няма никакъв съд-
ружник. Казва Всевишния Аллах: 

® ô‰s) s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_$# uρ 

|Nθäó≈ ©Ü9  ) ٠٣٦النحل (   〉 #$

“И при всяка общност изпратихме пратеник: Служете на 
Аллах и странете от идоли.”                             (сура ан-Нахл-36). 
И всеки пратеник рече на народа си: 

  

 ® (#ρß‰ç7 ôã $# ©!$# $tΒ Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈s9 Î) ÿ… çν ç ö xî 〈   ) ٠٥٩األعراف ( 

“Служете на Аллах!  Нямате друг Бог освен Него!” 
 (сура ал-Еараф-59) 

Казва Аллах: 

® !$tΒuρ (# ÿρâ É∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™!$x uΖ ãm 〈   ) ٠٠٥البينة ( 

“И бе им повелено да служат единствено на Аллах, предани 
Нему в религията, правоверни.”                   (сура ал-Бейинех-5) 
 
   В достоверните книги на Бухари и Муслим се казва, че 
Пратеника (С.А.В.) рекъл на Муаз: 

  )) أ تدري ما حق اهللا علي العباد و ما حق العباد علي اهللا؟((
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”Знаеш ли какви са задълженията на рабите спряму Аллах, и 
какво е задължението на Аллах спрямо рабите. 
Рекох: само Аллах и Неговия пратеник знаят.  
Той рече: 

و حق العباد علي اهللا أال ، حق اهللا علي العباد ان يعبدوه و ال يشرآوا به شيئا ((
)) يعذب من اليشرك به شيئا  

“Задълженията на рабите спрямо Аллах да му служат и да не 
Му съдружават никого, а задължение на Аллах е да не наказва, 
който не Му е съдружил нищо.” 
    Истински бог: е който го обожават  сърцата, обичат Го най-
много от всичко останало, само на Него се надяват, и на никой 
друг не се молят освен на Него, само от Него искат помощ и от 
никой друг не се страхуват, освен от Него. 
Казва Всевишния Аллах: 

® šÏ9≡ sŒ  χr'Î/ ©!$# uθèδ ‘, ysø9 $# χr& uρ $tΒ šχθãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ uθ èδ 

ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# χr& uρ ©!$# uθèδ ’ Í? yèø9 $# ç Î6 x6 ø9  ) ٠٦٢الحج (   〉 ∪⊅∌∩ #$

“Такае,защото Аллах е истината,а онова което зоват вместо 
Него, е лъжа. Аллах е Всевишния, Превеликия.” 

 (сура ал-Хадж-62) 
И това е единството на Аллах, доказано чрез делата на рабите. 
 

Важността на единобожието. 
 

Важността на единобожието се вижда от следните неща: 
.1-Че единобожието е началото на тази религия, нейната цел и 
края й- явно и  скрито. Всички  пратеници  (А.С.)  са  приканвали  
към единобожие.  
2-Заради единобожието Аллах създаде човечеството, изпрати 
пратениците и низпосла книгите.Заради него се разделиха хората 
на вярващи и невярващи, щастливи и нещастни. 
3-Че единобожието е първото задължение на зрелия човек и 
първото нещо с което влиза в Исляма, и последното нещо с което 
ще напусне земния живот. 
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Осъществяване на единобожието. 
 
    Единобожието се осъществява като се премахнат и изчистят 
петната на многобожието, нововъведенията и греховете.То се 
дели на две: задължително и желателно. 
Задължителното осъществяване става с три неща: 

1- Да  се изчисти от многобожието (ширк) ,което 
премахва основата на единобожието. 

2- Да  се изчисти от нововъведенията,които 
премахват него-вата цялостност или премахват 
единобожието изобщо, ако тези нововъведения са 
изкарващи от религията. 

3- Да се изчисти от греховете, които намалят 
наградите (севапа) и влияят върху единобожието. 

А желателното осъществяване е повеленото в Ислям, което не е 
задължително да се извърши, като например: 
А)-Осъществяване цялостността на степента Ихсан. 
Б)-Осъществяване цялостността на степента Убеждение. 
В)-Осъщесвяване цялостноста на търпението, като се оплакваш 
единствено на Всевишния Аллах. 
Г )-Осъщесвяване цялостността на степента Молене, като се 
молиш само на Аллах и на никой друг от създанията Му. 
Д )-Осъществяване на степента Уповаване, като изоставиш ня-
кои разрешени неща, уповавайки се на Аллах, като учене на 
рук`йе и други. 
Е )-Осъществяване на степента Обич, с която служиш на Аллах и 
се приближаваш към Него с незадължителни молитви (нафиле). 
Който усъществи единобожието  на нужния начин, както спо-
менахме, и се предпази от многобожието,  ще се спаси от вечно-
то пребиваване в Джехеннема. Който се спаси от многобожието 
и се отдалечи от големите грехове и малките грешки, ще се спаси 
и на земния и на отвъдния свят. 
Всевишния Аллах казва: 

® ¨βÎ) ©!$# Ÿω ã Ï øótƒ βr& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ ã Ï øótƒ uρ $tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™!$ t±o„ 〈  

) ٠٤٨النساء (  
“Аллах не опрощава да се съдружава с Него, но опрощава 
другите грехове на когото пожелае.”              (сура ан-Ниса-48). 
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® t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ óΟ s9 uρ (# þθÝ¡Î6 ù=tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù=Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ ßγs9 ß⎯ øΒF{ $# Ν èδuρ 

tβρ ß‰tGôγ •Β ∩∇⊄∪ 〈   ) ٠٨٢األنعام ( 

“Онези, които вярват и не смесват своята вяра с многобожие, 
за тях е сигурността и те са напътените.” 

 (сура ал-Ен`ам-82). 
 
   А спротивното на единобожието е съдружаването с Аллах 
(ширк), което се разделя на три: 

1- Голямо съдружаване.То премахва изцяло 
единобожието и  не го опрощава Аллах,освен 
след покаяние.Който умре и е извършил голямо 
съдружаване, остава вечно в огъня. А същността 
на многобожието е да съдружиш на Аллах друг 
бог, като му служиш и молиш както се молиш на 
Аллах, уповаваш се на него, надяваш се на него, 
обичаш го и се страхуваш от него, както обичаш и 
се страхуваш от Аллах. Всевишния Аллах  казва: 

® … çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$Î/ ô‰s) sù tΠ § ym ª!$# Ïµ ø‹ n=tã sπ ¨Ψ yfø9 $# çµ1 uρù'tΒuρ â‘$ ¨Ψ9 $# (  

 $tΒ uρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪    ) ٠٧٢المائدة ( 

“На онзи ,който съдружава с Аллах, Аллах му 
възбрани Дженнета, и неговото място е огънят.Няма 
закрилници за угнетителите.”                                 
(сура ал-Маиде-72). 

 
2- Малко съдружаване. То премахва пълноцеността 

на еди-нобожието. Неговата същност е: всеки 
начин и път, който довежда до голямото 
съдружаване, като клетвата в друг,а не в Аллах и 
лекото лицемерие. 

3- Скрито съдружаване.То е свързано с 
възнамеренията и целите на хората и може да 
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бъде голямо и малко съдру-жаване, както 
разяснихме в първа и втора точка.  

   Махмуд ибн Лебид-Аллах да е доволен от него-пренася от 
Пратеника на Аллах, че е рекъл: 

  ان أخوف ما أخا ف عليكم الشرك األصغرـ(( 
“Най-страшното, което се страхувам за вас е малкото 
съдружаване.” 
Рекоха му: Какво е малко съдружаване, О, Аллахов пратеник? 
И той им рече” 

  ] رواه االمام أحمد [)). ـ ا لرياء 
“Лицемерието.”                                   (предаден от Имам Ахмед). 
 
( 2 )- Определението за ибадет 
 
    Ибадет е дума, която обхваща всичко което обича Аллах и е 
доволен от него, като убежденията, делата на сърцата, делата на 
частите на тялото и всичко, което приближава към Аллах- 
извършване на повеленото и изоставяне на забраненото.В 
ибадета влиза всичко, което Аллах е отредил в Корана и в 
Суннета на Неговия пратеник  Мухаммед (С.А.В.). 
     Ибадетите са различни: има ибадети свързани със сърцето, 
като основите на вярата, страхопочитанието, надеждата, упова-
ването, желание наградите на Аллах, страхуването от наказа-
нията Му и други. 
  А някои ибадети са явни, като молитвата, зекята, говеенето и 
поклонението хадж. Нито един ибадет не се приема, докато не се 
изгради на следните две основи: 
Първата: Да извършваш всеки ибадет искрено за Аллах, без да 
съдружаваш друг с Аллах.  Това е значението на – няма друг бог, 
освен Аллах. 
Всевишния Аллах казва: 

® Ÿωr& ¬! ß⎯ƒ Ïe$! $# ßÈÏ9$sƒ ø:$# 4 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρä‹sƒ ªB $# ∅ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ u™!$uŠ Ï9 ÷ρ r& $tΒ 

öΝ èδß‰ç6 ÷ètΡ ωÎ) !$tΡθç/ Ìh s) ã‹ Ï9 ’ n<Î) «!$# #’ s∀ ø9 ã— ¨βÎ) ©!$# ãΝ ä3 øt s† óΟ ßγ oΨ÷ t/ ’ Îû $tΒ öΝ èδ Ïµ‹ Ïù 

šχθà Î= tGøƒ s† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ ô⎯ tΒ uθèδ Ò>É‹≈ x. Ö‘$ ¤ Ÿ2 ∩⊂∪ 〈  
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)  ٠٠٣الزمر (  
“Единствено Аллах е достоен за чистата религия. А които 
вземат покровители вместо Него, казват:Служим на тях само 
за да ни приближат още повече до Аллах. Аллах ще отсъди 
между тях в онова, за което са в разногласие. Наистина 
Аллах не напътва никой лъжец, неблагодарник.”  

(сура аз-Зумер-3)                           
 

® !$tΒuρ (# ÿρâ É∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™!$x uΖ ãm 〈   ) ٠٠٥البينة ( 

“И бе им повелено да служат единствено на Аллах, предани 
Нему в религията, правоверни.”                    (сура ал-Бейине-5). 
 
Втората: Да следваш Пратеника на Аллах (С.А.В.) във всичко с 
което е дошъл и да го извършваш както той го е извършвал, без 
да добавяш (нови неща) и без да изоставяш (каквото той е извър-
швал).Това е значението на-свидетелстването, че Мухаммед 
(С.А.В.) е пратеник на Аллах. 
Всевишния Аллах казва: 

® ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6ósãƒ ª!$# ö Ï øótƒ uρ ö/ ä3 s9  

 ö/ ä3 t/θçΡèŒ 〈   ) ٠٣١آل عمران ( 

“Кажи:Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви 
обича, и ще  опрости греховете ви.”            (сура али Имран-31). 
 

  

 ® !$tΒuρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚ sù $tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$sù 〈 

)  ٠٠٧الحشر (  
“И каквото Пратеника ви даде, вземете го. А каквото ви 
забрани, оставете го!”                                         (сура ал-Хашр-7). 
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® Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠ Ïù t yfx© óΟ ßγoΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω 
(#ρß‰Åg s† þ’Îû öΝ ÎηÅ¡àΡr& % [` t ym $£ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θßϑÏk= |¡ç„ uρ $VϑŠ Î=ó¡n@ ∩∉∈∪ 〈 

)  ٠٦٥النساء (  
“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 у себе си затруднение относно това, 
което си решил и напълно се подчиняват.” 

 (сура ан-Ниса-65). 
 
   Пълната набожност се осъществява със следните две неща: 
Първо: Пълноценна обич към Аллах, като човек дава предимство 
на обичта си към Аллах, и онова което обича Аллах, пред каква-
то и да е друга обич. 
Второ: Цялостно отдаване и унизение пред Аллах, като  се отда-
де на Аллах извършвайки Неговите заповеди и се отдалечи от 
Неговите забрани. 
    Набожността представлява събиране на пълноценна обич, 
отдаване и служене, надежда и страхопочитание. С това се осъ-
ществява набожността на всеки раб към своя Господар и Създа-
тел. Когато обожава и служи на Аллах, достига до обичта на 
Аллах и Неговото задоволство. Аллах иска от своя раб, да се 
приближава към Него със задълженията, които му е отредил като 
фарзове.Когато човек увеличи допълнителните си ибадети 
(нафиле), се увеличава приближаването му към Аллах и се изди-
га степента му пред Великия Аллах. Това е причината за да влезе 
в Дженнета с благоволението на Аллах и милостта Му. Казва 
Всевишния и Всеславен Аллах: 

® (#θãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ % Yæ• |Ø n@ ºπ uŠ ø äzuρ 4 … çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ïtä† š⎥⎪ Ï‰tF÷èßϑø9 $# ∩∈∈∪ 〈 

)  ٠٥٥األعراف (  
 
“Зовете своя Господар със смирение и страхопочитание.Той 
не обича престъпващите.”                              (сура ал-Еараф-55). 
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( 3 )- Доказателства и доводи за единството на Аллах. 
 
    Доказателствата, че Всевишния Аллах е единствен са прека-
лено много. Който ги наблюдава и раздвижи разума си, и раз-
мишлява върху тях, ще узнае със сигурност единството на 
Всевишния и Всеславен Господар, Който е единствен в делата 
Си,имената Си и качествата Си, и в Своята божественост.От тези 
доказателства и доводи ще споменем някои то тях, без да ги 
изреждаме всички: 
А)-Великото сътворяване на тази вселена, стриктното й 
изграждане,  разновидността в създанията и стриктния ред по 
който се движи. Който разглежда сътворяването на небесата и 
земята, сътворяването на слънцето и луната, сътворяването на 
човека и животните, сътворяването на растенията и неорганич-
ните вещества, със сигурност ще се убеди,че те имат съвършен 
Създател-с имената, качествата и божествеността Си. Това  
доказва, че Той е единствения, който заслужава да Му се служи. 
Казва Всевишния Аллах: 

® $uΖ ù=yèy_ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# z© Å›≡ uρu‘ βr& y‰Š Ïϑs? öΝ ÎγÎ/ $uΖ ù=yè y_uρ $pκ Ïù % [`$y∨ Ïù Wξç7 ß™ 

öΝ ßγ ¯=yè©9 tβρ ß‰tGöκ u‰ ∩⊂⊇∪ $uΖ ù=yè y_uρ u™!$yϑ¡¡9 $# $Z ø) y™ $Wßθà øt ¤Χ ( öΝ èδuρ ô⎯ tã $pκ ÉJ≈ tƒ# u™ 

tβθàÊ Ì ÷èãΒ ∩⊂⊄∪ 〈   ) ٠٣٢-٠٣١األنبياء ( 

“И направихме по земята непоклатими планини, за да не се 
люлее с хората. И направихме в тях клисури за пътищата, за 
да се напътват. И сторихме небето пазен свод. А те от Негови-
те знамения се отвръщат.Той е, Който сътвори ноща  и деня, 
и слънцето и луната. Всички в орбита плават.” 

(сура ал-Енбия-31-32). 
 
 

 

® ô⎯ ÏΒuρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ß#≈ n=ÏG÷z$# uρ öΝ à6 ÏGoΨ Å¡ø9 r& 

ö/ ä3 ÏΡ≡ uθø9 r& uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ yèù=Ïj9 ∩⊄⊄∪ 〈   ) ٠٢٢الروم ( 
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“И от Неговите знамения е сътворяването на небесата и 
земята, и разнообразието на езиците и цветовете ви. В това 
има знамения за знаещите.” 

(сура ар-Рум-22). 
 
Б)-Че Аллах е изпратил пратеници с шериати и ги подпомогна с 
доказателства и аргументи, които довеждат до единството на 
Великия  Аллах с  ибадет. Каквото е отредил Аллах на хората от 
прописи е ясно доказателство, че това е от Премъдър и 
Всезнаещ, каквото е сътворил и от какво имат нужда. Казва 
Всевишния Аллах: 

® ô‰s) s9 $uΖ ù=y™ ö‘ r& $oΨ n=ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ $uΖ ø9 t“Ρr& uρ ÞΟ ßγ yètΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# šχ# u” Ïϑø9 $# uρ 

tΠθà) u‹ Ï9 â¨$̈Ψ9 $# ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ 〈   ) ٠٢٥الحديد ( 

“Изпратихме нашите пратеници с ясните знаци и низпос-
лахме заедно с тях Книгите и везната, за да постъпват хората 
справедливо.”                                      (сура ал-Хадид-25). 
 

® ≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yèyϑtGô_$# ß§ΡM}$# ⎯ Éfø9 $# uρ #’ n? tã βr& (#θè?ù'tƒ È≅ ÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ 

Èβ# u™ö à) ø9 $# Ÿω tβθè?ù'tƒ ⎯ Ï&Î#÷W ÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß ∩∇∇∪ 〈  

)  ٠٨٨اإلسراء (  
“Кажи: И да се съберат хората и джиновете, за да създадат 
подобен на този Коран, те не ще създадат такъв подобен, дори 
един на друг да си помагат.”                             (сура ал-Исра-88). 
 
В)-Вроденото чуство, с което Аллах е създал сърцата на рабите-
признаване единството на Аллах. Това чуство съществува във 
всички души. Когато човек го сполети беда, усеща това  и се въз- 
връща към Аллах.Ако човек се предпази от съмненията и 
сладострастията, които променят вроденото му чуство, ще усети 
в себе си признание и предаване, че Аллах е единствен в 
Неговата божественост, в имената, качествата  и делата Му, и ще 
се отдаде на шериатските закони, с които изпрати Неговите 
пратеници (А.С.). Казва Всевишния Аллах: 
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® óΟ Ï% r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z‹ ÏΖ ym 4 |Nt ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 Ÿω 
Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 šÏ9≡ sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s) ø9 $#  ∅Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 
tβθßϑn=ôètƒ ∩⊂⊃∪ * t⎦⎫ Î6 ÏΨ ãΒ Ïµ ø‹ s9 Î) çνθà) ¨?$# uρ (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# Ÿωuρ (#θçΡθä3 s? š∅ÏΒ 

t⎦⎫ Å2Î ô³ ßϑø9  ) ٠٣١-٠٣٠الروم (   〉 ∪⊆⊃∩ #$

“И обърни своето лице към религията -правоверен- към при-
родата, според която Аллах е създал хората! Религията на 
Аллах е неизменна. Тя е правата вяра. Ала повечето хора не 
разбират.”                                                          (сура ар-Рум-30-31). 
 
И Пратеника (С.А.В.) е рекъл: 

آل مولد يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، آما (( 
ون فيها من جدعاء ، ثم قرأ ـ فطرت اهللا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس

   .] رواه البخاري  [))الذي فطر الناس عليها ـ 
“Всяко дете се ражда мусюлманин по природа, в последствие 
неговите родители го превръщат в евреин, християнин или 
идолопоклонник на огъня. Както едно животно ражда друго без 
недостатъци, и вие след това го променяте.След това прочете: 
“...Чистата природа, с която Аллах сътвори хората.” 

   (предаден от Бухари) 
                           

Втората основа: Вяра в меляйкетата (ангелите) 
 
( 1 )- Същността й : 
  Вярата в меляйкетата е – да си твърдо убеден, че Аллах е сътво- 
рил меляйкета от светлина, създадени само за подчинение и 
служене, не прегрешават спрямо Аллах и изпълняват всичко, 
което им е повелено. Правят слава на Аллах денонощно, без да 
прекъсват.Никой не знае колко са на брой, освен Аллах.Аллах ги 
задължи с различни дела и длъжности. Всевишния Аллах казва: 

® £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ 〈  

) ١٧٧البقرة (  
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“Праведността е у онзи, който вярва в Аллах и Съдния ден, и 
в меляйкетата...”                                             (сура ал-Бакара-177) 

® <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ⎯ Ïµ ÏFs3 Í× ¯≈ n=tΒuρ ⎯ Ïµ Î7 çFä. uρ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Ìh x çΡ š⎥÷⎫ t/ 7‰ym r& 

⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î#ß™   ) ٢٨٥البقرة (   〉 ‘•

“Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите меляйкета, и в 
Неговите книги, и в Неговите пратеници. Не правим разлика 
между никого от Неговите пратеници.”     (сура ал-Бакара-285) 
 
     Меляйкетата  се споменават също в известния хадис на Джеб-
раил, когато питаше Пратеника на Аллах (С.А.В.) за Имана,  
Исляма и Ихсана. Рече-тоест Джебраил- : 

  . فأخبرني عن االمان ((
“Извести ме какво е Иман (вярата)? 
Пратеника на Аллах (С.А.В.) рече: 

ـ أن تؤمن باهللا و مالئكته و آتبه و رسله و اليوم اآلخر و أن تؤمن بالقدر خيره 
  .))و شره 

“Да вярваш в Аллах и в Неговите меляйкета, и в Неговите книги, 
и в Неговите пратеници, и в Съдния ден. И да вярваш в преду-
пределената съдба - доброто и лошото й. 
 
 
Степента на вярата в меляйкетата в Исляма и нейния 

пропис (хукм). 
 
   Вярата в меляйкетата е втората основа от шестте основи на 
Имана, без които човек няма вяра и не му се приема нищо, освен  
чрез тях. Всички ислямски учени са на едно становище, че вярата 
в честитите меляйкета е задължителна, и който отрече тяхното 
съществуване, или отрече някои от тях, от които Аллах е споме-
нал, той е неверник и се съпротивява на Корана ,Суннета и 
Иджма (единно становище на ислямските учени). 
Всевишния Аллах казва: 
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® ⎯ tΒuρ ö à õ3 tƒ «!$$Î/ ⎯ ÏµÏFs3 Í× ¯≈ n=tΒ uρ ⎯ Ïµ Î7 çFä. uρ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘ uρ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# ô‰s) sù 

¨≅ |Ê Kξ≈ n=|Ê # ´‰‹ Ïèt/ ∩⊇⊂∉∪ 〈   ) ١٣٦النساء ( 

“А който отрече вярата в Аллах и в Неговите меляйкета, и в 
Неговите книги, и в Неговите пратеници, и в Съдния ден, 
той дълбоко се е заблудил.”                             (сура ан-Ниса-136). 
 
( 2 )- Начина на вярване в меляйкетата. 
 
    Вярата в меляйкетата може да бъде обобщена и може да бъде с 
подробности. 
В общи линии тя обхваща следните неща: 
Първо: Да бъдеш убеден в тяхното съществуване и, че те са 
създания от създанията на Аллах, Който ги е създал само за 
служене (ибадет).Тяхното съществуване е истинско и това, че не 
ги виждаме не означава, че те не съществуват. Колко много и 
дребни създания във вселената съществуват, но не ги виждаме. 
Пратеника на Аллах (С.А.В.) видя Джебраил в неговата истинска 
форма два пъти, а неговите сподвижници (сехабета) -Аллах да е 
доволен от тях- видяха някои от меляйкетата във формата на 
човек. 
   Имам Ахмед предава в неговата книга Муснед, от Абдуллах 
ибн Мес`уд -Аллах да е доволен от него-,който казва: 

ليه و سّلم جبريل في صورته و له ستمائة جناح ،  رأى رسول اهللا صلىاهللا ع((
  )).و آل جناح منها قد سّد األفق 

“Пратеника на Аллах (С.А.В.) видя Джебраил в неговата 
истинска форма, че има шестстотин крила, като всяко крило 
от крилата му изпълваше хоризонта.” 
Също така се споменава в известния хадис на Джебраил, преда-
ден от Муслим,че Джебраил е дошъл във формата на човек в 
чисто бели дрехи,с много черна коса, без да има следи по него от 
пътуване, и никой от сподвижниците не го познаваше. 
Второ: Да не ги снижаваш то степента им,която Аллах им е дал. 
Те са раби на Аллах и изпълняват всичко което им е повелено, 
Аллах ги почете като ги издигна и ги приближи до Себе си. 
Някои от тях са пратеници на Аллах и чрез тях низпосла откро-
вението (вахй). Не извършват нищо, освен това което Аллах им е 
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позволил, и не могат да навредят, нито да помогнат на който и да 
е, освен с позволението на Аллах. За това не е разрешено да им 
се служи, никакъв ибадет, нито да се описват с божествени 
качества, както твърдят християните в Светия дух, тоест Джеб-
раил (А.С.). 
Всевишния Аллах казва.: 

® (#θä9$s% uρ x‹sƒ ªB $# ß⎯≈ oΗ÷q §9 $# # V$ s! uρ 3 … çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4 ö≅ t/ ×Š$t6 Ïã šχθãΒt õ3 •Β ∩⊄∉∪ Ÿω 
… çµ tΡθà) Î7 ó¡o„ ÉΑöθs) ø9 $$Î/ Ν èδuρ ⎯ Íν Ì øΒr'Î/ šχθè=yϑ÷ètƒ ∩⊄∠∪ 〈  ) ٠٢٧-٠٢٦األنبياء ( 

“И рекоха (неверниците) : Всемилостивия се сдоби с рожба! 
Пречист е Той! Ала не, те (меляйкетата) са само удостоени 
раби. Не Го изпреварват със слово и действат по Неговата 
заповед.”                                                         (сура ал-Енбия-26-27)         

® ω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ öΝ èδt tΒr& tβθè=yèø tƒ uρ $tΒ tβρ â s∆÷σ ãƒ ∩∉∪ 〈 ) ٠٠٦التحريم ( 

“Не се съпротивяват на Аллах в Неговата повеля към тях и 
вършат, каквото им се повели.”                    (сура ат-Техрим-6). 
 
Тази част от вярата е задължителна за всеки мусюлманин и 
мусюлманка, задължени са да я научат и да са убедени в нея и не 
ги опровдава невежието. 
      А вярата в меляйкетата с подробности съдържа някои неща, 
от тях е: 
Първо: Материята от, която са създадени. 
  Всевишния Аллах сътвори меляйкетата от светлина (нур), както 
сътвори джиновете от огъня, а Адем го сътвори от кал. Сътвори 
меляйкетата преди да сътвори Адем (А.С). Доказателство за нова 
 е следния хадис: 

خلقت المال ئكة من نور ، و خلق الجان من مارج من نار ، و خلق آدم مما (( 
   .]   رواه مسلم[ )) .وصف لكم

“Меляйкетата са сътворени от светлина, а джиновете са 
сътворени от пламъка на огъня, а Адем бе сътворен от каквото 
ви е описано.”-тоест от кал. 

                                                                    (предаден от Муслим) 
Второ: Броя на меляйкетата.  
   Меляйкетата са създания, които не могат да се изброят от 
никой, освен от Всевишния Аллах,заради тяхната многоброй-
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ност. В небесата няма място колкото четири пръста, и в него да 
няма меляйке паднало на поклон (седже). Също така, в небесата 
се намира Уживения дом (Бейтуль-меамур), който е на седмото 
небе, всеки ден в него влизат 70 000 меляйкета, и никога след 
това не могат да се върнат при него, заради тяхната многоброй-
ност.На съдния ден ще довлекат джехеннема на който има 70 000 
дизгини, на всеки дизгин има по 70 000 меляйкета.  
Казва Всевишния Аллах: 

® $tΒuρ ÞΟ n=÷è tƒ yŠθãΖ ã_ y7 În/ u‘ ωÎ) uθèδ 〈   ) ٠٣١المدثر ( 

“И никой, освен Него не знае войската на твоя Господар.” 
(сура ал-Муддессир-31). 

Пратеника (С.А.В.) казва в следния хадис: 
دم اال و فيه ملك ساجد و  أّطت السماء و حق أ ن تئّط ، ما فيها موضع ق((

   )).راآع 
“Небесата издадоха жалостен звук, и заслужава да стене, ня-
ма в тях стъпка место и в него да няма кланящо се меляйке, или 
на поклон, или на седжде.” 
Казва също (С.А.В.) говорейки за Уживения дом: 

رواه البخاري و  [)) . لف ملك ال يعودون اليه  يدخله في آل يوم سبعون أ((
  ]مسلم 

“Всеки ден в него влизат 70 000 меляйкета, никота не могат да 
се върнат отново при него.”        (предаден от Бухари и Муслим) 
В друг хадис казва (С.А.В.): 

  ))  ام سبعون ألف ملك يؤتي بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ، مع آل زم(( 
                          ] رواه مسلم [

“Тогава ще довлекат джехеннема, на който има 70 000 дизгини, 
на всеки дизгин има 70 000 меляйкета.” 
                                                                        (предаден от Муслим). 
И тук се вижда великия брой на меляйкетата, само тези на 
джехеннема достига тяхния брой 4 900 000 меляйкета. А пред-
стави си останалия брой на меляйкетата. Славата е единствено за 
Който ги сътвори и знае тяхния брой. 
 
Трето: Имената на меляйкетата. 
  Трябва да се вярва във всяко меляйке,което Аллах е именувал в 
Корана, или го е именувал Неговия Пратеник (С.А.В.) в Суннета. 
Най-великите са три: 
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1. –Джебраил, или Джибрил. Той е свещенния дух, 
който се спуска с Откровението (вахй), което 
поддържа сърцата живи, към пратениците (А.С). 

2. –Микяил, или Микял. Той е задължен с дъжда, 
който съживява земята, спуска го там, където 
Аллах му е пове-лил. 

3. –Исрафил. Той е задължен с надуването на тръбата 
Сур, с което свършва земния живот и започва 
отвъдния живот, той е истинския живот за хората. 

 
Четвърто: Качествата на меляйкетата. 
   Меляйкетата са истински създания, имат истински тела и имат 
морални и външни качества. От техните качества са: 

1. –Великото им сътворяване и огромните им тела. 
Все-вишния Аллах ги е сътворил във големи и 
силни тела, отговарящи на техните виши 
задължения, с които Аллах ги задължи- в небесата 
и на земята. 

2. –Че те имат крила. Всевишния и Всеславен Аллах 
ги е сътворил с по две, три, четири крила и 
повече.Пратеника на Аллах (С.А.В.) видя 
Джебраил в истинската му форма с шестстотин 
крила, изпълващи хоризонтта. 
Казва Всевишния Аллах: 

® ß‰ôϑpt ø:$# ¬! Ì ÏÛ$sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ È≅ Ïã% y` Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ¸ξß™ â‘  

 þ’ Í<'ρé& 7π ysÏΖ ô_ r& 4‘ oΨ ÷V ¨Β y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ 4 ß‰ƒ Ì“ tƒ ’ Îû È, ù=sƒø:$# $tΒ â™!$t±o„ 〈 

)٠٠١فاطر (  
  
“Хвала на Аллах, Създателя на небесата и на 
земята, Който стори меляйкетата пратеници с 
по две, по три, по четири крила.Той надбавя в 
творенията, каквото пожелае.”                                       
(сура Фатир-1). 
 

3. –Че нямат нужда от ядене и пиене, не се сгодяват, 
нито       наследяват. 
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4. –Че меляйкетата са разумни създания и притежават   
ис-тински сърца. Разговарят с Аллах и Той говори 
с тях. Разговаряха с Адем и с другите пратеници. 

5. –Имат възможност да се превръщат в различни 
форми, освен истинската им.Аллах даде 
възможност на меляй-кетата да се превръщат във 
формата на мъже от хората.С това се отхвърля 
твърдението на идолопоклониците, че меляйкетата 
са дъщери на Аллах. Ние хората не знаеме точно 
как се превръщат в друга форма, но се превръщат 
така истински, че много трудно може да се разбере 
разликата между тях и хората. 

6. –Смъртта на меляйкетата. Меляйкетата ще умрат 
всички на съдния ден, дори и меляйкето на смъртта 
(което взема душите), и след това ще бъдат 
съживени отново за да извършват делата си, с 
които Аллах ги е задължил. 

7. –Служенето на меляйкетата. Те служат на Аллах с 
раз-лични ибадети-изпълняват молитви, молба 
(дуа), тесбих, правят поклон (руку) и седжде, 
богобоязливост, страхо- почитание, обич и други. 
Служат на Аллах постянно без да прекъсват, 
искренно за Всевишния и Всеславен Аллах. 
Винаги се подчиняват на Него. Оставят греховете, 
защото те са сътворени така, че не могат да 
извършват грехове и грешки (дори и да искат). 
Служат на Аллах с много ибадети. Казва 
Всевишния Аллах: 

® tβθßsÎm7 |¡ç„ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# uρ Ÿω tβρ ç äI ø tƒ ∩⊄⊃∪ 〈  ) ٠٢٠األنبياء ( 

“Прославят Го нощем и денем, и не престават.” 
 (сура ал-Енбия-20). 

 
Пето: Делата на меляйкетата. 
Меляйкетата извършват велики дела, с които Аллах ги е 
задължил, като например: 

1. –Носачите на Трона. 
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2. –Меляйкето (Джебраил), което бе задължено със 
спуска-нето на откровението (вахй) към 
пратениците. 

3. –Пазачите на Дженнета и Джехеннема. 
4. –Меляйкета, задължени с раздвижването на 

облаците, дъжда и растенията. 
5. –Меляйкета, отговарящи за планините. 
6. –Меляйкето (Исрафил), което е задължено с 

надуването на тръбата Сур. 
7. –Меляйкета, които са задължени да записват 

делата на потомците на Адем. 
8. –Меляйкета, задължени да пазят потомците на 

Адем. И когато Аллах е отредил нещо да сполети 
хората, те ги оставят и отреденото ги сполетява. 

9. –Меляйкета, които са задължени да са винаги с 
човека и да се молят с добро за него. 

10. –Меляйкета, задължени със семето 
(спермотозоида) в матката, вдъхването на душата в 
човека, записват препи-танието му, делата му, и 
дали ще бъде щастлив или не-щастен. 

11. –Меляйкета задължени с вземане душите на 
потомците на Адем при смъртта им. 

12. –Меляйкета, задължени да предават поздравите 
(селяма) на хората към Пратеника(С.А.В.), които 
са от неговата общност (уммет). 

И заради това, няма нужда всеки мусюлманин да пътува толкова 
далече, за да поздрави Пратеника (С.А.В.), достатъчно е да 
направи поздрава където и да е, меляйкетата веднага пренасят 
неговия поздрав и го предават на Пратеника (С.А.В.). А е жела-
телно да се пътува до джамията на Пратеника (С.А.В.) заради 
молитвата в нея. 
     Меляйкетата имат и други дела, тези са най-известните. 
Доказателства за това са словата на Всевишния Аллах: 

® t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè=Ïϑøt s† z¸ ö yèø9 $# ô⎯ tΒuρ … çµ s9öθym tβθßsÎm7 |¡ç„ Ï‰ôϑpt ¿2 öΝ Íκ Íh5 u‘ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ uρ 

⎯ Ïµ Î/ tβρ ã Ï øótGó¡o„ uρ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u™ 〈   ) ٠٠٧غافر ( 
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“Онези (меляйкета), които носят трона, и онези които са 
около Него, прославят с възхвала своя Господар и вярват в 
Него. И молят опрощение за вярващите...”        (сура Гафир-7). 

® ö≅ è% ⎯ tΒ šχ% x. # xρß‰tã Ÿ≅ƒ Î ö9ÉfÏj9 … çµ ¯ΡÎ* sù … çµ s9 ¨“ tΡ 4’ n? tã y7 Î6 ù=s% ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 〈  

) ٠٩٧البقرة (  
  
“Кажи: Кой е враг на Джибрил? Той го низпосла в твоето 
сърце с позволението на Аллах.”                  (сура ал-Бакара-97). 

® öθs9 uρ #“t s? ÏŒ Î) šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# ’ Îû ÏN≡ t yϑxî ÏNöθpR ùQ $# èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ (#þθäÜ Å™$ t/ 

óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& (# þθã_Ì ÷z r& ãΝ à6 |¡àΡr& 〈   ) ٠٩٣األنعام ( 

“И да би видял как угнетителите са във въртопа на смъртта, 
и меляйкатата протягат ръце: Извадете душите си!”  

 (сура ал-Ен`ам-93). 
 
Шесто: Задълженията на потомците на Адем към меляйкетата. 

1. –Да вярват в тях. 
2. –Да ги обичат, почитат и да споменават техните 

пре-димства. 
3. –Забраннено (харам) е да се грубят или унижават. 
4. –Да избягват нещата, от които се отвръщават 

меляй-кетата,защото те се отвръщават от каквото 
се отвръщават потомците на Адем.  

 
Ползите от вярата в меляйкетата 

 
А)-Осъществява  вярата, защото не се приема вяра, освен чрез 
вярата в тях. 
Б)-Доказва величието на техния всевишен и благословен 
Създател, Неговата сила и владение, защото величието на създа-
нията идва от величието на Създателя. 
В)-Увеличава вярата в сърцето на мусюлманина, като знае 
техните свойства и качества, и техните задължения. 
Г)-Мир и спокойствие за вярващите, след като знаят, че Аллах ги 
пази чрез меляйкетата. 
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Д)-Обич към меляйкетата, заради това което извършват и, че 
служат изцяло на Аллах и, че искат опрощение за вярващите. 
Е)-Изоставяне на греховете и лошите дела. 
Ж)-Да се благодари на Всевишния и Всеславен Аллах, за Него-
вите грижи, Който е задължил някои от тези меляйкета да пазят 
Неговите раби,  да записват техните дела и други. 
 
 

 
 

Третата основа:  Вяра в книгите 
 
     Вярата в книгите на Аллах, низпослани на Неговите прате-
ници(А.С.) е третата основа от основите на вярата. Наистина, 
Аллах изпрати своите пратеници с ясни доказателства и им 
низпосла книги, чрез които се смили над хората, и чрез тях да се 
напътстват, за да бъдат щастливи на земята и на ахирета.Тези 
книги да им бъдат като ясен път по който да вървят, и да пре-
съждат между хората когато има разногласие между тях. 
Всевишния Аллах казва: 

® ô‰s) s9 $uΖ ù=y™ ö‘ r& $oΨ n=ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ $uΖ ø9 t“Ρr& uρ ÞΟ ßγ yètΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# šχ# u” Ïϑø9 $# uρ 

tΠθà) u‹ Ï9 â¨$̈Ψ9 $# ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ 〈   ) ٠٢٥الحديد ( 

“Изпратихме Нашите пратеници с ясните знаци и низпос 
лахме заедно с тях книги и везната, за да постъпват хората 
справедливо.”                                                    (сура ал-Хадид-25). 

® tβ% x. â¨$̈Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡ uρ y] yèt7 sù ª!$# z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# š⎥⎪ Ì Ïe±u; ãΒ t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ 

tΑ t“Ρr& uρ ãΝßγ yètΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ zΝ ä3 ósuŠ Ï9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# $yϑŠ Ïù (#θà n=tF÷z$# ÏµŠ Ïù 〈  

)٢١٣البقرة (  
  
“Хората бяха една общност и Аллах изпрати пророците-
благовестители и предупредители, и заедно с тях низпосла 
книгите с истината, за да отсъдят между хората онова, в 
което бяха в разногласие.”                           (сура ал-Бакара-213). 
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    ( 1 )-Същността на вярата в книгите. 
 
   Вярата в книгите е твърдото убеждение, че Аллах има книги, 
които е низпослал на пратениците Си (А.С.), те са Неговото 
истинско слово. Те представляват светлина и напътствие, съдър-
жат истина, вяра и справедливост, и трябва да се следват задъл-
жително и да се работи чрез тях. Тяхния брой го знае само 
Аллах.  Казва Всевишния Аллах: 

® zΝ ¯=x. uρ ª!$# 4© y›θãΒ $VϑŠ Î=ò6 s? ∩⊇∉⊆∪ 〈   ) ١٦٤النساء (  

  
“И Аллах говори пряко с Муса.”                 (сура ан-Ниса-164). 

® ÷βÎ) uρ Ó‰tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# x8 u‘$ yftFó™ $# çν ö Å_r'sù 4© ®L ym yì yϑó¡o„  

 zΝ≈ n=x. «!$# 〈   ) ٠٠٦التوبة ( 

“И ако те моли за защита някой от езичниците, защти го, та 
да чуе словото на Аллах.”                                   (сура ат-Теубе-6). 
 
( 2 )-Прописа  на вярата в книгите. 
 
Задължително трябва да се вярва във всички книги който Аллах 
е низпослал на своите пратеници (А.С.) и,че те са от словото на 
Всевишния и Благословен Аллах-истински и,че те са низпос-
лани,а не сътворени,и който ги отрече или отрече нещо от тях, 
той е невярващ.Казва Аллах: 

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãΨ ÏΒ# u™ «!$$Î/ ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ É=≈ tFÅ3 ø9 $# uρ “Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã 

⎯ Ï&Î!θß™ u‘ É=≈ tFÅ6 ø9 $# uρ ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρr& ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ⎯ tΒuρ ö à õ3 tƒ «!$$Î/ ⎯ Ïµ ÏFs3 Í× ¯≈ n=tΒuρ 

⎯ Ïµ Î7 çFä. uρ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘ uρ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# ô‰s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n=|Ê # ´‰‹ Ïèt/ ∩⊇⊂∉∪ 〈  

) ١٣٦النساء (  
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“О,вярващи, вярвайте в Аллах и в Неговия пратеник, и в 
книгата, която е низпослал на Своя пратеник, и в книгите, 
които е низпослал преди! А който отрече вярата в Аллах и в 
Неговите меляйкета и в Неговите книги, и в Неговите прате-
ници, и в Съдния ден, той дълбоко се е заблудил.” 

(сура ан-Ниса-136). 

® # x‹≈ yδuρ ë=≈tGÏ. çµ≈oΨ ø9 t“Ρr& Ô8 u‘$ t6 ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$sù (#θà) ¨?$# uρ öΝ ä3 ª=yès9 tβθçΗ xq ö è? ∩⊇∈∈∪ 〈  

) ١٥٥ام األنع(  
“И това е Писание, низпослахме го Ние благословенно. След-
вайте го и се бойте, за да бъдете помилвани.” 

 (сура ал-Ен`ам-155). 
 

 
( 3 )-Нуждата на хората от тези книги и мъдростта от тях-
ното спускане. 
 
Първо: Да се ръководи всеки народ от книгата, която е низ-
послана на Пратеника, и да се връщат към нея, за да опознаят 
религията си. 
Второ:Да бъде тя справедливото пресъждане между хората във 
всичко, в което са разногласни. 
Трето:Да запази-низпосланата книга- религията след смъртта на 
Пратеника, независимо от далечината на местата и времената, 
както е при приканването  на нашия пророк Мухммед(С.А.В.). 
Четвърто:Да бъдат- тези книги- доказателство на Аллах пред 
Неговите  създания,  да не се съпротивляват на  законите в  тях, 
нито да излизат от техните граници. 
Казва Всевишния Аллах: 

® tβ% x. â¨$̈Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡ uρ y] yèt7 sù ª!$# z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# š⎥⎪ Ì Ïe±u; ãΒ t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ 

tΑ t“Ρr& uρ ãΝßγ yètΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ zΝ ä3 ósuŠ Ï9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# $yϑŠ Ïù (#θà n=tF÷z$# ÏµŠ Ïù 〈  

) ٢١٣البقرة (  
  
“Хората бяха една общност и Аллах изпрати пророците-
благовестители и предупредители, и заедно с тях низпосла 
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книгите с истината, за да отсъдят между хората, в онова, в 
което бяха в разногласие.”                          (сура ал-Бакара-213) 
 
 
( 4 )-Начина на вярване в книгите. 
 
   Вярата в книгите на Аллах може да бъде обобщена и с подроб-
ности.В общи линии тя е да вярваш, че Аллах е низпослал книги 
на Своите пратеници (А.С.). 
А с подробности-трябва да вярваш във всяка книга, която е 
именувал Аллах в честития Коран, а те са Корана, Теурата 
(Тора), Зебура, Инджиль (Евангелието), и писанията на Ибрахим 
и Муса. Също трябва да вярваш, че Аллах има и други книги, 
които е низпослал на пратениците Си, но не се знаят имената им, 
нито броят им, освен тези които Всевишния е именувал. 
     Всички тези книги потвърждават единството на Аллах и 
Неговата божесвеност, за Него се извършват добрите дела и 
заради Него трябва да се забранява многобожието и раздора по 
земята. Основата на приканването (де`ава) на всички пратеници 
е една,дори да са били с различни шериати и прописи. 
    Вярата в книгите означава да си убеден и сигурен, че те са 
низпослани на предишните пратеници. А вярата в Корана, озна-
чава да си убеден в него и да следваш всичко, което е в него. 
Казва Всевишния Аллах: 

® z⎯ tΒ# u™ ãΑθß™ §9 $# !$yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ 

⎯ Ïµ ÏFs3 Í× ¯≈ n=tΒuρ ⎯ Ïµ Î7 çFä. uρ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘ uρ 〈   ) ٢٨٥البقرة ( 

“Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от 
неговия Господар, повярваха и вярващите. Всеки от тях 
повярва в Аллах и в Неговите меляйкета и Неговите книги и 
Неговите пратеници.”                                  (сура ал-Бакара-285). 

® (#θãèÎ7 ®?$# !$tΒ tΑ Ì“Ρé& Ν ä3 øŠ s9 Î) ⎯ ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ u™!$u‹ Ï9 ÷ρr& 〈  

) ٠٠٣األعراف (  
  
“Следвайте това, което ви бе низпослано от вашия Господар 
и не следвайте освен Него други покровители.” 
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(сура ал-Еараф-3). 
   
    Корана се отличава от другите книги със следните черти: 

1. -Че е чудо със словата и значението си, с 
обхващащите истини свързани с вселената и 
науката,намиращи с в него. 

2. -Че е последната книга низпослана от небесата. С 
Корана се слага край на всички книги, както 
Мухаммед (С.А.В.) е края на всички пратеници. 

3. -ЧеАллах се е самозадължил със запазването на 
Корана от всякакво изопачаване и променяне, а не 
както другите книги, които бяха изопачени и 
променени. 

4. –Че Корана потвърждава предишните книги и ги 
пре-възхожда. 

5. –Че Корана отнема валидността на всички 
предишни книги. 

Казва Всевишния Аллах: 

® $tΒ tβ% x. $ZVƒ Ï‰tn 2”u tI ø ãƒ ⎯ Å6≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰óÁs? “Ï% ©! $# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ 

Ÿ≅‹ ÅÁø s?uρ Èe≅ à2 &™ó© x« “Y‰èδuρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈  

)١١١يوسف (  
 
“То не е предание измислено, а е потвърждение на онова, 
което е преди него, и разяснение за всяко нещо, и напът-
ствие, и милост за хора вярващи.”                   (сура Юсуф-111). 
 
 
( 5 )-Приемане известията на предишните книги. 
 
  Всички сме убедени, че всичко което е в предишните книги 
съдържащи известия, които Аллах ги е вдъхновил на Неговите 
пратеници (А.С) е истина, без никакво съмнение.Но това не озна-
чава да приемем всичко, което го има сега в тези книги, които са 
между ръцете на християните и евреите, защото те са изопачени 
и променени и не са останали запазени, както Аллах ги е 
низпослал на Неговите пратеници (А.С.). 
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     Също знаеме и сме твърдо убедени в това, което Аллах ни е 
известил в Неговата книга (Корана), че го има в предишните 
книги, като:  никой няма да носи греха на друг, че човек ще има 
онова, за което се е постарал, и старанието му ще бъде видяно, 
после напълно ще бъде награден. 
Казва Всевишния Аллах:  

® ÷Π r& öΝ s9 ù'¬6 t⊥ ãƒ $yϑÎ/ ’ Îû É#ßsß¹ 4© y›θãΒ ∩⊂∉∪ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) uρ “Ï% ©! $# #’ ®ûuρ ∩⊂∠∪ ω r& 

â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“t ÷zé& ∩⊂∇∪ βr& uρ }§øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡ΣM∼Ï9 ωÎ) $tΒ 4© të y™ ∩⊂®∪ ¨βr& uρ 

… çµ uŠ ÷èy™ t∃ôθy™ 3“t ãƒ ∩⊆⊃∪ §Ν èO çµ1 t“ øg ä† u™!# t“ yfø9 $# 4’ nû÷ρF{ $# ∩⊆⊇∪ 〈   

 ) ٠٤١-٠٣٦النجم (
“Или не бе известен за онова, което е в писанията на Муса и 
Ибрахим, който изпълни (повелята), че никой прегрешил не 
ще носи греха на друг, и човек ще има само онова, за което се 
е постарал, и старанието му ще бъде напълно видяно, после 
ще му се въздаде.”                                       (сура ан-Неджм-36-41) 

® ö≅ t/ tβρ ã ÏO ÷σ è? nο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ∩⊇∉∪ äο t ÅzFψ $# uρ × ö yz #’ s+ ö/ r& uρ ∩⊇∠∪ ¨βÎ) # x‹≈ yδ 

 ’ Å∀ s9 É#ßsÁ9 $# 4’ n<ρW{ $# ∩⊇∇∪ É#çt à¾ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) 4© y›θãΒuρ ∩⊇®∪ 〈 

) ٠١٩-٠١٦األعلى (  
“Да, предпочитате земния живот, но отвъдния е по-хубав и 
по-дълготраен. Това е (записано) в предишните писания-пи-
санията на Ибрахим и Муса.”                     (сура ал-Еаля-16-19). 
    
     А що се отнася до техните прописи, че което е в Корана сме 
задължени да правим ибадет с него, обратно на предишните 
книги, гледаме, ако е спротивно на нашия шериат, не работим с 
него. Не че е лъжа, напротив то е истина, но за времето си, и за 
това не сме задължени да работим по него, защото отпада 
неговата важност с нашия шериат. И ако съвпадне с нашия шери-
ат, означава, че нашия шериат потвърждава неговата праведност. 
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( 6 )-Низпосланите книги, които са споменати в Корана и в 
Суннета. 
 
    Те са: 
1–Честития Коран.Той е словото на Аллах, което го низпосла на 
Мухаммед (С.А.В.), последния от пратени-ците и пророците. Той 
е последната низпослана книга. Аллах се е самозагрижил с 
неговото запазване,да не може да бъде изопачен, нито променен, 
и го отреди отнемащ важността на другите книги. Казва 
Всевишния Аллах:                        

   ® $̄ΡÎ) ß⎯ øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: ∩®∪ 〈  ) ٠٠٩الحجر(           

“Наистина, Ние низпослахме напомнянето (зикр) и ние 
непременно ще го пазим.”                                (сура ал-Хиджр-9) 

  ® !$uΖ ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ $]% Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 š⎥÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ  

 z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# $·Ψ Ïϑø‹ yγ ãΒuρ Ïµ ø‹ n=tã ( Ν à6 ÷n $$sù Ο ßγoΨ ÷ t/ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# 〈 

         )٠٤٨المائدة (
  
“И ти низпослахме Корана с истината да потвърди книгите 
преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им 
според онова, което Аллах е низпослал.”                                       

 (сура ал-Маиде-48)        
 

2–Теурат (Тора).Това е книгата, която Аллах низпосла на Муса 
(А.С.) и я отреди напътствие и светлина и да отсъждат според 
нея пратениците към потомците на Исраил, и техните равини. 
Ние сме задължени да вярваме в Теурата, който го низпосла 
Аллах на Муса (А.С.), а не в Теурата, който е изопачен и 
променен, и се използва при християните и евреите.   Всевишния 
Аллах казва: 

  ® !$̄ΡÎ)  $uΖ ø9 t“Ρr&  sπ1 u‘ öθ−G9 $#  $pκ Ïù  “W‰èδ  Ö‘θçΡuρ 4  ãΝ ä3 øt s† $pκ Í5   χθ–Š Î; ¨Ψ9 $#  

 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑn=ó™ r& t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρßŠ$yδ tβθ–Š ÏΨ≈ −/ §9 $# uρ â‘$ t6 ômF{ $# uρ $yϑÎ/ (#θÝà Ï ósçGó™ $#  
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 ⎯ ÏΒ É=≈ tFÏ. «!$# 〈   ) ٠٤٤المائدة (      

“Ние низпослахме Теурата с напътсвие в него и със светлина. 
Съдят според него пророците, които се отдадоха на евреите и 
правниците и равините-според онова от книгата на Аллах.”                           

(сура ал-Маиде-44). 
 

3–Инджил (Евангелие).Това е книгата, която Аллах низпосла на 
Иса (А.С.) с истината, потвърждавайки, небесните книги които 
са преди него.И Инджиль, трябва да се вярва в него както Аллах 
го е низпослал на Иса (А.С.) с неговите праведни основи, а не в 
промените Инджили (евангелията) които ги има днес при 
християните и евреите. Казва Аллах: 

® $uΖ ø‹ ¤ s% uρ # ’ n? tã Ν ÏδÌ≈ rO# u™  © |¤Š ÏèÎ/  È⎦ ø⌠ $#  zΝ tƒ ó tΒ  $]% Ïd‰|ÁãΒ  $yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ  

 z⎯ ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ−G9 $# (  çµ≈ oΨ ÷ s?# u™uρ  Ÿ≅Š ÅgΥM}$#  ÏµŠ Ïù  “W‰èδ  Ö‘θçΡu ρ  $]% Ïd‰ |ÁãΒ u ρ  $yϑÏj9  

 t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# “Y‰èδu ρ Zπ sà Ïã öθtΒ uρ t⎦⎫ É) −Gßϑù=Ïj9  ∩⊆∉∪ 〈  

         ) ٠٤٦المائدة (
  
“И изпратихме по следите им Иса, сина на Мерйем, да пот-
върди Теурата, който бе преди него, и му дарихме Инджил 
(евангелието), в което има напътствие и светлина, и е 
потвърждение на Теурата, който бе преди него, и напътствие 
и поучение за богобоязливите.”  

                                    (сура ал Маиде-46). 
    И Теурата и Инджиля съдържат радостната вест-изпра-щането 
на нашия пророк Мухаммед (С.А.В.). Всевишния Аллах казва: 

® t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãèÎ7 −F tƒ tΑθß™ §9 $# ¢© É< ¨Ζ9 $# ¥_ÍhΓW{ $# “Ï% ©! $# … çµ tΡρ ß‰Åg s† $¹/θçGõ3 tΒ 

öΝ èδy‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# È≅‹ ÅgΥM}$# uρ Ν èδã ãΒù' tƒ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒ uρ Ç⎯ tã 
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Ì x6Ψ ßϑø9 $# ‘≅Ït ä†uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9 $# ãΠ Ìh pt ä†uρ ÞΟ Îγ øŠ n=tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ø9 $# ßì ŸÒtƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζ tã 

öΝ èδu ñÀÎ) Ÿ≅≈n=øñF{ $# uρ © ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠ n=tæ 〈    ) ١٥٧األعراف(  

“Онези,които следват Пратеника, неграмотния Пророк, 
когото откриват записан у тях в Теурата и Инджиля. Той им 
повелява одобряваното и ги въздържа от порицаваното, и им 
разрешава благините, и им забранява скверностите. И снема 
бремето и оковите, които са на тях.”           (сура ал-Еараф-157). 
4–Зебур (Псалмите).Това е книгата, която я низпосла Аллах на 
Даууд (А.С.), в който трябва да вярваме, а не който е изо-пачен 
от евреите. Казва Всевишния Аллах: 

® $oΨ ÷ s?# u™uρ yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θç/ y— ∩⊇∉⊂∪ 〈   ) ١٦٣النساء ( 

“И на Даууд дарихме Зебура (Псалмите).” 
 (сура ан-Ниса-163). 

 
5-Писанията на Ибрахим и Муса. 
   Това са писанията, които Аллах дари на Ибрахим и Муса 
(А.С.). Тези писания са изчезнали и не се знае нищо от тях, 
освен, което е споменато в честития Коран и в Сунне-та. Казва 
Аллах: 

® ÷Π r& öΝ s9 ù'¬6 t⊥ ãƒ $yϑÎ/  ’ Îû  É#ßsß¹ 4© y›θ ãΒ ∩⊂∉∪   zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) uρ   “Ï% ©! $# #’ ®ûuρ ∩⊂∠∪  

  ω r& â ‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ  u‘ ø—Íρ   3“t ÷zé& ∩⊂∇∪ βr& u ρ } §øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡ΣM∼Ï9 ωÎ) $tΒ 4© të y™  

 ∩⊂®∪ ¨βr& uρ … çµ uŠ ÷èy™ t∃ôθy™  3“t ãƒ  ∩⊆⊃∪  §Ν èO ç µ1 t“ øg ä† u™!# t“ yfø9 $# 4’ nû÷ ρF{ $#  ∩⊆⊇∪ 〈 

           )٠٤١-٠٣٦النجم (      
  
“Или не бе известен за онова, което е в писанията на Муса и 
Ибрахим,който изпълни (повелята), че никой прегрешил не 
ще носи греха на друг, и човек ще има само онова, за което се 
е постарал, и старанието му ще бъде видяно, после напълно 
ще му се въздаде.” 

(сура ан-Неджм-36-41).  



 ٤٠

® ö≅ t/  tβρ ã ÏO ÷σ è?  nο 4 θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $#  ∩⊇∉∪  äο t  ÅzFψ $# u ρ ×  ö yz # ’ s+ ö/ r& u ρ ∩⊇∠∪ ¨βÎ)  

 # x‹≈ yδ  ’ Å∀ s9  É#ßsÁ9 $#  4’ n<ρW{ $ #   ∩⊇∇∪  É#çt à¾ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î)   4 © y›θãΒ uρ ∩⊇®∪ 〈 

             )٠١٩-٠١٦األعلى (
  
“Да, предпочитате земния живот, но отвъдния е по-хубав и 
по-дълготраен. Това е (записано) в предишни-те писания-
писанията на Ибрахим и Муса”                  (сура ал-Еаля-16-19). 

Четвъртата основа: Вяра в пратениците 
 
( 1 )-Вярата в пратениците (А.С.).  
   Тя е една от основите на вярата, без която неможе да се 
осъществи вярата на човек.  
Вярата в пратениците е : твърдо убеждение, че Аллах има прате-
ници, които ги бе избрал за да предадат Неговите послание (ше-
риати). Който ги последва ще бъде напътен, а който не им се 
подчини е дълбоко заблуди. Наистина те предадоха всичко, 
което Аллах им бе низпослал, като го предадоха напълно ясно.Те 
пренесаха доверието (еманета), съветваха народите, бореха се в 
името на Аллах-истинска борба (джихад), и изправиха доказа-
телствата. Нищо не промениха, нито изопачиха, нито скриха не-
що от това с което бяха изпратени. Вярваме във всеки който е 
именувал Аллах, и който не е. Всеки пратеник е блоговестител, 
известяваше кой пратеник ще е след него. И по-късно дошлия 
вярваше в който е преди него. Казва Всевишния Аллах: 

® (# þθä9θè% $̈Ψ tΒ# u™ «!$$Î/ !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠ s9 Î) !$tΒuρ tΑ Ì“Ρé& #’ n<Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœÎ) uρ 

t,≈ ysó™ Î) uρ z>θà) ÷ètƒ uρ ÅÞ$t6 ó™ F{ $# uρ !$tΒuρ u’ ÎAρé& 4© y›θãΒ 4© |¤Š Ïã uρ !$tΒ uρ u’ ÎAρé& 

šχθ–Š Î; ¨Ψ9 $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ În/ §‘ Ÿω ä− Ìh x çΡ t⎦ ÷⎫ t/ 7‰tn r& óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ ß⎯ øt wΥuρ … çµ s9 tβθãΚÎ=ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪ 

  ) ١٣٦البقرة (   〉
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“Кажете: Вярвахме в Аллах и в низпосланото на нас,и в 
низпосланото на Ибрахим, и Исмаил, и Исхак, и Якуб и на 
родовете (му), и в даденото на Муса и Иса, и в даденото на 
пророците от техния Господар. Не правим разлика между ни-
кого то тях и на Него сме се посветили.” 

 (сура ал-Бакара-136). 
 
 Който отрече един пратеник, той отрича, Който го е изпратил. И 
който не го последва, прегрешава спряму, Който нареди да го 
следват. Казва Аллах: 
 

® ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ã à õ3 tƒ «!$$Î/ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘ uρ šχρß‰ƒ Ì ãƒ uρ βr& (#θè% Ìh x ãƒ t⎦ ÷⎫ t/ «!$# 

⎯ Ï&Î#ß™ â‘ uρ šχθä9θà) tƒ uρ ß⎯ ÏΒ÷σ çΡ <Ù÷èt7 Î/ ã à ò6 tΡuρ <Ù÷èt7 Î/ tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ βr& 

(#ρä‹Ï‚−Gtƒ t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# $y) ym 4 $tΡô‰tFôã r& uρ 

t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 $\/# x‹tã $YΨŠ Îγ •Β ∩⊇∈⊇∪ 〈   )١٥١-١٥٠اء النس ( 

“Наистина, които не вярват в Аллах и в Неговите прате-
ници, и искат да отделят Аллах от Неговите пратеници, и 
казват: Вярваме в едни, и не вярваме в други, и искат да 
поемат среден път. Тези са истински неверници. И пригот-
вихме за неверниците унизително мъчение.” 

 (сура ан-Ниса-150-151) 
 
( 2 )-Същността на пророчеството.  
      Пророчеството е посредника между Създателя и създанията, 
чрез него се предава шериата. Аллах го дава на, който пожелае 
от Неговите раби,и избира за пророк, който пожелае от Своите 
раби. Избирането, не е на никой друг, освен на Всеславения 
Аллах. Казва Всевишния Аллах: 

® ª!$# ’ Å∀ sÜ óÁtƒ š∅ÏΒ Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# Wξß™ â‘ š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $# 4 χÎ) ©! $# 

7ì‹ Ïϑy™ × ÅÁt/ ∩∠∈∪ 〈   ) ٠٧٥الحج ( 
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“Аллах избира пратениците и сред меляйкетата, и сред 
хората. Аллах е Всечуващ, Всевиждащ.”       (сура ал-Хадж-75) 
 
    Пророчеството се дарява, а не се придобива, нито може да се 
постигне с много служене и подчинение, и не идва с искане от 
пророка, нито с молбата му. Пророчеството е избиране от Пре-
възходния и Всемогъщ Аллах.Казва Аллах: 

® ª!$# û© É< tFøg s† Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ tΒ â™!$t±o„ ü“Ï‰öκ u‰ uρ Ïµø‹ s9 Î) ⎯ tΒ Ü=‹ Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ 〈  

) ٠١٣الشورى (  
“Аллах избира за Себе си когото пожелае, и напътва онзи, 
който се обръща към Него.”                           (сура аш-Шура-13). 
 
( 3 )-Мъдростта от изпращането на пратениците. 
      Мъдростта от изпращането на пратениците се вижда от 
следните неща: 
Първо: Те изкарват хората от обожаването на хора към обо-
жаване на Господаря на всички раби.Освобождават хората от 
обожаване на създанията към свободното обожаване и служене 
на Господаря на всички хора. Казва Всевишния Аллах: 

® !$tΒuρ š≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yèù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ 〈   ) ١٠٧األنبياء ( 

“И те изпратихме (О, Мухаммед) като милост за световете.”  
                                                                (сура ал-Енбия-107). 

Второ:Узнаване на целта, заради която Аллах създаде чове-
чеството, и тя е обожаване и служене на Аллах-единствения. 
Тази цел се узнава само чрез пратениците, които ги избра Аллах 
от хората, и им даде предимство пред останалите хора. 
Казва Всевишния Аллах: 

® ô‰s) s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_$# uρ 

|Nθäó≈ ©Ü9   ) ٠٣٦النحل (   〉 #$

  
“И при всяка общност изпратихме пратеници: Служете на 
Аллах и се отстранете от идолите.”               (сура ан-Нехль-36). 
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Трето: Изправяне на доказателства на човечеството с изпраща- 
нето на пратениците. 
Казва Всевишния  Алах: 

® W ξß™ •‘ t ⎦⎪ Î Åe³ t6 •Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒu ρ  ξy∞ Ï9  tβθä3 tƒ  Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n? tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷èt/  

 È≅ ß™ ”9 $# 4 tβ% x. uρ ª!$# #¹“ƒ Í• tã $VϑŠ Å3 ym ∩⊇∉∈∪ 〈   ) ١٦٥النساء ( 

“Пратеници-благовестители и предупредители, за да нямат 
хората довод срещу Аллах след пратениците. Аллах е Всемо-
гъщ, Премъдър.”                                               (сура ан-Ниса-165). 
Четвърто: Разясняване на някои неизвестни неща, които 
човешките мозъци не могат да ги достигнат, като имената и 
качествата на Аллах, опознаването на меляйкетата , Съдния ден 
и други. 
Пето: Пратениците са най-хубавия пример за хората, Аллах ги 
осъвършенства с добри качества и морал, и ги предпази от съм-
ненията и сладострастията. Всевишния Аллах казва: 

® y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# “y‰ yδ ª!$# ( ãΝ ßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰tFø%  ) ٠٩٠األنعام (   〉 #$

“(Пророците) те са онези, които Аллах напъти. Следвай 
техния прав път!”                                              (сура ал-Ен`ам-90) 

® ô‰s) s9 tβ% x. ö/ ä3 s9 öΝ Íκ Ïù îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ym 〈   ) ٠٠٦الممتحنة (  

 “Те са хубав пример за вас.”                  (сура ал-Мумтехине-6)  
   
Шесто: Подобрявяне на душите, като се пречистват и предпазват 
от всичко,  което ги омърсява. Казва Аллах: 

® uθèδ “Ï% ©! $# y] yèt/ ’ Îû z⎯↵Íh‹ ÏiΒW{ $# Zωθß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θè=÷Ftƒ öΝ Íκ ö n=tã ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ 

öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒuρ ãΝ ßγ ßϑÏk=yèãƒ uρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπ yϑõ3 Ït ø:$# uρ  ∩⊄∪ 〈   ) ٠٠٢الجمعة (  

  
“Той е, Който изпрати  при неграмотните пратеник из между 
тях да им чете Неговите знамения и да ги пречисти, и да ги 
учи на Книгата и мъдростта.”                       (сура ал-Джумуа-2) 
  Казва Пратеника (С.А.В.): 
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  ] رواه أحمد و الحاآم  [))انما بعثت ألتمم مكارم األخالق (( 
“Наистина, аз съм изпратен за да осъвършенствам достойн-
ството на морала.”                        (предаден от Ахмед и Хаким). 
 
( 4 )-Задълженията  (делата) на пратениците (А.С.). 
     Пратениците (А.С.) имат благородни задължения, като: 
А)-Предаване на шериата и приканване на хората към служене 
единствено на Аллах, и да не се служи на никой друг,освен на 
Него. Казва Всевишния Аллах: 

® š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθäóÏk=t7 ãƒ ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ «!$# … çµ tΡöθ t±øƒ s†uρ Ÿωuρ tβöθt±øƒ s† # ´‰tn r& ωÎ) ©!$# 3 

4’ s∀ x. uρ «!$$Î/ $Y7Š Å¡ym ∩⊂®∪ 〈   ) ٠٣٩األحزاب ( 

“Онези, които оповестяваха посланията на Аллах и се бояха 
от Него, и не се бояха от никого, освен от Аллах. Достатъчен 
е Аллах да направи равносметка.”                (сура ал-Ахзаб-39). 
 
Б)-Разясняване на низпосланото в религията. Казва Всевишния 
Аллах: 

® !$uΖ ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝßγ ¯=yès9 uρ 

šχρã ©3 x tG tƒ ∩⊆⊆∪ 〈   ) ٠٤٤النحل ( 

“И низпослахме на теб (О, Мухаммед) напомнянето (зикр), за 
да обясниш на хората какво им е низпослано и за да раз-
мислят.”                                                              (сура ан-Нехль-44). 
 
Г)-Пратениците напътват хората към доброто, предупреждават 
ги от лошото, зарадват ги с наградите при Аллах и ги предупреж-
дават от наказанието Му. Казва Аллах: 

® Wξß™ •‘ t⎦⎪ Î Åe³ t6 •Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒuρ 〈   ) ١٦٥النساء ( 

“Пратеници-благовестители и предупредители.” 
 (сура ан-Ниса-165). 
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Д)-Подобряване на хората, като пратениците им бъдат най-
добрия пример за следване в словата и делата. 
Е)- Прилагане шериата  на  Аллах  между  рабите и осъществява- 
нето му. 
Ж)-Пратениците свидетелстват за своите народи на Съдния ден, 
че са им предали ясно всичко (което ги е зъдължил Аллах). Казва 
Всевишния Аллах: 

® y#ø‹ s3 sù # sŒ Î) $uΖ ÷∞ Å_ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ¥π̈Βé& 7‰‹ Îγ t±Î0 $uΖ ÷∞ Å_uρ y7 Î/ 4’ n? tã Ï™Iωàσ ¯≈ yδ # Y‰‹ Íκ y− 

 ) ٠٤١النساء (   〉 ∪⊆⊇∩

“И как ще бъдат, когато доведем от всякя общност свидетел, 
и доводем теб (О, Мухаммед) да свидетелстваш за тях.” 

 (сура ан-Ниса-41). 
 
( 5 )-Исляма е религия на всички пратеници. 
     Исляма е религията на всички пратеници и пророци. Казва 
Всевишния Аллах: 

® ¨βÎ) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈ n=ó™ M}$# 〈   ) ٠١٩آل عمران ( 

“Наистина Исляма е религията при Аллах.” 
 (сура али Имран-19). 

Всички те приканваха към обожаването на Аллах-единствения, и 
отрекоха служенето на друг, дори да се различаваха тяхните 
шериати и прописи. Те се обединяваха в една единствена основа-
единобожие. 
Пратеника (С.А.В.) казва” 

  ] رواه البخاري [)) االنبياء اخوة لعال ت (( 
“Пратениците са братя от различни майки, и се обединяват в 
служенето им  на Аллах.”                              (предаден от Бухари). 
 
( 6 )-Пратениците са обикновени хора, и не знаят невиди-
мото. 
   Знаенето на невидимото е от божествените черти и качества на 
Аллах, а не е от качествата на пратениците, защото са хора, както 
останалите от хората. Ядат и пият, женят се и спят,  разболяват 
се и чустват умора.Всевишния Аллах казва: 
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® !$tΒ uρ $oΨ ù=y™ ö‘ r& šn=ö6 s% z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# HωÎ) öΝ ßγ ¯ΡÎ) šχθè=ä. ù' u‹ s9 tΠ$yè©Ü9 $# 

šχθà±ôϑ tƒ uρ ’ Îû É−# uθó™ F{  ) ٠٢٠الفرقان (   〉 #$

“И преди теб изпращахме пратеници, които ядат храна и 
ходят по пазарите.”                                         (сура ал-Фуркан-20). 

® ô‰s) s9 uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& Wξß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% $uΖ ù= yèy_ uρ öΝ çλm; % [`≡ uρø—r& Zπ −ƒÍh‘ èŒ uρ 〈  

) ٠٣٨الرعد (  
“И изпратихме пратеници преди теб, и им отредихме съпруги 
и потомства.”                                                       (сура ар-Ра`ад-38). 
    И им се случва, каквото се случва на хората, като тъга, радост, 
умора и сила.Аллах ги избра само за да предадат религията Му. 
И не знаят нищо от невидимото, освен това, което Аллах ги е 
известил. Всевишния Аллах казва: 

® ãΝÎ=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ÿξsù ã Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ ÏµÎ7 øŠ xî # ´‰tn r& ∩⊄∉∪ ωÎ) Ç⎯ tΒ 4© |Ós?ö‘ $# ⎯ ÏΒ 

5Αθß™ §‘ …çµ ¯ΡÎ* sù à7 è=ó¡o„ .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒy‰tƒ ô⎯ ÏΒuρ ⎯ Ïµ Ï ù=yz # Y‰|¹ u‘ ∩⊄∠∪ 〈  

)  ٠٢٧-٠٢٦الجن (  
  
“Знаещия невидимото, Той на никого не разкрива своите 
тайни, освен на онзи  пратеник,когото е избрал. И сторва Той 
пред него и зад него да има (меляйкета) пазители.” 

 (сура ал-Джинн-26-27). 
 
( 7 )- Пратениците са предпазени от Аллах. 
    Всевишния и Всеславен Аллах избра за Своето послание и 
неговото предаване най-добрите от хората и ги направи съвър-
шенни създания и в морала. И ги предпази от големите грехове, 
отстрани от тях всякакъв недостатък, докато оповестят открове-
нието (вахй) на техните народи.Те са предпазени и не грешат в 
това, което известяват за Всевишния и Всеславен Аллах, при 
предаване на Неговото послание. Това  е  единодушно мнение на 
 ислямските учени. Казва Аллах: 
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® * $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø s? $yϑsù 

|M øó̄=t/ … çµ tGs9$ y™ Í‘ 4 ª!$# uρ šßϑÅÁ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9  ) ٠٦٧المائدة (   〉 #$

“О,Пратенико, оповести каквото ти бе низпослано от твоя 
Господар. А не го ли сториш, ти не ще си оповестител на Не-
говото послание. Аллах ще те защити от хората.” 

 (сура ал-Маиде-67). 

® š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθäóÏk=t7 ãƒ ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ «!$# … çµ tΡöθt±øƒ s†uρ Ÿωuρ tβöθt±øƒ s† # ´‰tn r& ωÎ) ©!$# 

 ) ٠٣٩األحزاب (   〉

“Онези, които оповестяваха посланията на Аллах и се бояха 
от Него, и не се бояха от никого, освен от Аллах.” 

 (сура ал.Ахзаб-39). 

® zΟ n=÷èu‹ Ïj9 βr& ô‰s% (#θäón=ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ öΝ Íκ Íh5 u‘ xÞ% tn r& uρ $yϑÎ/ öΝ Íκö‰ y‰s9 4© |Âômr& uρ ¨≅ ä. 

>™ó© x« # OŠ y‰tã ∩⊄∇∪ 〈   ) ٠٢٨الجن ( 

“За да знае,че са съобщили посланията на своя Господар. Об-
гръща Той това, което е у тях, и пресмята всяко нещо.”                                       

                     (сура ал-Джинн-28). 
    И ако случайно извършат някои от малките грехове, които не 
са свързани с оповестяването, те го разясняват на хората и вед-
нага се покайват и възвръщат към Аллах, и като че ли не са 
извършили нищо. И с това се издигат на по-висока степен от 
преди. Това е така, защото Аллах избра своите пратеници 
(С.А.В.) със съвършенни  характери и най-добри качества, и ги 
пречисти от всички недостатъци, които ги свалят от тяхнта 
степен. 
 
( 8 )-Броят на пратениците и пророците, и най-достойните от 
тях. 
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    Потвърдено е, че броя на пратениците (А.С.) е около 310 от 
думите на Пратеника (С.А.В.) когато беше попитан за броя на 
пратениците. 

  ]م رواه الحاآ [)) ثال ثمائة و خمس عشرة جما غفيرا (( 
“Триста и петнадесет-огромна тълпа.”    (предаден от Хаким). 
А пророците са повече, някои от тях са споменати в Корана, а 
някои не са споменати. Аллах е именувал в Неговата книга от 
тях 25 пророци и пратеници. Всевишния Аллах казва: 

® Wξß™ â‘ uρ ô‰s% öΝ ßγ≈oΨ óÁ|Ás% šø‹ n=tã ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% Wξß™ â‘ uρ öΝ ©9 öΝ ßγóÁÝÁø) tΡ 

šø‹ n=tã 〈   ) ١٦٤النساء ( 

“Пратеници, за които вече ти разказахме преди, и пратеници, 
за които не сме ти разказали.”                       (сура ан-Ниса-164). 

® y7 ù=Ï?uρ !$uΖ çF¤fãm !$yγ≈ oΨ øŠ s?# u™ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) 4’ n? tã ⎯ Ïµ ÏΒöθs% 4 ßì sùö tΡ ;M≈ y_u‘ yŠ ⎯ ¨Β â™!$t±®Σ 

3 ¨βÎ) š−/ u‘ íΟ‹ Å3 ym ÒΟŠ Î=tæ ∩∇⊂∪ $uΖ ö6 yδuρuρ ÿ…ã&s! t,≈ ysó™ Î) z>θà) ÷ètƒ uρ 4 ˆξà2 

$oΨ ÷ƒ y‰yδ 4 $·mθçΡuρ $oΨ ÷ƒ y‰yδ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ⎯ ÏΒuρ ⎯ Ïµ ÏG−ƒ Íh‘ èŒ yŠ… ãρ# yŠ z⎯≈ yϑø‹ n=ß™ uρ šUθ•ƒ r& uρ 

y#ß™θãƒ uρ 4© y›θãΒuρ tβρ ã≈ yδuρ 4 y7 Ï9≡ x‹x. uρ “Ì“ øg wΥ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ∩∇⊆∪ $−ƒ Ì x. y—uρ 

4© z øt s†uρ 4© |¤Š Ïã uρ }¨$u‹ ø9 Î) uρ ( @≅ ä. z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪ Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™ Î) uρ 

yì |¡uŠ ø9 $# uρ }§çΡθãƒ uρ $WÛθä9 uρ 4 yξà2 uρ $oΨ ù=Òsù ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yèø9 $# ∩∇∉∪ ô⎯ ÏΒuρ 

óΟ Îγ Í←!$t/# u™ öΝ Íκ ÉJ≈ −ƒ Íh‘èŒ uρ öΝ Íκ ÍΞ≡uθ÷zÎ) uρ ( ÷Λàι≈ uΖ ÷ t7 tGô_$# uρ óΟ ßγ≈ oΨ÷ƒ y‰yδ uρ 4’ n<Î) :Þ≡ u ÅÀ 

5ΟŠ É) tGó¡•Β ∩∇∠∪    ) ٠٨٧-٠٨٣األنعام (  

  
“Това е нашия довод, който Ние дадохме на Ибрахим срещу 
неговия народ.  Въздигнахме  на  степени  когото  пожелаем. 
Твоят Господар е премъдар, всезнаещ. И го дарихме с Исхак 
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и Якуб. И двамата напътихме. Напътихме и Нух преди, а от 
неговите потомци-Даууд и Сулейман, и Ейюб и Юсуф и Муса 
и Харун. Така възнаграждаваме благодетелните. И Зекерийя 
и Ях`я и Иса и Ил`йас-всички са от праведните. И Исмаил и 
Ал`йесеа и Юнус и Лют, и предпочетохме всички пред наро-
дите. И от тяхните бащи, и от потомствата им, и от братята 
им. Избрахме тях и ги насочихме по правия път.”                       

        (сура ал-Ен`ам-83-87) 
 Аллах предпочете някои от пророците над другите.Казва Аллах: 

® ô‰s) s9 uρ $uΖ ù=Òsù uÙ÷èt/ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 4’ n? tã <Ù÷èt/ 〈   ) ٠٥٥اإلسراء ( 

“И предпочетохме едни пророци пред други.” 
 (сура ал-Исра-55) 

Също, Аллах предпочете някои от пратениците над другите. 
Всевишния Аллах казва: 

® * y7 ù=Ï? ã≅ ß™ ”9 $# $oΨ ù=Òsù öΝ ßγ ŸÒ÷èt/ 4’ n? tã <Ù÷èt/ 〈   ) ٢٥٣البقرة (  

“Тези са пратениците, едни от тях удостоихме над другите.”  
(сура ал-Бакара-253) 

   А най-предпочетените от пратениците са удостоените с твър-
дост. И те са Нух, Ибрахим, Муса, Иса и нашия пророк Мухам-
мед (С.А.В.). Всевишния Аллах казва 

® ÷ É9ô¹ $$sù $yϑx. u y9 |¹ (#θä9 'ρé& ÏΘ÷“ yèø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ ß™ ”9  ) ٠٣٥األحقاف (   〉 #$

“И ти бъди търпелив (О, Мухаммед) както търпяха пратени-
ците удостоени с твърдост.”                          (сура ал-Ехкаф-35) 

® øŒ Î) uρ $tΡõ‹ s{ r& z⎯ ÏΒ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# öΝßγ s)≈ sV‹ ÏΒ šΖ ÏΒ uρ ⎯ ÏΒuρ 8yθœΡ tΛ⎧Ïδ≡ t ö/ Î) uρ 4© y›θãΒuρ 

© |¤Š Ïã uρ È⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ ( $tΡõ‹s{ r& uρ Ν ßγ÷Ψ ÏΒ $̧)≈ sW‹ ÏiΒ $ZàŠ Î=xî ∩∠∪ 〈 ) ٠٠٧األحزاب (  

  
“И когато Ние приехме от пророците обета им, и от теб, и от 
Нух и Ибрахим и Муса и Иса, сина на Мерйем. Приехме от 
тях твърд обет.”                                                    (сура ал-Ахзаб-7) 
 
   А Мухаммед (С.А.В.) е най-удостоения от пратениците и 
последния от пророците и водача на богобоязливите, водача на 
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потомците на Адем, и водещия на пророците когато се съберат и 
техния говорител. Той е собственика на Мекам ал-Махмуд (мяс-
тото на благодарностите), около който ще се съберат първен-
ците и последните, той е притежателя на знамето на благодар-
ността, и на течащия кладенец (Хауд).Той е защитник на всички 
създания на Съдния ден, той е приближения и притежателя на 
истинското достойнство. Аллах го изпрати с най-хубавия Ше-
риат и религия, и отреди неговата общност да бъде най-добрата, 
която беше за пример на хората.Аллах му даде  на него, и на не-
говия народ най- добрите качества и предимства, с които се 
отличиха от народите преди тях. Те са последната общност от 
общностите (живеещи на земята) и първите, които ще бъдат 
съживени. Пратеника (С.А.В.) рече: 

  ] رواه مسلم [  )) فضلت على األ نبياء بست ((
“Удостоен съм пред другите пророци с шест неща.” 

  (предаден от Муслим). 
Рече също: 

و ما من نبي . أ نا سيد ولد آدم يوم القيامة و بيدي لواء الحمد و ال فخر (( 
 ]اه أحمد و الترمذي  رو[))  يومئذ آدم فمن سواه اال تحت لوائي يوم القيامة 

“Аз съм водача на потомците на Адем на Съдния ден, и в ръце-
те ми ще е знамето на благодарността, и без да се гордея. И 
тогава всеки пророк, дори и Адем, и останалите ще са под 
моето знаме на Съдния ден.”      (предаден от Ахмед и Тирмизи). 
 След нашия Пратеник (С.А.В.) по достойнство е Ибрахим (А.С). 
Те и двамата са най-удостоените от пратениците, и след това са 
Нух,  Муса и Иса. 
 
( 9 )-Знаменията на пророците (А.С) и тяхните чудеса 
(муаджизета). 
    Аллах подкрепи Своите пратеници (А.С.) с велики знамения и 
изумителни чудеса, които бяха нужни и доказателства с тях, като 
честития Коран, разцепването на луната, превръщането на тояга 
в змия, сътворяването на птици от кал и други. Тези чудеса са 
нещо необичайно, но са доказателство за истинско пророчество. 
И чудото (кирамет) е доказателство за искреността на вярващите 
хора, които бяха свидетели на истинското пророчество. 
Казва Всевишния Аллах: 
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® ô‰s) s9 $uΖ ù=y™ ö‘ r& $oΨ n=ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ 〈   ) ٠٢٥الحديد ( 

“Изпратихме Нашите пратеници с ясните знаци.” 
 (сура ал-Хадид-25). 

Пратеника (С.А.В.) рече: 
ما من األنبياء نبي اال أعطي من اآليا ت ما مثله آمن عليه البشر ، و انما (( 

آان الذي أوتيته  و حيا أو حاه اهللا الي فأ رجو أن أآون أآثرهم تابعا يوم 
 ] متفق  عليه [))  القيامة 

“Всеки пророк от пророците му бе дадено от ясните знаци, 
които правеха хората да увярват, а на мене ми бе дадено 
откровението (вахй), което Аллах ми го вдъхнови, и се надявам 
да имам най-много последователи на Съдния ден.”       
                                                         (предаден от Бухари и Муслим). 

 
( 10 )-Вяра в пророчеството на нашия пророк Мухаммед 
(С.А.В.). 
    Вярата в неговото пророчество е велика основа от основите на 
вярата, и вярата не се осъществява, освен чрез вярване в него-
вото пророчество. Всевишния Аллах казва: 
 

® ⎯ tΒuρ óΟ ©9 .⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ !$̄ΡÎ* sù $tΡô‰tFôã r& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 # Z Ïèy™ ∩⊇⊂∪ 〈  

) ٠١٣الفتح (  
  
“А за онези, които не вярват в Аллах и в Неговия пратеник-
Ние сме приготвили за неверниците пламъци.” 

 (сура ал-Фетх-13). 
 
Пратеника (С.А.В) рече: 

  )) أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال اله اال اهللا و اني رسول اهللا (( 
  ] رواه  مسلم  [     

“Беше ми повелено да воювам с хората докато засвиде-
телстват, че няма друг бог освен Аллах, и че наистина аз съм 
пратеник на Аллах.”                                      (предаден от Муслим) 
 
   Вярата в него (С.А.В.) се осъществява със следните неща: 
Първо: Упознаване на нашия пророк Мухаммед (С.А.В.). 
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   Той е Мухаммед син на Абдуллах син на Абдул-Мутталиб син 
на Хашим. А Хашим е от Курейш, а Курейш са от арабите, а   
арабите са от потеклото на Исмаил син на Ибрахим (А.С.). Жи-
вял е 63 години, 40 години преди пророчеството и 23 години 
като пророк и пратеник на Аллах. 
Второ: Вярване в каквото е известил, следване и подчиняване на 
каквото е наредил и отдалечаване от каквото е забранил или не е 
одобрил, и да се служи на Аллах само с онова, което е отредил и 
прописал. 
Трето: Твърдо убеждение, че той е пратеник на Аллах към всич-
ки хора и джинове, и всеки е задължен да го следва. Всевишния 
Аллах казва: 

® ö≅ è% $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ «!$# öΝ à6 ö‹ s9 Î) $·èŠ ÏΗ sd 〈  

) ١٥٨األعراف (  
  
“Кажи: О,хора, аз съм пратеник на Аллах към всички вас.” 

(сура ал-Еараф-158). 
Четвърто: Вяра в пратеничеството му и, че той е най-удостое-
ният от пророците и последния от тях. Всевишния Аллах казва: 

® ⎯ Å3≈ s9 uρ tΑθß™ §‘ «!$# zΟ s?$ yzuρ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9  ) ٠٤٠األحزاب (   〉 #$

“А е Пратеника на Аллах и последния от пророците.” 
 (сура ал-Ахзаб-40). 

Той е Халил-искрения приятел на Всемилостивия Аллах, и при-
тежателя на великата защита, заслужаващия ал-Весила (най-
високата степен в Дженнета), за него е течащия кладенец (хауд), 
и неговата общност е най-добрата общност от всички останали.  
Всевишния Аллах казва: 

® öΝ çGΖ ä. u ö yz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 〈   ) ١١٠آل عمران ( 

“Вие сте най-добрата общност, изведена на хората.” 
 (сура али Имран-110). 

Неговата общност са най-многото жители в Дженнета, и негово-
то послание отне важността на всички предишни послания. 
Пето: Аллах го дари с най-великото чудо и най-ясното знамение-
великия Коран, запазеното слово на Аллах от изопачаване и 
променяне.Всевишния Аллах казва: 
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® ≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yèyϑtGô_$# ß§ΡM}$# ⎯ Éfø9 $# uρ #’ n? tã βr& (#θè?ù'tƒ È≅ ÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ 

Èβ# u™ö à) ø9 $# Ÿω tβθè?ù'tƒ ⎯ Ï&Î#÷W ÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß ∩∇∇∪ 〈 

) ٠٨٨اإلسراء (  
  
“Кажи: И да се съберат хората и джиновете, за да създадат 
подобен на този Коран, те не ще създадат подобен, дори един 
на друг да си помагат.”                                      (сура ал-Исра-88). 

® $̄ΡÎ) ß⎯ øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: ∩®∪ 〈   ) ٠٠٩الحجر(  

“Наистина, Ние низпослахме напомнянето и Ние непременно 
ще го запазим.”                                                   (сура ал-Хиджр-9). 
Шесто: Вяра, че Пратеника (С.А.В.) е оповестил посланието, из-
пълнил доверието (еманет) и съветваше общността. Няма добро 
и той да не е приканил хората към него, и няма лошо, и той да не 
е предупредил и предпазил хората от него. Всевишния Аллах 
казва: 

® ô‰s) s9 öΝ à2u™!% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝ à6 Å¡àΡr& î“ƒÍ• tã Ïµ ø‹ n=tã $tΒ óΟ šGÏΨ tã 

ëÈƒ Ì ym Ν à6 ø‹ n=tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ Ô∃ρâ™u‘ ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇⊄∇∪ 〈   ) ١٢٨التوبة ( 

“Дойде вече Пратеник при вас измежду вас самите. Тежко е 
за него вашето затруднение, загрижен е за вас, състрадателен 
е към вярващите, милосърден.”                    (сура ат-Теубе-128). 
И Пратеника (С.А.В.) рече: 

ما من نبي بعثه اهللا في أمة قبلي اال آان حقا عليه أ ن يد ل أمته على خير ما (( 
 ] رواه مسلم [))  يعلمه لهم و يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم 

“Всеки пророк, който Аллах го бе изпратил към някоя общност, 
преди мен, беше задължен да напътва неговата общност към 
всяко добро за тях, което го знаеше. И да предупреждава 
неговата общност от всяко лошо за тях, което го знаеше.” 

      ( предаден от Муслим ) 
Седмо: Да бъде обичан (С.А.В.), и неговата обич да бъде по-
силна, дори  от обичта ни към самите нас и от всички останали 
създания.Да бъде уважаван, почитан,подкрепян, и да го следваме 
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във всичко.Това са задължения, които Аллах ги заповяда в 
книгата Си на Своя Пратеник (С.А.В.).Обичта към него е и обич 
към Аллах, и неговото следване е подчинение на Аллах. Всевиш-
ния Аллах казва: 

® ö≅ è% βÎ) óΟçFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ósãƒ ª!$# ö Ï øótƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θçΡèŒ 

3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊂⊇∪ 〈   ) ٠٣١آل عمران (  

“Кажи: Ако обичате Аллах, последвайте ме. И Аллах ще ви 
заобича и ще опрости греховете ви.Аллах е Опрощаващ, 
Милосърден.” 

(сура али Имран-31). 
И Пратеника (С.А.В.) рече: 

  )) ال يؤمن أحدآم حتى أآون أ حب اليه من ولده و والده و الناس أجمعين (( 
   ]متفق عليه  [       

“Няма да има никой от вас пълна вяра,докато не бъда обичан 
от него, повече и от рожбата си,родителя си и от всички 
хора.”                                             (предаден от Бухари и Муслим). 
 
Осмо: Да се благослови и поздравява с почит (салеват), колкото 
се може повече, защото скъперник е онзи, когато бъде споменат 
пред него и не го благослови и поздрави с почит. Всевишния 
Аллах казва: 

® ¨βÎ) ©!$# … çµ tGx6 Í× ¯≈ n=tΒ uρ tβθ= |Áãƒ ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# 4 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 

(#θ=|¹ Ïµ ø‹ n=tã (#θßϑÏk=y™ uρ $̧ϑŠ Î=ó¡n@ ∩∈∉∪ 〈   ) ٠٥٦األحزاب ( 

“Наистина, Аллах и Неговите меляйкета благословят Проро-
ка. О, вярващи, благославяйте го и вие, и го поздравявайте с 
почит!”                                                                (сура ал-Ахзаб-56). 
Пратеника (С.А.В.) рече: 

 ]واه مسلم   ر[))           من صلى علّي واحدة صلى اهللا عليه بها عشرا ((
“Който ме благослови един път, Аллах го благославя десет 
пъти.”                                                             (предаден от Муслим). 
   Желателно е да се благославя в следните места: при сядането в 
молитвата, в молбата (кунут дуа), в молбата за умрелия (дженазе 
намаз), в хутбето на петъчната молитва, след езан, при влизане и 
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излизане от джамията, при всяка молба към Аллах, и когато бъде 
споменат Пратеника (С.А.В.) и други. 
 
Девето: Че Пророка (С.А.В.)  и останалите пророци (А.С.) са 
живи при техния Господар в задгробния живот, по-съвършен и 
по-добър от живота на убитите (шехидите).Този живот не е като 
живота им на земята,живот, който не знаем неговата същност. И 
въпреки това се наричат мъртви. 
  Пратеника (С.А.В.) рече: 

  )) م على األرض ان تأآل أجساد األ نبياء  ان اهللا حر(( 
 ] رواه أبو داود  و النسا ئي  [     

“Наистина Аллах забрани на земята да яде телата на проро-
ците.” 

(предаден от Ебу Даууд и Несаи). 
  ))ما من مسلم يسلم علّي اال رد اهللا علي روحي آي أرد عليه السالم  (( 

 ]و داود  رواه أب[     
“Всеки мусюлманин, винаги щом ме поздрави с почит (селям), 
Аллах ми връща душата за да му отвърна на поздрава.”                

   (предаден от Ебу Даууд) 
 
Десето: От почитането на Пророка (С.А.В.) да не се надига глас 
при него, когато е бил жив.Също така,когато се поздравява при 
гроба му. Всевишния Аллах казва: 

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (# þθãèsùö s? öΝ ä3 s?≡ uθô¹ r& s− öθsù ÏNöθ|¹ Äc© É< ¨Ψ9 $# Ÿω uρ 

(#ρã yγ øg rB … çµ s9 ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ Ì ôγ yfx. öΝ à6 ÅÒ÷èt/ CÙ÷è t7 Ï9 βr& xÝ t7 øt rB öΝ ä3 è=≈ yϑôã r& 

óΟ çFΡr& uρ Ÿω tβρ â ßê ô±s? ∩⊄∪ 〈   ) ٠٠٢الحجرات( 

“О,вярващи, не дигайте глас над гласа на Пророка, и не му 
говорете високо, както говорите по между си, за да не 
пропаднат делата ви, без да усетите.”       (сура ал-Худжурат-2). 
 
  Забраненото спряму него след смъртта му, е като забраненото 
спряму него, когато е бил жив, трябва да го почитаме,както го 
почитаха неговите сподвижници (сахабета)-Аллах да е доволен 
от тях. Те го следваха най-стриктно от всички хора. А най-далече 
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са онези, които не го следват и въвеждат нови неща в религията 
на Аллах. 
 
Единадесето: Обичане на неговите сподвижници, роднини и 
семейството му. Да се уважават всички, да не се говори против 
тях, грубят или нараняват с каквото и да било, защото Аллах  е 
доволен от тях, и Той ги избра да съпровождат Неговия Пророк 
(С.А.В.), и затова задължи тази общност да ги уважават и обичат. 
Казва Всевишния Аллах: 

® šχθà) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρF{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ν èδθãèt7 ¨?$# 

9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ÷Ζ tã 〈   ) ١٠٠التوبة ( 

“Най-предните, първите от преселниците и помощниците, и 
онези, които ги следват с добрина. Аллах е доволен от тях и 
те са доволни от Него.” 

(сура ат-Теубе-100). 
И Пратеника (С.А.В.) рече: 

ا ما بلغ مد  ال تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدآم مثل أحد ذهب(( 
 ] رواه البخاري [))  أحدهم  و ال نصيفه 

“Не грубете моите сподвижници, кълна се в Онзи, в чиито ръце 
е моята душа, който и  от вас да раздаде злато колкото (плани-
ната) Ухуд, не се равнява на нищо спряму тяхното.”     

   (предаден от Бухари) 
. 
Желателно е да  молим опрощение за тях и да искаме от Аллах 
да нямаме омраза в сърцата ни към тях. Всевишния Аллах казва: 

® š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ ρâ™!% y` .⎯ ÏΒ öΝ ÏδÏ‰÷è t/ šχθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡ uθ÷z\} uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# $tΡθà) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøg rB ’Îû $uΖ Î/θè=è% yξÏî t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ 

!$oΨ −/ u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρâ™u‘ îΛ⎧Ïm§‘ ∩⊇⊃∪ 〈   ) ٠١٠الحشر ( 

“А които дойдоха след тях, казват: Господарю наш, опрости 
ни и на нашите братя, които ни изпревариха във вярата, и не 
влагай в сърцата ни омраза към онези, които повярваха! 
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Господарю наш, наистина Ти си Състрадателен, Милосър-
ден!”                                                                       (сура ал-Хашр-10) 
 
Дванадесето: Да се отдалечава от преувеличаването в Пратеника 
(С.А.В.), защото това най-много му вреди. И той (С.А.В.) преду-
преди неговата общност да не преувеличават в него и да не пре-
каляват в неговото извисяване и хвалене, или да се издига над 
степента, която Аллах му я отреди, а не на степен, която само 
Всевишния Аллах я заслужава. 
Пратеника (С.А.В.) рече: 

  ))انما أنا عبد فقولوا عبد اهللا و رسوله ، ال أحب أن ترفعوني فوق منزلتي (( 
“Аз съм само раб, и казвайте: Раб на Аллах и Неговия пратеник. 
Не обичам да ме издигате над моята степен.”      
Рече също: 

 ] رواه البخاري [))  ال تطروني آما أطرت ا لنصارى ابن مريم (( 
“Не ме извесявайте, както християните възвисиха сина на Мер-
йем.”                                                                 (предаден от Бухари). 
 Също така е забранено да му се моли, нито да се иска помощ от 
него, нито правене на тауаф (въртене) около гроба му, нито къл-
нене в него, нито да му се коли курбан. Всичко това е съдружава-
не с Аллах., а Аллах забрани да се служи на друг, освен на Него. 
И обратното също е забранено-да не се почита Пророка (С.А.В.), 
или да му се преписват недостатъци, или да се унижава, или да 
се подиграва с него, това е отвръщане от Ислям и невярване в 
Аллах. Всевишния Аллах казва: 

® ö≅ è% «!$$Î/ r& ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™uρ ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρâ™Ì“ öκ tJó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹tG÷ès? ô‰s% 

Λ änö x x. y‰÷èt/ óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) 〈   ) ٠٦٦-٠٦٥التوبة ( 

“Кажи: Нима на Аллах и на Неговите Знамения, и на 
Неговия пратеник се подигравахте! Вие станахте неверници, 
след като бяхте вярващи.”                           (сура ат-Теубе-65-66)  
 
    Искренната обич към Пратеника на Аллах (С.А.В.) е 
причината да се следват неговите напътствия и суннет, и да се 
изостави всичко, което е спротивно на неговия път (С.А.В.). 
Всевишния Аллах казва: 
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® ö≅ è% βÎ) óΟçFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ósãƒ ª!$# ö Ï øótƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θçΡèŒ 

3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊂⊇∪ 〈   ) ٠٣١آل عمران ( 

“Кажи: Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви 
заобича, и ще опрости греховете ви. Аллах е опрощаващ, 
милосърден.”  

 (сура али Имран-31) 
И не трябва да се прекалява във величието на Пратеника (С.А.В.) 
като не му се приписват божествени качества, и да не се снижава 
от степента му. Трябва да се почита и обича, а това се вижда от 
следването на неговите прописи и напътствия. 
 
Тринадесето: Вярата в Пратеника (С.А.В.) не се осъщест-
вява,освен чрез вярване в него, и извършване на това, което е 
наредил. Неговото следване е подчинение на Аллах,и които  пре-
греши спряму него е прегрешение на Аллах. 
 

Петата основа: Вяра в Съдния ден 
 
( 1 )-Вярата в Съдния ден. 
     Тя е твърдо убеждение в свършването на земния живот и след 
това пренасяне в отвъдния живот.След смърта започва задгроб-
ния живот, след това настъпва Часа, после е съживяването, след 
това е събирането на всички хора на Мехшер,и после е награж-
даването на хората-едни влизат в Дженнета , а други в огъня. 
    Вярата в Съдния ден е една от основите на вярата, с която се 
изпълва вярата на всеки раб, и който отрече вярата в Съдния ден 
става неверник. Всевишния Аллах казва: 

® £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ  ) ١٧٧البقرة (   〉 #$

“...Праведността е у онзи, който вярва в Аллах и Съдния 
ден”                                                                     (сура ал-Бакара-177) 
И Пратеника (С.А.В.) рече в хадиса на Джебраил: 

أن تؤمن با هللا، و مالئكته و آتبه ، و رسله و : فأ خبرني عن االيمان ؟ قا ل(( 
 ] رواه مسلم [)) ماآلخر ، و تؤمن با لقدر خيره و شره اليو
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“И извести ме за вярата (имана)?” Той рече: “ Да вярваш в 
Аллах и в Неговите меляйкета, и в Неговите книги, и в Неговите 
пратеници, и в Съдния ден, и да вярваш в съдбата-доброто и 
лошото й.”                                                      (предаден от Муслим) 
   Също така трябва да се вярва в признаците и знаците на 
Съдния ден, които ни извести Пратеника на Аллах (С.А.В.).Уче-
ните разделиха тези признаци на малки и големи: 
А)-Малките са, които показват приближаването на Часа, и са 
много, повечето от тях са минали.От тях са: 
-изпращането на Пророка (С.А.В.) 
-изгубване на доверието 
-разкрасяването на джамиите и надпреварване в това 
-надпреварването на бедните в изгражането на високи къщи 
-воденето на войни с евреите и тяхното избиване 
-приближаването на времето 
-безработицата 
-появяването на раздори (фитнета) 
-многото убийства 
-разпространяването на блудството  
-развалянето на морала. 
Казва Всевишния Аллах: 

® ÏM t/ u tI ø% $# èπ tã$¡¡9 $# ¨, t±Σ$# uρ ã yϑs) ø9  ) ٠٠١القمر (   〉 ∪⊆∩ #$

“Наближи Часът и се разцепи луната.”          (сура ал-Камер-1) 
Б)-Големите са, които ще се случат преди Часа и предупреждават 
за започването му. Те са десет, нито един признак от тях още не е 
минал. Те са: 
-появяванета на Мехди 
-появяването на Деджал 
-спусканета на Иса (А.С.) от небесата-праведен съдия, ще счупи 
кръстовете, ще убие Деджал и прасетата, ще въведе данъко-
плащането и ще пресъжда според шериата на Исляма 
-появяването на Йеджудж и Меджудж, и тогава Иса (А.С.) ще 
иска от Аллах да ги погуби 
-трите лунни затъмнения, едното в изток, другото в запад и тре-
тото в арабския полуостров 
-появяването на голям дим от небето, който ще покрие хората и 
ще ги обхване 
-вдигането на Корана от земята към небето 
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-появявянето на Даббех 
-изгряването на слънцето от запад 
-появяването на много голям огън от Адн (Йемен), който ще про-
гони хората към земите на Шам. Той е последния от големите 
признаци. 
   Хузейфе ибн Есид ал-Гифари-Аллах да е доволен от него-
казва: “Както си разговаряхме, изведнъж се появи Пророка 
(С.А.В.) и рече: 

انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر : قال. نذآر الساعة: ما تذآرون ؟ قا لوا(( 
الدخان، والدجال، والدابة، و طلوع الشمس من مغربها و نزول : فذآر. آيا ت

  خسف با لمشرق،   و خسف:   و ثالثة  خسوف،  عيسى بن مريم،  و يأجوج
ة العرب، و آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد  با لمغرب، وخسف بجزير

    ]رواه مسلم  [)) الناس الى محشرهم 
“Какво разговаряте?” Рекохме: Споменаваме Часа. Той рече: 
“Часа  няма  да  се  случи  докато не  видите  преди  него  десет 
 знамения”-и спомена-“димът, Деджал, Даббех, изгряването на 
слънцето от запад, спускането на Иса сина на Мерйем, лунното 
затъмнение в изток, лунното затъмнение в запад и лунното 
затъмнение в арабския полуостров, и на края ще излезе огън от 
Йемен, който ще прогони хората и ще ги събере на Мехшер.”              

 (предаден от Муслим) 
 Пратеника на Аллах (С.А.В.) рече: 

 يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه اهللا الغيث، و تخرج األرض نباتها ، و ((
يعطي المال صحاحا، و تكثر الماشية، و تعظم األمة، يعيش سبعا، أو ثمانيا، 

 ] رواه الحاآم [))  يعني حججا 
“Ще се появи накрая в моята общност Мехди, Аллах ще му даде 
дъжд и ще раззелени земята с растения,ще раздава богатства 
на прведните, ще се увеличи добитъка и ще се гордее общност-
та, ще живее седем или осем,тоест години.”  

(предаден от Хаким ) 
  Тези признаци са последователни, като зърната в огърлицата, 
когато един от тях се появи, веднага го следва другия. Когато 
свършат тези признаци става Часа с позволението на Всевишния 
Аллах. 
  А Часа е деня, в който излизат всички хора от гробовете им по 
заповед на техния Господар, за да бъдат разпитани. Тогава ще 
бъде награден извършващия добри дела, и ще бъде наказан из-
вършващия лоши дела. Казва Всевишния Аллах: 



 ٦١

® tΠ öθtƒ tβθã_ã øƒ s† z⎯ ÏΒ Ï^# y‰÷` F{ $# % Yæ# u Å  öΝåκ ¨Ξ r( x. 4’ n<Î) 5= ÝÁçΡ tβθàÒÏùθãƒ ∩⊆⊂∪ 

 ) ٠٤٣المعارج (   〉

“Деня, в който ще излязат забързани от гробовете, сякаш се 
устремяват към идолите.” 

(сура ал-Меаридж-43) 
  Този ден е споменат в Честития Коран с няколко имена.От тях 
са: деня на съживяването, бедствието, деня на равносметката, 
съдния ден, прииждането, събитието, неизбежното,грохотът, все-
покриващия ден и други. 
-Деня на съживяването. Казва Всевишния Аллах: 

® Iω ãΝ Å¡ø% é& ÏΘöθu‹ Î/ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9  ) ٠٠١القيامة (   〉 ∪⊆∩ #$

“Кълна се в деня на съживяването.”            (сура ал-Киямех-1) 
 
-Бедствието.Казва Всевишния Аллах: 

® èπ tã Í‘$ s) ø9 $# ∩⊇∪ $tΒ èπ tã Í‘$ s) ø9  ) ٠٠٢-٠٠١القارعة (   〉 ∪⊅∩ #$

“Бедствието! Какво е Бедствието?”            (сура ал-Кариах-1-2) 
-Деня на равносметката. Казва Всевишния Аллах: 

® ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ=ÅÒtƒ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# öΝ ßγ s9 Ò># x‹ tã 7‰ƒ Ï‰x© $yϑÎ/ (#θÝ¡nΣ tΠ öθ tƒ 

É>$|¡Ït ø:$# ∩⊄∉∪ 〈   ) ٠٢٦ص ( 

“За онези, които се отклоняват от пътя на Аллах, има сурово 
мъчение, защото са забравили Деня на равносметата.”  

  (сура Сад-26) 
-Съдния ден. Казва Аллах: 

® ¨βÎ) uρ u‘$ £∨ à ø9 $# ’ Å∀ s9 5ΟŠ Ït rb ∩⊇⊆∪ $pκ tΞ öθn=óÁtƒ tΠ öθtƒ È⎦⎪ Ïd‰9 $# ∩⊇∈∪ 〈 

) ٠١٥-٠١٤االنفطار (  
“А разпътниците ще са в огън. Ще горят там в Съдния ден.” 

   (сура ал-Инфитар-14-15) 
-Прииждането. Казва Всевишния Аллах: 
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® # sŒÎ* sù ÏNu™!% y` èπ̈Β!$©Ü9 $# 3“u ö9ä3 ø9  ) ٠٣٤النازعات (   〉 ∪⊇⊃∩ #$

“И когато настъпи голямото Прииждане.” (сура ан-Назиат-34) 
-Събитието. Казва Аллах: 

® # sŒÎ) ÏM yès% uρ èπ yèÏ%# uθø9  ) ٠٠١الواقعة (   〉 ∪⊆∩ #$

“Когато Събитието настъпи.”                          (сура ал-Уакиах-1) 
-Неизбежното. Казва Всевишния Аллах: 

® èπ©% !$pt ø:$# ∩⊇∪ $tΒ èπ©% !$pt ø:$# ∩⊄∪ 〈   ) ٠٠٢-٠٠١الحاقة(  

“Неизбежното! Какво е Неизбежното?”      (сура ал-Хакках-1-2) 
-Грохотът. Казва Аллах: 

® # sŒÎ* sù ÏNu™!% y` èπ̈z!$¢Á9  ) ٠٣٣عبس (   〉 ∪⊃⊃∩ #$

“И когато Грохотът настъпи.”                              (сура Абесе-33) 
-Всепокриващия ден. Казва Аллах: 

® ö≅ yδ y79 s?r& ß]ƒ Ï‰ym Ïπ u‹ Ï±≈ tóø9  ) ٠٠١الغاشية (   〉 ∪⊆∩ #$

“Стигна ли до теб разказът за Всепокриващия ден?”  
  (сура ал-Гашийех-1) 

 
 
( 2 )-Същността на вярата в Съдния ден  
  Вярата в Съдния ден може да бъде в общи линии и с по-
дробности. 
В общи линии тя е да вярваш, че ще дойде ден, в който Аллах ще 
събере първите хора и последните, и ще награди всеки от тях 
според делата му. Група ще влезне в Дженнета, а група в разпа-
ления огън. Казва Всевишния Аллах: 

® ö≅ è% χÎ) t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ $# t⎦⎪ Ì ÅzFψ $# uρ ∩⊆®∪ tβθããθãΚôfyϑs9 4’ n<Î) ÏM≈ s)‹ ÏΒ 8Πöθtƒ 

8Πθè=÷è̈Β ∩∈⊃∪ 〈   ) ٠٥٠-٠٤٩الواقعة ( 

“Кажи (О, Мухаммед): И древните, и сетните, наистина ще 
бъдат събрани по време на знайния ден.”  
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   (сура ал-Уакиах-49-50) 
   А с подробности, тя е да вярваш във всичко, което ще се случи 
след смъртта, като следните неща: 
Първо: Разпита в гроба. 
След като се погребе умрелия, веднага ще бъде разпитан за Гос-
подаря си, религията си и Пратеника си Мухаммед (С.А.В.).Тога-
ва Аллах ще затвърди онези, които увярваха с твърда реч, както е 
в следния хадис, че умрелия ще рече: 

  ))  ربي اهللا ، و ديني االسالم و نبي محمد صلى اهللا عليه و سّلم ((
  ] متفق عليه [                             

“Моя Господар е Аллах, мойта  религия  е Ислям, и моя пророк е 
 Мухаммед (С.А.В.).”                    (предаден от Бухари и Муслим) 
 
  Трябва да вярваме във всичко споменато в хадисите, като 
въпросите на двете меляйкета и как ще се случи това, как ще 
отговори вярващия, и как ще отговори който е двуличник. 
 
Второ: Наказанието в гроба и неговото блаженство. 
   Трябва да се вярва в наказанието в гроба и в неговото блажен-
ство, и че гроба се превръща в джехеннемска дупка, или градина 
от дженнетските градини.Гроба е първия дом от отвъдния свят, 
който се спаси от неговото наказание ще намери, което следва 
след него по-леко, а който не се спаси, което следва е по-тежко.  
И щом човек умре настъпва за него Съдния ден. 
   Блаженството и наказанието се чувства от душата и от тялото в 
гроба, а по някога може да го почуства само душата.Неговото 
наказание е за угнетителите, а блаженството му е за искрените 
вярващи. 
   Умрелият, или ще бъде наказван в задгробния живот (Берзех), 
или ще бъде награждаван. Все едно е дали ще бъде погребан или 
не. Ако бъде изгорен  или удавен, или изяден от диви животни 
или птици, непремено ще бъде наказан или награден. 
Казва Всевишния Аллах: 

® â‘$ ¨Ψ9 $# šχθàÊ t ÷èãƒ $pκ ö n=tæ # xρß‰äî $|‹ Ï±tã uρ ( tΠ öθtƒ uρ ãΠθà) s? èπ tã$¡¡9 $# (#þθè=Åz÷Š r& 

tΑ# u™ šχöθ tã ö Ïù £‰x© r& É># x‹yèø9  ) ٠٤٦غافر (   〉 ∪∌⊇∩ #$
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“В огъня ще бъдат слагани и сутрин, и вечер. А в Деня, 
когато настъпи Часът: Въведете хората на Фараона в най-
суровото мъчение!”  

  (сура Гафир-46)    
И Пратеника (С.А.В.) рече: 

  ] رواه مسلم [))       فلو ال أن تدافنوا لدعوت اهللا أ ن يسمعكم من عذاب القبر (( 
“Ако не се погребвахте, ще ше да искам от Аллах да ви разреши 
да чуете от гробното наказание.”   

  (предаден от Муслим) 
Трето: Надуването на тръбата Сур. 
   Сур е рог, който ще го надуе Исрафил (А.С.). Когато го надуе  
първия път измират всички създания, освен който пожелае 
Аллах ще остане, след това ще го надуе втори път, и тогава ще 
бъдат съживени всички създания от както Аллах е създал земния 
живот до ставането на Часа. Всевишния Аллах казва: 

® y‡ Ï çΡuρ ’Îû Í‘θÁ9 $# t, Ïè|Ásù ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ⎯ tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ωÎ) ⎯ tΒ 

u™!$x© ª!$# ( §Ν èO y‡ Ï çΡ ÏµŠ Ïù 3“t ÷zé& # sŒ Î* sù öΝ èδ ×Π$uŠ Ï% tβρ ã ÝàΖ tƒ ∩∉∇∪ 〈 

) ٠٦٨الزمر (  
“И щом се протръби с Рога, всички на небесата и на земята 
ще паднат безжизнени, освен за когото Аллах не е пожелал. 
После още веднъж ще се протръби и ето ги -станали- чакат!” 

  (сура аз-Зумер-68) 
И Пратеника (С.А.В.) рече: 

ثم ينفخ في الصور فال يسمعه أحد اال أصغى ليتا و رفع ليتا ، ثم ال يبقى أحد (( 
اال صعق ، ثم يترل اهللا مطرا آأ نه الطل ، فتـنبت منه أجساد الناس ، ثم ينفخ 

   .] رواه مسلم [))  فيه أخرى فا ذا هم قيام ينظرون 
“След това ще се надуе Рога, и всеки щом го чуе ще се вслуша в 
страни и ще се повдигне в страни, след това няма да остане 
нито един и той да не е поразен. След това Аллах ще спусне 
дъжд, като роса, от който ще израснат телата на хората. 
След това ще се надуе втори път, и тогава всички хора ще се 
изправят гледащи.” 

(предаден от Муслим)  
Четвърто: Съживяването. 
   Когато съживи Аллах умрелите след второто надуване в Сура, 
всички хора застават пред Господаря на световете. И когато 
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Аллах  разреши да се надуе рога и да се върнат душите в телата 
й, тогава хората стават от гробовете и се запътват забързани към 
Мехшер, боси- без обувки, голи- без дрехи, необрезани- не сун-
нетисани, бедни- нямат нищо с тях. 
   Ще стоят продължително време на Мехшер, слънцето ще се 
бриближи към тях и ще му се увеличи горещината, ще потъват в 
пот, от изпитващия голям страх на това събиране. Някои от хо-
рата, потта  ще достига до  глезените им, някои до коленете им, 
други до гърба им, други до гърдите им, други до раменете им, а 
някои от тях се давят изцяло, и всичко това е според делата им. 
    Съживяването е истина, което се потвърждава от религията, 
сетивата и разума. 
-От религията: знаменията са много в Книгата на Аллах, и досто-
верните хадиси от суннета  на Пратеника на Аллах (С.А.В.) го 
потвърждават също. 
Казва Всевишния Аллах: 

® ö≅ è% 4’ n? t/ ’În1u‘ uρ £⎯ èV yèö6 çGs9 〈   ) ٠٠٧التغابن ( 

“Кажи: Не, кълна се в моя Господар, ще бъдете съживени.” 
  (сура ат-Тагабун-7) 

 

® $yϑx. !$tΡù& y‰t/ tΑ ¨ρr& 9, ù=yz … çν ß‰‹ ÏèœΡ 〈   ) ١٠٤األنبياء ( 

“Както наченахме първото сътворяване, така Ние ще го пов-
торим.”    

(сура ал-Анбиа-104) 
И думите на Пратеника (С.А.В.): 

 ثم ينفخ في الصور فال يسمعه أحد اال أصغى ليتا و رفع ليتا ، ثم ال يبقى أحد ((
اال صعق ، ثم يترل اهللا مطرا آأ نه الطل ، أ و الظل ـ شك الراوي ـ فتـنبت 

 ] رواه مسلم [))  أجساد ، ثم ينفخ فيه أخرى فا ذا هم قيام ينظروت 
“След това ще се надуе Рога, и всеки щом го чуе ще се вслуша в 
страни и ще се повдига в страни, след това няма да остане 
нито един и той да не е поразен. След това Аллах ще спусне 
дъжд, като роса, от който ще израснат телата на хората, 
след това ще се надуе втори път, и тогава всички хора ще се из-
правят гледащи.”                                         ( предаден от Муслим) 
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Всевишния Аллах казва: 
 

 ® tΑ$s% ⎯ tΒ Ä© ÷∏ãƒ zΝ≈ sà Ïèø9 $# }‘ Éδuρ ÒΟŠ ÏΒu‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% $pκ Í‹ ósãƒ ü“Ï% ©! $# !$yδr' t±Σ r& 

tΑ ¨ρr& ;ο § tΒ ( uθèδuρ Èe≅ ä3 Î/ @, ù=yz íΟŠ Î=tæ ∩∠®∪ 〈   ) ٠٧٩-٠٧٨يس ( 

“И казва: Кой ще съживи костите, след като станат на пръст. 
Кажи: Ще ги съживи Онзи, Който ги сътвори първия път. 
Той знае всичко как се сътворява.”             (сура Йа син-78-79) 
 
   От сетивата са: Аллах е показал на своите раби съживяването 
на умрели на тази земя, както споменава в сура ал-Бакара пет 
примера за това: съживяването на народа на Муса, които Аллах 
ги съживи след като ги осмърти,  убития от потомците на 
Исраил,  народа, които излезнаха от своите домове бягайки от 
смъртта, и онзи който мина по край село, и птиците на Ибрахим 
(А.С.) 
 
    А от разума: се потвърждава по два начина: 
А)-Че, Аллах- Всевишния- е Сътворителя на небесата и земята, и 
всичко което е в тях, сътвори ги без да ги има, и Сътворителя на 
тях, нищо не може да Му попречи да ги върне отново. 
Б)-Че, земята по някога е мъртва, опустошена, няма нищо живо в 
нея, и когато Аллах спусне дъжд върху нея, веднага се раззеленя-
ва и се съживява всеки твар в нея. 
  И Онзи, който я съживи след нейната смърт, ще съживи отново 
и умрелите безсъмнение. 
 
Пето: Събирането, равносметката и награждаването. 
    Ние вярваме в събирането на телата и тяхното съживяване, и 
след това тяхното разпитване, и раздаване на справедливост 
между тях, и след това награждаването на всички създания спо-
ред тяхните дела. Всевишния Аллах казва: 

® öΝ ßγ≈tΡ÷ |³ ymuρ öΝ n=sù ö‘ ÏŠ$tóçΡ öΝ åκ ÷] ÏΒ # Y‰tn r& ∩⊆∠∪ 〈   ) ٠٤٧الكهف ( 

“И ще ги съберем [тварите], и не ще пропуснем никого от 
тях.”                                                                        (сура ал-Кехф-47) 
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® $̈Βr'sù ô⎯ tΒ š†ÎAρé& …çµ t7≈ tGÏ. ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ ãΑθà) u‹ sù ãΠäτ!$yδ (#ρâ™t ø% $# ÷µ u‹ Î6≈ tFÏ. ∩⊇®∪ ’ ÎoΤ Î) 

àMΨ uΖ sß ’ ÎoΤ r& @,≈ n=ãΒ ÷µ u‹ Î/$|¡Ïm ∩⊄⊃∪ uθßγ sù ’ Îû 7π t±Š Ïã 7π u‹ ÅÊ# §‘ ∩⊄⊇∪ 〈  

) ٠٢١-٠١٩الحاقة (  
“И онзи, чиято книга му се даде в десницата, ще каже: Ето 
ви, прочетете моята книга! Предполагах, че ще получа своя-
та равносметка. И ще живее в доволство.” 

  (сура ал-Хакка-19-21) 
 

® $̈Βr& uρ ô⎯ tΒ u’ ÎAρé& … çµ t7≈tGÏ. ⎯ Ï&Î!$yϑÏ±Î0 ãΑθà) uŠ sù © Í_ tFø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 |Nρé& ÷µ uŠ Î6≈tFÏ. ∩⊄∈∪ 

óΟ s9 uρ Í‘ ÷Š r& $tΒ ÷µ u‹ Î/$|¡Ïm ∩⊄∉∪     ) ٠٢٦-٠٢٥الحاقة ( 

“А онзи, чиято книга му се даде в левицата, ще каже:- О, да 
не ми бе давана моята книга и да не бях узнал каква е моята 
равносметка!”                                                (сура ал-Хакка-25-26) 
    Събирането е: водене на хората към Мехшер за тяхното раз-
питване. Разликата между него и съживяването е ,че съживява-
нето е връщане на душите в телата, а събирането е воденето на 
съживените и събирането им на Мехшер. 
    А равносметката и награждаването е: да се пресъди истината  
между  хората от Благословения Аллах, между ръцете Му, като  
покаже делата им, които са извършили. Богобоязливите вярва-
щи- техният изпит ще бъде, като им покажат делата , и тогава ще 
узнаят благоволението на Аллах върху тях, Който ги покри на 
земята, и Който ще им ги опрости в отвъдния свят (ахирета). Ще 
бъдат събирани според тяхната вяра, ще ги посрещат меляйке-
тата и ще ги зарадват с Дженнет, ще ги успокояват от неочак-
вания страх и от загрижеността на този тежък ден. Лицата им ще 
бъдат осветлени и ще бъдат приятно усмихнати от радост. А 
лъжците, които отрекоха истината ще бъдат тежко разпитвани, за 
всичко без изключение, за всяко малко и голямо. На Съдния ден 
ще бъдат повлечени върху лицата им-унижени-награда за това, 
което извършиха ръцете им, и заради това, че лъжеха и не увяр-
ваха. 
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     Първите, които ще бъдат разпитани на Съдния ден са общ-
ността на нашия Пророк Мухаммед (С.А.В.). От тях  70 000 ще 
влезнат в Дженнета без разпит и без наказание, заради цялост-
ното им единобожие (теухид). Те са онези, които ги описа Про-
рока (С.А.В.) с думите си: 

  ))ال يسترقون وال يكتوون وال يتطيرون و على ربهم يتوآـلون (( 
“ Не искат да им се учи рук`йе, нито да ги лекуват (с нагореще-
но желязо),и не предсказват, и на техния Господар се упова-
ват.”                   
От тях е сподвижника Укяше ибн Мухсин- Аллах да е доволен от 
него. 
    Първото за което ще бъде питан всеки раб, от задълженията му 
към Всевишния Аллах е молитвата, а първото, което ще се 
пресъди между хората от задълженията между тях е кръвнините.        
 
Шесто: Кладенеца (хауд) 
   Ние вярваме в кладенеца на Пророка (С.А.В.), който е много 
голям и е свещено място за пиене. Водата му е от Дженнета, от 
реката Кеусер, намиращ се на площада на Съдния ден. От него 
ще пият вярващите от общността на Мухаммед (С.А.В.). Този 
кладенец- водата му е по бяла от млекото, по-студена от леда, 
по- вкусна от меда, и има по- хубава миризма от миск. Той е 
много широк, дължината му и широчината му са еднакви, всеки 
ъгъл от ъглите му може да се проходи месец. В него има два 
водопада- течащи от Дженнета. Неговите чаши са повече от 
звездите, и който се напие от него, дори една глътка, никога няма 
да почуства жажда. 
 Пратеника (С.А.В.) рече:  

 ريحه أطيب من المسك ، و  حوضي مسيرة شهر ، ماؤه أبيض من اللبـن و((
 ] رواه البخاري [))       آيزانه آنجوم السماء ، من شرب منه فال يظمأ ابدا 

“ Моя кладенец може да се проходи месец, неговата вода е по- 
бяла от млякото, а мириса му е по-хубав от миска, а чашите му 
са колкото звездите на небето. Който се напие от него, никога 
няма да зажаднее”                             ( предаден от Бухари ). 
 
Седмо: Застъпването ( шефат). 
Когато се утежни изпитанието на хората във великия Мехшер, 
стоящи така продължително, ще започнат да търсят някой, който 
да се застъпи за тях и да иска от техния Господар да ги освободи 
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от мъченията на Мехшер и неговите тежкотии. Петте пратеника- 
притежателите на твърдостта-отказват да се застъпят, докато 
стигнат до последния от пратениците, нашия Пророк Мухаммед 
(С.А.В.), на когото Аллах опрости всичко, което бе извършил, и 
което щеше да извърши. Ще застане на мястото на благодарнос-
тите ( Мекам ал-Мехмуд), и ще му благодарят първите от чове-
чеството и последните. Тогава ще се види неговата велика  и 
висока степен. Ще падне на седжде под трона на Аллах, където 
Аллах ще му вдъхнови благодарности, с които ще благодари на 
Аллах  и  ще  Го  възвиши,  и  ще  иска  разрешение от Него да се 
 застъпи за създанията, и да се пресъди между хората след тези 
страшни и непоносими мъчения. Пратеника (С.А.В.) рече: 

ان الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف األ ذ ن فبينما هم آذالك ، (( 
استغاثوا بآ دم ثم بابراهيم ثم بموس ثم بعيسى ثم بمحمد صلى اهللا عليه و سلم ، 
فيشفع ليقضى بيـن الخلق ، فيمشى حتى يأخذ بحلقة ا لبا ب ، فيومئذ يبعثه اهللا 

   ]رواه البخاري  [))                           مده أهل الجمع آـلهم مقا ما محمودا يح
“ Наистина, слънцето ще се приближи на Съдния ден, докато 
достигне потта  до половината на ушите им. И в това 
състояние ще искат помощ от Адем, после от Ибрахим, после 
от Муса, после от Иса, после от Мухаммед (С.А.В.). Той ще се 
застъпи за да се пресъди между хората. После ще върви до 
като хвани чукалото на вратата. След това Аллах ще го из-
прати към мястото на благодарностите, и ще му благодарят 
всички събрани хора.”  

   (предаден от Бухари) 
Това е голямото застъпване, която е само за Пратеника (С.А.В.), 
но той има и други застъпвания, и те са: 

• Застъпване за обитателите на Дженнета, да им се 
разре-ши да влезнат в Дженнета. Това се доказва 
от следния хадис: 

  تـفـتح ، فيقول ا لخازن من أنت ؟آ تي با ب الجنة يوم القيامة فا س(( 
    ]رواه مسلم  [))  قال فأقول محمد ، فيقول بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك 

“ Ще дойда до вратата на Дженнета на Съдния 
ден и ще искам да ми се отвори. Пазителя му ще 
рече: Кой си ти? Ще река: Мухаммед. А той ще 
рече:Наредено ми е да не отварям на никой преди 
тебе.”   (предаден от Муслим) 
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• Застъпване за хората, които ще им се изравнят 
добрите с лошите дела, и ще се застъпи да влезнат 
в Дженнета. Това е мнение на някои от учените, но 
не е потвърдено с досто-верен хадис от Пророка 
(С.А.В.), нито от някой друг. 

• Застъпване за хора, които заслужават огъня, да не 
влез-нат в него.Доказателство за това е следния 
хадис: 

  ] رواه أبو داود [      ))شفاعتي ألهل الكبائر من أ متي (( 
“ Моята защита е за извършилите голями грехове 
от моята общност.”                          (предаден от 
Ебу Даууд) 
 

• Застъпване за обитателите на Дженнета, да се 
издигнат на по-висока степен в него. Това се 
доказва със следния хадис: 

  ]رواه مسلم  [))    اللهم اغفر ألبي سلمة و أرفع د رجته في المهد يـين (( 
“О, мой Аллах, опрости на Ебу Селеме, и издигни 
степен-та му в Дженнета с напътените.”            

 (предаден от Муслим) 
• Застъпване за хора, които ще влезнат в Дженнета 

без разпит и без наказание. Това се доказва с 
хадиса на Укяше ибн Мухсин, който е от 70 000, 
които ще влезнат в Джен-нета без разпит и без 
наказание. Пророка (С.А.В.) се мо-леше за него 
като рече: 

  ] متفق عليه [))  اللهم اجعله منهم (( 
“ О, мой Аллах, отреди го от тях!” 

 (предаден от Бухари и Муслим) 
• Застъпване за хора от неговата общност, които са 

извър-шили голями грехове, и са влезнали в огъня, 
да излезнат от него. Доказателство за това е 
следните хадиси: 

  ] رواه أبو داود [))  شفاعتي ألهـل الكبا ئر من أمتي (( 
“ Моята защита е за, които извършиха големи 
грехове от моята общност.”                     
(предаден от Ебу Даууд) 

  يخرج قوم من النار بشـفاعة محمد صلى اهللا عليه و سلم فيدخلون (( 



 ٧١

  ] رواه البخاري [))  ا لجنة يسـمون  ا لجهنـميـين 
“ Ще излезне народ от огъня със застъпването на 
Мухаммед (С.А.В) и ще влезнат в Дженнета, ще се 
наричат джехеннемлии.”                   (предаден от 
Бухари) 
 

• Застъпване за намаляване наказанието на онези, 
които го заслужават, като застъпването му на 
неговия чичо Ебу Талиб. 
Доказателство за това е следния хадис: 

  لعله تنـفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعـل في ضحضاح من النار يبلغ(( 
 ] متفـق عليه [))    غلي منه دماغه آعبيه ي

“ Надявам се да има полза от моето застъпване 
на Съдния ден, когато го поставят в пламъците 
на огъня, достигащи глезените му, от тях ще му 
ври мозъка.”  

 (предаден от Бухари и Муслим) 
 
   Аллах не приема застъпване, освен чрез следните две условия: 
А)- Да е доволен Аллах от застъпника и за когото се застъпва. 
Б)- Да разреши Всевишния Аллах на защитника да се застъпи. 
Всевишния Аллах казва: 

® Ÿωuρ šχθãèx ô±o„ ωÎ) Ç⎯ yϑÏ9 4© |Ós?ö‘  ) ٠٢٨األنبياء (   〉 #$

“И се застъпват само за онези, от когото Той е доволен.” 
  ( сура ал- Енбия-28) 

  

® ⎯ tΒ # sŒ “Ï% ©! $# ßì x ô±o„ ÿ… çν y‰Ψ Ïã ωÎ) ⎯ ÏµÏΡøŒ Î* Î/ 〈   ) ٢٥٥البقرة ( 

“Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение.” 
( сура ал- Бакара-255) 

 
Осмо: Везната. 
Везната е истина и трябва да се вярва в нея. Аллах ще я изправи 
на Съдния ден за премерване делата на хората, и за да ги награди 
според  делата им. 
Тя е истинска везна, имаща две теглилки и език, с нея ще се пре-
мерват делата, или книгите с делата, или самия извършител. 
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Всевишния Аллах казва: 

® ßì ŸÒtΡuρ t⎦⎪ Î—≡ uθyϑø9 $# xÝ ó¡É) ø9 $# ÏΘöθu‹ Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿξsù ãΝ n=ôà è? Ó§ø tΡ $\↔ ø‹ x© ( βÎ) uρ 

šχ% Ÿ2 tΑ$s) ÷W ÏΒ 7π ¬6 ym ô⎯ ÏiΒ @Α yŠö yz $oΨ ÷ s?r& $pκ Í5 3 4’ s∀ x. uρ $oΨ Î/ š⎥⎫ Î7 Å¡≈ ym ∩⊆∠∪ 

 ) ٠٤٧األنبياء (    〉

“Ще поставим Ние везните на справедливостта в Деня на съ-
живяването, и никой неще бъде угнетен с нищо.И (всяко де-
ло) Ние ще прибавим, дори да е с тежест на синапено зърно. 
Достатъчни сме Ние за съдник.”   

 (сура ал-Енбия-47)  
 

® ãβø—uθø9 $# uρ >‹Í× tΒöθtƒ ‘, ysø9 $# 4 ⎯ yϑsù ôM n=à) rO … çµ ãΖƒ Î—≡ uθtΒ šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ 

tβθßsÎ=ø ßϑø9 $# ∩∇∪ ô⎯ tΒuρ ôM ¤ yz … çµ ãΨƒÎ—≡ uθtΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ÿρã Å¡yz Ν åκ |¦àΡr& 

$yϑÎ/ (#θçΡ% x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ tβθßϑÎ=ôà tƒ ∩®∪ 〈   ) ٠٠٩-٠٠٨األعراف (  

                                                                                         
“Мярката през този Ден ще е правдата.Чиито везни натежат- 
тези са сполучилите. А чиито везни олекнат-тези са, които 
своите души са ощетили, защото погазваха Нашите знаме-
ния.”                                                                   (сура ал-Еараф-8-9) 
 
И Пратеника (С.А.В.) рече:  

  ] رواه مسلم [)) الطهور شطر االيمان ، والحمد هللا تمأل الميزا ن (( 
“Чистотата е половината вяра, и благодарностите към Аллах 
напълват везната.”                                       (предаден от Муслим) 
       

  ))يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات واألرض لوسعت (( 
 ]  رواه الحاآم [   

“ Ще се постави везната на Съдния ден, и ако се претеглят в 
нея небесата и земята, ще ги побере.”          (предаден от Хаким) 
 
Девето: Пътят (Сират). 
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Ние вярваме в пътя, който представлява поставен мост над Дже-
хеннема и много трудно може да се проходи с голям страх. По 
него хората ще преминават за Дженнета, някои от тях ще преми-
нат с бързина, като затварянето на миглата, а някои ще преминат 
като светкавица, а някои като вятър, а някои ще прелетят като 
птици,  а други като най-добрия кон, а други ще преминат като 
най-бързия човек, други тичайки, а последния от преминаващите 
ще пълзи. Ще минават според делата им, докато премине онзи, 
който светлината му е като палеца на крака му, а някои от хората 
ще бъде зграбчен и хвърлен в огъня. Който премине през този 
мост ще влезне в Дженнета. 
    Първия, който ще го премине е нашия Пророк (С.А.В.), после 
неговата общност.Тогава никой няма да говори освен пратени-
ците, които ще се молят, казвайки:”О, Аллах, спаси, спаси!” 
    В Джехеннема има ченгели от двете страни на този път, никой 
не знае тяхната големина, освен Аллах, които ще дърпат хората 
към Джехеннема, които Аллах е отредил.  
   Този път е по-остър от сабята, и по-тънък от косъма, плъзгащ, 
човешкия крак не може да се задържи, освен, който Аллах го 
затвърди. Около него всичко е тъмнина. Тогава ще се изпрати 
доверието и милостта, и ще застанат от двете страни на пътя, за 
да свидетелстват за онези, които ги зачитаха или ги погубиха. 
Казва Всевишния Аллах: 

® βÎ) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ωÎ) $yδßŠ Í‘# uρ 4 tβ% x. 4’ n? tã y7 În/ u‘ $Vϑ÷Fym $wŠ ÅÒø) ¨Β ∩∠⊇∪ §Ν èO © ÉdfuΖ çΡ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θs) ¨?$# â‘ x‹tΡ̈ρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# $pκ Ïù $wŠ ÏW Å_ ∩∠⊄∪ 〈   ) ٠٧٢-٠٧١مريم(  

“И всеки от вас ще мине през Джехеннема. Това е окончател-
ната присъда от твоя Господар. После Ние ще спасим бого-
боязливите и ще оставим там на колене угнетителите.” 

 (сура Мерйем-71-72) 
И Пратеника (С.А.В.) рече: 

  ))و يضرب الصرا ط  بين ظهراني جهنم فأ آون أنا و أمتي أول من يجيزه (( 
 ] رواه مسلم [  

“ Ще се сложи пътят насред Джехеннема, и аз ще бъда първи-
ят, който ще го премине , и моята общност.”   

(предаден от Муслим) 
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و يضرب جسر جهنم  فأ آـون أول من يجيز و دعاء الرسل يومئذ اللهم سلم (( 
 ] متفق عليه [))    سلم 

“ И ще се сложи моста над Джехеннема, и ще бъда първия, 
който ще го премине, а молбата на пратениците тогава ще е: 
О,Аллах спаси, спаси!”                  (предаден от Бухари и Муслим)  
 
  Ебу Сеид ал-Худри-Аллах да е доволен от него- рече: 

  ]اه مسلم  رو[))       بلغني أ ن الجسر أدق من الشعر و أحد من السيـف (( 
“ Известиха ме, че мостта е по-тънък от косъма и по-остър 
от сабята.”                                                    (предаден от Муслим) 
 
 
И Пратеника (С.А.В.) рече: 

  و ترسل األمانة  و الرحم  فتـقـوما ن على  جنبي ا لصرا ط  يمينا و شماال ، ((
  ثم آمر الريح ، ثم آمر الطيـر و شد الرجال ، تجزي... فيمر أولكم آا لبرق 

رب سلم سلم ، حتى تعجز  :  بهم أعما لهم ، و نبيكم قا ئم على ا لصرا ط يقـول
أعما ل العباد، حتى يجئ الرجل فال يسـتطيع السير اال زحفا قا ل و في حا فتي 

 أمرت به فمخدوش ناج و مكـدوس الصرا ط آال ليب معلقة مأ مورة بأ خذ من
  ]     رواه مسلم  [))        في النار 

“ Ще се изпрати доверието и милоста, и ще застанат от двете 
страни на пътя- от дясно и от ляво, и ще замине първия от вас 
като светкавица... после като вятъра, после като птица и като 
най-бързия от мъжете, ще преминават според делата им.  
А вашия Пророк ще е прав на пътя и ще казва: -О, мой Господар 
спаси, спаси-докато свършат делата на рабите, тогава ще 
дойде човек, не може да върви, освен пълзейки. От страните на 
пътя има закачени ченгели, на които и е наредено да вземат, 
който Съм отредил. Оскърбения ще се спаси, а притеснения в 
огъня.”                                                            (предаден от Муслим ) 
 
Десето: Платото. 
   Ние вярваме, че вярващите след като преминат моста ще 
застанат на платото, а то е място между Дженнета и Джехенне-
ма. Вярващите които преминаха пътя и се спасиха от огъня ще 
застанат в него, за да се пресъди между тях, преди да влезнат в 
Дженнета.И когато се пречистят и разкрасят, ще им се разреши 
да влезнат.  Пратеника (С.А.В.) рече: 
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يخلص المؤ من من النا ر فيحبسون على قنطرة بين الجنة و النا ر ، فيقـتص (( 
لبعضهم من بعض مظا لم آـا نت بينهم في الد نيا حتى اذ ا هذ بوا و نقوا ا ذ ن 
لهم في دخول الجنة ، فو الذي نفس محمد بـيده ألحدهم أهدى بمترله في الجنة 

 ] رواه البخاري [))          آـان فيالد نيا منه بمترله
“ След като се спасят вярващите от огъня, ще бъдат спрени на 
платото между Дженнета и огъня. Там ще се пресъди между 
тях в несправедливостите които бяха между тях на земята. И 
когато се пречистат и разкрасят, ще им се разреши да влезнат 
в Дженнета. Кълна се в Онзи, в чиито ръце е душата на Мухам-
мед, че всеки от тях ще знае по- добре своя дом в Дженнета, от 
своя дом на земята.”                                     (предаден от Бухари) 
 
 
Единадесето: Дженнета и Джехеннема.  
    Ние вярваме, че Дженнета е истина, и че Джехеннема е исти-
на, и че съществуват, няма да изчезнат, нито да се погубят, а нап-
ротив са вечни. 
Разкоша на жителите в Дженнета няма да свърши, нито ще 
изчезне, и нито наказанието на жителите в огъня, който Аллах 
отредил да останат вечно в него, няма да свърши, нито да 
прекъсне. 
  Тези, които вярваха, че Аллах е единствен, ще излезнат от Дже-
хеннема със застъпването на застъпниците и с милоста на Всеми-
лостивия. 
Дженнета е дом на честта и достойнството, който го приготви 
Аллах за богобоязливите на Съдния ден. В него има течащи 
реки, високи дворци, и хубави жени, и всичко, което го пожелаят 
душите, очите изпитват сладост от него. Тези неща не са видяни 
от око, нито са чули уши, нито може да си го представи 
човежкото сърце. Разкоша на Дженнета няма да свърши, нито да 
изчезне, ще останат вечно в него. Една пръчка място от Джен-
нета е по-добро от земята и каквото е в нея. Мириса и се носи от 
преди 40 години. 
   А най- великата награда за вярващите в Дженнета че ще видят 
със собствените си очи техния Господар. 
А невярващите- на тях им е забранено да гледат към техния 
Господар, и който отрече, че вярващите ще видят техния Гос-
подар, те са с невярващите в тази забрана. 
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В Дженнета има 100 степени, растоянието между всяка степен е 
колкото между небето и земята. Най- високата степен в Джен-
нета се нарича Фирдеус, на който покрива му е трона на Всеми-
лостивия. Дженнета има 8 врати, растоянието от едната страна 
до другата страна на всяка врата е колкото между Мекка и 
Хиджр. А най- ниската степен от жителите на Дженнета е кол-
кото земята и още десет пъти.  
Казва Всевишния Аллах за Дженнета: 

® ôN£‰Ïã é& t⎦⎫ É) −Gßϑù=Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ 〈   ) ١٣٣آل عمران (  

“ Приготвена за богобоязливите.”     ( сура али Имран- 133 ). 
 
   

® ôΜ èδäτ!# t“ y_ y‰Ζ Ïã öΝ Íκ Íh5 u‘ àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰tã “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $uηÏGøt rB ã≈ pκ ÷ΞF{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz 

!$pκ Ïù # Y‰t/ r& ( z© ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã 4 y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ yϑÏ9 z© Å´yz … çµ−/ u‘ ∩∇∪ 〈  

) ٠٠٨البينة (  
 “ Наградата им при техния Господар ще са в Градините на 
Адн, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и 
завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат доволни 
от Него. Това е за всеки, който се страхува от своя Господар.” 

  ( сура ал- Бейине-8) 
А огъня, е дом, който го приготвил Аллах за невярващите и 
грешниците, в него е най- страшното наказание с различни на-
казвание. Неговите пазители са страшни и груби Меляйкета.      
И неверниците остават вечно в него. Ще се хранят от джехенем-
ското дърво- Зеккум- и ще пият горяща вода. Огъня на земята е 
по- слаб 70 пъти от огъня в Джехеннема. 
Този огън няма да се зодоволи от всички хора които ще влезнат в 
Джехеннема, а напротив ще вика: има ли още.  Джехеннема има 
седем врати, всяка врата е разделена на части. 
   Казва Всевишния Аллах за огъня: 

® ôN£‰Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ∩⊇⊂⊇∪ 〈    ) ١٣١آل عمران (  

 “ Подготвен за неверниците!”        ( сура али Имран- 131). 
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И казва Всевишния за жителите на огъня, че са вечни, и че тои 
няма да изчезне: 

® ¨βÎ) ©!$# z⎯ yè s9 t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# £‰tã r& uρ öΝ çλm; # · Ïèy™ ∩∉⊆∪ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$pκ Ïù # Y‰t/ r& 〈  

) ٠٦٥-٠٦٤حزاب األ(  
 “ Наистина Аллах прокле неверниците и приготви за тях 
Пламъци. Там ще пребивават вечно.”     ( сура ал-Ахзаб-64-65) 
  
( 3 )-Ползите от вярата в Съдния ден: 
           Ползите от вярата в Съдния ден са: 

1- Желание в извършване на добри дела, и стрикност 
в тях, с 

 надеждата да бъдат от възнаградените. 
2-  Страхуване от извършване на лоши дела и да си 

доволен от това, и страхуване от наказанието на 
този ден. 

3- Вярващия узнава, че ще получи всичко, което не е 
могъл да има на земята, като бъде награден с 
наградите и с блаженството на отвъдния свят. 

4- Че, вярата в съживяването е основата на щастието 
на чо-века и обществото, когато човек, увярва, че 
Всевишния Аллах ще съживи създанията след 
тяхната смърт, и че ще им прави равносметка, и че 
ще ги възнагради всеки спо-ред делата им, че ще 
пресъди между угнетителя и угне-тения, дори и 
при животните. Тогава ще започне да служи  и 
подчинява на Аллах, и ще се отдалечи от лошото. 
А когато служи и се подчени на Аллах тогава 
доброто, и уважението, и спокойството и мира ще 
се разпострани в обществото. 

 
Шестата основа: Вяра в съдбата 

 
( 1 )-Същността на съдбата и важноста от вярата в нея. 
       Съдбата е предупределено от Аллах на всички създания, чрез 
Неговото знание и мъдрост. Тя се връща към мощта на Аллах и 
че Аллах е Всемогъщия над всичко, извършва всичко което 
пожелае. 
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  Вярата в съдбата е от вярата в господарството ( божественоста ) 
на Всеславен и Всевишен Аллах. Тя е една от основите на вяра-
та, без която не може да се осъществи вярата. 
Всевишния Аллах казва: 

® $̄ΡÎ) ¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈ oΨ ø) n=yz 9‘ y‰s) Î/ ∩⊆®∪ 〈    ) ٠٤٩القمر (  

 “ Ние всяко нещо сътворихме с мяра.”    ( сура ал-Камер-49) 
 
И Пратеника (С.А.В.) рече: 

 ] رواه مسلم [))     آـل شيء بقـد ر حتى العجز الكيس ، أ و الكيس و العجز(( 
“ Всяко нещо има предупределена съдба, дори и слабоста и 
хитроста, или хитроста и слабоста “   ( предаден от Муслим ) 
 
 
 
( 2 )- Степените на съдбата. 
      Вярата в съдбата не се осъществява, освен чрез осъществя-
ването на следните четири степени, те са: 
А)-Вяра във вечното знание на Аллах, обхващащо всяко нещо. 
Всевишния Аллах казва: 

® óΟ s9 r& öΝ n=÷ès? χr& ©!$# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 3 ¨βÎ) šÏ9≡ sŒ ’ Îû 

A=≈ tFÏ. 4 ¨βÎ) y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «!$# × Å¡o„ ∩∠⊃∪ 〈    ) ٠٧٠الحج (  

 “ Нима не знаеш, че Аллах знае всичко на небето и на 
земята? Всичко това е в Книга. За Аллах това е лесно.” 

( сура ал-Хадж-70) 
Б)- Вяра в написаното в “Запазения скрижал” (Леух ал- Мехфуз), 
съдържащо предупределените съдби, които Аллах ги знае.  
Всевишния Аллах казва: 

® $̈Β $uΖ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ó© x« 〈    ) ٠٣٨األنعام (  

  “ Не пропуснахме нищо в Книгата.”       ( сура ал- Енам-38) 
 
И Пратеника (С.А.В.) рече: 
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آـتب اهللا مقا د ير الخال ئق قبـل أ ن يخـلق السموا ت و األرض بخمسـين (( 
 ]رواه مسلم  [))     ألف سنة  

 “ Аллах написа предупределеното на създанията, преди 50 000 
години да създаде небесата и земята.”     ( предаден от Муслим) 
 
В)-Вяра в изпълняващото се всяко желание на Аллах и Неговата 
всеобхващаща мощ. Всевишния Аллах казва: 

® $tΒuρ tβρ â™!$t±n@ HωÎ) βr& u™!$t±o„ ª!$# >u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9   )٠٢٩لتكوير ا( 〉 ∪®⊅∩ #$

“ Тогава ще пожелавате само онова, което желае Аллах, Гос-
подарът на световете.”                                 ( сура ат-Тек`уир-29). 
 
Пратеника (С.А.В.) рече на човека, които му рече:-Каквото 
пожелае Аллах и ти-. 

  ]رواه  أ حمد  [))     شاء اهللا وحـده أ جعلتـني هللا ندا بـل ما (( 
 “ Правиш ли  ме  да съм с Аллах бог ? Напротив каквото поже- 
лае Аллах- единствен.”                                   ( предаден от Ахмед) 
 
Г )- Вяра в, че Аллах е Създателя на всяко нещо. Всевишния 
Аллах казва: 

® ª!$# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« ( uθèδuρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« ×≅‹ Ï. uρ ∩∉⊄∪ 〈  

) ٠٦٢الزمر (  
“ Аллах е Творецът на всяко нещо и Той е Разпоредителят за 
всяко нещо.”                    ( сура аз-Зумер-62) 
 

® ª!$# uρ ö/ ä3 s) n=s{ $tΒuρ tβθè=yϑ÷ès? ∩®∉∪ 〈    ) ٠٩٦الصافات (  

  “ Аллах е сътворил и вас, и онова, което правите.” 
        ( сура ас-Саффат-96) 

И Пратеника (С.А.В.) рече: 
   ]                رواه البخاري[))      ا ن اهللا يصنع آـل صا نع و صنعته (( 
  

“ Наистина, Аллах е създателя на всеко сътворено и сътворя-
ването Му.”                                     ( предаден от Бухари) 
 
( 3 )-Видовете предопределени съдби. 
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       А)-Предупределената обща съдба за всички създания. Тя е 
написаното в – Запазения скрижил- ( Леух ал- Мехфуз) 50 000 
преди създаването на небесата и земята. 
       Б)- Предупределените съдби за живота. Тя обхваща всичко, 
което ще се случи на човек от вдъхването на душата му ( в 
утробата на майката ) до края на живота му. 
        В)- Предупределената съдба за годината. Тя съдържа всич-
ко, което ще се случи през годината. И това става през ноща 
Кадр във всяка година. Всевишния Аллах казва: 

® $pκ Ïù ä− t ø ãƒ ‘≅ ä. @ øΒr& AΟŠ Å3 ym ∩⊆∪ 〈   ) ٠٠٤الدخان(  

“ През нея се решава всяко мъдро дело.”    ( сура ад- Духан-4 ) 
        Г )-Предупределената съдба за деня. Тя обхваща каквото ще 
се случи всеки ден, като въздигане и понижаване, даване на 
препитание и забраняване, даване на живот и осмъртяване и дру- 
ги.  Всевишния Аллах казва: 

® … ã&é#t↔ ó¡o„ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ¨≅ ä. BΘöθtƒ uθèδ ’ Îû 5βù'x© ∩⊄®∪ 〈 

)  ٠٢٩ن الرحم(  
“ Умолява Го всичко на небесата и на земята. Всеки миг 
изявява Той някакво дело.”          ( сура ар-Рахман-29 ) 
  
( 4 )- Убеждението на предците в съдбата. 
     Те вярваха, че Аллах е създателя на всяко нещо, неговия 
Господар и Владетел. Той предупредели съдбите на създанията, 
преди да ги създаде. Предупредели техните животи, препитания 
и дела, и им предписа да ли ще бъдат щастливи или нещастни, и 
всичко отбеляза в ясна книга. Каквото Аллах пожелае се случва, 
а каквото не пожелае няма да се случи. Знае каквото беше, какво 
става, и каквото не се е  случило, и ако се случеше, как щеше да 
се случи. Той е Всемогъщия над всяко нещо, упътва, който поже-
лае и заблуждава който пожелае. 
И всички хора имат желание и мощ, с която извършват делата си, 
които Аллах им е позволил и им е дал възможности и сила. 
Предците са убедени, че хората не желаят да се случи нещо, 
освен ако Аллах пожелае да се случи. Всевишния Аллах казва: 

® z⎯ƒÏ% ©! $# uρ (#ρß‰yγ≈ y_ $uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒÏ‰öκ s] s9 $uΖ n=ç7 ß™ 〈   ) ٠٦٩العنكبوت (  
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“ И които се борят в Наше име, непременно ще ги водим по 
нашите пътища.”               ( сура ал- Анкабут-69 ) 
 
Наистина, Всевишния Аллах е създателя на хората и техните 
дела, и те ги извършват истински. И никой няма довод пред 
Аллах, ако е изоставил Негова заповед, или е извършил нещо 
забранено. А напротив, Той притежава цялостните доводи за 
хората. И е разрешено да се използва  за доказателство преду-
пределените съдби в изпитанията, а не в срамотите и греховете. 
Както пренася Пратеника (С.А.В.) оправданието на Муса пред 
Адем:  

 أ نـت آ د م  ا لـذي  أخـرجـتـك : تحا ج  آ د م  و موسى ، فـقـا ل  موســى (( 
  أ نت موسى الذي اصطفـاك اهللا برساالته: خطيـئتـك من الجنة ، فـقا ل له آ د م 

 و بكال مه  ثم  تـلومني على أمر قد قـّد ر علـّي قبل أ ن  أخلق فحج آدم موسى             
  ]سلم  رواه م))    [ 

“ Оправдаваха се Адем и Муса, и рече Муса: Ти си Адем, който 
те изкара греха ти от Дженнета. А Адем му рече: Ти си Муса, 
който те избра Аллах с Неговите послание и Неговото слово, и 
после ме упрекваш в нещо, което вече ми беше предупределено, 
преди да бъда създаден. Тогава Адем победи Муса с неговия 
довод.”                                                          ( предаден от Муслим ) 
 
( 5 )-  Делата на хората. 
      Делата, които Аллах  ги сътворява във вселената се делят на 
две: 
Първо: каквото Аллах е предупределил да се случи от Неговите 
дела в създанията Му. Никой не е в състояние да ги промени, 
нито да избира - Желанието е единствено за Аллах – като дава-
нето на живот и осмъртяването, разболяването и оздравяването. 
Всевишния Аллах казва: 

® ª!$# uρ ö/ ä3 s) n=s{ $tΒuρ tβθè=yϑ÷ès? ∩®∉∪ 〈    ) ٠٩٦الصافات  ( 

“ Аллах е сътворил и вас, и онова, което правите.”  
   ( сура ас- Саффат-96 ) 

® “Ï% ©! $# t, n=y{ |Nöθ yϑø9 $# nο 4θu‹ pt ø:$# uρ öΝ ä. uθè=ö7 u‹ Ï9 ö/ ä3 •ƒ r& ß⎯ |¡ômr& WξuΚ tã 〈 
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) ٠٠٢الملك (  
“ Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита 
кой от вас е по-добър в делата.”                      ( сура ал- Мулк-2 )  
 
Второ: каквото го извършват създанията, всичко е според жела-
нията им. Тези дела се случват с избирането на техните 
извършители и с техните желание им, защото Аллах им даде 
право да избират. Всевишния Аллах казва: 

® ⎯ yϑÏ9 u™!$ x© öΝ ä3Ζ ÏΒ βr& tΛ⎧ É) tGó¡o„ ∩⊄∇∪ 〈    ) ٠٢٨التكوير ( 

 “ За всеки от вас, който желае да е на Правия път.”  
 ( сура ат- Тек`уир-28 ) 

 ® ⎯ yϑsù u™!$ x© ⎯ ÏΒ÷σ ã‹ ù=sù ∅tΒuρ u™!$x© ö à õ3 u‹ ù=sù 〈   ) ٠٢٩الكهف (  

 “ Който желае, да вярва, а който желае, да остане неверник!” 
    ( сура ал-Кехф-29 ) 

И те ще бъдат похвалени за доброто, което са извършили, и ще 
бъдат унижени за лошото, което са извършили. Аллах не наказва, 
освен в нещо, което човек има в него избор, както казва Всеви-
шния: 

® !$tΒuρ O$tΡ r& 5Ο≈̄=sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9 ∩⊄®∪ 〈    ) ٠٢٩ق (  

 “ И не съм угнетител на рабите.”    ( сура Каф-29 ). 
Човека знае разликата между избора и голямата нужда.  
     Може да слезне от покрива на къщата към земята по стълбите, 
както пожелае и избере, а може друг човек да го блъсне от 
покрива. Първото е по негова воля и избор, а второто е принуди-
телно. 
 
( 6 )- Събиране между сътворяването на Аллах и делата на 
човека. 
     Аллах сътвори човека, и сътвори и неговите дела, и му отреди 
желание и мощ. Човека е истинския извършител на делата си, 
защото притежава желание и мощ. И когато повярва, това е 
според желанието му, и когато не повярва, той е невярващ по 
собственото си желание и избор. Като например: -когато речем, 
този плод е от това дръвче, или тази реколта е от тази земя. Кое-
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то означава, че са израснали от тях. И когато кажем, и от Аллах, 
това означава, че Той ги създаде от нея, и в това няма противоре-
чие.  
И за това се съвпада, каквото Аллах е отредил с Неговото преду-
пределяне на съдбата.  Всевишния Аллах казва: 

® ª!$# uρ ö/ ä3 s) n=s{ $tΒuρ tβθè=yϑ÷ès? ∩®∉∪ 〈   ) ٠٩٦الصافات (  

  “ Аллах е сътворил и вас, и онова, което правите.”  
   ( сура ас- Саффат-96 ) 

® $̈Βr'sù ô⎯ tΒ 4‘ sÜ ôã r& 4’ s+ ¨?$# uρ ∩∈∪ s− £‰|¹ uρ 4© o_ ó¡çt ø:$$Î/ ∩∉∪ … çν ç Åc£ u ãΨ |¡sù 3“u ô£ ã ù=Ï9 

∩∠∪ $̈Βr& uρ .⎯ tΒ Ÿ≅ Ïƒ r2 4© o_ øótGó™ $# uρ ∩∇∪ z>¤‹ x. uρ 4© o_ ó¡çt ø:$$Î/ ∩®∪ … çν ç Åc£ u ãΨ |¡ sù 

3“u ô£ ãèù=Ï9 ∩⊇⊃∪ 〈    ) ٠١٠-٠٠٥الليل (  

 “ Който раздава и се бои, и вярва в Най-прекрасното, ще го 
улесним към лесното. А който е скъперник и пренебрегва, и 
взима за лъжа Най-прекрасното, ще го улесним към труд-
ното.”                                                                 ( сура ал-Лейл-5-10 ) 
  
( 7 )-Задълженията на човека спряму съдбата. 
     Всеки човек е задължен спряму съдбата да спазва следните 
две неща: 
Първо:  Да иска помощ от Аллах в извършване на позволеното, и 
отдалечаване от забраненото, и да иска от Него да му олесни и да 
не му отежнява. Да се уповава на Него, и да иска прикритие от 
Него, и да знае, че винаги се нуждае от Аллах при искане на 
добро, или изоставяне на лошото. 
 Пратеника (С.А.В.) рече: 

ا حرص على ما ينفعك واستعن باهللا  و ال تعجز و ا ن أصابك شيء فال تقـل (( 
لو أني فعـلت آـذا لكا ن آـذا و لكن قل قد راهللا و ما شاء فعل ، فا ن لو تـفتح 

  )) . عمل الشيطان
“ Пази и търси това от, което имаш полза, и искай помощ от 
Аллах, и не се порицавай. Ако те сполети нещо, не казвай, ако 
бях направил така, не ще ше да ме сполети, а кажи: Аллах го е 
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отредил да се случи, и каквото пожелае се случва. Наистина, 
това – ако – отваря работа на шейтана.” 
Второ: Да проявява търпение, когато го сполети нещо отредено 
от Аллах, и да не се притеснява, защото знае, че това е от Аллах, 
да бъде доволен и да го приеме. Да знае, че каквото го е сполетя- 
ло, не е заради грешките му, и каквото е прегрешил не е причина 
за да го сполети беда. 
 Пратеника (С.А.В.) рече: 

  ))و أعلم أ ن ما أصابك لم يكن ليخطئـك و أن ما أخطأ ك  لم يكن ليصيبك (( 
“ И знай, че каквото те е сполетяло, не е, че си прегрешил, и че 
каквото си сгрешил, не е причина за да те сполети беда.” 
 
( 8 )-Задоволяване с отреденото и съдбата. 
    Всеки един трябва да е доволен от съдбата, защото това е задо-
волство  от господарството на Аллах. Всеки вярващ трябва да е 
доволен от предупределената съдба от Аллах, защото делата на 
Аллах и Неговото отреждане съдържат само добро, справед-
ливост и мъдрост. Който приеме, че каквото го е сполетяло не е 
заради това, че е сгрешил, и каквото е сгрешил не е за да го 
сполети беда, ще успокои душата си и няма да се притеснява, и 
ще острани съмненията,  вълненията и непостоянството. 
   И няма да съжалява за това, което е загубил, и няма да изпитва 
страх от бъдещето.Тогава ще бъде най-щастливия от хората, с 
най-добрата душа и най-спокойния човек. 
Който узнае, че живота му е ограничен, и, че препитанието му е 
преброено, че малодушието няма да му удължи живота, и скъ-
перничеството няма да увеличи препитанието му. 
 Всичко е предписано, търпение на каквото го сполети, и искане 
на опрощение за каквото е прегрешил и задоволството каквото 
Аллах е отредил. Така ще събере между изпълняване на пове-
леното и търпение в каквото го сполети. 
    Всевишния Аллах казва: 

® !$tΒ z>$ |¹ r& ⎯ ÏΒ >π t6Š ÅÁ•Β ωÎ) ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 ⎯ tΒuρ .⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ï‰öκ u‰ … çµ t6 ù=s% 4 ª!$# uρ 

Èe≅ ä3 Î/ >™ó© x« ÒΟŠ Î=tæ ∩⊇⊇∪ 〈    ) ٠١١التغابن (  
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 “ Никоя беда не идва без позволението на Аллах. А който 
вярва в Аллах, Той напътва сърцето му. Аллах всяко нещо 
знае.”                                                               ( сура ат-Тегабун-11 ) 
 

® ÷ É9ô¹ $$sù χÎ) y‰ôã uρ «!$# A, ym ö Ï øótGó™ $# uρ šÎ7 /Ρ s% Î! 〈   ) ٠٥٥غافر (  

 “Затова бъди търпелив и ти (О, Мухаммед)! Обещанието на 
Аллах е истинно. Моли  опрощение за своя грях!”  

(сура Гафир-55) 
 
 
 
( 9 )-Напътването. 
То се дели на две: 
А)-Напътване, довеждащо до истината и правия път.То е за 
всички създания, и се извършва от пратениците и техните после-
дователи. Всевишния Аллах казва: 

® y7 ¯ΡÎ) uρ ü“Ï‰öκ tJs9 4’ n<Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡•Β ∩∈⊄∪ 〈    ) ٠٥٢الشورى ( 

“Наистина, ти насочваш към правия път.”  
 (сура аш-Шура-52) 

Б)- Напътване с помощ и затвърдяване от Аллах, благоволение 
от Него за Неговите богобоязливи раби.То не се извършва от 
никой, освен от Аллах, Който казва: 

® y7 ¨ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκ sE ô⎯ tΒ |M ö6 t7 ômr& £⎯ Å3≈ s9 uρ ©!$# “Ï‰öκ u‰ ⎯ tΒ â™!$t± o„ 〈  

)  ٠٥٦القصص (  
“Не ти напътваш, когото обичаш, а Аллах напътва когото 
пожелае.”   

(сура ал-Касас-56) 
 
( 10 )- Желанието, което е споменато в книгата на Аллах. 
    Разделя се на два вида: 

1- Предупределено, осъществяващо се желание, обхващащо 
всички създания. Каквото пожелае Аллах се осъществява, 
и каквото не пожелае не се осъществява.Чрез него се 
осъществява- задължително- всяка нещо, но не е 
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задължително да се обича и приема със задоволство, 
освен ако това нещо е свързано с шериатското желание. 
Всевишния Аллах казва: 

® ⎯ yϑsù ÏŠ Ì ãƒ ª!$# βr& … çµ tƒÏ‰ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ … çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n=ó™ M∼Ï9 〈  

)  ١٢٥األنعام (  
“И когото Аллах поиска да напъти, разтваря гърдите 
му за Исляма.”                                      (сура ал-Ен`ам-125) 
 

2- Шериатско религиозно желание. При него се обича жела-
ното и неговия притежател, и задоволство от него. Не е 
задължително да се осъществи желаното, освен ако се 
свърже с предупределеното желание. 
Всевишния Аллах казва: 

® ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãèø9 $# 〈  

) ١٨٥البقرة (  
“Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни.” 

 (сура ал-Бакара-185) 
  Предупределеното, осъществяващо се желание е по-обширно, 
защото всяко желано нещо в шериата се осъществява, тогава то е 
предупределено да се осъществи.И не всяко нещо, което се е слу-
чило е желано от шериата. Например вярата на Ебу Бекр-Аллах 
да е доволен от него-обхваща и двата вида желания. А в 
неверието на Ебу Джехль се осъществи само  предупределеното 
желание, въпреки, че се желае от шериата неговата вяра.  
  Въпреки, че Аллах е предупределил греховете и е отредил да се 
случат, не е доволен да ги има в религията, не ги обича и не ги 
нарежда на хората. А напротив, мрази греховете и се отвръщава 
от тях, забранява ги и наказва техния извършител.Всичко това е 
от предупределената му съдба. Докато служенето на Аллах и 
вярата в Него ги обича Аллах , повелява ги и награждава техния 
извършител с добро и велики награди. Казва Всевишния Аллах: 

® Ÿωuρ 4© yÌö tƒ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 t ø ä3 ø9  ) ٠٠٧الزمر (    〉 #$

“И не приема Той неверието у Своите раби.”  
(сура аз-Зумер-7) 
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® ª!$# uρ Ÿω = Ït ä† yŠ$|¡ x ø9  ) ٢٠٥البقرة (    〉 ∪∋⊂⊅∩ #$

“И Аллах не обича развалата.”                    (сура ал-Бакара-205)  
  
 
( 11 )-Причините, които премахват съдбата. 
   Аллах е отредил на тези предупределени неща, причини, които 
ги премахват и вдигат, като молбата (дуата), милостинята (сада-
ката), лекарствата, внимаването  използването на твърдост. Те са 
за всичко, което Аллах е отредил, дори за слабоста и хитроста. 
 
( 12 )- Съдбата-тайната на Аллах в Неговите създания. 
  Мнението, че съдбата е тайната на Аллах в Неговите създания е 
ограничено в някои страни на съдбата, не ги знае никой, освен 
Аллах, и не може да ги узнае човека, като, че Аллах напътства и 
заблуждава, че Той дава живот и осмъртява и, че Той дава 
препитанието и го забранява. 
Пратеника (С.А.В.) рече:  

   ]رواه مسلم  ))   [  ا ذا ذآر القد ر فأ مسكوا(( 
“ Когато се споменае съдбата, замълчете!”   

(предаден от Муслим) 
А другите страни на съдбата, нейните велики мъдрости, степени 
и ползи, е разрешено да се разясняват на хората и да се знаят, 
защото съдбата е една от основите на вярата,  задължени сме да я 
знаем  и да я разясняваме на другите.  
    Пратеника (С.А.В.) рече, когато спомена основите на вярата на 
Джебраил (А.С.): 

  ]رواه مسلم ))  [ هذا جبر يـل أتا آم يعلمكم دينكم (( 
“Този беше Джебраил, дойде за да ви научи вашата религия.” 

 (предаден от Муслим) 
 
( 13 )-Използване съдбата за довод. 
   Вечното знание на Всевишния Аллах, обхващащо каквото ще 
се случи,  е от невидимото за хората, никой не го знае, освен Той. 
За това никой не може да взема съдбата за довод, защото не е 
разрешено да се изоставят заповедите на Аллах, уповавайки се 
на  предупределеното  от  Аллах. То  не  е  довод  на  никой  пред  
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Аллах, нито пред човечеството. Ако беше разрешено на някой да 
взема съдбата за довод, за това , което извършва от грехове, няма 
да се накаже нито един угнетител, няма да се убие нито един 
идолопоклоник, няма да се изпълни нито едно наказание, и 
никой няма да изостави престъпленията. Това разваля религията 
и живота на земята. 
    И ще кажем на който взема съдбата за довод: ти нямаш 
сигурно знание, че ще си от обитателите на Дженнета, или на 
Джехеннема. Ако имаш знание, намаше да ти нареждаме, нито 
забраняваме, но ти извършвай добри дела, и може би Аллах да те 
напъти да бъдеш от обитателите на Дженнета. 
  Някой от сподвижниците на Пратеника (С.А.В) рече, когато чу 
хадисите за съдбата: ( Не бях по-стриктен в изпълнение на запо-
ведите от мене си сега.) 
   Когато беше запитан Пратеника (С.А.В.) за вземането на 
съдбата за довод, рече: 

عمل أهل  اعملوا فكـل ميسر لما خلق له فمن آان من أهـل السعا دة فسيـيسر ل (( 
   ))السعادة ، و من آـان من أهـل الشقاوة فسيـيسر لعمل أهـل الشقاوة ، 

“ Изваршвайте дела, на всеки ще му се улесни за каквото е 
създаден, който е от щастливите, ще му се улесни да извършва 
делата на щастливците. А който е от нещастните, ще му се 
улесни да извършва делата на нещастните. И след това проче-
те: 

 ® $̈Βr'sù ô⎯ tΒ 4‘ sÜ ôã r& 4’ s+ ¨?$# uρ ∩∈∪ s− £‰|¹ uρ 4© o_ ó¡çt ø:$$Î/ ∩∉∪ … çν ç Åc£ u ãΨ |¡sù 3“u ô£ ã ù=Ï9 

∩∠∪ $̈Βr& uρ .⎯ tΒ Ÿ≅ Ïƒ r2 4© o_ øótGó™ $# uρ ∩∇∪ z>¤‹ x. uρ 4© o_ ó¡çt ø:$$Î/ ∩®∪ … çν ç Åc£ u ãΨ |¡ sù 

3“u ô£ ãèù=Ï9 ∩⊇⊃∪ 〈     ) ٠١٠-٠٠٥الليل ( 

“Който раздава и се бои, и вярва в Най-прекрасното, ще го 
улесним към лесното. А който е скъперник и пренебрегва, и 
взима за лъжа Най-прекрасното, ще го улесним към труд-
ното.”                                                                (сура ал-Лейль-5-10) 
 
( 14 )-Извършване на дела чрез вземане на причини. 
   На всеки човек му се предлагат две неща, едното от тях има из- 
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ход, и не е безсилен да го извърши. А другото няма изход и не се 
тревожи, че не може да го извърши. Всевишния и Всеславен 
Аллах знае какво ще сполети създанията, преди да се случи, и 
това, че го знае не означава, че Той вкарва човека в беда. А това 
се случва чрез вземане на причините, които довеждат да го 
сполети беда. Ако се случи заради това, че той занемарява и 
изостава причините, които го предпазват от беда, и религията му 
нарежда да ги използва, се обвинява самия той, защо ги е 
изоставил и не предпазва себе си. А, ако няма възможност да 
отстрани бедата, няма да бъде съден за това. 
   Да извършваш делата чрез вземане на причини, не отрича 
съдбата и уповаването на Аллах. А напротив е част от тях, и 
когато се случи предупределеното, трябва да е доволен и да го 
приеме и да каже: 
( (Аллах го е отредил и каквото пожелае извършва)). 
   Но преди да се случи, човек трябва да вземе причините от 
религията, като пратениците които извършваха делата чрез 
вземане на причините и нещата, които ги предпазваха от техните 
врагове- въпреки, че бяха подпомогнати с Откровението (Вахй) и 
пазене от Аллах. Пратеника на Аллах (С.А.В.), който най-много 
се уповаваше на Аллах, извършваше делата си чрез вземане на 
причини,със силното му уповаване на Аллах. 
   Всевишния Аллах казва: 

® (#ρ‘‰Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tGó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο §θè% ∅ÏΒuρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# šχθç7 Ïδö è? 

⎯ Ïµ Î/ ¨ρß‰tã «!$# öΝ à2̈ρß‰tã uρ 〈    ) ٠٦٠األنفال ( 

“И пригответе за тях колкото можете сили и бойни коне! Ще 
наплашите с тях врага на Аллах и вашия враг.”  

 (сура ал-Енфаль-60) 

® uθèδ “Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# Zωθä9 sŒ (#θà±øΒ$$sù ’ Îû $pκ È: Ï.$uΖ tΒ (#θè=ä. uρ ⎯ ÏΒ 

⎯ Ïµ Ï% ø—Íh‘ ( Ïµ ø‹ s9 Î) uρ â‘θà±–Ψ9  )٠١٥الملك (    〉 ∪∋⊆∩ #$

“Той е, Който подчини за вас земята, за това ходете из ней-
ните краища и яжте от Неговото препитание! Към Него е съ-
живяването.”   
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 (сура ал-Мульк-15) 
  Пратеника (С.А.В.) рече: 

ر ،                المؤمن القوي خير و أ حب ال       ((  ـل خي ؤمن الضعيف و في آ ى اهللا من الم
و                     ـل ل احرص على ما ينفعك وا ستعن باهللا وال تعجز و ان أصابك شيء فال تـق
و     ان ل ـل ف ا شاء فع ـد ر اهللا م ـل ق ـكن ق ـذا ، و ل ـذا و آ ـان آ ذا لك ي فعلت آ أن

   ]رواه مسلم ))     [ تـفتح عمل الشيطان 
“ Силния вярващ е по-добър и по-обичан от Аллах, от слабия 
вярващ, и във всеки има добро. Пази и извършвай от каквото 
имаш полза, и искай помощ от Аллах и не бъди безсилен. И ако 
те сполети беда, не казвай, ако бях направил така, щеше да 
бъде така и така. А кажи: Аллах го е отредил, и каквото е 
пожелал е извършил. Наистина, “ако” отваря работа на шей-
тана.”                                                             (предаден от Муслим) 
 
( 15 )-Отричането на съдбата. 
   Който отрече съдбата, той отрича основа от основите на вярата 
и става неверник. Някой от предците е рекъл: (Спорете със зна-
ние с онези, които отричат съдбата. Ако я отрекат, те са невер-
ници, а ако я признаят и приемат са победени.) 
 
( 16 )-Ползите от вярата в съдбата. 
   От вярата в отреденото в Аллах и съдбата има хубави ползи и 
следи за човека и обществото. От тях са:  
А)-Тя увеличава различните ибадети и хубави качества, като 
искренноста към Аллах, уповаването на Него, страхопочитание-
то, копнежа за наградите Му, добронамереното мислене за 
Аллах, търпение и понасяне на тежкотиите, борене с отчаянието, 
задоволство от Аллах, благодарностите са единствено за Аллах, 
изпитване на радост от Неговите благодати и милост, служене 
единствено на Аллах, изоставяне на високомерието и гордоста, 
раздаване на милостиня в името на Аллах, сила и мощност, 
задоволяване с каквото има, следене на високи цели, твърдост, 
влагане на труд в нещата,  справедливост - в явното и скритото, 
отдалечаване от завистта и несъгласието, пречистване на разума 
от изопачение и лошотии, спокойствие в сърцето и мир в душата. 
Б)-Че вярващия в съдбата, върви в живота си по прав път, и не го 
изкушават благодатите, и не изгубва надежда, когато го сполети 
беда, и е сигурен, че каквото и да го сполети е предупределено от 
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Аллах за изпитание, и не се безпокои, а проявява търпение и 
знае, че ще бъде награден. 
В)-Вярата в съдбата предпазва човека от заблуда и да не умре 
като грешник. Винаги се бори да е на правия път, увеличава 
добрите си дела и се отдалечава от греховете и от нещата, вкар-
ващи в Джехеннема. 
Г )-Прави вярващите да посрещат тежкотиите и мъченията с 
твърдо сърце и цялостно убеждение, чрез вземане на причините. 
Пратеника (С.А.В.) рече: 

  عجبا ألمر المؤمن ان أمره آـلهله خير و ليس ذلك اال للمؤمن ، ا ن أصابته(( 
  ))  له سراء شكر فكان خيرا له ، و ا ن  أصا بته ضراء صبر فكان خيرا

   ]رواه مسلم          [ 
“ Чудно нещо е вярващия, във всяко негово дело има добро 
(хайр), и това не е за друг, освен за вярващия. Ако му дойде 
радостна вест-благодари на Аллах, и е добро за него. А ако го 
сполети беда-търпи, и това е добро за него.”  

(предаден от Муслим) 
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