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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

В името на Аллах , Всемилостивия, 
Милосърдния! 

. 
    Знай-Аллах да ти се смили, че трябва да знаеш 
четири неща: 
Първо: Знание, а всъщност да упознаеш Аллах, да 
упознаеш Неговия пратеник и да упознаеш ислямската 
религия с нейните доказателства. 
Второ : Да работиш със знание. 
Трето : Да приканваш към Аллах. 
Четвърто : Да проявиш търпение, ако ти се навреди 
заради Него. 
Доказателство за всичко това е словото на Всевишния: 

® ÉΟ ó¡Î0 «!$# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊇∪ 〈 

® Î óÇyèø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z⎯≈|¡ΣM}$# ’ Å∀ s9 A ô£ äz ∩⊄∪ ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 

(#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (# öθ|¹# uθs?uρ Èd, ysø9 $$Î/ (# öθ|¹# uθs?uρ Î ö9¢Á9 $$Î/ 

  ) ٠٠٣-٠٠١العصر (    〉 ∪⊃∩

  
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния: 
”Кълна се във времето! Наистина човека е в загуба, 
освен онези които вярват и вършат праведни дела и 
взаимно се наставляват за истината, и взаимно се 
наставляват за търпението.”  

(сура ал-Аср-1-3). 
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     Казва  имам Шафи`и -Аллах да му се смили- :”Ако 
Аллах не е спуснал никакво доказателство на Неговите 
създания, освен тази сура, ще им е достатъчна.” 
Казва имам Бухари -Аллах да му се смили- :”Знанието 
е преди речта и делата.” 
Доказателство за това е словото на Всевишния: 

® óΟ n=÷æ$$sù … çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) ª!$# ö Ï øótGó™ $# uρ šÎ7 /Ρs% Î! 〈     

 ) ٠١٩محمد (
“И знай (о, Мухаммед), че няма друго божество, 
освен Аллах! И искай опрощение за своя грях;”  

(сура Мухаммед –19). 
    В това знамение се вижда, че Аллах започва със 
знанието преди речта и делата. 
    Знай-Аллах да ти се смили, че трябва всеки мусюл-
манин и мусюлманка да знаят следните три неща и да 
извършват делата си чрез тях: 
1-Че Аллах е нашия създател и, че Той ни дава препи-
танието, и не ни е изоставил на произвол, а напротив 
ни изпрати пратеник, който го последва ще влезе в 
Дженнета. А който не го последва ще влезе в Огъня. 
Казва Всевишния Аллах: 

® !$̄ΡÎ) !$uΖ ù=y™ ö‘ r& óΟ ä3 ö‹ s9 Î) Zωθß™ u‘ #́‰Îγ≈ x© ö/ ä3 ø‹ n=tæ !$uΚx. !$uΖ ù=y™ ö‘ r& 4’ n<Î) 

šχöθ tã ö Ïù Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪ 4© |Âyèsù ãβöθtã ö Ïù tΑθß™ §9 $# çµ≈tΡõ‹ s{ r'sù 

# Z‹÷{ r& Wξ‹ Î/ uρ ∩⊇∉∪ 〈     ) ٠١٦-٠١٥المزمل ( 

 “Наистина, Ние ви изпратихме пратеник-свидетел 
за вас, както изпратихме при фараона пратеник. Но 
се възпротиви фараонът на пратеника, и за това 
силно го зграбчихме.”    (сура ал-Музземмиль –15-16) 
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2-Че Аллах не е доволен да Му се съдружава, който и 
да е, нито приближено меляйке (ангел), нито изпратен 
пратеник. 
Казва Всевишния Аллах: 

® ¨βr& uρ y‰Éf≈ |¡yϑø9 $# ¬! Ÿξsù (#θãã ô‰s? yì tΒ «!$# # Y‰tn r& ∩⊇∇∪ 〈             

 )  ٠١٨الجن (
“Джамиите са само за Аллах и за това не молете 
никой друг заедно с Аллах!”  

(сура ал-Джинн-18). 
3-Че, който следва Пратеника и служи единствено на 
Аллах, не трябва да взема за приятели, които са 
врагове на Аллах и Неговия пратеник, дори да е от 
близките му. 
Казва Всевишния Аллах: 

® ω ß‰Åg rB $YΒöθs% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# šχρ–Š !# uθãƒ 

ô⎯ tΒ ¨Š !$ym ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ öθs9 uρ (# þθçΡ% Ÿ2 öΝ èδu™!$t/# u™ ÷ρr& öΝ èδu™!$oΨ ö/ r& ÷ρr& 

óΟ ßγ tΡ≡ uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝ åκ sE u Ï± tã 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& |= tFŸ2 ’ Îû ãΝ ÍκÍ5θè=è% z⎯≈ yϑƒ M}$# 

Ν èδy‰−ƒ r& uρ 8yρã Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ ( óΟ ßγ è=Åzô‰ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $pκ ÉJøt rB 

ã≈ yγ ÷ΡF{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $yγ‹ Ïù 4 š_ÅÌu‘ ª!$# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ψ tã 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü>÷“ Ïm «!$# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“ Ïm «!$# ãΝ èδ tβθßsÎ=ø çR ùQ $# ∩⊄⊄∪ 〈 

) ٠٢٢المجادلة (  
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“Не ще намериш хора, които вярват в Аллах и в 
Съдния ден, да обичат противящите се на Аллах и 
на Неговия пратеник, дори да са бащите или сино-
вете им, или братята, или роднините им. На тези 
Той вложи вярата в сърцата им и ги подкрепи с дух 
от Себе си. И ще ги въведе в дженнетите, сред които 
текат реки,там ще пребивават вечно. Аллах е 
доволен от тях и те са доволни от Него. Те са 
привържениците на Аллах. А привържениците на 
Аллах са сполучилите.”  

(сура ал-Муджадиле-22). 
    Знай-Аллах да те напътства и отреди от Неговите 
подчинени, че служенето на Аллах–Единствения, е 
още от времето на Ибрахим (А.С.), и да бъдеш искрен 
в религията.Това, Аллах го повели на всички хора, и 
заради това ги създаде. Казва Всевишния Аллах: 

  

® $tΒuρ àM ø) n=yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ 〈                           

 )٠٥٦الذاريات (
“Не сътворих Аз джиновете и хората за нищо друго, 
а единствено за да ми служат.”  

(сура ал-Зарият-56) 
И значението на”да ми служат”:да признават един-
ството на Аллах. Най-великото, което повели Аллах 
това е единобожието, тоест да служиш единствено на 
Аллах. А най лошото, което въз-брани е многобо-
жието, тоест да се молиш на друг заедно с Аллах. 
Казва Всевишния Аллах: 

® * (#ρß‰ç6 ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© 〈   )٠٣٦ساء الن  ( 

“И служете единствено на Аллах, и нищо не 
съдружавайте с Него!”  

(сура ал-Ниса-36). 
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Първата основа: Познаване на Аллах. 
 
    Когато ти се рече: Кои са трите основи, които трябва 
да ги знае човек? 
Кажи: Всеки раб да познава своя Господар, религията 
си и пратеника Мухаммед (С.А.В.). 
А когато ти се рече: Кой е твоя Господар? 
Кажи: Моя Господар е Аллах, който ме е създал и 
сътворил всички светове с Неговите благодати. Той е 
когото обожавам, не обожавам никой друг освен 
Него.Доказателство за това е словото на Всевишния 
Аллах: 

® ß‰ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9  )  ٠٠٢الفاتحة (    〉 ∪⊅∩ #$

“Хвала на Аллах -Господаря на световете.”  
(сура ал-Фатиха-2) 

Всичко останало освен Аллах е свят и аз съм един от 
този свят. 
Ако ти се каже: Как опозна своя Господар? 
Кажи: С Неговите знамения и създания. От знаменията 
Му са ноща и деня, слънцето и луната. А от Неговите 
създания са седемте небеса, седемте земи и всичко 
което е в тях.Всевишния Аллах казва: 

® ô⎯ÏΒuρ ÏµÏG≈ tƒ# u™ ã≅ øŠ ©9 $# â‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ ß§ôϑ¤±9 $# uρ ã yϑs) ø9 $# uρ 4 Ÿω (#ρß‰àfó¡n@ 

Ä§ôϑ¤±=Ï9 Ÿωuρ Ì yϑs) ù=Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™ $# uρ ¬! “Ï% ©! $#  ∅ßγ s) n=yz βÎ) 

öΝ çFΖ à2 çν$−ƒ Î) šχρß‰ç7 ÷ès? ∩⊂∠∪ 〈     ) ٠٣٧فصلت (  
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“И от Неговите знамения са ноща и денят и слън- 
цето и луната. Не се покланяйте нито на слънцето, 
нито на луната, а се покланяйте на Аллах, Който ги 
сътвори, ако на Него служите.”       

                                                         (сура Фуссилет-37). 

® χÎ) ãΝ ä3 −/ u‘ ª!$# “Ï% ©! $# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 

5Θ$−ƒ r& §Ν èO 3“uθtGó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 $# © Å´øóãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# … çµ ç7 è=ôÜ tƒ 

$ZW ÏW ym }§ôϑ¤±9 $# uρ t yϑs) ø9 $# uρ tΠθàf‘Ζ9 $# uρ ¤N≡ t ¤‚|¡ãΒ ÿ⎯ Íν Í ö∆r'Î/ 3 Ÿωr& 

ã&s! ß, ù=sƒ ø:$# â ö∆F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª!$# >u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩∈⊆∪ 〈     

   )٠٥٤األعراف (
“Наистина, вашия Господар е Аллах, Който сътво-
ри небесата и земята в шест дена, после се въздигна 
(безподобен на Него) Той на трона. Покрива Той с 
ноща деня, който я следва безспир. И слънцето, и 
луната, и звездите са покорни на Неговата воля. 
Негови са творението и повеля. Благословен е 
Аллах, Господарят на световете!”                                             

(сура ал-Еараф-54). 
 
   Аллах- Той е на когото се служи. Всевишния Аллах 
казва: 

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

öΝ ä3 Î=ö6 s% öΝ ä3 ª=yè s9 tβθà) −Gs? ∩⊄⊇∪ “Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# $V©≡ t Ïù 
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u™!$yϑ¡¡9 $# uρ [™!$oΨ Î/ tΑ t“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ yl t ÷zr'sù ⎯ ÏµÎ/ z⎯ ÏΒ 

ÏN≡ t yϑ̈V9 $# $]% ø—Í‘ öΝ ä3 ©9 ( Ÿξsù (#θè=yèøg rB ¬! # YŠ# y‰Ρr& öΝ çFΡr& uρ šχθßϑn=÷ès? 

   )٠٢٢-٠٢١البقرة (   〉 ∪⊅⊅∩

“О,хора, служете на своя Господар, Който е сътво-
рил вас и онези преди вас, за да се предпазите (от 
Неговото наказание). Който стори за вас от земята 
постеля и от небето-свод, и изсипва вода от небето, 
и чрез нея вади плодовете-препитание за вас! И 
като знаете това не правете подобия на Аллах.” 

(сура ал-Бакара-21-22). 
     Ибн Кесир-Аллах да му се смили- казва: (Създате-
лят на тези неща- Той заслужава да бъде обожаван 
истински.) 
    Ибадетите, които Аллах нареди са различни: Ислям, 
Иман (вяра), Ихсан (благодетелност) който обхваща 
дуата, страхопочитанието, копнежа и уповаването на 
Аллах, искане на наградите Му, страхуване от наказа-
нието Му, покаянието, искането на помощ, търсене на 
закрила от Него, курбана (жертвоприношението) и из-
пълняване на обета, и други ибадети които Аллах е 
заповядал -всичките са за Аллах, Който казва: 

® ¨βr& uρ y‰Éf≈ |¡yϑø9 $# ¬! Ÿξsù (#θãã ô‰ s? yì tΒ «!$# # Y‰tn r& ∩⊇∇∪ 〈   

   )٠١٨الجن (
“Джамиите са само за Аллах и за това не молете, 
никой друг заедно с Него.”             (сура ал-Джинн-18) 
                                           
Който извърши нещо от тези ибадети за друг, а не за 
Аллах, той е невярващ и съдружаващ. 
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Доказателство за това е словото на Всевишния Аллах: 

® ⎯ tΒuρ äíô‰tƒ yì tΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) t yz# u™ Ÿω z⎯≈ yδö ç/ … çµ s9 ⎯ Ïµ Î/ $yϑ̄ΡÎ* sù 

… çµ ç/$|¡Ïm y‰Ζ Ïã ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ 4 … çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßxÎ=ø ãƒ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊇⊇∠∪ 〈   

  ) ١١٧المؤمنون (
“А който призовава друг бог заедно с Аллах без 
довод за това, равносметката му е при неговия 
Господар. Наистина, неверниците няма да се спа-
сят.”                                           (сура ал-Му`минун-117) 
 
В хадис Мухаммед (С.А.В.) казва: 

  )).الدعاء مخ العبادة (( 
”Дуата (молбата) е мозъка на ибадета.” 
 
А в честития Коран Всевишния Аллах казва: 

 ® tΑ$s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š $# ó= ÉftGó™ r& ö/ ä3 s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

tβρ ç É9õ3 tGó¡o„ ô⎯ tã ’ ÎAyŠ$t6 Ïã tβθè=äzô‰ u‹ y™ tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Ì Åz# yŠ ∩∉⊃∪ 〈   

  ) ٠٦٠غافر (
“И рече вашия Господар: Зовете ме, и аз ще ви от-
кликна! Наистина онези, които от високомерие не 
ми служат, ще влязат в Джехеннема унизени.”  

(сура Гафир-60). 
Доказателство за страхопочитанието е словото на 
Всевишния Аллах: 

® Ÿξsù öΝ èδθèù$y‚s? Èβθèù% s{ uρ βÎ) Λä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇∠∈∪ 〈     

   )١٧٥آل عمران (
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“Но не се страхувайте от тях,  а се страхувайте от 
Мен единствено, ако сте вярващи.”  

(сура али Имран-175). 
А доказателство за копнежа е словото на Аллах: 

® ⎯ yϑsù tβ% x. (#θã_ö tƒ u™!$s) Ï9 ⎯ Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ÷èu‹ ù=sù WξuΚtã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ 

õ8 Î ô³ ç„ Íο yŠ$t7 ÏèÎ/ ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ # J‰tn r& ∩⊇⊇⊃∪ 〈   ) ١١٠الكهف ( 

“И който копнее за срещата със своя Господар, да 
върши праведни дела и в служенето си на своя 
Господар никого да не съдружава с Него!”  

(сура ал Кехв-110). 
А доказателство за уповаването на Аллах е: 

® ’ n? tã uρ «!$# (# þθè=©. uθ tGsù βÎ) Ο çGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊄⊂∪ 〈   ) المائدة

٠٢٣ (  
“Единствено на Аллах се уповавайте, ако сте вяр-
ващи.”                                                (сура ал-Маиде-23). 

® ⎯ tΒuρ ö≅ ©. uθtGtƒ ’ n? tã «!$# uθßγ sù ÿ… çµ ç7 ó¡ym 〈   ) ٠٠٣الطالق (  

“И който се уповава на Аллах, Той му е доста-
тъчен.”                                                   (сура ат-Таляк-3). 
А доказателство за искането на Неговите награди и 
страха от Неговото наказание и смирението, е словото 
на Всевишния Аллах: 

® öΝ ßγ ¯ΡÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθãã Ì≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ø9 $# $oΨ tΡθãã ô‰tƒ uρ $Y6 xî u‘ 

$Y6 yδu‘ uρ ( (#θçΡ% Ÿ2uρ $uΖ s9 š⎥⎫ ÏèÏ±≈ yz ∩®⊃∪ 〈   ) ٠٩٠األنبياء ( 
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“Наистина те се надпреварваха в добрините и Ни 
зовяха с копнеж и боязън. И бяха смирени пред 
нас.”                                                   (сура ал-Енбия-90). 
 
А доказателство за страхопочитанието е словото на 
Аллах: 

 ® Ÿξsù öΝ èδöθ t±øƒ rB ’ÎΤ öθt±÷z$# uρ 〈   )١٥٠ البقرة ( 

“Затова не се страхувайте от тях, а се страхувайте 
от Мен!”                                         ( сура ал-Бакара-150 )  
 
А доказателство за покаянието е словото на Всевишния 
Аллах: 

® (# þθç7 ÏΡr& uρ 4’ n<Î) öΝ ä3 În/ u‘ (#θßϑÎ=ó™ r& uρ … çµ s9 〈   ) ٠٥٤الزمر (  

 

 “И се обърнете към своя Господар и Му се от-
дайте.”                                                  (сура аз-Зумар-54) 
 
А доказателство за търсенето на помощ от Него са 
словата Му: 

® x‚$−ƒ Î) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ ÏètGó¡nΣ ∩∈∪      〈 ) الفاتحة

٠٠٥(   
“Само на Теб служим и само от Теб искаме помощ.”  

   (сура ал-Фатиха-5). 
 
И в следния хадис се казва: 

   )).اذا استعنت فاستعن باهللا (( 
“Когато искаш помощ, искай я само от Аллах.” 
А доказателство за търсенето на прикритие към Аллах 
са Неговите слова: 
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® ö≅ è% èŒθãã r& Éb>t Î/ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7 Î=tΒ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊄∪ 〈     

   )٠٠٢-٠٠١الناس (
“Кажи: (О, Мухаммед) прикривам се към Госпо-
даря на хората, Владетеля на хората.”                                     

                      ( сура ан-Нас-1-2 ) 
А доказателство за моленето на Аллах за помощ са 
словата Му: 

® øŒÎ) tβθèW‹ ÉótGó¡n@ öΝ ä3 −/ u‘ z>$yftFó™ $$sù öΝ à6 s9 〈   ) ٠٠٩األنفال ( 

“Когато молехте вашия Господар за помощ и ви от-
кликна.”                                                 ( сура Енфал- 9)        
А доказателство за курбана са словата на Всевишния 
Аллах: 

® ö≅è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ|¹ ’ Å5 Ý¡èΣuρ y“$u‹ øt xΧ uρ †ÎA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ 

t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9≡ x‹Î/ uρ ßNö ÏΒé& O$tΡr& uρ ãΑ ¨ρr& 

t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡çR ùQ   ) ١٦٣-١٦٢األنعام (     〉 ∪⊃∌⊆∩ #$

  
“Кажи моята молитва и моят курбан, и моят живот 
и мойта смърт са за Аллах, Господаря на светове-
те.”                                                     (сура ал-Ен`ам-162). 
И от суннета следния хадис: 

  )).لعن اهللا من ذ بح لغير اهللا (( 
“Аллах е проклел който коли курбан за друг, а не за 
Аллах.” 
А доказателство за изпълняване на обета е словото на 
Всевишния Аллах: 
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® tβθèùθãƒ Í‘ õ‹̈Ζ9 $$Î/ tβθèù$sƒ s† uρ $YΒöθtƒ tβ% x. … çν • Ÿ° # Z ÏÜ tGó¡ãΒ ∩∠∪ 〈 

)  ٠٠٧اإلنسان (  
“Те изпълняват обета и се страхуват от деня, на 
който злото се простира.”                (сура ал-Инсан-7). 
 
Втората основа: Познаване на Ислямската 
религия с нейните доказателства. 
 
     Това означава отдаване на Аллах с единобожие, 
подчинение със служене и отдалечаване от многобо-
жието и неговите извършители. Това познаване на 
Ислямската религия е на три степени: Ислям, Иман и 
Ихсан. Всяка степен си има основи. 
 

Първата степен: Ислям. 
 
Основите на Исляма са пет: 
-свидетелстване,че Аллах е един-единствен, друг освен 
него няма и,че Мухаммед (С.А.В.) е Неговия пратеник 
-отслужване на молитвите 
-даването на зекят 
-говеенето в Рамазан 
-правенето на хадж към Аллаховият дом ал-Харам. 
Доказателство за свидетелстването е словото на 
Всевишния Аллах: 

® y‰Îγ x© ª!$# … çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9 Î) ωÎ) uθèδ èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ (#θä9 'ρé& uρ ÉΟ ù=Ïèø9 $# 

$JϑÍ←!$s% ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ â“ƒ Í– yê ø9 $# ÞΟŠ Å6 y⇔ ø9 $# ∩⊇∇∪ 〈   

 )  ٠١٨آل عمران (
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“Аллах свидетелства,че няма друг бог освен Него.И 
меляйкетата и учените свидетелстват същото-Той 
отстоява справедливостта. Няма друг бог освен 
Него, Всемогъщия, Премъдрия.” 

 ( сура али Имран-18)                         
 
 
Това означава, че няма истински обожаван освен 
Аллах.”Няма друг бог”-отрича всичко което се 
обожава след Аллах,”освен Аллах”-признава ибадета 
само за Аллах-единствения, няма съдружник нито в 
ибадета, нито във владението Си.Това се разяснява  
със словото на Всевишния Аллах: 

® øŒÎ) uρ tΑ$s% ãΛ⎧Ïδ≡ t ö/ Î) Ïµ‹ Î/ L{ ÿ⎯ Ïµ ÏΒöθs% uρ © Í_ ¯ΡÎ) Ö™!# t t/ $£ϑÏiΒ tβρ ß‰ç7 ÷è s? 

∩⊄∉∪ ωÎ) “Ï% ©! $# ’ÎΤ t sÜ sù … çµ ¯ΡÎ* sù È⎦⎪ Ï‰öκ u y™ ∩⊄∠∪ $yγ n=yèy_ uρ Oπ yϑÎ=x. 

Zπ u‹ Ï%$t/ ’ Îû ⎯ Ïµ Î7 É) tã öΝ ßγ̄=yès9 tβθãèÅ_ö tƒ ∩⊄∇∪ 〈    

   )٠٢٨-٠٢٦الزخرف (  
“И когато Ибрахим рече на своя баща и на своя 
народ: Аз отхвърлям това, на което служите, а (слу-
жа) само но Онзи, Който ме е създал. Той ще ме 
напъти. И стори това слово да остане у неговите по-
томци, за да се върнат (към него).”  

(сура аз-Зухруф-26-28). 
  

 ® ö≅ è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# (#öθs9$ yès? 4’ n<Î) 7π yϑÎ=Ÿ2 ¥™!# uθy™ $uΖ oΨ ÷ t/ 

ö/ ä3 uΖ ÷ t/ uρ ωr& y‰ç7 ÷ètΡ ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8 Î ô³ èΣ ⎯ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ x‹Ï‚−Gtƒ 
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$uΖ àÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 βÎ* sù (# öθ©9 uθs? (#θä9θà) sù 

(#ρß‰yγ ô© $# $̄Ρr'Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ ∩∉⊆∪ 〈     ) ٠٦٤آل عمران (  

  
“Кажи, О, хора на Писанието,елате към едно общо 
слово между нас и вас-да не служим на друг освен 
на Аллах, и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от 
нас да не приемат други зо господари, освен Аллах! 
А ако се отвърнат, кажете: засвидетелствайте че 
сме мусюлмани!”                           (сура али Имран-64). 
 
А доказателство, че Мухаммед(С.А.В.) е пратеник на 
Аллах са словото на Всевишния: 

® ô‰s) s9 öΝ à2u™!% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡àΡr& î“ƒÍ• tã Ïµø‹ 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 ви вече пратеник от самите вас. Тежко е за 
него вашето затруднение, загрижен е за вас, състра-
дателен е към вярващите, милосърден.”  

(сура ат-Теубе-128) 
   Да свидетелстваш, че Мухаммед е пратеник на Аллах 
означава да го следваш във всичко което е наредил, да 
вярваш в което е известил и да се отдалечиш от всичко 
което е забранил, за да обожаваш Аллах с каквото е от-
редил. 
Доказателство за молитвата и зекята, и разяснение на 
единобожието е словото на Аллах: 
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® !$tΒuρ (# ÿρâ É∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™!$ x uΖ ãm 

(#θßϑ‹ É) ãƒ uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?÷σ ãƒ uρ nο 4θx. ¨“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ß⎯ƒÏŠ Ïπ yϑÍhŠ s) ø9 $# ∩∈∪ 〈 

) ٠٠٥البينة (  
“И бе им повелено да служат единствено на Аллах 
предани Нему в религията, правоверни, и да отслуж-
ват молитвата и да раздават зекят (милостинята). 
Това е правдивата религия.”         ( сура ал-Бейина-5) 
 
А доказателство за говеенето е словото на Всевишния 
Аллах: 

® $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ |= ÏGä. ãΝ à6 ø‹ n=tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑx. |= ÏGä. 

’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö7 s% öΝ ä3 ª=yès9 tβθà) −Gs? ∩⊇∇⊂∪ 〈     

 ) ١٨٣البقرة ( 
“О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе 
предписано и на онези преди вас, за да се страхувате 
(в определени дни).”                      ( сура ал-Бакара-183 ) 
 
А доказателство за хаджа е словото на Аллах: 

® ¬!uρ ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# kÏm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$sÜ tGó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 

⎯ tΒuρ t x x. ¨βÎ* sù ©!$# ;© Í_ xî Ç⎯ tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yèø9 $# ∩®∠∪ 〈     

 ) ٠٩٧آل عمران ( 
“И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж 
при Дома-за онзи, който може да отиде, а който не 
увярва- Аллах е всебогат, не се нуждае от световете.”  
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(сура али Имран-97). 
 
 
 
 
 

Втората степен: Вярата (Имана) 
 

   Тя се състои от седемдесет и няколко части, най-ви-
соката е: няма друг бог освен Аллах. А най-ниската е: 
отстраняване на пречка от пътя, и срама е част от вяра-
та. 
Основите на Имана са шест: 
-да увярваш в Аллах 
-в меляйкетата 
-в низпосланите книги 
-в пратениците 
-в съдния ден 
-в съдбата, че хубавото и лошото са от Аллах. 

Доказателство за тези шест основи е словото на 
Всевишния Аллах: 

® * }§øŠ ©9 § É9ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑø9 $# É>Ì øó yϑø9 $# 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 не е да обръщате лице на изток или 
на запад, 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). 
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А доказателство за съдбата са думите на Аллах: 

® $̄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). 

 
 

 
Третата степен: Ихсан (благодетелност). 

 
    Ихсана се състои само от една основа. Тя е да слу-
жиш на Аллах като, че ли Го виждаш, а ако не Го виж-
даш, знай, че Той те вижда. Доказателство за това е 
словото на Аллах: 

® ¨βÎ) ©!$# yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θs) ¨?$# t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨ρ Ν èδ šχθãΖ Å¡øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ 〈  

 )  ١٢٨النحل (
“Аллах е с богобоязливите и с благодетелните.”  

(сура ал-Нахл-128). 

® ö≅ ©. uθs?uρ ’ n? tã Í“ƒ Í• yèø9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊄⊇∠∪ “Ï% ©! $# y71 t tƒ t⎦⎫ Ïm ãΠθà) s? 

∩⊄⊇∇∪ y7 t7 =s) s? uρ ’ Îû t⎦⎪ Ï‰Éf≈ ¡¡9 $# ∩⊄⊇®∪ … çµ ¯ΡÎ) uθèδ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Î=yèø9 $# 

 ) ٢٢٠-٢١٧الشعراء (    〉 ∪⊂⊅⊅∩

“ И се уповавай на Всемогъщия, Милосърдния, 
Който те вижда като се изправяш (за молитвата 
сам), и твоите движения сред покланящите се. Той 
наистина е Всечуващия, Всезнаещия.”       

  (сура аш-Шура-217-220) 
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® $tΒuρ ãβθä3 s? ’ Îû 5βù'x© $tΒ uρ (#θè=÷G s? çµ ÷Ζ ÏΒ ⎯ ÏΒ 5β# u™ö è% Ÿωuρ tβθè=yϑ÷ès? 

ô⎯ ÏΒ    @≅ yϑtã   ωÎ)  $̈Ζ à2 ö/ ä3 ø‹ n=tæ # ·Šθåκ à− øŒÎ) tβθàÒ‹ Ï è? Ïµ‹Ïù 〈    

 )  ٠٦١يونس (
“С каквото и да се заемеш, и каквото да четеш от 
Корана, и каквато работа да вършите, над вас Ние 
сме свидетели, още щом навлезете в нея.”  

(сура Юнус-61). 
 А доказателство от Суннета: е известния хадис на 
Джебраил, от Омер ибн ал-Хаттаб-Аллах да е доволен 
от него- казва: 

ا                 (( ع علين لم اذ طل  بينما نحن جلوس عند النبي صلي اهللا عليه و س
ا       ر               برجل شد يد بياض الثي ه أث رى علي شعر، ال ي د سواد ال شد ي

ه      السفر و ال يعرفه منا أحد، فجلس الى        النبّي صلىاهللا فأسند رآبتي
ال              ه و ق ى فخذ ي ا : الى رآبتيه، و وضع  آفيه عل د أخبرني    ي محّم

ال ول: عن االسالم، فق د رس ه اال اهللا و أن محّم شهد أن ال ال  أن ت
ّج البيت    اهللا، و تقيم الصالة و تؤتي الزآاة و تص       وم رمضان و تح

   .فعجبنا له يسأ له و يصّد قه. صدقت: استطعت اليه سبيال، قال ان
ه و           : أخبرني عن االيمان، قال   : قال ه و آتب اهللا و مالئكت أن تؤمن ب

ال    ّره، ق ره و ش در خي ر و بالق وم اآلخ له و الي ن  : رس ي ع أخبرن
راك   أن تعبد اهللا آأنك تراه، فان لم تكن تراه          : قال. االحسان ه ي . فان

ال ال   : ق ساعة، ق ن ال ي ع ن     : أخبرن أعلم م ا ب سؤول عنه ا الم م
ا، و أن       : قال  . أخبرني عن أماراتها  : قال. السائل أن تلد األمة رّبته

ان              ّشاء يتطاولون في البني ال . ترى الحفاة العراة العالة  رعاء ال : ق
ال   . فمضى ا        : فلبثنا مليا فق سائل؟ قلن د رون من ال ا عمر أت اهللا و : ي

    ))  هذا جبريل أتاآم يعلمكم أمر د ينكم: قال. رسوله أعلم
“Както си бяхме седнали около Пратеника на Аллах 
(С.А.В.) изведнъж дойде един човек с много бяли дрехи, 
с много черна коса, нямаше следи по него, че е пътник, 
и никой от нас не го познаваше. Седна до Пратеника 
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(С.А.В.) и залепи коленете си до коленете му, сложи 
дланите си на бедрата му и рече: ”О, Мухаммед, из-
вести ме какво е Ислям? А той му отвърна: Да свиде-
телстваш, че няма друг бог освен Аллах, и че Мухам-
мед е Неговия пратеник, да отслужваш  молитвата 
си, да раздаваш зекята, да говееш Рамазана и да 
извършиш поклонението хадж, ако имаш възмож-
ност. 
Рече: Искрен си. Тогава се зачудихме, пита го, след 
това потвърждава отговора му. 
Рече: Извести ме какво е Иман? 
Рече му: Да вярваш в Аллах, в меляйкетата Му, в 
книгите Му, в пратениците Му, в Съдния ден, и в съд-
бата (в доброто и лошото). 
Рече: Известиме какво е Ихсан? 
Рече му: Да обожаваш Аллах като че ли го виждаш, и 
ако не го виждаш, да знаеш, че Той те вижда. 
Рече: Извести ме за Часа! 
Рече му: Питаният не знае повече от питащият. 
Рече: Извести ме някои от неговите признаци! 
Рече му: Да роди робинята своята господарка и да 
видиш босите, голите и бедни овчари да се надпре-
варват в големината на къщите си. 
Рече: И си отиде. Така постояхме малко и рече: Ей, 
Омер, знаете ли кой беше питащият?  
Рекохме: Само Аллах и Неговия пратеник знаят. 
Рече: Това беше Джебраил дойде за да ви научи 
вашата религия.” 
 

Третата основа: Познаване на пратеника 
Мухаммед(С.А.В.) 

 
    Той е Мухаммед син на Абдуллах, син на Абдул-
Мутталиб, син на Хашим, а Хашим е от Курейш, а Ку-
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рейш от арабите, а арабите са от потеклото на Исмаил, 
син на Ибрахим  ал-Халил (С.А.В.). Живял е 63 годи-
ни, 40 преди да стане пратеник на Аллах, и 23 като 
пророк и пратеник. Беше известен със (сура) “Учи”,а 
беше изпратен със (сура) ”Обвиващият се” в Мекка. 
Аллах го изпрати за да предпази хората от многобо-
жието, и да ги приканва към единобожие. Доказател-
ство зо това е словото на Аллах: 

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ã ÏoO £‰ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρr' sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷ Éi9s3 sù ∩⊂∪ y7 t/$u‹ ÏO uρ 

ö Îdγ sÜ sù ∩⊆∪ t“ ô_”9 $# uρ ö àf÷δ$$sù ∩∈∪ Ÿωuρ ⎯ ãΨ ôϑs? ç ÏY õ3 tGó¡ n@ ∩∉∪ 

šÎh/ t Ï9 uρ ÷ É9ô¹ $$sù ∩∠∪ 〈    ) ٠٠٧-٠٠١المدثر ( 

“О,ти, който се обвиваш (в своите постели), стани и 
предупреждавай, и твоя Господар възвеличавай, и 
дрехите си почиствай, и скверността отбягвай, и 
даденото не намеквай, ще получиш повече, и в 
името на твоя Господар бъди търпелив.”  

(сура ал-Муддессир-1-7). 
   Значението на “стани и предупреждавай”-да преду-
преждава от многобожието и да приканва към едино-
божие.”И твоя Господар възвеличавай”-възвелича-
вай Го с единобожие,”и дрехите си почиствай”-тоест 
изчисти делата си от многобожие.”И скверността 
отбягвай”-скверността и долите. А отбягвай-значи да 
ги изоставиш, и онези които ги обожават, и да си дале-
че от тях. 

    Цели десет години приканваше само към единобожие 
и след десетте, беше издигнат към небесата, където му 
бе отредено петте молитви. Отслужваше ги в Мекка три 
години, ислед това му беше наредено да се изсели за 
Медина. А изселване означава: да се изселиш от държа-



 ٢١

вата в която се обожават идоли към някоя ислямска 
държава. Това изселване важи до Съдния ден. Доказа-
телство за това е словото на Всевишния Аллах: 

® ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ ÍκÅ¦àΡr& (#θä9$s% zΝŠ Ïù 

÷Λ ä⎢Ζ ä. ( (#θä9$s% $̈Ζ ä. t⎦⎫ Ï yèôÒtGó¡ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 (# þθä9$s% öΝ s9 r& ô⎯ ä3 s? 

ÞÚ ö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡ uρ (#ρã Å_$ pκ çJsù $pκ Ïù 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù öΝ ßγ1uρù'tΒ æΛ©⎝ yγ y_ ( 

ôNu™!$ y™ uρ # · ÅÁtΒ ∩®∠∪ ωÎ) t⎦⎫ Ï yèôÒ tFó¡ßϑø9 $# š∅ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# 

Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# u ρ Èβ≡ t$ ø! Èθø9 $# u ρ Ÿ ω tβθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ \'s#‹ Ïm  Ÿωu ρ tβρ ß‰ tGöκ u‰  

Wξ‹ Î7 y™ ∩®∇∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù © |¤tã ª!$# βr& uθà ÷ètƒ öΝ åκ ÷] tã 4 šχ% x. uρ ª!$# 

# ‚θà tã # Y‘θà xî ∩®®∪ 〈     ) ٠٩٩-٠٩٧النساء  ( 

“Наистина, когато меляйкетата приберат душите 
на угнетилите себе си, ще им рекат: в какво поло-
жение бяхте? Ще рекат: бяхме безсилни на земята. 
Ще рекат: не беше ли просторна земята на Аллах, 
та да се преселите из нея? На тези мястото им е в 
джехеннема и колко лоша участ е той, освен за сла-
бите от мъжете, жените и децата, които са немощни 
и не намират път.Тези Аллах може да извини, 
Аллах е извиняващ, опрощаващ.”  

(сура ан-Ниса-97-99). 
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® y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ ¨βÎ) © ÅÌö‘ r& ×π yèÅ™≡ uρ }‘≈ −ƒ Î* sù Èβρ ß‰ç7 ôã $$sù 

 )  ٠٥٦العنكبوت (    〉 ∪∌∋∩

“О, мои вярващи раби, наистина моята земя е об-
ширна, за това единствено на Мене служете.”  

(сура ал-Анкебут-56). 
   Казва Бегави-Аллах да му се смили-:( Причината за 
спускането на това знамение е, че мусюлманите които 
бяха в Мекка не се преселиха, и Аллах се обърна към 
тях като ги нарече вярващи). 
  А доказателство за изселването от Суннета са думите 
на Мухаммед (С.А.В.): 

 ال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، و ال تنقطع التوبة حتى ((
  ))تطلع الشمس من مغربها

“Изселването няма да престане, докато не престане 
покаянието (теубето), а покаянието няма да престане 
докато не изгрее слънцето от запад.” 
   Когато се установи в Медина му се наредиха 
останалите ислямски прописи, като зекята, говеенето, 
хаджа, езана, джихада (борба в името на Аллах), нареж-
дане на доброто и забраняване на лошото и други. Живя 
в Медина 10 години и след това умира като оставя ре-
лигията цялостна. Това е неговата религия: няма добро 
и той да не е напътил хората към него, няма лошо, и той 
да не ги е предупредил от него. Доброто, към което 
упътваше: служене единствено на Аллах и всичко което 
обича Аллах, и е доволен от него. А лошото, от което 
предупреждаваше е: многобожието и всичко, което не 
удобряваше и го изоставяше. 
    Аллах го изпрати към цялото човечество, и задължи 
всички да го следват-джиновете и хората. Доказател-
ство за това е словото на Аллах: 
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® 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  Пратеника  на  Аллах  към 
всички вас.”                                      (сура ал-Еараф-158). 
Чрез него Аллах предаде цялостно религията. Доказа-
телство за това е словото на Аллах: 

® tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ 

àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ 〈    ) ٠٠٣المائدة  ( 

“Днес изградих цялостно на вас вашата религия и 
изпълних Своята благодат към вас и съм доволен, че 
Исляма е вашата религия.”              (сура ал-Маиде-3). 
 
А доказателство за неговата смърт (С.А.В.) е словото на 
Аллах:  

® y7 ¨ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ Νåκ ¨Ξ Î) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β ∩⊂⊃∪ ¢Ο èO öΝ ä3 ¯ΡÎ) tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# y‰Ζ Ïã 

öΝ ä3 În/ u‘ šχθßϑÅÁtGøƒ rB ∩⊂⊇∪ 〈    ) ٠٣١-٠٣٠الزمر ( 

“Наистина, ти ще умреш (о, Мухаммед) и те ще ум-
рат. После в деня на съживяването пред вашия Гос-
подар ще се оспорвате.”             (сура аз-Зумер-30-31). 
 
И след като умрат хората, ще бъдат съживени. Доказа-
телство за това е словото на Всевишния Аллах: 
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® * $pκ ÷] ÏΒ öΝ ä3≈ oΨ ø) n=yz $pκ Ïùuρ öΝ ä. ß‰‹ ÏèçΡ $pκ ÷] ÏΒuρ öΝ ä3 ã_Ì øƒ éΥ ¸ο u‘$ s? 

3“t ÷zé& ∩∈∈∪ 〈    ) ٠٥٥طه ( 

“От нея ви сътворихме и в нея ви връщаме, и от там 
ще ви извадиме още веднъж”.  

(сура Та-ха-55). 

® ª!$# uρ /ä3 tFu; /Ρr& z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# $Y?$ t7 tΡ ∩⊇∠∪ §Ν èO ö/ ä. ß‰Š Ïèãƒ $pκ Ïù 

öΝ à6 ã_Ì øƒ ä†uρ % [`# t ÷zÎ) ∩⊇∇∪ 〈   ) ٠١٨-٠١٧نوح  ( 

“И ви създаде (от пръст) от земята да израснете. 
После ще ви върне в нея и отново ще ви извади (в 
Съдния ден).”                                         (сура Нух-17-18). 
 
И след съживяването ще бъдат съдени и наградени за 
делата им. Доказателство за това е словото на Аллах: 

® ¬!uρ $tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y“Ì“ ôfu‹ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θä↔ ¯≈ y™ r& $yϑÎ/ (#θè=ÏΗ xå y“Ì“ øg s†uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ |¡ômr& © o_ ó¡çt ø:$$Î/ ∩⊂⊇∪ 〈    

 )  ٠٣١نجم ال(
“На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята 
за да въздаде на злосторниците за деянията им, и за 
да въздаде на благодетелните с най-прекрасното.”  

(сура ан-Неджм-31). 
Който отрече съживяването е неверник. 
Доказателство за това е словото на Аллах: 
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® zΝ tã y— t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρã x x. βr& ⎯ ©9 (#θèV yèö7 ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n? t/ ’ În1u‘ uρ £⎯ èV yèö6 çGs9 §Ν èO 

¨βàσ ¬7 t⊥ çGs9 $yϑÎ/ ÷Λ ä⎢ù=ÏΗ xå 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ’ n? tã «!$# × Å¡o„ ∩∠∪ 〈      

 )  ٠٠٧التغابن (
“Неверниците твърдят, че не ще бъдат съживени. 
Кажи: Не, кълна се в моя Господар, ще бъдете съжи-
вени, после ще бъдете известени за вашите дела. За 
Аллах това е лесно.”  

(сура ат-Тегабун-7). 
Аллах изпрати всички пратеници-благовестители и 
предупредители.Доказателство за това са думите на 
Аллах: 

 ® Wξß™ •‘ t⎦⎪ Î Åe³ t6 •Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒuρ ξy∞ Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n? tã «!$# 

8π ¤fãm y‰÷è t/ È≅ ß™ ”9  ) ١٦٥النساء (    〉 #$

“Пратеници-благовестители и предупредители, за да 
нямат хората довод срещу Аллах, след пратеници-
те.”                                                        (сура ан-Ниса-165). 
Първият от тях е Нух (А.С.), а последният е Мухаммед 
(С.А.В.), той е края на пророчеството. Доказателство, че 
първият е Нух, е словото на Аллах: 

® * !$̄ΡÎ) !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) !$yϑx. !$uΖ ø‹ ym÷ρr& 4’ n<Î) 8yθçΡ z⎯↵Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ .⎯ ÏΒ 

⎯ Íν Ï‰÷èt/ 〈    )١٦٣اء النس(   

“Ние ти вдъхновихме (вахй), както вдъхновихме на 
Нух и на пратениците след него.”  

(сура ан-Ниса-163). 
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     На всеки народ Аллах му изпрати пратеник, от Нух 
до Мухаммед, нареждайки им да служат само на Аллах-
единствения, и им забрани да служат на идоли. Доказа-
телство за това е словото на 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 всеки народ изпратихме пратеник: Служете 
на Аллах и се отстранете от идолите.”  

(сура ан-Нахл-36). 
Аллах повели на всички хора да не вярват в идолите, а 
да вярват само в Аллах. 
    Казва ибн Кайим-Аллах да му се смили-:( Идол, 
означава онова, когато човек прекрачи границата и за-
почне да му служи, да го следва ида му се подчинява 
.Идолите са много, но водачите им са пет: 

• -Иблис-Аллах  го проклел. 
• -Всеки на който му се служи и той е 

доволен. 
• -Всеки, който приканва хората да му служат и     

да го     обожават. 
• -Всеки, който казва, че знае невидимото. 
• -И който пресъжда не по каквото е низпослал 

Аллах в Корана. 
Доказателство за това е словото на Аллах: 
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® Iω oν# t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰s% t⎦ ¨⎫ t6 ¨? ß‰ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 $# 4 ⎯ yϑsù ö à õ3 tƒ 

ÏNθäó≈ ©Ü9 $$Î/ -∅ÏΒ÷σ ãƒ uρ «!$$Î/ Ï‰s) sù y7 |¡ôϑ tGó™ $# Íο uρó ãèø9 $$Î/ 4’ s+ øO âθø9 $# 

Ÿω tΠ$|ÁÏΡ$# $oλm; 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïÿ xœ îΛ⎧Î=tæ ∩⊄∈∉∪ 〈     ) ٢٥٦البقرة  ( 

“Няма принуждение в религията. Отличи се вече 
истината от заблудата. Който отхвърли идолите, а 
повярва в Аллах, той се е хванал за най-здравата 
връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всез-
наещ.”                                               (сура ал-Бакара-256). 
 
И това е значението на: “Няма друг бог освен Аллах”. 
И Мухаммед (С.А.В.) казва в следния хадис: 

 رأس األمر االسالم، و عموده الصالة ، و ذ روة سنامه الجهاد ((
  في

  )) سبيل اهللا 
“ Главата на повелята е Исляма, а неговия стълб е мо-
литвата, а връхната му точка е Джихада-борбата в 
името на Аллах.) 

 
Всевишния Аллах е всезнаещ !  

 


