ﺑﺴﻢ اﷲ 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:

〈 ∩⊇∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0 ®
(#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# ωÎ) ∩⊄∪ Aô£äz ’Å∀s9 z⎯≈|¡ΣM}$# ¨βÎ) ∩⊇∪ ÎóÇyèø9$#uρ ®
Îö9¢Á9$$Î/ (#öθ|¹#uθs?uρ Èd,ysø9$$Î/ (#öθ|¹#uθs?uρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ
(٠٠٣-٠٠١ ∪⊂∩ 〈 )اﻟﻌﺼﺮ
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).

١

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:

〈 šÎ7/Ρs%Î! öÏøótGó™$#uρ ª!$# ωÎ) tµ≈s9Î) Iω …çµ¯Ρr& óΟn=÷æ$$sù ®
(٠١٩ )ﻣﺤﻤﺪ
“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 мусюлманин 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 препитанието, 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:

4’n<Î) !$uΖù=y™ö‘r& !$uΚx. ö/ä3ø‹n=tæ #´‰Îγ≈x© Zωθß™u‘ óΟä3ö‹s9Î) !$uΖù=y™ö‘r& !$¯ΡÎ) ®
çµ≈tΡõ‹s{r'sù tΑθß™§9$# ãβöθtãöÏù 4©|Âyèsù ∩⊇∈∪ Zωθß™u‘ šχöθtãöÏù
(٠١٦-٠١٥ )اﻟﻤﺰﻣﻞ

〈 ∩⊇∉∪ Wξ‹Î/uρ #Z‹÷{r&

“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)
٢

2-Че Аллах не е доволен да Му се съдружава, който и
да е, нито приближено меляйке (ангел), нито изпратен
пратеник.
Казва Всевишния Аллах:

〈 ∩⊇∇∪ #Y‰tnr& «!$# yìtΒ (#θããô‰s? Ÿξsù ¬! y‰Éf≈|¡yϑø9$# ¨βr&uρ ®
(٠١٨ )اﻟﺠﻦ
“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:

šχρ–Š!#uθãƒ ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ šχθãΖÏΒ÷σãƒ $YΒöθs% ß‰ÅgrB ω ®
÷ρr& öΝèδu™!$oΨö/r& ÷ρr& öΝèδu™!$t/#u™ (#þθçΡ%Ÿ2 öθs9uρ …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ¨Š!$ym ô⎯tΒ
z⎯≈yϑƒM}$# ãΝÍκÍ5θè=è% ’Îû |=tFŸ2 y7Í×¯≈s9'ρé& 4 öΝåκsEuÏ±tã ÷ρr& óΟßγtΡ≡uθ÷zÎ)
$pκÉJøtrB ⎯ÏΒ “ÌøgrB ;M≈¨Ζy_ óΟßγè=Åzô‰ãƒuρ ( çµ÷ΨÏiΒ 8yρãÎ/ Νèδy‰−ƒr&uρ
4 çµ÷Ψtã (#θàÊu‘uρ öΝåκ÷]tã ª!$# š_ÅÌu‘ 4 $yγ‹Ïù t⎦⎪Ï$Î#≈yz ã≈yγ÷ΡF{$#
〈 ∩⊄⊄∪ tβθßsÎ=øçRùQ$# ãΝèδ «!$# z>÷“Ïm ¨βÎ) Iωr& 4 «!$# Ü>÷“Ïm y7Í×¯≈s9'ρé&
(٠٢٢ )اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ

٣

“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 синовете 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:

〈 ∩∈∉∪ Èβρß‰ç7÷èu‹Ï9 ωÎ) }§ΡM}$#uρ £⎯Ågø:$# àMø)n=yz $tΒuρ ®
(٠٥٦ )اﻟﺬارﻳﺎت
“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 единството на Аллах. Най-великото, което повели Аллах
това е единобожието, тоест да служиш единствено на
Аллах. А най лошото, което въз-брани е многобожието, тоест да се молиш на друг заедно с Аллах.
Казва Всевишния Аллах:

(٠٣٦  〈 )اﻟﻨﺴﺎء$\↔ø‹x© ⎯ÏµÎ/ (#θä.Îô³è@ Ÿωuρ ©!$# (#ρß‰ç6ôã$#uρ * ®
“И служете единствено на Аллах, и нищо не
съдружавайте с Него!”
(сура ал-Ниса-36).
٤

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:

(٠٠٢  ∪⊄∩ 〈 )اﻟﻔﺎﺗﺤﺔš⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ß‰ôϑysø9$# ®
“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:

(#ρß‰àfó¡n@ Ÿω 4 ãyϑs)ø9$#uρ ß§ôϑ¤±9$#uρ â‘$yγ¨Ψ9$#uρ ã≅øŠ©9$# ÏµÏG≈tƒ#u™ ô⎯ÏΒuρ ®
βÎ) ∅ßγs)n=yz “Ï%©!$# ¬! (#ρß‰ß∨ó™$#uρ Ìyϑs)ù=Ï9 Ÿωuρ Ä§ôϑ¤±=Ï9
(٠٣٧ )ﻓﺼﻠﺖ

〈 ∩⊂∠∪ šχρß‰ç7÷ès? çν$−ƒÎ) öΝçFΖà2
٥

“И от Неговите знамения са ноща и денят и слънцето 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).

Ïπ−GÅ™ ’Îû uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ “Ï%©!$# ª!$# ãΝä3−/u‘ χÎ) ®
…çµç7è=ôÜtƒ u‘$pκ¨]9$# Ÿ≅ø‹©9$# ©Å´øóãƒ Ä¸óyêø9$# ’n?tã 3“uθtGó™$# §ΝèO 5Θ$−ƒr&
Ÿωr& 3 ÿ⎯ÍνÍö∆r'Î/ ¤N≡t¤‚|¡ãΒ tΠθàf‘Ζ9$#uρ tyϑs)ø9$#uρ §
} ôϑ¤±9$#uρ $ZWÏWym
〈 ∩∈⊆∪ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# >u‘ ª!$# x8u‘$t6s? 3 âö∆F{$#uρ ß,ù=sƒø:$# ã&s!
(٠٥٤ )اﻷﻋﺮاف
“Наистина, вашия Господар е Аллах, Който сътвори 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:

⎯ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ öΝä3s)n=s{ “Ï%©!$# ãΝä3−/u‘ (#ρß‰ç6ôã$# â¨$¨Ψ9$# $pκš‰r'¯≈tƒ ®
$V©≡tÏù uÚö‘F{$# ãΝä3s9 Ÿ≅yèy_ “Ï%©!$# ∩⊄⊇∪ tβθà)−Gs? öΝä3ª=yès9 öΝä3Î=ö6s%

٦

z⎯ÏΒ ⎯ÏµÎ/ ylt÷zr'sù [™!$tΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# z⎯ÏΒ tΑt“Ρr&uρ [™!$oΨÎ/ u™!$yϑ¡¡9$#uρ
šχθßϑ=n ÷ès? öΝçFΡr&uρ #YŠ#y‰Ρr& ¬! (#θè=yèøgrB Ÿξsù ( öΝä3©9 $]%ø—Í‘ ÏN≡tyϑ¨V9$#
(٠٢٢-٠٢١ ∪⊄⊄∩ 〈 )اﻟﺒﻘﺮة
“О,хора, служете на своя Господар, Който е сътворил 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: (Създателят 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 наказанието Му, покаянието, искането на помощ, търсене на
закрила от Него, курбана (жертвоприношението) и изпълняване на обета, и други ибадети които Аллах е
заповядал -всичките са за Аллах, Който казва:

〈 ∩⊇∇∪ #Y‰tnr& «!$# yìtΒ (#θããô‰s? Ÿξsù ¬! y‰Éf≈|¡yϑø9$# ¨βr&uρ ®
(٠١٨ )اﻟﺠﻦ
“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.
٧

Доказателство за това е словото на Всевишния Аллах:

$yϑ¯ΡÎ*sù ⎯ÏµÎ/ …çµs9 z⎯≈yδöç/ Ÿω tyz#u™ $·γ≈s9Î) «!$# yìtΒ äíô‰tƒ ⎯tΒuρ ®
〈 ∩⊇⊇∠∪ tβρãÏ≈s3ø9$# ßxÎ=øãƒ Ÿω …çµ¯ΡÎ) 4 ÿ⎯ÏµÎn/u‘ y‰ΖÏã …çµç/$|¡Ïm
(١١٧ )اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن
“А който призовава друг бог заедно с Аллах без
довод за това, равносметката му е при неговия
Господар. Наистина, неверниците няма да се спасят.”
(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:

š⎥⎪Ï%©!$# ¨βÎ) 4 ö/ä3s9 ó=ÉftGó™r& þ’ÎΤθãã÷Š$# ãΝà6š/u‘ tΑ$s%uρ ®
〈 ∩∉⊃∪ š⎥⎪ÌÅz#yŠ tΛ©⎝yγy_ tβθè=äzô‰u‹y™ ’ÎAyŠ$t6Ïã ô⎯tã tβρçÉ9õ3tGó¡o„
(٠٦٠ )ﻏﺎﻓﺮ
“И рече вашия Господар: Зовете ме, и аз ще ви откликна! Наистина онези, които от високомерие не
ми служат, ще влязат в Джехеннема унизени.”
(сура Гафир-60).
Доказателство за страхопочитанието е словото на
Всевишния Аллах:

〈 ∩⊇∠∈∪ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ•Β Λä⎢Ζä. βÎ) Èβθèù%s{uρ öΝèδθèù$y‚s? Ÿξsù ®
(١٧٥ )ﺁل ﻋﻤﺮان
٨

“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:

Ÿωuρ $[sÎ=≈|¹ WξuΚtã ö≅yϑ÷èu‹ù=sù ⎯ÏµÎn/u‘ u™!$s)Ï9 (#θã_ötƒ tβ%x. ⎯yϑsù ®
(١١٠  ∪⊃⊇⊇∩ 〈 )اﻟﻜﻬﻒ#J‰tnr& ÿ⎯ÏµÎn/u‘ ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ õ8Îô³ç„
“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:

)اﻟﻤﺎﺋﺪة

〈 ∩⊄⊂∪ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ•Β ΟçGΨä. βÎ) (#þθè=©.uθtGsù «!$# ’n?tãuρ ®
(٠٢٣

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

(٠٠٣  〈 )اﻟﻄﻼقÿ…çµç7ó¡ym uθßγsù «!$# ’n?tã ö≅©.uθtGtƒ ⎯tΒuρ ®
“И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен.”
(сура ат-Таляк-3).
А доказателство за искането на Неговите награди и
страха от Неговото наказание и смирението, е словото
на Всевишния Аллах:

$Y6xîu‘ $oΨtΡθããô‰tƒuρ ÏN≡uöy‚ø9$# ’Îû šχθããÌ≈|¡ç„ (#θçΡ$Ÿ2 öΝßγ¯ΡÎ) ®
(٠٩٠  ∪⊃®∩ 〈 )اﻷﻧﺒﻴﺎءš⎥⎫ÏèÏ±≈yz $uΖs9 (#θçΡ%Ÿ2uρ ( $Y6yδu‘uρ

٩

“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:

(١٥٠ ’ 〈 )اﻟﺒﻘﺮةÎΤöθt±÷z$#uρ öΝèδöθt±øƒrB Ÿξsù ®
“Затова не се страхувайте от тях, а се страхувайте
от Мен!”
( сура ал-Бакара-150 )
А доказателство за покаянието е словото на Всевишния
Аллах:

(٠٥٤ … 〈 )اﻟﺰﻣﺮçµs9 (#θßϑÎ=ó™r&uρ öΝä3În/u‘ 4’n<Î) (#þθç7ÏΡr&uρ ®
“И се обърнете към своя Господар и Му се отдайте.”
(сура аз-Зумар-54)
А доказателство за търсенето на помощ от Него са
словата Му:

)اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ

〈

∩∈∪ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ y‚$−ƒÎ)uρ ß‰ç7÷ètΡ x‚$−ƒÎ) ®
(٠٠٥

“Само на Теб служим и само от Теб искаме помощ.”
(сура ал-Фатиха-5).
И в следния хадис се казва:

.(( )) اذا اﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ
“Когато искаш помощ, искай я само от Аллах.”
А доказателство за търсенето на прикритие към Аллах
са Неговите слова:
١٠

〈 ∩⊄∪ Ä¨$¨Ψ9$# Å7Î=tΒ ∩⊇∪ Ä¨$¨Ψ9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è% ®
(٠٠٢-٠٠١ )اﻟﻨﺎس
“Кажи: (О, Мухаммед) прикривам се към Господаря на хората, Владетеля на хората.”
( сура ан-Нас-1-2 )
А доказателство за моленето на Аллах за помощ са
словата Му:

(٠٠٩  〈 )اﻷﻧﻔﺎلöΝà6s9 z>$yftFó™$$sù öΝä3−/u‘ tβθèW‹ÉótGó¡n@ øŒÎ) ®
“Когато молехте вашия Господар за помощ и ви откликна.”
( сура Енфал- 9)
А доказателство за курбана са словата на Всевишния
Аллах:

Éb>u‘ ¬! †ÎA$yϑtΒuρ y“$u‹øtxΧuρ ’Å5Ý¡èΣuρ ’ÎAŸξ|¹ ¨βÎ) ö≅è% ®
ãΑ¨ρr& O$tΡr&uρ ßNöÏΒé& y7Ï9≡x‹Î/uρ ( …çµs9 y7ƒÎŸ° Ÿω ∩⊇∉⊄∪ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$#
(١٦٣-١٦٢ )اﻷﻧﻌﺎم

〈 ∩⊇∉⊂∪ t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çRùQ$#

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

.(( )) ﻟﻌﻦ اﷲ ﻣﻦ ذ ﺑﺢ ﻟﻐﻴﺮ اﷲ
“Аллах е проклел който коли курбан за друг, а не за
Аллах.”
А доказателство за изпълняване на обета е словото на
Всевишния Аллах:

١١

〈 ∩∠∪ #ZÏÜtGó¡ãΒ …çν•Ÿ° tβ%x. $YΒöθtƒ tβθèù$sƒs†uρ Í‘õ‹¨Ζ9$$Î/ tβθèùθãƒ ®
(٠٠٧ )اﻹﻧﺴﺎن
“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 многобожието 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:

ÉΟù=Ïèø9$# (#θä9'ρé&uρ èπs3Í×¯≈n=yϑø9$#uρ uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω …çµ¯Ρr& ª!$# y‰Îγx© ®
〈 ∩⊇∇∪ ÞΟŠÅ6y⇔ø9$# â“ƒÍ–yêø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω 4 ÅÝó¡É)ø9$$Î/ $JϑÍ←!$s%
(٠١٨ )ﺁل ﻋﻤﺮان
١٢

“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:

tβρß‰ç7÷ès? $£ϑÏiΒ Ö™!#tt/ ©Í_¯ΡÎ) ÿ⎯ÏµÏΒöθs%uρ Ïµ‹Î/L{ ãΛ⎧Ïδ≡tö/Î) tΑ$s% øŒÎ)uρ ®
OπyϑÎ=x. $yγn=yèy_uρ ∩⊄∠∪ È⎦⎪Ï‰öκuy™ …çµ¯ΡÎ*sù ’ÎΤtsÜsù “Ï%©!$# ωÎ) ∩⊄∉∪
〈 ∩⊄∇∪ tβθãèÅ_ötƒ öΝßγ¯=yès9 ⎯ÏµÎ7É)tã ’Îû Zπu‹Ï%$t/
(٠٢٨-٠٢٦ )اﻟﺰﺧﺮف
“И когато Ибрахим рече на своя баща и на своя
народ: Аз отхвърлям това, на което служите, а (служа) само но Онзи, Който ме е създал. Той ще ме
напъти. И стори това слово да остане у неговите потомци, за да се върнат (към него).”
(сура аз-Зухруф-26-28).

$uΖoΨ÷t/ ¥™!#uθy™ 7πyϑÎ=Ÿ2 4’n<Î) (#öθs9$yès? É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ ö≅è% ®
x‹Ï‚−Gtƒ Ÿωuρ $\↔ø‹x© ⎯ÏµÎ/ x8Îô³èΣ Ÿωuρ ©!$# ωÎ) y‰ç7÷ètΡ ωr& ö/ä3uΖ÷t/uρ
١٣

(#θä9θà)sù (#öθ©9uθs? βÎ*sù 4 «!$# ÈβρßŠ ⎯ÏiΒ $\/$t/ö‘r& $³Ò÷èt/ $uΖàÒ÷èt/
(٠٦٤ )ﺁل ﻋﻤﺮان

〈 ∩∉⊆∪ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ $¯Ρr'Î/ (#ρß‰yγô©$#

“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:

$tΒ Ïµø‹n=tã î“ƒÍ•tã öΝà6Å¡àΡr& ô⎯ÏiΒ Ñ^θß™u‘ öΝà2u™!%y` ô‰s)s9 ®
∩⊇⊄∇∪ ÒΟŠÏm§‘ Ô∃ρâ™u‘ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ Νà6ø‹n=tæ ëÈƒÌym óΟšGÏΨtã
(١٢٨ )اﻟﺘﻮﺑﺔ

〈

“Дойде ви вече пратеник от самите вас. Тежко е за
него вашето затруднение, загрижен е за вас, състрадателен 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 отредил.
Доказателство за молитвата и зекята, и разяснение на
единобожието е словото на Аллах:
١٤

u™!$xuΖãm t⎦⎪Ïe$!$# ã&s! t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ ©!$# (#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ωÎ) (#ÿρâÉ∆é& !$tΒuρ ®
〈 ∩∈∪ ÏπyϑÍhŠs)ø9$# ß⎯ƒÏŠ y7Ï9≡sŒuρ 4 nο4θx.¨“9$# (#θè?÷σãƒuρ nο4θn=¢Á9$# (#θßϑ‹É)ãƒuρ
(٠٠٥ )اﻟﺒﻴﻨﺔ
“И бе им повелено да служат единствено на Аллах
предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват молитвата и да раздават зекят (милостинята).
Това е правдивата религия.”
( сура ал-Бейина-5)
А доказателство за говеенето е словото на Всевишния
Аллах:

|=ÏGä. $yϑx. ãΠ$u‹Å_Á9$# ãΝà6ø‹n=tæ |=ÏGä. (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ ®
〈 ∩⊇∇⊂∪ tβθà)−Gs? öΝä3ª=yès9 öΝà6Î=ö7s% ⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# ’n?tã
(١٨٣ )اﻟﺒﻘﺮة
“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:

4 Wξ‹Î6y™ Ïµø‹s9Î) tí$sÜtGó™$# Ç⎯tΒ ÏMøt7ø9$# kÏm Ä¨$¨Ζ9$# ’n?tã ¬!uρ ®
〈 ∩®∠∪ t⎦⎫Ïϑn=≈yèø9$# Ç⎯tã ;©Í_xî ©!$# ¨βÎ*sù txx. ⎯tΒuρ
(٠٩٧ )ﺁل 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.”
١٥

(сура али Имран-97).

Втората степен: Вярата (Имана)
Тя се състои от седемдесет и няколко части, най-високата е: няма друг бог освен Аллах. А най-ниската е:
отстраняване на пречка от пътя, и срама е част от вярата.
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:

É>Ìøóyϑø9$#uρ É−Îô³yϑø9$# Ÿ≅t6Ï% öΝä3yδθã_ãρ (#θ—9uθè? βr& §É9ø9$# }§øŠ©9 * ®
Ïπx6Í×¯≈n=yϑø9$#uρ ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ z⎯tΒ#u™ ô⎯tΒ §É9ø9$# £⎯Å3≈s9uρ
(١٧٧ )اﻟﺒﻘﺮة

〈 z⎯↵Íh‹Î;¨Ζ9$#uρ É=≈tGÅ3ø9$#uρ

“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).

١٦

А доказателство за съдбата са думите на Аллах:

(٠٤٩ )اﻟﻘﻤﺮ

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

“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 служиш на Аллах като, че ли Го виждаш, а ако не Го виждаш, знай, че Той те вижда. Доказателство за това е
словото на Аллах:

〈 ∩⊇⊄∇∪ šχθãΖÅ¡øt’Χ Νèδ t⎦⎪Ï%©!$#¨ρ (#θs)¨?$# t⎦⎪Ï%©!$# yìtΒ ©!$# ¨βÎ) ®
(١٢٨ )اﻟﻨﺤﻞ
“Аллах е с богобоязливите и с благодетелните.”
(сура ал-Нахл-128).

ãΠθà)s? t⎦⎫Ïm y71ttƒ “Ï%©!$# ∩⊄⊇∠∪ ÉΟŠÏm§9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ’n?tã ö≅©.uθs?uρ ®
ÞΟŠÎ=yèø9$# ßìŠÏϑ¡¡9$# uθèδ …çµ¯ΡÎ) ∩⊄⊇®∪ t⎦⎪Ï‰Éf≈¡¡9$# ’Îû y7t7=s)s?uρ ∩⊄⊇∇∪
(٢٢٠-٢١٧ ∪⊃⊄⊄∩ 〈 )اﻟﺸﻌﺮاء
“ 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)

١٧

® tβθè=yϑ÷ès? Ÿωuρ 5β#u™öè% ⎯ÏΒ çµ÷ΖÏΒ (#θè=÷Gs? $tΒuρ 5βù'x© ’Îû ãβθä3s? $tΒuρ
ô⎯ÏΒ

〈 Ïµ‹Ïù tβθàÒ‹Ïè? øŒÎ) #·Šθåκà− ö/ä3ø‹n=tæ $¨Ζà2 ωÎ) @≅yϑtã
)ﻳﻮﻧﺲ (٠٦١

“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:
)) ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺟﻠﻮس ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳ ﻠﻢ اذ ﻃﻠ ﻊ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ

رﺟﻞ ﺷﺪ ﻳﺪ ﺑﻴ ﺎض اﻟﺜﻴ ﺎب ﺷ ﺪ ﻳ ﺪ ﺳ ﻮاد اﻟ ﺸﻌﺮ ،ﻻ ﻳ ﺮى ﻋﻠﻴ ﻪ أﺛ ﺮ
ﻲ ﺻﻠىﺎﷲ ﻓﺄﺳﻨﺪ رآﺒﺘﻴ ﻪ
اﻟﺴﻔﺮ و ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﺎ أﺣﺪ ،ﻓﺠﻠﺲ اﻟﻰ اﻟﻨﺒ ّ
اﻟﻰ رآﺒﺘﻴﻪ ،و وﺿﻊ آﻔﻴﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺨ ﺬ ﻳ ﻪ و ﻗ ﺎل :ﻳ ﺎ ﻣﺤ ّﻤ ﺪ أﺧﺒﺮﻧ ﻲ
ﻋ ﻦ اﻻﺳ ﻼم ،ﻓﻘ ﺎل :أن ﺗ ﺸﻬﺪ أن ﻻ اﻟ ﻪ اﻻ اﷲ و أن ﻣﺤ ّﻤ ﺪ رﺳ ﻮل
ﺞ اﻟﺒﻴ ﺖ
اﷲ ،و ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة و ﺗﺆﺗﻲ اﻟﺰآﺎة و ﺗﺼﻮم رﻣ ﻀﺎن و ﺗﺤ ّ
ان اﺳﺘﻄﻌﺖ اﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ ،ﻗﺎل :ﺻﺪﻗﺖ .ﻓﻌﺠﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﻳﺴﺄ ﻟﻪ و ﻳﺼ ّﺪ ﻗﻪ.
ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ اﻻﻳﻤﺎن ،ﻗﺎل :أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑ ﺎﷲ و ﻣﻼﺋﻜﺘ ﻪ و آﺘﺒ ﻪ و
رﺳ ﻠﻪ و اﻟﻴ ﻮم اﻵﺧ ﺮ و ﺑﺎﻟﻘ ﺪر ﺧﻴ ﺮﻩ و ﺷ ﺮّﻩ ،ﻗ ﺎل :أﺧﺒﺮﻧ ﻲ ﻋ ﻦ
اﻻﺣﺴﺎن .ﻗﺎل :أن ﺗﻌﺒﺪ اﷲ آﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ ،ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﻩ ﻓﺎﻧ ﻪ ﻳ ﺮاك.
ﻗ ﺎل :أﺧﺒﺮﻧ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﺎﻋﺔ ،ﻗ ﺎل :ﻣ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺆول ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺄﻋﻠﻢ ﻣ ﻦ
اﻟﺴﺎﺋﻞ .ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ أﻣﺎراﺗﻬﺎ .ﻗﺎل  :أن ﺗﻠﺪ اﻷﻣﺔ رﺑّﺘﻬ ﺎ ،و أن
ﺗﺮى اﻟﺤﻔﺎة اﻟﻌﺮاة اﻟﻌﺎﻟﺔ رﻋﺎء اﻟ ﺸّﺎء ﻳﺘﻄ ﺎوﻟﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨﻴ ﺎن .ﻗ ﺎل:
ﻓﻤﻀﻰ .ﻓﻠﺒﺜﻨﺎ ﻣﻠﻴﺎ ﻓﻘ ﺎل :ﻳ ﺎ ﻋﻤ ﺮ أﺗ ﺪ رون ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﺎﺋﻞ؟ ﻗﻠﻨ ﺎ :اﷲ و
رﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ .ﻗﺎل :هﺬا ﺟﺒﺮﻳﻞ أﺗﺎآﻢ ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ أﻣﺮ د ﻳﻨﻜﻢ ((
“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
١٨

(С.А.В.) и залепи коленете си до коленете му, сложи
дланите си на бедрата му и рече: ”О, Мухаммед, извести ме какво е Ислям? А той му отвърна: Да свидетелстваш, че няма друг бог освен Аллах, и че Мухаммед е Неговия пратеник, да отслужваш молитвата
си, да раздаваш зекята, да говееш Рамазана и да
извършиш поклонението хадж, ако имаш възможност.
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 съдбата (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 надпреварват 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 АбдулМутталиб, син на Хашим, а Хашим е от Курейш, а Ку١٩

рейш от арабите, а арабите са от потеклото на Исмаил,
син на Ибрахим ал-Халил (С.А.В.). Живял е 63 години, 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 многобожието, и да ги приканва към единобожие. Доказателство зо това е словото на Аллах:

y7t/$u‹ÏOuρ ∩⊂∪ ÷Éi9s3sù y7−/u‘uρ ∩⊄∪ ö‘É‹Ρr'sù óΟè% ∩⊇∪ ãÏoO£‰ßϑø9$# $pκš‰r'¯≈tƒ ®
∩∉∪ çÏYõ3tGó¡n@ ⎯ãΨôϑs? Ÿωuρ ∩∈∪ öàf÷δ$$sù t“ô_”9$#uρ ∩⊆∪ öÎdγsÜsù
(٠٠٧-٠٠١ )اﻟﻤﺪﺛﺮ

〈 ∩∠∪ ÷É9ô¹$$sù šÎh/tÏ9uρ

“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 предупреждава от многобожието и да приканва към единобожие.”И твоя Господар възвеличавай”-възвеличавай 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 далече 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 държа٢٠

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

zΝŠÏù (#θä9$s% öΝÍκÅ¦àΡr& þ‘ÏϑÏ9$sß èπs3Í×¯≈n=yϑø9$# ãΝßγ9©ùuθs? t⎦⎪Ï%©!$# ¨βÎ) ®
ô⎯ä3s? öΝs9r& (#þθä9$s% 4 ÇÚö‘F{$# ’Îû t⎦⎫ÏyèôÒtGó¡ãΒ $¨Ζä. (#θä9$s% ( ÷Λä⎢Ζä.
( æΛ©⎝yγy_ öΝßγ1uρù'tΒ y7Í×¯≈s9'ρé'sù 4 $pκÏù (#ρãÅ_$pκçJsù ZπyèÅ™≡uρ «!$# ÞÚö‘r&
ÉΑ%y`Ìh9$# š∅ÏΒ t⎦⎫ÏyèôÒtFó¡ßϑø9$# ωÎ) ∩®∠∪ #·ÅÁtΒ ôNu™!$y™uρ
tβρß‰tGöκu‰ Ÿωu ρ \'s#‹Ïm tβθãè‹ÏÜtGó¡o„ Ÿ ω Èβ≡t$ø!Èθø9$#u ρ Ï™!$|¡ÏiΨ9$#u ρ
ª!$# šχ%x.uρ 4 öΝåκ÷]tã uθà÷ètƒ βr& ª!$# ©|¤tã y7Í×¯≈s9'ρé'sù ∩®∇∪ Wξ‹Î7y™
(٠٩٩-٠٩٧ )اﻟﻨﺴﺎء

〈 ∩®®∪ #Y‘θàxî #‚θàtã

“Наистина, когато меляйкетата приберат душите
на угнетилите себе си, ще им рекат: в какво положение 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 слабите 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).

٢١

Èβρß‰ç7ôã$$sù }‘≈−ƒÎ*sù ×πyèÅ™≡uρ ©ÅÌö‘r& ¨βÎ) (#þθãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# y“ÏŠ$t7Ïè≈tƒ ®
(٠٥٦ )اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت

〈 ∩∈∉∪

“О, мои вярващи раби, наистина моята земя е обширна, 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.):
 و ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ،)) ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﻬﺠﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﻮﺑﺔ
((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), нареждане на доброто и забраняване на лошото и други. Живя
в Медина 10 години и след това умира като оставя религията 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. Доказателство за това е словото на Аллах:
٢٢

〈 $·èŠÏΗsd öΝà6ö‹s9Î) «!$# ãΑθß™u‘ ’ÎoΤÎ) ÚZ$¨Ζ9$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ ö≅è% ®
(١٥٨ )اﻷﻋﺮاف
“Кажи: О, хора аз съм Пратеника на Аллах към
всички вас.”
(сура ал-Еараф-158).
Чрез него Аллах предаде цялостно религията. Доказателство за това е словото на Аллах:

©ÉLyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n=tæ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3oΨƒÏŠ öΝä3s9 àMù=yϑø.r& tΠöθu‹ø9$# ®
(٠٠٣  〈 )اﻟﻤﺎﺋﺪة$YΨƒÏŠ zΝ≈n=ó™M}$# ãΝä3s9 àMŠÅÊu‘uρ
“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:

y‰ΖÏã Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ öΝä3¯ΡÎ) ¢ΟèO ∩⊂⊃∪ tβθçFÍh‹¨Β Νåκ¨ΞÎ)uρ ×MÍh‹tΒ y7¨ΡÎ) ®
(٠٣١-٠٣٠  ∪⊇⊂∩ 〈 )اﻟﺰﻣﺮšχθßϑÅÁtGøƒrB öΝä3În/u‘
“Наистина, ти ще умреш (о, Мухаммед) и те ще умрат. После в деня на съживяването пред вашия Господар ще се оспорвате.”
(сура аз-Зумер-30-31).
И след като умрат хората, ще бъдат съживени. Доказателство за това е словото на Всевишния Аллах:

٢٣

¸οu‘$s? öΝä3ã_ÌøƒéΥ $pκ÷]ÏΒuρ öΝä.ß‰‹ÏèçΡ $pκÏùuρ öΝä3≈oΨø)n=yz $pκ÷]ÏΒ * ®
(٠٥٥ )ﻃﻪ

〈 ∩∈∈∪ 3“t÷zé&

“От нея ви сътворихме и в нея ви връщаме, и от там
ще ви извадиме още веднъж”.
(сура Та-ха-55).

$pκÏù ö/ä.ß‰ŠÏèãƒ §ΝèO ∩⊇∠∪ $Y?$t7tΡ ÇÚö‘F{$# z⎯ÏiΒ /ä3tFu;/Ρr& ª!$#uρ ®
(٠١٨-٠١٧  ∪∇⊇∩ 〈 )ﻧﻮح%[`#t÷zÎ) öΝà6ã_Ìøƒä†uρ
“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:

t⎦⎪Ï%©!$# y“Ì“ôfu‹Ï9 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ ¬!uρ ®
〈 ∩⊂⊇∪ ©o_ó¡çtø:$$Î/ (#θãΖ|¡ômr& t⎦⎪Ï%©!$# y“Ì“øgs†uρ (#θè=ÏΗxå $yϑÎ/ (#θä↔¯≈y™r&
(٠٣١ )اﻟﻨﺠﻢ
“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:

٢٤

§ΝèO £⎯èVyèö6çGs9 ’În1u‘uρ 4’n?t/ ö≅è% 4 (#θèVyèö7ãƒ ⎯©9 βr& (#ÿρãxx. t⎦⎪Ï%©!$# zΝtãy— ®
〈 ∩∠∪ ×Å¡o„ «!$# ’n?tã y7Ï9≡sŒuρ 4 ÷Λä⎢ù=ÏΗxå $yϑÎ/ ¨βàσ¬7t⊥çGs9
(٠٠٧ )اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ
“Неверниците твърдят, че не ще бъдат съживени.
Кажи: Не, кълна се в моя Господар, ще бъдете съживени, 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:

«!$# ’n?tã Ä¨$¨Ζ=Ï9 tβθä3tƒ ξy∞Ï9 t⎦⎪Í‘É‹ΨãΒuρ t⎦⎪ÎÅe³t6•Β Wξß™•‘ ®
(١٦٥ )اﻟﻨﺴﺎء

〈 È≅ß™”9$# y‰÷èt/ 8π¤fãm

“Пратеници-благовестители и предупредители, за да
нямат хората довод срещу Аллах, след пратениците.”
(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:

.⎯ÏΒ z⎯↵Íh‹Î;¨Ζ9$#uρ 8yθçΡ 4’n<Î) !$uΖø‹ym÷ρr& !$yϑx. y7ø‹s9Î) !$uΖø‹ym÷ρr& !$¯ΡÎ) * ®
(١٦٣ )اﻟﻨﺴﺎء

〈 ⎯ÍνÏ‰÷èt/

“Ние ти вдъхновихме (вахй), както вдъхновихме на
Нух и на пратениците след него.”
(сура ан-Ниса-163).
٢٥

На всеки народ Аллах му изпрати пратеник, от Нух
до Мухаммед, нареждайки им да служат само на Аллахединствения, и им забрани да служат на идоли. Доказателство за това е словото на Аллах:

©!$# (#ρß‰ç6ôã$# Âχr& »ωθß™§‘ 7π¨Βé& Èe≅à2 ’Îû $uΖ÷Wyèt/ ô‰s)s9uρ ®
(٠٣٦ )اﻟﻨﺤﻞ

〈 |Nθäó≈©Ü9$# (#θç7Ï⊥tGô_$#uρ

“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 започне 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:

٢٦

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

〈 ∩⊄∈∉∪ îΛ⎧Î=tæ ìì‹Ïÿxœ ª!$#uρ 3 $oλm; tΠ$|ÁÏΡ$# Ÿω

“Няма принуждение в религията. Отличи се вече
истината от заблудата. Който отхвърли идолите, а
повярва в Аллах, той се е хванал за най-здравата
връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всезнаещ.”
(сура ал-Бакара-256).
И това е значението на: “Няма друг бог освен Аллах”.
И Мухаммед (С.А.В.) казва в следния хадис:
 و ذ روة ﺳﻨﺎﻣﻪ اﻟﺠﻬﺎد،  و ﻋﻤﻮدﻩ اﻟﺼﻼة،)) رأس اﻷﻣﺮ اﻻﺳﻼم

ﻓﻲ
(( ﺳﺒﻴﻞ اﷲ
“ Главата на повелята е Исляма, а неговия стълб е молитвата, а връхната му точка е Джихада-борбата в
името на Аллах.)
Всевишния Аллах е всезнаещ !

٢٧

