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 Мюсюлманинът от къде трябва да взема неговата акида (убеждение)? 
Той я взема от книгата на Аллах и достоверния суннет на Неговия пророк         
(    

     ), който не говори напразно: {Това е само откровение, което му 
се разкрива} и всичко това да съответства с разбирането на сподвижниците 
(сахабите) Аллах да бъде доволен от тях и праведните предци. 
 Когато изпаднем в разногласие, към кое нещо трябва да се връщаме? 
Трябва да се връщаме към пречистото ни законодателство, и решението в това 
нещо е книгата на Аллах (Корана) и сунната на Неговия пратеник (    

     ), 
както Всевишния Аллах, казва: {и спорите ли за нещо, отнесете го към Аллах и 
към Пратеника} сура н иса , а Пророкът (    

     ), казва: “Оставих ви две 
неща, и никога няма да се заблудите, докато се придържате към тях Книгата 
на Аллах и сунната на еговия пророк (    

     )” (Му`етта). 
 а Съдния ден, коя група ще е спечелилата? Пратеникът на Аллах (    

     ), 
рече: “Общността ми ще се раздели на седемдесет и три групи, и всички ще бъдат 
в огъня, освен една. Рекоха: О, Пратенико на Аллах! Коя е тя? А той отвърна: 
“Тази, която изпълнява това, което върша аз и моите сподвижници” (Ахмед и 
Тирмизи). Затова истината е това, което е вършил Пратеника на Аллах (   

   

  

 ) и неговите сподвижници, затова трябва да го следваш и да се пазиш от 
нововъведенията ако искаш спасение, и да ти бъдат приети делата. 
 Кои са условията за приемането на едно праведно дело? Неговите условия 
са: ) Вярата в Аллах, в Неговото единобожие, а делата от езичник (неверник) 
не се приемат. ) Искреността: Тоест с това дело да се цели задоволството на 
Аллах или да бъде извършено единствено заради Аллах. ) Да бъде 
съответно на Пророка (    

     ) (тоест да бъде извършено така, както го 
е извършил Мухаммед (    

     )), също така не трябва да се служи на 
Аллах, освен така, както Той е заповядал, и ако не изпълни едно от 
споменатите условия, то неговото дело е отхвърлено (не е прието от Аллах), 
казва Аллах Всемогъщия Великия: {И ще преценим всяко дело, което те са 
извършили, и ще го превърнем в разпиляна прах} сура л уркан . 
 Колко са степените на Ислямската религия? Степените на Ислямската 
религия са три: Ислям, Иман и Ихсан. 
 Какво означава Ислям и колко са неговите основи? Ислям означава: 
Отдаването на Аллах чрез единобожие, подчинението към Него, 
отдалечаването от Ширк (съдружаване) и неговите извършители. Неговите 
основи са пет, Пророка (    

     ) ги споменава в словото: “Исляма е 
изграден върху пет основи Свидетелството, че няма друг бог, освен Аллах и 
че Мухаммед е Пратеника на Аллах, изпълнението на молитвата, даването 
на милостинята Зекят, поклонението Хадж и говеенето през месец 
Рамадан” (Бухари и Муслим). 
 Какво означава Иман (вяра) и колко са нейните основи? Иманът това е: 
Убеждение със сърцето, изричане с езика и извършването на дела с тялото, 
повишава се чрез подчинение (добри дела) и намалява чрез прегрешения. 
Казва Аллах Всемогъщия Великия: {за да подсили тяхната вяра} сура л етх , а 

Важни въпроси в живота 
на мюсюлманина 
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Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “Вярата е седемдесет и няколко 
степени, и най-превъзходната от тях е словото Ля иляхе иллеллах (Няма 
друг бог, освен Аллах), а най-ниската е да се премахне нещо което вреди от 
пътя, а срамът е част от вярата” (Муслим). Това нещо също е потвърдено от 
мюсюлманина, наблюдавайки го в самия него, той се чувства оживен при 
изпълнението на добри дела и слаб при извършването на лоши дела. Казва 
Аллах Всемогъщия Великия: {аистина добрините премахват злините}. 
ейните основи са шест Пророкът (    

     ) ги споменава в словото си, 
казвайки: “Да повярваш в Аллах, в еговите мелейкете, в еговите книги, в 
еговите пратеници, в Съдния ден и в Съдбата (предопределеното), в 
доброто и лошото й” (Бухари).     
 Какво означава словото Ля иляхе иллеллах? Да отречеш служенето 
(ибадетите) на всички божества, и да го потвърдиш единствено за Аллах 
Всемогъщия Великия. 
 Дали Аллах е с нас? Да, Аллах Всемогъщия Великия е с нас, обаче с 
Неговото знание, с Неговия слух, с Неговото зрение, с Неговата закрила, 
Всеобхватността Му, могъществото Му и желанието Му, а що се отнася до 
Неговата същност, то Той не е сред Неговите творения, и нищо от Неговите 
творения не може да го обхване. 
 Дали Аллах ще бъде видян (на земята) с просто око? Всички мюсюлмани са 
единодушни, че Аллах не може да бъде видян в земния живот, и че вярващите в 
отвъдния свят ще видят Аллах на Махшер и в Дженнета. Казва Аллах 
Всемогъщия Великия: {дни лица в този ден ще възсияят. Към своя Господар 
ще гледат} сура л Кийяме , 
 Каква е ползата да се знаят имената и качествата на Аллах? Наистина 
първата заповед, която Аллах е заповядал на Неговите творения е Неговото 
опознаване, а когато хората Го опознаят, то те Му служат така, както трябва 
(истински), казва Аллах Всемогъщия Великия: {И знай (о, Мухаммед), че 
няма друг бог, освен Аллах! И моли опрощение за своя грях и за вярващите 
мъже и жени} а хае , та споменаването на Аллах, за всеобхватния 
Му благодат, поражда адежда, а суровото Му отмъщение поражда Страх, а 
разбирането, че благата са единствено от Него, това поражда Благодарност. 
Затова целта е да се служи на Аллах чрез еговите имена и качества 
Убеждаването да се научат, да се разберат и да се практикуват. От имената на 
Аллах и Неговите качества има такива, които са похвални за самия раб като 
знание, милост и справедливост, също така от тях има такива, които порицават 
раба ако ги преписва върху себе си, като божественост, подчинение и 
превъзходство, също така за раба има качества който бива похвален и е 
длъжен да ги изпълнява, като служене, нужда, потребност, покорност 
(смиреност), търсене и други подобни, обаче тези качества са забранени за 
Аллах Всемогъщия Великия, затова най-обичаните творения от Аллах са тези, 
които са придобили качествата, които Аллах обича, и най-омразните творения 
от Аллах са тези, които си преписват качества, които Аллах ненавижда. 
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 Кой са прекрасните имена на Аллах? Аллах, Всемогъщият, Великият, 
казва: {Аллах има най-прекрасните имена. Зовете Го с тях} сура л Ара , 
също така е документирано от Пратеника на Аллах (    

     ), че е казал: 
“аистина Аллах има деветдесет и девет имена, сто освен едно, и който ги 
наизусти (разбере тяхното значение и ги практикува), ще влезе в Дженнета” 
(Бухари и Муслим). А тяхното наизустяване е ) Наизустяването на тяхното 
произношение и техният брой. ) Разбиране на тяхното значение, техният 
смисъл и вярата в тях, а когато кажеш: (Премъдрия) то тогава раба оставя 
всички повели на Аллах, защото всички тези повели, са според Неговата 
мъдрост, а когато каже: (Пресветия), то това им пояснява, че Аллах е Пречист 
и далече от всички недостатъци. ) Дуата към Аллах чрез тях, а тя се дели на 
два вида: а)Дуа възхвала и служене (ибадет). б) Дуа търсене и умоляване.  
А който проследи аетите от Корана и достоверният суннет, то той 

ще може да ги събере, а те са следните 
Име еговото значение 


Аллах

Аллах Притежателя на божествеността и служенето от всичките Му 
творения, Той е Обожаваният и Този, на Когото служим, и пред Който 
всичко се смирява и подчинява, и всички Му коленичат и се покланят, и 
за Него е всичкото служене.  

 
р-Рахману 

Всемилостивият Име сочещо всеобхватния Му рахмет, който рахмет 
обхваща всичките творения, и това име е специално за  Всевишния 
Аллах, и не е разрешено да се назовава друг с това име. 

 
р-Рахиму    

Милосърдният Милосърдният, Опрощаващият на вярващите в земния 
живот и в отвъдния, Той го напъти към слеженето единствено на Него, 
и Той ще ги удостои в отвъдния живот с Дженнета Си. 

 
л-Аувву    

Извиняващият Той е Този, Който премахва (изтрива) греха (на раба) и 
му го опрощава и не го наказва заради него, въпреки, че извършителя 
му заслужава наказание. 

 
л-Гауру    

Опрощаващият Той е Този, Който прикрива греха на неговия 
извършител и не го разобличава, и не го наказва, заради него. 

 
л-Гаару    

Много опрощаващият Име, което сочи към многото опрощаване на 
Аллах към раба Му, който раб е грешен търсещ прошка. 

 
р-Рауу    

Състрадателният Произлиза от състрадателност, което качество е по-
обхващащо от милостта и по-силно. 

 
л-Халиму    

Всеблагият (Въздържащият)Той е този, Който не избързва с 
наказанието върху рабите Му, въпреки способността да ги наказва, 
напротив ги извинява и им опрощава, когато Му се помолят за прошка. 

 
т-Теууабу    

Приемащият покаянието Той е Този, Който улеснява (дава) на рабите 
Си възможност да се покаят, след което им приеме покаянието. 

 
с-Сетииру    

Прикриващият Той е Този, Който прикрива Своя раб (когато сгреши) и 
не го разобличава пред останалите Му творения. И Той много обича от 
Своя раб да прикрива себе си и останалите, и да си прикрива също Аврета. 

   
л-Ганиѝю    

Пребоготият Той е Този, Който абсолютно никога не се нуждае от никое от 
Своите творения, поради абсолютното Му съвършенство и съвършените 
Му качаства. И обратно всичките творения се нуждаят от Него, и са 
бедняци, нуждаещи се от Неговите блага и от Неговата подкрепа. 

  Прещедрият (Благородният) Даващия много превъзходства и огромни 
дарове, дава каквото пожелае, на когото пожелае, както пожелае, 
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л-Кериму  когато Му търсят и когато не Му търсят, прекрива греховете и покрива 
недостатъците (дефектите на творенията). 

 
л-Кераму

ай- Щедрият Преувеличаващ в щедроста до край, и няма подобен на Него 
в това, и всичкото добро (превъзходства и блага) са единствено от Него, 
въздава на вярващите чрез превъзходството Му, и забавя на отричащите 
(упорстващите), и ще им търси сметка чрез справедливостта Си. 

 
л-Уеххабу

Вседаряващият Много даващ, дава без нищо в замяна, и дарява без да има 
интерес (без някакви цели), и облагадетелства без да Му търсят (хората) 

 
л-Джеуаду

Щедрият Прекалено даващият и даващ превъзходство на творенията, а 
за вярващите има по-голям и по-обилен дял от щедростта и 
превъзходството Му. 

 
л-Уедуду

Любящият Обича приближените Си и изпитва симпатия към тях с 
опрощението и благодатите, доволен е от тях и приема техните дела, и 
сторва за тях приемственост на земята.  

 
л-Му’ати 

Даващият Дава на когото пожелае от творенията Му, каквото пожелае 
от съкровищниците Му, а за приближените Му има по-обилен дял от 
даренията Му, и Той е Този, Който дава на всяко едно творение 
съотвения образ и вид. 

 
л-Уаасиу

Всеобхватният Всеобхватен в качествата Си, и никой не е в състояние 
да преброи възхваляването Му, с всеобхватно величие и управление, 
всеобхватно е опрощението и милостта Му, всеобхватни са и 
превъзходството, и благодеянието Му. 

 
л-Мухсину    

Благодетелният Той е Този, Който е Съвършен в същността Си, също 
така в имената, качествата и делата Си, сторил е най-доброто в 
творенията Си, и проявява благодеяние към творенията Си. 

 
 р-Раазику 

Даващия препитанието Той е Който дава прехраната на всичките Си 
творения, разпределил е тяхната прехрана преди да ги сътвори, като 
гарантира изпълването (завършването) й, дори и след време. 

 
 р-Раззеку 

Даващия (много) препитание Име сочещо към многото даване на 
прехрана на творенията Си. И Той Пречистият дава прехраната на 
творенията Си, преди да са Му я искали. 

 
л-Летиу

Всепроникващият Той е знаещия и най-дребните (малките, 
нищожните) неща, и нищо не е скрито от Него, дарява рабите Си с 
добро и с ползи от различни места, от там от където не са очаквали. 

 
л-Хабиру

Сведущият Той е Този, Чийто знание обхваща и скритите неща, така 
както обхваща и явните. 

 
л-еттеху 

Рзкриващият (Отсъждащият)Той е Който отваря от съкровищниците на 
владението Си, рахмета Си и препитанието, колкото пожелае, всичко 
според мъдростта и знанието Му. 

 
л-Алиму

Всезнаещият Той е Този, Чийто знание обхваща явното и скритото, 
тойното и явното, миналото, настоящето и бъдещето, и абсолютно 
нищо не е скрито от Него.  

 
л-Берру

Владетеля на доброто Той е Всеобхватния в доброто към творенията 
Си, дава прекалено и нито един не е способен да преброи и пресметне 
Неговите блага (благодати), Той е Правдив в обещанието Си: Който 
опрощава на раба Си, подкрепя го и го пази, приема и малкото от него 
и го увеличава (оразмерява). 

 
л-Хакиму

Премъдрият Той е Този, Който поставя нещата на точното им място, и 
не влиза в упрвлението Му нито дефекти, нито грешки. 
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л-Хакему 

Всевластващият Той е Този, Който отсъжда между творенията Си със 
справедливост, и не угнетява никой от тях, и Той е Този, Който низпосла 
книгата Си, Великата, за да съди (правилно) между хората. 

 
ш-Шаакиру    

Въздаващият Хвали този, който Му се подчинява и Го възхалява, и му 
въздава за делата, дори и да са малко, възнаграждава заради благодарността 
за благата с надбавяне в земния живот, и награда в отвъдният. 

 
ш-Шекууру 

Признателният При него се увеличават и малките дела на рабите, и им 
увеличава наградата. Аллах е признателен на раба, който е сполечил в 
благодарността (към Аллах) и с приемането му на делата от Аллах. 

 
л-

Джемилю

Прекрасният (Красивият)Той е красив (прекрасен) в същността Си и в 
имената Си и в качествата и делата Си, Красив с абсолютната и 
съвършената красота. 

 
л-Меджииду

Преславният Той е Този, на Когото принадлежи славата, щедростта, 
величието, издигането и високото положение на небесата и на земята. 

 
л-Уелиѝю

Покровителят Той управлява нещата (работите и положенията) на 
рабите, управлява и владението Си, и Той е избавителя и подкрепещия 
приближените Му. 

 
л-Хамиду

Всеславният Той е Възхваляваният в имената, качествата и делата Му. 
Той е Този, Който бива възхваляван в радост и вбеда, в трудност и в 
изобилие, и Той единствено заслужава абсолютната слава и похвала, 
защото е описан със съвършенство. 

 
л-Меуля

Закрилникът Той е Господаря, Владетеля, Избавителя и Помагащия на 
приближените Си.  

 
н-есиру

Избавителят Той е Този, Който помага с подкрепата Си на този, на 
когото е пожелал, и няма надделяване, победа над този, на когото 
Аллах е помагнал и го е подкрепил, и няма подкрепа и избавител за 
този, когото Аллах е унизил.  

 
с-Семиу

Всечуващият Той е Този, Чийто слух е обхванал всичко скрито и тайно, 
и всяко явно, разгласено и видно, даже обхваща всичките гласове, 
колкото и да са с най-малките подробности и изисканост или колкото и 
да са много и големи, и Той отвръща на този, който Го призовава. 

 
л-Бесиру

Всевиждащият Той е Този, Чийто зрение обхваща всичко 
съществуващо, Знаещия явното и неведомото, колкото и скрито да е то 
или явно, колкото и да е, дори с най-малките подробности и изисканост 
(най-дребното) или колкото и да е огромно. 

 
ш-Шехиду

Свидетелят Той е Надзорника на творенията Си, засвидетелства на Себе 
Си единственост (че Той е Един единствен), и справедливо отсъждане, 
също сведетелства на правдивостта на вярващите, когато вярват в 
единността Му, и вярват на пратениците и мелейкетата Му. 

 
р-Ракибу 

аблюдателят (адзорникът)Той е Наблюдател на творенията Си, и 
пресмятащ техните дела, не пропуска и кимването на окото (на човек), 
нито погрешната дума на мисълта (на умът). 

 
р-Раику

Доброжелателният Много доброжелателен в делата Си, и Той Пречистият, 
действа предпазливо (умерено, последователно и не избързва) в 
творенията и делата Си, действа към рабите Си с доброжелателност и 
нежност, и не ги натоварва повече от това, което могат да понесат, и 
Той Пречистият обича Своя раб, който е доброжелателен.  

 
л-Карибу

Близкият Близко (до рабите Си) със Своето знание и способността Си, 
близко е до абсолютно всичките Си творения, близо е до вярващите Си 
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раби, също е близко и с Неговата нежност и подкрепа, и едновременно 
с това е върху Своя Трон, и Неговата същност не се бърка (смества) с 
Неговите творения. 

 
л-

Муджибу

Откликващият (Отзоваващият)Той е Този, Който се отзовава ,отвръща 
на призова на зовящите, и на молбите на търсещите, според това, което 
изисква Неговата мъдрост и Неговото знание. 

 
л-Мукиту 

Въздаващият Той е Този, Който сътвори препитанието и прехраната 
(храната) и гарантира нейното достигане до творенията, и Той е Нейния 
пазител и Съхраняващ делата на рабите, без пропуск, намаляване или 
ощетяване. 

 
л-Хасибу

Търсещия сметка Той е Достатъчен на рабите Си за всичко, което ги 
интересува от повелите на религията им и от земните дела и проблеми, 
а за вярващите има специален и по-голям дял от Неговата 
задоволеност. И Той, Пречистият е Търсещия им сметка, за това което 
са вършили в земния живот. 

 
л-Му’мину

 

Утвръждаващият Той е Потвръждаващия пратениците и техните 
последователи със свидетелството Си за тях, че те са правдиви, и за 
това, което го дава като доводи за тяхната правдивост, и всяко едно 
спокойствие и сигурност в земния и отвъдния живот ги дарява Той. Той 
също е Утвръждаващ вярващите чрез това нещо, за да не ги угнетява и 
наказва и да не ги сполети ужаса на Съдния ден. 

 
л-Меннану

Облагодетелстващият Много даряващ, и даващ огромни благодати и 
обилно благодеяние към рабите Си. 

 
т-Таѝибу

Прекрасният Той е Пречист и Предпазен от всякакъв вид недостатъци и 
негативи, Той е Този, Който притежава красотата и абсолютното 
съвършенство, и Той е Многодаряващ добро на творенията Си, и Той, 
Пречистият не приема от делата и садаката, освен тези които са хубави 
придобити от халал, и които са искренно заради Него. 

 
ш-Шаи

Лечителят (Лекуващият) Който лекува сърцата и телата от техните 
болести, и няма в ръцете на рабите, освен това, което Аллах им е 
улеснил от лекарствата, а що се отнася до изцеряването (избавянето от 
дадената болест), то това е единствено в Неговите ръце. 

 
л-Хаизу

Пазителят (Съхраняващият)Той е Този, Който предпазва чрез 
превъзходството Си Своите вярващи раби и техните дела, също така 
отговаря и пази всичките Си творения със способността Си. 

 
л-Уекилу

Покровителят (Защитник)Той е Този, Който покровителства световете и 
се разпорежда с тях, с творението им и управлението. Той е Защтитник 
на творенията Си, от гледна точка на изобретението (създаването) и 
помощта, Той е Защитникът на вярващите, които са отправили делата 
си единствено към Него преди техния стремеж (за извършването им), и 
търсят помощта Му в момента, когато ги припечелват или работят за 
тях, и Го прославят и Му благодарят след сдобиването им, и приемат и 
са доволни от отреденото им след съответното им изпитание.  

 
л-Халлеку

Твореца Име сочещто към многото творене на Всевишния Аллах, и Той, 
Пречистият не престава да твори и това Негово качество е постоянно. 

 
л-Халику

Сътворителят Той е Началният (Първият) Творец на всичките творения, 
без да приличат на нищо предходно. 

 
л-Бариу

Изкусният Той е Този, Който е сътворил нещата, които е отсъдил и ги е 
причислил към творенията, след което ги е извел на бял свят или в 
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тяхното съществуване. 
 
л-

Мусаууиру

Ваятелят Той е Този, Който е сътворил творенията Си във вид, който Той 
е пожелал и избрал, и всичко това съпровожда Неговата мъдрост, 
знание и милост. 

 
р-Раббу

Господарят Той е Тозй, Който се грижи за творенията Си, чрез Неговите 
благодати, като ги възпитаваше лека полека, Той е Този, Който се грижи 
за приближените Си с това, което поправя техните сърца, Той е 
Твореца, Владетеля, Господарят. 

 
л-Азиму

Превеликият Той е Този, Който притежава абсолютното величие и 
гордост в същността Си, в имената и качествата Си, затова е 
задължение на всичките творения да Го възвеличават и почитат, и да 
възвеличават Неговите заповеди и забрани. 

 
л-Кахиру

Всевластващият Покоряващият Той е Унизяващия рабите, които раби 
Му служат, Възвишен над тях, Той е Побеждаващия, на Когото се 
подчиняват и покоряват и застават със смирени лица. 

 
л-Каххеру

аблюдаващият Наблюдаващият нещата и Пазещият ги, 
Наблюдаващият ги и Обхващащият ги. 

 
л-

Мухеѝмину

Всемогъщият Той е Притежателя на всякакъв вид могъщество 
(величие), Могъщ в силата и никой не може да Го победи, величие, 
което забранява помощ, тоест Аллах не се нуждае от помощта на 
абсолютно никой. Величието на силата, мощта и победата, и нищо не се 
движа без Неговото разрешение. 

 
л-Азизу

Всеподчиняващият Който притежава изпълняващата воля (желание), и 
всичките творения са Му подчинени, смирени покорени пред 
величието Му, изпълняващи решенията Му, Той е Този, Който замогва 
бедняка, улеснява на човека в трудно положение, възстановявя избавя 
болният, и сполетелият го беда. 

 
л-

Джаббару

Превъзходният Той е Превеликият, Възвишен и Всемогъщ и далече от 
всякакъв вид злини недостатъци и дефекти, Превисок, възвишен (и далече) 
от гнета на рабите Си, Властващ и Управляващ творенията Си, Той е 
описан с гордостта, а който Го успорвя в това, то Той го пречупва и наказва. 

 
л-

Мутекеббиру

Големият Той е Великият в същността Си, в описанията Си и в делата 
Си, и няма нищо по-голямо от Него, напротив всичко останоло, освен 
Него е малко (нищожно) пред величието и могъществото Му. 

 
л-Кебиру

Срамежливият Той е Притежателя на срамът, който срам подобава 
само на Неговото величие и върховното Му управление, срама на Аллах 
се изразява в почит, добро, щедрост и величие. 

 
л-Хаѝиѝу

Вечноживият Той е Притежатяля на вечния живот, постоянния, и 
оставането, което няма нито начало, нито край, и всеки един живот, 
който съществува в пространството е от Него Всемогъщият, Великият. 

 
л-Хаѝиу

Въздесъщият Той е Самостоятелният, Съществуващият, Пребогат, Който не 
се нуждае от творенията Си, Той управлява и властва над всичко намиращо 
се на небесата и земята, и всички те са безсилни и се нуждаят от Него. 

 
л-Каѝиуму

аследяващият Той е Оставащият след погубването на творенията, и 
всичките неща ще се завърнат при Него след тяхното погубване, и 
всичко което е в ръцете ни е поверено (еманет), и един ден ще се 
върне при техният Притежател, Всемогъщият, Великият. 

 
л-Уарису 

Отсъждащият Той е Този, пред Когато творенията се смиряват и 
подчиняват, Прощаващ на рабите това, което са извършили, и ако е 
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добро го увеличава, а ако е било зло или наказва извършителя му или 
му опрощава. 

 
д-Деѝану

Владетелят (Мелик)На Когото е повелята и забраната и надмощието, 
Той се разпорежда над творенията Си, чрез повелята и делата Си, и 
никой няма превъзходство над Него относно Неговото владение и 
наблюдаването Му на творенията. 

 
л-Мелику 

Владетелят (Маалик)Притежава всичко с право, и владението бе 
Негово при сътворяването на творенията, и никога не е имало друг при 
Него (никой не е участвал в сътворяването), и след това владението пак 
ще пребъде Негово след унищожаването на световете (след края на 
света, и началото на отвъдния живот на хората и джиновете) 

 
л-Маалику

Собственикът (Мелийк) Име сочещо към описанието на абсолютното 
Му владение, че абсолютно всичко е Негово владение. 

 
 л-

Мелиику 

Възхваляваният Той е предпазен от всякакъв вид недостатъци и 
дефекти, защото Той е Притежателя на съвършенните качества и на 
абсолютната красота. 

 
с-Себуху

Пресветият Той е предпазен и пречист от всякакъв вид недостатъци и 
дефекти, във всяко едно отношение, това е така защото Той единствено 
е описан със абсолютно съвършените качества, и не може да се 
оприличава нищо с него, нито да се дават примери с Него. 

 
л-Куддусу

Съвършеният Съвършен и предпазен от всички видове недостатъци и 
дефекти в същността Си, имената и качествата Си и в делата Си, и всеки 
един селям (мир, безопасност и всички хубави неща) е само от Него, 
Всемогъщият, Великият. 

 
с-Селяму

Истината Той е Този, в Който няма абсолютно никакво съмнение, че Той 
е истина, нито (съмнение) в неговите имена и качества, нито в 
божествеността Му, и Той е Единствения бог на, Когото трябвва да се 
служи и няма друг като Него. 

 
л-Хакку

Явният Той е пояснил повелята Му, в божествеността Си, в мъдростите, 
законите и милостта Си, и Той е пояснил на рабите Си пътя към 
истината, напътствието за да Го следват, също е посочил пътищата на 
заблудата, за да странят и да се предпазват хората от тях. 

 
л-Мубину

Силният Той е притежателя на абсолютната сила и мощ едновременно 
със съвършенното Си желание и воля. 

 
л-Кауиѝу

епоколебимият Той е много силен (Строг) в силата и способността Си. 
Не Го достига в действията Му трудност, нито умора, нито препятствие. 

 
л-Метину

Способният (Имащия сила)Той е Способен над всичко (Силният) и 
нищо от небесата, нито от земята не може да Го затрудни, и Той е 
Отсъждащият всяко едно нещо. 

 
л-Каадиру

Всемогъщият Това е със значението на Способният (Имащия сила), 
освен това, че Всесилният (или това име) е по-обхващащо във 
възхвалата към Аллах Всевишният. 

 
л-Кадииру

Всесилният Име сочещо абсолйтното съвършенство в способността на 
Всевишния Аллах в изпълнението на отсъдените неща и тяхното 
сътворяване, от това, което е предшествало в знанието на Аллах от преди. 

  
л-

Всевишният Той е Притежателя на високото положение, високата власт и 
Стоящият над всичко (тоест Той е на Трона Си). И всяко едно нещо е под 

                                                           
- Тези имена на Аллах са близки по значание: Мелик, Маалик и Мелийк, с малка разлика. 
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Муктедиру Неговото управление, под Неговата власт, и абсолютно нищо няма над Него. 
 

л-Алиѝу 
Превисокият Той е Притежателя на високото положение, високата 
власт и Стоящият над всичко. И всяко едно нещо е под Неговото 
управление, под Неговата власт, и абсолютно нищо няма над Него. 

л-аля 
 

л-Мутеали
Височайшият Той е Този, пред Чийто височайство е смирено (унизено) 
всяко едно нещо, и абсолютно нищо не се намира над Него, и всичко е 
под Него, и под Неговата власт и управление. 

 
л-Мукддму 

Връчващият Той е Този, Който поставя нещата и ги поставя на тяхното място, 
и всичко това е според Неговата воля и желание. Той предпочите едни от 
творенията Си пред други съгласно Неговото знание и превъзходство. 

 
л-Муеххару

Забавящият Той е Този, Който поставя нещата на тяхното подходящо 
място, дава някои неща да са първи, други, които пожелае ги забавя и 
всичко според Неговата мъдрост. Също така забавя наказанието към 
Своите раби, може би да се покаят и да се завърнат към Него. 

 
л-Мусеару

Отценяващия Той е Този, Който увеличава стойността на определени 
неща, на тяхното място и въздействие. Или пък намалява тези неща и 
по този начин им се вдига цената, и всичко това е според Неговата 
мъдрост и Неговото знание. 

 
л-Кабиду

Сграбчващият Той е Този, който сграбчва душите, също така Той е Този, 
Който лишава от препитание тези от творенията Си, които е пожелал и всичко 
е според мъдростта и способността Му, като по този начин ги изпитва. 

 
л-Баситу

Разпростиращият Той е Този, Който увеличава препитанието на рабите 
си чрез Своята щедрост и милост. Като по този начин също ги изпитва, и 
всичко е според Неговата мъдрост. И разпростира ръцете Си за 
покаянието на тези, които са прегрешили. 

 
л-ууелю

Изначалният Той е Този, Който нищо не е било преди Него, напротив 
всичките си творения ги е сътворил в последствие, а що се отнася до 
Него, то Той няма начало на съществуването Му. Той е Изначалният. 

 
л-Ахиру

Безкрайният Той е Този, Който нищо няма след Него, Той е Оставащият, 
а всичко, което е на земята ще погине, след което тяхното завръщана 
(на творенията) е при Него, и няма да има край на съществуването Му, 
Всемогъщият, Великият. 

 
з-Захиру

Явният Той е Превисокият и е над всичко, и нищо няма по-високо от 
Него, Той е Покоряващия на всичко и Обхващащия всичко. 

 
л-Батину

Скритият Той е Знаещия, Най-близкия (до рабите Си със Своето знание), 
Обхващащия всичко, Прикрития от погледите на творенията в земния 
живот. 

 
л-Уитру

ечетният (динственият)Той е Единственият и няма съдружник. 
Единственият, Който няма равен Нему. 

 
с-Сеѝиду

Водачът Негово е абсолютното водачаство и управление над 
творенията Си. Той е техния Владетел и техния Господар, а всички те са 
Неговите творения и раби. 

 
с-Самеду

Целта Той е Всенужния на всички, и всичките творения се обръщат към 
Него в техните нужди и всичко това е поради тяхната огромна бедност и 
нужда към Него, и Той е Този, който храни (творенията Си) и не се 

                                                           
- Тези три имена са близки позначание и сочат, че Аллах е превисоко от всичко, което Му се 

преписва, и че Той със същността Си е върху неговият Трон и нищо няма над Него. 
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нуждае от храна. 


Ел-Уахиду 
 

Ел-Ехаду

Един Единственият Той е Единствения, Самостоятелния в асолютното 
Си съвършенство, и няма Той съдружниг в абсолютно нищо. И нищо не 
прилича на Него, и това изисква единствено на Него да се служи. Един 
Единствен е Той и няма съдружник. 

 
Ел-Иляху

Господа Той е Обожаваният с право. Този на Когото единствено се 
служи и на никой друг. 

 Каква е разликата между имената на Аллах и  Неговите качества? 
Имената на Аллах и Неговите качества имат някои общи неща, които са 
разрешени, като (Осланяне) и (Клетва) чрез тях. Обаче между тях има 
разлики, най-важните от тях са: Първо: Разрешено е да се слагат имена и да 
се моли човек чрез имената, а с качествата не е разрешено. Слагането на 
имена например като (Абдул Керийм), а що се отнася до качествата то не е 
разрешено, например като (Абдул Керам). Също така е разрешено да се 
молиш, казвайки Я, Керийм (О, Прещедрия), но не е разрешено да казваш: О, 
щедростта на Аллах. Второ: Че от имената на Аллах произлизат и качествата, 
като Ер Рахман (Милостивия) то от това име произлиза качеството милост, а 
що се отнася до качествата то от тях не може да произлизат имена, например 
качеството (въздигане), не може от него да произлезе името Въздигащият се. 
Трето: Че от действията на Аллах не могат да произлязат имена, не е 
документирано, например от действията на Аллах е (ядосване) и не е 
разрешено да се казва, че от имената на Аллах е и (Яростния), а що се отнася 
до качествата то те произлизат от действията им: Качеството (ярост) го 
потвърждаваме, защото произлиза от Неговите действия. 
 Какво означава вяра в мелейкетата? Това е убедено потвърждение 
(признаване), че те съществуват, и че Аллах Всемогъщия Великия ги е сътворил, 
за да Му служат и да изпълняват Неговите заповеди {…удостоени раби. Не Го 
изпреварват със слово и по Негова повеля действат} сура Ел Енбия: -.                       

И затова вярата в тях включва следните неща:  
 Вяра в тяхното съществуване.  Вяра в тези от тях, на които знаем имената 
като Джибрийл (алейхис-селям).  Вяра в това което сме научили, че са 
огромни творения.  Вяра в това, което им е повелено: Като да изпълняват 
задачи - като мелейкето на смъртта. 
 Какво означава Корана? Корана, това е словото на Аллах Всемогъщия, 
Великия, четенето му е ибадет, от Него е произлязъл и при Него ще се 
завърне, Той е говорил чрез него истински с букви и звуци (които не приличат 
като тези на Неговите творения), Джебраийл (алейхис-селям) го е чул от Него, 
след което го е предал на Пророка Мухаммед (    

     ), също така 
другите небесни книги са словото на Аллах. 
 Достатъчен ли ни е Корана като пътеводител, без да черпим от сунната 
на Мухаммед (    

     )? Това не е разрешено, Аллах ни заповядва да 
работим (да се връщаме) към сунната, в Неговото словото, казвайки: {И 
каквото Пратеника ви даде, вземете го! А каквото ви забрани, оставете го!} 
сура Ел ар: , сунната е дошла да тълкува Корана, и не може да се разберат 
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подробностите на религията, като молитвата, освен чрез нея, Пратеникът на 
Аллах (    

     ) казва: “Не ми ли бее даден Корана и заедно с него 
подобно на него (тоест сунната) боя се, че ще дойде време, когато сития 
облегнал се върху престола си и ще казва: Придържайте се към този Коран, 
и каквото намерите в него да е разреено, разреавайте го, и каквото 
намерите в него да е забранено, забранявайте го” (Абу Дауд. 
 Какво означава вяра в Пратениците? Това е категорично вярване, че 
Аллах е изпратил на всяка една общност пратеник от самите тях, да ги 
призовава към служенето единствено на Аллах, и да не вярват на идолите 
(другите божества) на които им се служи, и че всичките (пратеници) говорят 
истината и са праведни, напътстващи, щедри почитани, душевно чисти, 
доверени, наставляващи и направляващи, и че те оповестиха тяхното 
послание, и че те са най-превъзходните творения, и че те са предпазени от 
Ширк (съдружаване) от самото им раждане до тяхната смърт. 
 Кои са видовете застъпване (Шефаа на Съдния ден? Те са няколко 
видове, а най-великото е великото застъпване, а то ще бъде на Съдния ден 
след като хората стоят петдесет хиляди години, чакайки да бъде отсъдено 
между тях, тогава Пророкът Мухаммед (    

     ) ще потърси от Аллах да 
му разреши да се застъпи за хората и да им бъде отсъдено, и този вид 
застъпване е право само на Мухаммед (    

     ), за никой друг, и това 
застъпване е похвалното място, което му беше обещано. Второто 
застъпване, е когато търси да бъдат отворени вратите на Дженнета, и първи 
който ще потропа и ще потърси да се отворят, това е Мухаммед (    

     ) 
и първата общност, която ще влезе това е неговата общност. Третото 
застъпване: Това е застъпването за група хора (от мюсюлманите), за които е 
заповядано да ги поведат към огъня, Да бъдат избавени от него. Четвъртото: 
Застъпването за грешните мюсюлмани, които са влезнали в Джехеннема, Да 
бъдат изкарани от него. Петото застъпване е за издигането на група хора на 
по-висока степен в Дженнета. Последните три застъпвания не са конкретно само 
за Пророка (    

     ) а и за останалите хора, обаче той е с право и за 
този вид застъпване пред останалите хора, след него са останалите пророци, 
мелейкета, праведници и шехидите. Шестото застъпване е за група хора, да 
влезнат в Дженнета без да им се държи равносметка. Седмото застъпване е 
да бъде намалено наказанието в огъня на някои от неверниците, а това 
застъпване е конкретно само за Мухаммед (    

     ), който ще се 
застъпи за неговия чичо Абу Талиб, да му бъде намалено наказанието. След 
което Аллах чрез Неговата милост ще изкара от Джехеннема хората, които са 
умрели като вярващи, без никой да се застъпи за тях, и никой не знае техния 
брой, освен Аллах, след което ще ги въведе в Дженнета чрез Неговата милост. 
 Разреено ли е да се търси помощ или застъпване от живи хора? Да, 
разрешено е, религията стимулира подпомагането на другия, казва Аллах 
Всевишния: {И си помагайте едни другиму в праведността и в 
богобоязливостта} сура Ел Маиде: , а Пратеникът (    

     ), казва: “Аллах е 
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в помощ на раба, докато той е в помощ на своя брат” (Муслим). Що се отнася 
за това застъпване, то неговото превъзходство е голямо, и то е със значение 
посредничество, както казва Аллах Всемогъщия Великия: {Който се застъпва 
за добро дело, ще има дял от него} Ен Ниса: , а Мухаммед (    

     ), 
казва: “Застъпвайте се и ще бъдете възнаградени” (Бухари.  

Всичко това обаче е с условия:  Този, който се застъпва да бъде жив, 
защото мъртвия не е в състояние да помогне на самия себе си, та как ще 
помогне на друг?!  Да разбира това, което му се говори.  Това, което е 
търсено да бъде на лице (да го има).  Да е нещо, което е по силите му.  Да 
бъде в земните неща. Да е в нещо позволено в което няма вреда. 
 Колко са частите на молбата, посредничество (Теуессул? Те са две: 
Първата част е разреена и тя е на три степени:  Умоляване към Аллах 
Всемогъщия Великия чрез Неговите имена и качества.  Умоляване към 
Аллах Всемогъщия Великия чрез някои праведни дела, като случката с 
тримата младежи в пещерата.  Умоляване към Аллах чрез дуата на 
Праведен мюсюлманин, жив присъстващ, за който се надява, че дуата му ще 
бъде приета. Втората част е забранена, тя е два вида:  Да се търси от 
Аллах Всемогъщия Великия чрез достойнството (поста, известността) на 
Пророка (    

     ) или някой от евлията, като казва: О, Аллах наистина 
Те моля чрез поста (достойнството) на Твоя пророк, или чрез достойнството на 
Хусейн например. Вярно че поста, достойнството на Пророка (    

     ) е 
велико пред Аллах, също така положението на праведните мюсюлмани, 
обаче сахабите, които бяха най-устремените хора във вършенето на добри 
дела, когато земята потъна в суша не се молиха на Аллах чрез достойнството 
на Пророка (    

     ), даже гробът му беше при тях, а те се молеха на 
Аллах чрез дуата на неговия чичо Аббас (  e 

oeH oT He), който беше жив сред тях. 
Рабът да търси от Аллах дадена нужда, кълнейки се в Пророка (    

     ) 
или чрез някой евлия (праведен раб, който е мъртъв), като казва: О, Аллах, 
търся от Теб еди какво си заклевайки се в твоя праведен раб (мъртвия), 
защото клетвата на човек в друг човек е забранена, и това при Аллах е строго 
забранено, след това раба няма права спрямо Аллах, затова че Му служи. 
 Какво означава вярата в Съдния ден? Това е категоричното вярване, че 
той ще настъпи, и в него влиза и вярата в смъртта и това след него, като 
изпитанието в гроба, неговото наказание и неговото облагодетелстване, и 
протръбяването в Сур (рогът), и изправянето на хората пред техния Господар, 
и даването на книгите с делата и поставянето на везната, след това 
поставянето на моста Сират, извора (Хауд), застъпничеството, и след това или 
към Дженнета (Рая) или към Джехеннема (Ада). 
 Кои са големите признаци за настъпването на Киямет (края на света)?  
Пророка (    

     ), рече: “Наистина Часът няма да настъпи, докато не 
видите десет признака (знамения и споменава: Димът, Деджал 
(антихриста), Даабетул ерд (животно, което ще излезе от земята), изгрева на 
слънцето от Запад, слизането на Иса синът на Мерйем (   

). появяването 
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на Йеджудж и Меджудж, и трите пропадания в земята: Пропадане в изток, 
пропадане в запад и пропадане в Арабския полуостров, и последното нещо 
е излизането на голям огън от Йемен, който ще подкара хората към техния 
Махшер (към местността Шам)” (Муслим). 
 Кое е най-голямото изпитание за човечеството? Пророка (    

     ), 
казва: “Няма да има по-голямо изпитание от създаването на Адем до 
настъпването на Часът, от изпитанието Деджал” (Муслим). Той е човек, като 
останалите хора, който ще се появи преди да настъпи Часът и на челото му ще 
пише (Неверник), и всеки вярващ ще го прочете, той ще е сляп с дясното си око, 
като че ли окото му е изсъхнало зърно от грозде, и най-напред, когато излезе 
ще претендира, че иска да поправя по земята, след това ще започне да 
претендира, че е пророк, след което ще каже, че е Бог. И ще дойде при народ, 
които ще го сметнат за лъжец и ще го отхвърлят, и него и словата му, а когато 
той си тръгне от този народ, след него ще тръгнат богатствата на този народ, и 
нищо няма да остане в техните ръце, след което ще отиде при друг народ, а те 
ще му се отзоват и ще му повярват, тогава той ще заповяда на небето и ще 
започне да вали дъжд (това е с позволението на Аллах, за да изпита тези хора), 
а на земята ще заповяда и от нея ще започнат да растат треви и посеви, след 
това ще отиде при други хора и в едната ръка ще държи огън, а в другата вода, 
и в тази която е огъня в действителност ще е студена вода, а водата, която е в 
другата му ръка, в действителност е огън, затова мюсюлманите трябва да се 
молят на Аллах да ги избави от това голямо изпитание в края на всяка една 
молитва, и ако някой го завари да чете последните аети от сура Ел Кехф 
(Пещерата), и да бяга от срещата с него страхувайки се да не го заблуди. 
Мухаммед (    

     ), казва: “Който чуе за Деджал, то нека да се 
отдалечи от него, кълна се в Аллах, че човек ако отиде при него мислейки си, 
че е вярващ (и че Деджала няма да му навреди), обаче ще го последва поради 
съмненията, които ще му вкарва” (Абу Дауд). Деджала ще остане на земята 
четиридесет дена, ден като година, ден като месец, ден като седмица, а 
останалите дни ще са като обикновените дни, и няма да пропусне нито един 
град, нито една държава без да влезе в нея, освен Мекка и Медина, след което 
ща слезе Иса (   

 ) от небето и ще го убие.   
 Дали Дженнета и Джехеннема в момента съществуват? Да съществуват, 
Аллах ги сътвори преди да сътвори хората, и те никога няма да погинат, а ще 
останат за винаги, и Аллах е сътворил обитатели за Дженнета чрез Неговото 
превъзходство, и обитатели за Джехеннема, чрез Неговата справедливост, и 
за всеки е улеснено да върши това, за което е сътворен.  
 Какво означава вяра в съдбата (предопределеното)? Това е категорично 
вярване, че всичкото добро и зло е от предопределеното и написаното от 
Аллах, и че Той върши каквото пожелае, Пратеникът на Аллах (    

     ), 
казва: “Ако Аллах реши да накаже обитателите на небесата и обитателите на 
земята, то той ще ги накаже без да ги е угнетил, а ако се смили над тях, то 
Неговата милост е по-добра от техните дела, и дори и да раздадеш злато 
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колкото планината Ухуд (садака), Аллах няма да го приеме от теб, докато не 
повярваш в съдбата, и да знаеш, че това, което те е сполетяло не е заради 
това, което си прегрешил, и това което си прегрешил не е причина за това, 
което ще те сполети, и ако умреш на друго (убеждение, а не на това) то ще 
влезнеш в огъня” (Имам Ахмед и Абу Дауд). И вярата в съдбата включва четири неща: 
) Вяра, че Аллах знае всяко нещо, всеобхватно и подробно. ) Вяра в това, че 
го е записал в Леухиль Мех`фуз (Запазения скрижал), Пратеникът на Аллах         
(    

     ), казва: “Аллах написа съдбата на всички творения петдесет 
хиляди години преди да сътвори небесата и земята” (Муслим). ) Вяра в 
желанието на Аллах, което е изпълнено и нищо не може да го промени, и 
могъществото Му, което нищо не го затруднява, и каквото е пожелал е 
станало, а което не е пожелал не е станало. ) Вяра, че Аллах е Твореца, 
Създателя, на всичко, а всичко останало са Негови творения.  
 Дали творенията (хората) имат истинска способност, желание и истинска 
воля? Да хората имат желание, воля и личен  избор, обаче то не излиза извън 
пределите на Аллаховото желание, Аллах Всемогъщия Великия, казва: {Тогава 
ще пожелавате само, онова което Аллах желае} л Инсан: , а Пратеника на 
Аллах (    

     ), рече: “Работете, и всеки е улеснен (да върши) за това, за 
което е сътворен” (Всепризнат хадис), затова Аллах ни е удостоил с разум, слух и 
зрение, за да разграничаваме между доброто и злото, нима има такъв разум, 
който да краде след това да каже: Аллах ми е написал това нещо?! Дори и да го 
каже, то хората няма да го извинят, напротив ще бъде наказан и ще му бъде 
казано: Тогава Аллах ти е написал и съответното наказание (за кражбата), затова 
няма аргументиране, нито пък извинение (за извършването на грехове) 
оправдавайки се чрез съдбата, това не е разрешено и то противоречи на словото 
на Аллах Всемогъщия Великия, като казва: {Онези, които Го съдружават, ще 
кажат: “Ако пожелаеше Аллах, нямаше са съдружим нито ние, нито 
нашите бащи, и нямаше да възбраним нищо} сура л нам: . 
 Какво означава Ихсан? Пророкът (    

     ) отговаря на тези които 
го попитаха за Ихсан, казвайки: “Да служиш на Аллах като че ли Го виждаш, 
и ако ти не Го виждаш, то Той те вижда” (Муслим), и това е една от трите 
степени на религията. 
 На колко части се разделя Теухид (единобожието, убеждението)? Разделя 
се на три части: ) Теухид Рубубийе, или да вярваме, че Аллах е Единствения, 
Който твори, дава препитанието, съживява, умъртвява и управлява вселената и 
т.н. Даже и неверниците признаваха и вярваха в този вид убеждение преди 
Мухаммед (    

     ) да дойде с мисията, която му бе възложена. 
)Теухийд Улюхийе: Тоест да вярваме, че Аллах е Единствения на Когото трябва 
да служим, да изпълняваме ибадетите, които е заповядал като изпълнението 
на молитвата, даването на обет пред Него, раздаването на милостиня (садака) 
и др. и именно заради този вид Теухид бяха изпратени пратениците и бяха 
низпослани книгите. ) Теухид Есма уес-сифат: Вяра в имената на Аллах и 
Неговите качества, а това се изразява в потвърждаването им така както Аллах и 
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Неговия пратеник е потвърдил прекрасните имена и превъзходните качества 
на Всевишния Аллах, без да се променят и отхвърлят цитатите (от Корана и 
Суннета), нито оприличаване или сравняване с качеството (с тези на хората). 
 Кой човек се смята за евлия (приближен)? Това е праведният вярващ, 
боящият се. Аллах Всемогъщия Великия, казва: {Да, за приближените на 
Аллах не ще има страх и не ще скърбят. Които вярват и са богобоязливи} сура 
Юнус: - А Пратеника на Аллах (    

     ), казва: “Наистина моят 
покровител е Аллах, и праведните вярващи” (Всепризнат хадис). 
 Какво е нашето задължение относно сподвижниците на Пророка             
(    

     )? Наше задължение е да ги обичаме, да изказваме задоволство 
към тях, и пазим сърцата си и езиците си чисти или да не говорим лошо за 
тях, да разпространяваме тяхното превъзходство, да мълчим за техните 
грешки и това, което се е случвало между тях (като противоречия), и че те не 
са предпазени от грешки (както са пратениците), обаче те са Муджтехиди 
(човек, който полага усилен труд в науката), и за сполучилия от тях (в 
трудовете му) има две награди (една за положеният му труд а другата за 
това, че е стигнал до правилното решение), а за сгрешилия една награда за 
трудът му, а грешката му е опростена, и те имат толкова много превъзходства, 
които са премахнали допуснатите им грешки, ако е имало такива, нека Аллах 
да бъде доволен от тях. И те се превъзхождат едни над други, като най-
превъзходни са десетте зарадвани с Дженнет: Абу Бекр след него е Умар, 
след него е Усман, след него е Али, след това са Талха, Зубейр, Абдуррахман 
ибну Ауф, Са`д ибну Абу Уеккас, Сеийд ибну Зейд и Абу Убейда ибну 
Джеррах. След това всички останали преселници, а след тях всички участвали 
на битката при Бедр от преселниците и Ансарите, след това останалите 
Ансари и след тях всички останали сподвижници. Пратеникът на Аллах             
(    

     ), казва: “Не псувайте (не критикувайте) моите сподвижници, 
кълна се в Този, в Чийто ръце е душата ми, че един от вас да раздаде злато, 
колкото планината Ухуд, то няма да достигне една шепа от това, което те са 
раздали, даже и на половината от това” (Всепризнат хадис). Също така казва: 
“Който псува моите сподвижници, то върху него е проклятието на Аллах, на 
Неговите мелейкета и на всичките хора (по земята)”. (Ет Табараний). 
 Трябва ли да прекаляваме във възхваляването на Пратеника (    

     ) 
повече от това което Аллах му е дал? Няма никакво съмнение, че нашият 
водач Мухаммед (    

     ) е най-знатното творение на Аллах и най-
превъзходното от всички творения, но Аллах, не е разрешил да прекаляваме 
във възхвалата му (и възвеличаването му) така, както християните възвеличиха 
Иса, синът на Мерйем (   

 ), защото самият той ни забрани това нещо, като 
рече: “Не ме възвеличавайте така, като християните възвеличиха синът на 
Мерйем, наистина аз съм раб на Аллах, затова казвайте: Той е раб на Аллах и 
Негов пратеник” (Бухари). Възвеличаването (или превъзнасянето) е прекаляване 
и увеличаване във възхвалата. 
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 Дали хората на писанието са вярващи? Евреите, християните и 
последователите на другите религии са неверници (спрямо Исляма, защото 
те отхвърлят Мухаммед (    

     ), че е Божи пратеник), дори и да 
следват религия, на която първоначалната основа е била правилна, и който 
не остави религията си след идването на Мухаммед (    

     ) и не 
приеме Исляма то Аллах, казва:  {А който търси друга религия освен Исляма, 
тя не ще му се приеме и в отвъдния живот, той ще е от губещите} сура Али 
мран:  И мюсюлманина ако не е убеден в тяхното неверие или се съмнява, 
то той става неверник, защото той противоречи на решението на Аллах и на 
Неговия пророк за тяхното неверие, казва Аллах Всемогъщия Великия: {А 
който от съюзните племена не вярва в него, обещан му е Огънят} сура уд:  
(тоест от хората на другите общности, религии), а Пратеника на Аллах               
(    

     ), казва: “Кълна се, в Чийто Ръце е душата на Мухаммед, че от 
тази общност без значение дали е евреин или християнин, който чуе за мен 
и не повярва в мен (че съм истински Пратеник), и след това умре, то той ще 
бъде от обитателите на Огъня” (Муслим). 
 Разрешено ли е да се извършва гнет спрямо евреите и християните? 
Угнетяването е забранено, както гласи словото на Аллах Всемогъщия Великия: 
“Наистина забраних гнета на самия Себе си, и го забраних по между ви, 
затова не се угнетявайте” (Муслим). Неверниците се разделя на две в 
отношението спрямо тях: Първо Тези, които имат договор, а те се делят на три 
групи: а) хлюз зимме: Това са хората които живеят в Ислямската страна за 
винаги, които са приели решението на Аллах и на Неговия пратеник, да бъдат 
съдени по Ислямските закони да си плащат данъка и да си изпълняват тяхната 
религия и имат права като другите живеещи в държавата. б) хлю хидне: Това 
са хората, които са сключили договор с мюсюлманите да останат да живеят в 
техните земи, обаче да не бъдат съдени по Ислямските закони, както биват 
прилагани законите върху Ехлю зимме, обаче те са задължени да не воюват 
срещу мюсюлманите, както бяха евреите по времето на Пророка (    

     ). 
в) хлюл еман уел мустемен: Това са хората пристигащи в мюсюлманските 
страни по дадена нужда без да живеят там за винаги, като посланици, търговци, 
наети работници, посетители и др. И шериатското решение за тях е да не се 
убиват (по време на техния престой), да не се взема от тях данък, а на наетите 
работници се представя Исляма, и ако приемат, това е добро, без обаче да се 
насилват да станат мюсюлманин, ако те не желаят. Второ: хлюл харб: А това 
са тези, които не влизат в договора на хлю зимме, и не се наслаждават на 
сигурността на мюсюлманите и техния договор.Те са видове: Които воюват 
срещу мюсюлманите и ги мамят, други пък които обявяват явна война на 
Исляма и мюсюлманите, или проявяват явна вражда, то срещу такива се воюва. 
 Какво означава Бидата (нововъведението)? Ибну Реджеб (  e 

 H  He) 
казва: Бидата, това е нововъведение в религията, което няма основа (тоест, 
което няма за него никакво шериатско доказателство), с което да бъде 
доводирано, а що се отнася до нещо, което има основа, то той не се нарича в 
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терминологията нововъведение, дори то да е нововъведение в езиковото 
значение. (  e 

 H  He) 
 Има ли в религията добър бидат и лош бидат? Има много доказателства 
от Корана и от суннета в порицаване, и критикуване на нововъведението и 
неговото шериатско разбиране, а то е: Това което е вкарано в религията, без 
да има доказателство за него, както Пратеникът на Аллах (    

     ) 
казва: “Който извърши дело, което не е от нашата повеля (тоест не е от 
религията), то това дело е отхвърлено (не е прието)” (Всепризнат хадис). Също 
така Пратеникът (    

     ) казва: “Наистина всяко едно нововъведение 
е бидат, а всеки бидат е заблуда” (Абу Дауд). А Имам Малик –Аллах да е 
доволен от него- казва, за значението на бидата: Който вкара в Исляма 
бидат, мислейки го за добро дело, то той по този начин твърди, че Мухаммед 
(    

     ) не си е изпълнил мисията, защото Аллах Всемогъщия Великия, 
казва: {Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към 
вас} сура л Маиде:  Споменава се в някои хадиси, които възхваляват езиковото 
значение на нововъведението, обаче това в действителност не е добър 
бидат, а забравен сюннет, който не се изпълнява, а Пророка (    

     ) 
насърчава хората към неговото подновяване, както се споменава в словото 
му: “Който възобнови в Исляма добър сюннет, то той получава наградата от 
това, и наградата от този, който го изпълнява след него, без да се намалява 
от тяхната награда нищо (тоест на тези които го изпълняват)” (Муслим). И в 
това значение се споменават и думите на Умар (  e 

oeH oT He) “Колко добър бидат 
е този (тоест забравеният сюннет)” имайки предвид молитвата Теравийх, тя се 
изпълняваше в началото на Исляма и Пророка (    

     ) насърчаваше да 
се изпълнява, и я кланяше само три вечери, боейки се да не би хората да я 
помислят за задължителна молитва, след което Умар (  e 

oeH oT He) я възобнови 
събирайки хората и започнаха да я изпълняват.  
 Колко вида е двуличието? То е два вида: ) Убедително (Голямото 
двуличие), а то се изразява в това, човек външно да показва, че вярва, а в 
сърцето си да таи неверие, и този вид двуличие изкарва притежателят му 
извън Исляма, и ако умре в това положение и не се покае, то той умира като 
неверник, Аллах Всемогъщия Великия, казва: {Двуличниците са най-ниско на 
дъното на Огъня} сура н Ниса:  а от техните качества са: Да се опитват да 
мамят Аллах и вярващите, подиграват се на вярващите, и помагат на 
неверниците срещу вярващите, и искат чрез праведните си дела, които 
вършат, дял от земните блага. ) Двуличието чрез дела (без да е убеден в 
него, това е малкото двуличие), обаче то не изкарва притежателят му от 
Исляма, но е опасно и може да доведе човек до Голямото двуличие, ако не 
се покае, а неговия притежател има няколко качества: Когато говори, лъже. 
Когато обещае, не си спазва обещаното. Когато оспорва нещо, развратничи, а 
когато се договоря, измамва, а когато му се повери нещо, изневерява, затова 
скъпи братко се пази от тези качества, и си прави равносметка.  
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Също  така задължен ли е мюсюлманина да се страхува от двуличието? 
Да, сподвижниците –Аллах да е доволен от тях- също се страхуваха от 
двуличието на дела (тоест малкото двуличие). Ибну Абу Мулейка (  e 

 H  He) 
казва: “Заварих тридесет от сподвижниците на Пророка (    

     ) и 
всички те се страхуваха да не попаднат в това двуличие”. А Ибрахим Ет Теймий 
(  e 

 H  He) казва: “Когато словото ми експонираше делото ми, се страхувах да 
не бъда лъжец”. А Хасен Ел Басри (  e 

 H  He) казва: “Не се страхува от него 
(тоест от двуличието), освен вярващия, и не проява лоялност към него, освен 
двуличника”. А Умар рече на Хузейфе –Аллах да е доволен и от двамата- : 
“Заклевам те в името на Аллах, дали Пратеника на Аллах (    

     ) ме 
спомена от тях –тоест от двуличниците-? А той отвърна: Не, обаче след теб на 
никой няма да кажа”. 
 Кой грях е най-голям и най-опасен пред Аллах? Най-големият грях пред 
Аллах, това е Ширк, съдружаването с Аллах, а Аллах Всемогъщия Великия, 
казва: {Съдружаването е огромен гнет} сура юкман:  а когато беше попитан 
Пратеника (    

     ): Кой грях е най-голям? А той отвърна: “Да сториш на 
Аллах равен, а в същото време Той те е сътворил” (Всепризнат хадис). 
 Колко вида е Ширкът? Той е два вида: ) Големият Ширк, той изкарва 
неговия притежател от религията, и Аллах не му го опрощава, казвайки: 
{Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен това прощава на 
когото пожелае} сура н Ниса:  Той се разделя на четири части: а) Съдружаване 
в дуата и моленето. б) Съдружаване в ниета (възнамерението) и целите: Като 
това да върши праведни дела заради друг, а не за Аллах. в) Съдружаване в 
подчинението на учените, когато забраняват това, което Аллах е разрешил, и 
да разрешават това, което Аллах е забранил. г) Съдружаване в обичта, тоест 
да обича някого така, както обича Аллах. ) Малкият Ширк- той не изкарва 
неговия притежател от Исляма, този вид също се дели на две части: Явният: 
без значение дали е на думи като клетвата в друг, а не в Аллах или думите: 
Каквото е пожелал Аллах (и) ти, или словото: Ако Аллах е пожелал (и) ти, или 
този вид е на дела, като обличането на конец или нещо подобно да те пази 
от беди, или закачването на талисман, който да те предпазва от урочасване, 
или лошият песимизъм към дадени птици или имане, че носят нещастие. 
Скритият: А той е Ширк във възнамеренията, целите и желанията, като 
показност и репутация. А предпазването от Рия (показност), тоест да цели с 
това дело задоволството на Аллах, а по-малко от това може чрез дуа. 
Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “й, хора бойте се от този Ширк, 
който е по-скрит от пълзенето на мравката. Тогава му рекоха: О, Пратенико 
на Аллах! Как да се предпазваме от него, след като е по-скрит от пълзенето 
на мравката? А той рече: “Казвайте: О, Аллах! Ние се осланяме при теб от 
това да не съдружаваме нищо с Теб, което знаем, и търсим прошка от Теб 
за това, което не знаем” (Ахмед). Що се отнася за изкуплението за клетва, която 
е била в друг, освен в Аллах, то за нея Пратеника на Аллах (    

     ), 
казва: “Който се закълне в Лят или в Узза (идолите в Мекка), то нека да каже: 
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яиляхе иллеллах” (Всепризнат хадис). А що се отнася до песимизма, Пратеникът 
на Аллах (    

     ), казва: “Който е убеден, че песимизмът играе роля в 
някакво негово дело, то той съдружава” Рекоха: А какъв е неговият откуп? 
Рече: Казвайте: “О, Аллах! Няма добро, освен Твоето добро, и няма 
песимизъм, освен Твоето предписание, и няма друг бог, освен Теб” (Ахмед). 
 Каква е разликата между големият Ширк и малкия Ширк? Разликите са 
много, ще споменем някои от тях: Големият Ширк изкарва неговия притежател 
от Исляма още в земния живот, и вечното му пребиваване в Отвъдния живот е 
Джехеннема. А що се отнася до малкия Ширк, то той не изкарва неговият 
притежател от Исляма в земния живот, и на Ахирета няма да бъде вечно в огъня. 
Докато големия Ширк проваля всичките добри  (извършени) дела, малкия Ширк 
унищожава само тези дела, които го съпътстват. Затова остава въпросът, в който 
учените са в разногласие: Дали малкия Ширк не се опрощава, освен чрез Теубе 
(покаяние), както е големия Ширк или е като големите грехове, които са под 
решението на Аллах? И в двете мнения въпросът е много опасен. 
 Дали за този вид Ширк (малкия) има предпазни мерки, за да не 
попадне човек в него, или изкупление ако попадне в него? Да, 
предпазването от Рия (показност), тоест да цели с това дело задоволството на 
Аллах, а по-малко от това може чрез дуа. Пратеникът на Аллах (    

     ), 
казва: “й, хора бойте се от този Ширк, който е по-скрит от пълзенето на 
мравката. Тогава му рекоха: О, Пратенико на Аллах! Как да се предпазваме от 
него, след като е по-скрит от пълзенето на мравката? А той рече: “Казвайте: 
О, Аллах! Ние се осланяме при теб от това да не съдружаваме нищо с Теб, 
което знаем, и търсим прошка от Теб за това, което не знаем” (Ахмед). Що се 
отнася за изкуплението за клетва, която е била в друг, освен в Аллах, то за нея 
Пратеника на Аллах (    

     ), казва: “Който се закълне в Лят или в Узза 
(идолите в Мекка), то нека да каже: яиляхе иллеллах” (Всепризнат хадис). А 
що се отнася до песимизма, Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: 
“Който е убеден, че песимизмът играе роля в някакво негово дело, то той 
съдружава” Рекоха: А какъв е неговият откуп? Рече: Казвайте: “О, Аллах! 
Няма добро, освен Твоето добро, и няма песимизъм, освен Твоето 
предписание, и няма друг бог, освен Теб” (Ахмед). 
 На колко вида се разделя неверието? То се разделя на два вида: 
)Голямото неверие, което изкарва човек от Исляма, и този вид се разделя 
на пет части: а) Неверие, когато (човек) смята Исляма или Корана за лъжа. 
б)Неверие поради възгордяване, дори и да вярва. в) Неверие чрез съмнение. 
г) Неверие чрез възпротивяване. д) Неверие чрез двуличие. ) Малкото 
неверие, а то е неверие чрез извършване на грехове, обаче той не изкарва 
извършителя му от Исляма, като убийството на мюсюлманин. 
 Какво е шериатското решение за заричането (обещаването)? Пратеникът 
на Аллах (    

     ) го ненавиждаше, като каза: “Наистина той не носи 
нищо добро” (Бухари). Това е, когато заричането (обещаването) е искрено 
заради Аллах, а ако е заричане за друго, освен Аллах, като този, който се 
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зарича на гроб или на даден евлия, то това е забранено и не е позволено, и 
не е разрешено да се изпълнява. 
 Какво е шериатското постановление за отиването при гадател и врачка? 
То е забранено, ако човек отиде при тях търсейки някаква утеха (полза) и е убеден, 
че те не знаят неведомото, то на него не му се приемат молитвите четиридесет 
дена. Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “Който отиде при гадател и 
потърси нещо от него, то на него не му се приема молитвата четиридесет 
дена” (Муслим). А ако отиде при тях и е убеден, че те знаят неведомото, то той 
става неверник спрямо религията на Мухаммед (    

     ), казвайки: 
“Който отиде при гадател или при врачка, и му повярва на това, което 
казва, то той проявява неверие спрямо това, което е низпослано на 
Мухаммед” (Абу Дауд). 
 В кое положение търсенето на дъжд посредством звездите е голям 
Ширк и малък Ширк? Който е убеден и вярва, че звездите указват влияние 
(за дъждът), без желанието на Аллах, и преписва дъжда към звездите, че те го 
създават, то това убеждение е големият Ширк, а който е убеден, че звездите 
указват влияние за дъждът с желанието на Аллах, и че Аллах е сторил 
звездите причина за валянето на дъждът, и че Аллах Всевишния е сторил 
традиция, когато се появи еди-кое си съзвездие, тогава завалява дъжд, то 
това убеждение е забранено и е малкият Ширк, защото този човек е взел за 
причина (това съзвездие) без да има шериатско  доказателство, сетивно или 
правилно мисловно (от разума на човека). Обаче доводирането чрез сезоните 
на годината, че в едикой си сезон вали предимно дъжд, то това е разрешено. 
 Какво е задължението на мюсюлманите към техния водач? Задължение 
на мюсюлманите към техния водач е слушане и подчинение във всяко едно 
положение, и не е разрешено да се излиза срещу тях (срещу водачите), дори 
и да прегрешат нещо (стига този грях да не е стигнал до Ширк или неверие), 
също така да не се молим срещу тях, а трябва да им се подчиняваме, и да се 
молим за тях, Аллах да ги напъти, да ги затвърди и да ги поправи, и 
подчинението на тях, е като подчинението към Аллах и Неговия Пратеник, 
когато ни повеляват правия път, освен ако ни заповядат да вършим нещо, 
което е в противовес с религията, тогава ни е забранено да им се 
подчиняваме в това дело, но в останалите неща, които са от религията трябва 
да им се подчиняваме. Пратеникът на Аллах (    

     ), рече: “Трябва да 
слушаш и да се подчиняваш на водача дори и да бъдеш бичуван или да ти 
бъде взето имуществото, слушай и се подчинявай” (Муслим). 
 Разрешено ли е да се пита Каква е поуката на Аллах във връзка с 
заповедите и забраните (Тоест да се пита какъв е хикмета (поуката) от 
тази заповед или от тази забрана)? Да, обаче при условия, стига вярата или 
делата на човек да са свързани с опознаването на дадената поука от заповед 
или забрана и задоволството в това нещо, обаче ако това опознаване 
увеличава затвърждаването на човек  в истината, обаче пълното отдаване без 

 

 

да се пита за поуката е доказателство за цялостното отдаване и вяра в Аллах и 
Неговата съвършена поука, както бяха сахабите – Аллах да е доволен от тях -. 
 Какво е значението на словото на Аллах: {Каквато и добрина да те 
достигне, тя е от Аллах, а каквато и злина да те сполети, тя е от самия теб} 
сура н Ниса: . Значението тук в аета на думата добрина е благодат, а 
значението на злина е изпитание, и всичко е отсъдено от Аллах Всемогъщия 
Великия, та добрината се преписва към Аллах, защото Той е Този, Който е 
извършил добро към някого, а що се отнася до злината то Той я е създал с 
поука, и в действителност тази беда пак е от добрините Му (като прощава 
чрез нея греховете на човек), наистина Той никога не твори злини, напротив 
всяко едно Негово творение е добрина, Мухаммед (    

     ), казва: 
“Всичкото добро е в Твоите ръце, а лошото не се преписва на Теб” (Муслим). 
А делата на рабите са от творенията на Аллах, и те в същото време са 
придобитото от рабите, казва Аллах Всемогъщия Великия: {Който раздава и 
се бои, и вярва в Най-прекрасното, ще го улесним към лесното. А който е 
скъперник и пренебрегва, и взема за лъжа Най-прекрасното, ще го улесним 
към трудното} сура л Лейл: -  
 Разрешено ли е да казваме: дикой си е шехид? Да свидетелстваш 
конкретно на някой, че е шехид, все едно да му свидетелстваш, че е спечелил 
Дженнет, а мезхеба (убеждението) на хли сунна уел джема, е че не се казва 
на определен човек от мюсюлманите, че е от обитателите на Дженнета или от 
обитателите на Джехеннема, освен за този, за който Пратеника (    

     ) 
е оповестил, че е от обитателите на Дженнета или от обитателите на 
Джехеннема, защото действителността (ниета) се крие в самият човек, и ние 
не знаем как е умрял, обаче се съди явно по крайните дела, а що се отнася до 
ниета на човек, то само Аллах го знае, а ние се надяваме на добрия човек, че 
е спечелил, и се боим за грешния, че ще бъде наказван. 
 Разрешено ли е да кажем на определен мюсюлманин, че е неверник? 
Не е разрешено да казваме на даден мюсюлманин, че е неверник или езичник, 
нито пък, че е двуличник, ако не показва външно нещо, което да сочи, че е 
такъв, а вътрешното му убеждение го оставяме на Аллах Всемогъщия Великия. 
 Разрешено ли е да се извършва тауаф (обикаляне с цел ибадет) на друго 
нещо, освен Кяяба? Няма място по цялото земно кълбо, където да е 
разрешено да се извършва тауаф, освен около Святото Кяябе, и не е 
разрешено да се оприличава на него което и да е място по света, каквото и 
свято да е то, а който обикаля около друго нещо, освен Кяяба възвеличавайки 
го, то той е извършил престъпление спрямо Аллах. 
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зарича на гроб или на даден евлия, то това е забранено и не е позволено, и 
не е разрешено да се изпълнява. 
 Какво е шериатското постановление за отиването при гадател и врачка? 
То е забранено, ако човек отиде при тях търсейки някаква утеха (полза) и е убеден, 
че те не знаят неведомото, то на него не му се приемат молитвите четиридесет 
дена. Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “Който отиде при гадател и 
потърси нещо от него, то на него не му се приема молитвата четиридесет 
дена” (Муслим). А ако отиде при тях и е убеден, че те знаят неведомото, то той 
става неверник спрямо религията на Мухаммед (    

     ), казвайки: 
“Който отиде при гадател или при врачка, и му повярва на това, което 
казва, то той проявява неверие спрямо това, което е низпослано на 
Мухаммед” (Абу Дауд). 
 В кое положение търсенето на дъжд посредством звездите е голям 
Ширк и малък Ширк? Който е убеден и вярва, че звездите указват влияние 
(за дъждът), без желанието на Аллах, и преписва дъжда към звездите, че те го 
създават, то това убеждение е големият Ширк, а който е убеден, че звездите 
указват влияние за дъждът с желанието на Аллах, и че Аллах е сторил 
звездите причина за валянето на дъждът, и че Аллах Всевишния е сторил 
традиция, когато се появи еди-кое си съзвездие, тогава завалява дъжд, то 
това убеждение е забранено и е малкият Ширк, защото този човек е взел за 
причина (това съзвездие) без да има шериатско  доказателство, сетивно или 
правилно мисловно (от разума на човека). Обаче доводирането чрез сезоните 
на годината, че в едикой си сезон вали предимно дъжд, то това е разрешено. 
 Какво е задължението на мюсюлманите към техния водач? Задължение 
на мюсюлманите към техния водач е слушане и подчинение във всяко едно 
положение, и не е разрешено да се излиза срещу тях (срещу водачите), дори 
и да прегрешат нещо (стига този грях да не е стигнал до Ширк или неверие), 
също така да не се молим срещу тях, а трябва да им се подчиняваме, и да се 
молим за тях, Аллах да ги напъти, да ги затвърди и да ги поправи, и 
подчинението на тях, е като подчинението към Аллах и Неговия Пратеник, 
когато ни повеляват правия път, освен ако ни заповядат да вършим нещо, 
което е в противовес с религията, тогава ни е забранено да им се 
подчиняваме в това дело, но в останалите неща, които са от религията трябва 
да им се подчиняваме. Пратеникът на Аллах (    

     ), рече: “Трябва да 
слушаш и да се подчиняваш на водача дори и да бъдеш бичуван или да ти 
бъде взето имуществото, слушай и се подчинявай” (Муслим). 
 Разрешено ли е да се пита Каква е поуката на Аллах във връзка с 
заповедите и забраните (Тоест да се пита какъв е хикмета (поуката) от 
тази заповед или от тази забрана)? Да, обаче при условия, стига вярата или 
делата на човек да са свързани с опознаването на дадената поука от заповед 
или забрана и задоволството в това нещо, обаче ако това опознаване 
увеличава затвърждаването на човек  в истината, обаче пълното отдаване без 

 

 

да се пита за поуката е доказателство за цялостното отдаване и вяра в Аллах и 
Неговата съвършена поука, както бяха сахабите – Аллах да е доволен от тях -. 
 Какво е значението на словото на Аллах: {Каквато и добрина да те 
достигне, тя е от Аллах, а каквато и злина да те сполети, тя е от самия теб} 
сура н Ниса: . Значението тук в аета на думата добрина е благодат, а 
значението на злина е изпитание, и всичко е отсъдено от Аллах Всемогъщия 
Великия, та добрината се преписва към Аллах, защото Той е Този, Който е 
извършил добро към някого, а що се отнася до злината то Той я е създал с 
поука, и в действителност тази беда пак е от добрините Му (като прощава 
чрез нея греховете на човек), наистина Той никога не твори злини, напротив 
всяко едно Негово творение е добрина, Мухаммед (    

     ), казва: 
“Всичкото добро е в Твоите ръце, а лошото не се преписва на Теб” (Муслим). 
А делата на рабите са от творенията на Аллах, и те в същото време са 
придобитото от рабите, казва Аллах Всемогъщия Великия: {Който раздава и 
се бои, и вярва в Най-прекрасното, ще го улесним към лесното. А който е 
скъперник и пренебрегва, и взема за лъжа Най-прекрасното, ще го улесним 
към трудното} сура л Лейл: -  
 Разрешено ли е да казваме: дикой си е шехид? Да свидетелстваш 
конкретно на някой, че е шехид, все едно да му свидетелстваш, че е спечелил 
Дженнет, а мезхеба (убеждението) на хли сунна уел джема, е че не се казва 
на определен човек от мюсюлманите, че е от обитателите на Дженнета или от 
обитателите на Джехеннема, освен за този, за който Пратеника (    

     ) 
е оповестил, че е от обитателите на Дженнета или от обитателите на 
Джехеннема, защото действителността (ниета) се крие в самият човек, и ние 
не знаем как е умрял, обаче се съди явно по крайните дела, а що се отнася до 
ниета на човек, то само Аллах го знае, а ние се надяваме на добрия човек, че 
е спечелил, и се боим за грешния, че ще бъде наказван. 
 Разрешено ли е да кажем на определен мюсюлманин, че е неверник? 
Не е разрешено да казваме на даден мюсюлманин, че е неверник или езичник, 
нито пък, че е двуличник, ако не показва външно нещо, което да сочи, че е 
такъв, а вътрешното му убеждение го оставяме на Аллах Всемогъщия Великия. 
 Разрешено ли е да се извършва тауаф (обикаляне с цел ибадет) на друго 
нещо, освен Кяяба? Няма място по цялото земно кълбо, където да е 
разрешено да се извършва тауаф, освен около Святото Кяябе, и не е 
разрешено да се оприличава на него което и да е място по света, каквото и 
свято да е то, а който обикаля около друго нещо, освен Кяяба възвеличавайки 
го, то той е извършил престъпление спрямо Аллах. 
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Аллах сътвори сърцето и го стори да бъде цар, а останалите органи да бъдат 
неговата армия, а когато се управи (подобри) царят, то и армията се 
подобрява, Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “Наистина в тялото 
има една парче месо, когато се поправи (подобри) то цялото тяло се 
подобрява, а когато се развали то цялото тяло се разваля, не е ли това 
сърцето?” (Всепризнат хадис). Също така казва:”Боязънта е ето тук –и посочи 
към гърдите си три пъти-“ (Муслим). А вярата е: Убеждение, слово и дело: 
Убеждение със сърцето, слово с езика и дело с органите (крайниците) на 
тялото. Сърцето приема и вярва, след което дава резултат, а той е: 
Изричането с езика на Шехадет, след това сърцето започва да работи своите 
дела, като обич, страх надежда и др. А езикът се задвижва със Зикир 
(споменаването на Аллах) и четенето на Корана, а крайниците се задвижват 
със суджуд и рукю и с вършенето на праведни дела, които дела приближават 
(раба) към Аллах Всемогъщият, Великият. Тялото започва да следва сърцето, 
и няма нещо, което да се е установило в сърцето, след това да не се появи и 
върху тялото без значение от какво естество е. 
  А делата на сърцето това са: Дела чиито място е сърцето, и са свързани с 
него, като най-великото дело от тях е: Вярата в Аллах Всемогъщият, Великият, 
която вяра се намира в сърцето и от него произлиза вярата, изпълнението и 
потвърждението и към това се прибавя това, което се настанява в сърцето на 
раба към своя Господар от обичта, страхът, надеждата, завръщането, 
уповаването, търпението, силното убеждение, смирението и още много други.  
  Всяко едно дело от делата на сърцето си има и своето противоположно, а 
противоположното му е болест от болестите на сърцето. Като на искреността 
противоположното е Рия (показността), на убедителността противоположното е 
съмнението, на обичта противоположното е омразата, ненавистта и.т.н …а 
когато пренебрегнем поправката на сърцата ни, то върху тях започват да се 
трупат греховете, Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “Когато рабът 
извърши грешка, то върху сърцето му се лепва черна точка, и ако той я 
премахне и потърси прошка и се покае то сърцето му се пречиства, а ако се 
върне то му се увеличава, докато му почернее сърцето, той е ръждясалия 
за който Аллах го споменава: {Ала не! Сърцата им с ръжда покрива онова, 
което са придобили} сура Ел Мутаффифийн: . (Тирмизи). Също така казва: 
“Изпитанията (изкушенията) се представят на сърцата като на рогозка, 
клонче след клонче, и което сърце ги поеме то върху него се лепва черна 
точка, а което сърце ги отхвърли (отрече и порицае) то върху него се 
залепва бяла точка и така докато двете сърца станат: дното стане бяло 
като сняг и никакво фитне не ще може да му навреди, докато съществуват 
небесата и земята, а другото сърце стане много черно като наклонила се 
кана (в която нищо не се задържа), и нито повелява доброто (одобреното), 
нито порицава неодобреното”. (Муслим).  
Затова опознаването на делата на сърцето са по-нужни, по-належащи и по-
важни от делата с тялото, защото те са основата, а делата с тялото са 

Делата на сърцето 
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второстепенните след тях и те са допълващите човека и те са плод на делата 
на сърцето. Пратеникът на Аллах (    

     ) казва: “Наистина Аллах не 
гледа към вашия вид, нито към вашите имоти (богатства), обаче Той гледа 
към вашите сърца и вашите дела”. (Муслим). Сърцето е мястото на науката, 
размишляването върху Корана и разсъждаването, затова и има превъзходство 
между самите хора пред Аллах, според това което се е установило в сърцето от 
вяра, убеденост, искреност и други подобни дела. Хасен Ел Басрий, казва: 
“Кълна се в Аллах, че Абу Бекр –Аллах да е доволен от него- не ви изпревари с 
многото молитва, нито с многото говеене, наистина той ви изпревари чрез тази, 
вяра, която се беше установила в сърцето му. 
Делата на сърцето превъзхождат делата с тялото от много гледни точки: 
)Неизправността (нарушаването) на ибадета със сърцето може да разруши 
делата на тялото, като Рия (показност) с дадено дело. ) Делата на сърцето са 
основите, затова ако попадне нещо като произношение или движение без цел 
(намерение) на сърцето то за него не се търси сметка. ) Те са причина да се 
достигнат високи степени в Дженнета, като едно от тези дела е Зухд (аскетизъм). 
) Делата със сърцето са по-трудни от делата на тялото, казва ибнул Мунзир: 
Търпях душата си четиридесет години, докато се изправи. ) Че имат по-хубави 
следи, като обичта заради Аллах. ) Че са с по-огромна награда, казва Абу Дарда 
-Аллах да е доволен от него-: Един час размисъл (за Аллах) е по-превъзходно от 
изпълнението на нощен намаз. ) Че те са двигател задвижващ цялото тяло. )Те 
са причина да се увеличи или намали наградата за делата с тялото или да бъдат 
провалени, като смирението в молитвата (е причина да се увеличи наградата). 
)Могат да достигнат делата на тялото, като това да възнамериш да дадеш 
садака, въпреки, че нямаш средства (то тогава ти се записва награда). 
)Наградите за този вид дела нямат ограничение (може да са много големи) 
като търпението например. ) Наградата за тях продължава дори и тялото да 
спре (да върши дела) или има препятствия да върши дела. ) Те са преди 
делата с тялото и едновременно с тях. 
Сърцето минава през различни етапи преди тялото да извърши дадено дело: 
) Идея, а тя е първата мисъл, която минава през сърцето. ) Мисълта 
(идеята), която се установява в него. ) Беседата на душата: Дали да извърши 
даденото дело или не. ) Амбицията, тоест да надделее в него, че трябва да 
извърши това дело. ) Решимостта (твърдото решение), а то е силната цел и 
извършването на това дело. За първите три етапа няма награда за добрината, 
също така няма грях за прегрешението, а що се отнася до амбицията то за 
добрината му се записва добрина, а за злината не му се записва грях. След 
това ако амбицията стане решимост, ако делото е добро, то той ще бъде 
възнаграден, а ако е лошо той получава грях дори и да не го е извършил, 
казва {Аллах: За онези, които желаят покварата да се разпространява сред 
вярващите, ще има болезнено мъчение}  сура н Нур:  а Пратеникът на Аллах   
(    

     ), казва: “Когато двама мюсюлмани застанат един срещу друг 
с мечовете си, то и убиеца и убития ще влезнат в Огъня”, рекох: О, 
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Пратенико на Аллах, за убиеца разбрахме, но защо и убитият? Рече: “Той 
също се стремеше да убие своя другар” (Бухари).  
Наистина оставянето да се извърши лошо дело след твърдата решимост (да 
го направи) е в четири положения: ) Да го остави страхувайки се от Аллах: 
то в това положение този човек има награда. ) Да го остави страхувайки се 
от хората, в това положение има грях, защото оставянето на даден грях е 
ибадет, и то трябва да бъде единствено заради Аллах. ) Да го остави поради 
неспособност (затрудняване и безсилие), без да върши средствата, които ще 
го докарат до него: В този случай има грях заради твърдото намерение да го 
извърши. ) Да го остави поради неспособност (затрудняване), въпреки че е 
извършил средствата, които го доближават до него: Обаче не се е 
осъществила неговата цел: То на него му се записва цял грях, като за 
извършителя на този грях, защото твърдата воля, която е дошла с 
възможността превръща човека, като пълен извършител –както бе споменато 
по горе- и всеки път когато делото се свърже с амбицията, то човек бива 
наказван заради това нещо, без значение дали извършването на този грях е 
минал или не, а който извърши някакъв грях (нещо забранено) един път, след 
това възнамери да извърши този грях отново, когато има възможност, то на 
него му се записва грях и ще бъда наказван заради това намерение, дори 
след това да не го извърши.    

    Някои дела на сърцето: 
  Ниета (възнамерението), а то е със значение, воля и цел, и не е 
правилно даденото дело, нито се приема, освен чрез него, Пратеникът на 
Аллах (    

     ) казва: “Наистина делата са според намеренията, и на 
всеки ще се въздаде според това, което е възнамерил”  (Всепризнат хадис). А 
ибну Мубарек, казва: “Често пъти малко дело, ниета го увеличава, и често 
пъти огромно дело, ниета го намалява”, а Фудейл, казва: “Наистина Аллах 
Всемогъщият иска от тебе твоето възнамерение и твоето желание, и ако това 
дело (което си извършил) е заради Аллах тогава се нарича: Искреност, а 
искреността означава: Това дело да бъде единствено заради Аллах и никой 
друг да няма дял в него, а ако съответното дело е за друг, а не за Аллах се 
нарича: Рия (показност) или двуличие или друго.   
Полза: Хората всички са погубени (ще бъдат унищожени), освен знаещите, а 
знаещите всички са погубени, освен работещите, а работещите всичките са 
погубени, освен искрените. Затова първата работа на раба, ако иска да се 
подчинява на Аллах (да Му служи) това е да научи за ниета (намерението), 
след това да го поправи с дела след като е разбрал действителността, 
важността на правдивостта и искреността, защото делото без намерение е 
трудност (бреме), а намерението без искреност е Рия (показност), а 
искреността без осъществяването на вярата е нищо. 
Делата са три вида: ) Грехове: Доброто намерение в даден грях не 
превръща този грях в подчинение (в ибадет или добро дело), въпреки че има 
добро намерение, напротив ако има пък лошо намерение то неговото бреме, 
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неговият грях се увеличава. ) Неща, които са Мубах (разрешено, но за 
тяхното извършване няма награда, като сън ядене ходене и т.н), и няма нещо, 
което да е Мубах и той да не е извършено с цел (намерение) или цели, и ако човек 
желае може да ги превърне в приближаване. ) Подчинения (ибадетите), те в 
основата на достоверността си са свързани с намеренията и в удвояването на 
наградата от тях, а ако възнамери Рия (показност), то става прегрешение и 
малък Ширк, който може да го отведе до големият Ширк, която (показност) 
се разделя на три вида: ) Мотивът на това дело в основата си да е заради 
показността пред хората, а това е Ширк, а самото дело е провалено и не е 
прието. ) Това дело да е заради Аллах и в последствие в него да влезе 
намерение за показност, и ако този ибадет края му не се гради върху 
началото му, като садаката (милостинята) то неговото начало е правилно, а 
краят му е грешен, а ако краят му се гради (и е свързан) с началото му, като 
молитвата, тогава има две положения: а) Да се бори с този негатив 
(показността), и тази показност няма да му повлияе върху даденото дело (в 
случая молитвата). б) Да се задоволи с показността и да я приеме: Тогава 
целия му ибадет се проваля. ) Показността да се яви след извършеното 
дело, това са нашепвания (от шейтана), обаче те нямат следа и не могат да 
навредят на това дело, нито на извършителя му. Има и още други врати на 
показността, за които всеки е длъжен да ги научи, за да се предпазва от тях. 
Обаче ако неговата цел с това праведно дело е била заради земни облаги, с 
които да се сдобие, тогава неговата награда или грях е според неговото 
намерение, което се пояснява в три положения: ) Да извършва праведното 

                                                           
- Пратеника (    

     ), казва: “Който възнамери да извърши добро дело - но не го 
извърши, то Аллах при Него записва на този човек пълна добрина, а ако този човек е 
възнамерил да я извърши, след което я е извършил, тогава Аллах му я записва с награда от 
десет до седемстотин награди и много повече от това, а който възнамери да извърши лошо 
дело, обаче не го извърши, то Аллах му го записва при Него като= =цяла добрина, а ако е 
възнамерил и я е извършил, тогава Аллах му я записва само като една злина” (Всепризнат 
хадис).  Също така Пратеника (

    

     ), казва: “Примера с тази общност е като 
примера с четири човека: Мъж, на който Аллах му е дал богатство и наука и той работи с 
науката си в средствата си и раздава от него в определените места, а друг мъж, на който 
Аллах му е дал наука, но не му е дал богатство, а той казва: Ако имах като него средства, то 
щях да върша това, което той върши (тоест да раздава от богатството си). Пратеникът на 
Аллах (    

     ) рече: “Те двамата са равни по награда”, а на друг мъж, на който 
Аллах му е дал богатство, но не му е дал наука, и той постъпва необмислено в богатството 
си харчи го в забранени неща и не си дава полагащото му се, и мъж, на който Аллах не му е 
дал нито наука, нито богатство, но той казва: Ако имах богатство като този, щях да го харча 
като него (тоест в харам). А Пратеникът на Аллах (    

     ) рече: “Те двамата в греха 
са равни” (ибну Мадже: ). Тук вторият и четвъртия, които са споменати в хадиса им е дадено 
според възможността, а това бе намерението с желанието, това ясно се подразбира от 
тяхното слово: “Ако имах богатство като този, щях да го харча като него” и всеки един от тях 
достигна по награда или грях неговия другар. Ибну Реджеб, казва: Думите му в хадиса: “Те 
по награда са равни”, сочи за изравняването им в наградата на самото дело, без да се 
споменава удвояването му, защото удвояването (увеличаването от  до ) са 
характеризира само за този, който е извършил съответното дело, без да се дава същата 
награда за възнамарилият само, без да го е извършил, защото ако бяха равни по награда от 
всяка една точка, то щеше да се записва десеторна награда за онзи, които е възнамарил 
добрина и не я е извършил, а това противоречи на всички цитати (от Корана и суннета).    
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дело единствено заради земни облаги: Като човек да кланя хората заради 
пари, то такъв човек е грешен и има грях, Пратеникът на Аллах (    

     ), 
казва: “Който научи наука, с която наука се стреми човек към Ликът на 
Аллах Всемогъщият, и тази наука я учи единствено да се сдобие със земни 
облаги, то такъв човек на Съдния ден няма да усети благоуханието на 
Дженнета” (Абу Дауд). ) Да върши това дело едновременно и за Аллах и за 
земни облаги, то този човек има пропуск и спад във вярата и искреността, 
като човек, който отива да извърши поклонението хадж и да търгува, то 
неговата награда е според неговата искреност. ) Да извършва съответното 
дело единствено заради Аллах, обаче взима определената му заплата, за да 
се издържа и той, и семейството му, която заплата му позволява да си върши 
пълноценно работата, то на такъв човек наградата му е цяла, и не се намаля 
затова че взема заплата, Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “Наистина 
най-заслужаващото за което везмате заплата е книгата на Аллах” (Бухари). 
Знай, че искрените хора, вършещи праведни дела са на степени: ) Ниска: Да 
върши даденото дело, желаейки (очаквайки) награда или страхувайки се от 
наказанието. ) Средна: Да върши съответното дело от благодарност към 
Аллах, и отзовавайки се на заповедта Му. ) Висша: Да извършва даденото 
дело с обич, възвеличаване на Аллах – а това е степента на правдивите.   
 Покаянието: е задължително за извършилият грях, веднага без да се 
бави и без да отлага, а попадането в грехове е от естеството на човека, 
Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “Всички хора са грешни, но най-
добрите грешници са тези, които се покайват най-бързо” (Тирмизи). Също така 
Пратеникът (    

     ) казва: “Ако вие не грешахте, то Аллах щеше да ви 
унищожи и да сътвори други хора, които да грешат и след това да търсят 
прошка от Него и да им прощава” (Муслим). Обаче грешно е човек да 
продължава да извършва грехове и да закъснява с покаянието, а шейтана иска 
да се сдобие от хората с едно от седемте неща, ако е безсилен в едното, то 
веднага се прехвърля към следващото, а те са: Първото нещо е Ширк 
(съдружаване) или неверието, ако шейтанът не е в състояние да го заблуди в 
това нещо, тогава пробва чрез нововъведение в убеждението и по този начин 
да остави напътствието от Пророка (     

      ), и от неговите 
сподвижници, ако и това не може тогава го подстрекава да върши големи 
грехове, а ако и това не е в състояние да направи, тогава го кара да извършва 
малките грехове, ако и в това не може да подчини дадения човек, тогава го 
                                                           
{… и избързах към Теб, господарю, за да бъдеш доволен} сура Та ха: . Муса (   

 ) бе 
устремен към срещата със своя Господар, за да бъде доволен Аллах от него, и не се отзова 
само за да изпълни заповедта Му, и същото нещо като това е уважението към родителите 
на три степени: ) най-ниската: Да ги почиташ и уважаваш, страхувайки се от наказанието, 
което е споменато за този, който не се подчинява на родителите и да очакваш награда (от 
Аллах) за това, че им се подчиняваш и ги уважаваш. ) средната: Да им се подчиняваш и да 
ги уважаваш, подчинявайки се с това дело на Аллах и заради това, че те са проявили към 
теб добро, когато си бил малък и са те възпитали и отгледали. ) най-висшата: Да ги 
почиташ и уважаваш възвеличавайки заповедта на Аллах, която ти е повелил от добротата и 
праведността, и това дело да бъда от обичта и възвеличаването на Аллах.   
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кара да върши много неща, които са мубах (разрешени), ако и в това не може 
да го пребори, тогава го кара да върши добри дела, които са с по-малка 
награда, а в същото време оставя дела, които са по-превъзходни от тях и с по-
голяма награда, а ако и това не може да направи, тогава се опитва да властва 
над него чрез шейтаните от джиновете и хората. 
Греховете се разделят се на две: ) Големите грехове: А те са тези, за които 
има шериатско наказание в земния живот, или обещано наказание в 
отвъдния живот или ярост или проклятие или непълна вяра за извършителя. 
) Малките грехове: Са всички останали, също така има причини, които 
превръщат малките грехове в големи, ето и най-важните от тях: Упорството 
(настойчивата) към тях, повторното им извършване, пренебрегването им, 
омаловажаването им, или явното им извършване. 
Човек може да се покае с едно теубе за всичките си грехове, и вратата на 
покаянието остава отворена, докато слънцето изгрее от запад, или докато 
душата стигне до гърлото на човек при агонията на смъртта, а наградата за 
покаялият се, ако покаянието му е искрено, греховете му да бъдат 
превърнати в добрини, дори и да са достигнали до небето. 
А за приемането на покаянието има условия: ) Отказване от този грях. 
)Съжаление за извършения грях. ) Обещание (възнамерение) за напред да 
не се връща повече към този грях, и ако грехът е свързан с правата на хора, то 
трябва да си им върне взетото или да потърси прошка от тях. 
ората по отношение на покаянието се разделят на четири групи: 
)Покаялият се оставащ, продължаващ върху покаянието до края на живото 
си, и не нашепва на душата си  да се връща към тези грехове, освен грешките 
(подхлъзванията), в които човек може да попадне, които са неразделни от 
човека, ето това е истинското изправяне и утвърждаване (устояване) върху 
покаянието, а притежателя на този вид покаяние е устременият към 
вършенето на добри дела. А това покаяние се нарича Искрено покаяние, а 
тази душа е: Успокоената душа. ) Покаялият се, който е утвърден върху 
вършенето на основните ибадети (основните задължения), обаче не може да 
се освободи от някои грехове, които му се представят, без да има цел за 
тяхното извършване, обаче бива изпитван чрез тях без да е имал намерение 
да ги извърши, и всеки път когато извърши нещо от тях, порицава душата си, 
и съжалява, след което възнамерява да се предпазва от причините и 

                                                           
- Предава се от Пророка (    

     ), че е казал: “Греховете при Аллах Всевишният са 
три: Грях, на който Аллах няма да обърне внимание. Грях, от който Аллах нищо няма да 
пропусне и грях, който Аллах никога няма да опрости. Що се отнася до греха, който Аллах 
няма да го опрости това е Ширк (съдружаването с Аллах), казва Всевишния Аллах: {За онзи, 
който съдружава с Аллах, възбрани му Аллах Дженнета, и неговото място е Огънят} сура л 

Мааиде: . Грях на който Аллах няма да обърне никакво внимание, а той е угнетяващия раб 
душата си в това, което е между него и неговия Господар… наистина ако Аллах пожелае ще 
му опрости този грях и няма да му търси сметка. А що се= =отнася до грехът, от който Аллах 
няма да пропусне нищо, то това е угнетяването на рабите едни към други, и няма съмнение 
че за това нещо ще има възмездие (ще има вземане даване между самите хора)”. 

(Предава се от Имам Ахмед, но в този хадис има слабост). 
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пътищата, които го водят към тях, а това всъщност е Укоряващата се душа. 
)Да се покае, след което да продължи за определено време, след което го 
надделява неговата страст и пристъпва към извършването на някои грехове, 
като в същото време си изпълнява основните задължения, и е оставил по-
голямата част от греховете, въпреки, че има възможността да ги извърши и 
изпитва страст към тях. И в такъв момент го надделее една или две страсти, а 
когато ги извърши и приключи, тогава съжалява, обаче веднага се връща и се 
покайва от съответния грях, а това е Отговорната душа, а неговият завършек 
е в опасност от гледна точка на забавянето на покаянието му и неговото 
отлагане (с думите: има време), и има вероятност да умре преди да се е 
покаял, и делата са според завършека им. ) Да се покае, след което да 
продължи за определено време, след което се завръща към греховете 
задълбочен, без да мисли (без да смята) да се покайва, и да не съжалява за 
извършеното от него, а това е Душата повеляваща зло, и за подобен човек 
има опасност от лош завършек. 
 Правдивостта: Тя е основната и (най-важното) дело от делата на сърцето, а 
думичката правдивост се използва в шест значения: ) Правдивост в словото. 
) Правдивост във волята и целите (а именно искреността). ) Правдивост в 
намерението. ) Правдивост в изпълнение на възнамереното. ) Правдивост 
в делата, като вътрешното (дело) да съпътства на външното, като смирението 
в молитвата. ) Правдивост в изпълнението на всичките дела от религията, а 
това е най-висшата и най-великата степен: Като Правдивост в страхът и 
надеждата, във възвеличаването и Зухд (аскетизъм, въздържане), в 
задоволството, уповаването, обичта и всички останали дела, които са от 
делата на сърцето. А който се сдобие с правдивост във всички тези дела, 
които споменахме, то този човек е правдив, защото постоянно е бил правдив, 
Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “Стремете се (придържайте се) 
към правдивостта, наистина правдивостта води към подчинение 
(набожност и благочестие), а подчинението води към Дженнета, и човек 
продължава да бъде правдив и да работи с правдата, докато бъде записан 
при Аллах: Правдив” (Всепризнат хадис). А на който не му е ясна истината и е 
объркан, и е правдив спрямо Аллах в търсенето й, без да следва страстите на 
душата си, то често пъти я открива, а ако не я открие то Аллах го извинява. 
А противоположното на правдивостта е лъжата. А лъжата най напред тръгва 
от душата и отива към езика и го разваля, след това тръгва към крайниците 
(цялото тяло) и разваля делата им. И както разваля на езика словата му, след 
което обхваща словата на човек, неговите дела и положения, и над този 
човек надделява (и започва да се разпорежда) развалата. 
  Обичта: Чрез обичта към Аллах и Неговия Пратеник и вярващите, (човек) 
се сдобива със сладостта на вярата, Пратеникът на Аллах (    

     ), 
казва: “Три неща, когато се настанят в човека, то той усеща (намира) 
сладостта на вярата: Да обича Аллах и Неговия Пратеник повече от всичко и 
всички, и да обича друг човек единствено заради Аллах, и да мрази (да 
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ненавижда) да се върне към неверието, след като Аллах го е избавил от 
него, така както не желае да бъде хвърлен в Огъня” (Всепризнат хадис). А когато 
дървото на обичта се засади в сърцето и бъде поливано с водата на 
искреността и следването на Пророка (    

     ), тогава дава различните 
видове плодове, и по всяко едно време дава от плодовете с позволението на 
Аллах, а обичта е четири вида: ) Обичта към Аллах: А тя е основата на 
вярата. ) Обичта заради Аллах и омразата заради Аллах, а този вид обич е 
задължителна. ) Обичта (на нещо) заедно с Аллах: А това е съдружаването 
на нещо (като божество, идол и др.) в задължителната обич (към Аллах) 
заедно с Аллах, както е обичта на езичниците към техните божества, а то е 
основата на Ширк. ) Това е естествената обич, като обичта към двата 
родители, към децата, обич към дадена храна и подобно на това, този вид 
обич е разрешена. А за да те обича Аллах, тогава прояви въздържане в земния 
живот, Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “Въздържай се в земния 
живот, и Аллах ще те заобича” (ибну Мадже).  

  Уповаването: А това е поверяването (упълномощаването) на сърцето и 
неговия стремеж (прибягване) към Аллах за достигането на желаните цели и 
за отблъскване за вредящите неща, с убеденост в Аллах и изпълняването на 
определените шериатски причини, а когато човек остави уповаването, то този 
човек има пропуск в убеждението, а когато остави причините, то той има 
                                                           
-Хората от гледна точка на обичта и омразата (Ел Уеляя уел бераа) в този раздел са три 

групи: ) Който обича и се приближава с чиста (искрена) обич, без да я премесва с омраза,  
а това са искрените вярващи, които обичат пророците и праведниците, като на чело стои 
нашият водач Мухаммед (    

     ), неговите съпруги, неговите дъщери и неговите 
сподвижници. ) Тези, които изобщо не го обичат, напротив ненавиждат го, а именно това 
са неверниците като хората на Писанието, езичниците и двуличниците. ) Този, който се 
приближава от една страна, а от друга се отдалечава, а това именно са грешните 
мюсюлмани, и се приближава или обича поради вярата, която притежава, и ненавижда 
поради греховете, които притежава. А отдалечаването от друговерците се изразява в 
ненавиждането им, Да не се поздравяват първи, и да не им се унижаваме или да им се 
възхищаваме, нито пък да се преселваме в техните държави. А приближаването към 
вярващите се изразява като преселването в техните страни при възможност, съчувствието 
им и да им се подпомага със средства И други подобни, и да тъжим,  когато ги сполети беда 
и да се радваме, когато сполучат, и обичта към тях е добро нещо и т.н. Приближаването 
към неверниците е два вида: ) Това, което предизвиква ерес (вероотстъпничество) и 
излизане от религията, като подпомагането им срещу други мюсюлмани, също така да не се 
смятат за неверници, или не вземането на участие, или пък съмнението (дали са неверници 
или не?). ) Това, което не изкарва човек от религията, обаче е от големите грехове и от 
забраните и неодобрените неща, като участието в техните празници или поздравяването им 
по случай тяхното настъпване или оприличаването с тях. И често пъти хората бъркат, като не 
могат да разграничат между доброто отношение към тях (тоест към тези, които не воюват) и 
ненавистта и отдалечаването от тях, като се разбира разграничаването между двете неща, та 
доброто отношение без вътрешна обич, като подпомагането на слабите от тях и блага 
приказка, от доброта и милост към тях, а не от страх и низост това е едното, както казва Аллах: 
{Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате справедливо към онези, 
които не воюват с вас в религията и не ви прогонват от домовете ви} сура л Мумтехане:  а що се 
отнася до ненавиждането им и враждата, то това е друго нещо, който Аллах е повелил в 
словото Си: {О, вярващи, не вземайте за ближни Моите врагове и вашите врагове! Вие се 
отнасяте с добро към тях, а те не повярваха в истината} сура л Мумтехане: . Затова може да се 
съчетае доброто отношение към тях заедно с ненавистта и без да се обичат, както правеше 
Пратеника (    

     ) с евреите в Медина. 
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дефект в разума. А мястото му (в сърцето) преди извършването на дадено 
дело, е плод на силната убеденост, уповаването е три вида: Първият вид е 
задължителен: А той е уповаването на Аллах във всяко едно нещо, което е 
присъщо само на Аллах, като лечението на болните. Вторият вид е 
забранен, той също се разделя на два под вида: а) Големият Ширк, а той е 
цялостното уповаване на причините, и че указват самостоятелно влияние 
върху допринасянето на полза или предпазването от вреда. б) Малкия 
Ширк, като уповаването на даден човек по отношение на препитанието, без 
да има убеждение в самостоятелността му за оказване на влияние, обаче 
свързването с него е над убеждението, че това е само причина. Третия вид 
разрешен, а той е даден човек да упълномощи друг човек в дело, в което 
упълномощеният е способен и може да се уповава (да разчита на него) като 
купуване и продаване. Обаче не е разрешена да казва: Първо се уповавам на 
Аллах после на теб, а само му казва: Упълномощавам те. 
  Благодарност: А това е: Появата на следи от божествените блага върху 
раба, като: Вяра в сърцето му, възхваляване с езика му и подчинение 
(служене) с тялото. И това се цели с него, също така търпението е средство за 
достигане на други цели. Това търпение се проявява със сърцето, езика и 
тялото, а значението на Благодарността е: Да използваш съответния благодат 
в подчинението към Аллах. 

                                                           
- Има ли противоречие между извършването на причините и уповаването? Има няколко 

страни: ) Търсенето на изгубената полза, а той се разделя на три части: а) Убедителна 
причина (сигурна), като брака за сдобиването с дете, а оставянето да се извърши тази 
причина (тоест брака) е лудост и това не е никакво уповаване (тоест да се уповаваш да 
имаш дете, а в същото време да не си женен). б) причини, които не са сигурни, обаче в 
повечето случаи целите не се осъществяват без тези причини, като пътника в пустинята, 
който Не си е взел запаси (от храна и вода), а това негово дело не е от Уповаването, а що се 
отнася до вземането му на запаси, то той е задължен да го направи, защото Пратеника          
(
    

     ) пътуваше и в същото време се запасяваше, даже и нае водач в пустинята, 
който да го доведе до Медина. в) Причини в които се подозира стигането им до целите и 
без явно доверие, убеденост, като този, който се задълбочава в точни изрази в търсенето на 
препитанието и неговите видове. Даже оставянето да се търси препитанието не е от 
уповаването в нищо. Казва Умар –Аллах да е доволен от него-: “Истински уповаващ е този, 
който хвърли (засее) зърното в земята, след това се уповава на Аллах”. ) Запазването на 
това, което е на лице, а който намери халал прехрана, то нейното складиране и запазване 
не го изкарва от уповаването, и още повече когато има семейство, наистина Пророка             
(
    

     ) продаваше фурми от палмите на племето бенуу Недийр, и в същото време 
оставяше (задържаше) прехрана за семейството си за една година. (Всепризнат хадис). 
)Отблъскването на вреда, която още не е дошла: Оставянето на причините, които 
предпазват от вредата не е от условията на Уповаването, като обличането на шлем, или 
като връзването на животното с въже, след което се уповава за това нещо, и не се уповава 
на причините, и е доволен от това, което Аллах му е отсъдил. ) Отстраняването на вреда, 
която вече е сполетяла (човека), а тя се разделя на три: а) Причината да е категорична: Като 
водата, която е източник да се отстрани жаждата, затова, които има нужда от нея и я остави, 
то той не се уповава истински. б) Причината да е съмнителна: Като Хиджам 
(кръвоиспускането) и подобни на нея, а извършването му не е в противовес с уповаването, 
наистина Пратеника на Аллах (

    

     ) се лекуваше и повели на хората да се 
лекуват. в) Причината да е въображаема: Като Жигосване, когато човек е здрав, за да не се 
разболява, а извършването му противоречи на цялостното уповаване.   

 

 

 Търпението: А то е: Да не се оплакваш на друг, освен Аллах –от 
болката на дадено изпитание- и да я отправиш само към Аллах. Казва Аллах 
Всемогъщият, Великият: {Наистина на търпеливите ще се изплати безмерна 
награда} сура з Зумер:  а Пратеникът на Аллах (    

     ) казва: “Който 
проявява търпение, то Аллах ще го дари с търпение, и не е давано (на 
човек) нещо, по-добро и по-обширно (просторно) от търпението” (Всепризнат 

хадис). А Умар –Аллах да е доволен от него- казва: “Нямало е момент, когато да 
съм бил изпитван и Аллах да не ме е дарил заради (тази беля) с четири блага: 
Че не е било в религията ми, че не е било по-огромно от това, че не ме е 
лишил от задоволството в това, и че ме е възнаградил с награда за това”. 
А търпението е на степени: Най-ниската: а тя е: Оставянето на оплакването с 
ненавист едновременно. Средна: Оставянето на оплакването едновременно 
с задоволство. Най-високата: а тя е: Прославянето на Аллах за това 
изпитание. А който бъде угнетен и започне да се моли (на Аллах) срещу 
угнетителя му, то той си е подпомогнал на своята душа, взел си е своя дял и 
не е проявил търпение.   
Търпението се разделя също на две части: ) Телесно: А то не е нашата тема 
сега. Душевно: Върху естествените желания, и нуждите на страстите.    
И всичко, което среща раба в Земния живот, не излиза от две положения: 
а)Това, което съответства на страстите, и за него се изисква търпение за 
изпълнението на задълженията към Аллах, като търпението и да не се 
отклонява нищо от тях към нещата, които водят до неподчинението към Аллах. 
б) Които не съответстват на страстите, а са противоположни на тях, и те се 
разделят на три вида: ) Търпение в подчинението към Аллах, и 
задължението от него е: Извършването на задължителните неща, а желаното 
от него е: Извършването на допълнителните неща (нафилето). ) Търпение в 
прегрешенията спрямо Аллах: Като задължителното от него е: Оставянето на 
забранените неща, а желателното от него е: Оставянето на нещата, които са 
Мекрух (нежелателни). ) Търпение върху отреденото (предписаното, 
предопределеното) от Аллах, като задължителното от него е: Въздържането 
на езика от оплакване, въздържането на сърцето от упорство и ярост към 
отсъденото от Аллах, и въздържането на тялото (и частите от него) от 
действия, които не са желани от Аллах, като крещене (за мъртвец), късане на 
дрехите, удряне по тялото и други подобни. А желателното от него е: 
Задоволството на сърцето от това, което е отсъдил Аллах.  
Кое е по-превъзходно Признателен богаташ или търпелив бедняк? Ако богатия 
харчи парите си в подчинение към Аллах или ги пази за подобни цели: То той е 
по-превъзходен от бедния. Но ако повечето средства ги харчи за неща, които 
са Мубах (тоест нито са забранени, нито са задължителни), то тогава бедният 

                                                           
- В такъв случай, ако търпението е във вътрешна страст или в половият орган се нарича: 

Целомъдрие. А ако е по време на битка се нарича: Смелост, а ако е в сдържането на гнева, 
се нарича: Кроткост. А ако е в някакво скрито дело, се нарича: Прикриване на скритото. А 
ако е в остатъка от препитанието се нарича Зухд (аскетизъм, въздържане). И ако е в дребно 
нещо от земните дялово, се нарича: Задоволство. 
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дефект в разума. А мястото му (в сърцето) преди извършването на дадено 
дело, е плод на силната убеденост, уповаването е три вида: Първият вид е 
задължителен: А той е уповаването на Аллах във всяко едно нещо, което е 
присъщо само на Аллах, като лечението на болните. Вторият вид е 
забранен, той също се разделя на два под вида: а) Големият Ширк, а той е 
цялостното уповаване на причините, и че указват самостоятелно влияние 
върху допринасянето на полза или предпазването от вреда. б) Малкия 
Ширк, като уповаването на даден човек по отношение на препитанието, без 
да има убеждение в самостоятелността му за оказване на влияние, обаче 
свързването с него е над убеждението, че това е само причина. Третия вид 
разрешен, а той е даден човек да упълномощи друг човек в дело, в което 
упълномощеният е способен и може да се уповава (да разчита на него) като 
купуване и продаване. Обаче не е разрешена да казва: Първо се уповавам на 
Аллах после на теб, а само му казва: Упълномощавам те. 
  Благодарност: А това е: Появата на следи от божествените блага върху 
раба, като: Вяра в сърцето му, възхваляване с езика му и подчинение 
(служене) с тялото. И това се цели с него, също така търпението е средство за 
достигане на други цели. Това търпение се проявява със сърцето, езика и 
тялото, а значението на Благодарността е: Да използваш съответния благодат 
в подчинението към Аллах. 

                                                           
- Има ли противоречие между извършването на причините и уповаването? Има няколко 

страни: ) Търсенето на изгубената полза, а той се разделя на три части: а) Убедителна 
причина (сигурна), като брака за сдобиването с дете, а оставянето да се извърши тази 
причина (тоест брака) е лудост и това не е никакво уповаване (тоест да се уповаваш да 
имаш дете, а в същото време да не си женен). б) причини, които не са сигурни, обаче в 
повечето случаи целите не се осъществяват без тези причини, като пътника в пустинята, 
който Не си е взел запаси (от храна и вода), а това негово дело не е от Уповаването, а що се 
отнася до вземането му на запаси, то той е задължен да го направи, защото Пратеника          
(
    

     ) пътуваше и в същото време се запасяваше, даже и нае водач в пустинята, 
който да го доведе до Медина. в) Причини в които се подозира стигането им до целите и 
без явно доверие, убеденост, като този, който се задълбочава в точни изрази в търсенето на 
препитанието и неговите видове. Даже оставянето да се търси препитанието не е от 
уповаването в нищо. Казва Умар –Аллах да е доволен от него-: “Истински уповаващ е този, 
който хвърли (засее) зърното в земята, след това се уповава на Аллах”. ) Запазването на 
това, което е на лице, а който намери халал прехрана, то нейното складиране и запазване 
не го изкарва от уповаването, и още повече когато има семейство, наистина Пророка             
(
    

     ) продаваше фурми от палмите на племето бенуу Недийр, и в същото време 
оставяше (задържаше) прехрана за семейството си за една година. (Всепризнат хадис). 
)Отблъскването на вреда, която още не е дошла: Оставянето на причините, които 
предпазват от вредата не е от условията на Уповаването, като обличането на шлем, или 
като връзването на животното с въже, след което се уповава за това нещо, и не се уповава 
на причините, и е доволен от това, което Аллах му е отсъдил. ) Отстраняването на вреда, 
която вече е сполетяла (човека), а тя се разделя на три: а) Причината да е категорична: Като 
водата, която е източник да се отстрани жаждата, затова, които има нужда от нея и я остави, 
то той не се уповава истински. б) Причината да е съмнителна: Като Хиджам 
(кръвоиспускането) и подобни на нея, а извършването му не е в противовес с уповаването, 
наистина Пратеника на Аллах (

    

     ) се лекуваше и повели на хората да се 
лекуват. в) Причината да е въображаема: Като Жигосване, когато човек е здрав, за да не се 
разболява, а извършването му противоречи на цялостното уповаване.   

 

 

 Търпението: А то е: Да не се оплакваш на друг, освен Аллах –от 
болката на дадено изпитание- и да я отправиш само към Аллах. Казва Аллах 
Всемогъщият, Великият: {Наистина на търпеливите ще се изплати безмерна 
награда} сура з Зумер:  а Пратеникът на Аллах (    

     ) казва: “Който 
проявява търпение, то Аллах ще го дари с търпение, и не е давано (на 
човек) нещо, по-добро и по-обширно (просторно) от търпението” (Всепризнат 

хадис). А Умар –Аллах да е доволен от него- казва: “Нямало е момент, когато да 
съм бил изпитван и Аллах да не ме е дарил заради (тази беля) с четири блага: 
Че не е било в религията ми, че не е било по-огромно от това, че не ме е 
лишил от задоволството в това, и че ме е възнаградил с награда за това”. 
А търпението е на степени: Най-ниската: а тя е: Оставянето на оплакването с 
ненавист едновременно. Средна: Оставянето на оплакването едновременно 
с задоволство. Най-високата: а тя е: Прославянето на Аллах за това 
изпитание. А който бъде угнетен и започне да се моли (на Аллах) срещу 
угнетителя му, то той си е подпомогнал на своята душа, взел си е своя дял и 
не е проявил търпение.   
Търпението се разделя също на две части: ) Телесно: А то не е нашата тема 
сега. Душевно: Върху естествените желания, и нуждите на страстите.    
И всичко, което среща раба в Земния живот, не излиза от две положения: 
а)Това, което съответства на страстите, и за него се изисква търпение за 
изпълнението на задълженията към Аллах, като търпението и да не се 
отклонява нищо от тях към нещата, които водят до неподчинението към Аллах. 
б) Които не съответстват на страстите, а са противоположни на тях, и те се 
разделят на три вида: ) Търпение в подчинението към Аллах, и 
задължението от него е: Извършването на задължителните неща, а желаното 
от него е: Извършването на допълнителните неща (нафилето). ) Търпение в 
прегрешенията спрямо Аллах: Като задължителното от него е: Оставянето на 
забранените неща, а желателното от него е: Оставянето на нещата, които са 
Мекрух (нежелателни). ) Търпение върху отреденото (предписаното, 
предопределеното) от Аллах, като задължителното от него е: Въздържането 
на езика от оплакване, въздържането на сърцето от упорство и ярост към 
отсъденото от Аллах, и въздържането на тялото (и частите от него) от 
действия, които не са желани от Аллах, като крещене (за мъртвец), късане на 
дрехите, удряне по тялото и други подобни. А желателното от него е: 
Задоволството на сърцето от това, което е отсъдил Аллах.  
Кое е по-превъзходно Признателен богаташ или търпелив бедняк? Ако богатия 
харчи парите си в подчинение към Аллах или ги пази за подобни цели: То той е 
по-превъзходен от бедния. Но ако повечето средства ги харчи за неща, които 
са Мубах (тоест нито са забранени, нито са задължителни), то тогава бедният 

                                                           
- В такъв случай, ако търпението е във вътрешна страст или в половият орган се нарича: 

Целомъдрие. А ако е по време на битка се нарича: Смелост, а ако е в сдържането на гнева, 
се нарича: Кроткост. А ако е в някакво скрито дело, се нарича: Прикриване на скритото. А 
ако е в остатъка от препитанието се нарича Зухд (аскетизъм, въздържане). И ако е в дребно 
нещо от земните дялово, се нарича: Задоволство. 
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е по-превъзходен. Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “Нахранващия 
(бедните) търпеливият, е на степента на говеещият, търпящият” (Ахмед). 
 Удовлетворението: То е задоволството в нещо и примиряването с 
него: А неговото място е след извършването на съответното дело. А 
задоволството от предопределеното от Аллах е най-висшата степен на 
приближените и то е от плодовете на обичта и уповаването. А дуата 
(молбата) към Аллах да премахне дадена беля (или нещо нежелано) не е в 
противоречие с задоволството от него (примиряването с това).  
 Смиреността: Това е: Възвеличаването, успокояването и унижението. 
Казва Хузейфе –Аллах да е доволен от него- “Предпазвайте се от смирението 
в двуличието”. Рекоха му: Какво е това смирение в двуличието? Рече: “Да 
виждаш, че тялото ти е смирено, а сърцето не”, също така казва Хузейфе  –Аллах 
да е доволен от него- : “Първото нещо, което ще изгубите от вашата религия е 
смирението, и в който ибадет се настани смирението, то наградата за този 
ибадет е според степента на смирението, като молитвата например, а Пророка   
(    

     ), казва за кланящия се: “За него от молитвата няма (награда), 
освен половината, или една четвърт или една пета ….или една десета”, 
даже може нищо да не получи от молитвата си, ако в нея няма никакво смирение.  
  Надеждата: А тя е: Поглед към безкрайния рахмет (безкрайната 
милост) на Аллах, а противоположното на това качество е отчаянието, а 
делата извършени с надежда са по-велики от делата извършени от страх, 
защото те наследяват добри помисли към Аллах, а Аллах Всемогъщият, казва: 
“Аз съм при помислите на Моя раб за Мен” (Муслим). А тя е на две степени:  
) Висока: Човек върши добри дела желаейки награда от Аллах. Айша –Аллах 
да е доволен от нея-, казва: О, Пратенико на Аллах, този аета: {и които дават, 
каквото дават, с боязливи сърца …} сура Ел Му`минуун:   за този които краде, 
и извършва прелюбодеяние и пие алкохол ли става въпрос? А той отвърне: 
“Не, ей дъщеря на праведния, това става въпрос за онези, които изпълняват 
молитвата, говеят и дава садака, и те в същото време се страхуват (и се 
питат): {Дали ще бъде прието от тях: те се надпреварват в добрините и те 
първи ги извършват} сура Ел Му`минуун: . (Тирмизи). ) Ниската: Покаялият се 
грешник, който търси опрощението от Аллах. А що се отнася до грешника, 
който продължава да върши грехове, оставилият покаянието и се надява на 
милостта на Аллах, а това негово дело е желание, а не надежда, и този вид е 
порицан, а първият е похвален. Затова вярващият съчетава между 
благодеянието (доброто дело) и страха, а двуличника съчетава между 
лошите дела и мечтите (за прошка). 
  Страхът:  Това е: Скръб, печал, достигащ душата, за сполетяването на 
нещо нежелано, и ако се убеди в това нежелано нещо, тогава се нарича 
застрашаване, на което противоположното е сигурност, и то не е 
противоположно на надеждата, напротив то е мотивът водещ към пътя на 
страха, а надеждата е мотив водещ към пътя на желанието, и човек трябва да 
съчетае между обичта, сраха и надеждата, казва ибну Кайим: “Сърцето в 
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пътуването си към Аллах, Всемогъщият, Великият е като една птица: Обичта е 
главата на птицата, а страхът и надеждата са двете й крила. И когато страхът 
се настани в сърцето, то той изгаря местата на страстите в него, и прогонва 
земните (богатства) от сърцето”. А задължителния страх е: Този, който кара 
човека да върши добрите дела и да остави забранените. А желателния страх е: 
Той е този, който подстрекава към вършенето на нещата, които са желателни, 
и оставянето на нещата, които не са желателни (мекрух), а този вид страх се 
разделя на три: ) Вътрешния страх към Аллах, и този страх трябва да бъде 
единствено от Аллах, а отклоняването част от този вид страх към нещо друго, 
освен Аллах е Голям Ширк (съдружаване), като страха от божествата, идолите 
на езичниците (неверниците), че могат да му навредят с нещо лошо.               
) Забранен, а той е оставянето на даден ваджиб (задължение) или 
извършването на дадена забрана страхувайки се от хората. ) Разрешен, като 
естествения страх, като страх от вълк, змия и други подобни.  
 Аскетизмът (Зухд): А той е: Отклоняването на желанието от едно 
нещо към друго, което е по-превъзходно от него (тоест от първото). А 
аскетизма (въздържането) в земния живот успокоява и отпуска сърцето и 
тялото, а желанието по земните богатства увеличава ангажираността и 
тревогите. А обичта към земния живот е причината за всяка една грешка, а 
ненавистта на земния живот е причина за всяко едно подчинение (добро 
дело). А въздържането от земния живот се изразява, да изкараш земния 
живот от сърцето си, а не да го извадиш (да го премахнеш) от ръката си, а в 
същото време сърцето ти е свързано с него –защото това е Зухда на невежите 
хора-, а Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “Колко прекрасно е 
доброто имущество (богатството припечелено от халал) в ръцете на 
праведни раб” (Ахмед). А бедният човек по отношения на богатството може да 
изпадне в пет положения: ) Да бяга от вземането на пари поради ненавистта 
му към тях, и предпазването от лошото (вредата) им и ангажираността към 
тях, а човек в това положение се нарича Аскет (Захид). ) Да не се радва при 
сдобиването на средствата, но не го ненавижда с ненавист така, че да се 
наранява от това, а човек  в това положение се нарича Доволен. ) Обичта 
му към парите да е по-голяма от това да ги няма, поради желанието му към 
тях, обаче поради желанието му не се е устремил в търсенето им, напротив 
ако му дойдат случайно (неволно) то той ги взема и се радва, а ако се изисква 
да се потруди, за да достигне до тях, то той не го извършва (тоест това, което 
се изисква да направи), а човек в това положение се нарича Удовлетворен. 
) Неговото оставяне в търсенето им да бъда, заради препятствия или 
проблеми, иначе той ги желае, и ако намери път към достигането до тях, 
дори и с трудност то той ще поеме по този път, а положението на такъв 
човек са нарича Устремен (желаещ). ) Да бъде принуден към тези средства, 
които ги цели, като да е гладен, да е гол, или човек изгубил и храната си, и 
дрехите си, а положението на такъв човек се нарича Принуден.   
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Един мъж на име Абдуллах (раб на Аллах) срещна друг на име Абдун Небий 
(раб на Пророка), тогава Абдуллах порица това име вътре в сърцето си, и 
рече: Как е възможно някой да служи на друг, а не на Аллах Всемогъщия 
Великия? След това започна да събеседва с Абдун Небий, казвайки му: Ти 
служиш ли на друг, освен на Аллах?! 

А Абдун Небий рече: Не, в никакъв случай, аз не служа на друг, освен на 
Аллах, та аз съм мюсюлманин и служа единствено на Аллах. 
Рече Абдуллах: Тогава какво е това име, което прилича на имената на 
християните в тяхното наименование: Като Раб на Месията, наистина тяхното 
не е учудващо, защото християните обожават и служат на Иса (   

), и който 
чуе името ти, то веднага ще си помисли, че служиш (извършваш ибадет) на 
Пророка (    

     ), а това не е от убеждението на мюсюлманина спрямо 
неговия Пророк, напротив всеки мюсюлманин е задължен да вярва и да е 
убеден, че Мухаммед (    

     ) е раб на Аллах и Негов пратеник. 
Тогава Абдун Небий, рече: Обаче Пророкът Мухаммед (    

     ) е най-
превъзходния от цялото човечество и е водач на всички пратеници и пророци, 
и назоваването  с това име е за берекет и приближаване към Аллах, чрез 
поста и мястото му пред Аллах, и търсим от Мухаммед (    

     ) чрез 
това нещо застъпване, и това не трябва да те учудва, другият ми брат се казва 
Абду Хусейн (раб на Хусейн), а преди него баща ми се казва Абдур Ресуль 
(раб на Пратеника), и назоваването с такива имена е от много отдавна (тоест 
не е нещо ново) и е разпространено много между хората, и ние заварихме 
нашите бащи и предци с такива имена, и не затруднявай този въпрос, 
наистина това нещо е улеснено, а и религията ни повелява улеснение. 
Тогава Абдуллах рече: Това порицано дело, е по-голямо от първото, да търсиш 
нещо от друг, което нещо не е по-силите на друг, освен Аллах, без значение 
дали този от когото търсиш е Пророка Мухаммед (    

     ), или някой друг 
от праведните мюсюлмани, като Хусеин -Аллах да е доволен от него- или някой 
друг, защото това нещо противоречи на убеждението (Теухида), което ни е 
заповядано, също така противоречи на словото я иляхе иллеллах. Искам да ти 
задам няколко въпроса, за да ти се изясни това убеждение, и завършека на този 
с това име и подобни на него, като нямам друга цел, освен да ти кажа истината, 
за да я следваш, и да ти разгранича грешното в него за да се предпазваш, и да ти 
повеля доброто и да порицая забраненото, и при Аллах се осланяме и на Него се 
уповаваме, и няма сила, нито пък мощ, освен чрез Аллах Всевишния 
Всемогъщия, обаче преди това ще ти припомня словото на Аллах Всемогъщия 
Великия: {Ако вярващите бъдат призовани към Аллах и неговия Пратеник, за 
да отсъди помежду им, те изричат само: “Чухме и се подчинихме!” Тези са 
сполучилите} сура н Нур: . и другото слово на Аллах Всемогъщия Великия: {И 
спорите ли за нещо, отнесете го към Аллах и към Пратеника, ако вярвате в 
Аллах и в Сетния ден! Това е най-доброто и най-похвалното за изход} сура н Ниса:   
Казва Абдуллах: Ти казваш, че обожаваш Аллах и вярваш единствено в Него, и 
свидетелстваш, че няма друг Бог достоен за ибадет, освен Аллах, ще ми обясниш 
ли значението на тези слова?  

Напътстващ Диалог 
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Тогава Абдун Небий, рече: Теухид (единобожие), означава да вярваш, че 
Аллах съществува, и че Той е Този, Който е сътворил небесата и земята, и че 
Той съживява и умъртвява и управлява вселената, и че Той е Даряващият 
препитанието, Всезнаещия, Сведущия, Силният…. 
А Абдуллах, рече: Ако това е само Теухида, то Фараона, неговите последователи 
също така и Абу Джехл и други като него щяха да са единобожници (вярващи), 
защото не са били небрежни в това нещо, както повечето езичници. Фараона, който 
претендираше, че е господар и бог, също признаваше и вярваше, че Аллах 
съществува, и че Той управлява вселената, а довод за това нещо са словата на Аллах 
Всемогъщия Великия: {И ги отрекоха с гнет и надменност, въпреки че душите 
им се убедиха в тях} сура Ен Немл:  Това явно признаване стана от него, когато 
той  и неговата армия бяха удавени в морето. Обаче в действителност Теухида 
(убеждението, вярата), е този вид заради който бяха изпратени пратеници и бяха 
низпослани книгите, и се воюваше срещу Курейш, а този вид Теухид бе Улюхийе, 
тоест да служим единствено на Аллах, и на никой друг. А служенето (ибадета) е 
всеобхватно име на всичко онова, което Аллах обича и желае от словата, делата 
явните и скритите, а думата бог в словото (Няма друг бог, освен Аллах), означава: 
Обожаван (или заслужаващ ибадет), и не подобава да се служи на друг, освен на Него. 
Рече Абдуллах: А знаеш ли заради какво бяха изпратени пратениците на 
земята, като първия от тях беше Нух (   

 )?  
Абдун Небий, рече: За да призовават езичниците към служенето 
(извършването на ибадет) само на Аллах Единственият, и оставянето на всяко 
едно нещо, което съдружават с Него. 
Абдуллах рече: Каква е причината народът на Нух да извършат Ширк (съдружаване)? 
Абдун Небий, рече: Не знам. 
Абдуллах му каза: Аллах изпрати Нух при неговия народ, когато прекалиха по отношение 
на няколко праведни човека (които бяха починали): Уед, Суаа`ун, Ягуус, Яуук и Неср. 
Абдун Небий, рече: Това значи ли, че Уед и Суаа`ун и останалите имена са 
били на праведни мъже, а не са били на неверници владетели? 
Абдуллах, му рече: Да, това са имена на праведни мъже, когато са починали, 
народа на Нух са ги издигнали в култ и са започнали да им служат, и след което 
арабите са ги последвали в това нещо, а довод за това нещо е това, което се 
предава от ибну Аббас –Аллах да е доволен от него-, който казва: “Идолите 
които бяха на народа на Нух се преместиха и станаха след това и на арабите, що 
се отнася до Уед, то този идол беше на племето Келб при Деуметул Джендел 
(местност), а Суаа`ун беше на племето Хузейл, а Ягуус беше на племето Мураад, 
след това беше на племето бений Гутайф в местността Джеуф при царството 
Себа, а Яуук беше на племето Хемдаан, а Неср беше на племето Хим`йер на рода 
Зил Келяяи: Това са имената на праведните мъже от народа на Нух, а когато те 
починаха, шейтана започна да им нашепва, да им издигнат паметници на местата 
където се събираха и беседваха, след което направиха идоли на това място и ги 
нарекоха с техните имена, направиха ги, но не им служеха, обаче когато тези 
хора починаха, след тях дойдоха други, които започнаха да им служат” (Бухари). 
Абдун Небий, рече: Тази случка е интересна, чудна!  
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Абдуллах, му каза: Да ти посоча ли това, което е по-чудно от случката, която ти 
разказах? Че последният Пророк, Водачът ни Мухаммед (    

     ) бе 
изпратен от Аллах при народ, които се покайваха, извършваха ибадет, 
извършваха Тауаф, изпълняваха поклонението Хадж и даваха милостиня, обаче 
поставяха някой от творенията да бъдат посредници между тях и Аллах, казвайки: 
Искаме от тях приближаване до Аллах чрез тях, също така искаме от тях, тяхното 
застъпване пред Аллах, например като мелейкета, Иса (   

 ) и др. и от други 
хора, които са били праведни. Тогава Аллах им изпрати Мухаммед (    

     ) 
да поднови религията на техния прародител Ибрахим (   ), и да ги извести, че 
това приближаване и това убеждение е специално и е конкретизирано 
единствено за Аллах, и не се приема този ибадет ако в него се намества друг 
(посредник). А Аллах е Твореца, Един Единствен, Който няма съдружник, и Той е 
Единственият, Който дава препитанието, Творецът на седемте небеса и всичко, 
което е в тях, Творецът на седемте земи и всичко намиращо се в тях, и всички те са 
Негови раби, и са под Негово разпореждане и управление, даже идолите и 
боговете, на които служеха признават, че са под Неговото владение и управление. 
Абдун Небий, рече: Тези приказки са хем чудни, хем опасни, имаш ли 
доказателство за всичко това, което говориш? 
Абдуллах, рече: Доказателствата са много, ето някои от тях, а именно словото на 
Аллах: {Кажи: “Кой ви дава препитанието от небето и от земята? Или кой владее 
слуха и зрението? И кой изважда живото от мъртвото, и изважда мъртвото от 
живото? И кой управлява делото?” Ще рекат: “Аллах!” Кажи: “Нима не се 
боите”} сура нус:  също така словото на Аллах Всемогъщия Великия: {Кажи: “Чия 
е земята и тези по нея, ако знаете?” Ще кажат: “На Аллах!” Кажи: “Не ще ли се 
поучите?” Кажи: “Кой е Господарят на седемте небеса и Господарят на 
великия Трон?” Ще кажат: “На Аллах!” Кажи: “Не ще ли се побоите?” Кажи: “В 
чий ръце е владението на всичко, щом Той покровителства, а не е 
покровителстван, ако знаете?” Ще кажат: “На Аллах!” Кажи: “Как тогава сте 
омагьосвани?”} сура л Муминуун: - И езичниците по време на поклонението Хадж 
изричаха словата: Отзоваваме Ти се О, Аллах отзоваваме Ти се. Отзоваваме Ти се 
и нямаш Ти съдружник, освен съдружник, който е за Теб. Ти го притежаваш, а той 
не притежава. Тук езичниците от Курейш признават, че Аллах се разпорежда и 
управлява вселената или това, което се нарича (Теухид Рубубийе), обаче това 
нещо не ги вкарва в Исляма и не ги прави мюсюлмани, и че целта им да вземат 
мелейкетата, пратениците, евлията (приближените) за посредници и търсещи от 
тях тяхното застъпване, и приближаване към Аллах с това нещо, то това е нещото, 
което позволи воюването срещу тях и техните имоти, затова трябва, или 
задължение е, дуата (молбата) да бъде отправяна само към Аллах, към никой 
друг, освен Него, обещаното да бъде всичка заради Аллах, жертвоприношението 
(коленето на курбан) да бъде единствено заради Аллах, осланянето да бъде 
единствено към Аллах, и всички останали ибадети да са единствено заради Аллах. 
Абдун Небий, рече: Ако Теухид (Рубубийе), или признаването, че Аллах 
съществува и управлява вселената, че това не е целящият се теухид от Аллах, 
както твърдиш, тогава какво е Теухид (единобожие)? 
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Абдуллах, рече: Теухида, е това, заради което Аллах изпрати пратеници и 
низпосла книги (тоест Теухид Улухийе), а езичниците го отхвърлиха и не го 
признаха (служейки на техните идоли заедно с Него). Теухида: Това е да служиш 
(да извършваш ибадет) само на Аллах, и да не се изпълнява какъвто и да е ибадет 
на друг, освен на Аллах: Като дуа, заричане, курбан, зов за спасения, за подкрепа 
(тоест в нещата, в които човек е безсилен да помогне), осланяне, без значение 
какъв е ибадета, той се извършва само заради Аллах. Това е истинския Теухид, и 
това е значението на словата: я илахе иллеллах, които цитираше преди малко. А 
господ за езичниците на Курейш, означаваше този, на когото се извършват тези 
ибадети, без значение дали е мелейке (ангел) или пратеник, или евлия, или 
дърво, или пък гроб, или джин (дух), а не целят с думата Бог (или божествата на 
които те служеха), че той (техния бог) е творец, даващ препитанието, и управляващ, 
защото те знаят, че това подобава само за Аллах, както споменахме преди малко. 
И тогава при тях дойде Пророка (    

     ) да ги призовава към истинският 
Теухид (истинското убеждение), към словото на Теухида, а именно: я иляхе 
иллеллах, и прилагането на неговото значение, а не само изричането му с уста. 
Абдун Небий, рече: Като че ли искаш да кажеш, че езичниците на Курейш са 
знаели по-добре значението на словото я иляхе иллеллах, от някой 
мюсюлмани в днешно време? 
Абдуллах, рече: Да, това е болната действителност, наистина невежите хора от 
неверниците знаят, че целта на Пророка (    

     ) за словото я иляхе 
иллеллах, е да се служи единствено на Аллах, и отхвърлянето това, на което 
служат (като идоли и други божества) и отдалечаването от тях (от идолите). А 
когато Пророка (    

     ) рече на езичниците: Кажете я иляхе иллеллах, 
те рекоха: {Нима превърна той боговете в един бог? Това наистина е нещо 
изумително} сура ад . Въпреки вярата им, че Аллах е Управляващия вселената, и 
ако невежите езичници знаеха това, то е чудо за този, който претендира, че е 
мюсюлманин а в същото време не знае тълкуването и значението на това слово, 
което знаеха невежите хора от неверниците на Курейш, даже мисли, че 
изричането на словото Ля иляхе иллеллах без да го потвърди със сърцето си и 
без да знае част от неговото значение, и ловкият от тях мисли, че никой не 
твори, никой не дава препитание, никой не дава полза и пази от вредите, освен 
Аллах, и няма добро в мъжете, които претендират за Исляма, а невежите от 
Курейш знаеха по-добре от тях словото Ля иляхе иллеллах. 
Абдун Небий, рече: Обаче аз не съдружавам с Аллах, напротив 
свидетелствам, че никой не твори, никой не дава препитание, че никой не 
дава полза, нито премахва вреда, освен Аллах Един Единствен, няма Той 
съдружник, и че Мухаммед (    

     ) не притежава за себе си нито 
полза нито вреда, който е по-превъзходен от Али, Хасен, Абдулкадир и др. 
обаче аз съм грешен, а праведните хора имат място (почит) пред Аллах, и 
търся от тях тяхното застъпване чрез мястото им, което имат пред Аллах. 
Абдуллах, рече: Ще ти отговоря с това, с което ти отговорих преди малко, че 
тези срещу които Пророкът (    

     ) воюваше, те потвърждаваха това, 
което спомена, и признаваха, че техните идоли не бяха в състояние да 
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управляват нищо, обаче те чрез тях искаха само поста и застъпването пред 
Аллах, а преди малко доводирахме от Корана за това нещо. 
Абдун Небий, рече: Обаче тези аети бяха низпослани за тези, които служеха 
на идолите, а ти как сравняваш пратениците и праведните мюсюлмани с идолите?  
Абдуллах, му каза: Преди малко се разбрахме, че някой от тези идоли бяха 
назовани именно с имената на праведните хора, както се случи и с народа на 
Нух (   

 ), и че неверниците тогава не искаха друго, освен застъпване пред 
Аллах, защото имаха място пред Него, а доказателство за това нещо е словото на 
Аллах Всемогъщия Великия: {А които приемат покровители вместо Него, казват 
“лужим на тях само за да ни приближават още повече до Аллах} сура з умер .  
А що се отнася до думите ти: Как сравняваш пратениците и мелейкетата с идоли? 
То ти отговарям: Наистина неверниците, при които беше изпратен Пророка          
(    

     ), сред тях имаше хора, които се молеха на евлията, тези за които 
Аллах в Корана казва: {Онези, които (съдружаващите) зоват, се стремят да се 
доберат до своя Господ, кой от тях да бъде най-близо, и се надяват на Неговата милост, 
и се страхуват от Неговото мъчение. Мъчението на твоя Господ е за опасение} 
сура л сра . А някой от тях пък се молеха на Иса (   

) и на неговата майка, а Аллах 
Всемогъщия Великия, казва: { когато Аллах рече “О, са син на Мерйем, ти ли 
каза на хората “Приемете мен и майка ми за богове, освен Аллах”} сура л Маиде . 
а други от тях се молеха на мелейкета, казва Аллах Всевишният: {В Деня, когато 
Той ще ги събере всички и ще рече на ангелите “Тези ли са служили на вас”} сура 

еба . размишлявай върху тези аети, Аллах стори неверници тези, които целяха 
именно идолите, и стори неверници тези, които целяха в ибадета си пророците, 
мелейкетата и евлията слагайки ги под един знаменател, а Пратеника на Аллах   
(    

     ) воюваше срещу тях и не правеше разлика между тях. 
Абдун Небий Обаче неверниците целяха и търсеха от тях полза, а аз свидетелствам, 
че Аллах е Даващия полза, Даващия вреда и Управляващия, и не искам това нещо от 
друг, освен от Него, Всемогъщия Великия, а праведните хора нямат дял в това нещо, 
обаче аз ги целя и желая тяхното застъпничаство пред Аллах. 
Абдуллах Това твое слово е като словата на неверниците: Едно към едно, а 
довод за това е словото на Всемогъщия Великия: { служат не на Аллах, а на 
онова, което нито им вреди, нито им помага, и казват “Тези са нашите 
застъпници пред Аллах} сура нус . 
Абдун Небий, рече: Обаче аз не служа на друг, освен Аллах, обаче 
обръщането към тях и дуата към тях, това не е ибадет! 
 Абдуллах Обаче аз те питам: Признаваш ли, че Аллах ти е заповядал искреност 
в служенето, в ибадета към Него, и това е твоето задължение към Него, както е 
споменато в словото му, Всемогъщият Велекият: { бе им повелено да служат 
единствено на Аллах, предани нему в религията, правоверни …} сура л ейине . 

Абдун Небий, рече: Да, заповядал ми е това нещо.  
Абдуллах Тогава аз искам да ми поясниш това, което Аллах ти го е 
заповядал, тоест какво означава искреността в ибадета? 
Абдун Небий, рече: Не те разбирам, какво искаш да кажеш с този въпрос, 
разясни ми го малко. 
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Абдуллах Слушай ме внимателно, за да ти го обясня, Аллах Всемогъщият, 
Великият, казва: {овете своя Господар със смирение и дори в уединение! 
Той не обича престъпващите} а л аа . Питам те: Дали дуата е вид 
ибадет (служене) на Аллах Всемогъщия, Великия или не е ибадет? 
 Абдун Небий, рече: Разбира се, че е ибадет, та тя е основата на ибадета, 
както е споменато в хадиса: “Дуата, това е ибадета” (Абу Дауд). 
Абдуллах След като признаваш това, че дуата е ибадет към Аллах, след това 
молиш Аллах и денем, и нощем със страх и копнеж в дадена нужда, след 
което в тази твоя нужда зовеш пророк или мелейке или праведен човек при 
гроба му, тогава те питам: Дали съдружаваш в този ибадет? 
Абдун Небий Да съдружавам, и това нещо е вярно и ясно. 
Абдуллах Ето ти и друг пример, а той е: Когато чуеш словото на Аллах, 
Всемогъщия, Великия: {атова отслужвай молитвата на своя Господар и 
(жертвеното животно) коли} а л ее . и се подчиниш на тази заповед 
на Аллах и заколиш курбан заради Него, тогава това твое жертвоприношение 
ибадет (служене) към Него ли е или не?  
Абдун Небий Да това е ибадет. 
Абдуллах Ако заколиш за някое творение, като пророк или джин или друго 
нещо заедно (едновременно) с Аллах, тогава дали в този ибадет съружаваш и 
друго нещо с Аллах? 
Абдун Небий Да това е съдружаване, без никакво съмнение. 
Абдуллах Аз ти дадох пример с дуата и с коленето на курбана, защото дуата 
е най-потвърдения словесен ибадет (тоест с езика), а коленето на курбана е 
най-потвърдения ибадет извършен като дело, но ибадетът не е 
конкретизиран само в тези две неща (дуата и курбана), напротив той е много 
по-всеобхватен от това, като в него влизат: Заричането, клетвата, усланянето, 
търсенето на зов (помощ) и още много други. Обаче езичниците, заради 
които беше низпослан Коран, те дали служеха на мелейкетата, на праведните 
мъже и на Ляят и други подобни (божества, като Узза и др.)? 
Абдун Небий Да те върщеха това нещо.  
Абдуллах Дали техният ибадет (тяхното служене) беше в нещо друго, освен в 
дуата, коленето на курбан, усланянето, търсенето на помощ, обръщането към 
тях?, да  в това беше техният ибадет и те (езичниците) в същото време 
признаваха, че са раби на Аллах и са под Неговото управление, и че Аллах е 
Този, Който управлява техните дела, обаче те се молеха и отправяха дуа към тях 
(към божествата), заради поста и застъпничаството, и това много ясно се вижда. 
Абдун Небий, рече: Ей, Абдуллах! Нима отричаш застъпничаството на 
Пратеника на Аллах (    

     ) и не го приемаш? 
Абдуллах Аз не го отричам, приемам го, напротив –жертвам майка си и баща си 
заради него- той е Застъпника (    

     ) (на вярващите на Съдния ден). И се 
надявам на неговото застъпване. Обаче Шефаа (застъпничеството) всичкото е на 
Аллах, както казва Всевишния: {Кажи “На Аллах принадлежи застъпничеството 
изцяло”} сура з умер . Обаче това застъпничество ще бъде след като Аллах 
разреши на Мухаммед (    

     ), както казва Аллах Всемогъщия Великия: 
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{Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение} сура л акара . и 
няма да се застъпва за никой, освен за този за който Аллах е разрешил, както 
Аллах Всемогъщия Великия, казва: { се астъпват само за онзи, от Когото Той е 
доволен} а л ия . А Той не е доволен, освен от тези, които имат вяра в 
сърцата си, както Всевишния Аллах, казва: {А който търси друга религия освен 
сляма, тя не ще му се приеме, и в отвъдния живот той ще е от губещите} сура 

Али мран . а щом застъпничеството е изцяло на Аллах, то тогава няма да се 
осъществи, освен след Неговото разрешение Всемогъщия Великия, и нито 
Пророка (    

     ), нито който и да е, няма да се застъпва за някой, докато 
Аллах не им даде разрешение. А Аллах няма да разреши застъпничество, освен 
на вярващите, и след като разбрахме, че застъпничеството е изцяло на Аллах, то 
тогава аз го търся (това застъпничеството) от Аллах, казвайки: О, Аллах! Не ме 
лишавай от застъпничеството на Мухаммед (    

     ). О, Аллах! Позволи на 
Твоя пратеник да се застъпи за мен.
Абдун Небий: Споразумяхме се, че не е разрешено да се търси от някой 
нещо, което не го притежава, но на Пророка (    

     ) Аллах му е дал 
това застъпничеството, и той го притежава, затова е разрешено да търся от 
него това, което го притежава, и не мисля, че това е Ширк. 
Абдуллах: Да, това е вярно, но ако Аллах Всемогъщия Всевишния не те лиши от 
това нещо, както Аллах Всемогъщия Великия, казва: {Джамиите са само за 
Аллах и за това не зовете никой друг заедно с Аллах}    . а 
търсенето на застъпничество е вид дуа (зов), а Аллах е Този, Който е дал 
застъпничеството на Пророка (    

     ), и Той е Този, Който ти е забранил 
да я търсиш от друг, какъвто и да е той. Също така застъпничеството ще бъде 
дадено и на други, освен Пророка (    

     ), документирано е, че и 
мелейкетата ще получат разрешение от Аллах да се застъпват за някои, също 
така и децата, които са умрели преди пълнолетие, приближените (истинските 
евлия) също ще им бъде разрешено да се застъпват, и дали трябва да казваме: 
След като Аллах ще им позволи, то аз ще я търся от тях директно? А ако кажеш 
това, то ти се връщаш да служиш на праведните, които Аллах ги споменава в 
Корана, а ако кажеш: Не, то твоите думи се анулират: Че Аллах е дал на 
дадения човек застъпничество и аз ще го търся от него. 
Абдун Небий: Обаче аз не съдружавам нищо с Аллах. И отправянето зов към 
праведните хора не е Ширк. 
Абдуллах: Признаваш ли, и четеш ли, че Аллах е забранил Ширка и че той е 
по-голям грях от прелюбодеянието (зината), и че Аллах не го опрощава (ако 
човек не се разкае истинси от този грях)?  
Абдун Небий: Да признавам това нещо, и то се подразбира много ясно от 
словата на Аллах, Всемогъщия, Великия. 
Абдуллах: Ти в момента забрани на себе си Ширка, който Аллах го е забранил, 
заклевам те в Аллах, можеш ли да ми обясниш какво означава думата Ширк 
(съдружаване) с Аллах, в който ти не си попаднал и го отричаш от себе си. 
Абдун Небий: Ширк, това е служенето на идолите, и обръщането към тях, и 
търсенето (на нещо) от тях, и страхът от тях. 

 

 

Абдуллах: Какво означава служенето на идоли? Нима мислиш, че 
неверниците от Курейш бяха убедени, че тези дървета и камъни, (на които 
служат) създават и дават препитание и управляват делата на тези, които им 
служат?! Те не бяха убедени в това, както ти споменах преди малко. 
Абдун Небий: Аз също не съм убеден в това нещо, този който цели да служи на 
дървета и камъни или тюрбе (теке, постройка върху гроб) или други подобни и им 
се моли, и коли за тях курбан, и казва: “Това ни приближава повече към Аллах, и 
Аллах ни предпазва чрез Неговия благодат”, та това означава служенето на идолите. 
Абдуллах: Правилно казваш, обаче това, което вършите при камъните, 
постройките, тюрбетата върху гробовете и други подобни. Също така словото 
ти: Ширкът е ибадет на идолите! Дали целта ти, че Ширкът е специално за 
този, който върши тези неща само? И че уповаването на праведните, и 
молбата към тях не влиза в наименованието Ширк?  
Абдун Небий: Да, това целях с думите си. 
Абдуллах: Тогава къде си ти от многото аети, които Аллах споменава като 
забрана за уповаването (устремяването) към пророците, праведниците 
устремяването към мелейкетата и други подобни. И неверието, за който върши 
тези неща, както ти споменах преди малко и ти дадох необходимите аргументи. 
Абдун Небий: Обаче тези, които призоваваха и се молеха на мелейкетата и 
пророците, не са изпаднали в неверие поради тази причина, обаче изпаднаха в 
неверие, когато рекоха: Мелейкетата са дъщери на Аллах, месията е син на Аллах. 
А ние не казваме: Абдул Кадир е син на Аллах, нито пък, че Зейнеб е дъщеря на Аллах. 
Абдуллах: Що се отнася до преписването деца на Аллах, то това си е отделно 
неверие, Аллах Всемогъщия Великия, казва: {Кажи (о, Мухаммед): “Той е Аллах 
Единствения. Аллах, Целта (на всички въжделения). Нито е раждал, нито е роден.} 
сура Ел хляс: -. (Единствения, Който няма равен на Него, Целта –тоест в нуждите на хората). 
А който оспорва това нещо то той изпада в неверие, дори и да не оспорва края 
на сурата, а Всевишният Аллах, казва: {Аллах не се сдоби със син и няма друг бог 
заедно с Него. наче всеки бог щеше да отнесе онова, което е сътворил, и едни 
от тях щяха да надделеят над други. Пречист е Аллах над онова, което описват} 
сура Ел Муминун: . и прави разлика между двете неверия, а довод за това също е, че 
тези, които проявиха неверие молейки се на Лят, който също беше праведен човек, 
не го бяха сторили син на Аллах, а тези, които изпаднаха в неверие служейки на 
джиновете, също не ги бяха сторили така, затова Водачите на четирите правилни 
мезхеба споменават раздел в техните книги пишейки: (Раздел: Решението за 
вероотстъпника), и ако един мюсюлманин започне да твърди, че Аллах има дете, 
то този човек става вероотстъпник, а ако съдружи нещо с Аллах, то той пак става 
вероотстъпник, а те правят разлика между двата вида вероотстъпничество. 
Абдун Небий: Обаче Аллах, казва: {Да, за приближените на Аллах не ще има 
страх и не ще скърбят} . 
Абдуллах: Ние вярваме, че това е истината и го казваме, обаче не трябва да им се 
служи, и ние не отричаме, освен това че им се служи заедно с Аллах, и 
съдружаването им заедно с Него, но наше задължение е да ги обичаме и да ги 
следваме, и да вярваме в техните Кирамети (чудеса), и само заблудените оспорват 
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{Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение} сура л акара . и 
няма да се застъпва за никой, освен за този за който Аллах е разрешил, както 
Аллах Всемогъщия Великия, казва: { се астъпват само за онзи, от Когото Той е 
доволен} а л ия . А Той не е доволен, освен от тези, които имат вяра в 
сърцата си, както Всевишния Аллах, казва: {А който търси друга религия освен 
сляма, тя не ще му се приеме, и в отвъдния живот той ще е от губещите} сура 

Али мран . а щом застъпничеството е изцяло на Аллах, то тогава няма да се 
осъществи, освен след Неговото разрешение Всемогъщия Великия, и нито 
Пророка (    

     ), нито който и да е, няма да се застъпва за някой, докато 
Аллах не им даде разрешение. А Аллах няма да разреши застъпничество, освен 
на вярващите, и след като разбрахме, че застъпничеството е изцяло на Аллах, то 
тогава аз го търся (това застъпничеството) от Аллах, казвайки: О, Аллах! Не ме 
лишавай от застъпничеството на Мухаммед (    

     ). О, Аллах! Позволи на 
Твоя пратеник да се застъпи за мен.
Абдун Небий: Споразумяхме се, че не е разрешено да се търси от някой 
нещо, което не го притежава, но на Пророка (    

     ) Аллах му е дал 
това застъпничеството, и той го притежава, затова е разрешено да търся от 
него това, което го притежава, и не мисля, че това е Ширк. 
Абдуллах: Да, това е вярно, но ако Аллах Всемогъщия Всевишния не те лиши от 
това нещо, както Аллах Всемогъщия Великия, казва: {Джамиите са само за 
Аллах и за това не зовете никой друг заедно с Аллах}    . а 
търсенето на застъпничество е вид дуа (зов), а Аллах е Този, Който е дал 
застъпничеството на Пророка (    

     ), и Той е Този, Който ти е забранил 
да я търсиш от друг, какъвто и да е той. Също така застъпничеството ще бъде 
дадено и на други, освен Пророка (    

     ), документирано е, че и 
мелейкетата ще получат разрешение от Аллах да се застъпват за някои, също 
така и децата, които са умрели преди пълнолетие, приближените (истинските 
евлия) също ще им бъде разрешено да се застъпват, и дали трябва да казваме: 
След като Аллах ще им позволи, то аз ще я търся от тях директно? А ако кажеш 
това, то ти се връщаш да служиш на праведните, които Аллах ги споменава в 
Корана, а ако кажеш: Не, то твоите думи се анулират: Че Аллах е дал на 
дадения човек застъпничество и аз ще го търся от него. 
Абдун Небий: Обаче аз не съдружавам нищо с Аллах. И отправянето зов към 
праведните хора не е Ширк. 
Абдуллах: Признаваш ли, и четеш ли, че Аллах е забранил Ширка и че той е 
по-голям грях от прелюбодеянието (зината), и че Аллах не го опрощава (ако 
човек не се разкае истинси от този грях)?  
Абдун Небий: Да признавам това нещо, и то се подразбира много ясно от 
словата на Аллах, Всемогъщия, Великия. 
Абдуллах: Ти в момента забрани на себе си Ширка, който Аллах го е забранил, 
заклевам те в Аллах, можеш ли да ми обясниш какво означава думата Ширк 
(съдружаване) с Аллах, в който ти не си попаднал и го отричаш от себе си. 
Абдун Небий: Ширк, това е служенето на идолите, и обръщането към тях, и 
търсенето (на нещо) от тях, и страхът от тях. 

 

 

Абдуллах: Какво означава служенето на идоли? Нима мислиш, че 
неверниците от Курейш бяха убедени, че тези дървета и камъни, (на които 
служат) създават и дават препитание и управляват делата на тези, които им 
служат?! Те не бяха убедени в това, както ти споменах преди малко. 
Абдун Небий: Аз също не съм убеден в това нещо, този който цели да служи на 
дървета и камъни или тюрбе (теке, постройка върху гроб) или други подобни и им 
се моли, и коли за тях курбан, и казва: “Това ни приближава повече към Аллах, и 
Аллах ни предпазва чрез Неговия благодат”, та това означава служенето на идолите. 
Абдуллах: Правилно казваш, обаче това, което вършите при камъните, 
постройките, тюрбетата върху гробовете и други подобни. Също така словото 
ти: Ширкът е ибадет на идолите! Дали целта ти, че Ширкът е специално за 
този, който върши тези неща само? И че уповаването на праведните, и 
молбата към тях не влиза в наименованието Ширк?  
Абдун Небий: Да, това целях с думите си. 
Абдуллах: Тогава къде си ти от многото аети, които Аллах споменава като 
забрана за уповаването (устремяването) към пророците, праведниците 
устремяването към мелейкетата и други подобни. И неверието, за който върши 
тези неща, както ти споменах преди малко и ти дадох необходимите аргументи. 
Абдун Небий: Обаче тези, които призоваваха и се молеха на мелейкетата и 
пророците, не са изпаднали в неверие поради тази причина, обаче изпаднаха в 
неверие, когато рекоха: Мелейкетата са дъщери на Аллах, месията е син на Аллах. 
А ние не казваме: Абдул Кадир е син на Аллах, нито пък, че Зейнеб е дъщеря на Аллах. 
Абдуллах: Що се отнася до преписването деца на Аллах, то това си е отделно 
неверие, Аллах Всемогъщия Великия, казва: {Кажи (о, Мухаммед): “Той е Аллах 
Единствения. Аллах, Целта (на всички въжделения). Нито е раждал, нито е роден.} 
сура Ел хляс: -. (Единствения, Който няма равен на Него, Целта –тоест в нуждите на хората). 
А който оспорва това нещо то той изпада в неверие, дори и да не оспорва края 
на сурата, а Всевишният Аллах, казва: {Аллах не се сдоби със син и няма друг бог 
заедно с Него. наче всеки бог щеше да отнесе онова, което е сътворил, и едни 
от тях щяха да надделеят над други. Пречист е Аллах над онова, което описват} 
сура Ел Муминун: . и прави разлика между двете неверия, а довод за това също е, че 
тези, които проявиха неверие молейки се на Лят, който също беше праведен човек, 
не го бяха сторили син на Аллах, а тези, които изпаднаха в неверие служейки на 
джиновете, също не ги бяха сторили така, затова Водачите на четирите правилни 
мезхеба споменават раздел в техните книги пишейки: (Раздел: Решението за 
вероотстъпника), и ако един мюсюлманин започне да твърди, че Аллах има дете, 
то този човек става вероотстъпник, а ако съдружи нещо с Аллах, то той пак става 
вероотстъпник, а те правят разлика между двата вида вероотстъпничество. 
Абдун Небий: Обаче Аллах, казва: {Да, за приближените на Аллах не ще има 
страх и не ще скърбят} . 
Абдуллах: Ние вярваме, че това е истината и го казваме, обаче не трябва да им се 
служи, и ние не отричаме, освен това че им се служи заедно с Аллах, и 
съдружаването им заедно с Него, но наше задължение е да ги обичаме и да ги 
следваме, и да вярваме в техните Кирамети (чудеса), и само заблудените оспорват 
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и отхвърлят чудесата на евлията, а религията на Аллах е в средно положение 
между двете страни и напътствие между две заблуди, и истина между две лъжи. 
Абдун Небий: Тези, заради които беше низпослн Коран (знамения), то те не 
казваха Ля яхе ех и смятаха Пратеника на Аллах (    

     ) за 
лъжец, отричаха съживяването на Ахирета, и смятаха Корана за лъжа, и казваха 
че е магия, а ние свидетелстваме, че няма друг бог, освен Аллах, и че Мухаммед 
е Пратеник на Аллах, смятаме Корана за истина и вярваме във възкресението 
на Ахирета, отслужваме молитвата и говеем, как тогава ни сторихте като онези? 
Абдуллах: Обаче няма разногласие между учените, че един човек, когато 
повярва на Пратеника на Аллах (    

     ) в дадено нещо, а в друго не 
повярва от Пророка, то този човек е неверник и не влиза в Исляма, или признае 
единобожието, отслужва молитвата, обаче отрича  милостинята Зекят, или 
признава всички заповеди обаче отрича говеенето, или пък признава всички 
принципи, но отрича поклонението Хадж, а по времето на Пророка (    

     ), 
хората не критикуваха поклонението Хадж и не го отричаха, Всевишният Аллах 
им низпосла: { дълг на хората към Аллах е поклонението Хадж при Домът – 
за онзи, който може да отиде, а който откаже- Аллах не се нуждае от световете} 
сура Али мран: . а ако човек отрече възкресението на Съдния ден, то учените са 
единодушни, че става неверник, затова Аллах споменава в Корана, че който 
повярва в някои принципи, а други отрече, то той става неверник без съмнение. 
Повелено е Ислямът да се приеме изцяло, без изключение, и който вземе нещо 
а отхвърли друго, то той става неверник. Ти приемаш ли това, че който 
изпълнява някои принципи, но оставя други и ги отрича става неверник? 
Абдун Небий: Да, потвърждавам това нещо, той ясно се подразбира в 
Свещения Коран. 
Абдуллах: Тогава ако признаваш това, че който вярва в Пратеника на Аллах    
(    

     ) в даден въпрос, обаче отрича, че молитвата е задължение на 
всеки мюсюлманин, или признава всичко, обаче отхвърля възкресението на 
Съдният ден, то този човек според четирите мезхеба е неверник, и Корана 
също споменава това нещо, както споменахме преди малко. Знай че Теухида 
(единобожието) е най-важното, най-великата заповед, с която е дошъл 
Пророкът (     

      ), и единобожието е по-велико от молитвата, 
даването на Зекят и изпълнението на поклонението Хадж. И  как човек, 
когато отрече и оспорва някое от тези неща става неверник, дори и да 
изпълнява всичко, което е споменал Пратеникът (    

     ), а ако 
оспорва и отрича единобожието, което е религията на Пратениците, тогава 
не става неверник! Пречист е Аллах! Нима има по-чудно е това невежество! 
Също така размишлявай върху сподвижниците на Пратеника на Аллах (    

     ), 
когато воюваха срещу племето бений Ханийфе в Йемаме, а те бяха приели 
Исляма от Пророка (    

     ) и те свидетелстваха, че няма друг бог, освен 
Аллах, и че Мухаммед е Пратеника на Аллах, и изпълняваха молитвата  и учеха езан. 
Абдун Небий: Обаче те свидетелстваха, че Мусейлеме е пророк, а ние 
казваме, че няма да има друг пророк след Мухаммед (    

     ). 
Абдуллах: Обаче вие издигате някои праведници от пророците, или от мелейкетата  
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или от сподвижниците на степен Подчиняващият небесата и земята. А когато човек 
издигне друг човек на степен като тази на Пророка (    

     ) то този човек 
става неверник, и не му са от полза свидетелствата, че няма друг бог, освен Аллах, 
и че Мухаммед е Негов пратеник, нито пък молитвата му, а който издигне някой 
на степен като Аллах Пречистият, Всевишният, то този човек заслужава да бъде 
неверник. Също така тези които бяха изгорени от Али (  e 

oeH oT He) с огън, всички те 
претендираха, че са мюсюлмани, а в същото време те бяха сподвижници на Али    
(  e 

oeH oT He) и научаваха науката от сподвижниците на Мухаммед (    

     ), 
обаче те имаха убеждение в Али, така както и вие имате по отношение на Абдул Кадир 
(евлия) и други като него, как тогава сахабите бяха единодушни да воюват срещу тях, 
и да ги сметнат за неверници? Нима мислиш, че сахабите ей така ще изкарват някой 
от Исляма без причина?! Или мислиш, че убеждението в някой евлия и подобни на 
него не вреди, а убеждението в Али (  e 

oeH oT He) (че е бог или пратеник) е неверие? 
Също така се казва: Ако първите приели Исляма, а именно сахабите не са 
смятали за неверник човек, освен ако не се съберат следните неща: Ширк, 
смятане за лъжец Пратеника на Аллах (    

     ), смятане за лъжа Корана, 
отричането за възкресението на Съдния ден и подобни на това въпроси. Тогава 
какво означава раздела, който го споменават всички учени в техните книги: 
(Раздел: Решението за вероотстъпника), точно тук става въпрос за 
мюсюлманин, който е отхвърлил някои повели от Исляма, след това 
споменават много подобни неща, и всеки подобен вид изкарва човек от 
Исляма, даже споменават и дребни неща, когато някой ги извърши, например 
дума, която ядосва Аллах, споменавайки я човек с езика си без сърцето да е 
помислило за това, или споменава думата като майтап или присмех, както тези 
за които Аллах казва в Корана: {Не се оправдавайте! Вие станахте неверници, 
след като бяхте вярващи}   ее .И тези, за които Аллах директно 
спомена, че са станали неверници, след като бяха вярващи, а в същото време 
те пътуваха с Пратеника на Аллах (    

     ) да воюват в битката при 
Табук, те изрекоха дума, след това казваха, че са я изрекли на майтап. 
Също така се казва: Това което Аллах разказва зе бений Исраийл, въпреки 
отдаването им, знанието им и тяхното добротворство, те казаха на Муса (   

): 
{Казаха: О, Муса! Направи ни божество, както те си имат божества!”} сура Ел Еара: .
и словата на хора (които бяха от скоро в Исляма) от сподвижниците на Пророкът 
(    

     ), казвайки му: “Направи ни Затул Ен`уаат (вид божество)”, 
тогава Пророка (    

     ) се закле, че това прилича също като бений 
Исраийл, които рекоха: {Направи ни божество, както те си имат божества!”}. 
Абдун Небий: Обаче бений Исрайл, и тези които потърсиха от Пророка (    

     ) 
да им стори Зату Ен`уаат, не са станали неверници поради тази постъпка. 
Абдуллах: Отговорът е, че бений Исраийл, и тези които са потърсили от Пророка 
(         ), обаче не са го сторили, а ако го бяха сторили, то щеше да станат неверници, 
и тези които Пророкът (    

     ) им забрани, дори и да не му се бяха 
подчинили, и вземането им Зату Ен`уаат за (божество) те щяха да станат неверници. 
Абдун Небий: Обаче аз имам и друго съмнение, а то е случката с Усама ибну 
Зейд –Аллах да е доволен от него-, когато уби човека, който каза Ляяхе
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ех, а Пророкът (    

     ) порица Усама за това дело, казвайки 
му: “Ей, Усама! Нима го уби след като той изрече: Ля иляхе иллеллах?” 
(Бухари). Също така словото на Пратеника (    

     ): “Беше ми повелено 
да воювам срещу хората, докато не изрекат: Лялиляхе иллеллах” (Муслим). И 
как да направя заключение между това, което казваш и между тези два 
хадиса? Дай ми наставление, Аллах и тебе да просвети.  
Абдуллах: Ясно е, че Пророка (    

     ) воюваше срещу евреите и ги 
пленяваше, а те в същото време изричаха: Ляяхеех, а сахабите също 
воюваха срещу племето бений Ханийфе, а те в същото време свидетелстваха, 
че няма друг бог, освен Аллах и, че Мухаммед е Пратеник на Аллах, 
изпълняваха молитвата, също така тези, които Али –Аллах да е доволен от 
него- изгоря с огън. А ти потвърждаваш, че който отхвърли възкресяването на 
Съдния ден, то той става неверник, дори и да казва: Ляяхеех, и че 
който оспорва нещо от петте основи на Исляма, то той проявява неверие, 
дори и да изрича тези слова, и как не му са от полза тези слова (Ля яхе
ех), когато оспорва и отрича нещо от второстепенните неща от 
Исляма, а в същото време ще му бъде от полза, когато оспорва Теухида 
(единобожието), което е основата на религията на всички пратеници и е 
върхът на религията?! И като, че ли не разбираш значението на тези хадиси. 
Що се отнася до хадиса на Усама: То той уби човек по време на битката, 
когато този човек каза, че е мюсюлманин, а той помисли, че е казал тези 
слова от страх да не бъде убит и да не би да му бъде иззето имуществото, а 
човек след като показва външно, че е мюсюлманин, то трябва да се остави, 
докато се изясни дали наистина е мюсюлманин, и ако след това се 
възстанови, че не е мюсюлманин бива убит (тоест след битката, и това се 
изпълнява в мюсюлманска страна от управителя на страната), базирайки се 
на словото на Аллах: {и проучвайте}, и ако не се убиваше, когато изричаше 
тези слова, то няма да има полза в проучването. 
Също така другият хадис: Неговото значение, както споменахме, а то е че 
който покаже Теухид и Ислям в себе си, то е задължение на мюсюлманите да 
го оставят, освен ако се разбере противоположното на това, а довод за това 
нещо е, че Пратеникът на Аллах (    

     ), който казва: “Нима го уби, 
след като каза: Ляяхеех?” (Бухари), а в другия хадис Пратеникът на 
Аллах (    

     ), казва: “Беше ми повелено да воювам срещу хората, 
докато не изрекат: Лялиляхе иллеллах” (Муслим). А той е този който каза по 
отношение на сектата Хауаридж (Хариджтите, които убиха Усман (  e 

oeH oT He) и 
излязоха срещу Али (  e 

oeH oT He)): “Където и да ги сварите, убивайте ги” (Бухари). 
Въпреки това, че бяха хора, които извършваха най-много ибадет и извършваха 
много Зикр (споменаване на Аллах), даже сахабите омаловажаваха самите себе 
си, когато видеха тези хора, че изпълняват толкова много ибадет, а тези хора 
бяха взели науката именно от сахабите, обаче нито словото Ляяхеех 
ги избави, нито многото им ибадет, нито претендирането, че са мюсюлмани, 
когато показаха явните противоречия на ислямското законодателство. 
Абдун Небий: Какво ще кажеш за това, което е документирано за Пророка       
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(    

     ), че хората на Съдния ден ще търсят помощ от Адем (   
), 

след това от Нух (   
 ), след това от Ибрахим (   

 ), след това от Муса         
(   
 ), след това от Иса (   

 ), а те ще се извинят (че не могат да им 
помогнат), след което ще отидат при Мухаммед (    

     ). И това е 
довод, че викът за помощ от друг освен от Аллах не е Ширк. 
Абдуллах: Това е грешка в тебе, в самата основа на въпроса, търсенето на 
помощ от друг човек, който е жив присъстващ на място и е в състояние да 
помогне, то това не го отричаме, както Аллах Всемогъщия Великия, казва:  
{Онзи, който бе от неговата общност, го извика на помощ срещу онзи, който 
бе от враговете му} сура Ел Касас: .както човек търси помощ от другарите си по 
време на война и в други неща, които са по силите на този, от който се търси 
помощ, а ние отхвърляме зов за помощ, когато е вид ибадет, който извършвате 
при гробовете на евлията, или в тяхно отсъствие, в неща които са присъщи само 
на Аллах Всемогъщия Великия, а хората ще търсят помощ на Ахирета от 
Пратениците, искайки от тях да се помолят на Аллах да отсъди между хората за 
да си починат обитателите на Дженнета от този тежък момент, то това е 
разрешено в земния и в отвъдния свят, да отидеш при праведен човек да 
събеседвате, да те изслуша, и ти да му кажеш: Моли се на Аллах за мене (да ме 
напъти или да ми улесни еди кое си дело). Както сахабите търсеха от Пратеника 
на Аллах (    

     ), когато беше жив да се моли за тях, но когато почина 
тогава в никакъв случай не се обръщаха към неговия гроб. И те не търсеха от 
него нещо при неговият гроб, напротив Селефус Салих (Праведните предци) 
порицаваха този, който се моли на Аллах пред някой гроб. 
Абдун Небий: А какво ще кажеш по отношение за случката с Ибрахийм              
(   
 ), когато беше хвърлен в огъня, и Джибрайл (   

) се появи при него 
и му каза: “Имаш ли нужда от помощ?”. Тогава Ибрахим (   

), рече: “Ако е 
от тебе, Не”, и ако помощта от Джибрайл беше Ширк то нямаше да се появи 
при Ибрахим (   

 ) и да му предложи помощ!  
Абдуллах: Това съмнение е от рода на Първите ти съмнения, а тази случка не 
е достоверна, а ако предположим, Че е достоверна, то Джибрайл (   

) му 
предложи своята помощ с нещо, което беше по силите му, а то е както казва 
Аллах Всемогъщия Великия за него: {Научи го (на него) многосилният 
Джибрийл} сура Ен Неджм: . И ако Аллах позволеше на Джибрийл да премахне 
огъня от Ибрахийм и това около него, от земята и планините и да ги изхвърли 
на изток или на запад, то това нямаше да затрудни Джибрийл в никакъв 
случай, това е като един богат човек, който предлага на човек в нужда да му 
даде заем да си покрие нуждите, а той е отказал и е проявил търпение 
докато Аллах му даде препитание без натякване от някой, та къде е този 
пример от примера с търсенето на помощ по отношение в ибадета и Ширкът, 
които се извършва сега?! Ей, братко! Знай, че първите хора, при които беше 
изпратен нашият водач Мухаммед (    

     ), техният Ширк беше по-
минимален от Ширкът в днешно време, поради няколко причини:  
Пъво Наистина първите (тоест по времето на Пратеника (    

     )), 
съдружаваха с Аллах само в момент, когато им беше лесно (нямаха 
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трудности), а когато ги сполетеше беда и трудности, тогава те  започваха 
искрено да служат на Аллах, довод за това е словото на Аллах Всемогъщия 
Великия: { когато се качат на кораб, те зоват Аллах, предани Нему в 
религията. А щом Той ги спаси към сушата, ето ги –пак съдружават} сура Ел 

Анкебут: .също така словото на Аллах Всевишният: { щом ги покрият вълни 
като сенчести планини, те зоват Аллах, предани Нему в религията. А щом 
Той ги спаси на сушата, някой от тях са въздържани. Отричат Нашите 
знамения не друг, а всеки измамник, неблагодарник} сура Люкман: . 
Та езичниците срещу които воюваше Пророка (    

     ), молеха Аллах и 
молеха заедно с Него и други, когато нямаха трудности, а щом ги сполети 
трудност не се отправяха към никой друг, освен към Аллах, и забравяха тези, 
на които се молеха, а що се отнася до езичниците в наши времена, то те 
молят друг, освен Аллах и в трудните моменти и в лесните, и когато някой от 
тях го сполети нещо, казва: О, Пратенико на Аллах! О, Хусейн и други 
подобни. Обаче къде са тези, които разбират това нещо?   
Воо Първите хора се молеха на хора заедно с Аллах, които Му бяха 
приближени: Или пророк, или евлия, или мелейке или най-малкото на дърво 
или пък камък, подчинявайки се на Аллах и не прегрешаваше спрямо Него, а 
хората в наше време се молят на най-развалените хора в обществото, молят 
се на тях заедно с Аллах. А този който е убеден в праведен човек, и този 
който не прегрешава, са по-малко заблудени от тези които са убедени и се 
молят на хора, на които разврата и развалата им е явна. 
ео Наистина, при повечето от езичниците по времето на Пророка              
(    

     ), техният Ширк беше в повечето случаи в Теухид Улухийе, а не 
беше в Теухид Рубубийе, обратно на Ширка, който е на тези хора след тях, 
наистина в днешно време голяма част изпадат в Ширк по отношение на 
Теухид Рубубийе, също така изпадат и в Ширк по отношение на Теухид 
Улухийе, като мислят, че природата е причина за смъртта и за съживяването 
(че всичко е от само себе си, без да има Божествена сила) и др. 
Ще завърша думите си споменавайки важен въпрос, да разбереш това, което 
ти представих преди малко: А то е, че няма разногласие, че Теухида 
(убеждението) трябва да бъде потвърдено със сърцето, изречено с език, 
извършване на съответните причини, извършвайки ги с дела, и ако нещо от 
тези неща се наруши, тогава човек не е мюсюлманин, затова ако разбере 
Теухида (единобожието), обаче не го практикува, то този човек е неверник, 
оспорващ, както Фараона и Иблис. 
Та по този въпрос много от хората бъркат и казват: Това е истината, признаваме 
я, обаче не можем да я изпълняваме, и не е разрешено в нашата държава 
или родно място, и това не го изпълняват хората от нашето населено място, и 
трябва да вземем тяхното съгласие, за да не ни навредят, обаче този мискин 
(жалък човек) не знае, че повечето водачи в неверието знаят истината, но не 
оставят заблудата поради някакви причини, както казва Аллах Всемогъщия 
Великия: {Продават на нищожна цена знаменията на Аллах и възпират от 
Неговия път. Лошо е онова, което вършат} сура Ет Теубе: . А който работи с 
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Теухида явно, и в същото време не го разбира, и вътрешно не е убеден със 
сърцето си, то този човек е двуличник (мунаик), а това е по-лошо от 
неверието, аргументирайки се със словата на Всемогъщия Великия: 
{Двуличниците са най-ниско на дъното на Огъня, и не ще намериш за тях 
избавител} сура Ен Ниса: . Ето този въпрос ти обяснява много ясно, ако 
размислиш върху думите на много от хората, ще видиш хора, които разбират 
истината, обаче я оставят и не работят с нея, от страх да не би да им намали 
земното богатство, подобно на Карун, или да не им бъден отнет поста, 
подобно на Хаман, или пък управлението, подобно на Фараона. 
Други пък виждаш да работят външно с Теухида, но вътрешно са убедени в 
противоположното, както са двуличниците, и ако го попиташ в какво е 
убеден дълбоко в сърцето си, и той не знае. 
Ти трябва да размислиш и разбереш два аета от книгата на Аллах 
Всемогъщия Великия. Първият ает е този, който споменахме преди: {Не се 
оправдавайте! Вие станахте неверници, след като бяхте вярващи} сура Ет Теубе: .
А когато разбереш, че някой от тези, които воюваха заедно с Пратеника на Аллах (
    

     ) срещу Римляните, те изпаднаха в неверие по причина на думи, 
които изрекоха на майтап. Шегувайки се, тогава ще разбереш, че този който е 
изрекъл думи изпадащи в неверие, или ги е извършил на дело страхувайки се 
за поста си, или да не му намалее имуществото, или да угоди на някого, е по-
опасно и по-голямо от този, който го изрича на майтап (на шега), защото често 
пъти шегуващия не е убеден в сърцето си за това, с което се шегува и го изрича 
с езика си, защото често пъти с това разсмива хората, а що се отнася за този, 
който изрича неверие или пък го извършва страхувайки се от друг човек, или за 
да му угоди, то той е повярвал на заплахата на шейтана: {Шейтана ви заплашва с 
бедност и ви повелява поквара} сура Ел Бакара: . и се страхува от неговата 
заплаха: менно шейтана плаши с неговите приближени} сура Али мран: .  

Но не вярват на Аллах Всемилостивият за Неговото обещание: {а Аллах ви 
обещава от Себе Си опрощение и благодат} сура Ел Бакара: . и не се страхуват 
от заканата (заплахата) на Превъзходния {Но не се страхувайте от тях, а се 
страхувайте от Мен един, ако сте вярващи} сура и ран . Та дали заслужава 
в това положение да бъде от приближените на Всемилостивия или от 
приближените на шейтана?! А вторият ает е словото Му: {Който отрече 
ах, сед като е повярва – освен който е би принуден - но сърцето у е 
спокойно с вярата … а които разтворят гръд за неверието, над тях е 
гневът на ах и за тях иа огроно ъчение} сура н Нех . И Аллах не е 
извинил от тях, освен този който е бил принуден и сърцето му е било 
спокойно и изпълнено с вярата, а останалите изпадат в неверие без значение 
дали го е извършил от страх или от желание Или да угоди на някого или 
проявявайки скъперничество заради родината си, семейството си, близките 
си, имотите си или го е изрекъл на шега или за други подобни, освен този 
който е принуден, наистина аета сочи, че човек не е принуден, освен на слово 
или дело, а що се отнася до убеждението на сърцето, то никой не може да го 
принуди, а словото на Всевишния гласи: {Това е, защото заобичаха зения 
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живот повече от отвъдния, и защото ах не напътва невярващите хора} 
сура н Нех . И споменава директно, че наказанието не е по причина на 
убеждението, на невежеството и ненавистта към религията, или обичта към 
неверието, обаче причината му е че той има дял от дяловете на земното, и 
това се отразява върху религията, и Аллах знае най-добре. 
И след всичко това –Аллах да те напъти- няма ли да се покаеш към 
Създателя ти, и да се върнеш към Него, и да оставиш това, което си вършил 
до сега, наистина този въпрос както го чу от мен е много опасен, а въпросът е 
огромен, и проповедта (разговора) е важен. 
бдун Небий Покайвам се пред Аллах и Го моля да ми опрости, и 
свидетелствам, че няма друг бог, освен Аллах и че Мухаммед е Пратеник на 
Аллах, аз бях изпаднал в неверие заради това, което върших като ибадет на 
друг, освен Аллах, и моля Аллах да ме извини за всичко изминало, и да ми 
отвори нова страница, и да ме обсипе с Неговата нежност, и милост, и 
опрощение, и да ме затвърди върху правилната вяра, правилното убеждение, 
докато съм жив, докато Го срещна (на Съдния ден), и Го моля да те 
възнагради –Ей, братко Абдуллах- с най-доброто, заради твоето наставление, 
наистина религията е наставление, и за това, което се отнася за името ми 
Абдун Небий, то аз ти съобщавам, че от сега нататък съм Абдуррахман, и ти 
благодаря за порицаването на вътрешното ми убеждение, в което бях силно 
убеден и дълбоко заблуден, и ако бях останал така, то когато срещнех Аллах 
(на Съдния ден) и бях със същото убеждение, то никога нямаше да спечеля. 
Обаче искам от теб последна молба, да ми споменеш други подобни 
порицани от религията дела, в които много от хората са изпаднали в заблуда. 
бдуах Няма проблем, слушай добре:  
Внимавай да не бъде твоя девиз, в това в което учените са в разногласие по 
отношение на Корана и суннета, следвайки нещата, в които има разногласие 
целейки с това нещо раздор, или търсейки тълкуването му. Обаче в 
действителност, никой не знае тълкуването му, освен Аллах, обаче твоя девиз 
трябва да бъде девизът на учените (утвърдените в религията) по отношение на 
науката, които казват по отношение на неясните знамения: {Повярвахе в нея. 
Всичко е от Нашия Господар} сура и ран . и по отношение на тези неща в 
които има разногласие, словата на Пратеника на Аллах (    

     ): “Остави 
това, което те кара да се съняваш, и се устреи къ това, което не те кара да 
се съняваш” (хед и Тиризи). Също така словото на Пророка (    

     ): “ 
който се предпазва от сънитените неща, то той е опази реигията си и честта 
си, а който попадне в сънитени неща, то той е попадна в забраненото”. 
(Всепризнат хадис). Също така словото на Пророка (    

     ): “Грехът е това, 
което се таи в гърдите ти и ненавиждаш хората да го разберат” (Муси). Също 
словото на Пророка (    

     ): “Посъветвай се със сърцето си, сед това 
и с душата си -три пъти- Уважението (почитта) е, това къ което душата е 
спокойна, а прегрешението е това, което се таи в душата, и се коебае в 
гърдите, дори и хората да ти дават решение ии ти да и даваш решения”. (хед).  
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 Внимавай да не следваш страстите си, наистина Аллах е предупредил за 
това със словото Му: {Не видя и онзи, който приеа страстта си за 
божество?} а л ан .  
 Внимавай да не се превързваш сляпо за хора или за виждания, или пък за 
това, на което са били бащите (предците), наистина то е между човек и 
истината, наистина истината е изгубеното нещо на вярващия, и където и да я 
намери, то той трябва непременно да я вземе, Аллах Всемогъщия Великия, 
казва: { когато и се каже “Седвайте онова, което ах е низпоса!” –
казва “Ние, ще седвае онова, с което заварихе предците си!” а ниа 
и ако техните предци не са проуеи нищо, и не са бии напътени?} сура  

акара . 

 Внимавай, и се пази да не се оприличаваш на друговерците, защото това е 
началото на всяка една беля. Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “Който 
се оприичава на една общност (на един народ) то той е от тях” (бу Дауд).   

 Внимавай да не се уповаваш на друг, освен на Аллах, казва Аллах 
Всемогъщия Великия: { който се уповава на ах, Той у е достатъчен} 
а т ал . 
 Не е подчинвай на никой, за да прегрешиш спрямо Създателя. 
Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: ”Няа подчинение на творение 
(на човек, ако е) в прегрешението спряо Създатея” (Тирмизи).  
 Внимавай да не имаш лошо предположение към Аллах, наистина Аллах 
Всемогъщия Великия, казва в хадис Кудси: “з съ при поисите на Моя 
раб, спряо Мен (тоест, когато рабът мисли за Аллах)” (Всепризнат хадис). 
 Внимавай да не обличаш халка или нещо подобно, мислейки че ще те 
предпази от беда, преди да те е сполетяла или да я премахне от теб, след 
като те е сполетяла.  
 Внимавай да не носиш талисман или подобни за да те предпазва от назар 
(лошо око), защото това е Ширк. Пратеникът на Аллах (    

     ), рече: 
“Който носи нещо (талисман, муска и други подобни) то той ще бъде 
упъноощен къ тях” (Тирмизи). 
 Внимавай да не вземаш дървета и камъни мислейки, че ще ти донесат 
берекет или пък някакви останки, или постройки (гробове), защото това е Ширк. 
 Внимавай с Тийра - да имаш песимизъм, нещастие, лошо предзнаменование 
към дадено нещо, че носи беда, наистина това е Ширк- Пратеникът на Аллах  
(    

     ), казва: “Тийрата е ширк, Тийрата е ширк, три пъти” (Абу Дауд). 
 Внимавай да не вярваш на магьосници, и на гадаещите чрез звездите, 
които претендират, че знаят неведомото, и пишат зодиите във вестниците, и 
списанията за щасливите от тях и нещастните, а вярването в това е Ширк, 
защото никой не знае неведомото, освен Аллах.. 
 Внимавай да не преписваш дъжда към звездите или към сезоните, защото 
това е Ширк. Дъждът се преписва само на Аллах, Пречистия, Всевишния. 
 Внимавай да не се кълнеш в друго, освен в Аллах, каквото и да е това в 
каквото се кълнеш, защото това е Ширк (тоест клетвата в друг, освен Аллах). 
Споменава се в хадис: “Който се закъне в друго, освен в ах, то той 
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изпада в неверие и в Ширк”. (Ахмед). Като клетва в Пророка или клетва в 
сигурността, или в честта, достойнството, или в закрилата, или пък в живота. 
 Внимавай да не псуваш времето или да псуваш вятъра, или пък слънцето, 
или студа или горещината, защото тези неща са от Аллах и Той ги е сътворил. 
 Внимавай да не изричаш думата (ко), когато те сполети беда, наистина 
тази дума отваря работа на шейтана, и в нея има недоволство към предписаното 
от Аллах., Обаче казвай: Аллах е отсъдил и каквото пожелае го върши. 
 Внимавай да не превърнеш гробовете в религиозни храмове, не е 
разрешено да се кланяш в джамия, в която има гроб, предава се от Айша –
Аллах да е доволен от нея- която казва: Наистина Пратеникът на Аллах            
(    

     ), когато беше на предсмъртно легло рече: “ах проке 
евреите и християните, защото те превърнаха гробовете на техните пророци 
в оитвени храове, (предупреждаваше от това, което бяха извършили)“, а 
тя рече: Ако не беше този хадис, то и неговия гроб щяха да го издигнат. 
(Бухари). Също така Пророкът (    

     ), казва: ”Наистина тези общности 
преди вас превръщаха гробовете на техните пророци и на техните 
праведници в джаии, затова вие на превръщайте гробовете в джаии, аз 
ви забранява това” (Предава се от Абу А`уаане). 
 Внимавай да не вярваш на хадисите, които са измислени от лъжците за 
Пратеника на Аллах (    

     ), за търсенето посредничество (Тевессуль) 
чрез него или чрез праведници от неговата общност, наистина хадисите в 
тази област са лъжливи, измислени (Тоест да се молиш на Аллах за нещо 
посредством гроба на Пратеника на Аллах (    

     ) или чрез гроба на 
някой евлия), а ето и някои от тези лъжливи хадиси: “Уоявайте се (на 
Аллах) чрез оето ясто, наистина ястото и пред Него е веико”, друг 
измислен хадис е: “Когато ви се затруднят деата, тогава се устреете къ 
обитатеите на гробищата”, друг измислен хадис: “Наистина ах е 
упъноощи на гробовете на всеки един евия, да изпънява и поага 
нуждите на хората”, друг измислен хадис: “ко някой от вас иа добро 
предпоожение къ Хиджр (извитата стена до Кя`ба) то тя ще у донесе 
поза” Има още много такива хадиси, които няма да споменем. 
 Внимавай да не празнуваш, както ги казват религиозни празници, 
например като Мевлида на Пророка (    

     ), или Исра и Мирадж 
(Нощното възнесение), Петнайсетата нощ на месец Ша`бан и други подобни. 
Защото това са нововъведения, които нямат основа в Исляма, и няма 
доказателството за тях от Пратеника на Аллах (    

     ), нито пък от 
неговите Сахаби, които най-много обичаха и следваха Мухаммед                        
(    

     ) много повече от нас, и се бореха в извършването на добри 
дела повече от нас, и ако това нещо го имаше, и беше добро, то те щяха на ни 
изпреварят в него, и да го изпълняват. 
 

 

 

 
 

Това сово обхваща две основи Пъвата е (Няа друг бог), а това 
означава да се забрани истинската божественост на всичко, освен Аллах. 
Втоата е (освен ах), потвърждение истинската божественост 
единствено на Аллах Всемогъщият, Великият, казва {брахи рече на своя 
баща и на своя народ “з отхвъря това, на което сужите, а (сужа) сао 
на Онзи, Който е е създа. Той ще е напъти”.} а  х , .   Затова не 
е достатъчно суженето на ах, а трябва (това сужене, този ибадет) да е 
сао и единствено за Него, и не е истински Теухида (убеждението на 
човека), ако не съчетае между двете неща: Между Единствената вяра в Аллах 
и отричането от всичките видове Ширк и неговите извършители. Споменава 
се в предание: “Че кючът на Дженнета е совото Ля ияхе иеах”, 
обаче дали всеки, който ги изрече тези слова, заслужава да му се отворят 
вратите на Дженнета? Беше казано на Уехб ибну Мунебих (  e 

 H  He): 
“Словото Ля иляхе иллеллах” не е ли ключът за Дженнета? А той рече: 
Разбира се, че Да, обаче всеки един ключ си има зъби, и ако дойдеш с ключ, 
които има зъби то ще ти бъде отворено, а ако ли не, няма да ти бъде 
отворено. 
Споменават се много хадиси предадени от нашия Пратеник (    

     ), 
които поясняват зъбите на този ключ, като словото му (    

     ): “Който 
каже Л илхе иллеллах искрено …”, “… сигурен със сърцето си”, “да го 
каже итини от сърце” и др. Така тези хадиси и други подобни на тях, 
прикрепят науката с истинското й значение към тези слова за влизането в 
Дженнета, и утвърждаването в тези слова чак до смъртта, и смиреност за 
това, което аргументират, и т.н. 
И от всичките доказателства, събрани на едно, учените установяват условия 
за тези слова, които непременно трябва да се изпълнят, и да се премахнат 
пречките за тези слова, за да бъде това слово: (Л илхе иллеллах) ключ към 
Дженнета и да са от полза тези слова за човека, който ги изрича: Та тези 
условия са именно зъбите на този ключ, а те са:  
 Наука Както всяка дума има значение, така е задължително да знаеш 
думата (Л илхе иллеллах), наука която да противоречи на невежеството, а 
тя отхвърля обожаване на друг (друго божество или идол), а я потвърждава 
само на Него Всемогъщия, Великия, тоест: Няма друго бог, заслужаващ 
ибадет, освен Аллах, казва Аллах Всемогъщия Великия: {освен онези, които 
потвърждават истината и я знаят} сура з Зухру . А Пратеникът (    

     ), 
рече: “Който почине, и е знае, че няа друг бог, освен ах, то той ще 
везе в Дженнета” (Муси). 
 Сигурно знание А то е да си сигурен, дълбоко убеден в нейното 
значение, и тя не приема никакво съмнение, нито пък помисли, нито 
колебание, и никакво усъмнение, напротив трябва да са твърдо убедени и да 
вярват безпрекословно, а Аллах Всемогъщия Великия описва вярващите, като 
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Това сово обхваща две основи Пъвата е (Няа друг бог), а това 
означава да се забрани истинската божественост на всичко, освен Аллах. 
Втоата е (освен ах), потвърждение истинската божественост 
единствено на Аллах Всемогъщият, Великият, казва {брахи рече на своя 
баща и на своя народ “з отхвъря това, на което сужите, а (сужа) сао 
на Онзи, Който е е създа. Той ще е напъти”.} а  х , .   Затова не 
е достатъчно суженето на ах, а трябва (това сужене, този ибадет) да е 
сао и единствено за Него, и не е истински Теухида (убеждението на 
човека), ако не съчетае между двете неща: Между Единствената вяра в Аллах 
и отричането от всичките видове Ширк и неговите извършители. Споменава 
се в предание: “Че кючът на Дженнета е совото Ля ияхе иеах”, 
обаче дали всеки, който ги изрече тези слова, заслужава да му се отворят 
вратите на Дженнета? Беше казано на Уехб ибну Мунебих (  e 

 H  He): 
“Словото Ля иляхе иллеллах” не е ли ключът за Дженнета? А той рече: 
Разбира се, че Да, обаче всеки един ключ си има зъби, и ако дойдеш с ключ, 
които има зъби то ще ти бъде отворено, а ако ли не, няма да ти бъде 
отворено. 
Споменават се много хадиси предадени от нашия Пратеник (    

     ), 
които поясняват зъбите на този ключ, като словото му (    

     ): “Който 
каже Л илхе иллеллах искрено …”, “… сигурен със сърцето си”, “да го 
каже итини от сърце” и др. Така тези хадиси и други подобни на тях, 
прикрепят науката с истинското й значение към тези слова за влизането в 
Дженнета, и утвърждаването в тези слова чак до смъртта, и смиреност за 
това, което аргументират, и т.н. 
И от всичките доказателства, събрани на едно, учените установяват условия 
за тези слова, които непременно трябва да се изпълнят, и да се премахнат 
пречките за тези слова, за да бъде това слово: (Л илхе иллеллах) ключ към 
Дженнета и да са от полза тези слова за човека, който ги изрича: Та тези 
условия са именно зъбите на този ключ, а те са:  
 Наука Както всяка дума има значение, така е задължително да знаеш 
думата (Л илхе иллеллах), наука която да противоречи на невежеството, а 
тя отхвърля обожаване на друг (друго божество или идол), а я потвърждава 
само на Него Всемогъщия, Великия, тоест: Няма друго бог, заслужаващ 
ибадет, освен Аллах, казва Аллах Всемогъщия Великия: {освен онези, които 
потвърждават истината и я знаят} сура з Зухру . А Пратеникът (    

     ), 
рече: “Който почине, и е знае, че няа друг бог, освен ах, то той ще 
везе в Дженнета” (Муси). 
 Сигурно знание А то е да си сигурен, дълбоко убеден в нейното 
значение, и тя не приема никакво съмнение, нито пък помисли, нито 
колебание, и никакво усъмнение, напротив трябва да са твърдо убедени и да 
вярват безпрекословно, а Аллах Всемогъщия Великия описва вярващите, като 
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казва: {Вярващи са иенно онези, които вярват в ах и в Неговия 
Пратеник, посе не се усъняват и се борят чрез своите иоти, и души по 
пътя на ах. Те са искрените} а л дат . и не е достатъчно само да се 
изрича това слово с езика, напротив трябва да има дълбока убеденост в 
сърцето, ако я няма тази дълбока убеденост в сърцето то това е двуличие, а 
Пратеникът (    

     ), казва: “Дуите Засвидетества, че няа друг 
бог, освен ах и че, аз съ Пратеник на ах. Когато рабът срещне ах 
и няа сънение в тези сова, то той ще везе в Дженнета” (Муси). 
 Приеане А когато разбереш и дълбоко се убедиш, то тогава тази наука 
трябва да има следи, трябва да има плод, а той се осъществява в приемането 
й, и каквото го изисква тази дума чрез сърцето и езика, и който отхвърли 
призива към единобожие, то той става неверник, без значение дали това 
отхвърляне е по причина на високомерието или от инат, или от завист, а 
Аллах Всемогъщия Великия рече по отношение за неверниците, които 
отрекоха тези слова поради високомерие: {Когато и се рече “Няа друг 
бог, освен ах”, те се възгордяваха} а  аат . 

 зпънение За единобожието има цялостно изпълнение, това е истинското 
убеждение, и видните дела, които са плод на вярата, и това се осъществява 
чрез изпълнението на дела, които Аллах е заповядал, и оставяне на неща, 
които е забранил, както Аллах Всемогъщия Великия, казва: { който се 
отдава на ах и багодетества, то той се е хвана за най-здравата 
връзка. При ах е завръщането на деата} а Лман . Ето това е пълното 
подчинение, изпълнение. 
 Правдивост В изричането й, правдивост, истина която отхвърля лъжата, 
защото този, който я изрече с езика си само, а сърцето му не я приема, то той 
е двуличник, а доказателство за това нещо е словото Му, Всемогъщия 
Великия за порицаването им: {зричат с езиците си онова, което не е в 
сърцата и} а л етх . 
 Обичта Вярващият трябва да обича тези слова и е задължен да ги 
изпълнява в действителност, и тези, които ги притежават тези слова, трябва 
да обичат останалите хора, които ги изричат и ги практикуват, и знака за 
обичта на раба към неговия Господар, е да предпочита обичаните от Аллах, 
дори и да са против волята му, и обичта към този, когото Аллах го обича и 
който Мухаммед (    

     ) го обича, и враждуването, към този който им 
се противопоставя, и следването на Пратеника на Аллах (    

     ), и 
задоволяване с преданията му, и приемането на неговото наставление и 
напътствие. 
 скреността Тоест изричането на тези слова да бъде само заради 
Всевишния Аллах, казва Аллах Всемогъщия Великия: { бе и повеено да се 
преканят единствено пред ах, предани Неу в реигията} а л 
ейине . а Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: “Наистина ах 
забрани огъня за този, който е изрекъ Л илхе иллеллах (от сърце) и е 
цея с това сао Ликът на ах” (ухари). 

 

 

 
 
Мъртвецът в гроба ще бъде подложен на изпитание и ще бъде питан три 
въпроса, и ако отговори на тях ще се спаси, а ако не може да отговори на тях, 
то той ще бъде погубен, и единият от тези въпроси е: Кой е твоя Пратеник? И 
няма да отговори човек на този въпрос, освен този, на който Аллах му е дал 
успех в земния живот да осъществи неговите условия (тоест условията на това 
свидетелство), тогава ще го утвърди в гроба и ще му вдъхнови да отговори, и 
това свидетелство ще му бъде от полза на Съдния ден, ден в който няма да са 
от полза нито синовете, нито парите и имотите, а тези условия са следните:  
 Подчинението на Пророка Мухаед (    

     ) в това, което е 
заповяда Както Аллах е повелил да му се подчиняваме (тоест на Пратеника  
(    

     )), казва Аллах Всемогъщия Великия: {Който се покорява на 
Пратеника, вече се е покори на ах} а н Ниа . също така казва: 
{Кажи “ко обичате ах, поседвайте е!  ах ще ви обикне} а Али 
ман . и абсолютното влизане в Дженнета е свързано с абсолютното 
подчинение на Пратеника (    

     ), а Пророкът (    

     ), казва: 
“Всички хора от оята общност ще вязат в Дженнета, освен този, който се 
възпротиви”. Рекоха: О, Пратенико на Аллах! Кой се възпротивява? Рече: 
“Който и се подчини ще везе в Дженнета, а който не и се подчини, то 
той се е възпротиви” (Бухари). А който обича Пророка ни (    

     ), то 
трябва да му се подчини, защото подчинението към него е плод на обичта, и 
това е довод за обичта. 
 Вярването у в това, което е заповяда А който сметне нещо за лъжа, 
което е документирано от Пророка (    

     ) като истина, поради страст 
или каприз, то този човек смята за лъжа Аллах и Неговия пратеник, защото 
Пророкът (    

     ) е предпазен от грешки и лъжи: {и не говори той от 
себе си} а н ед  
 збягването, предпазването от това, което е забрани Започва с най-
огромния грях, а именно Ширк, и минавайки покрай големите грехове и 
пагубните дела, и свършва до малките грехове и нежеланите неща, и според 
обичта на юсюанина къ неговия Пратеник (    

     ) се увеичава 
и неговата вяра, а когато вярата му се повиши, то Аллах прави така, че да 
заобича добрите дела, и го накарва да мрази неверието, развалата и 
греховете. 
 Да не се сужи на ах, освен така както ах е заповяда чрез езика 
на Неговия пратеник Основното нещо в ибадетите е забрана, и не е 
разрешено да служиш на Аллах, освен чрез това, с което е дошъл Пратеникът, 
а той (    

     ), казва: “Който извърши део, което не се го повеии, 
то това део е отхвърено” (Муслим). Тоест не е прието от Аллах, защото не 
е според сунната на Пратеника (    

     ). 

Свидетеството Че Мухаед   
(    

      ) е Пратеник на ах 



141

 

 

 
 
Мъртвецът в гроба ще бъде подложен на изпитание и ще бъде питан три 
въпроса, и ако отговори на тях ще се спаси, а ако не може да отговори на тях, 
то той ще бъде погубен, и единият от тези въпроси е: Кой е твоя Пратеник? И 
няма да отговори човек на този въпрос, освен този, на който Аллах му е дал 
успех в земния живот да осъществи неговите условия (тоест условията на това 
свидетелство), тогава ще го утвърди в гроба и ще му вдъхнови да отговори, и 
това свидетелство ще му бъде от полза на Съдния ден, ден в който няма да са 
от полза нито синовете, нито парите и имотите, а тези условия са следните:  
 Подчинението на Пророка Мухаед (    

     ) в това, което е 
заповяда Както Аллах е повелил да му се подчиняваме (тоест на Пратеника  
(    

     )), казва Аллах Всемогъщия Великия: {Който се покорява на 
Пратеника, вече се е покори на ах} а н Ниа . също така казва: 
{Кажи “ко обичате ах, поседвайте е!  ах ще ви обикне} а Али 
ман . и абсолютното влизане в Дженнета е свързано с абсолютното 
подчинение на Пратеника (    

     ), а Пророкът (    

     ), казва: 
“Всички хора от оята общност ще вязат в Дженнета, освен този, който се 
възпротиви”. Рекоха: О, Пратенико на Аллах! Кой се възпротивява? Рече: 
“Който и се подчини ще везе в Дженнета, а който не и се подчини, то 
той се е възпротиви” (Бухари). А който обича Пророка ни (    

     ), то 
трябва да му се подчини, защото подчинението към него е плод на обичта, и 
това е довод за обичта. 
 Вярването у в това, което е заповяда А който сметне нещо за лъжа, 
което е документирано от Пророка (    

     ) като истина, поради страст 
или каприз, то този човек смята за лъжа Аллах и Неговия пратеник, защото 
Пророкът (    

     ) е предпазен от грешки и лъжи: {и не говори той от 
себе си} а н ед  
 збягването, предпазването от това, което е забрани Започва с най-
огромния грях, а именно Ширк, и минавайки покрай големите грехове и 
пагубните дела, и свършва до малките грехове и нежеланите неща, и според 
обичта на юсюанина къ неговия Пратеник (    

     ) се увеичава 
и неговата вяра, а когато вярата му се повиши, то Аллах прави така, че да 
заобича добрите дела, и го накарва да мрази неверието, развалата и 
греховете. 
 Да не се сужи на ах, освен така както ах е заповяда чрез езика 
на Неговия пратеник Основното нещо в ибадетите е забрана, и не е 
разрешено да служиш на Аллах, освен чрез това, с което е дошъл Пратеникът, 
а той (    

     ), казва: “Който извърши део, което не се го повеии, 
то това део е отхвърено” (Муслим). Тоест не е прието от Аллах, защото не 
е според сунната на Пратеника (    

     ). 
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Поза Знай, че обичта към Пророка (    

     ) и обичта към това, с което 
е дошъл е задължителна, а който ненавижда нещо от това, което е дошъл 
Пратеникът (     

      ), то този човек става неверник, дори и да 
изпълнява нещото, което ненавижда. И не е достатъчна само обичта, а 
трябва да го обичаш повече от всичко останао, даже и от саия теб, 
наистина който заобича нещо, то се показват следите от тази обич, затова 
този, който обича Пророка (    

     ) истински, то в него се изразява 
вземането Пратеника (    

     ) за пример и го следва в неговия суннет, 
без значение дали суннета са думи, дела, подчинение на заповедите му или 
предпазване от нещата, които е забранил, и да се възпитава от неговото 
възпитание в трудност и в охолство, в движението му, и в ненавиждането му 
в дадени неща, и наистина подчинението и седването у, са подът на 
обичта къ него, а без тях не е истинска неговата обич. А за обичта към 
Пророка (    

     ) има много признаци, ето и някои от тях: Многото 
споенаване на Пратеника (    

     ) и изказването на алт елм 
(поздрав и благослов) къ него, защото който заобича нещо, то той 
увеличава неговото споменаване, а друг признак, е: Жеанието за срещата с 
него, защото всеки, който обича някого, то той жадува за среща с него, други 
от тези признаци: Уважението и почитта при споенаването у, казва Исхак 
(  e 

 H  He): “Сподвижниците на Пратеника (    

     ) след него, нямаше 
момент, когато го споменат и да не се покорят и да не показват смирение или 
кожата им да не настръхваше, и да не са плакали. Друг признак: Да разиш 
този, който рази Пророка (    

     ), и да враждуваш срещу този, 
който враждува срещу него, и да страниш от този, който противоречи на 
неговия суннет и въвежда бидати (нововъведение) в религията, от водачите 
на бидатите и от двуличниците, друг признак от тях: Да обичаш този, който 
Мухаед (    

     ) е обича от семейството му, съпругите му и 
неговите сподвижници от Ансарите (помощниците) и Мухаджирите 
(преселниците), и враждебността срещу този, който враждува срещу тях, и 
омразата към този, който ги мрази и ги псува и ругае, друг признак 
Взеането за приер неговия прекрасен ора, който беше с най-висок и 
прекрасен морал, предава се от Айша –Аллах да е доволен от нея- която 
казва: “Неговия нрав беше Корана”, тоест задължи себе си да не върши 
нищо друго, освен това което е повелено в Корана. 
Що се отнася до качествата на Пророка (    

     ) То той беше най-
смелият от хората и най-смел в битките, и беше най-щедър от всички хора, а 
най-много проявяваше щедрост в месец Рамадан, и беше най-наставляващия 
хората, и казваше най-нежни слова, и никога не е отмъщавал за нещо негово 
(собствено), нещо лично, беше най-стриктният по отношение на заповедите 
на Аллах, и беше най-смиреният човек сред хората, и беше най-
срамежливият от хората, и най-добър към семейството си, и най-
състрадателен към останалите хора …. И още много добри качества 
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 (Тоест ритуаното почистване преди ибадет). 
Молитвата е втората основа от основите на Исляма, и не се приема, освен с 
абдест (ритуално почистване), а почистването не се осъществява, освен с 
вода или чиста пръст. 
Видовете вода )Чиста Която е чиста в себе си и почистваща други неща, и с 
тази вода се взема абдест и се почистват с нея мръсотиите. ) Мръсна Това е 
вода, която се разбърква с мръсотия, дори тази мръсотия да е малко, или много 
мръсотия, която променя вкуса на водата или цвета й или нейната миризма. 
Вниание Голямото количество вода не се замърсява, освен ако мръсотията 
промени едно от свойствата на водата: Цветът й, вкусът й или нейният мирис, 
а малкото вода се замърсява при малкото мръсотия попаднала в нея. А много 
вода се смята, когато надхвърли  литра приблизително. 
Съдовете Всеки чист съд, е разрешено да се използва и да се употребява, 
освен златните и сребърните съдове, обаче вземането на абдест от тях е 
прието едновременно с грях, също така е разрешено да се ползват съдовете и 
дрехите на друговерците, освен ако разберем, че са мръсни, тогава не бива 
да ги използваме. 
Кожата на ъртвото животно Тя е мръсна. А мъртвото се разделя на два 
вида: ) Животно, чийто месо не се консумира в никакъв случай. ) Това 
животно, чийто месо се яде, обаче не е било заклано. Затова на такова 
животно, чийто месо е халал и неговата кожа се преработи, тогава е 
разрешено да се използва неговата кожа в сухи неща, но не във влажни. 
Почистването Или премахването на мръсотии излизащи от половия орган на 
човек и ануса, и когато това почистване е с вода се нарича стинджа, а когато 
е с камък, листа или подобни на тях, тогава се нарича стиджар, обаче те 
трябва да бъдат чисти, разрешени, почистващи (горе споменатите неща), и да 
не са храна, и да бъде най-малко с три камъка или повече, затова стинджа и 
стиджар е задължително при всяка една мръсотия излизаща от човек. 
Също така се забранява на човек, който ходи по нужда да стои в тоалетната 
повече от необходимото, също се забранява изхождане и уриниране в място 
където се събира водата, или по пътища по които се движат хората, или под 
сянка, която се ползва от хората, или под дърво, което има плод, и е 
забранено да се обръща човек към Къбле по време на нуждата си, когато е на 
открито пространство. И не е желателно човек, когато влиза в тоалетната да 
носи със себе си неща, върху които е изписано името на Аллах, или да се 
говори по време на нуждата, или да се уринира човек в дупки (на животни, 
змии и др.), също така не е желателно, да си пипа половия орган с дясната 
ръка. Трябва също когато се почиства с вода или с камъни, листа и други 
подобни, да е нечетно число, разрешено е също да се почиства 
едновременно съчетавайки между камък и вода. 
зпозването на Мисвак (вид дървена четка за зъби, от която излиза сок, 
обаче при липсата й, то нейн заместител се явява пастата и четката за зъби) 

Чистотата 
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От суннета е човек да ползва Мисвак преди молитвата, преди четенето на 
Корана, при вземането на абдест извършвайки гаргара, и когато стане от сън, 
при влизането в джамията и в къщата, и когато има лош дъх от устата. 
Желателно е да започва с дясната страна на устата, и при почистването да почва 
от дясната страна, също така когато се почиства след нужда, да го прави с лявата 
ръка и другите неща да прави с лявата ръка, неща, които не са желателни. 
бдест Неговите фарзове (неща, които са основни в измиването): ) Измиването 
на лицето, в което се включва измиването на устата и носа. ) Измиването на 
ръцете, започвайки от върхът на пръстите до лактите (включително и тях).     
) Извършването на Месх (забърсване) върху главата цялата (или част от нея) 
включително и ушите. ) Измиването на краката до глезените (включително и 
тях). ) Да е подред (тоест както ги споменахме). ) Последователност (тоест 
като се измие едната ръка да не  се чака да изсъхне, тогава да измие другата).  
Нещата, които са задъжитени Да се каже преди вземането на абдест: 
Биилляхи-ахани-ахий. Измиването на ръцете до китките, когато 
човек става от сън преди да ги вкара в съда с вода. 
Суннетите в абдеста Използването на Мисвак, измиването на ръцете до 
китките в началото, да се извършва гаргара и измиване на ноздрите преди 
измиването на лицето, гаргарата да се извършва добре, измиването на ноздрите 
когато човек не говее, да прокарва с мокра ръка в брадата си, когато тя е гъста, 
също измиване между пръстите, започване с дясната страна при измиването на 
частите, измиването на частите по два или по три пъти, вкарването на вода в 
ноздрите да бъде с дясната ръка, а издухването й с лявата ръка, разтъркване с 
ръката органите, които се измиват, вземането на цялостен абдест, да се учи дуа, 
която е документирана след вземането на абдестта. 
Нежеатените неща при взеането на абдестта Вземането на абдест с 
много студена вода или много гореща, да се измиват органите повече от три 
пъти, забърсването на водата от органите, измиването вътрешната част на 
очите, а що се отнася до изсушаването на органите след вземането на абдест 
то това е разрешено. 
Вниание Когато се вкара вода вътре в устата, то трябва да се раздвижи из 
цялата уста (извършвайки гаргара), а вкарването на водата в ноздрите трябва 
да бъде възможно по навътре в ноздрите вдишвайки, а не само чрез ръката, 
(освен когато човек говее, не трябва да прекалява с водата, за да не му 
влезне вода в гърлото), същото важи и за издухването на водата от ноздрите, 
и не са приети, освен по този начин. 
Описание за взеането на абдест Първо вземащият абдест да възнамери със 
сърцето си, след което да каже: Биилляхи-ахани-ахий, и да измие 
ръцете до китките, след това извърша гаргара и вкарва вода в ноздрите, след 
това си измива лицето (а границите на лицето са: От края на челото където 
поникват крайните косми (скалпа), докато премине брадичката на дължина, а 
на ширина от едното ухо до другото), след това си измива ръцете от върха на 
пръстите до лактите (включително и тях), след което извършва месх на цялата 
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От суннета е човек да ползва Мисвак преди молитвата, преди четенето на 
Корана, при вземането на абдест извършвайки гаргара, и когато стане от сън, 
при влизането в джамията и в къщата, и когато има лош дъх от устата. 
Желателно е да започва с дясната страна на устата, и при почистването да почва 
от дясната страна, също така когато се почиства след нужда, да го прави с лявата 
ръка и другите неща да прави с лявата ръка, неща, които не са желателни. 
бдест Неговите фарзове (неща, които са основни в измиването): ) Измиването 
на лицето, в което се включва измиването на устата и носа. ) Измиването на 
ръцете, започвайки от върхът на пръстите до лактите (включително и тях).     
) Извършването на Месх (забърсване) върху главата цялата (или част от нея) 
включително и ушите. ) Измиването на краката до глезените (включително и 
тях). ) Да е подред (тоест както ги споменахме). ) Последователност (тоест 
като се измие едната ръка да не  се чака да изсъхне, тогава да измие другата).  
Нещата, които са задъжитени Да се каже преди вземането на абдест: 
Биилляхи-ахани-ахий. Измиването на ръцете до китките, когато 
човек става от сън преди да ги вкара в съда с вода. 
Суннетите в абдеста Използването на Мисвак, измиването на ръцете до 
китките в началото, да се извършва гаргара и измиване на ноздрите преди 
измиването на лицето, гаргарата да се извършва добре, измиването на ноздрите 
когато човек не говее, да прокарва с мокра ръка в брадата си, когато тя е гъста, 
също измиване между пръстите, започване с дясната страна при измиването на 
частите, измиването на частите по два или по три пъти, вкарването на вода в 
ноздрите да бъде с дясната ръка, а издухването й с лявата ръка, разтъркване с 
ръката органите, които се измиват, вземането на цялостен абдест, да се учи дуа, 
която е документирана след вземането на абдестта. 
Нежеатените неща при взеането на абдестта Вземането на абдест с 
много студена вода или много гореща, да се измиват органите повече от три 
пъти, забърсването на водата от органите, измиването вътрешната част на 
очите, а що се отнася до изсушаването на органите след вземането на абдест 
то това е разрешено. 
Вниание Когато се вкара вода вътре в устата, то трябва да се раздвижи из 
цялата уста (извършвайки гаргара), а вкарването на водата в ноздрите трябва 
да бъде възможно по навътре в ноздрите вдишвайки, а не само чрез ръката, 
(освен когато човек говее, не трябва да прекалява с водата, за да не му 
влезне вода в гърлото), същото важи и за издухването на водата от ноздрите, 
и не са приети, освен по този начин. 
Описание за взеането на абдест Първо вземащият абдест да възнамери със 
сърцето си, след което да каже: Биилляхи-ахани-ахий, и да измие 
ръцете до китките, след това извърша гаргара и вкарва вода в ноздрите, след 
това си измива лицето (а границите на лицето са: От края на челото където 
поникват крайните косми (скалпа), докато премине брадичката на дължина, а 
на ширина от едното ухо до другото), след това си измива ръцете от върха на 
пръстите до лактите (включително и тях), след което извършва месх на цялата 

 

 

глава, започвайки от началото на челото до тила му (може да извърши месх на 
една част от главата), –и вътрешната, и външната част на ушите- вкарва 
показалците във вътрешната част на ушите, а с палците забърсва външната част 
на ушите, след това си измива краката до глезените (включително и тях). 
Вниание Ако човек има рядка брада, то му е задължение да измие кожата 
под нея, а ако е гъста, то трябва да измие само външната част на брадата. 
звършването на Месх (забърсване) върху ествите. Мествите това са 
кожени обувки, покриващи краката над глезените, а ако е изработено от 
вълна или памук, се нарича чорап, и е разрешено извършването на месх 
върху тях (тоест чорапите), когато човек си е развали абдест.  
Разрешено е да се извършва есх при някоко усовия ) Да се обуят 
мествите след вземането на цялостен абдест (тоест веднага след измиването 
на втория крак). ) Да е взел абдест с вода. ) Да покриват мястото, което 
задължително се измива при вземането на абдеста. ) Да са от кожа която е 
разрешена.   ) Кожата сама по себе си да е чиста (преработена). 
Чаата Разрешено е да се извършва месх върху чалмата при определени 
условия: ) Да бъде носена от мъж. ) Да покрива по-голямата част от главата 
(или обичайното покриване на главата). ) Да се извършва след малка нужда. 
) Почистването да бъде с вода.  що се отнася до воаа (забрадката на 
жената), също е разрешено извършването на месх при определени условия: 
) Да бъде облечена от жена. ) Да е обвита чак до шията. ) Да е след 
развалянето на абдест. )  Почистването да е с вода. ) Да покрива главата.  
Вреетраенето на есха За човек, който не е на път е разрешено едно 
денонощие, а за пътника –който пътува над  км. И съкращава молитвите- 
то за него е разрешено три денонощия.  
От кога се сята начаото на есха? Брои се от първото ходенето по малка 
нужда след като облече мествите (след като е взел абдест) до следващия ден 
по същото време или ( часа). Мястото  върху, което се извършва месх върху 
мествите: Върху горната част на мествите започвайки от началото на пръстите 
до края на мествите. И месха се извършва с разтворени пръсти на ръката. 
Поза Който извърши месх по време на път и след това не пътува, или който 
извърши месх за непътник, след това тръгне да пътува, или се съмнява в 
началното извършване на месха: То той смята месха като непътник (тоест 
едно денонощие). 
Гипсирането Или гипсовата превръзка, която се слага на счупен крак или ръка, 
при това положение е разрешено да се извършва върху нея месх (без да мие 
гипсираната част на дадения орган), обаче при определени условия: ) Да има 
нужда от тази превръзка. ) Тя да не обхваща повече от необходимото място. 
) Да съчетава (да свързва) с месх върху нея и да измива останалата част от 
органа (която не е превързан) и се измива при абдестта. И ако превръзката е 
повече, от колкото е нужно, то човек е задължен да свали ненужната част от 
превръзката, за да я измива при вземането на абдест, а ако се бои да не му 
навреди свалянето й, тогава му е разрешено да извърши месх върху нея. 
Поза По-превъзходно е да се извършва месхът върху мествите едновременно,  



146



  

без да започва първо с дясната след това с лявата. Не е разрешено да се 
извършва месх върху долната част на мествите, нито пък от страни, не се 
одобрява измиването на мествите вместо да ги забърше, също така да 
повтаря извършването на месх втори и трети път. А за чалмата и забрадката 
месха трябва да бъде върху по-голямата част от нея. 
Нещата разваящи абдеста ) Всичко излизащо от половите органи и ануса 
без значение дали е чисто, като въздуха излизаш от ануса или спермата, или 
е мръсотия, като урина и Мезий (прозрачен секрет излизащ от половия орган 
при възбуда). ) Занасянето на разума, без значение дали е от сън или от 
припадане, освен лекия сън седнал или прав, той не разваля абдеста. 
)Излизането на урина или изпражнения по не естествен начин (тоест не от 
тяхното място). ) Излизане на нещо мръсно от тялото (да не е урина или 
изпражнение), като изтичането на много кръв. ) Яденето на камилско месо 
(в мезхеба на Имам Ахмед). ) Пипането на половият орган на голо. ) Когато 
мъжа пипа половия орган на съпругата си със страст или обратно, обаче на 
голо. ) При вероотстъпничество от религията. 
А който е сигурен, че е взел абдест, обаче се съмнява дали си го е развалил 
или обратното, то той гради върху сигурното. 
Взеането на Гусу (изкъпване след полов контакт или полиране на сън) Кога 
се изисква вземането на Гусул: ) Семеотделяне със страст за човек който е 
буден, или излизането на семе, когато човек спи без значение дали е със 
страст или не. ) Когато главичката на мъжкия полов орган влезе в женския, 
дори и да няма семеотделяне. ) Когато човек приеме Исляма, или 
вероотстъпник се върне към Исляма. ) След менструация. ) След 
кръвотечението на родилния период. ) Когато мюсюлманинът почине. 
Фарзовете на Гусуа (Задължителните неща при ритуалното изкъпване след 
полов контакт) Достатъчно е да измие цялото тяло с вода, възнамерявайки 
Гусул. А цялостното вземане на Гусул се счита при изпълняването на следните 
девет неща: ) Да възнамери със сърцето си това дело. ) Да изрече: 
Бисмилляхир-рахманир-рахийм (ако е само в баня, без да има в нея 
тоалетна). ) Да си измие ръцете до китките преди да ги вкара в съда с 
водата. ) Да измие половия си орган и изцапаното около него. ) След това 
да вземе абдест (както за молитвата). ) Да изсипе три пъти вода върху 
главата си. ) Да намокри цялото тяло с вода. ) Да разтърка цялото тяло с 
ръцете си. ) Да започне от дясната си страна.  
Забранява се на човек, който си е развалил абдестта, ) Да пипа Корана. )Да 
изпълнява молитва. ) Да извършва Тауаф (да обикаля около Кя`ба). 
А който е задължен да вземе Гусул, то нa него в това положение му се забранява 
да извършва горе-споменатите забрани (за този, който е без абдест) 
включително и: ) Четенето на Корана. ) Стоенето му в джамията без абдест. 
Не е жеатено за човек, който е джунуб (нуждае се от вземането на гусул), 
да спи без да е взел абдест. Също така не е желателно да се разхищава 
водата при вземането на абдест или гусул. 
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Извършването на Тейеу Усовията за извършване на Тейеммума:  
) Да не може да намери вода. ) Да го извърши с чиста пръст, която има 
прах, без да е прегоряла.  
Фарзовете на Тейеуа Забърсването на цялото лице, след това ръцете до 
китките, подредба и последователност.  
Нещата, разваящи Тейеуа ) Всяко нещо, което разваля абдест, то 
разваля и Тейеммума. ) Когато намери вода, след като е извършил 
Тейеммум. ) Да премине  това, за което му е било разрешено, например 
болен човек, който е извършвал тейеммум по причина на болестта си, и след 
като оздравее, тогава му се разваля тейеммума (и трябва да си взема абдест).  
Суннетите на тейеуа ) Подредба и без прекъсване при вземането на 
тейеммум, когато го вземе на мястото на гусул. ) Да забавя вземането на 
тейеммум до края на времето за молитва (изчаква се с цел, защото може да 
намери вода). ) След извършването на тейеммум да учи дуата, която чете 
след вземането на абдест.  
Нежеаните неща при взеането на тейеу Повторното удряне по земята.  
Начина, взеане на тейеу Да възнамери след това да изрече 
Биилляхи-ахани-ахий, да удари с дланите си веднъж по земята, 
след това забърсва цялото си лице и брадата (ако има) с дланите си, след това 
забърсва ръцете до китките: Като с лявата длан забърсва горната част на 
дясната ръка, и след това с дясната длан забърсва горната част на лявата ръка. 
Преахването на ръсотията Мръсотията е два вида: ) вна, видна, тя е 
която не може да се пречисти, като прасето, колкото и да го миеш, то не се 
почиства. ) Шериатска А тя е извънредна, а в основата си е чиста, като 
дрехата и земята, ще ги споменем както следват: 
Видове Тяхното решение 
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 А това са животните като куче, прасе и техните рожби, след това всички птици, 
на които месото не се яде, също така животните, на които месото не се яде, 
обаче да са на размер по-голям от котката. На тази група животни урината, 
изпражненията, секрета от устата, потта, семенната течност, млякото, сополите 
и повърнатото от тях са мръсотия. 

чи
ст

и
 

 

) Хората, тяхното семе, пот, секрет, млякото, сополите, храчките и влагата от 
половия орган на жените са чисти, и така всички части от тях, освен урината и 
изпражненията, Мезий (Прозрачна течност, излизаща от половия орган при 
възбуда), Ведий (прозрачна лепкава течност, излизаща от половия орган на мъжа 
при страх, стрес и умора) и кръвта, те са мръсни. 
) Всяко животно, чийто месо се яде, то неговата урина, изпражнения, семе, 
мляко, пот, секрет от устата, сополи, повръщане, Мезий, Ведий, всичко това е чисто. 

) От които се изпитва отвращение, като магарето, котката, мишката и подобни 
на тях, то само техния секрет и пот са чисти. 

Мъртвото Всички мъртви (животни) са мръсотия, освен човекът-мъртвец, рибата, 
скакалците, и животните, които нямат (циркулираща кръв), като 
скорпиона, мравката и комара, те са чисти.  

Неодушевените 
предети 

Те са чисти, като земята, камъните и подобните на тях. (като се изключват 
предишните споменати неща). 
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Пози  Кръвта и гнойта са мръсотия, и са извинени по време на молитвата 
и в други положения, ако са малко, обаче когато са от животно, чието месо се 
яде.  Кръвта при два вида животни е чиста: ) На рибите. ) Кръвта или пот, 
която е останала по месото, когато се заколи животно, чийто месо се яде.  
Това, което се отреже от живо животно, чийто месо се яде като съсирек или 
парче месо, то те са мръсотия.   Премахването на дадена мръсотия от 
тялото или дрехата не се нуждае от възнамерение, ако се премахне 
самостоятелно от дъжд или друго подобно, то тя се почиства.   Пипането на 
дадена мръсотия с ръката или вървенето върху тях, не развалят абдестта, 
обаче човек е задължен да премахне попадналата мръсотия върху тялото или 
върху дрехата на човек, след това да се измие.   Мръсотиите се премахват 
при определени условия: ) Да се измият с чиста вода. ) Да се изстиска 
дадената дреха извън съда, в който е измита, ако тази дреха може да се 
изтиска. ) Да се изтърка (с пръсти или друго) замърсеното място, ако не 
може да се измие само с вода. ) Ако е мръсотия от куче, да се измие седем 
пъти, като на осмия се измие с пръст или сапун. 
Вниание  Мръсотията попаднала върху земята, ако е течна като урината 
например, достатъчно е за нея да бъде изсипано върху нея вода, докато 
изчезне мръсотията, нейният цвят и нейният мирис, а ако е видна като 
изпражнения, то трябва да се премахне (да се отстрани) и да се премахнат 
следите след това.   Ако е невъзможно почистването на мръсотията, освен с 
вода, то е задължение това място да се измие с вода.   Ако замърсеното 
място не се вижда с просто око, то се измива неговото място и около него, 
докато се убеди, че мястото е измито добре.   Който вземе абдест да се 
кланя нафиле (допълнителна) молитва, то му се разрешава да се кланя с този 
абдест молитвата, която му е задължителна (като петкратната молитва).  
  Човек, който е спал или се е изпърдял, то не е задължен да измие 
мястото, защото този въздух, който излиза от задника, е чист (не е мръсен), 
обаче ако иска да се кланя тогава се задължава да вземе абдест.  
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(Менструация и стихада) 
Ситуация Шериатско решение 

Най-аката и най-гояа 
възрастова граница на 

енструацията при жените 

Най-малката възрастова граница е девет години, и 
ако излезе от половия орган на момичето кръв 
преди тази възрастова граница то това е кръв 
Истихада, а не е менструация. А за най-голямата 
възрастова граница то тя няма граница. 

Най-ако дни, който оже да 
продъжи енструацията 

Един ден и една нощ ( часа), а ако е по-малко от 
това време то това е кръв Истихада. 

Най-ного дни, който оже да 
продъжи енструацията 

Петнадесет дена, а ако е повече от тези дни, то 
тази кръв е кръв Истихада. 

Почистването ежду два 
цикъа (чисти дни ) 

Тринадесет дни (най-малко), и ако се появи кръв 
преди тринадесетия ден, то това е кръв Истихада. 

Най-често срещаната енструация Шест или седем дена. 
Най-често срещаното почистване при 

жените 
Двадесет и три или двадесет и четири 
дена. 

Даи кръвотечението при бреенната 
жена се сята за енструация? 

Когато от бременната жена излиза тъмно 
или светло течение, то това е Истихада. 

Кога разбира жената, 
която е в 

енструация, че се е 
пречистиа? 

Жените по този въпрос се деят на две групи ) Чрез бялото 
течение, което излиза от половия орган ако го види.  ) Чрез 
изсъхването на половия орган (тоест когато няма течение, 
като не тече нито тъмно нито светло течение, това е, когато не 
види бялото течение.  

Течения, които 
изизат от поовия 

орган на жената, 
когато е чиста 

Ако е прозрачна (течност) или бяла лепкава, то тя е чиста, а 
ако е кръв или тъмно, или светло течение, то тогава е мръсно, 
и всички тези течности развалят абдестта, а ако продължи 
течението дълго време, тогава това е Истихада. 

Тъното и светото течение, 
които изизат от женския 

поов орган 

Ако е свързана с менструацията преди него или след 
него, то това е менструация, а ако е в друго време, в 
което не е в менструацията, то това е Истихада. 

Която жена иа точно 
опредеен брой дни цикъ в 
есеца, и стане чиста преди 

да са инаи тези дни  

Тогава се съди, че тя е чиста, след като кръвта е 
прекъснала, и е видяла чистото течение, дори и 
определените (редовните) й дни, за които е свикнала да 
не са свършили, в които дни е виждала преди това кръв. 

зпреварването на 
цикъа ии 

закъсняването у, а не е 
в обичайното у врее 

Ако дойде по определените описания, то това е цикъл, без 
значение по кое време е дошъл (в началото на месеца в 
средата или в края), обаче при условие, да има между 
двата цикъла най-малко тринайсет дена чист период., а 

                                                           
Кръвотечение при болестно състояние на жените. 
Менструацията, това е естествена кръв, излизаща без причина от матката на жената, не 

след родилен период. Истихадата: Това е кръвотечение не във времето на цикъла, а е при 
болестно състояние. А разликата между менструацията и Истихадата е че:  Кръвта на 
менструацията е тъмна и бие на черно, а кръвта при Истихадата е по-светла, като кръвта, 
която тече от носа.  Кръвта от менструацията е гъста, по някой път излиза на парцали 
(съсирена), а кръвта от Истихадата е рядка като, че ли тече от прокървила рана.  Че кръвта 
от менструацията има много тежка миризма в повечето случаи, а мирисът на кръвта при 
Истихадата е като естествената кръв. 

Тъмното течение: Това е течаща кръв по матката, цвета на която е тъмен (кафяв). 
Това е течаща кръв, излизаща от матката, цветът на който е светъл. 
Това бяло течение е чисто, обаче разваля абдест, когато излезе. 

Шериатски решения за 
естествените течения при жените 
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ако ли не, тогава се смята за Истихада (болестно състояние). 
Ако цикъла се увеличи 

или намали от 
обичайния му период 

Това се смята за цикъл, обаче при условие, да не 
надвишава най-дългия цикъл, на който границата е 
петнайсет дни. 

Ако от жената 
тече кръв за 

дълъг период от 
време, като един 
пълен месец или 

повече 

В такъв случай има три положения:  Която жена си знае 
времето на нейният цикъл от месеца и броя на дните му, то тогава 
тя си смята този точен брой дни и в кое време на месеца, без 
значение дали кръвта се различава или не (то само тези дни се 
смятат за цикъл).  Когато жената си знае в кое време от месеца й 
идва цикъла, обаче не знае точно колко дена трае, тогава тя стои 
шест или седем дена (най-дългия цикъл), същите дни, които знае. 
 Когато жената знае точно колко дни й е цикъла, обаче не знае 
кога точно й идва през месеца, тогава брои определените дни, 
които знае (тоест техния брой) в началото на всеки месец от 
ислямското летоброене (тоест началото на всеки лунен месец). 

 
 

 Въпрос Решението 
Когато жената роди, 

обаче няма кръв. 
Тогава за нея не важат въпросите свързани с Нифас, и не е 
задължена да се изкъпе, и говеенето не и се разваля (ако е 
говяла). 

А ако види признаците 
на раждането 

Това, което вижда като кръв, вода и болки преди раждането, 
то това не се счита за кръв от Нифас, а е кръв Истихада. 

Кръвта, която излиза от 
жената по време на 

раждането 

Тази кръв е кръвта Нифас, дори и детето да не излезе или 
излезе част от него, и тогава жената не е задължена да си 
надкланва молитвата, която е била по време на раждането й. 

Кога започват да се броят 
дните на Нифас? 

След като детето излезе напълно от корема на майката. 

Колко дни е най-
краткият Нифас? 

Няма граница за най-малко дни, а в момента, в който 
прекъсне кръвта. Ако роди и след това веднага  кръвта спре, 
тогава е задължена да се изкъпе, и да си изпълнява 
молитвите, и не е задължена да чака четирийсет дена 

 
Колко дни е най-
дългия Нифас? 

Най-големия период е четирийсет дена, а ако е повече от това, то 
тогава дните над четирийсет не се смятат за Нифас, тогава е 
задължена да се изкъпе и да си изпълнява молитвите, освен ако 
не я възпрепятства месечния цикъл (да е дошъл след изтичането 
на -я ден от Нифас), който се смята за цикъл. 

Ако жената роди  близнаци 
или повече от две 

Започва да брои дните Нифас, от раждането на първото 
дете. 

Кръв, която излиза 
след аборта 

Ако плодът е на  дни или по малко, тогава кръвта се смята за 
кръв Истихада, а ако е след  дни, тогава тази кръв се смята за 
Нифас, а ако е между  и , тогава се гледа зародиша: Ако има 
форма на човешко същество, тогава тази кръв се смята за Нифас, 
а ако ли не, тогава се смята за Истихада. 

Ако жената се почисти 
преди да минат  дена, 

след това пак протече 
кръв преди да са 

минали тези  дена 

Когато жената се почисти (или кръвта е спряла) преди да са 
изминали четиридесет дена от Нифас,  тогава се изкъпва и 
си отслужва молитвата, а ако кръвта пак протече преди да 
са минали тези  дена, тогава тази кръв пак се смята за 
Нифас, и така докато минат -те дни. 

Кровотечение след родилния период (Нифас 
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Внимание:   Жената, която има кръвотечение Истихада е длъжна да си 
отслужва молитвите, обаче трябва да взема абдест преди всяка молитва. 
Ако жената се пречисти от месечен цикъл или Нифас преди залез слънце, 
тогава е длъжна да си кланя пропуснатите две молитви от този ден, а именно 
обедната и следобедната молитва, а ако се почисти преди да се е пукнала 
зората (тоест преди да е настъпило времето за сутрешната молитва), трябва да 
си отслужи вечерната и нощната молитва от вечерта.   Ако настъпи времето 
за дадена молитва, и в това време и дойде цикъла или Нифас преди да е 
изпълнила молитвата, тогава не е задължена да си я отслужи, след като се 
пречисти.   Жената е задължена при къпането след цикъл или Нифас да си 
разплете косата, а не е задължена да си я разплита при къпане след полов 
контакт.  Когато жената е в Истихада, тогава не е желателно да се извършва 
полов контакт, но ако съпругът й има голяма нужда тогава е разрешено. 
Жената, която има истихада взема само абдест преди всяка молитва, и се 
изкъпва само веднъж след свършването на месечния й цикъл и продължава 
така, докато й спре това течение. Разрешено е на жената да взема лекарства, 
които прекъсват цикъла временно, за извършването на поклонението хадж или 
умра, или да си извърши говеенето през месец Рамадан, обаче при условие, че 
тези лекарства Няма да й навредят здравословно.  

 
Жената е като мъжът по отношение на наградата и превъзходството пред 
Аллах, според вярата и делата, Пратеникът на Аллах (С.А.), казва: ”Наистина 
жените произлизат от мъжете” (Абу Дауд), и тя е с пълното право да си търси 
правата, или да търси да се премахне от нея гнет, който я е сполетял, и това е 
така, защото религиозното обръщение (в Корана) е за жената, така както а и за 
мъжа (тоест те са еднакви по отношение на ибадетите), освен когато се цитира 
цитат (ает или хадис) за разграничаването между тях, а това са съвсем малко 
решения според останалите решения (закони) в религията. Защото религията 
съблюдава спецификата на мъжа и жената от гледна точка на тяхното 
сътворяване и на техните способности, казва Аллах: {Нима Онзи, Който е 
сътворил, не знае? Той е Всепроникващия, Сведущия} . 
Жената има неща (специфични), които се отнасят само за нея, за мъжа също 
има неща, които се отнасят само за него, и всяко едно вмешателство 
(намесване) от страната на единият към нещата засягащи съответния пол, то 
той вреди и нарушава равновесието в живота. Даже на жената е дадена 
награда, колкото на мъжа (за извършване на едно и също дело) въпреки че тя 
си е в дома й, предава се от Есма бинту Йезийд, че е дошла при Пророка             
(    

     ), а той бе седнал сред сподвижниците си, а тя му рече: ”Ти си ми 
по-скъп от майка ми и баща ми, наистина аз съм изпратена като делегат на 
жените до теб -и съм готова да пожертвам душата си, заради теб-. От както съм 
тръгнала към теб няма жена нито на изток, нито на запад, която да е чула за 
моето пътуване към теб или да не е чула, и тя да не е съгласна с моето мнение 
(това, което ще изразя пред теб). Наистина Аллах те изпрати с истината при 

Жената в Исляма: 
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мъжете и жените, и ние повярвахме в теб и в твоя Господар, Който те изпрати. 
Ние жените сме ограничени, възпрепятствани и сме вързани (ангажирани) във 
вашите домове (с многото задължения) и сме изпълняващи вашите страсти и 
желания, носещи (в утробите) вашите деца, а вие мъжете бяхте предпочетени 
над нас (с превъзходства), като петъчната молитва, отслужването на 
петкратната молитва с колектив, посещението на болните, присъствието на 
погребенията, изпълнението на поклонението хадж подир хадж, и по-
превъзходно от всичко това воюването по пътя на Аллах. Наистина един мъж 
от вас, когато излезе като хаджия, или на умра или патрулиращ (по пътя на 
Аллах), то ние пазим имуществото ви, тъчем дрехите ви, възпитаваме децата 
ви, та в кое нещо сме еднакви с вас по награда о, Пратенико на Аллах?”. Казва: 
Тогава Пророка (    

     ) се обърна с цялото си лице към неговите 
сподвижници, след това рече: ”Чували ли сте някога по-хубаво слово на жена 
от търсенето й на награда в дело от делата на религията й, от тази жена?” 
рекоха: О, Пратенико на Аллах, не сме предполагали, че жена може да се 
напъти до толкова, тогава Пророка (    

     ) се обърна към нея, след 
което й рече: ”Ей, жено, тръгни си, и оповести жените, които те чакат, че 
доброто съпружество на една от вас към съпруга й, и стремейки се към 
неговото задоволство и следването и на неговото съгласие се равнява на 
всичко това (на споменатите дела на мъжете)”, тогава тя си тръгна радвайки се 
и споменаваше Аллах и Го прославяше. (Бейхакий). Друг път пък жени бяха 
дошли при Пратеника на Аллах (    

     ) и рекоха: О, Пратенико на 
Аллах! Мъжете ни надминаха (в наградата) с воюването по пътя на Аллах, има 
ли за нас дело, с което да достигнем (по награда) воюващите по пътя на Аллах? 
А Пратеника на Аллах (    

     ), рече: ”Делото (работата на една от вас 
в дома й достига делото на воюващите по пътя на Аллах” (Бейхакий). Даже 
добротата към близката жена бе сторена да бъде огромна награда на мъжа, 
който проявява добро към нея (и се грижи за нея), Пророка (    

     ), 
казва: ”Който издържа две дъщери (грижи се за тях и ги храни) или две сестри 
или негови роднини (близки), искайки награда (от Аллах) чрез препитанието, 
което им подсигурява, докато Аллах ги замогне или ги дари от Неговата 
благодат, то те за него ще бъдат преграда от Огъня” (Ахмед и Табарани). 

Някои решения свързани с жените: 
 Забранено е на мъж да се усамотява с чужда жена, с която да няма 
Мухрим. Пратеникът на Аллах (    

     ), казва: ”Да не се усамотява мъж 
с чужда жена, освен ако има с нея Мухрим” (Всепризнат хадис). Разрешено е на 
жената да изпълнява молитвата в джамията, а ако се опасява от раздор 
(фитне), тогава не се одобрява. Айша (  e 

oeH oT He), казва: ”Ако Пратеника на Аллах 
(    

     ) завареше това, което вършат жените, щеше да им забрани да 
                                                           
- Мухрима за жената е човек, на който му е забранено до живот да се жени за нея, а те са: 

Баща и дядо, син, внук, брат и неговите синове, племенниците й от сестра, чичо й, и вуйчо 
й, бащата на съпруга й и неговия дядо, също така ако съпруга й има син от друга жена или 
внука му от нея, също така баща, син и брат по млечна линия, съпруг на дъщерята й, и 
съпруг на майка й в случай, че се е омъжила повторно. 
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посещават джамиите, както беше забранено на жените от бений Исрааийл” 
(Всепризнат хадис). Както се увеличава наградата от молитвата на мъжа в 
джамията, така се увеличава и наградата от молитвата на жената в дома й. 
една жена дойде при Пророка (    

     ) и рече: О, Пратенико на Аллах! 
Наистина аз обичам (да изпълнявам) молитвата с тебе (тоест в твоята джамия), 
а той рече: ”Разбрах, че обичаш молитвата с мен, но молитвата ти в твоя дом 
е по-добра за теб, отколкото молитвата ти в твоята стая, а молитвата ти в 
твоята стая е по-добра отколкото молитвата ти в твоята къща, а молитвата ти 
в твоята къща е по-добра за тебе отколкото молитвата ти в кварталната 
джамия, а молитвата ти в кварталната джамия е по-добра за теб отколкото 
молитвата ти в моята джамия” (Ахмед). Също така Пророка (    

     ), 
казва:  ”Най-превъзходните джамии за жените са техните домове” (Ахмед).   
Не е задължително за жената да изпълнява нито хадж, нито умра, ако няма 
с нея Мухрим, заради словото на Пророка (    

     ), който казва: ”Нито 
една жена да не пътува повече от три нощи, освен с Мухрим” (Всепризнат хадис.   

Забранено е на жената да посещава гробищата и да изпраща дженазето 
(мъртвеца), заради словото му (    

     ): ”Аллах проклина жените, 
които посещават гробищата”, тогава Умму Атийе (  e 

oeH oT Heя), рече: Беше ни 
забранено да изпращаме дженазетата и да ни се изказва съболезнование” 
(Муслим).   
Позволено е на жената да си боядисва косата (да я къносва) с всякакъв цвят, 
и не се одобрява черния цвят, с цел да не се мами с него годеника.   
Даването на жената на наследството, което й се полага и е предписано от 
Аллах е задължително, а лишаването й от него (от наследството) е забранено, 
предава се от Пророка (    

     ) хадис, който гласи: ”Който прекъсне 
(лиши) от наследство полагащия му се, то Аллах на Съдния ден ще го лиши от 
дела му в Дженнета” (ибну Мадже.   
Съпруга е задължен да подсигури на съпругата си прехраната, а това е всичко, 
от което има нужда неговата съпруга от храна, питие, облекло и жилище и 
всичко това според традицията. Аллах Всемогъщия Великия, казва: {Заможният 
да даде (за жената и детето според своите възможности! И комуто 
препитанието е ограничено, да даде от онова, което Аллах му е дарил!} сура Ет 

таляк: . а ако е жена, която няма съпруг, тогава нейния баща или брат или 
синовете й са задължени да и подсигуряват прехрана (ако има нужда), а ако 
няма никакви близки, тогава е желателно някой от останалите хора да се грижи 
за нея, както се споменава хадиса: ”Помагащия (подсигуряващия прехраната) 
на вдовица и на бедняк е като воюващия по пътя на Аллах, или като този, 
който говее през деня и отслужва нощен намаз през нощта” (Всепризнат хадис.   
Жената е с най-голямо право да кърми малкото си дете, докато не се е 
омъжила за друг, а що се отнася до бащата на детето, то той е длъжен да го 
издържа, докато е при майка си (в случай, че са разведени). И не е желателно 
жената първа да поздравява, още повече ако е млада девойка, или се бои от 
фитне (раздор и изкушение).   
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Желателно е бръсненето на космите около половите органи, скубането на 
космите под мишниците, рязането на ноктите във всеки петък, и не се 
одобрява да се оставят повече от четиридесет дена.   
Забранява се скубането –тоест скубането на космите от лицето- от което са и 
веждите, заради словото му (    

     ): ”Аллах проклина жената, която 
си скубе веждите и тази, която й ги скубе” (Абу Дауд.  
Жалеенето (Траур печал): На жената е забранено да жалее за мъртвец 
повече от три дена, освен за съпруга й, както се споменава в словото му              
(    

     ): ”Не е разрешено на жена, която вярва в Аллах и в Съдния ден 
да жалее за мъртвец повече от три дена, освен за съпруга й” (Муслим. Тя е 
задължена да жалее за него (тоест за съпруга й) четири месеца и десет дена, и 
е задължена в жалеенето й да остави разкрасяването и парфюмирането, като 
Зеа`феран, също така и обличане на украшения дори и един пръстен, също 
Така й се забранява да облича цветни дрехи като червени и оранжеви, да се 
къносва или да си боядисва косата, да се гримира с черно или да се маже с 
ароматни мазила (кремове), обаче и е разрешено да си реже ноктите, да си 
скубе космите под мишниците, да се къпе. И не е задължена да облича през 
това време определен цвят, например като черното. Също така е задължена да 
изчака определения срок в домът на съпруга й, забранено й е да излиза от 
дома й, освен при нужда, и да не излиза от къщата заради някаква нужда, 
освен през деня. 
Забранено е на жената да си бръсне косата на главата, освен при нужда, 
разрешено й е да си я подстригва с условие да не се оприличава на мъжете, 
както се споменава в хадиса: ”Пратеникът на Аллах (    

     ) прокле 
жените, които се оприличават на мъжете” (Тирмизи. Или да не се оприличават 
на неверничките, както гласи хадиса: ”Който се оприличава на един народ, то 
той е от тях” (Абу Дауд. 
Жената е задължена да си покрие цялото тяло с абая (връхна горна дреха, 
покриваща цялото тяло –фередже), когато излиза от дома си. Абая, която да 
отговаря на следните условия:  да покрива цялото тяло.  да не е красива 
(привлекателна дрехата).  да бъде плътна и да не прозира.  да бъде 
широка, а не тясна.  да не е напарфюмирана.  да не прилича на мъжките 
дрехи.  да не прилича на дрехите на друговерките.  да не е дреха, която 
носят известните (горделивите). Забранено е да се носят дрехи, върху които 
има снимки, ликове на хора или животни, също така е забранено да се 
закачват снимки на хора и животни по стените, да се правят от тях завеси или 
пердета, също така е забранено да се продават такива дрехи.  
Аврета на жената с другите хора около нея е три вида:  съпруга й: На него му 
е разрешено да гледа съпругата си както пожелае.  жените и нейните 
Мухрими: Те могат да гледат от съответната жена само това, което  в повечето 
случаи е отрито пред тях, като: Лицето, косата шията, ръцете, предмишниците, 
краката (до глезените) и др.  всички останали мъже (които са й чужди): Те 
нямат право да виждат нищо от нея, освен при необходимост като при годеж 
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Желателно е бръсненето на космите около половите органи, скубането на 
космите под мишниците, рязането на ноктите във всеки петък, и не се 
одобрява да се оставят повече от четиридесет дена.   
Забранява се скубането –тоест скубането на космите от лицето- от което са и 
веждите, заради словото му (    

     ): ”Аллах проклина жената, която 
си скубе веждите и тази, която й ги скубе” (Абу Дауд.  
Жалеенето (Траур печал): На жената е забранено да жалее за мъртвец 
повече от три дена, освен за съпруга й, както се споменава в словото му              
(    

     ): ”Не е разрешено на жена, която вярва в Аллах и в Съдния ден 
да жалее за мъртвец повече от три дена, освен за съпруга й” (Муслим. Тя е 
задължена да жалее за него (тоест за съпруга й) четири месеца и десет дена, и 
е задължена в жалеенето й да остави разкрасяването и парфюмирането, като 
Зеа`феран, също така и обличане на украшения дори и един пръстен, също 
Така й се забранява да облича цветни дрехи като червени и оранжеви, да се 
къносва или да си боядисва косата, да се гримира с черно или да се маже с 
ароматни мазила (кремове), обаче и е разрешено да си реже ноктите, да си 
скубе космите под мишниците, да се къпе. И не е задължена да облича през 
това време определен цвят, например като черното. Също така е задължена да 
изчака определения срок в домът на съпруга й, забранено й е да излиза от 
дома й, освен при нужда, и да не излиза от къщата заради някаква нужда, 
освен през деня. 
Забранено е на жената да си бръсне косата на главата, освен при нужда, 
разрешено й е да си я подстригва с условие да не се оприличава на мъжете, 
както се споменава в хадиса: ”Пратеникът на Аллах (    

     ) прокле 
жените, които се оприличават на мъжете” (Тирмизи. Или да не се оприличават 
на неверничките, както гласи хадиса: ”Който се оприличава на един народ, то 
той е от тях” (Абу Дауд. 
Жената е задължена да си покрие цялото тяло с абая (връхна горна дреха, 
покриваща цялото тяло –фередже), когато излиза от дома си. Абая, която да 
отговаря на следните условия:  да покрива цялото тяло.  да не е красива 
(привлекателна дрехата).  да бъде плътна и да не прозира.  да бъде 
широка, а не тясна.  да не е напарфюмирана.  да не прилича на мъжките 
дрехи.  да не прилича на дрехите на друговерките.  да не е дреха, която 
носят известните (горделивите). Забранено е да се носят дрехи, върху които 
има снимки, ликове на хора или животни, също така е забранено да се 
закачват снимки на хора и животни по стените, да се правят от тях завеси или 
пердета, също така е забранено да се продават такива дрехи.  
Аврета на жената с другите хора около нея е три вида:  съпруга й: На него му 
е разрешено да гледа съпругата си както пожелае.  жените и нейните 
Мухрими: Те могат да гледат от съответната жена само това, което  в повечето 
случаи е отрито пред тях, като: Лицето, косата шията, ръцете, предмишниците, 
краката (до глезените) и др.  всички останали мъже (които са й чужди): Те 
нямат право да виждат нищо от нея, освен при необходимост като при годеж 

 

 

или на преглед при лекаря. Защото раздора (изкушението) на жената идва от 
към лицето й, казва Фатима бинту Мунзир (  e 

oeH oT He): ”Ние си покривахме 
лицата от мъжете” (Хаким. А Айша (  e 

oeH oT He), казва: ”Бяхме с Пратеника на Аллах 
(    

     ) в ихрам (тоест по време на хадж), когато минаваха покрай нас 
ездачите и ни приближаваха, то ние си спускахме покривалото от главите и си 
покривахме лицата, а когато подминеха си ги откривахме” (Абу Дауд.  

Времето за изчакване: То е няколко вида:  Изчакването на бременната 
жена: Нейният период е докато роди детето, по същия начин, ако съпругът й 
е починал а тя е била бременна, тогава изчаква, докато се роди детето, след 
това може да се омъжи (след като й мине родилния период).  Изчакващият 
период за жена, чийто съпруг е починал, е четири месеца и десет дена. 
Жена, която си има месечен цикъл: Нейният срок е да минат три месечни 
цикъла, а срока приключва с почистването от третата менструация.  Жена, 
която няма менструация: Нейният срок е три месеца. Жена която е в срок на 
изчакване и е след първия или втория развод е задължена да стои при 
съпруга си във времето на изчакване, а на мъжа му е разрешено да я гледа 
както поиска, и да се усамотяват заедно, докато изтече срока, и може би в 
това време Аллах да ги дари с разум и разбирателство, и така да запазят 
техния брак. А връщането на жената при съпруга й се състои или със слово 
изречено от него, като каже: Връщам си те за съпруга, или пък (след срока) да 
извърши полов контакт с нея, и при връщането няма нужда от съгласието на 
жената, след като съпругът й я е върнал. 
Жената не може сами да се омъжва, Пратеникът на Аллах (    

     ), 
казва: ”Която жена се омъжи без разрешението на нейния Велия (тоест 
баща, брат или дядо и др.), то нейния брак не е валиден” (Абу Дауд. 
Забранено е на жената да си наставя косата с чужда коса (или да си слага 
перука), също така и е забранено да се тушира по тялото, защото тези две 
дела са от големите грехове, както гласи словото на Пророка (    

     ): 
”Аллах проклина жената, която си наставя косата и тази, която й я наставя, 
също така проклина жената, която си татуира тялото, и тази, която го 
извършва” (Всепризнат хадис. 
Забранено е на жената да търси развод от съпруга си без причина, поради 
словото му (    

     ): ”Която жена потърси от съпруга си развод, без 
извинителна причина, то полъха на Дженнета за нея става харам 
(забранен)” (Абу Дауд).  
Жената е задължена да се подчинява на съпруга й в позволеното, и по 
конкретно, когато я покани в леглото, Пратеника (    

     ), казва: 
”Когато съпруга покани съпругата си в леглото, а тя му откаже, и той заспи 
ядосан, то мелейкетата я проклинат до сутринта” (Всепризнат хадис. 
Забранено е на жената да се парфюмира, ако знае, че по пътя ще мине 
покрай чужди мъже, както гласи хадиса: ”Наистина жената, когато се 
парфюмира и мине покрай група мъже, за да усетят мириса, то тя е еди 
каква си, еди каква си: тоест прелюбодейка” (Абу Дауд. 
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Езана и Икамета са фарз кифае за мъжете, които не са на път, а за този който 
е на път или се кланя самостоятелно то за него е суннет да ги учи, а що се 
отнася до жените, то не е желателно. Също така не се приема, ако се чете 
езан преди да е навлязло времето за молитва, освен сутрешната молитва, то 
може да се чете за нея първия езан след полунощ. 
Условията на молитвата:  Ислям.  Разум.  Да разграничава (между 
доброто и лошото).  Почистването, когато има възможност.  Настъпване на 
времето: Времето за обедната молитва е от Зеуаль (когато слънцето премине 
зенита -връхната си точка-), докато сянката на даден предмет стане, колкото 
самият предмет, след това времето за следобедната молитва започва от края 
на времето за обедната молитва (или когато сянката на предмета е станала по-
голяма от самия предмет), а крайното време за тази молитва се дели на две: 
Превъзходно време, а то е когато сянката на дадения предмет стане двойна, 
колкото самия предмет, а належащото време, а то е до преди да залезе 
слънцето. А след като залезе слънцето тогава настъпва времето за вечерната 
молитва (Акшам), докато се загуби червения хоризонт от небето, след това 
навлиза времето за нощната молитва и най-предпочитано за тази молитва е да 
се изпълнява в средата на нощта, а наложителното й време е до преди да се е 
пукнала зората, а когато се пукне зората тогава навлиза времето за сутрешната 
молитва до преди изгрев слънце.  Покриването на срамните места при 
възможност с нещо, което да не е прилепнало по тялото, а срамните части за 
пълнолетното момче, което е на десет години или повече, е от пъпа до 
коленете, за свободната жена, пълнолетната то тя цялата трябва да се покрива 
(по време на молитвата и извън нея), освен нейното лице.  Да се пази от 
мръсотиите, да не попаднат по тялото на кланящия се или по неговите дрехи, 
или върху мястото където ще се кланя.  Обръщане към Къбле.  Ниет 
(възнамерение). 
Основите  на молитвата: А те са четиринадесет:  По време на задължителната 
молитва да стои прав при възможност.  Началния Текбир.  Четенето на сура 
Ел Фатиха.  Изпълнението на Рукю (коленичене) при всеки един рекят. 
Изправянето от него.  Изправянето добре след изпълнението на Рукю. 
Поклона седжде да се изпълнява със седемте части на тялото.  Сядането 
между двете седждета.  Последния Тешеххуд.  Сядането за Тешеххуд.  

                                                           
- Вземането на абдест или извършването на Тейеммум при липсата на вода. 
- Аврета: Това са срамните места на човек, от които се срамува, а тук ще споменем за 

аврета, който ни засяга, и чрез който молитвата и тауафа не са правилни, освен чрез него 
(тоест аврета): Срамните места на дете, което е на седем годишна възраст са: Половия 
орган и задника, а за десет годишен пълнолетен, то за него е от пъпа до коляното, а за 
пълнолетното момиче, то цялата е аврет, освен лицето, ръцете до китките и краката до 
глезените по време на молитвата, и не е желателно да се покрива, освен при= 
=присъствието на чужди за нея мъже, тогава е задължена, а когато се кланя или обикаля 
Тауаф, и е открила други части, освен споменатите, тогава нейния ибадет не е приет, а 
постоянният аврет, е: (Половия орган и задника), които винаги трябва да са покрити, дори и 
да не е в молитва, и не е желателно да се откриват без нужда, дори и да е в много тъмно 
или в самостоятелна (заключена) стая. 

Молитвата 
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Изказването на Саляту селям към Пророка (    

     ) в крайното 
сядане преди да даде селям.  Даването на селям.  Спокойствие при 
изпълнението на всяка една основа (в молитвата). Подредбата на тези основи.  
И не се приема молитвата, освен чрез тези основи, а рекята се разваля при 
изпускане на едно от тези неща без значение дали е умишлено или неумишлено. 
Ваджипите в молитвата (задължителните неща), те са осем:  Всички текбири, 
освен началния текбир.  Словото: Семиаллаху лимен хамидех за Имама и за 
човека, който се кланя самостоятелно.  Словото: Раббена уелекел хамд при 
изправянето от рукю.  Словото: Субхане раббийел азийм по време на рукю 
един път.  Словото: Субхане раббийел еа`ля по време на седжде веднъж. 
Словото: Раббиг-фир лий между двете седждета.  Първия тешеххуд. 
Сядането за него. Тези ваджипи, ако ги пропусне умишлено то молитвата му се 
проваля, а ако ги пропусне забравяйки, то тогава извършва поправително седжде. 
Суннетите в молитвата: Думи и дела: А ако се пропусне нещо от тях, дори и 
да е умишлено, то на кланящия не му се разваля молитвата.  
Суннетите в думите в словата са: Четенето на Субханеке, изричането на Еузу 
билляхи минеш-шейтанир-раджийм и Бисмилляхир-рахманир-рахийм, 
изричането на словото Амийн при молитвите, при които се чете на глас, 
четенето на нещо от Корана след сура Фатиха, Имама да чете на глас, след 
словото Семиаллаху лимен хамиде (и Раббена уе лекел хамд) да изрича тази 
дуа: Хамден кесийран тайибен мубаракен фихи мил`уссемауати уе мил`ул 
ерди ……, да изрече дуата на рукю и на седжде повече от един път и да каже: 
Рабиг фир лий, да учи дуа преди селяма. 
А суннетите в делата са: Вдигането на ръцете при началния текбир, преди 
изпълнението на рукю и след него, и при ставането за третия рекят, поставянето 
на ръцете под гърдите, когато стои прав, дясната ръка върху лявата, да гледа 
към мястото където се покланя в суджуд, да е с разтворени крака когато е 
прав. А при извършване на седжде, да започне първо с поставянето на 
коленете, след това ръцете и след това челото и носа му, да разделя ръцете от 
хълбоците си, стомаха от бедрата си, а бедрата също да ги отдалечава от 
долната част на крака, да има разстояние между коленете му, изправянето на 
долната част на ходилото, а вътрешната част на пръстите на краката да са 
прилепнали към земята, и поставянето на ръцете (при седжде) на нивото на 
раменете с прибрани пръсти на ръцете (това е при изпълнението на седжде), 
изправянето чрез вътрешната част на ходилата и при сядане да се поставят 
дланите върху коленете, при първия тешеххуд да се сяда върху левия крак, а 
при последното сядане да се сяда върху левия таз, като долната част на левия 
крак се поставя под десния крак, а в сядането между двете седждета ръцете се 
поставят върху бедрата, а пръстите на ръцете са събрани, същото е и при 
тешеххуд, освен това при тешеххуда се свиват кутрето и този пръст до него, а 

                                                           
- Тоест да чете: "Аллахумме салли" и "Аллахумме барик”.. 
- А на кланящите се зад него е забранено да четат нещо от Корана, когато имама чете на 

глас, а когато човек си се кланя самостоятелно, тогава може да си чете на глас. 
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палецът и средния пръст се допират така, че да образуват халка, а показалеца 
се изпъва и се движи при всяко споменаване на Аллах, и при ученето на дуа, 
сочейки с това че Аллах е Един единствен, също така обръщането на дясно и на 
ляво при даването на селям, като се започва от дясната страна. 
Поправителното седжде: Суннет е да се извърши поправително седжде, когато 
се изпълни нещо разрешено в молитвата, обаче не на предназначеното му място, 
като четенето на Коран по време на седжде. А е разрешено, при оставянето на 
даден суннет в молитвата. А е задължително да се изпълни поправително 
седжде, когато добави (неумишлено) основа от основите на молитва, като едно 
рукю повече, седжде или сядане  или да даде селям преди да е завършил 
молитвата, или чете Корана така, че да изменя неговото значение (тоест да 
греши в четенето), или пък да остави нещо, което е ваджиб (задължително) в 
молитвата, или се съмнява в допълването на нещо по време на изпълнението 
му, и молитвата му се разваля при положение, че е оставил умишлено нещо от 
молитвата, на което поправителното седжде е задължително. И ако иска, 
извършва поправителното седжде преди селяма, а ако иска го извършва след 
него, а ако е сбъркал в молитвата и не е изпълнил поправително седжде, обаче 
след като е приключил с молитвата и се е минало известно време, и си спомни 
за това, то тогава за него отпада това поправително седжде. 
Описанието на молитвата: Когато човек стане да изпълни молитвата, трябва да 
се обърне към Къбле и да изрече Текбир: (Аллаху Екбер), а който е Имам трябва 
да изрече този текбир на глас а също и останалите текбири за да ги чуят тези зад 
него, а останалите хора си го изричат тихо, и при изричането на текбира си вдига 
ръцете на нивото (на ушите) или на раменете, след това ги поставя под гърдите, 
като с дясната длан хваща лявата, а погледът му трябва да сочи към мястото, 
където ще се покланя, след това започва молитвата с дуа, която е 
документирана в суннета, като: Субханеке Аллахумме уе бихамдике уе 
тебаракес-муке, уе теаля джеддуке уе ля иляхе гайруке, след това изрича: 
Еузу билляхи минеш-шейтанир-раджийм, и след него изрича Бисмилляхир-
рахманир-рахийм (обаче тези неща не ги изрича на глас), след това чете сура Ел 
Фатиха, а за хората зад имама е желателно да я четат, когато имамът замълчава 
(след нейното прочитане), и когато не чете имамът на глас на вторите рекяти (в 
трите молитви вечерната, нощната и сутрешната молитва), а е задължен да я 
чете (тоест сура Ел Фатиха) при другите две молитви, на които имамът не чете на 
глас (като обедната и следобедната молитва), след нея чете това, което му е 
улеснено (което знае) от Корана. Желателно е да чете на сутрешната молитва от 
сура Каф до сура Ен Неба (тоест които си избере от тях, а не всичките), а на 
вечерната молитва от кратките сури от сура Ед Духа до сура Ен Нас, а в 
останалите молитви да чете от сура Ен Неба до сура Ед Духа. А имамът чете на 
глас на сутрешната молитва и в първите два рекята на вечерната и нощната 
молитва, а в останалите рекяти и молитви чете на ум, след това изрича текбир и 
се покланя на рукю, и поставя ръцете си върху коленете, и разтваря пръстите си 
и си изправя гърба, а главата трябва да бъде равна с гърба, след което казва: 
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Субхане раббийел Азийм три пъти, а когато се изправи от рукю казва: 
Семиаллаху лимен хамиде, а когато се изправи прав, казва: Раббена уелекел 
хамд, хамден кесийран тайибен мубаракен фихи, мил`ус семауати уе мил`ул 
ерди уе мил`у маа ши`те мин шейин бя`ду, след това се покланя в седжде 
изричайки текбир, и разделя ръцете си от хълбоците и стомаха от бедрата, като 
слага ръцете на нивото на раменете, а пръстите на краката му са свити и 
обърнати в посока към Къбле, дланите му също, след това казва три пъти: 
Субхане раббийел еа`ля, може и да добави някои допълнителни дуи, които са 
документирани в суннета или да се моли каквото си поиска, след това се 
изправя изричайки текбир и сяда върху левия си крак, а десния е прав (огъвайки 
пръстите) насочени към Къбле, или пък да седне върху таза си като пръстите на 
двата крака са огънати и сочат Къбле и казва два пъти: Раббиг фир лий, може 
също да допълни с друга дуа, като: Уер хам ний уедж` бур ний, уер`фа ний, уер 
зук`ний, уен сур`ний, уех диний, уе аафиний, уе`фу анний, след това изпълнява 
второто седжде както първото, след това се вдига изричайки текбир и става прав 
помагайки си с вътрешната част на ходилата и изпълнява втория рекят така, 
както първия, а когато изпълни и втория рекят сяда за тешеххуд, сядайки върху 
левия си крак, като поставя лявата си ръка върху лявото бедро, а дясната си ръка 
върху дясното бедро, като на дясната ръка свива кутрето и този пръст до него, а 
палеца и средния пръст ги свива да образуват халка, а показалеца го изпъва 
напред и го движи, и учи: "Еттахияту лилляхи уессалеуату уеттаийбату 
есселяму алейке ейюхеннебийю уерахметуллахи уеберекятуху ессаляму 
алейна уе аля ибадилляхис салихийн ешхеду ен ля иляхе иллеллах уе ешхеду 
енне мухеммеден абдуху уе ресулюху, след това става за третия рекят (при 
молитвите, които са повече от два рекята), като отслужва останалите рекяти 
обаче чете на ум, и чете само сура Ел Фатиха, след като изпълни останалите 
рекяти сяда на последния тешеххуд (последното сядане), поставя върха на левия 
си крак под десния, сядайки върху земята, след това в последното сядане чете 
след (Еттахиятю): Аллахумме салли аля мухаммедин, уе аля али мухаммед 
кема саллейте аля ибрахийме, уе аля али ибрахийме иннеке хамийдун 
меджийд. Аллахумме барик аля мухаммедин, уе аля али мухаммед кема 
баректе аля ибрахийме уе аля али ибрахийме иннеке хамийдун меджийд. 
Също така от суннета е да каже: Еузу билляхи мин азабин нари уе азабил кабри, 
уе фитнетил мех`йа уел мемат, уе фитнетил месийхид деджал. И други 
подобни дуи, които са документирани в сунната, след това дава селям на дясно 
и на ляво, като казва: Ес селяму алейкум уе рахметуллах, след това може да 
учи дуата, която също е документирана в сунната.          

                                                           
Тоест да каже три пъти: Естег фируллах, Аллахумме ентес селяму уе минкес селям    

тебарете я зел джеляли уел икрам, Ля иляхе иллеллах уахдеху, ля шерийке ле, лехул 
мулку уе лехуль хамду  уе хуве аля кулли шей`ин кадийр, ля хауле уе ля кууете илля 
билляхи, ля иляхе иллллаху уе ля ня`буду илля ийяху леху ни`мету уе лехул хамду уе 
лехус сенааул хасен, ля иляхе иллеллах мухлисийне лехуддийне уе леу керихел кяфируун, 
Аллахемме ля мааниа лима а`тейте, уе ля му`тий лима мена`те, уе ля йенфеу зел 
джедди минкель джедду. А след сутрешната молитва и след вечерната казва 
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Молитвата на болния човек: Когато човек е болен и по време на молитвата, 
когато стои прав, неговото положение се влошава и болестта му се увеличава, 
или не може да стои прав, то тогава може да се кланя седнал, а ако и седнал 
не може, то тогава може да се кланя легнал на страни, а ако и това му е трудно 
то може да се кланя като е легнал по гръб, а ако има затруднение и не може да 
изпълнява рукю и седжде, тогава може да ги изпълнява сочейки с главата, а 
ако е пропуснал дадени молитви (по време на болестта си) тогава трябва да си 
ги надкланя. А ако има затруднение да кланя всяка молитва, когато й настъпи 
времето, то му се разрешава да събира между две молитви, между обедната и 
следобедната, и между вечерната, и нощната във времето на едната. 
Молитвата на пътника: Ако човек пътува повече от  километра, и пътува за 
нещо позволено (а не за забранено), разрешено му е също да съкращава 
молитвите от четири рекята на два. А ако смята и е възнамерил да остане на 
даденото място повече от четири дена (или над  молитви), то тогава си ги 
изпълнява нормално, и още с пристигането му си ги кланя нормално и не ги 
съкращава. А ако пътникът кланя пълна молитвата или е забравил да изпълни 
дадена молитва, когато не е бил на път и след това като пътува си я спомня, 
или обратното, тогава си я изпълнява цялата, пътника също ако иска може да 
си кланя молитвата цяла, но по-превъзходно е да я съкращава. 
Петъчната молитва: Тя е по-превъзходна от обедната молитва. И тя си е 
самостоятелна молитва, а не съкратена обедна, и не е разрешено да се кланя 
четири рекята, и не се приема от човек, който е направил ниет да я изпълни 
като обедна молитва, също така не е разрешено да се събира със 
следобедната молитва, в никакво положение, дори и да има причина, която 
позволява събирането между две молитви. 
Молитвата Витр: Тази молитва е суннет, а нейното време е: След нощната 
молитва до преди да се пукне зората. Най-малко се изпълнява един рекят, а 
най-много единадесет рекята, като се дава селям на всеки два рекята, което е 
най-превъзходно. А най-малкото и най-пълните рекяти са три рекята, с 
даването на два селяма. Чете се на първия рекят сура Ел Еа`ля, на втория 
рекят се чете сура Ел Кяфируун, а на третия рекят се чете сура Ел Ихляс. 
Разрешено е също така да се чете Кунут след извършването на рукю на третия 
рекят, като си вдига ръцете и се моли на глас, дори и да е самичък.  
Погребенията: Изкъпването на мъртвия мюсюлманин, обличането му в 
кефин (бял плат), изпълняването на дженазе молитва, носенето му и 
погребването му, са фарз кифайе. А ако човек е умрял като шехийд по време 
на битката, тогава не се къпе, нито се облича в кефин, обаче е разрешено да 

                                                                                                                                                                 
гореспоменатото и допълва десет пъти: Ля иляхе иллеллах уахдеху, ля шерийке ле, лехул 
мулку уе лехуль хамду юх`ий уе юмийт уе хуве аля кулли шей`ин кадийр. След всичко 
това изрича  пъти Субханеллах,  пъти Елхамду лиллях и  пъти Аллаху екбер (и общо 
се събират ), а на стотния път казва: Ля иляхе иллеллах уахдеху, ля шерийке ле, лехул 
мулку уе лехуль хамду  уе хуе аля кулли шей`ин кадийр, след това чете ает   от сура 
Бакара, след това сура Ихляс, сура Ел Феляк и сура Ен Нас, като тези три сури без аета ги 
чете по три пъти на сутрешната молитва и на вечерната (Акшам). 
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му се кланя дженазе молитва, и се погребва в положението както е починал. 
Мъжете когато починат се обличат в три парчета плат, а жените в пет. От 
суннета е имамът да застане (при дженазе молитвата) до главата на мъртвеца 
ако е мъж, а ако е жена трябва да застане на средата, след това извършва 
четири пъти текбир (може да вдига ръцете при всеки текбир), като започва в 
първия текбир с Еузу билляхи и Бисмилляхир-рахманир-рахийм, след което 
чете сура Фатиха (или Субханеке) тихо, след това изрича втория текбир и учи 
Аллахумме салли и Аллахумме барик, след това изрича трети път текбир и 
се моли за мъртвеца, а когато изрече четвъртия текбир изчаква малко и дава 
селям. Забранява се гроба да се издига повече от една педя от земята, или да 
се циментира, или да се целува, или да се парфюмира, или да се пише по 
него, или пък да се сяда върху него, или да се ходи, също така се забранява 
да се осветяват гробовете, или пък да се извършва около тях Тауаф 
(обикаляне с цел ибадет), или пък да се строи върху гробовете джамии, или 
пък да се погребват хора в джамиите, а ако има върху даден гроб купол или 
постройка, задължително трябва да се събори. 
 Когато се изказва съболезнование на близките на мъртвеца, то има 
определена дуа, може да каже например: Еа`замеллаху еджраке, уе ехсене 
азааеке, уе гафера ли мейитике (Аллах да ти увеличи наградата, и да ти 
подобри (облекчи) съболезнованието, и да опрости на мъртвеца ти). А ако се 
изказва съболезнование на мюсюлманин за негов близък починал (обаче 
починалият е неверник, друговерец), то тогава се казва само: Еа`замеллаху 
еджраке, уе ехсене азааеке. А е забранено да се изказва съболезнование на 
друговерец, дори близкият му починал да е мюсюлманин. 
 Човек ако знае, че когато почине неговите близки ще крещят заради него, 
то е негово задължение да ги предупреди да не вършат това нещо, а ако не 
го стори то когато почине и те плачат, крещят заради него, тогава ще бъде 
наказван заради техния плач. 
 Имам Шафий (  e 

 H  He), казва: Не се одобрява, на човек чийто близък е 
починал, да седне на определено място и хората да минават и да му изказват 
съболезнование, а именно това е сбирка от близките на починалия в къщата с 
цел хората, които искат да ходят и да им изказват съболезнование, напротив 
всеки трябва да си гони задълженията, без значение дали са мъже или жени. 
 От суннета е да се приготви храна на тези хора, на които е починал близък, 
и не се одобрява да се яде от тяхната храна, или те самите да приготвят храна 
за тези, които ги посещават. 
 Разрешено е да се посети гроба на мюсюлманин, обаче без да се 
предприема пътуване за това, също е разрешено да се посети гроб на друговерец, 
също така не се забранява на друговерец, да посети гроба на мюсюлманин. 
 От суннета е, когато се влезе в гробището да се казва: “Ес селяму алейкум 
дар каумин му`минийн или – Ехлед дияр минел му`минийн- уе инна 
иншааеллаху бикум ляхикуун, йерхамуллахул мустек`димийне минна уел 
мусте`хирийн, нес`елюллахе лена уе лекум ел аафийе. Аллахумме ля 
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техримна еджрахум, уе ля теф`тинна бя`дехум, уег фир лена уе лехум 
(Мир вам, вярваща общност –или: О, вие пребиваващи в тази обител вярващи- И 
ние, ако Аллах е пожелал, ще ви последваме, и нека Аллах се смили и над отишлите 
си вече, и над оставащите. Моля Аллах за благополучие и за нас, и за вас)”. 
Празничните молитви (Рамадан байрам и Курбан байрам). Те са фарз кифайе, 
а тяхното време за изпълнение е като времето за молитвата Духа, а ако се 
разбере на обедната молитва, че днес е било байрам, то тогава се изпълнява 
на следващата сутрин, а условията за тази молитва са като за петъчната 
молитва, с изключение на двете хутбета (защото се изпълняват след 
молитвата), за разлика от петъчната молитва (хутбето е преди молитвата), и не 
е одобрено да се кланят допълнителни рекяти преди и след нея, а нейното 
описание е следното: Състои се от два рекята, след началния текбир и 
казването на Еузу билляхи-минеш-шейтанир раджийм, се изрича още шест 
пъти текбир, а на втория рекят преди да се чете сура Ел Фатиха се изрича пет 
пъти, като при всяко изричане се вдигат ръцете, след това изрича: Еузу 
билляхи-минеш-шейтанир раджийм, след това чете сура Ел Фатиха на глас, 
а след нея чете (сура Еа`ля) на първия рекят, а на втория чете (сура Ел 
Гаашийе), а когато даде селям, тогава проповядва двете хутбета, като 
хутбетата на петъчната молитва, обаче от суннета е по време на хутбето да 
изрича повече текбир, а ако кланя празничната молитва като нафиле молитва 
(без да изрича допълнителните текбири), молитвата му е правилна, защото 
допълнителните текбири са суннет. 
Молитвата Кусуф (Молитва при слънчево или лунно затъмнение). Тази 
молитва е суннет, тя започва от началото на слънчевото или лунното 
затъмнение, докато премине, и не е молитва, която да се кланя Каза при 
нейното пропускане, или когато това явление е преминало, състои се от два 
рекята, като на първия се чете на глас сура Ел Фатиха и друга дълга сура, след 
това се покланя в рукю продължително време, след това се изправя от рукю, 
казвайки: Семиаллаху лимен хамиде, раббена уелекел хамд, и не се покланя 
в седжде, а чете още веднъж сура Ел Фатиха и друга дълга сура, след това се 
покланя пак в рукю дълго време, след това се изправя от рукю и тогава се 
покланя в суджуд две продължителни седждета, след което кланя втория 
рекят така, както е изпълнил първия, след което сяда учи тешеххуд и дава селям, 
а ако някои хора дойдат и не заварят първото рукю, то те не са заварили рекята. 
Молитвата за дъжд (Истиска). Разрешена е, когато земята стане суха и 
дъждовете намалеят или прекъснат. Нейното време, нейният начин на 
изпълнение, описанието й са като празничната молитва, обаче се проповядва 
едно хутбе и то е след молитвата, от суннета също е да се обърне връхната 
дреха, за да се преобърне и положението. 
Допълнителната молитва: Документирано е, че Пратеникът (    

     ) 
всеки ден, освен задължителната молитва,  е отслужвал и (дванадесет рекята 
нафиле), а те са: Два рекята преди сутрешната молитва (Сабах), четири рекята 
преди обедната молитва (Зухр) и два след нея, два рекята след вечерната 
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молитва (Акшам) и два рекята след нощната молитва (Иша). Също така е 
документирано, че е кланял още нафиле, освен това. Ще споменем някои от 
тях: Четири рекята преди обедната молитва, четири преди следобедната и 
четири преди петъчната молитва. Четири след обедната молитва, след 
вечерната и след нощната. Два рекята след езана на Акшам, и два рекята 
след молитвата Витир. 
Забранените времена: Забранено е да се отслужва допълнителна молитва 
в забранените времена, за които времена е документирано, че са забранени, 
а те са: ) От изгряването на утрото до изгрева на слънцето, докато се издигне 
колкото едно копие в хоризонта. ) Когато слънцето застане на връхната 
точка на небето, докато не премине зенита. ) След следобедната молитва, 
докато не залезе слънцето. А що се отнася за молитвите, които имат причина 
да се изпълнят, то те могат да се изпълняват и в забранените времена, като 
молитвата поздрав за джамията, двата рекята след обикалянето около Кя`бе, 
двата рекята суннет на сутрешната молитва, дженазе молитвата, двата рекята 
след вземането на абдест, поклона седжде при четенето на Корана и при 
поклона за благодарност. 
 Закони (решения) свързани с джамиите: Тяхното построяване е 
задължително според нуждата, и те са най-обичаните места от Аллах, и в тях се 
забранява музиката и ръкопляскането, песните и изнасянето на забранени 
стихотворения, също така е забранено в джамиите мъже и жени да се 
разбъркват на едно, забранено е и да се извършва в тях полов контакт, да се 
търгува (купува или продава), а ако някой търгува, то е разрешено да му се 
каже: Аллах да не ти дава печалба в тази сделка. Забранява се също човек да 
крещи, търсейки нещо изгубено, а е разрешено на човек, който слуша друг да 
вика търсейки загубена вещ: Дано Аллах да не ти я върне. Разрешено е в 
джамиите да се учат малки деца, от които няма да има вреда (тоест да не са 
много малки и да замърсяват джамията с урина и др.), разрешено е да се 
сключва никях, да се отсъжда между хората, да се рецитира полезно и 
разрешено стихотворение, и да се спи в нея, когато човек е на И`тикяф и в 
друго време, или да спи гост или пък болен човек, или човек да си почине по 
обяд (Кайлуле). И е разрешено да има охрана да следи за реда и да пази от 
лоши приказки, висок тон, крещене, спорове, многото говорене, повишаването 
на тон в непозволени приказки, да се взема джамията за път без нужда (тоест 
ако е голяма и е на дадено място има много врати, да минава през нея). Не се 
одобряват разговори за земни неща, и да не се използват килимите на 
джамията или осветлението за сватбени тържества или за погребални 
церемонии. 
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Групите на които се полага зекят: Зекята е задължение да се дава на четири 
групи: Първата: На добитъка, който става за курбан (камили, крави, овце и кози). 
Втората: Някои култури излизащи от земята. Третата: Пари, злато, сребро, 
диаманти и други скъпоценни камъни. Четвъртата: Търговските стоки. 
Условията за задължителния зекят: Зекята не е задължен, докато не се изпълнят 
споменатите условия: Първо: Ислям. Второ: Свобода. Трето: Да притежава 
определеният нисаб (определено количество или стойност). Четвърто: Лично 
притежание. Пето: Да мине една пълна година (без да пипа от това имущество 
нищо), освен ако са житни култури, за тях не се чака една година. 
Зекята на добитъка: Те са три вида: Камили, крави, овце и кози, за да им се 
полага зекят трябва да изпълнят две условия: ) Да ги отглежда техния пастир 
една цяла година или повече. ) Да бъдат отглеждани за доене или за разплод, 
а не да се работи с тях (като оране и други подобни), а ако са за търговия то 
те спадат към търговските стоки и им се дава зекят както за търговски стоки. 
Зекята на камилите:    

91-120 76 -90 61-75 46 - 60 36 - 45 25 - 35 20 -24 15 -19 10 -14 5 - 9 1 - 4 




  

 

  

 



 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 


 


 



  

 

 








 


 


 







 

Зекят на овцете и козите:                                     Зекят на кравите: 

Зекят на културите излизащи от земята: Зяя
 зъ  ъ      уя:
Р  бъ  з   я  ъхя  ч 
шцзъуузфуъщ
 з  я   ъхя  зчуц
 у з  б  ях   ях     зя 
Д  бх ц ( ч)   :  
килограмач  Тзуубчъ
     зя     зъж  

40-59 30-39 1-29  201-399 121-200 40-120 1-39 
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Милостинята Зекят 
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Групите на които се полага зекят: Зекята е задължение да се дава на четири 
групи: Първата: На добитъка, който става за курбан (камили, крави, овце и кози). 
Втората: Някои култури излизащи от земята. Третата: Пари, злато, сребро, 
диаманти и други скъпоценни камъни. Четвъртата: Търговските стоки. 
Условията за задължителния зекят: Зекята не е задължен, докато не се изпълнят 
споменатите условия: Първо: Ислям. Второ: Свобода. Трето: Да притежава 
определеният нисаб (определено количество или стойност). Четвърто: Лично 
притежание. Пето: Да мине една пълна година (без да пипа от това имущество 
нищо), освен ако са житни култури, за тях не се чака една година. 
Зекята на добитъка: Те са три вида: Камили, крави, овце и кози, за да им се 
полага зекят трябва да изпълнят две условия: ) Да ги отглежда техния пастир 
една цяла година или повече. ) Да бъдат отглеждани за доене или за разплод, 
а не да се работи с тях (като оране и други подобни), а ако са за търговия то 
те спадат към търговските стоки и им се дава зекят както за търговски стоки. 
Зекята на камилите:    

91-120 76 -90 61-75 46 - 60 36 - 45 25 - 35 20 -24 15 -19 10 -14 5 - 9 1 - 4 




  

 

  

 



 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 


 


 



  

 

 








 


 


 







 

Зекят на овцете и козите:                                     Зекят на кравите: 

Зекят на културите излизащи от земята: Зяя
 зъ  ъ      уя:
Р  бъ  з   я  ъхя  ч 
шцзъуузфуъщ
 з  я   ъхя  зчуц
 у з  б  ях   ях     зя 
Д  бх ц ( ч)   :  
килограмач  Тзуубчъ
     зя     зъж  

40-59 30-39 1-29  201-399 121-200 40-120 1-39 
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Милостинята Зекят 

 

 

зязчзчуузч
   зч  жъя   чя  
зуу(зъ)уззъхИз(зъ
)()ябзу
 з     ъж      
  з     у  зх    з
бубз у
бзуяхяй
бч(убзу)я
узу
Зекята на стойностните неща: Сй: З
 зя ц я  Сб
    зя    ц  я     
    зя    з ц  й 
з  б ъ     ц 
я зя з з б ях  зя
 ц      з ушя   зз з
чзяхзяз
ъхяяхзя
Рзшжячзбзб
цбщъщзшзз
 ч б  ъ  ъж  зш я
чбъчубз
збуяъуъщз
ч з ъж бч  я   я  з ч 
хззъбужбзчж
йучяжуу
зяяябз
зяз
ж?Изуз чу
зйз
ъщ  зя бч  ж     щ   у  
зя  я з   ябу
 зя       з    у 
узб з
ззях
Зекята на () на заем Кйб (зж)
зущжъябз
зяъззчз
бззчйф
узязщъязж
Зекят на търговските стоки: Няхзя
уя:  Д  ж  Д  ъз  ъу  з  
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Сй  з     Нб (ц  я 
зя)яцязязз
б  Дзцязъзуя
зязййзб
йбяъйъзц
 зя    ъз з    з  х ъщ 
зяшъуз
щзчя
Фитрата: Тязъжзюююю
ж ущ ч  х  з щ Бй  з
я  з  й ч   кг и  гр  х 
ячзчбззч
ъжжйяябяу
бйбйзшзбя
й  бй  бч  зш      
  бй   зш щ   у 
(яф)чб
Даването на зекята: Нйзяйзъж
бззбяъщяйй
учщзяхяйяб
зя  ях ущ зш    з  б 
зязячъщуяз
з й  Муф (  у  ) И  у  
з   ъз ч  б    
з ця  ущ Нй-ъзх  зя    
б  ъщ  я бч  зш     у
яз  Същзш ч
зязбхй
Хората на които се полага зекят: Ту: Б Нужщ
  Оз  ъб  Збщ ъц (ъИя) 
Оу  б  Дъжц  Тз  ъя  х  Пъ
(йя)Ичууж
 ъбщя зя      ц     б
Рзш      ъщ юю   з
у Същ   зш  Е (уя)  з з
зяъъщябзъбззч
яъНчзя
   у   б  ъ й  зъж  
хшъщхбйХшИч
зя  у      у  щ   зя
чззб
зячйзбзбч
зчб
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Допълнителната садака: Пъ  х (    

     ) з: “Наистина 
мюсюлманина от това което ще срещне от неговите дела и добрини след 
смъртта си са: Наука която я е научил и след това я е разпространил или е 
оставил праведно дете или е оставил Коран да се чете или е построил джамия или 
е построил дом за сираци (з з ъя х) или река от която вода се 
възползват хората или садака която е дал от имуществото си когато е бил жив 
здрав и (з) ще го срещне след неговата смърт” (ИбуМж)  
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Г з ц Р  зъж з : Мюю
зу ъ б   (  ж  яб   ) 
уця  ъ  Нф (ъч   )  
ц   я  я    ъя з   
ъцРзбщ: К
 юю  юю з ч   
у  К хя ц   ц Ш`б  б
ъ й  Г зч  у  з (
ъуш„Имсак”)ззъцъщз
зъжчябъзяфж(И)
Нещата развалящи говеенето:  Пя  ( й  зъш 
) йзъж у
у:Обжбйжбб
   ц  й    ж  зъш
хшйбяч жзъш
зщ П(зз)цу
    й   ъ  з  я щ 
Уш я      я збяй   у  
зя КъччзХж (зуъ
чяцч)ъячуч
ъбзжячъ
зя  Ушъщ
ъхязбъ
ъъз
ззжуубъъучъ
ъбзжяучзя
 й я й  ч  ч   зб ч    й
ябзйязщъ
ззяъйзяя
зяъяззъцябз
Решения свързани с разговяването: Збя  я з я 
цРззйячжуця
  (Нф)  зъжзя
ъщзъжчзчй
жйА от суннетачъз
  ъщ   у  зу  з бя
  б   Разрешава се  ч й   ъ  
яъъузшзъщ
зшъчбзябяз
яхбязИзчя
бъчяябхз
бчхуззях
 й  зуя      б з я я
жчщзухзб

Говеенето през 
месец Рамадан 
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яйзбяч
яРзязб
бзчйяхбз
 я  ч  ч  з  я щ   
ббзчзхбзш
бзчяяшР
яззъзщя
ябзъячщззъй
 з з я  ч    з ч 
щзъщязъжъжъ
Ияжуцязчбя
зу  ъ  ъ  ъ  ъ  ъ з
я()уяйбзя(яб
зч язчя)з 
я    зш   ч (й  б)  у 
ззяхуз
Допълнителното говеене (Нф):Нй-ъзх
з         чъъ   
цй-ъзхцз(
  ююя ) Същ   у     з
чцМухШ`бяшуяф
ш   цШуу Н  бя    я з
ця ц Ржб  я  ъ  ъ я 
ъбяйъ-яц
Ш`б   бч –Забранено     з Р бй 
КуббйТшй(цЗухж)з
зйжжхжзТу
К(яъзжзяб)
Внимание:  Кйжуубжябуця
 Нф   чя  уш   з ях 
зшзбязъзъяб
хях 
 Рзшжззбчяцъ
ц Р  ц  уч  юю  б бч 
жчзяйя 
 Рзшщяъюхчъш 
 П (    

     ) ч: “Общността ми ще продължават да са в 
добро докато избързват с разговяването и забавят Сухура (уш
я  Суху)” (х) ъщ  Пъ  х (    

     )
з:”Религията ще бъде явна (щ) докато хората избързват с 
разговяването защото евреите и християните го забавят” (буДу) 
 Ж    уч у  зя Пъ  х
(    

     ) з: “Наистина за говеещия преди разговяването му има 
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дуа която не се връща” (ИбуМж)Същуу
 зя  П (    

     )  з: “Жаждата 
отмина умората също а остана наградата с желанието на Аллах” (буДу) 
 Оучзяфу
зъухфуухз 
 ГщяябзяКух(Антимон: б
 )чуш  цзбя
зяужчябуъ
ъу(зя)
 ОузМяя
бзух 
 Гщязъжуюъжб
 ях   яй  б у  у     ж:Аз 
говеячзззя
й з       Пъ  х
(    

     ) ч  з: “Който не остави лъжата и работата с нея то 
Аллах няма нужда от този човек да оставя храната и питието” (Бух) 
 Оуяйяябчй
ззйя 
 НщКй-ъзхщцяя
   щ  ц Р  й-я   
 щ  зъш  б   з щ  -б 
зъш б з хяц  з з щщ
зцяях:Ну(зщ)ъцзябя
бзъчзяююжяуучбззбз
зжуябзцяцц
Ряябж
щбзящяТх
уъючзч 
 Кй  ъ уч ж       
зъжзушбя  
И`тикяф: Тбзуъюю
я  жя з   (     ц
Рбзззбх)уязщя
жя   ч    зз  жя   й
бххужзъ
зщъИ`яфузяззжя
бзужзъш Тзбзшз
 ц   Р  ъ     
РНйззбч
ж    -   щ  ж я  
зъшзбзъуйОу
И`яфзчбщу
убхйзя
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ПХаджУзъжъжуя
з ях зъж :  Ия  Рзу  Пъ  Сб     
 Възжячзх(з)
йъзжбчябжчяб
зяуяйзъзхжухжъ
     у       б бч 
бъбъбябзъхж
йузъжйбяъзжбчз
ззъхжучзъхжз
ъщзъхжзухжззщ
бззъшхжзбжзъзу
Влизането в Ихрам: КйзИхузъ
убшцбъз
фю(я)бчшхбч
бчзИхз:Леббейке Аллахумме 
умратен или хаджен или хаджен уе умратен, а ако се бои, че може нещо 
да го възпрепятства, тогава учи следната дуа:  
Фе ин хабесений хабисун фе мехиллий хайсу хабесет`ний. 
Хаджът е три вида, и всеки има право да избира, кой хадж да изпълни: 
Теметтуа, Муфред и Киран, а най-превъзходния от тях е Теметтуа, а той е 
когато човек извърши умра през месеците на Хадж, и след нейното 
изпълнение да се освободи от ихрам, след това да възнамери да изпълни 
Хадж. Муфред, това е хаджът, който влиза в ихрам само за хадж. А Киран, да 
влезе в ихрам за умра, след това да я вкара в хаджа и да изпълни един тауаф 
за двата ибадета.  
А когато човека, който е тръгнал за хадж се изкачи върху превозното си 
средство започва да изрича Телбие, като казва: Леббейке аллахумме 
леббейк, леббейке ля шерийке леке леббейк иннел хамде уенни`мете леке 
уел мулк ля шерийке лек, и е желателно по често да изрича тези слова и да 
ги изрича на висок глас, а жените трябва да ги изричат със снижен глас. 
Нещата забранени по време на Ихрам: а те са девет:  Бръсненето на косми 
по тялото.  Рязането на ноктите.  Мъжете да носят шити дрехи, освен ако 
не намери плат, тогава може да облече панталони, или ако не намери чехли 
може да обуе обувки, обаче трябва да ги отреже да бъдат под глезените, и 
няма за него откуп.  Мъжете да си покриват главите.  Да се парфюмира, 
както тялото така и ихрама.   Да се ловува. Да се сключва брак: Това е 
забранено, обаче за него няма откуп.  Опипването със страст, а неговия 
откуп е да се заколи овца, или да се говее три дена, или да се нахранят шест 
бедняка.  Извършването на полов контакт, ако човек е извършил полов 
контакт преди първото освобождаване (тоест преди да е извършил Тауаф 
Ифада), то неговия хадж се разваля, и е задължен да си го изпълни на 

Поклонението Хадж и Умра 
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следващата година, и трябва да заколи една камила и да я раздаде на 
бедните в Мекка, а ако е след първото освобождаване, хаджът не му се 
разваля, обаче трябва да заколи крава (или камила). А ако извърши полов 
контакт, когато е в ихрам за умра, то умрата му се разваля, и трябва да заколи 
една овца, и след това да си изпълни на ново умрата. Хаджът и умрата не се 
развалят от друго, освен от извършването на полов контакт. А забраните за 
жената са същите, както за мъжете, обаче на тях се разрешава да носят шити 
дрехи, обаче не трябва да обличат воал, покривало на лицето и ръкавици. 
Откупът е два вида:  По избор, а този откуп се дава при бръснене, или при 
парфюмиране, или при рязане на ноктите, или покриването на главата за 
мъжете или пък обличането на шити дрехи, (и ако извърши една от изброените 
забрани) то той трябва да плати откуп) по избор от него: Или да говее три дена 
или да нахрани шест бедни, като на всеки един беден се полага половин Са`а 
(или , кг. храна), или да заколи овца. А за убитото чрез лов се плаща чрез 
коленето на добитък, в зависимост от убитото ако има подобно на него, а ако 
няма подобно на него, то той плаща стойността му.  Откуп, който е по 
подредба: Откупа при хаджа Мутеметтиа и Киран, е да се заколи овца, а за 
откупа при полов контакт трябва да заколи крава (или камила), а ако няма 
възможност, тогава трябва да говее три дена по време на хадж и седем, когато 
се върне в къщи, коленето или даването на храна се раздава само на бедните 
жители на Мекка. 
Влизането в Мекка: Когато хаджията влезе в джамията Месджидил Харам, 
изрича дуата спомената в сунната при влизането в джамията, след което 
започва да извършва тауаф (да обикаля около Кя`бе) за умрата, ако е хадж 
Мутеметтиа, или тауаф за пристигане (Кудум) ако извършва хадж Муфред 
или Киран, и при извършването на обиколките открива дясното си рамо. 
Започва тауаф от черния камък и при възможност трябва да го пипне, и да го 
целуне, а ако ли не, да посочи с ръката си към него и да каже: Биссмилляхи 
уеллаху екбер, и така да прави при всяка една обиколка, след това Кя`ба да 
му бъде от лявата страна и обикаля седем обиколки, като на първите три 
обиколки тича леко, а в останалите четири обиколки ходи, и всеки път когато 
стигне до Рукнул йемани (това е четвъртия ъгъл на Кя`бе броейки от черния 
камък, който е първия ъгъл) да го пипне ако има възможност и между него и 
черния камък да казва: Аллахумме раббена атина фиддюн`йя хасенетен 
уе фил аахирати хасенетен уекинна азабеннар, а в останалата част от 
обиколката учи, която дуа иска, след обиколките кланя два рекята зад 
Мекаму Ибрахим, ако има възможност, като чете на първия рекят сура 
Фатиха и сура Кяфируун, а на втория рекят сура Фатиха и сура Ихляс, след 
това пие от водата Земзем, колкото се може повече, и ако има възможност 
се връща при камъка да го пипне, след това се моли заставайки между 
черния камък и вратата на Кя`ба, след което тръгва да обхожда между Сафа и 
Мер`уа, казвайки: Започвам с това, с което Аллах започва в Корана: {Ас Сафа 
и Ал Мер`уа са от знаците на Аллах, и който ходи при Дома на поклонение 
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хадж, или поклонение умра, той не върши грях, като ги обикаля. А който 
прави добро и по своя воля – Аллах е Въздаващ Всезнаещ} сура л Бакара . 
След това изрича текбир и казва: Ля иляхе иллеллах, като се обръща към 
Кя`ба, като си вдига ръцете и учи дуа, след което тръгва към хълма Мер`уа, и 
стигайки до зелената светлина, започва да тича до следващата зелена 
светлина, след това започва да ходи нормално, докато стигне до Мер`уа, и 
извършва същото, както извърши на Сафа –без обаче да чете аета- , след 
което тръгва и извършва същото, както в първото обхождане, и така докато 
извърши седем обхода, като от Сафа до Мер`уа се брои за един обиход, и от 
Мер`уа до Сафа се брои за друг обход, след като извърши седем обхода, след 
това си подстригва косата или я обръсва, като бръсненето е по-превъзходно 
само в хаджа Мутеметтиа, защото след това ще извърши и хадж (и трябва да 
се обръсне още веднъж), а който е възнамерил хадж Киран и Муфред, то той 
не излиза от ихрам, и не си бръсне косата нито я подстригва, след като 
извърши Тауаф Кудум (за пристигането си в Мекка), докато не замери 
големия Джамарат на Курбан байрам, а за жената се отнася същото, обаче тя 
не тича в първите три обиколки на Кя`бе, нито пък между двете зелени 
светлини между Сафа и Мер`уа. 
Описанието на хадж: На осмия ден от месец зул Хидже, влиза в ихрам от 
дома му (или от хотела, ако е чужденец) в Мекка, ако е извършил умра преди 
това (за хаджа Мутеметтиа) с цел да преспи през вечерта на Мина, а когато 
изгрее слънцето на следващия ден (на деветия ден) тръгва за Арафат, а 
когато слънцето премине на обяд зенита, тогава отслужва обедната и 
следобедната молитва, като ги събира и съкращава, а местността Арафат 
цялата е място за престояване, освен вадата (Уране), и тогава трябва да учи 
много: Ля иляхе иллеллаху уах`деху ля шерийке ле лехул мулку уе лехул 
хамду уе хуве аля кулли шейн кадийр, и се стреми в дуата си, в покаянието и 
желанието (надеждата) към Аллах, а когато слънцето залезе, се отправя към 
Музделифе, смирен и спокоен изричайки Телбийе, споменаващ Аллах, а 
когато пристигне на Музделифе кланя вечерната молитва и нощната като ги 
събира и съкращава но съкращава само нощната, след това пренощува там, а 
на сутринта отслужва сутрешната молитва в началното й време и остава на 
мястото като учи дуа, докато се пробели, след това напуска Музделифе преди 
изгрев слънце, и когато достигне до долината Мухассир, то трябва да бърза 
ако има възможност, докато достигне до Мина, след което замерва големия 
Джамарат със седем камъчета (камъчетата трябва да бъдат на големина, 
колкото лешник или нахут), и при всяко замерване изрича: Аллаху екбер, и си 
вдига ръката, когато замерва, и трябва да улучи Джемарата и камъчето да 
падне в коритото, и да внимава да не удря хората, а изричането на Телбийе 
го прекъсва при започването на замерването, след което коли жертвеното 
животно (курбана). След това си обръсва главата или я подстригва, обаче 
бръсненето е по-превъзходно, а когато замери и се обръсне, то излиза от 
ихрам и му е позволено всичко, което му е било забранено по време на 
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ихрам, освен съвкуплението (със съпругата му), това е първото 
освобождаване, след това тръгва за Мекка и извършва тауаф Ифада, а той е 
задължителния тауаф, чрез който хаджът се изпълва (защото е основа от 
основите на хадж), след това обхожда между Сафа и Меруа, ако изпълнява 
хадж Мутеметтиа, или ако не е извършил обхода при пристигането си в 
Мекка (защото при хаджа Киран и Муфред може да изпълни обхода на Сафа 
и Меруа, когато пристигне в Мекка след тауаф Кудум, а може и да го извърши 
след тауаф Ифада на курбан байрам). Когато изпълни и това нещо (тоест 
тауаф и обход) тогава му е разрешено всичко, даже и съвкупление, а това е 
второто освобождаване, след което се връща да пренощува на Мина 
задължително, като всеки ден замерва Джемарат след Зауал (след като 
слънцето премине зенита на обяд) в следващите три дена, като замерва и 
трите Джемарата с по седем камъчета, започвайки от първия Джемарат (най-
малкия) и така до последния. Когато замери първия, се измества малко 
напред и започва да се моли на Аллах, след това замерва средния Джемарат, 
и се измества малко на пред и пак се моли, след това замерва и големия 
Джамарат, обаче след него не застава да учи дуа, а си тръгва. След това по 
същия начин замерва Джемаратите на втория ден, а след това ако иска да си 
върви няма проблем, обаче трябва да напусне Мина преди да залезе 
слънцето, а ако на дванадесетия ден слънцето залезе, а човек си е на Мина, 
тогава е задължен да остане да пренощува и на следващия ден да замерва 
пак. Обаче ако е хвърлил на втория ден и е възнамерил да напуска, обаче 
навалицата го е забавила, тогава излиза дори и след залез слънце без 
проблем. А извършването на хаджа Киран е като Муфред, обаче при него се 
изисква да коли жертвено животно като при Мутеметтиа. А ако иска да 
пътува със семейството си, трябва първо да извърши прощалния тауаф, за да 
бъде прощалния тауаф последното нещо, което е извършил, освен жена, 
която е в менструация или в Нифас, то за тях прощалния тауаф отпада, а ако 
човек остане след прощалния тауаф в Мекка за търговия или за друго, преди 
да си тръгне пак трябва да извърши прощален тауаф, а който напусне Мекка 
преди да е извършил прощален тауаф и е близо, то той трябва да се върне за 
да го изпълни, а ако е много далече, трябва да заколи курбан (откуп). 
Основите на Хадж:  Влизането в Ихрам: А то е възнамеряването и 
обличането на двата бели плата от Микат.  Стоенето на Арафат.  Тауаф 
Ифада.  Обхождането между Сафа и Мер`уа. 
Задължителните неща в Хаджа:  Влизането в ихрам от Микат.  Стоенето 
на Арафат до вечерта.  Пренощуване на Мезделифе до полунощ.                  
 Пренощуване на Мина в дните Тишрийк (,  и  от месец  зул Хидже). 
 Замерването на Джамаратите.  Бръсненето или подстригването.               
 Прощалния тауаф.  Коленето на жертвеното животно за този, който 
изпълнява Мутеметтиа или Киран. 
Основите на поклонението умра са три:  Влизането в ихрам.  Тауаф за 
умрата.  Сай (обхода между Сафа и Мер`уа). 
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Задължителните неща в умрата:  Влизането в ихрам от Микат.                       
 Бръсненето или подстригването.   
Който остави и не извърши основа от основите на хадж, хаджът не му е 
пълен, докато не го извърши, а който остави нещо, което е задължително в 
хаджа, то той трябва да коли курбан, а който остави суннет от хаджа, то за 
него не е проблем. 

Условия за приемането на Тауаф, са тринайсет:  Ислям.  Разум.     
 Определен ниет.  Настъпването на времето за тауаф.  Покриване на 
срамните места.  Вземането на абдест, а за децата не е условие.                    
 Извършването на седем сигурни обиколки.  Кя`ба да бъде от лявата 
страна на обикалящия, и ако извърши грешка да се върне.  Да не се връща 
по време на обикалянето му.  Да ходи при възможност (а ако е болен и не 
може да ходи, тогава може друг да го кара с количка).  Последователност 
между обиколките.  Да бъде вътре в джамията Месджидил Харам.  Да 
започва от черния камък. 
Суннетите при обикалянето около Кя`ба: Пипането и целуването на черния 
камък и изричането на текбир при него, пипането на Рукнунл йеманий, 
откриване на дясното рамо, тичането в първите три обиколки и ходенето в 
останалите четири, четенето на дуа и споменаването на Аллах по време на 
обикалянето, доближаването до Кя`бе, отслужването на два рекята зад 
Мекам Ибрахийм след тауафа. 

Условията за извършването на Сай (обхода между Сафа и Мер`уа) са 
девет:  Ислям.  Разум.  Ниет (възнамерение).  Последователност.         
 Ходене при възможност.  Пълни седем обхода.  Изпълнение между 
Сафа и Мер`уа.  Да се извършват след правилното извършване на тауаф.     
 Започването му от Сафа с нечетно, а от Мер`уа с четно число. 
Суннетите при извършването на Сай: Вземането на абдест и почистването от 
мръсотия (по тялото и дрехата), покриването на срамните места, 
споменаването на Аллах, дуа към Него, и прославянето Му, тичане между 
двете зелени светлини и ходене в останалата част, да е непосредствено след 
извършването на тауафа. 
Внимание: Най-предпочитано и превъзходно е да се замерват Джемаратите 
в тяхното време (за всеки ден), обаче ако забави да хвърля днешните камъни 
на утрешния ден (тоест на  ден да хвърля и за ), или пък да ги хвърли на 
края всичките, то му е разрешено. 
Курбана (за хората, които не са на хадж) е суннет муеккед (потвърден силен 
суннет), и който иска да коли курбан, то с настъпването на първия ден на 
месец зул Хидже до десетия ден (Курбан байрам) му се забранява да си 
подстригва косата или да си реже ноктите, докато не заколи курбана. 
Курбана Акика (за новородено) е суннет, като за момчето се колят два 
курбана, а за момиченцето един курбан, коли се на седмия ден от раждането 
на детето, и от суннета е да се обръсне главата на новороденото на седмия 
ден и колкото грама тежи косата, то толкова грама се раздава сребро (в 
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пари), а за момиченцето се дава злато, колкото грама тежи косата. Слага му 
(й) се име, а най-обичаните имена от Аллах са Абдуллах и Абдуррахман, и се 
забранява да се слага име започващо с Абд без да има след него име от 
имената на Аллах, като Абдун Небий (раб на пророка) или Абдур Расуул (раб 
на пратеника) тези имена са забранени, а ако съвпадне Акиката с Курбана, то 
едното компенсира другото. 
Полза: Който влезе в джамията на Пророка (    

     ), започва с два 
рекята поздрав за джамията, след това отива при  честития гроб на 
(Пратеника (    

     )), и застава с лице към гроба и с гръб към Къбле, и 
сърцето му е изпълнено с уважение, като че ли вижда Пророка (    

     ), 
и го поздравява, казвайки: сселяму алейке я расулеллах, а ако каже нещо 
повече от това, то се приема, след това се премества един лакът на дясно и 
казва: сселяму алейке я Аба Бекр с Сиддийк, сселяму алейке я Умар л 
Фаруук. Аллахуммедж` зихима ан небийхима уе анил ислям хайра. След 
това се обръща към Къбле, а гробовете да му останат от лявата му страна, и 
тогава започва да се моли на Аллах. 

Това е съкратена програма за извършването на Хаджа с подредбата, както следва. 
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 Грехът: Той се изтрива и се откупва чрез следните неща: Искрено 
покаяние, търсене на прошка, вършенето на добри дела, изпитанието чрез 
беди, даването на садака, дуата от някой друг, а ако остане нещо след това, 
което не му е опростено от Аллах, тогава бива наказван за съответния грях в 
гроба или на Съдния ден или в Джехеннема докато се пречисти от този грях. 
След което ще влезе в Дженнета, това е, когато е починал като мюсюлманин, 
обаче ако е починал с Ширк или неверие или пък с двуличие, то тогава ще 
остане вечно в огъня. Прегрешенията и греховете имат много лоши следи 
върху човека: Следите от тях върху сърцето са: Че го изпълват със свирепост, 
тъмнина, унищожение и болести, и това сърце бива преградено от Аллах 
(тоест е много далече от Него). А следите върху религията са: Наследява 
споменатите неща, също така лишава човек от подчинение (към Аллах), от 
призива на Пратеника  (    

     ), дуата на мелейкетата и дуата на 
вярващите. А следите върху препитанието са: Заради тези грехове, човек 
бива лишен от препитанието и премахване на благодатите, и изчезва 
берекета на имуществото му. А що се отнася до човека като самостоятелен 
индивид, то му премахва берекета в годините, и наследява стеснен живот и 
му затруднява всички дела. А следите върху делата са: Пречи да бъдат 
приети добрите дела. А следите върху обществото са: Премахва благодатта в 
случая, а именно сигурността, предизвиква престъпващите (да вършат лоши 
неща) и забранява дъжда от небето….. и други подобни.  
 Мъките, тревогите и грижите: Спокойствието на сърцето, неговата радост и 
премахването на мъките са желание на всеки един, и чрез тях човек се сдобива с 
добър, спокоен живот, а за да се сполучи това, има религиозни причини, 
естествени и извършителни и не се събират, освен на вярващите, ето и някои от 
тях:  Вярата в Аллах.  Вършене на повеленото и предпазване от порицаното 
(забраненото).  Добротата към останалите хора с думи, дела и всички останали 
добри дела.  Ангажирането с науки, от които има полза, като религиозни науки 
и земни науки.  Да не мисли за бъдещи работи или за минали, а да се 
ангажира с работата, която му е за деня.  Многото споменаване на Аллах. 
Споменаването благата от Аллах, явните и скритите.  Да поглеждаме към 
тези, които са по-зле от нас, и да не гледаме към този, който е облагодетелстван 
повече от нас в земните блага.  Бързото премахване на нещата, които са 
причина за тъгите и мъките, и сдобиването с нещата носещи радост и щастие. 
 Прибягването, търсенето на убежище при Всевишния Аллах, чрез някои дуи. 
 Полза: Ибрахим Ел Хаууас (  e 

 H  He) казва: Лекарствата за сърцето са пет: 
Четенето на Корана и размишляването върху него. Празния стомах. Кланянето 
на нощна молитва. Изразяването на смирение през нощта (по време на дуа или 
на молитва). Друженето с праведните хора. 
 Който го сполети беда и иска да я премахне или да я намали и да я 
омаловажи, то нека да си я представи, че е голяма и да си представи наградата 
от нея (търпейки), и да си представя че ще го сполети по-голяма от нея. 

Ползи от различно 
естество 
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 Бракът: Желателно е този, който чувства страст да се ожени, дори и да не се 
бои, че може да изпадне в прелюбодеяние, а този който няма страст, за него е 
разрешено да се ожени, и е задължително за този, които се бои за себе си да 
не попадне в прелюбодеяние, даже ако има средства за хадж и трябва да 
избере между женитбата и хаджа, то той трябва да се ожени с тези средства. 
Забранено е да се гледа към чужда жена, също така се забранява да се гледа 
към възрастна жена, ако човек изпитва към нея страст, също така е забранено 
да се гледа към голобрад (младеж, който няма брада и има нежно лице). 
Условията за женитбата са следните:  Определянето на конкретната двойка: 
И не е разрешено на родителя на момичето да каже на някой: Женя те за една 
от дъщерите си, и в същото време има няколко дъщери и не е посочил 
конкретна.  Съгласието на младоженеца, който е пълнолетен и разумен, 
също така съгласието на момичето, която е разумна и свободна.  Да има 
Велий (а те са: Баща й, дядо й, брат й или чичо й), и не е разрешено на жената 
да се омъжва по своя воля (тоест без да иска разрешение от нейния родител), 
и никой освен нейния велий, не може да я жени, освен ако си е намерила 
подходящ съпруг, който е добър мюсюлманин. С най-голямо право да я жени е 
нейният баща, след това дядо й (в случай, че баща й е починал), след това 
нейния син (ако е била преди това омъжена и е имала дете от първия съпруг, 
или първият съпруг е починал), след това неговия син (или внукът й), после 
кръвния й брат (тоест с който са от една майка и от един баща), след това брат 
й от бащина линия само, и след тях племенникът й (син на брат й).  
 Свидетелството: Трябва да има двама свидетели, да са мъже, зрели, 
разумни и справедливи.  Да няма забрани между двамата младоженци: Като 
това да има млечно роднинство, или кръвно или от предишна женитба 
(например да е женен за нейна леля). Забраните при никяха: Първо: Вечните 
забрани, а те са няколко вида:  Кръвната, а те са: Майка му, баба му, 
дъщерята му, и дъщерите на неговите деца, и сестрите, дъщерите на сестрите 
му и дъщерите на техните деца (тоест внуците на неговата сестра от сина и 
дъщерята й), дъщерята на брат му, и внучките на неговия брат (от синовете му 
и от дъщерите му), неговата леля и неговата тетка.  Забрана по млечна 
линия: Нейната забрана е като кръвната забрана, даже и роднинството при 
женитба (от преди).  Забрана след женитба, а те са: Майката на неговата 
съпруга и нейната баба, и съпругите на кръвните му чичовци, дъщерите на 
съпругата му (ако е имала дъщери от първият й съпруг). Второ: Забрани до 
определено време, а те се делят на две:  По причина на събиране, тоест да се 
ожени едновременно за две сестри (обаче ако се ожени за едната, то другата 
му става забранена, обаче след време ако се разведе със съпругата му, тогава 
нейната сестра вече не му е забранена), да се жени едновременно с момиче и 
нейната леля или тетка.  Пречка, която може да се премахне или е временна, 
тоест забранено му е да се жени за жена, която е съпруга на друг мъж, докато 
тя не се разведе.. Полза: Родителите на момчето нямат право да задължават 
сина им да се ожени за момиче, което той не харесва, и в такъв случай, той не е  
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длъжен да им се подчини, и ако не им се подчини, то той няма грях за това нещо.  
 Разводът: Забранено е на човек да дава развод на съпругата си, когато тя е 
в менструация или е в нифас (течение след родилен период), или когато е 
чиста (тоест да не е нито в менструация, нито в нифас), обаче в това време е 
извършил полов контакт. Не е желателно човек да се развежда със съпругата 
си без причина, а е разрешено при нужда, и има някаква причина, а от 
суннета е човек да даде развод на съпругата си, ако има вреда от този брак, 
също така мъжът не трябва да се подчинява на родителите си при развода, а 
който иска да се разведе със съпругата си, то на него му е забранено да се 
развежда повече от един път, а ако се разведе то трябва да е, когато тя не е в 
менструация, нито пък в нифас и не трябва да е извършвал с нея полов 
контакт във времето когато тя е чиста. А когато я разведе, то да я разведе 
само един път и я оставя без да изрича думата “Развеждам те” повече от 
един път, докато не и изтече срока, а на която съпруга и е първият развод 
(който подлежи на връщане към съпруга й повторно) то на нея и се забранява 
във времето, когато й тече срока да излиза от къщата й, или пък съпруга й да 
я изкарва от домът преди да изтече срока. Ако човек произнесе с думи 
казвайки на съпругата му: Развеждам те, то развода се счита, а ако си е 
помислил само без да го е изрекъл с устата, тогава не се смята за развод.  
 Клетвите: За да се плати откупа за неизпълнена клетва има четири 
условия:  Да е имал намерение за тази клетва, а ако е само с език без да е 
имал ниет, то тогава не се смята за клетва, като например да каже: Не, кълна 
се в Аллах, или: Разбира се кълна се в Аллах, и това е по време на разговор. 
Да е за нещо настояще и то да е възможно (по силите на човек), и не се 
приема ако е за нещо минало по причина на невежество, или мислейки, че е 
прав за себе си, или пък лъже знаейки (защото това е лъже-клетва, която е от 
големите грехове), или пък се закълне за нещо настояще, мислейки че е прав, 
а след това разбере, че не е така.  Кълнящият се да се кълне  от себе си, без 
някой да го е принудил.  Да си наруши клетвата, като това да извърши 
нещото, за което се е закълнал, че няма да го извърши, обаче го извършва, 
или пък да остави това нещо, за което се е заклел, че ще го извърши. А който 
се закълне и каже: Иншаллах (тоест ако Аллах е пожелал), то той не е длъжен 
да дава откуп за тази неизпълнена клетва, ако изпълни двете условия:  Да 
изрече: Иншаллах, непосредствено след клетвата.  Да цели прикрепеното 
слово (а именно: Иншаллах) след клетвата, като да каже: Валлахи, иншаллах 
(Кълна се в Аллах, ако Аллах е пожелал). А който се закълне за дадено нещо, 
след това види че противоположното на това, за което се е заклел е по-
правилно, то от суннета е да извърши по-правилното и да плати откуп за тази 
клетва. Откупът за клетвата е: Да нахрани десет бедни, като на всеки беден 
даде храна килограм и половина, или да ги облече тези десет бедни, или да 
освободи роб, а който не може, не е в състояние, то той трябва да говее три 
дена последователно. А който говее, но в същото време има възможност да 
нахрани десет бедни или да ги облече, то той не е отплатил клетвата си. 
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Разрешено е да се плати откупа за клетвата преди нейното нарушаване или 
след това. А който се закълне повече от един път за едно и също нещо, то е 
достатъчно да плати само един откуп, а ако клетвите са за различни неща, 
тогава за всяка една клетва дава откуп. 
 Заричането: То е няколко вида:  Неопределено заричане: Като каже 
например: Ако Аллах ме излекува, заричам се, че .... и замълчи, като не 
пояснява точно определено заричане. В това положение трябва да плати 
откуп, както е за неизпълнената клетва в случай, че се излекува.  Заричане 
при досаждане и при ярост. Този вид заричане е човек да свърже заричането 
с възнамерение за забрана, от това да извърши нещо или като извършването 
на това дело, като словото му: (Ако говоря с тебе, то се заричам, че ще говея 
цяла година), а решението за този вид заричане е да избира между това, за 
което се е зарекъл или да плати откуп, колкото е за клетвата в случай че 
говори с определения човек.  Разрешено заричане: Като (Заричам се, че ще 
си облека дрехата) в това положение може да избира между това, за което се 
е зарекъл или да плати откуп колкото за клетвата.  Неодобрено заричане 
(Мекрух), като: (Заричам се, че ще разведа съпругата си), а решението за този 
вид заричане е: От сунната е да плати откуп за това заричане и да не 
развежда съпругата си, а в случай, че го извърши, тогава за него няма откуп. 
 Заричане с цел прегрешение, като това да рече: (Заричам се, че ще крада), 
а решението за този вид заричане е: Забранява му се да изпълнява това 
заричане и трябва да плати откуп, а ако го извърши, той има грях и за него 
няма откуп.  Заричане с цел служене (подчинение), като например: 
(Заричам се, че ще се кланям еди колко си) с цел приближаване до Аллах. 
Ако го свърже към нещо, като оздравяване на болен, то ако това нещо се 
осъществи, тогава е длъжен да изпълни това заричане, а ако това нещо не се 
е изпълнило, то също е задължен да изпълни зареченото. 
 Кърменето: Забраната за роднинството от кърмата е като кръвното 
роднинство, при спазването на три условия:  Млякото да е от родилка, не от 
друга.  Кърменето да е до две годишна възраст от раждането.  Най-малко 
да са пет кърми със сигурност, а едната кърма се смята, когато детето суче от 
гърдата, докато се засити. Обаче не се признава наследството от кърма и 
харченето (издръжката). 
 Завещанието: Това завещание е задължително за тези, които имат право 
на него след смъртта на този, който е завещал, и завещателят да завещае 
след смъртта му да го дадат (завещаното) на този, на когото се полага. 
Разрешено е на този, който оставя след него много имущество. А е 
желателно да завещае, да раздадат от имуществото му една пета на бедните, 
които не са му наследници, и добре е те да са: Или много беден човек, или 
учен или праведен човек. А не е желателно от човек,  който е беден и има 
наследници да прави завещание на друг, освен ако те са богати, тогава е 
разрешено. И се забранява да се завещава повече от една трета на чужд 
човек (който не е от наследниците), също така се забранява завещание на 
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наследник дори то да е минимално, освен ако след смъртта му останалите 
наследници са съгласни на това завещание. Също така завещанието се 
нарушава в случай, че този, който е завещал, каже: Развалям завещанието, 
анулирам го или го променям и други подобни ситуации. И е желателно да 
пише в началото на бележката, в която пише завещанието си: Бисмилляхир-
рахманир-рахийм, това е което е завещал еди кой си …., и свидетелства, че 
няма друг бог, освен Аллах Един единствен, няма Той съдружник, и че Мухаммед 
е Негов раб и пратеник, и че Дженнета е истина, и Джехеннема е истина, 
и че Часът настъпва и няма съмнение в това, и че Аллах ще възкреси тези, 
които са в гробовете. И наставлявам тези, които съм оставил от 
семейството си, да се боят от Аллах и да се разбират, да си помагат едни 
с други, и да се подчиняват на Аллах и на Неговия пратеник ако са вярващи. 
И им завещавам това, което Ибрахийм завеща на синовете си, и Якуб (на 
неговите синове):  {Ей, синове мои наистина Аллах избра за вас религията, 
затова не умирайте, освен като мюсюлмани} сура:Ел Бакара: .   
 Желателно е, когато се изрича благослов към Пророка (    

     ), да се 
съчетава заедно с поздрава и да не съкращава само с едното, а други освен 
пророците, то за тях не се изказва благослов като начало, и не се казва: Абу 
Бекр Салеллаху алейхи веселлем или Алейхис селям, това не е разрешено, 
обаче е разрешено с единодушие на учените, че всички хора, освен пророците 
се слагат последователи на тях, и може да се каже: Аллахумме салли аля 
Мухаммедин уе аля али Мухаммед уе есхабихи уе ез`уааджихи уе 
зуррийетихи (О, Аллах! Благослови Мухаммед и рода на Мухаммед, и неговите 
сподвижници, и неговите съпруги и неговото потекло). Също така е разрешено 
да се казва на сподвижниците, техните последователи и тези след тях, които са 
учени, праведници и избраници: Аллах да е доволен от тях или Аллах да се 
смили над тях. Като например да кажеш: Абу Ханифе, Малик, Шафий и Ахмед, 
Аллах да е доволен от тях, или да кажеш: Аллах да се смили над тях. 
 Коленето на животното: Животното задължително трябва да се заколи, за 
да е разрешено консумирането му, а за животните (за да са халал) има 
определени условия:  Това животно трябва да бъде от тези, на които месото 
е разрешено.  Да е в състояние да го заколи.  Животното да живее на 
сушата. А за самото колене на животното има други условия, а те са:  Този 
който коли животното, да е разумен.  Средството, с което коли да не е зъб (от 
животно), нокти или кости, защото с тези неща не е разрешено да се коли 
животното.  Да пререже гърлото  и гълтача, и вените или една от двете.  Да 
каже: Бисмилляхи при движението на ръката (тоест, когато започне да режи), 
а ако забрави, тогава не е проблем, разрешено е и да се казва Бисмилляхи и 
на друг език, освен на арабски (тоест, ако човек не знае арабски и се 
затруднява да каже: Бисмилляхи. Тогава може да каже: В името на Аллах). От 
суннета е да се изрече текбир (Аллаху екбер) след изричането на Бисмилляхи. 
 Ловът: За животното, което ще бъде мишената, трябва да отговаря на 
определени условия:  Да е животно, чието месо е разрешено за ядене. Да 
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бъде диво, разбира се.  Човек да не е в състояние да го хване. А шериатското 
решение, е че е разрешено на този, който иска да ловува, обаче не се 
одобрява на този човек, който се гаври с животното или се забавлява с него, а 
ако пречи на хората с постоянното му ловуване, то тогава му е забранено да 
ловува. Ловът е позволен обаче при четири условия:  Това което се ловува, 
да е позволено и да се коли.  Инструмента с който се ловува да е разрешен 
(тоест с тези неща които е разрешено да се коли животното, то с тях е 
разрешено и да се ловува) и трябва да е добре наострено като копие, стрела 
и други подобни. А ако ловът е с птица като сокол или пък куче, то те трябва 
да са дресирани (обучени).  Действията при лова да са с цел. Тоест да 
стреля с цел лов, защото ако си стреля на празно без да е възнамерил да 
ловува, и улучи нещо, това нещо не му е позволено да го яде.  При изстрела 
да каже: Бисмилляхи. А ако забрави да каже, тогава без значение дали 
умишлено или не. То това животно няма право да го яде. 
 Храната: Това е всичко, което се яде и пие, и в основата си е разрешено, и 
всяка една храна е халал (разрешена) при три условия:  Храната да бъде чиста. 
 Да няма вреда в нея.  Да не е мръсна, от която човек да се отвращава. А 
всяка мръсна храна се забранява като кръв, мърша и храна, в която има вреда, 
като отрова, или мръсотия като изпражнения, урина, въшки , бълхи и други. От 
животните по сушата се забраняват: Магаретата, хищните животни, които ловят 
със зъбите си като лъв, тигър, вълк, леопард, куче, свиня, маймуни и котките 
дори и те да са сухоземни, лисицата и катерици, освен хиената. А от птиците се 
забранява, всяка птица, която лови с ноктите си и клюна, като орел, ястреб, 
сокол, белият сокол и бухала, и животните, които се хранят с мърша (сухи 
изпражнения, кожи и др.) като лешояд (орел) и щъркел, и всичко онова, от което 
арабите се отвращават, като прилепи, мишки, оси, пчели, мухи, пеперуди, 
папуняк, костенурки, голяма костенурка, змии. Също така насекомите като: 
Червеи, плъхове, бръмбари и гущери (варан). И всяко нещо, за което религията е 
повелила да се убива, като: Скорпион, или е забранило да се убива, като: 
Мравките и рожбата (кръстоската) между животно, чието месо се яде и друго, на 
което не се яде. Също така хиена родена от майка хиена и баща вълк. А което е 
кръстоска от две животни, чийто месо се яде например между зебра и кон, то 
тяхната рожба е разрешена за ядене, Обаче е разрешено всичко останало, като 
добитък (камили, крави, овце и кози) и коне, а от дивите животни като жираф, 
заек, кошута (дива коза), тропически гущер и антилопа, а от птиците щрауса, 
кокошките, пауна, папагала, гълъбите, славеите, патките и гъските, и всички 
водни птици, и водните животни (морските), освен жабата, змията и крокодила. 
И всичко, което се напоява с вода, или се наторява с мръсотии от посевите и 
плодовете, то е разрешено да се консумира, освен ако се усети вкуса или дъхът 
на съответната мръсотия, тогава се забранява. И не е одобрено да се яде пепел, 
пръст и кал, чесън и лук, кромид и подобни на тях, освен след като се сготвят. А 
ако е гладен (и с него няма никаква храна) тогава е принуден да яде от 
забранените неща, до толкоз, колкото да засити глада си.  
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бъде диво, разбира се.  Човек да не е в състояние да го хване. А шериатското 
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добитък (камили, крави, овце и кози) и коне, а от дивите животни като жираф, 
заек, кошута (дива коза), тропически гущер и антилопа, а от птиците щрауса, 
кокошките, пауна, папагала, гълъбите, славеите, патките и гъските, и всички 
водни птици, и водните животни (морските), освен жабата, змията и крокодила. 
И всичко, което се напоява с вода, или се наторява с мръсотии от посевите и 
плодовете, то е разрешено да се консумира, освен ако се усети вкуса или дъхът 
на съответната мръсотия, тогава се забранява. И не е одобрено да се яде пепел, 
пръст и кал, чесън и лук, кромид и подобни на тях, освен след като се сготвят. А 
ако е гладен (и с него няма никаква храна) тогава е принуден да яде от 
забранените неща, до толкоз, колкото да засити глада си.  

 

 

Наистина, размишляващият върху Аллаховия суннет, знае че белята е от 
суннета Му, от отсъденото, казва Всемогъщия Великия:  {И непременно ще ви 
изпитаме с малко страх и глад, и с отнемане от имотите, душите и плодовете. 
И благовествай търпеливите} сура Баара: . И греши този, който смята, че 
праведните хора са далече от белята, напротив белята (изпитанието) е довод 
за тяхната вяра. Пророкът (    

     ) беше попитан: Кои хора са най-много 
изпитвани (кои ги сполетява най-голяма беля)? А той рече: “Пророците, след 
това праведните, след това тези след тях (според нивото на вярата), човек 
бива изпитван според неговата вяра, и ако във вярата (в религията) човек има 
твърдост (здравина, опора), тогава му се увеличава белята, а ако има в 
религията нежност (състрадателност), то (белята) му се намалява” (Ибну 
Мадже). И това е от признаците за обичта на Аллах към този раб, Пратеникът 
на Аллах (    

     ), рече: “Когато Аллах заобича един народ, то Той ги 
изпитва” (Ахмед). И от признаците, че Аллах е пожелал за даден раб добро, 
Пратеникът (    

     ), казва: “Когато Аллах пожелае за Своя раб добро, 
то Той избързва с наказанието му още в земния живот, а когато пожелае за 
Своя раб лошо, то Той му забавя наказанието заради греха и му го пази за 
Съдния ден” (Тирмизи). И това (тоест белята) е изкупление за греховете, дори и 
тази беля да е малка, Мухаммед (    

     ), казва: “Няма мюсюлманин, 
който да го сполети беля, дори и трън (да го убоде) или по-голямо от това, и 
Аллах да не му опрости чрез това неговите грехове така, както листата падат 
от дървото” (Бухари и Муслим. И затова, ако мюсюлманина е праведен, то 
белята е причина за опрощение на миналите му грехове, или му се издига 
степента, а ако е грешен, това за него е изкупление за греховете, и напомняне 
за опасността от греховете, казва Аллах Всемогъщия Великия: {Разрухата по 
сушата и в морето се появи заради онова, което ръцете на хората сториха, за 
да ги накара Той да вкусят част от онова, което са извършили, и за да се 
покаят} сура ум: . 
Видове Беля (изпитания): Беля чрез добро, като увеличаването на 
богатството. Беля чрез лошо, като страх, глад и намаляване на имотите, казва 
Аллах Всемогъщия Великия: {И ви изпитваме със злото, но и в доброто има 
изпитание} сура Ел Енбия: . Има изпитание също така чрез болест и смърт, за 
които най-голямата причина е урочасването и магията, породила се поради 
завистта. Мухаммед (     

      ), казва: “След съдбата и 
предопределеното от Аллах, най-много хора умират от общността ми, по 
причина на урочасването” (Абу Дауд Таяя`лисий. 
Предпазването от урочасване и от магия: Предпазването е по-добро от 
лечението, затова ние трябва да се придържаме към него (тоест към 
предпазването), и от по-важните неща за предпазване са следните:  
 Подсилването на душата чрез вяра (убеждение), и вяра че Аллах се 
разпорежда във вселената, също така трябва да се вършат повече добри 
дела.  Добро предположение към Аллах и уповаване в Него. И човек не 
трябва да си въобразява, че е болен или омагьосан, защото самото 
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въображение също е болест.  Ако човек стане известен сред хората, че е 
магьосник или има лошо око, то хората трябва да странят от този човек, не от 
страх от него, а с цел предпазване.  Споменаването на Аллах и казването на 
словата: Машаллах Тебарееллах, когато човек се впечатли от нещо. 
Пратеникът (    

     ), рече: “Когато някой от вас го впечатли нещо от 
имотите му или нещо в самия него, или  нещо в неговият брат, което обича, 
то нека да каже:  Барееллаху лее, защото окото (урочасването) е истина” 
(Хаким).  Също така за предпазването от магия е, да яде човек сутринта по 
седем фурми от сорта (Адж`уа, те са от фурмите на Медина, или градът на 
Пророка (    

     ).  Търсене убежище при Аллах, и уповаване в Него, 
и добро предположение за Него, и осланянето на Него, от урочасване и 
магия, и съхраняването (четенето) на споменатите дуи Зикр, и осланяне всяка 
сутрин и всяка вечер. И този Зикр има влияние върху увеличаването и 
намаляването с позволението на Аллах поради две причини:  Вяра, че това, 
което е споменато (като Зикр и дуа) е истина, и е от полза с позволението на 
Аллах.  Да го чете с езика си и да си концентрира ушите и сърцето върху 
това, което чете, защото това е вид дуа, а дуата не се приема от небрежното 
сърце, както е документирано от Пророка (    

     ).  
Времето за четене на Зикир и осланяне: Дуите (Зикр) които са за сутринта се 
казват след сутрешната молитва, а нощните дуи се четат след следобедната 
молитва, и ако мюсюлманинът забрави да ги каже, то нека да ги чете, когато 
си спомни за тях. 
Признаци за урочасване и други: Няма противоречие между медицината и 
шериатското лечение, в Корана има лечение за телесни и душевни болести, а 
когато човек е здрав и е далече от телесни болести, то неговите признаци (за 
урочасване или магия) най-често се срещат, като: Постоянно главоболие, 
пожълтяване на лицето, честото изпотяване и уриниране, слаб апетит, 
изтръпване или температура, или студ в крайниците, сърцебиене, болест в 
долната част на кръста и в плешките, тъга и стесненост, безсъние през нощта, 
жестоки движения (маниери) ярост и страх, които са анормални, многото 
оригване, обича да се отделя (в самостоятелна стая), апатичност и мързелуване, 
желание за сън, и други здравословни проблеми, които нямат медицинска 
причина (както всяка една друга болест си има причина). И горе споменатите 
признаци може да са у даден човек или част от тях в зависимост от силата на 
болестта и нейната слабост. Затова мюсюлманинът трябва да бъде със силно 
сърце и силна вяра, за да не влизат в него съмнения (нашепвания от шейтана), 
и да не си въобразява постоянно, че е урочасал и че е болен, в случай че е 
усетил от изброените симптоми (признаците, които по горе споменахме), 
защото въображението е от най-трудно лечимите болести. Можем да видим 
някои от тези симптоми у хора, които са си напълно здрави, или пък човек има 

                                                           
 - Лекарите и специалистите в тази област споменават, че  от телесните болести се 

пораждат по причина на душевните въображения, че човек е болен, но в действителност 
тази болест я е нямало в него. 
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телесна болест, понякога човек може да е с отслабнала вяра, като стеснена 
гръд, тъга и апатия, тогава такъв човек трябва да си възобнови връзката с Аллах. 
А ако болестта е по причина на урочасване тогава с позволението на Аллах 
лечението е чрез едно от двете неща:  Ако човек знае от кого е урочасал: 
Тогава трябва да му заповяда да се изкъпе, и да вземе тази вода, или да 
вземе водата, която е останала от него, или да вземе нещо от него и да се изкъпе 
с нея, и да пие от нея.  А ако не знае от кого е урочасал: Тогава лечението е 
чрез четене на определени аети и дуа, и чрез Хиджам (кръвоизпускане).  
Обаче, ако болестта е Магия, тогава с позволението на Аллах лечението е 
чрез едно от следните неща:  Да знае къде се намира мястото на магията, и 
ако я намери то трябва да я развърже и в това време да чете сура “Феля” и 
сура “Нас”, след това да изгори намереното.  Да чете определените аети от 
Корана, които са за тази цел и по конкретно двете сури “Феля” и “Нас” и 
сура “Баара” и дуи споменати в суннета, след това ще го споменем. 
 Лечението, а то е два вида: а Забранено: А той е развалянето на магия чрез 
друга магия, или отиването при магьосници да развалят магията. б Позволено: 
А тя е: (Да се вземат седем листа Сидр и да се стрият на прах .., след това да се 
чете върху тях три пъти следните сури: “Кяфируун”, “Ихляс”, “Феля” и “Нас” 
след това да ги сипе във вода, след това човека трябва да пие от тази вода и да 
се изкъпе от нея, и така повтаря няколко пъти, дакато се излекува с 
позволението на Аллах). (Това го споменава Абдуррезак в неговия сборник «Мусанниф»).     
 Изваждането на магията чрез повръщане или чрез изхождане, ако тя се 
намира в стомаха, и чрез Хиджам ако се намира на друго място. 
Лечението: То си има условия:  Да бъде с аети от Корана и с дуа от шериата. 
 Да бъде на арабски език (тоест четенето на Корана), а дуите може и на друг 
език.  Да бъде убеден, че това четене (това лечение) не лекува само по себе 
си (тоест то самото не е лечител), а лечението е само от Аллах. 

                                                           
 - Уручасването: Това е нараняване от джин, което се случва само с позволението на Аллах, 

върху човека, който е уручасал, по причина на учудване или впечатление от страна на този, 
който е гледал в присъствието на шейтаните (сатаните), и за уручасването няма преграда 
(като Зикир молитва и други ибадети) и довод за това е хадиса: “Уручасването е истина” 
(Бухари), а в друго предание се споменава: “В него присъстват (тоест в кривия поглед) 
шейтаните и завистта на хората” (Ахмед). Тук се споменава окото, защото е средството за 
гледане, а не че самото то е причина за урочасването, защото слепец, който не може да 
вижда, то от него също може друг човек да урочаса въпреки, че не може да вижда.  

 - Нещо от него: Без значение какво е то, което е попаднало в погледа, като остатъка от 
водата, която е пил или остатъка от храната му, или това, което е пипнал и го взема от него 
или с кърпичка забърсва, и след това го допълва с вода,, след това тази вода се изсипва 
върху уручасалия и пие част от нея.   

 - Магията:  възел, заклинание или слово, което се говори или се работи с него, което 
въздейства директно върху тялото, сърцето или мозъка на омагьосания, и това е истина,. 
Някоя от тях убива, друга разболява, трета забранява на мъж да извършва полов контакт 
със съпругата си, някоя пък ги разделя. Магията е Ширк и неверие  или пък голям грях.  

 - Пратеника (    

     ) казва: “Наистина най-доброто с което се лекувате е Хиджам”. 
Аллах чрез него е лекувал телесни болести или болести по причина на уручасването и 
магията, като рак и други. 
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За по-голямо влияние, четенето на Коранът да бъде с ниет (възнамерение) 
лечение и напътствие на хората и джиновете, защото Корана е низпослан за 
напътствие и лечение, и не трябва да се чете с ниет убийство на джиновете, 
освен ако не иска да излезе от болния, както се спомена в предишните теми. 
Условията за този, който ще чете (аетите:  Да бъде мюсюлманин и да бъде 
праведен, боязлив, и колкото повече е боязлив, толкова по-голямо е 
влиянието върху четенето.  Да се обърне към Аллах с искреност по време 
на четенето, да го съчетае заедно със сърцето и езика си, и най-добре за 
човек е да си чете сам за себе си, защото често пъти сърцето на четящия е 
ангажирано с други неща, и защото никой не е заинтересуван с неговия 
проблем така, както той самия, а на нуждаещите се, Аллах е обещал да им 
отвърне на дуата. 
Условията на този, който ще се лекува:  Желателно е да е вярващ, 
праведен, и според нивото на вярата има и влияние в лечението, казва Аллах 
Всемогъщия Великия: {И низпославаме в Корана това, което е изцеление и 
милост за вярващите, а на угнетителите той надбавя само загуба} сура Исра: .  
 Да се обърне (да отправи) към Аллах с искрено сърце, да бъде излекуван. 
 Да не бърза с излекуването, защото лечението е вид дуа, и ако бърза да 
види резултата, то може да не му бъде отвърнато, казва Мухаммед (   

   

  

 ): ”Ще бъде отвърнато на един от вас, докато не бърза с отговора и не 
казва: Молех се, но не ми бе отвърнато” (Бухари и Муслим). 
Лечението си има начини:  Четенето на аетите с леко наплюване.  Четене 
на аетите без наплюване.  Вземане на плюнка с пръста, след което се 
разбърква в пръст и с нея се намазва болното място.  Четенето на аетите 
като се поставя ръката върху болното място. 
Аетите и хадисите, споменати за това лечение, са: Сура атиха,  ает от 
сура Бакара и последните два аета от същата сура, сура Кяфируун, сура 
Ихляс и сурите еляк и Нас. След това и следните аети: 
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 - Намерение за напътствие: Призова този, който слуша Корана за религията на Аллах, за 

извършването на добри дела и за прекратяването на лошите, на това намерение влиянието е 
много голямо, което е изпробвано, а Корана повлиява на джина и престава да вреди на 
болния, това е така в повечето случаи, обратно на възнамерението да убие джина, което го 
предизвиква да се противи и гордее и в такъв случай има вреда както за лекуващия, така и за 
болния. Пратеника (

    

      ) казва: “Наистина Аллах е добър и обича 
доброжелателността,  и дава за добротата това, което не го дава за грубостта (суровостта)”. 

“Аллах! Няма друг Бог освен Него  Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито дрямка, 
нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред 
Него, освен с Неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след 
тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. Неговият Престол 
вмества и небесата, и земята, и не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, 
Превеликия”. {} 
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“Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от неговия Господ, повярваха и 

вярващите. Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите ангели, и Неговите писания, и 
Неговите пратеници. [И казаха:] “Разлика не правим между никого от Неговите пратеници.” 
И рекоха: “Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господи наш! Към Теб е завръщането.” 
Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и 
против нея е онова, което е придобила. Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили 
или съгрешили! Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези 
преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над 
нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу 
невярващите хора!» {:,} 

 и Аллах ще ти е достатъчен срещу тях. Той е Всечуващия, Всезнаещия.{:} 
 О, народе наш, откликнете на зовящия към Аллах и му вярвайте! Ще ви опрости Той 

греховете и ще ви предпази от болезнено мъчение.{:} 
 “И низпославаме в Корана това, което е изцеление и милост за вярващите, а на 

угнетителите Той надбавя само загуба.”  [:] 
 “Или завиждат на хората за онова, което Аллах им дари от воята благодат» {:} 
 “И ако се разболея, Той ме изцелява”. {:}  
   “и ще изцери гърдите на вярващите.”  [:]   
  “Кажи: “За вярващите Той е напътствие и изцеление” [:] 
 “Ако бяхме низпослали този Коран върху планина, щеше да я видиш смирена, разцепена от 

страх пред Аллах.”  [:] 
  “Пак обърни взор! Нима виждаш пукнатини”  [: ] 
 “И едва не те сразяват с погледи неверниците, когато слушат Напомнянето, и казват: “Той е луд.” 

(“Напомняне” е едно от имената на Свещения Коран.) ”  ]  
 {:,} 
 “Казаха: “О, Муса, ти ли ще метнеш или ние първи да метнем” Каза: “Вие метнете!” И ето  

стори му се от магията им, че техните въжета и тояги пълзят. И страх усети Муса в себе си, и 
казахме Ние: “Не се страхувай, ти си превъзхождащият!И метни това, което е в десницата 
ти, ще погълне то стореното от тях. Те направиха само една хитрина на магьосник. А 
магьосникът не ще сполучи, където и да отиде.”   {{::  --}} 

 “После Аллах низпосла успокоението и на воя Пратеник и на вярващите. И низпосла 
, които вие не видяхте”  [:] 
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А от хадисите: 
     


        


 


”Ес`елюллахел азийм раббел аршил азийм 

ен йшфийке” седем пъти.
                         


“Еузуке би келиматилляхит 

таммат мин кулли шейтанин уе хаммат уе мин кулли айнин ляммат” 
три пъти.
    



    


                  


   “Аллахумме 

раббен нас езхабил ба`с ишфи ентеш-шаафий ля шифа илля шифауке, 
шифаен ля югадиру секамен” три пъти.
           



  


 “Аллахумме езхиб анху харраха уе бердеха уе 

уесабеха” един път.
                      “Хасбиеллаху ля иляхе илля ху 
алейхи тевеккелту уе хуве раббул аршил азийм” седем пъти.
   


               


                   


 

“Бисмилляхи еркийке мин кулли дааин ю`зийке уе мин шерри кулли нефсин 
еу айнин хасидин, Аллаху йешфийке бисмилляхи еркийке” три пъти.
Поставяш ръката върху болното място и казваш:   “Бисмилляхи (три 
пъти)   


   


              

 

еузу би иззетилляхи уе кудратихи мин 

шерри маа еджиду уе ухаззиру” (седем пъти).

                                                           
“Аллах спусна спокойствието Си над Своя Пратеник и над вярващите, и ги обвърза със 

словото на богобоязънта. И бяха най-достойни те за него, и го заслужаваха. Аллах всяко 
нещо знае.”  ] 

 “Аллах бе доволен от вярващите, когато те заявиха вярност под дървото о, Мухаммад]. И 
узна Той каквото имат в сърцата си. И спусна Той спокойствие над тях. И им въздаде близка 
победа.”  ] 

 “Той е, Който низпосла спокойствие в сърцата на вярващите, за да подсили тяхната вяра. 
На Аллах принадлежат войнствата  на небесата и на земята.”  ] 

Моля великият Аллах,Господарят на великия Трон да те излекува! 
Осланям се, чрез съвършенните слова на Аллах от всеки шеѝтан и грижа, и от всяко 

нанасящо вреда око! 
О,Аллах,Господарю на хората,премахни лошото и излекуваѝ Ти си лечителят.Няма лечение 

освен Твоето лечение,което не оставя болест! 
 О,Аллах,премахни от него топлината, студа  и болестта му! 
Достатъчен ми е Аллах,няма друг Бог освен Него.На Него се уповавам,Тоѝ е Господарят на 

великия трон! 
С името на Аллах те лекувам (ти правя рукѝе) от всяка болест,която те мъчи и от злото на 

всяка душа или завиждащо око!Аллах да те излекува с Неговото име те лекувам! 
Осланям се чрез величието на Аллах и Неговата сила от злото, което се опасявам и 

намирам!  
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Внимание:  
 Не е разрешено вярване суеверия (измислици) свързани с магьосника или 
този, който гледа на криво, като това да се пие урината му, и че ако се узнае 
за него тогава, магията не действа. 
 Не е разрешено да се слагат муски (талисмани) от кожа, гривни и колани 
върху това, за което се боите да не урочаса, казва Пратеникът на Аллах (
    

     ): “Който окачи нещо върху себе си (с цел да го пази от лоши 
погледи), то на Съдния ден ще бъде упълномощен за него” (Тирмизи). Ако в 
муската (амулет) има аети от Корана, тогава има разногласие между учените, 
но по-добре е да не се носи. 
 Изписването на словото “Машаллах, тебарекеллах” или да се рисува 
меч или нож, или око, или поставянето на Коран в колата, или окачването на 
аети по стените в къщите, всичко това не пропъжда лошия поглед, даже 
може би понякога хората слагат муски, които в основата си са забранени. 
Болният е длъжен да вярва, че ще се излекува и да не бърза с 
оздравяването, дори и да му кажат, че трябва да взема лекарствата през 
целия си живот не трябва да се безпокои. Обаче се безпокои, когато 
продължи лечението му чрез четене, въпреки това, че за всяка прочетена 
буква от Корана за него има награда, награда и десет пъти колкото нея, и 
трябва да се моли (да отправя дуа към Аллах), да търси прошка, да раздава 
много садака (милостиня), защото тя е причина за оздравяването на хората. 
 Груповото четене на Коран противоречи на суннета, а хадисите свързани с 
него са слаби. Също така не се приема да се слуша Коран записан на 
касетофон, защото в него не може да се съчетае ниета (възнамерението), 
което е условие за четящия това шериатско лечение, въпреки, че в слушането 
му има добро и полза от суннета е да се повтаря четенето, докато човек се 
излекува, освен ако това (повтаряне) го измъчва, тогава може да намали 
четенето, така че да не му омръзне. А що се отнася до повтарянето на аети и 
дуа в определен брой, то не трябва да се прави, освен ако човек има 
доказателство за съответния брой. 
 Има признаци, които разобличават, че лекуващия чете магия, а не Коран. 
И да не те мами външния вид на лекуващия, защото може да започне 
лечението с четенето на Коран, след това да започне да чете неговите 
заклинания, може да бъде човек, който е настроен враждебно срещу 
джамиите. Може пред теб да показва, че често споменава Аллах, затова 
внимавай добре! 
Ето и някои от тези признаци:  Да пита болния за името му и името на 
неговата майка, защото знанието за името му и името на майка му не влияе 
върху нищо, и не променя нищо в лечението.   Да търси парче от дрехата на 
болния без значение дали е фланела или риза.   Може да търси от болния 
животно с определени качества, за да го заколи на джина, а може би и да 
нацапа с кръвта на животното болния.   Писането или четенето на 
заклинания, ръкописи, които нямат значение и не се разбират.   Даването на 
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болния огънати листове, в които листове има букви и числа.   Да се кара 
болния да се отдели от хората в самостоятелна тъмна стая за определено 
време.  Да се заповядва на болния да не се къпе за известно време.   Да се 
дава на болния да зарие в земята определени неща, или определени листове 
да ги изгори, след което да се накади с тях.    Да се извести болния с някои 
негови лични спомени или тайни, които никой не ги знае, освен него, или 
името му, населеното му място или болестта му преди да е проговорил.   
Даването на диагнозата на болния с влизането му при магьосника, или чрез 
телефонен разговор или по пощата. 
 Убеждението (мезхеба) на Ехли суннет, е че джинът може да се настани в 
човека, а довод за това е словото на Всемогъщия Великия:  {Които изяждат 
лихвата, не ще се изправят, освен както се изправя някой, когото 
сатаната поваля от лудост} су   Всички тълкуватели на Корана са 
единодушни, че под думата лудост в аета става въпрос за шейтанска лудост, 
която кара човек да са съблича, при влизането на джин в него. 
Мгият Тя съществува, а нейното въздействие е документирано и 
потвърдено в Корана и Суннета. Тя е от големите и огромни грехове, както 
гласи словото на пратеника (    

     ): ”Пзете се от седем пгубни 
(гях)”, рекоха: О, Пратенико на Аллах, кои са те? Рече: ”Съдужвнето с 
Аллх, мгият …” (Всепризнат хадис). Също така се споменава в словото на 
Аллах Всемогъщия, Великия: {И знех, че ойто го избее, не ще им дял з 
него в отвъдния живот} сура л акара   

я се зделя н дв вид ) Възли и злинния, чрез които 
магьосника се допира (си посредничи) до шейтаните, и това, което желае, 
като вреда за омагьосаният. ) Леств, които въздействат върху тялото на 
омагьосания, върху разума му, върху желанието и наклонностите му, тогава 
започва да си въобразява, че определени неща се движат, преобръщат и 
други подобни неща. Първия вид извършването му е Ширк, защото 
шейтаните не служат на магьосника, докато не прояви неверие към Аллах. А 
що се отнася до втория вид то той е пагубен и е грях от големите грехове, и 
всичко това се случва с позволението на Аллах Всемогъщия, Великия. 
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Всички творения се нуждаят от Аллах и от това, което е при Него, а Той е най-
богат от всички и не се нуждае от тях. Аллах Всемогъщия Великия заповяда на 
Неговите раби да Го зоват, казва Аллах Пречистия Всевишния:  {И рече вашия 
Господ “Зовете Ме, и Аз ще ви откликна! Онези, които от високомерие 
не Ми служат, ще влязат в Ада унизени} су и  Тоест: Възгордяват се 
спрямо зова към Мен. А Пратеникът на Аллах (    

     ) рече: “Който не 
се моли н Аллх (не Го умолява), то ой му се ядосв” (Ибну Мдже).  И въпреки 
това Аллах Пречистия Всевишния се радва, когато раба Го моли, и обича 
настоятелните, и ги приближава до Него. 
Сподвижниците на Пророка (    

     ) чувстваха това нещо, и всеки един 
от тях не се притесняваше да търси нещо от Аллах, и не си отнасяха техните 
проблеми в ръцете на някои от хората, и всичко това се дължеше на здравата 
им връзка с Аллах, и близостта им към Него, и Неговата близост към тях, 
както гласи словото Му: {И когато Моите раби те питат за Мен – аз съм 
наблизо…} су   Дуата заема важно място пред Аллах, и това е най-
почтеното нещо пред Аллах, даже дуата връща (променя) съдбата. И всеки, 
който е молил Аллах, то Той му е отвърнал, когато е изпълнил определените 
условия, и се дава на молещия се, едно от следните неща, които ги 
споменава Пратеника (    

     ), като казва: “Ням мюсюлмнин, ойто 
д се моли з ддено нещо, и в тзи ду (зов) д не е свъзн с 
пегешение или пеъсвне н одствен въз, и Аллх д не му 
отвъне с едно от тите нещ Или д му се отзове бъзо н дут, или д 
му го зпси з Ахиет (отвъдния живот), или д му пемхне подобн 
злин”,  рекоха: Тогава да увеличим призива си, а той рече: “Аллх е ози, 
Който нй-много отвъщ (тоест на даута)” (Ахмед). 
Видовете ду ) Дуа ибадет (зов в служенето), както е молитвата и 
говеенето. ) Дуа, чрез която търсиш, умоляваш.  
Певъзходството н делт (тоест кои от делата са по-превъзходни от 
другите) Дали четенето на Коран е по-превъзходно, или Зикир (споменаването 
на Аллах), или даута, зовът? Четенето на Корана е най-превъзходното дело, 
без съмнение, след това Зикир и след това дуата, това е като цяло, обаче 
понякога нещото, което е по-малко превъзходно може да е по-предпочитано 
и ценно от нещото, което е по-превъзходно от него като цяло, например 
дуата в деня Арафат (по време на поклонението  хадж) е по-превъзходна от 
четенето на Коран, също така Зикир, които се чете след молитвата е по-
превъзходен в това време (тоест след молитвата) от четенето на Коран. 
Пичините, з д бъде пиет дут Има два вида причини: Явна и скрита: 
Явнт пичин Даута да я предхождат добри дела, като даване на 
милостиня, абдест, молитвата, обръщането към Къбле, вдигането на ръцете, 
споменаване на Аллах Всемогъщия Великия, както подобава, използване 
(споменаване) имената и качествата на Аллах, които подхождат на самата 
дуа, та ако дуата е отправена за Дженнета, тогава раба трябва да се моли на 
Аллах търсейки Неговия благодат и Неговия рахмет. А когато се моли на 

Дут 
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Аллах срещу някой угнетител например, тогава не трябва да споменава 
имена като Милосърдния и Щедрия, а споменава имената Подчиняващия 
или Силния. Други причини за приемането на дуата: Изказването на поздрав 
и благослов към Пратеника на Аллах (    

     ) в началото на дуата или в 
средата или в края, също така признаването на дадените грехове, 
благодарност към Аллах за благодатите Му, възползването от времената, 
които са подходящи за дуа, които са споменати в сунната и са причина за 
приемането на дуата, а тези времена са много, ето и някои от тях:  
Ежедневните вемен: В последната третина на нощта, когато Аллах 
Всемогъщия Великия слиза на първото небе, между езана и икамета, след 
вземането на абдест, по време на поклона в седжде, преди даването на 
селям в молитвата, в края на молитвите, при завършването на Корана (тоест 
при цялото му прочитане), при кукуригането на петлите, по време на път, 
дуата на угнетения, също така човек, когато е в нужда, дуата на родителите 
към децата им, дуата на мюсюлманин за свой брат в негово отсъствие, при 
срещата с врага по време нa битката.  Пез седмицт: Петъчния ден и по-
конкретно в последния час на петъчния ден.   Пез месец Месец Рамадан 
при заговяването и при разговяването, през нощта Кадр, и в деня Арафат.   В 
свещените мест Джамиите като цяло, пред Кябе и по-специално при 
Мекаму Ибрахим, върху хълмовете Сафа и Мер`уа, на Арафат, Музделифе и 
Мина по време на поклонението Хадж, и преди пиенето на водата Земзем и др. 
) Вътешните (скритите) пичини преди дуата Истинското покаяние 
предходно на дуата, връщането на нещата на угнетения от вас човек. Храната, 
питието и облеклото ви да бъдат припечелени от халал, многото ибадет, и 
предпазване от забраните, предпазване от съмнителните неща и от 
(забранените) страсти. По време на дуата Отдадено сърце, сигурност 
убеденост в Аллах, силно завръщане и отправяне към Него, със смиреност, 
настойчивост, отправяне на даденото дело към Него и да не се обръща към 
нищо друго, и да е сигурен в отговора. 
Нещ, оито с печ, з пиемнето н дут Човек може да се моли и да 
не му бъде отвърнато, или да му закъснее отговора, а причините за това са 
много, ето и някои от тях:  Моленето на друг едновременно с Аллах.   
Подробности в дуата: Като например да се моли на Аллах да го опази от 
горещината на Джехеннема, от теснотата му и мрака му…. Достатъчно е да 
търси осланяне от Аллах, да го предпази от огъня само.   Дуата на 
мюсюлманина с гнет срещу някого или срещу самия себе си.   Дуа в която 
има прегрешение или прекъсване на родствените връзки.   Да се казва по 
време на дуата думата: Ао исш и подобни на нея, например, когато човек 
се моли да казва: “О, Аллах, ако искаш ми опрости и т.н).   Да бърза с 
отговора, казвайки: Молех се, но не ми бе отвърнато.   Да остави дуата (да 
не се моли) поради умора или омръзване, насищане.   Дуа с небрежно 
сърце.   Заставането пред Аллах с лошо поведение, Пратеникът на Аллах       
(    

     ) чу един човек да моли по време на молитвата си, и не 
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изказваше Саляту селям (да учи Аллахумме салли и Аллахумме барик, или да 
казва: Саллеллаху алейхи уе селлем), тогава Пророкът (    

     ), рече: 
“ози избъз”, след това го повика или повика друг човек и рече: “Когто 
няой от вс се моли, то не д зпочне с възхвлявнето и послвянето 
н Аллх, след тов д изже поздв и блгослов ъм Поо (   

   

  

 ), след тов д се помоли, з тов, от оето им нужд” (Тирмизи).  Да 
моли за нещо невъзможно, като това, да се моли да остане вечно жив в 
земния живот.   Крещенето и граченето на зовящия по време на дуата, казва 
Аллах Всемогъщия Великия: {Зовете своя Господ със смирение и дори в 
уединение! Той не обича престъпващите} су Ел Е  Ибну Аббас, казва: 
“Погледни към крясъка по време на дуата, и се пази от него, наистина аз 
заварих (живях заедно) с Пратеника на Аллах (    

     ), и нито той, нито 
неговите сподвижници вършеха, освен това, тоест: Страняха от кряскането” 
(Бухари).   Прекономерност в повишаването на тон по време на дуата, казва 
Аллах Всемогъщия Великия: {И не отслужвай гръмогласно своята 
молитва, нито я шепни, а потърси среден път в това} су Ис  а Айша 
–Аллах да е доволен от нея- казва: “Снижи си тона по време на дуата”. 
Желтелно е по веме н дут д бъде подеден в следнт подедб 
Първо Прославяне и възхвала към Аллах. Второ Селяту-селям към Пророка 
(    

     ). Трето Покаяние и признаване на греховете.Четвърто 
Благодарност към Аллах за Неговите благодати. Пето Дуата според 
шериата, която е събрана от достоверния суннет от Пророка (    

     ) 
или от предците (сахабите и табийн). Шесто Завършването на дуата да бъда 
с поздрав и благослов към Пророка (    

     ). 
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Видовете дуи Ду Птени н Аллх (    

      )зв 
     “    `”,

1
 

,   

  : 

          “ - 

` `    -” 
2
 

  

  

 

           
“  -      
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“Когато някой от вас види сън и обича този сън, наистина това е от 
Аллах, и нека да прославя Аллах за този сън, и да го разказва, а ако 
сънува друго нещо, което да го ненавижда, то този сън е от шейтана, 
тогава нека да се осланя на Аллах от лошото на този сън, и да не го 
споменава на никой, този сън няма да му навреди”  
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Дуа  (пожелание) 
на младоженеца 

           “   
 ,     ”


 

Който чуе 
гласа на 

петела или 
рева на 

магарето 

“Когато чуете рева на магаретата, то търсете осланяне при Аллах, 
наистина те (магаретата) са видели шейтана, а когато чуете гласа на 
петлите, търсете от Аллах благодатта Му, наистина те (петлите) са 
видели мелейкета”. “Когато чуете през нощта лаенето на кучетата и 
рева на магаретата, търсете осланяне при Аллах ..” 

                                                           
С Твоето име о, Аллах, умирам и живея. 
 Слава на Аллах с.т. ,коѝто ни съживи след като ни беше умъртвил и при Него е завръщането. 
  Чрез съвършените Слова на Аллах, моля да ме  опази от Неговия гняв и от Неговото наказание,и 

от злото на Неговите раби,и от подстрекателствата на шеѝтаните,и от тяхното присъствие! 
О,Аллах моля Те да ме опазиш да не се заблудя и да не бъда заблуден,да не допусна 

грешка и да не бъда въвлечен в грешка,да не угнетя и да не бъда угнетен,да не съм невеж и 
да не бъда въвлечен в невежество! 

В името на Аллах,уповавам се на Аллах!Няма мощ и няма сила освен от Аллах. 
С името на Аллах и благослов,и мир на Пратеника на Аллах!О,Аллах,разтвори за мен 

дверите на Твоето милосърдие! 
С името на Аллах и благослов,и мир на Пратеника на Аллах!О,Аллах ,умолявам те за Твоята 

щедрост!О,Аллах,закриляѝ ме от прокудения шеѝтан! 
 Аллах да  Те благослови и Аллах да го богослови за теб,и да ви събере в добро! 

Важни дуи, които трябва да се наизустят: 
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Когато някой 
ти разкрие, 
че те обича 

заради 
Аллах 

От Енес –Аллах да е доволен от него- предава, че един мъж е бил при 
Пророка (    

     ), след това друг мъж мина покрай тях, а 
първия рече: О, Пратенико на Аллах, наистина го обичам този човек, а 
Пророкът (    

     ) му рече: “Каза ли му”? а той отвърна: Не, 
каза: “Кажи му го”, тогава той го застигна и му рече: Обичам те заради 
Аллах, а той отвърна: Нека да те обича Този, заради Който ме обикна. 

Когато 
твоя брат 
мюсюлма

-нин 
кихне 

“Когато някой от вас кихне, то нека да каже: Елхамду лилляхи, а неговият 
брат или другар да му каже: Йерхамукеллах, и когато му каже 
Йерхамукеллах, нека да отвърне, казвайки: Йехдийкумуллаху уе йеслих 
баалекум”, а когато друговерец кихне и прослави Аллах, то му кажи: 
Йехдикумуллах (Аллах да те напъти), и не му казвай: Йерхамукеллах. 




 


 


  
“Ля иляхе иллеллахул азиймул халийм, ля иляхе иллеллаху раббул аршил 
азийм, ля иляхе иллеллаху раббус-семауати уел ерди уе раббул аршил 
керийм”.          “Аллаху Аллаху раббий, уе ля ушрику 
бихи шейен”.          “Я хайю, Я кайюм бирахметике 
естегийсу”.       “Субханеллахил азийм”.
срещу 

враговете 
            Дуа 

“Аллахумме мунзилил китаб уе муджриессахаб, серийал хисаб, 
ихзимил ехзаб, аллахумме ихзимхум уе зелзилхум”.  

Който 
стане през 

нощта

 
 

Ляяилахе иллеллаху уахдеху ляя шерийке ле, лехул мулку уе лехул 
хамду уе хуве аля кулли шей`ин кадийр. Елхамду лилляхи уе 
субханеллахи уеллаху екбер уе ля хауле уе ля куввете илля билляхи» 
след това рече: «Аллахуммег фир`лий (О Аллах опрости ми), или се 
моли за нещо друго, то на него ще му бъде отвърнато. А ако вземе 
абдест и отслужи молитва, то тя ще му бъда приета».
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Когато влиза в тоалетната, казва:         
“Аллахумме инний еузу бике минел хубуси уел хабааис”,   
а когато излезе, казва:  “Гуфранеке”.

                                                           
Няма друг бог освен Аллах,Всевеликия,Всеблагия!Няма друг бог освен Аллах, Господаря на 

великия Трон!Няма друг бог освен Аллах,Господаря на небесата и Господаря на земята,и 
Господаря на знатния Трон!  

Аллаху Аллах Господарят ми!И не съдружавам нищо с Него! 
О,Ти,коѝто си Всежив и Вечен!Търся спасение, чрез Твоята милост! 
Пречист е великият ми Господар! 
О,Аллах,низпослал Книгата,бърз в равносметката,срази съюзниците!О,Аллах,срази ги и ги 

разтърси! 
  Няма друг бог освен Аллах,един е Тоѝ,няма съдружник, Негово е владението и за Него е  

прославата, Тоѝ за всяко нещо има сила.. Слава на Аллах и пречист е Аллах, няма друг бог 
освен Аллах,превелик е Тоѝ. Няма сила и няма мощ освен, чрез Аллах. 

О,Аллах,няма нищо лесно освен, онова, което Ти си улеснил и Ти правиш тъгата да бъде по-лека. 
О,Аллах,моля Те да ме опазиш от грижата и тъгата, от безсилието и мързела, от страха и 

скъперничеството,и моля да ме опазиш от това,дългът да ме сломи и от съкрушението на хората. 
О,Аллах,търся убежище при теб ( от мъжките и от женските шеѝтани). 
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           “Аллахуммег фир лий зенбий 
куллеху диккаху уеджиллеху уе еу`уелеху уе ахираху, уе аляниетеху уе 
сирраху”.          “Субханеке раббий уе бихамдике, 
аллахуммег фир-лий”.             
   “Аллахумме инний еузу биридаке мин сехатике, 

уе би муафатике мин укубетике, уе еузу бике минке ля ухсий сенааен 
алейке, енте кема еснейт аля нефсике”.
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   “Аллахумме сай`ибен наафиан”  два или  три пъти  
  “Мутирна би федлилляхи уе рахметихи”     
и тогава може да се моли за каквото иска, защото Аллах отвръща на 
зова при валенето на дъжд. 

                                                           
О,Аллах,опрости ми всички грехове малки и големи, първи и последни, явни и скрити. 
Пречист си ти Господарю и възхвалата е за Теб.О,Аллах,опрости ме. 
О,Аллах,наистина търся убежище чрез Твоето удовлетворение от Твоето недоволство,и 

чрез Твоята прошка от Твоето мъчение и търся убежище  при Теб.Не спестявам възхвала за 
Теб,Ти както възхваляваш Себе си! 

О,Аллах, за Теб направих седжде  в Теб повярвах и на Теб се отдадох.Лицето ми прави седжде 
на Онзи,коѝто го сътвори и оформи, и със Своята сила и мощ създаде слуха и зрението ми. 

О,Аллах,отделечи ме от греховете, както си отделечил изтока от запада!О,Аллах,пречисти 
ме от греховете, както се почиства  мръсотията от бяла дреха!О,Аллах,отмиѝ греховете ми 
със сняг, вода и скреж! 

 О,Аллах,наистина дълбоко угнетих душата си,а никоѝ не опрощава греховете, освен 
Теб!О,Аллах,опрости ме и се смили над мен!Наистина Ти си Опрощаващия, Милосърдния. 

О,Аллах,помогни ми да Те споменавам,да Ти благодаря и добре да Ти служа! 
О,Аллах,наистина Те моля да ме опазиш от неверието и бедността, и от наказанието в гроба! 
О,Аллах, стори го изобилен и благодатен! 
Даден ни бе дъжд с благодатта на Аллах и Неговата милост! 
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Пророка (    

     ), когато видеше нещо, което обича, казваше: 
   ”Елхамду лилляхи еллезий би ни`метихи 
тетиммус-салихат”,  
а когато видеше нещо, което ненавижда, казваше:   
”Елхамду лилляхи аля кулли хаал” 
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О,Аллах, моля те за наѝ-доброто от този (вятър) и за наѝ-доброто, което тоѝ носи, и за наѝ-

доброто ,което се изпраща с него.И Те моля да ме опазиш от неговото зло, и от злото, което 
се изпраща с него! 

 О,Аллах, стори я (луната) на безопасността и вярата на благополучието, и Исляма.Луна на 
доброто и напътствието.Моят и твоят господар е Аллах! 

   Поверявам на Аллах твоята религия и това, което ти е поверено, и завършека на делата ти! 
Поверявам ви на Аллах, при Когото не се губи нищо от повереното Нему! 
Слава на Аллах, с Чиято благодат се осъществяват праведните дела! 
Слава на Аллах за всяко състояние! 
Аллах е Наѝ-великият! Аллах е Наѝ-великият! Аллах е Наѝ-великият!Пречист е Онзи, Коѝто 

подчини това (средство) за нас, ние сме неспособни за това.При нашият Господар ще се 
завърнем.О,Аллах, умоляваме Те в това наше пътуване за благочестие ,боязън пред Теб и 
дела, които одобряваш.О,Аллах, облекчи за нас това наше пътуване и скъси разстоянието 
му за нас!О,Аллах, Ти си закрилникът при пътуването и покровителят в 
семеѝството!О,Аллах, моля Те да ме опазиш от трудностите на пътуването и от потискаща 
гледка,от лошите обрати в имота и семеѝството!Завръщащи се, покаѝващи се ,обожаващи 
нашия Господар, прославящи сме ние! 
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“Аллахумме еслемту нефсий илейке уе феууед`ту емрий илейке уе елдже`ту 
захрий илейке рахбетен уе рагбетен илейке, ля мел`джа уе ля менджа минке 
илля илейке, аменту би китабике еллезий ензелте, уе би небийке еллези 
ерселте”.
                 “Елхамду лилляхи 
еллезий ет`амена уе секана уе кефана уе аауана, фе кем миммен ля кяфий 
леху, уе ля му`вие”.  
         “Аллахумме киний азабеке йеуме теб`асу 
ибадеке”.  
             
  

“Субханеке аллахумме раббий, бике уеда`ту дженбий уе бике ерфеуху, ин 
емсекте нефсий фег фир леха, уе ин ерселтеха фехфез`ха бима техфезу бихи 
ибадекес-салихий”  
След това наплюва в ръцете си и учи сура Феляк и сура Нас и забърсва цялото 
си тяло”. “Да не спи през цялата нощ, докато не прочете сура Сежд`де и сура 
Мулк”. 




 





 



 







 


 





 





  

“Аллахумме идж`ал фий калбий нуран, уе фий лисаний нуран, уе фий сем`ий 
нуран, уе фий бесарий нуран, уе мин феукий нуран, уе мин тях`тий нуран, 
уе ан йемийний нуран, уе ан шималий нуран, уе мин емамий нуран, уе мин 
халфий нуран, уедж`ал фи нефсий нуран, уе еа`зим лий нуран, уедж`ал лий 
нуран, уедж`алний нуран, аллахумме еа`тиний нуран, уедж`ал фий асабий 
нуран, уе фий лехмий нуран, уе фи демий нуран, уе фий ша`рий нуран, уе 
фий бешерий нуран”.

5 

                                                           
О,Аллах, аз Ти отдадох душата си, поверих Ти делата си, потърсих убежище при Теб от 

желание по Теб и от страх.Няма убежище и няма избавление от Теб, освен при Теб.Аз 
повярвах в Книгата, която си низпослал и в пратеника, коѝто си изпратил. 

Слава на Аллах, коѝто ни нахрани, напои, защити и подслони.Защото, колко (хора) нямат 
подслон и закрила! 

О,Аллах, пази ме от Твоето мъчение в Деня, когато ще съживиш Своите раби! 
Пречист си Ти О,Аллах,Господарю моѝ. .За теб положих моята страна (на главата) и за Теб я 

вдигам.Ако вземеш душата ми,то опрости я!А, ако ми я върнеш,то пази я с това, с което 
пазиш праведните Ти раби! 

О,Аллах, вложи в сърцето ми светлина, и в езика ми светлина, и в слуха ми светлина, и в 
зрението ми светлина.И стори над мен да има светлина, и под мен да има светлина, и от 
дясно Да имам светлина и от ляво да имам светлина, и пред мен да има светлина, и зад 
мен да има светлина.И Стори в душата ми светлина, и направи светлината ми велика!И ми 
стори светлина, и мен ме стори светлина .О,Аллах, даѝ ми светлина!И стори в тъканите ми 
светлина, и в плътта ми светлина, и в кръвта ми светлина, и в косата ми светлина, и в кожата 
ми светлина! 
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“Няма раб, който да го сполети мъка или тъга и да рече:  


 
Аллахумме инний абдуке уе ибну абдике уе ибну еметике наасийетий би 
йедике мадин фийе хукмуке адлюн фийе кадауке, ес`елюке би кулли исмин 
хуве леке семмейте бихи нефсеке, еу аллемтеху ехаден мин халкике, еу 
ензелт ху фий китабике, еу исте`серте бихи фий илмил гайби индеке ен 
тедж`алел кур`ане рабийа калбий уе нуура садрий уе джиляя`е хузний уе 
зехаабе хеммий.   И Аллах да не му премахне тъгата и мъката му, и да замени 
на нейното място с добро”

 

                                                           
О,Аллах, напъти ме с Твоето знание, моля Те да ми дариш способност, с Твоята способност 

и Те моля за великата Ти щедрост!Ти можеш, аз не мога. Ти знаеш, аз не знам. Ти си 
Всезнаещият таѝните.О, Аллах, ако знаеш, че това дело-/тук се назовава  конкретната 
нужда/е добро за мен, за религията ми, живота и бъдещето ми-отсъди го за мен и го 
облекчи, после ме благослови в него!Ако Ти знаеш, че това дело е лошо за мен, за моята 
религия, живот и бъдеще-отделечи го от мен, и ме отделечи от него, и отсъди за мен 
доброто, където и да е то,после ме стори доволен от него! 

(О, Аллах, опрости го и го пожали, и го избави, и го извини, и му дай щедър прием, и разшири за 
него входа, и го измий с вода, сняг и скреж, и го пречисти от греховете, както пречистваш от 
мръсотия бяла дреха, и му дари в замяна дом по-добър от неговия дом, и семейство по-добро 
от неговото семейство, и съпруга по-добра от неговата съпруга, и го въведи в Дженнета, и го 
избави от мъчението на гроба и мъчението на Огъня) 

О,Аллах, наистина съм Твоѝ  раб, син на Твоѝ раб, син на Твоя робиня, перчемът ми е в 
Твоята ръка,вече си отсъдил това ,което ще ми се случи и си го предписал с мъдрост и 
справедливост.Призовавам те с всяко име, което е Твое,с което си именувал Себе си или си 
научил някое от твоите творения, или си низпослал в Твоята Книга, или си спотаил в 
неведомото знание при Теб, да направиш Корана изворът на сърцето ми ,и светлината в 
гърдите ми, и средството за премахване на грижата и тъгата ми! 
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Аллах Всевишния предпочете хората пред останалите творения, и ги удостои 
с благодатта, а именно да говорят, като им стори за това като средство езика. 
Езикът е благодат, който се използва както в добро така и в лошо, а който го 
използва в добро то той е достигнал щастието в земния живот и висока 
степен в Дженнета (рая), а който го използва в лошо той ще го погуби както в 
земния, така и в отвъдния живот, и най-превъзходното, с което може да се 
оползотворява времето чрез езика е четенето на Корана, след това 
споменаването на Аллах.  
Превъзходството в споменаването на Аллах: Споменати са много хадиси по 
този въпрос, от тях е и словото на Пратеника на Аллах (    

     ), който 
казва: “Да ви известя ли за най-превъзходното дело, и най-чистото пред 
Управляващия, и което е най-издигнато в степенните ви, и е по-
превъзходно за вас от това да раздавате злато и сребро, и по превъзходно 
за вас, отколкото да срещнете врага и да ги убивате и те да ви убиват”? 
Рекоха: Разбира се О, Пратенико на Аллах (     

      ). Рече: 
“Споменаването на Аллах” (Тирмизи). И словото му (    

     ): “Примера 
с този, който споменава Господаря си и този, който не Го споменава е като 
примера с живия и мъртвия” (Всепризнат хадис). И словото на Аллах 
Всемогъщия Великия в хадис кудси: “Аз съм при мисълта на Моя раб, когато 
си помисли за Мен, и Аз съм със него, когато Ме спомене, и ако Ме 
спомене в душата си, то и Аз го споменавам в душата Си, а ако ме спомене 
пред група от хора (пред аудитория), то Аз го споменавам в аудитория по-
достойна от неговата (тоест пред най-превъзходните мелейкета), и ако се 
приближи към Мен с една педя, то Аз се приближавам към него с един 
лакът”. (Бухари). Също така словото на Пратеника на Аллах (    

     ): 
“Изпревариха Муферридуун” рекоха: О, Пратенико на Аллах! Кои са тези 
Муферридуун? А той рече: “Мъжете и жените, които споменават много 
Аллах” (Муслим). Също така словото му (    

     ) когато заръчаше на 
един от сподвижниците си: ”Нека езика ти да продължава да е влажен със 
споменаването на Аллах” (Тирмизи). И още много хадиси има, които са 
свързани с тази тема. 
Удвояването на наградата: Удвоява се наградата на праведните дела, така 
както се удвоява наградата от четенето на Корана, и това е така поради две 
причини:  Според вярата в сърцето на човека, искреността му и обичта му към 
Аллах.  Според размишляването на сърцето му върху Зикира (споменаването 
на Аллах) и ангажирането му, така че да не е (споменаването) само с език. И ако 
това се осъществи, то Аллах му премахва всичките грехове (но само малките, 
а за големите е нужно покаяние), и му дава пълна награда, и обратното. 
Ползите от споменаването на Аллах (Зикир: Шейхул Ислям, казва: Зикира за 
сърцето е като водата за рибата, и как ще е положението на рибата, когато 
напусне водата? 

Сполучливата търговия 
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 Наследява обичта на Аллах и близостта до Него, и Неговото задоволство, 
наблюдаването Му и респекта от Него и завръщането, покаянието към Него, 
и му помага да Му служи по-добре.  Премахва бедата и тъгата от сърцето 
му и вкарва радост и щастие, и сърцето наследява сила, живот и пречистване.  
В сърцето на човек има празнота, която не я запълва нищо друго, освен 
споменаването на Аллах, и закоравялост, която не я премахва и не я смекчава 
нищо друго, освен споменаването на Аллах. Лекът на сърцето, лечението 
му, силата му и сладостта му, и никаква сладост не е равна на тази. А 
небрежността е неговата болест. Малкото споменаване на Аллах, е довод 
за двуличие, а многото споменаване е знак за силата на вярата и истинска 
обич към Аллах, защото който заобича нещо, то усилва неговото 
споменаване. Раба, когато опознае (споменава) Аллах, в охолството (в 
здравето), то Аллах  се отзовава на този раб, когато е в трудност, и по 
специално при смъртта и нейната агония. То е причина за избавянето от 
наказанието на Аллах, и е причина за спускането на спокойствие (в това 
сърце), и обкръжаване от милостта, и търсенето на прошка от страна на 
мелейкетата за този раб пред Аллах. По този начин езика споменавайки 
Аллах, страни от празнословие, одумване, сплетни, лъжи и други неодобрени 
и забранени от религията неща. То е от най-лесните ибадети, най-
възвишените и най-превъзходните, и чрез него човек си засажда дървета в 
Дженнета. Облича (дарява) сърцето на  споменаващия със сладост и 
светлина, и респект. Споменаването е светлина в земния живот, в задгробния 
живот и при съживяването.  То е причина Аллах да е доволен от този раб, а 
мелейкетата изказват благослов към него (молят се за него). И Аллах 
Всемогъщия Великия се гордее със споменаващите Го (раби) пред Неговите 
мелейке. Най-превъзходни от извършващите добри дела, са тези, които 
споменават най-много Аллах Всемогъщия, Великия. И най-превъзходните 
говеещи са тези, които споменават най-много Аллах по време на тяхното 
говеене. Улеснява трудното, улеснява човека, който е в трудно положение, 
намаля трудностите, причина е за препитанието на раба и заздравява тялото. 
Прогонва шейтана, потушава го, опозорява го и го унижава. 
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Ползи и следи от тяхБрой и времеЕжедневните дуиN 
Този човек не го 

приближава шейтана, и 
този ает е причина човек да 

влезе в Дженнета 

Сутрин, вечер, преди лягане 
и след задължителните 

молитви 

Аетул  Курсий –  ает 
от сура Бакара

1 

Достатъчни му са да го 
предпазят от всяка една 

злина. 

Веднъж през нощта, също 
така се чете в къщата по 

всяко едно време 

Последните два аета от 
сура Бакара  (, ) 

2 

Предпазват го от всичко  пъти сутринта и пъти 
вечерта 

Сура Ихляс, сура Феляк и 
сура Нас 

 

Не го сполетява внезапна 
беда и нищо не може да му 

навреди. 

езвече

“Бисмилляхи еллезий ля йедурру 
меа исмихи шейун фил ерди уе ля 
фиссемаа уе хувес семийул 
алийм”

4 
 

Щоведящеещ
оддееме. 

вече
койомеездде
доллмомяо

“Еузу би келиматилляхит 
тааммат мин шерри маа 
халек” 

 

Аллхмедочез
ов,коеогожвв
земяовдяжво. 


вече

“Хасбиеллаху ля иляхе илля хуве 
алейхи теуеккелту уе хуве 
раббул аршил азийм”

 

Аллхедоволеооз
човек. 


вече

“Радийту билляхи раббен, уе бил 
ислями дийнен, уе би мухаммедин 
небийен” 

7 

Докмеое
одекве

(чве)дечз
д. 

С


вече

“Аллахумме бике есбехна уе бике емсейна уе 
бике нехйя уе бике немуут уе илейкен 
нушур”, а през вечерта да каже: ”Аллахумме 
бике емсейна уе бике есбехна уе бике нехйя уе 
бике немут уе илейкел месийр”

 

Поок(    

      ) 
учеше тази дуа. Сутрин 

“Есбехна аля фитратил ислям уе келиметил 
ихляс уе дийни набийна мухаммед (   

   

  

 ),  уе миллете ебийна ибрахийм (   
)

ханийфен муслимен уе маа кяне минел 
мушрикийн” 

 

То този човек е изказал 
благодарността си за деня и 

вечерта. 

Сутрин 
и 

вечер 

“Аллахумме маа есбеха бий мин ни`метин еу 
би ехадин мин халкике фе минке уахдеке ля 
шерийке леке фелекел-хамду уелекеш-
шукру”, а през нощта казва: Маа емсаа бий  
еу ….. 

10 

                                                           
 

  
 

 


  

Ежедневни дуи, през сутринта и вечерта 
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Който го каже четири пъти, 
то Аллах го освобождава от 

огъня.

 пъти 
сутрин 

и  
пъти 

вечер 

“Аллахумме инний есбехту ушхидуке уе 
ушхиду хамелете аршике уе меляикетике уе 
енбияеке уе джемийа халкике биеннеке енте 
Аллаху ля иляхе илля енте уе енне 
мухаммеден абдуке уе расуулюке”, а през 
нощта казва: “Инний емсейту ……. 

 

Предпазва го 
от 

нашепванията 
на шейтана 

Сутрин 
вечер и 

преди сън 

“Аллахумме фатирас-семауати уел ерди аалимул 
гайби уеш-шехадети раббе кулли шей уе мелийкеху, 
ешхеду елля иляхе илля енте,, еузу бике мин шерри 
нефсий уе мин шерриш-шейтани уе ширкеху уе ен 
ектериф аля нефсий сууен еу еджерраху иля муслимин” 

 

Премахва му тъгите и 
бедите, и му улеснява 
погасяването на дълга. 

Един път 
сутрин и 
един път 

вечер 

“Аллахумме инний еузу бике минел хемми уел 
хузни уе еузу бике минел аджези уел кесели уе 
еузу бике минел джубни уел бухли, уе еузу бике 
мин галабетит дейни уе кахрир-риджали” 

 

Който я прочете с 
убеденост през деня, и 
след това умре в същия 
ден, или пък я прочете 
през нощта и на същата 
вечер почине, то този 

човек ще е от обитателите 
на Дженнета. 

Тази дуа се 
казва: 

“Господаря на 
опрощението” 
учи се сутрин и 

вечер. 

“Аллахумме рабби ля иляхе илля енте 
халектений уе ена абдуке уе ена аля 
ахдике уе уеа`дике мес`тета`ту еузу 
бике мин шерри маа сана`ту абу`у 
леке бини`метике алейе уе абу`у леке 
би зeнбий фег`фир лий феиннеху ляя 
йегфируз-зунуубе илля енте” 

 
 

Пророкът (    

      ) 
заръча на дъщеря си 

Фатима да чете тази дуа.
Сутрин и вечер. 

“Я хайю я, кайюм бирахметике 
естегийсу еслих лий ша`ний куллеху уе 
ля текил`ний иля нефсий тарфете 
айн” 

 

Пророкът (   

   

  

 ) е учил тази 
дуа. 

 пъти 
сутрин и  

пъти вечер. 

“Аллахумме  аафиний фий  сем`ий, аллахумме 
аафиний фий бесарий, аллахумме инний еузу 
бике минел куфри уел фекри, аллахумме инний 
еузу бике мин азабил кабри ля иляхе илля енте” 

 

Пророкът (   

   

  

 ) никога не 
пропускеше тези 

слова нито сутрин, 
нито вечер без да ги 

прочете. 

Сутрин и 
вечер. 

“Аллахумме инний ес`елюкел аафиете фий 
диний уе дюн`яе уе ехлий уе маалий, 
аллахуммес-тур ауратий уе аамин рау`аатий, 
аллахуммех физ`ний мин бейне йедейе уе мин 
халфий уе ан йеминий уе ан шималий уе мин 
феукий уе еузу би азаметике ен угтаале мин 
тяхтий” 

 

Тези слова са по-
превъзходни, от 

колкото да стоиш от 
утрото до изгрева да 

правиш Зикр. 

 пъти 
сутрин. 

“Субханеллахи уе бихамдихи адеде халкихи, уе 
рида нефсихи, уе зинете аршихи, уе мидаде 
келиматихи” 
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N 
Превъзходно 

слово или дело. 
Неговата награда спомената в сунната, 

Пророка (    

      )рече: 

 

“Ля иляхе 
иллеллаху уах`деху 

ляя шерийкеле 
лехул мулку уе 

лехул хамду уе хуве 
аля кулли шейн 

кадийр” 

“Който каже през деня сто пъти “Ля иляхе иллеллаху 
уах`деху ляя шерийкеле лехул мулку уе лехул хамду уе 
хуве аля кулли шейн кадийр” то се равнява все едно е 
освободил десет роба, и му се записват сто добрини, и му 
се премахват сто злини, и това за него е убежище срещу 
шейтана за целия негов ден, докато замръкне, и никой не 
може да дойде с по-превъзходно нещо от него, освен 
някой който е казал тези слова повече от него”. 

 

“Субханеллахил 
азийм уе 

бихамдихи”. 

“Който изрече: Субханеллахил азийм уе бихамдихи” то на 
него му се засажда палма в Дженнета (в неговато място)”. 

 

(Субханеллахи уе 
би хамдих). 

(Субханеллахи уе 
би хамдих 

субханеллахил 
азийм). 

“Който каже сто пъти  “Субханеллахи уе бихамдих”
опрощават му се греховете, дори те да са колкото пяната на 
морето, и на Съдния ден никой няма да дойде с по-
превъзходни слова от него, освен човек който е изрекъл 
същите слова, колкото него или повече от него”. “Две думи, 
леки на езика, тежки на везната, обичани от Всемилостивия: 
“Субханеллахи уе би хамдих субханеллахил азийм”. 

 

Търсенето на 
Дженнета и 

усланянето от Огъня 
(по време на дуата) 

“Който потърси три пъти от Аллах Джженет, то Дженнета, 
казва: О, Аллах! Въведи го в Дженнета, а който се услана 
и търси закрила от Огъня три пъти, то Огъня, казва: О, 
Аллах! Избави го от Огъня” 

 
“Ля хауле уе ляя 

куввете илля 
билляхи” 

“Да те насоча ли към съкровище от съкровищата на 
Дженнета”? Рекох: Разбира се. Тогава Пророкът (   

   

  

 ), рече: “Ля хауле уе ляя куввете илля билляхи”. 

 

Откуп при 
говоренето в 

дадена 
сбирка. 

“Който стои на дадена сбирка и прекали с празните приказки, и 
преди да стане от сбирката, каже: “Субханеке аллахумме уе 
бихамдике ешхеду елля иляхе илля енте естег`фируке уе етуубу 
илейке”, то на него му се опрощават тези празнословия”  

 
Наизустяване-то на първите 
десет аета от сура Пещерата 

“Който наизусти първите десет аета от сура 
Пещерата, той ще бъде предпазен от Деджала”. 

 
Селяту-селям  (изказването 

на поздрав и благослов) към 
Пророка (    

      ) 

“Който изрече към мен саляту-селям един път, то 
Аллах изказва към него десет пъти благослов, и му 
опрощава десет гряха, и му повишава десет степени”. 

 

 
Четенето на 
някои аети и 

сури от 
Свещения 

Коран 

“Който прочете през денонощието петдесет аета, то той не се 
записва от небрежните, а който прочете сто аета, то той се 
записва сред смирените, а който прочете двеста аета, то на
Съдния ден Корана няма да застава срещу този човек (че не го е 
чел), а който прочете петстотин аета, то на него му се записва 
като награда едно купище от наградата от Корана”.“Който
прочете десет пъти: “Кул хувеллаху аахад”, то Аллах му строи 
дом в Дженнета”, “Кул хувеллаху ахад се равнява (по награда в 
четенето) на една трета от Корана”. 

 

Наградата на 
муеззините 

“Наистина всяко едно нещо, което чуе гласа на муеззина, без 
значение дали е джин или човек, то това нещо ще свидетелства 
за този муеззин на Съдния ден”. “Муеззините ще бъдат с най-
дълги шии на Съдния ден”. 

Слова и дела, за които са 
споменати големи награди. 
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Повтарянето след 
муеззина (тихо) и 
дуата след езана 

“Който каже дуата след като чуе езана: Аллахумме рабби 
хазихи да`уетит-тааммат, уес салятил кааиме, ати 
мухаммеден ел уасилете уел фадилете, уеб`асху мекамен 
мехмуделлезий уеад`теху, този човек ще заслужи моето 
застъпване на Съдния ден. 

 
Вземането на 

цялостен абдест 
“Който вземе абдест и го вземе цялостно, то неговите 
грешки излизат от тялото му, даже и изпод ноктите му”. 

 

 
Дуата след абдест 

“Няма от вас човек, който когато вземе цялостен абдест и 
каже дуата: Ешхеду елля иляхе иллеллах уе ешхеду енне 
мухаммеден абдуллахи уе расулюху”, и да не му се отворят 
осемте врати на Дженнета, и ще влезе от която си пожелае” 

 
Два рекята нафиле 
намаз след абдеста 

“Няма човек от вас, който да вземе цялостен абдест след 
това да отслужи два рекята с обърнато лице и 
съсредоточено сърце, и да не заслужи Дженнета”. 

 
Многото 

стъпки към 
джамиите 

“Който върви към джамията да отслужи молитвата с колектива, то една 
негова стъпка му премахва една негова злина, а чрез друга негова 
стъпка му се записва една награда, отивайки и връщайки се”.  

 
Тръгването към 

джамията 
“Който върви към джамията или се връща от нея, то Аллах му е 
подготвил в Дженнета приеми, всеки път, когато е заминавал и 
се е връщал” 

 

П
од

го
то

вк
а 

и 
по

др
ан

яв
ан

е 
за

 
пе

тъ
чн

ат
а 

м
ол

ит
ва

 "Който се изкъпе в петъчния ден, и отиде рано на джамията и завари 
първото хутбе, и се приближи и слуша (хутбето) и мълчи, то за него има 
за всяка стъпка, която е стъпил награда за цяла година, като че ли е говял 
и е кланял нощна молитва през тази година". “Когато човек се почисти за 
петъчната молитва (тоест се изкъпе), и се почисти възможно най-добре, 
след което се намаже от неговото мазило или се напарфюмира от 
семейния парфюм, и не разграничава между двете, след това се кланя 
колкото му е предписано, след това мълчи, когато Имама говори, тогава 
му се опрощават (малките грехове) от този петък до следващия”. 

 

Заварването на 
началния текбир 

в молитвата 

“Който се кланя заради Аллах четиридесет дена като се 
включва в началния текбир (заедно с Имама), то на него му се 
записват две отдалечавания: Отдалечаване от огъня (на 
Съдния ден) и отдалечаване от двуличие”. 

 
Изпълнението на задължителната 

молитва с колектив 
“Колективната молитва е по-превъзходна от 
индивидуалната двадесет и седем пъти”. 

 

Изпълнението на 
нощната молитва 

и сутрешната с 
колектива  

“Който изпълни нощната молитва с колектива, като че ли се е 
кланял половината нощ (нафиле), а който изпълни сутрешната 
молитва с колектива, като че ли се е кланял цяла нощ 
(нафиле)”. 

 
Изпълнението на 

молитвата в първата 
редица 

“Ако знаят хората (каква е наградата), за езана и в първата 
редица, щеше да се надпреварват, и ако се наложеше, 
щеше да си хвърлят за тях жребий”.  

 

Спазване 
(изпълнение) на 

суннетите в 
молитвите 

“Който кланя през деня и през нощта дванайсет рекята,  то 
на него му се строи къща в Дженнета, четири рекята преди 
обедната молитва и два след нея, два рекята след 
вечерната молитва (Акшам), два рекята след нощната 
молитва и два рекята преди сутрешната молитва”. 
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Увеличаването на 
допълнителните 

молитви и тяхното 
скриване (от 

хората) 

“Стреми се да се покланяш повече на Аллах, наистина няма 
момент, когато да се покланяш на Аллах, и Той чрез него да 
не те издигне на по-висока степен, и да ти премахне грешка”. 
«Допълнителната молитва на човек, когато хората не го 
виждат, се равнява на молитвата му когато го виждат на 
дведесет и пет пъти». 

 

Суннета на сутрешната 
молитва и 

задължителната 
молитва 

“Двата рекята суннет са по-добри от земното кълбо и 
всичко в него”.“Който отслужи сутрешната молитва, то 
този човек е под закрилата на Аллах Всемогъщия 
Великия”. 

 

Молитвата 
“ДУХА” 

 

“Всяка сутрин когато се събуди човек трябва да дава за всяка 
кост (става) от тялото садака: Поздравът на този, който 
срещнеш е садака, да повели одобреното е садака, да забрани 
порицано също е садака, да премахне нещо лошо от пътя (по 
който минават хората) също е садака, също когато извършва 
полов контакт със съпругата си е садака, и достатъчно за всичко 
това (тоест да даде садака за всяка една кост от тялото) е да 
кланя два рекята молитвата Духа”. 

 

Който остане на мястото 
си, където е изпълнил 

молитвата и споменава 
Аллах 

“Мелейкетата изказват благослов към този от вас, 
който си остава на мястото и споменава Аллах, 
докато не е проговорил, и казват: О, Аллах! Опрости 
му. О, Аллах! Помилвай го”. 

 

Споменаването на Аллах 
след сутрешната молитва, 

която е изпълнена с 
колектива, докато изгрее 

слънцето, след това се 
кланят два рекята 

“Който отслужи сутрешната молитва с колектива, 
след това седи и споменава Аллах, докато изгрее 
слънцето, след това отслужи два рекята, то неговата 
награда е, сякаш е изпълнил поклонението хадж и 
умра, цялостно, цялостно, цялостно”. 

 

Който стане през нощта 
да се кланя нощен намаз 
и събуди  съпругата си, и 

тя да се кланя 

“Който стане през нощта и събуди съпругата си, след 
което отслужат нощен намаз заедно, то те биват 
записани от тези, които споменават много Аллах”.  

 

Който е възнамерил да се 
кланя нощен намаз, обаче 

съня го е надвил 

“Когато човек се кланя през нощта нощен намаз и 
някой път съня го надвие (и се успи), то Аллах му 
записва награда все едно се е кланял, а този сън, 
който е спал за него е садака”. 

 

Дуа при 
влизането в 

пазара 

«Ля иляхе иллеллаху уахдеху ляя шерийке ле, лехул мулку 
уелехул хамду, юх`ий уе юмийт, уе хуве хайюн ля йемуут би 
йедихал хайру уе хувe аля кулли шейн кадийр: То Аллах му 
записва един милион добрини и му премахва един милион злини 
и му издига един милион степени». 

 

Субханеллахи, Елхамду 
лилляхи и Аллаху екбер 
 пъти, и след тях да се 

каже: Ля иляхе 
иллеллах, в края на 

задължителната 
молитва. 

“Който каже в края на молитвата  пъти Субханеллахи,
 пъти Елхамду лилляхи и  пъти Аллаху екбер, това 
са деветдесет и девет и след това ги допълни до сто 
като каже: “Ля иляхе иллеллаху уахдеху ля шерийкеле 
лехул мулку уе лехул хамду уехуве аля кулли шейн 
кадийр”, то на него му се опрощават греховете, дори те 
да са колкото пяната на морето”. 
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Четенето на аетул Курсий 

( ает от сура акара), след 
всяка задължителна молитва 

“Който чете след всяка задължителна молитва 
аетул Курсий, нищо не му пречи да влезе в 
Дженнета, освен смъртта му”. 

 

 
Посещението 

на болен човек 

“Няма мюсюлманин, който да е посетил друг болен 
мюсюлманин сутринта, и седемдесет хиляди мелейкета да не се 
молят (на Аллах) за него, докато замръкне, а ако го е посетил 
през вечерта, то седемдесет хиляди мелейкета се молят за 
него, докато осъмне, и за него ще има градина в Дженнета” 

 

Дуа за този, 
който го е 

сполетяла беля 

«Който види друг човек с дадена беля (която го е сполетяла), и 
каже: Слава на Аллах, Който ме спаси от това, което те изпита и 
ме предпочете пред много от творенията с превъзходство» то 
този човек, няма да го сполети тази беля. 

 

Който изкаже 
съболезнование на 

човек, който го е 
сполетяла беда 

“Който изкаже съболезнование на човек, който го е 
сполетяла беда, то за него има награда, колкото на 
сполетелия го беда”. “Няма вярващ, който да е изказал 
съболезнование на своя брат, когато го е сполетяла беда, и 
Аллах да не го е облякъл с одеждите на почитта”. 

 

Дженазе молитвата, 
и след това 

изпращане на 
мъртвеца, докато 

бъде погребан 

“Който изпрати мъртвец, и стои докато му се отслужи 
дженазе молитвата, то за този човек има награда колкото 
един Кират, а който присъства, докато бъде погребан, то за 
него има награда два Кирата. еше му казано: Какво 
представляват два Кирата? А той отвърна: “Колкото две 
огромни планини”. А Умар –Аллах да е доволен от него,
рече: Пропуснали сме много Кирати. 

 

Строенето на 
джамии заради 

Всевишния 
Аллах 

“Който построи джамия, дори тя да е малка, колкото птичи 
кафез, то Аллах му строи къща в Дженнета” (Под птичи кафез
се разбира, че тя дори да е малка, да се събират малко хора, а не 
че да е действително като птичи кафез). 

 

 
Раздаването 

“Всеки ден, когато се разсъмва идват две мелейкета и едното от 
тях казва: О, Аллах! Дай на раздаващия допълнително 
богатство, а другото мелейке казва: О, Аллах! Дай на стиснатия 
унищожение (прахосване на средствата)”. 

 

М
ил

ос
ти

ня
та

 
(с

ад
ак

ат
а)

 

“Садаката не намалява имуществото, а когато раба проявява прошка, то 
Аллах го дарява със сила, а когато раба проявява смирение пред Аллах, 
тогава Аллах го въздига”. “Един дирхем е изпреварил сто хиляди 
дирхема”. Рекоха: О, Пратенико на Аллах! Как така? Рече: Един мъж е имал 
два дирхема, и е взел единия и го е дал садака, а друг който е имал 
прекалено много богатство е взел една (малка) част от парите си, която е 
сто хиляди и ги е дал садака”. «няма мюсюлманин, който да е посадил 
дърво или растение и от това растение или дърво да се хранят хора, птици и 
животни, и да не му се запише садака» 

 
Даването на заем, 
без да взема след 

това никакви облаги  

“Когато един мюсюлмани даде на свой брат мюсюлмани 
два пъти заем, то това се равнява все едно му е дал един 
път садака”. 

 

Изтърпяването 
(изчакването) на 
човек, който е в 

затруднено 
положение 

«Който прояви търпение към човек, който е в трудност и го 
изчака (да си му върне дългът), то за този човек за всеки 
ден му се записва награда, като за садака преди да му е 
опростил дълга, а който го опрости то на него му се записва 
за всеки ден двойна садака». 
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Един ден 

говеене заради 
Аллах 

“Който говее един ден (нафиле) заради Аллах, то Аллах 
отдалечава лицето на този човек от огъня седемдесет години”. 

 

Говеенето по три 
дена от всеки месец, 
в деня Арафа (тоест 

един ден преди 
Курбан байрам), и в 

деня Ашура. 

“Говеенето през всеки месец по три дена, се равнява все 
едно е говял през цялата година”. “е попитан за говеенето 
през деня Арафат, а той рече: “То е причина за 
опрощаването на греховете през миналата година и 
текущата”. “е попитан за говеенето в деня Ашура, а той 
рече: “То е причина за опрощаването на греховете за 
изминалата година”. 

 

Говеенето на шестте 
дена през месец 
Шаууаль (месеца 
след Рамадан).  

“Който говее през месец Рамадан, след това го последва 
(тоест говеенето) с шест дена от месец Шаууаль (то 
наградата му е) все едно е говял през цялата година” 

 
Изпълнението на 

молитвата Тервих до 
край с Имама 

“Наистина, когато човек изпълни молитвата с Имама до 
край, то на него му се записва все едно се е кланял през 
цялата нощ”. 

 

Приетият 
Хадж 

"Който извършва поклонението хадж и не пристъпва в съвкупление 
(тоест не прави полов контакт с жена си, нито пък я опипва със страст по 
време на изпълнението на Хаджа) и не прави безпътство (тоест да не 
върши лоши работи, нито пък да говори неприлични неща), той се връща 
(чист) както е бил в деня на неговото раждане”. “За приетия Хадж няма 
друга награда, освен Дженнет”. 

 

Изпълнението на 
Умра през месец 

Рамадан 

“Изпълнението на умра през месец Рамадан, се равнява на 
хадж (по награда) или на хадж с мен”. «Който извърши седем 
обиколко около Кя`ба, след което кланя два рекята, то неговатa
награда се равнява все едно е освободил роб». 

 

Вършенето на 
добри дела през 

първите десет 
дена от месец 
зул-Хидждже 

“Няма дни по обичани от Аллах, в които да се вършат праведни 
дела, от тези дни (тоест от първите десет дена на този месец). 
Рекоха: О, Пратенико на Аллах! Даже и воюването по пътя на 
Аллах? Даже и воюването по пътя на Аллах, освен мъж, който е 
излязъл с парите си и душата си и не се е върнал с нищо от това”. 

 

Коленето 
на Курбан 

“Рекоха: О, Пратенико на Аллах! Какви са тези курбани? А той
отвърна: Това е суннета от вашия баща Ибрахим (   

 ). А те 
рекоха: О, Пратенико на Аллах! А каква е наградата за нас от тях (като 
колим курбан)? Рече: За всяко негово косъмче имате награда. 
Рекоха: О, Пратенико на Аллах! А за вълната? Рече: За всяко едно 
влакно от вълната имате награда”. 

 

Наградата 
за ученият 
и неговото 
превъзход

ство 

“Превъзходството на учения спрямо обикновения човек (служещият), е 
като превъзходството ми спрямо най-низшия от вас”, след това 
Пратеникът на Аллах (    

     ), каза: “Наистина Аллах и Неговите 
мелейкете, и обитателите на небесата и на земята, даже и мравката в 
нейната дупка, и рибите в морето, изказват благослов (и търсят прошка 
от Аллах) за учещия хората на добро”. 

 
Търсенето от Аллах искрено 

шехаде (да умре като 
мъченик за религията) 

“Който е искрен и желае от сърце да умре като 
шехид, то Аллах го сторва на степента на 
шехидите, дори и да е умрял в леглото си”. 

 
Плачът заради страха от Аллах 
и пазенето (охраняването) по 

пътя на Аллах 

“Две очи няма да ги докосне огъня: Очи 
плакали, страхувайки се от Аллах, и очи които са 
бдели охранявайки по пътя на Аллах”. 



209

 

 

 

Уповаването в Аллах, 
и оставянето на 

жигосването, 
търсенето на лечение 

чрез рук`йе и 
песимизъм 
(нещастие). 

“Пророкът (    

     ) видя на сън общности и видя, 
и неговата общност, сред която имаше седемдесет 
хиляди, които ще влезнат в Дженнета без да им се прави 
равносметка и без да бъдат изтезавани, а те са тези, 
които: Не се жигосваха (с цел лечение), и не търсеха 
лечение чрез рук`йе, и не бяха песимисти, и на Техния 
Господар се уповаваха”. 

 

Наградата за този, 
който почине и е 

оставил малки деца 

“Няма мюсюлманин, който да е починал и да е оставил 
три малки деца, които не са стигнали пълнолетие, и Аллах 
да не го е вкарал този човек в Дженнета, чрез благодатта 
на Неговата милост към тези деца”. 

 

Изгубването на 
зрението и 

проявяването на 
търпение в това. 

“Наистина Аллах, казва: “Когато изпитам моя раб като го 
лиша от двете най-обичани неща от него и той прояви 
търпение, тогава му ги заменям с Дженнет, имайки 
предвид двете очи”. 

 
Оставянето на дадено 
нещо, поради страха 

от Аллах 

“Наистина няма момент, когато си оставил нещо, 
страхувайки се от Аллах Всемогъщия Великия, и той да не 
ти е дал по-добро от него”. 

 
Пазенето на езика и 

половия орган 
“Който ми гарантира това, което е между зъбите му 
(езика) и половия орган (тоест да ги пази от харам), то аз 
му гарантирам Дженнет”. 

 

Споменаване 
името на Аллах 
при влизане в 
домът и преди 

хранене. (да каже: 
исмилляхи) 

“Когато човек влезе в дома си и спомене името на Аллах и 
при хранене също, тогава шейтана казва (на неговите 
последователи): За вас няма нощувка и храна в този дом, а 
когато човек влезе и не спомене името на Аллах при влизане 
и преди хранене, тогава шейтана казва: Заварихте нощувката 
и вечерята тук”.   

 

Изказването на 
благодарност след 

храна и след 
обличането на 

нова дреха 

“Който се нахрани с храна, и след това каже: Елхамду лилляхил 
лезий ет`амений хаза уе резаканийху мин гайри хаулин 
минний уе ля кууетин, то на него му се прощават миналите 
грехове”, а когато облече нова дреха да каже: “Елхамду 
лилляхил лезий кесааний хаазаа …”. 

 

Който иска от 
Аллах да му 

облекчи дадена 
трудност в дадена 

работа 

“Фатима –Аллах да е доволен от нея-, потърси от Пророка (
    

     ) да й даде слуга, а той рече на нея и на Али –
Аллах да е доволен и от двамата-: “Да ви насоча ли към по-
добро от това, което ми търсехте? Преди да си легнете, 
казвайте  пъти Аллаху екбер,  пъти Субханеллах и  пъти 
Елхамду лилляхи, това е по-добро за вас, отколкото слугата”. 

 

Дуа, която се 
чете преди 

полов 
контакт 

“Когато един от вас желае да извърши полов контакт със съпругата си 
и каже преди това: Бисмилляхи, аллахумме дженнибнеш-шейтане 
уе дженнибиш-шейтане маа резакте`на, и ако тогава жената зачене 
от този акт, тогава шейтана никога няма да вреди на това дете”. 

 

Задоволството 
на мъжа от 

неговата 
съпругата 

“Когато жената си кланя петкратната молитва, и си говее месеца 
(тоест Рамадан), и си пази половия орган, и се подчинява на 
съпруга си, ще и бъде казано: “Влез в Дженнета, от която 
дженнетска врата си пожелаеш”, “Която жена почине, и 
съпругът и е бил доволен от нея, то тя ще влезе в Дженнета”. 

 
 Уважението на родителите 

и подържането на 
роднинските връзки 

“Който го радва и иска да му се увеличи 
препитанието, и да му се удължи живота, то нека да 
подържа роднинските си връзки”. 
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Попечителството 

на сирака 
“Аз и попечителя на сирака ще бъдем в Дженнета, като тези 
двата, и посочи двата си пръста, показалеца и средния”. 

 
Добрият нрав “Наистина вярващият с добрия си нрав ще стигне до степента на 

кланящия се нощем и говеещия денем”, “Аз гарантирам къща 
във висините на Дженнета за този, който си подобри нрава”. 

 
Милостта към творенията 

и съчувствието 
(състраданието) към тях 

“Наистина Аллах е милостив към тези от рабите Си, 
които са милостиви”, “Проявявайте милост към тези на
земята, а над вас ще се смили Този над небесата”. 

 
Обичането на добро 

за мюсюлманите 
“Никой от вас не ще повярва истински, докато не заобича 
за своя брат това, което обича за себе си”. 

 
 

Срамът 
“Срамът не довежда друго, освен добро”, “Срамът е от вярата”, 
“Четири неща са от суннета (от качествата) на пратениците: Срамът, 
парфюмирането, Мисвака и женитбата” 

 

 
Започването 
с поздрава 

“Един мъж дойде при Пророка (    

     ) и рече: Ес селяму 
алейкум, а Пророка (    

     ), рече: Десет, след това дойде 
друг мъж и рече: Ес селяму алейкум уе рахметуллахи, а Пророка (
    

     ): Двайсет, след това дойде друг и рече: Ес селяму 
алейкум уе рахметуллахи уе берекятуху, а Пророка (    

     

), рече: Трийсет” Тоест награди 

 
Ръкуването при 

срещата 
“Когато двама мюсюлмани се срещнат и се ръкуват, то на 
тях им се прощава преди да са се разделили”. 

 
Защитаването честта 

на мюсюлманина 
“Който защити честа на своя брат мюсюлманин, то Аллах 
ще го избави от огъня на Съдния ден”. 

 
Обичта на праведните 
хора и сядането с тях 

(общуването) 

“Ти си с този, който обичаш”, а Енес –Аллах да е доволен 
от него- рече: Сахабите не се радваха на нещо така, както 
се зарадваха за този хадис. 

 

Тези, които се обичат 
взаимно, заради 

величествеността на 
Аллах 

“Аллах Всемогъщия Великия, казва: Обичащите се заради 
величествеността Ми, за тях ще има престоли от 
светлина, с тях ще ликуват пратениците и праведниците”. 

 

Моленето 
(даута) за 

мюсюлманите 

“Даута на човек за своя брат мюсюлманин в негово отсъствие е 
приета, като до главата му има едно мелейке, което е 
упълномощено, и всеки път когато човек моли за добро на своя 
брат, то това мелейке, казва: Амийн и за тебе същото”.  

 
Търсенето на прошка (от 

Аллах) за вярващите 
мъже и жени 

“Който търси прошка (от Аллах) за вярващите мъже и 
жени, то Аллах му записва за всеки един вярващ и 
всяка една вярваща, награда”. 

 
Премахването на 

нещо вредящо от пътя 
“Видях мъж в Дженнета да се върти около едно дърво, 
което беше отрязано на пътя (в земния живот) и той го 
премести, защото пречеше на хората”. 

 
Оставянето на 

спора и лъжата 
“Аз гарантирам къща в покрайнините на Дженнета за този, 
който остави спора, дори и да е прав, и къща в средата на 
Дженнета за този, който остави лъжата дори и тя да е на шега”. 

 
Въздържащите 

гнева си 
“Който си въздържа гнева, когато е в състояние да избухне, то на 
Съдния ден Аллах ще го призове пред всичките творения и ще му 
даде да си избере от Дженнетските жени, които си поиска”. 

 
Споменаването 

(на даден човек) с 
добро или със зло 

“Който го споменете с добро то той заслужава Дженнета, а 
който го споменете със зло то той е заслужил Джехеннема, 
вие сте Аллаховите свидетели на земята …) 
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Утешаването на 
мюсюлманина,  

улесняването му, 
прикриването и 
помагането му 

“Който утеши на мюсюлманин мъка (тъга) от земните мъки, то 
Аллах му утешава мъка от мъките на отвъдния живот, а 
който улесни (нещо) на мюсюлманин в трудност, то на него 
Аллах му улеснява в земния и в отвъдния живот, а който 
прикрие мюсюлманин (когато е сбъркал или има някакъв
недъг), То Аллах го прикрива в земния и в отвъдния живот, и 
Аллах е в помощ на раба, докато раба е в помощ на своя брат 
мюсюлманин ….”. 

 
Поставяне 
Ахирета на 

преден план 

“На който възнамерението му е Ахирета, то на него Аллах му 
дава душевното богатство, и го обединява (събира му делата на 
едно), и земното идва при него принудено”. 

 

Справедливо- 
стта на съдията 

(на водача) 
Подобряването 

на младежа. 
Привързване- 

то към 
джамиите и 

обичта заради 
Аллах 

"Седем групи хора Аллах ще ги постави под сянката Си в деня, 
когато няма да има друга сянка, освен Неговата сянка  : 
Справедлив водач, младеж, който се е отдал в служене на Аллах, 
мъж на който сърцето му е било свързано с джамията, когато 
излезе от нея, докато пак се върне (тоест за следващата 
молитва) и двама мъже, които се обичат заради Аллах, и се 
събират заради Него, и се разделят заради Него (когато са 
заедно и дори и да се разделят било то в различни места, то те 
пак се обичат заради Аллах С.Т) и мъж, когато е сам и спомене 
Аллах, и очите му се насълзяват, и мъж, когато красива и богата 
жена го призове да блудства с нея, а той и рече: Страхувам се от 
Аллах, и мъж, който раздава милостиня, и скрива така, че лявата 
ръка да не знае какво е дала дясната" 

 
Истигфар 

(търсенето на 
прошка от Аллах) 

«Който е постоянен в Истигфара, то Аллах му сторва от всеки 
един проблем изход и от всеки проблем избавление и го 
дарява с препитание от там, от където не е предполагал». 

 

 

                                                           
- Тук става въпрос за сянка, която Аллах ще сътвори, а не че Аллах има сянка. 
- На Къяметския ден Аллах С.Т, когато нареди на слънцето да се спусне много близо над 

всички хора и всички ще потъват в пот спрямо греховете си, тогава Аллах С.Т ще създаде 
сянка и седем групи хора ще се подслонят под тази сянка в този горещ ден, защото мястото 
в което ще бъдат събрани хората, ще е равно и без никакви дървета. 
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N 

Дело или 
качество, което 

е забранено 

Пратеника на Аллах (    

      ), рече: 

 

Ниета на хората 
с делата 

“Казва Всевишния Аллах: Аз съм най-богатия от тези, с които Ме 
съдружавате, който извърши дадено дело, в което съдружи 
някой с Мен, то Аз го оставям, и него, и съдружаването му”. 

 

Добър външен 
вид (в делата) и 
лош вътрешен (в 

душата и 
сърцето) 

«Непременно ще разпозная народ, които ще дойдат на Съдния 
ден с много добрини, колкото планини, но Аллах ще ги стори на 
пух и прах», а Сеубан рече: О, Пратенико на Аллах! Опиши ни ги, 
за да не станем от тях без да разберем, рече: «Не са ли те вашите 
братя, от вашата кръв, стават през нощта, както и вие ставате (за 
молитва), обаче те са народ, когато се усамотят с забраните на 
Аллах, те ги прекрачват» 

 

 
Високомерието 

“Няма да влезе в Дженнета този, който има в сърцето си 
високомерие (гордост) дори и то да е с тежестта на синапено 
зърно” Високомерието е: Отхвърлянето на истината и 
пренебрегване на хората.  

 
Спускането на 
панталона под 

глезена 

«Спускането е в панталоните (тоест да са под глезените), ризата и 
чалмата, и който пуска нещо от тях гордеейки се, то на Съдния 
ден Аллах няма да погледне към него». 

 
Завистта “Пазете се от завистта, наистина завистта изяжда добрините, 

така както огъня изяжда сухите дърва, или рече: сухата трева”. 

 

 
Лихвата 

“Пратеникът на Аллах (    

     ) прокле хранещия се с 
лихва и този, който му я дава”, “Един дирхем придобит от лихва и 
човека знаейки, че е от лихва се храни с него е по-лошо, 
отколкото да извърши тридесет и шест прелюбодеяния”.  

 
Пристрастеният 
към алкохола 

“Няма да влезе в Дженнета този, който е пристрастен към 
алкохола, нито вярващ, който се занимава с магии, нито пък този, 
който е прекъснал роднинските си връзки”. 

 Лъжата “Горко на този, който разказва нещо лъжливо, за да разсмее 
хората, горко му, горко му”.  

 
 

Шпионирането 
“Който подслушва разговора на дадена група, а те го ненавиждат, 
то на Съдния ден ще му сипват в ушите разтопен метал”. 

 

 
Снимането 

“Наистина най-сурово ще бъдат изтезавани на Съдния ден тези, 
които снимат”, “Мелейкетата не влизат в къща, в която има куче 
и снимки”. 

 
Сплетните 
(немийме) 

“Разнасящият сплетни няма да влезе в Дженнета” Немийме: 
Означава разнасянето на клюки между хората с цел скарване. 

 

 
 

Одумването 
(гайбет) 

“Знаете ли какво е гайбета (одумването)? Рекоха: Аллах и Неговият 
Пратеник знаят най-добре, а той рече: Да споменаваш твоя брат с 
неща, които той ненавижда, някой рече: Как мислиш ако той 
притежава това, с което го споменавам? Рече: Ако той притежава 
това, с което си го споменал, тогава ти си го одумал, а ако не го 
притежава, тогава си измислил за него лъжа”. 

 

Проклинането “Проклинането на вярващия е като убийството му”, «Не 
проклинай вятъра, наистина на него му е повелено (да духа), 
наистина, който прокълне нещо, над което няма способност, то 

Неща, за които са споменати забрани, 
за тях и тяхното  извършване 
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проклятието се връща върху него». 

 

Разказването на 
дадена тайна 

(поверено) 

“Наистина сред най-лошите хора пред Аллах на Съдния ден е: 
Мъж който е разкрил на съпругата си неговите тайни и тя на 
него, след това ги разказват на хората”. 

 
Безсрамието и 

разврата 
“Наистина най-лошите по степен хора пред Аллах на Съдния 
ден, са тези, които ги отбягват хората, страхувайки се от 
разврата им”. «Най-многото грехове на човека са от езика му» 

 

Набеждаването 
на мюсюлманина 

в неверие 

“Който човек каже на своя брат мюсюлмани: Ей, неверник, то това 
се връща върху един от двамата, и ако е истина това което казва, 
тогава е така, а ако ли не тогава се връща върху него”. 

 

Да се преписва на 
друг баща, а не на 

истинския си 

“Който се преписва на друг баща знаейки, то за него Дженнета 
е забранен”, “Не се отказвайте от бащите ви (казвайки, той не 
ми е баща), защото който се отрече от баща си, то той е 
неверник”. 

 

Заплашването на 
мюсюлманин 

“Не е разрешено на мюсюлманина да плаши друг мюсюлманин”, 
“Който насочи оръжие към своя брат мюсюлманин, тогава 
мелейкетата го проклинат, докато го остави”. 

 

Убиването на човек (друговерец) 
живеещ в ислямската страна (и е 

получил разрешение от 
мюсюлманския водач) 

“Който убие без право човек (от друга 
религия), на който му е разрешено да живее в 
(ислямската държава), той няма да усети 
полъха на Дженнета, а полъха на Дженнета
се усеща от разстоянието сто години”. 

 Враждебността срещу 
приближените на Аллах (Евлията) 

“Който враждува срещу Мой приближен, то 
Аз му обявявам война”. 

 

Наричането на двуличника и 
развратника: Водачо (господарю) 

“Не наричайте двуличника водач (или 
господарю), защото ако той е такъв, тогава 
Аллах ви се гневи”. 

 

Измамата към 
подчинените 

“Когато Аллах даде власт на един раб над другите, и в деня когато 
умре се разбере, че е мамил подчинените му, то Аллах го лишава 
от Дженнета”. 

 
Даването на фетва (шериатско 

решение) без наука 
“На който му бъде дадена фетва без наука, то 
неговия грях е за този, който му е дал тази фетва”. 

 

Неизпълнението на петъчната 
или следобедната молитва без 

причина 

“Който пропусне (не кланя) три петъчни молитви 
без причина, Аллах му запечатва сърцето”. 
«Който остави следобедната молитва, то неговите 
дела се провалят». 

 
Небрежността в 
изоставянето на 

молитвата 

”Границата между нас и тях е молитвата, и който я остави става 
неверник”, “Разликата между човека, и между езичеството и 
неверието е оставянето на молитвата”. 

 
Минаването пред 

кланящия се 
“Ако минаващия пред кланящия знае с какво се обременява, то 
да стоеше четиридесет е по-добро за него от колкото да мине 
пред него”. 

 
Преченето 

(нараняването) на 
кланящите се 

“Който е ял лук, чесън или праз, то да не приближава джамията 
ни, наистина мелейкетата се нараняват от това, от което се 
нараняват хората”. 

 
Присвояването на 

чужда земя 
“Който завземе педя чужда земя, чрез гнет, на Съдния ден 
Аллах ще го натовари със седем земи”. 

 
Словата, които 

разгневяват 
“Наистина раба произнася дума, която ядосва Аллах, без да е усетил
и не я взема под внимание, то този човек ще пада в Джехеннема
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Аллах заедно с нея (с изречената дума) седемдесет години”. 

 

Многото говорене 
без да се споменава 

Аллах в него 

“Не прекалявайте с говоренето, в което не се споменава 
Аллах, защото многото говорене без да се споменава Аллах в 
него, закоравява сърцата”. 

 

Многото говорене 
на празни 
приказки 

"А най-ненавижданите от мен и най-далече от мен на 
Къяметския ден са тези, които постоянно говорят празни 
приказки и лъжи, подиграващите се на хората, високомерните, 
горделивите".  

 

Небрежността в 
споменаването на 

Аллах 

”Няма момент, когато мюсюлманите да са седнали на сбирка, в 
която сбирка не споменават Аллах и не изказват благослов към 
техния пратеник, и това да не е за тях недостатък. И ако Аллах 
пожелае ще ги накаже, или ако пожелае ще им опрости” 

 
Показността на 

злорадството към 
мюсюлманина 

”Не показвай злорадството към своя брат, защото Аллах ще се 
смили над него и ще изпита тебе”, ”Който укори своя брат с 
даден някакъв грях, то той няма да умре, докато не го извърши” 

 
Сърденето между 

мюсюлманите 
“Не е разрешено на мюсюлманина да се сърди на своя брат 
повече от три дена, а който се сърди повече от три дена и 
почине (през това време), то той ще влезе в Огъня”,  

 Извършването на 
грях публично 

«Всички от общността ми ще бъдат извинени, освен вършещите 
грехове публично (също така се хвалят пред хората с тях)» 

 Лошия морал «Наистина лошия морал проваля делата, така както оцета разваля меда» 

 

Търсещият си 
подаръка 

“Човекът който си търси подаръка, който е подарил е като куче, 
което е повърнало след това си е изяло повърнатото”, “Не е 
разрешено на човек, когато даде на някого нещо или подари на 
някой подарък, след това да си го търси”. 

 

Угнетяването 
върху съседа 

«Човек да извърши прелюбодеяние с десет жени е по-малко грях 
от това да извърши прелюбодеяние със съпругата на съседа си, 
(също така) човек да открадне от десет къщи е по-малко грях от 
колкото да открадне от съседа си» 

 

Поглеждането 
към 

забранените 
неща 

“Предписано е за хората делът им от прелюбодеянието, това 
несъмнено е доказано: Прелюбодеянието на очите е погледа, 
прелюбодеянието на ушите е слушането, а прелюбодеянието на 
езика е говоренето, прелюбодеянието на ръката, е опипването, а 
прелюбодеянието на кракът са стъпките, а сърцето желае и обича, а 
половия орган го доказва или го отхвърля”. 

 
Мъж да пипа 

жена, която не 
му е позволена 

«За един от вас е по-добре да бъде прободен с железна игла в 
главата, отколкото да пипа жена, която не му е разрешена», 
«Наитина аз не се ръкувам с жените». 

 

Женитбата 
Шигар 

“Пророкът (    

     ) забрани женитбата Шигар”, а Шигар 
означава: Човек да се ожени за дъщерята на друг човек, а същия да 
му даде неговата дъщеря без да плащат плата (тоест да си разменят 
дъщерите или сестрите, без да плащат полагащия се Мехир на
жените). 

 

Крещенето 
(писъците 

заради 
мъртвец) 

“Този, заради който плачат хората, наистина той ще бъде наказван 
на Съдния ден, заради това оплакване”, “Мъртвецът бива наказван 
в гроба си, заради това, че близките му го оплакват и крещят за 
него”. 

 Клетвата в друг, 
освен в Аллах 

“Който се закълне в друго, освен в Аллах, то той става неверник 
или мушрик”. «Който се кълне в Еманета (повереното) то той не 
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е от нас» 

 
Лъже -клетвата “Който се закълне лъжейки, за да отнеме имущество на 

мюсюлманин, то ще срещне Аллах (на Съдния ден) и Той ще му 
бъде ядосан”. 

 

Клетвата в 
търговията 

“Пазете се от многото клетви по време на търговията, наистина 
човек първо изпада в (двуличие) след това я погубва”, 
“Двуличната клетва в дадена стока, е причина да погуби 
берекета си”. 

 Оприличаването с 
друговерците 

“Който се оприличава на един народ, то той е от тях”. “Не е от 
нас този, който се оприличава на тези, които не са от нас”. 

 
Постройката 
върху гроб 

“Пратеникът на Аллах (    

     ) забрани да се гипсира 
(циментира) гроб, да се сяда върху него и да се строи постройка 
върху него”. 

 
Предателството 

и измяната 
“На Съдния ден, когато Аллах събере и първите и последните 
(всички хора), тогава над всеки предател и изменник ще му се 
даде знаме, и ще казват: Това е предателството на едикой си”. 

 
Сядането върху 

гроб 
“Един от вас да седне върху жар и да изгори дрехата си, след 
това жарта да стигне до кожата му, е по-добре за него, от колкото 
да седне върху гроб”. 

 
Който обича да му се 

става, когато влезе 
някъде 

„Който желае хората да му подражават и да му стават 
(когато влезе при тях), то нека да си приготви стол от 
Огъня”. 

 

Просенето 
без нужда 

“Заради три неща ви се заклевам и ще ви ги разкажа, и ги 
запомнете: Няма човек, който да е отворил вратата на просенето без 
нужда, и Аллах да не му е отворил вратата на бедността”. «Който 
проси от хората, за да си увеличава средствата, то нека да знае че си 
проси жар, затова ако иска да го увеличава или да го намаля». 

 
Наддаването и 
подбиването в 

търговията 

“Местният да не продава стоката на чужденеца, и не си 
подбивайте пазара, и човек да не сключва сделка върху 
сделката на своя брат (подбивайки я)”. 

 

Викането в 
джамията, 

търсейки нещо 
изгубено 

“Който чуе мъж да крещи в джамията, търсейки изгубеното си 
животно (или друго нещо), то нека да каже: Дано Аллах да не 
ти го върне (тоест загубеното), наистина джамиите не са 
построени за такива неща”. 

 

Псуването на 
шейтана 

«Ну псувайте шейтана, обаче се усланяйте (при Аллах) от лошото 
на шейната». Един от сподвижницита, казва: «Вървях след 
Пророка (    

     ), когато се спъна животното му, а аз 
рекох: Проклет да е шейтана, а той ми рече: «Не казвай «Проклет 
да е шейтана», защото когато изречеш това слово тогава той се 
възвеличава, така че става кaто къща (тоест огромен) и си казва: 
Кълна се в моща си», обаче кажи: В името на Аллах, а когато 
кажеш това, тогава се намалява и става като муха» 

 
Псуването на 

треската 
(болестта) 

«Не псувайте треската (болестта), защото тя премахва 
прегрешенията на човека така, както духалото премехва ръждата 
от желязото» 

 
Призоваването 
към заблудата 

“Който зове към заблуда, то за него има грях, колкото тези, които 
са го последвали, и от техния грях не се намалява изобщо”. 

 
Забраните при 

пиенето 
“Пратеникът на Аллах (     

      ) забрани да се пие 
(директно) от отвора на дадения съд”, “Пророкът (    

     )
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укори този, който пие вода прав”, “Забрани да се диша в съда, от 
който се пие”. 

 

Пиенето от златни и 
сребърни съдове 

“Не пийте от златни и сребърни съдове, и не обличайте 
коприна и брокат. Наистина те са за тях (за неверниците) 
в земния живот, а за вас в отвъдния”. 

 
Пиенето с лявата ръка “Никой от вас да не яде с лявата си ръка и да не пие с 

нея, наистина шейтана яде и пие с лявата си ръка”. 

 
Прекъсващия 

роднинските връзки 
“Няма да влезе в Дженнета този, който прекъсва 
роднинските си връзки”. 

 

Неизказването на 
поздрав и благослов 

към Пророка (   

   

  

 ) 

“Презрян е този, пред който бъда споменат и не изкаже 
благослов към мен”, “Скъперник е този, който, когато 
бъда споменат пред него и не изказва към мен благослов 
(Аллахумме салли аля мухаммед)”. 

 

Отглеждането 
(стопанисването) на 

кучетата 

“Който стопанисва куче, освен ловното куче или куче 
овчар, то на него всеки ден му намалява наградата 
(севаба) с по два Кирата”. 

 

 
Наказването на 

животните 

“Една жена ще бъде изтезавана (на Съдния ден) заради котка, 
която беше затворила в една стая, докато умре, след това заради 
тази котка ще влезе в огъня”, “Не слагайте нещо, което има душа 
(тоест живо същество) на прицел да се целите по него”. 

 Закачването на звънец 
върху животното 

“Мелейкетата не съпровождат това нещо, с което има 
куче или звънец”, “Звънеца е от гласовете на шейтана”. 

 

Когато на 
грешника му 
бъдат дадени 

блага 

”Когато видиш, че Аллах дава на раба от земния живот според 
неговите прегрешения, дава му от това, което обича, то това за него 
е постепенно въвличане, след това прочете: {И щом забравяха 
каквото им се напомняше, разтваряхме пред тях врати за 
всичко. И тъкмо когато ликуваха за онова, което им бе дадено, 
сграбчвахме ги внезапно и ето ги –отчаяни!} сура л нам: . 

 

Предпочитан
ето на 

земния 
живот 

“На който земния живот е грижата му (целта му), то Аллах му сторва 
неговата бедност да бъде пред него (тоест постоянно да търси 
препитание), и му разединява мислите, и няма да получи от земния 
живот, освен това, което му е предписано”. 
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Твоя път към Дженнета или към Джехеннема 
Гробът:  
Той е първия отвъден дом, огнена пропаст за неверника и двуличника, и 
градина за вярващия, също така е документирано, че ще има в него наказание 
за грешника, а причината е: Недобре почистване след уриниране, сплетни, 
присвояване от трофеите придобити от война, лъжата, спането по време на 
молитвата, незаинтересоваността към Корана, прелюбодеянието, лихвата, 
хомосексуализма, непогасяването на заем и други подобни. А от гроба 
(човек) ще го избавят: Праведните дела, които са искрено заради Аллах, 
търсене осланяне при Аллах от наказанието в гроба, четенето на сура Мулк и 
други сури. А нещата, които ще избавят човек от наказанието му, са: Шехид 
(мъченика) и патрулиращия по границите на държавата, този, който умре в 
петъчния ден и този, който умре от болки в стомаха. 
Протръбяването в рогът:  
Това е огромен рог, а мелейкето Исрафийль го е поставило на устата си, и чака, 
кога ще му бъде разрешено да протръби с него в деня на ужаса: Казва 
Всевишния Аллах: {И един Ден ще се протръби с Рога, и ще се ужасят всички 
на земята, освен онези, за които Аллах пожелае} сура Немл: . Тогава цялата 
вселена ще са разруши, и след четиридесет ще се протръби протръбяването за 
възкресението, казва Всевишния: {после  още веднъж ще се протръби и ето 
ги -станали- чакат} сура Зумер: . 
Възкресението:  
След това Аллах ще изпрати дъжд и телата ще поникнат (от опашната кост), и 
хората на ново ще бъдат сътворени и няма да умират. Ще бъдат боси, голи, 
ще виждат мелейкетата и джиновете, и всеки ще бъде възкресен (повторно 
съживен) според делата си. 
Великото събиране:  
Аллах ще събере всичките творения за равносметката, уплашени, като пияни, 
в ден който ще бъде колкото  хиляди години, като че ли техния живот е бил 
един ден, а слънцето ще се приближи до тях на много близко разстояние, и 
хората ще потъват в пот спрямо греховете си и тогава слабите ще спорят с 
горделивите, а неверника ще спори с шейтана, другаря му и приятелите му 
(защо са го заблудили?), и ще се проклинат едни с други, а угнетителя ще си 
захапва ръцете от яд, а Джехеннема ще бъде докаран с  хиляди въжета, и 
всяко едно въже ще бъде дърпано от  хиляди мелейкета, а когато 
неверника го види, ще иска да бъде погубен или да бъде превърнат в пръст. 
А що се отнася до грешният мюсюлманин: Този, който не си е давал зекята, то 
неговите богатства ще се превърнат в огън и ще бъде жигосван с тях, а 
горделивците ще бъдат малки, колкото мравки, а изменника, присвояващия 
(чуждо) и грабителя ще бъдат разобличени, а крадеца ще дойде с това, което 
е откраднал, и скритите неща ще се появят наяве, а що се отнася до 

Пътешествието 
към вечността 
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богобоязливите няма да бъдат изплашени, а времето им ще мине бързо все 
едно си отслужил обедната молитва. 
Застъпването:  
Най-голямото: То ще бъде специално за Пророка (    

     ), който ще се 
застъпи за хората в деня на Великото събиране, за да им бъде премахната 
белята и за извършването на тяхната равносметка. А останалото застъпване 
ще имат право другите пророци и други хора, като изкарването на 
мюсюлманин от огъня и извисяването му на степените в рая. 
Равносметката:  
Хората ще бъдат строени в редица пред техния Господар, и Той ще им 
покаже техните дела и ще ги пита за тях, и за техните години и за тяхната 
младост, за тяхната наука и тяхното имущество, и техния обет, и за благата, 
като: Слуха, зрението и сърцето. А неверника и двуличника ще им бъде 
извършена равносметка пред останалите хора и ще бъдат порицани и ще им 
бъде изложен довода срещу тях и срещу тях ще свидетелстват хората, земята, 
дните и нощите, парите, пратениците, и органите им ще свидетелстват срещу 
самите тях, докато си признаят. А вярващия ще бъде на сами с Аллах и Той ще 
му разкрие всичките му прегрешения и раба ще помисли, че е погубен, и 
след това ще му каже: “Скрих ти ги тези грехове в земния живот, а днес Аз ще 
ти ги опростя”. И първи, на които ще се извърши равносметка, са общността 
на Мухаммед (    

     ), и първото нещо за което ще бъдем питани е 
молитвата, а спрямо хората първото нещо е кръвопролитията. 
Раздаването на книгите:  
След това книгите (с делата) ще хвърчат пред хората и всеки ще си вземе 
неговата книга {Каква е тази книга, която не пропуска нищо, нито малко, 
нито голямо}, вярващите ще им бъдат представени книгите от дясно, а на 
неверниците и двуличниците ще им бъдат давани от ляво и отзад. 
Мерилката:  
След това ще бъдат претеглени делата на рабите, за да бъдат възнаградени, с 
истинска и точна везна, която има две страни, и делата които са били искрено 
заради Аллах и са съответствали със сунната, те ще тежат много., а сред най-
тежките са: (Ля иляхе иллеллах), добрия нрав, Зикир, като Елхамду лилляхи, 
Субханеллахи уе бихамдихи субханеллахил азийм. И хората ще се 
превъзхождат в добрите дела и в лошите. 
Извора Хауд:  
След това вярващите ще пристигнат до извора Хауд, и който пие от него, то 
никога повече няма да изпита жажда. И за всеки пророк ще има по един 
извор, и най-големия ще бъде този на Мухаммед (    

     ): Водата му 
ще бъде по-бяла от млякото, по-сладка от медът, по-ароматна от миск, а 
съдовете ще бъдат от злато и сребро, а техния брой ще бъде колкото са 
звездите. А дължината му ще е по-далече отколкото е Ейле в Йордания чак 
до Аден (в Йемен). Неговата вода ще идва от реката Кеусер. 
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Изпита на вярващите:  
В края на деня от възкресението неверниците ще последват техните 
божества, на които са служили, и те ще ги отведат до Огъня, ще бъдат на 
групи едни ще ходят на крака, други ще бъдат влачени върху лицата си, а на 
Махшер ще останат само вярващите и двуличниците, тогава Аллах ще дойде 
и ще им каже: Какво чакате?, а те ще отвърнат: Чакаме нашия Господар, и те 
ще Го познаят по Неговия крак (подобаващ само на Него, Безподобния), 
който ще открие пред тях, и тогава те ще паднат в поклон, а двуличниците 
няма да могат за се поклонят, казва Всевишния: {в Деня, когато разкрие 
кракът и (тези) ще бъдат приканени да се поклонят, а не ще могат}, след това 
ще го последват и ще бъде прострян моста Сират, и ще им даде светлина, 
която светлина ще озари светлината на двуличниците. 
Моста Сират:  
Това е мост, който е поставен върху Джехеннема, за да минат вярващите през 
него и да влезнат в Дженнета, а Пророка (    

     ) го описа, че е 
опроверган, хлъзгав, по-остър от меч, и по-тънък от косъм …” (Муслим). И на 
моста ще бъде давана светлина на вярващия според делата му, и най-
голямата светлина ще е колкото планина, а най-малката ще е, колкото върха 
на пръста на крака му, и ще им свети и така те ще минават според делата си, 
някои вярващи ще минават като мигването на окото, други като светкавица, 
трети като вятъра, други като птица, други като препускащи коне а други като 
яздещи коне, а двуличниците няма да имат светлина, ще се връщат и ще 
бъде поставена между тях и между вярващите преграда, след това ще отидат 
от страни на моста и ще изпопадат в Огъня. 
Огъня:  
В него първо ще влезнат неверниците, след това грешните мюсюлмани и 
двуличниците, и на всеки  ще влизат в огъня . Има седем врати, и 
огъня в Джехеннема е по-силен от земния огън  пъти, а телата на 
обитателите му (неверниците и двуличниците) ще се уголемят и разстоянието 
на раменете му ще е колкото да пътува човек три дена, кътния му зъб ще е, 
колкото планината Ухуд, а кожата му ще бъда много дебела, за да изпитва 
повече болка, а тяхното питие ще е гореща вода, когато я пият,  вътрешностите 
им ще се разкъсват, а тяхната храна ще е от дървото Зеккум, кръв и гной, а най-
малкото наказание ще е когато се поставят два въглена под краката на човек, 
то неговия мозък ще завира, също така кожата ще се сварява, ще има разтопен 
метал, изгаряния, влачене вериги и окови, а дъното на Джехеннема е толкова 
дълбоко, че ако се хвърли в него скала, тя ще пада в него седемдесет години, а 
горивото му ще бъдат хората и камъните, а въздуха му ще бъда отровен, а 
сянката му ще е гореща, облеклото от огън. (Джехеннема), който ще изяжда 
всичко, няма да пропуска нищо, ще се разгневява, ще въздиша тежко, ще 
изгаря кожата и ще стига до костите и до сърцата на хората. 
 
 



220



  

Моста Кантъра:  
Когато вярващите се избавят от огъня ще им бъде извършена 
равносметка върху моста Кантъра, който се намира между Дженнета и 
Джехеннема, и ще се отсъди между самите вярващи, и всеки ще получи 
възмездие (ще има вземане даване между тях), и така дакато се пречистят 
на пълно, след това ще им бъде разрешено да влезнат в Дженнета, кълна се 
в Този, в Чийто ръце е душата на Мухаммед, че на един от вас мястото му 
в Дженнета е по-достойно от мястото му в земния живот” (Бухари). 
Дженнета:  
Вечния дом на вярващите, неговите постройки са от злато и сребро, а 
разтворя между тях е от миск, а настилката му е от бисери и скъпоценни 
камъни, а пръста му е от За`феран. Вратите на Дженнета са осем, ширината 
на една от тях е, колкото разстоянието три дена път, обаче хората ще се 
трупат на тях (при влизането) в него има сто степени, и разстоянието между 
две степени, е колкото от земята до небето, а Фирдеус е най-високата степен, 
и от нея извират Дженнетските реки, а покрива на Фирдеус е трона на Аллах. 
Реките и са четири: От мед, от вода, от вино (което не опиянява) и от мляко, 
текат без да имат корито, а вярващия ще я кара да тече както пожелае, 
храната в него ще е постоянна, вкусна и приближена. Ще има в него шатри 
украсени с бисери, и ще са просторни шейсет мили, и във всеки един ъгъл ще 
има за него девойки, красиви, гримирани и напарфюмирани. Обитателите 
няма да остаряват, нито пък дрехите им ще овехтяват, там няма да има 
урина, изпражнение и други мръсотии, гребените ще бъдат златни, а хремата 
кихането ще е като миск, а жените в Дженнета ще са много красиви, 
девствени. Първи, който ще влезе в Дженнета е Мухаммед (    

     ), и 
след него останалите пратеници. А най-малкото за един обитател на 
Дженнета от това, което си пожелае и десет пъти повече от това, слугите ще 
бъда млади и красиви юноши, като бисери, и най-големия благодат в 
Дженнета, ще бъде погледа към Аллах, и към Неговото задоволство, и там ще 
бъдат вечни. 
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