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  Приготвена от Иса Тюркдюнмез който е завършил 
Ислямски Факултет в Холандия Ротердам. Преведена 
от Недялко Дениславов Неделчев Град Попово.           
          
           
          БИСМИЛЛАХИРРАХМАНИРРАХИМ

                                   ПРЕДГОВОР

Хвала на Аллах. Селят и селям да бъде за Мохамед 
алейхи селям за неговите близки, и съдружаващи го 
тук на земята и в отвъдното верни поклонници на 
Аллах.    

На този свят най-голямата ни длъжност е да сме 
собственици на силна вяра, защото вярата е причина 
за истинското щастие както на земята така и в 
отвъдното (ахирета). Слабата вяра е знак за бедствие 
на земята и разруха на отвъдния живот. Тази книга е 
приготвена за тези, които искат да разберат истината 
за исляма. 

Тази книга е направена върху  вярата и основата на 
Ехли суннет вел джемаат. Възползвахме се много от
тефсирите на Рисале-и нур и от сайта на 
https://www.vaprosiislam.com/

След двугодишно усилие и труд успяхме да преведем 
тази свещена книга на Холандски и вече десетки 
хиляди са раздадени. След като Белгийци и Холандци
обожават да четат тази книга решихме да я преведем 
и на Български език, и след това се видя за удачно да 

https://www.vaprosiislam.com/
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се преведе и на английски. 

 Ако има теми за исляма, от които се интересувате, но
не успявате да намерите подходящите отговори в тази
книга може да се свържете с нас на посочените по-
долу контакти. 
Nedelchev123@hotmail.com Tel: +359 892 055 771 или
https://www.vaprosiislam.com/     или на   
r  isaleinur1453@abv.bg  
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1.  Съществува  ли  Аллах  и  какви  са
доказателствата?

Да докажем нещо съществуващо е  много по-лесно
отколкото  не  съществуващо.  Както  една  ябълка,
ако искаме да разберем дали има такъв сорт ябълка
на  тази  земя  ни  трябва  само  една  и  вече  сме
доказали,  че  този  сорт го  има.  Въпреки  това  ако
отречем, че тя не съществува трябва да обиколим
цялото земно кълбо,  което е доста сложно,  даже
невъзможно.
Също така, този който отрича, че Аллах го няма
трябва  не  само  да  обиколи  земното  кълбо,  а  и
трябва  да  излезе  и  обиколи  вселената.  След  като
обиколи  вселената,  което  е  невъзможно  и
възможността  да  каже  с  извинение,  че  Аллах  го
няма е неприемливо. Като се има в предвид, че има
безброй доказателства,  които даже не  можем да
преброим,  коефициентът  за  нямането  му  е  0
процента. 
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И  с  това  заедно  имаме  хиляди  доказателства  за
съществуването му. Нека погледнем няколко от тях.

Възможни  доказателства: Гледаме  на  темата
отвън за нещо определено, предмет или каквото и да
е.  Или  го  има  или  го  няма   сравнението  е
равностойно. Като погледнем всяко живо същество
се вижда, че някой е предпочел да го има отколкото
да го няма, и това е всезнаещият все виждащият
Аллах.

 Доказателството  на  изкуството:  молекули,
атоми, клетки, зеленчуци, плодове,  от животните
до хората, от звездите до галактиките, и цялата
слънчева  система  всичко  така  е  спретнато
безупречно и Аллах се вижда с умственото ни око.

 Размер и ред: Ако нещо е по размер и  подредено
значи  някой  го  е  измерил  и  подредил.  Измерено  и
спретнато е всяко живо същество и не е попаднало
тук  по  случайност.  Във  вселената  големите
галактиките  са  между  300  и  500  милиарда,  а
цифрата  на  малките  галактики   достига  и
трилиони.  Сред  толкова  много  галактики  има  и
безброй звезди, и всичко това което се движи без да
се  сблъскат  едно  в  друго  ни  оставя  умовете  без
помощни. Това изкуство изисква свръх умения, сила и
знание което означава, че един невярващ ум не може
да го асимилира нормално, трябва първо да повярва
като включи и сърцето в действие. 

Лампата  на  нашия  свят  е  слънцето,  което  е  по-
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голямо от земята с 1.300.000 пъти. На  слънцето за
един ден му трябват толкова дърва, въглища, газ и
петрол  толкова  колкото  това  земно  кълбо  и  пак
няма да стигне за един ден. Затова се замислете кой
ако не Аллах всевишният да държи постоянно то да
гори?  Ширината  на  млечния  път  в  нашата
галактика е 100.000 светлинни години.  Скоростта
на светлината  е 300.000 километра в секунда. Ако
се качим на совалка, която се движи с 10.000 км в
секунда  то  значи,  че  ни  трябва  15.800.000.000
петнадесет милиарда и осемстотин милиона години
за да преминем от единия край до другия  на нашата
галактика. Това е великолепната воля на Аллах.

 Чистота;  Ако в една къща живеят 10 човека и не
се чисти за една седмица става мръсно, и започва да
мирише.  Тогава  цялото  земно  кълбо  как  остава
чисто? Като се има в предвид, и умрели животни, и
хора въпреки това е чисто, и спретнато навсякъде в
природата. 

Различни  лица;  Милиарди  лица,  които  се
различават  едно  от  друго  за  това  не  се  ли  иска
талант, знание, мярка. Като се загледаме във всяко
живо  същество  също  така  виждаме   различна
форма на живот. Значи всеки е жив, но живее по
различен начин. Това не показва ли някой който има
все  знания  в  дори  и  най-малкия  елемент,  който
започва от молекула и завършва с галактика? Това
показва  Аллах  всезнаещият,   всемощния,  и  най-
милосърдният.
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Доказателството  на  Корана; Хиляди
доказателства  има,  че  самият Коран не  може да
бъде  измислен  от  човек.  Това  показва  и  ни  дава
насока  към  Аллах.  Даже всичко  в  Корана  води  до
замисъл от сорта на такава тънкост как една книга
ни казва как е  по-правилно да живеем, и ни става
ясно, че това е слово на Аллах и ясно доказателство
за хора с ум и морал.

 Доказателството  на  пророците;  В  хадиса  на
Ахмед Ибн-и Ханбел'ин Мюснедин, който ни кара да
си спомним как Аллах е  изпратил1 над сто хиляди
Пророка,  които  са  оправдавали  исляма.  Най-
голямото доказателство е да кажем, че Пророкът
Мохамед е пратеникът на Аллах, и негов верен слуга,
и  че  Аллах  е  единствен,  и  че  няма  друг  бог  освен
Аллах, и нищо не може да се сравни с него. 

И светците след пророците са доказвали с упорство
за съществуването на Аллах и последният Пророк
Мохамед. А светците с тяхната цифра минават и
милионите. Те са били пример за хората с начина си
на живот и святото им възпитание - факт който
не можем да отречем. Попитали светец как ще ни
докажеш  за  Аллах?  И  той  казал  много  лесно  и
посочил  едно  листо  на  черница,  и  казал  ето  ви
доказателство. За сега няма да се разширяваме по
тази  тема  с  листото  на  черницата,  за  да  може
читателят  да  се  досети  сам,  но  ако  не  може
примерът  е написан на последната страница. Нека
първо  помислим,  Аллах  обича  тези  който  се

1 Hadis Ahmed b. Hanbel, el-müsned 5/265-266; ibn, es- Sahih, 2/77
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развиват и трупат знание по неговият път.

И така фактите са безброй, че Аллах съществува.
Тук дадохме само няколко примера, които могат да
отворят вратичка в  разумът ви без  да се отнема
правото на изборът ви.

2.Как  да  отбегнем  призраците  и  лошите
мисли  за съществуването на Аллах? 

Не-съществуването на Аллах е невъзможно за това не
трябва да даваме на такива мисли да ни объркват и
трябва  да  не  ги  мислим,  защото  това  са  игри  на
лошите сили, които искат да ни навредят. Великият
Аллах  можем да  го  видим единствено  с  ум.  Както
книга не може без писател, паметник без скулптор,
така  и  това  земното  кълбо  не  може  без  създателя
Аллах.  Въпреки,  че  го  намираме  с  ум  виждаме,  и
чудото от ръцете на  пророците и знанията им, които
ни разказват за самия Аллах. Следва Коранът, който
ни предупреждава, и ни насочва в правилния път, и
до съдния ден ще продължава да ни предупреждава. 

Накратко:  Първо  умът  ни  го  вижда,  след  това
пророците го доказват, следва Коранът който казва, че
няма  друг  бог  освен  Аллах!  Като  добавим  и
милионите  светци,  които  са  доказвали  за  Аллах,  и
пътят за след смъртта са такива силни доказателства,
че ако отречеш или си без ум или си болен или си
слязъл под нивото на животно. Дори и всички умове,
които отричат Аллах да се съберат на едно място, и го
изкрещят с все сили ще е като гласът на мушичка, която
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жужи срещу гръмотевица при лошо време.

3.Всичко  по  случайност  ли  е  или
еволюцията2 може да го обясни?

Ако всичко във вселената беше случайност то това не
би било нищо повече от един детски разказ.

И  най  странното  на  това  е,  че  наистина  го  има  в
приказките с вещиците,  глупости които някои 'учени'
твърдят за верни, а ние е  не можем да ги проумеем.
Когато  кажем,  че  нещо  се  е  случило  случайно
отричаме  майстора,  който  е  направил  определено
нещо? Като например:

-кола без майстор
-сграда без инженер и архитект
-плат който няма тъкач
-или дреха която няма шивач

някой виждал ли е такова нещо?

Даже веднага се съгласяваме с това. Умът и разумът
ни не го приемат, и се чудим как има хора, които пък
го  приемат  и  спорят  по  темата.  Ние  пак  казваме,

2 Според теорията на еволюцията след дълго изчакване живите 
са се появили от един предан ник без „“хаша“ създател всичко е
по случайност. Според тази измислица хората са дошли от 
маймуните. 
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както дрехата която носим има шивач, така и тялото
което носим си има майстор, който знае от разстояние
как да се грижи за него.

Сега  се  връщаме  към  случайността.  Все  едно  да
взривим една печатница и случайно да излезе наяве
една  енциклопедия?!  Или  пък  да  взривим  една
хлебарница  и  да  излезе  всякакъв  вид  хляб  или
сладкиши  от  нея?!  Това  се  равнява  да  твърдим  на
случайността.  

Пръстът  няма  естетика,  но  пък  изкарва  всякакви
шарени цветя.  Една кокошка не  знае какво е да си
инженер, но пък прави яйца, които човек не може да
направи. Едно дърво не знае какво е сервиране, но по
клоните  си  ни  сервира  вкусотии,  а  дали  пчелата  е
учила  геометрия  за  да  прави  дупките  по  медената
пита шестоъгълни? Значи някой ги е научил и кой е
този някой? ако не Аллах.

Да  преминем  към  еволюцията;  създаването  нека
бъде изведнъж или бъде последователно или да бъде
рязко или да продължи с милиони години,
как ще отговорим на тези седем въпроса?

-От сляпата вселена кой изкара виждащият човек?
-От незнаещата вселена кой изкара знаещият човек?
-Слепотата как еволюира и прогледна ?
-Глухотата как еволюира и прочу?
-Вселената,  която  не  знае  какво  е  живот  от  къде
намери всички живи?
-Незнайното как стана знание?
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Тези умопомрачителни въпроси дали са обясними с
изчакване  на  невежеството  и  безсъзнанието  да
еволюира?  Но как?  Ако видим един празен парцел
днес  и  утре  видим,  че  е   построено  имение  там
веднага се питаме кой го е построил? Никой не може
да каже 'то е еволюирало' как тогава се твърди тази
глупост? Нямането прекара еволюция и стана имане
ли?  Който  твърди  това  как  може  да  се  нарече
наистина  зрял  или  умен,  това  е  едно  от  най-
учудващите неща в днешно време.  

Да оставим всичко това на една страна и да потърсим
отговор на тези два въпроса.  Както знаем земята  и
слънцето са в едно и също пространство, защо тогава
слънцето не еволюира? Ще кажем ама то е от огън!
Тогава кой не позволява то да угасне?

Разбира  се,  че  Аллах  не  позволява  то  да  угасне,
защото ако угасне тогава нито земно кълбо ще остане
нито нещо друго.

4.Как ще обясните прераждането?

Духът,  който  преминава  от  едно  тяло  в  друго  се
нарича и реинкарнация. Според тази измислена вяра
духът преминава от човешко тяло в тяло на животно,
което живее във вода, суша или въздух, и след като
престои едно известно време там се връща в човешко
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тяло.

Хората,  които  не  вярват  в  пророци  и  на  небесни
книги са се насочили към тази измислена вяра, за да
се  утешат  от  желанието  за  вечен  живот  тоест  рая,
тази  вяра  е  произлязла  от  Египет  Мисир  и  се
разпространила в държавите Индия, Гърция и Иран.
И до днешно време има хора, които твърдят това за
правилно.

Факт  е,  че  това  е  измислица  и  твърденията  за
прераждането  нямат  никакво  научно  доказателство.
Във вселената като почнем от частиците до звездите
безкрайната  наука  показва  Аллах  всемъдрият,
всемощният,  всезнаещият.  Всички  тези  прекрасни
създания така са нагласени, всеки си върши работата
без една секунда да закъснее,  без да се обърка или
избърза. И това показва, че духовете и телата не може
да  са  оставени  без  надзор,  и  не  е  възможно  да  се
движат на въпреки. 
Това твърдение, че духът преминава в друго тяло е
клевета пред всевишния.

 Мъдростта  и  милостта  на  Аллах  отхвърлят  това
суеверие  напълно.  Аллах,  който  прави  човекът
Халифе и  Султан  за  хората  чийто  небеса  и  земя  е
построил, за да служат на човека и духът му. Бива ли
Аллах да го остави да падне в дъното където да се
смеси духът му с животинските? Дали би го позволил
Аллах  това?  Знайте,  че  това  е  против  законите  на
Аллах и  никога не би го позволил.  Твърдението за
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Прераждането  е  против  пророците  и  свещените
книги  сто на сто е против Аллах. Ако духовете на
хората се бяха оставили без надзор тогава е нямало
смисъл да идват пророци на тази земя. 

Най-голямото дело на пророците е доказателството за
съществуването на Аллах и след това фактите за ада,
и рая вечният живот. Каквото е обещал Аллах ще го
изпълни  без  съмнения  стига  ние  да  сме  честни  и
справедливи  до  край.  Аллах  е  обещал  ада  и  рая,
неверниците  и  лъжците,  тези  които  са  зли  и
причиняват зло на хората ще отидат в ада, и няма да
излязат от там завинаги знайте, че Аллах не лъже. А
вярващите, които се кланят с намаз ще ги сложи в рая
там ще живеят вечно в покой и няма да са лишени от
абсолютно нищо.

 Измислиците на непълнолетни деца, психопати и
идеологически измамници.

До ден днешен само няколко деца са твърдели, че са
живели в други тела, но тези деца по на пет или шест
години  думите им нямат никакво съвпадение в наука
и закона, защото те не са зрели те живеят в техният
си детски свят и все още не са усвоили да различават
правилното от грешното. И с дете което не знае за
правила не може да се твърди за такава измислица. А
до колкото психопатите тези хора имат умствено не
равновесие.  Това  са  хора,  които  се  нуждаят  от
лечение не могат да твърдят за прераждане дори и не
трябва да се вземат съвети от такива хора. За жалост
има такива хора нека се помолим за тях за да влязат в
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правилния  път.  Има  и  други  хора,  които  вярват  в
прераждане тези хора са на групи, които не вярват за
след смъртта, и не вярват в Аллах те са материалисти,
и  съзнателно  искат  вярващите  да  ги  отделят  от
тяхната вяра. Това го правят за пари като използват
слабохарактерни бедни хора. Следващoто обяснение
за духът е дали има право да избира? Ако  кажем, че
има право то значи, че няма да избере животно за да
се всели в него то значи, когато си иска ще напуска
тялото ни а това е недопустимо всеки разумен човек
би го разбрал.

 Какво казва Корана?

“В последствие като стигне смъртта някой от тях
те казват, О Аллах прати ме обратно на земята за
да прекарам пропиляното си време в благи дела.
НЕ! Това не е нищо повече от празна приказка“ 3

“ Когато застанат пред огъня и кажат “АХ! Де да
може да се върнем на земята, че да не лъжем за
версиите в Корана и да сме от вярващите. Да беше
ги видял само като го казват това“4

“  Или като  види  наказанията  и  каже  ако  'само
можех  да  се  върна  на  (земята)  де  да  имах  тази
възможност, че да бях от добрите.' пазете се от този
ден“5

3 Mü’minün 99/100
4  En'âm, 6/27-28

5  Zümer, 39/58
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“Тези, които са се съгласили с лошите ще кажат
така;  'АХ!  Ако  само  можехме  да  се  върнем  на
земята,  че  да можехме да избягаме от  тях както
днес  те  избягаха  от  нас.  Ето  така  Аллах  им
показва всички техни дела в разкаяния и мъки, и
те не ще излязат от огънят.“6   

тази версия на Корана показва как исканията им няма
да са изпълнени и,  че нямат шанс да се отърват от
ада, и неговите мъки, и болки. Това също показва, че
в безсмъртност ще влязат в ада и няма да излязат от
там.

Както  се  вижда  прераждането  е  против  Аллах  и
отвъдното тези които не искат да  повярват в Аллах, и
са  си  измислили  прераждането  за  да  могат  да  си
угодят временно за желанията си за вечен живот, и
просто  си  прекарват  живота  в  пълни  измислици  и
заблуда.

5.Науката  казва,  че  е  еволюция  как  да
отговорим на това?

Тук има две точки които трябва добре да се разберат.
Първото  е  думата  еволюция  и  тя  се  разбира  като
изменение  или  промяна.  В  много  такива  различни
наименования  се  използва  думата  еволюция.  Ако
еволюцията се предназначава в формата, че Аллах го
прави  то  тогава  е  така  и  нямаме  нужда  от

6 Bakara, 2/167
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доказателства, но! Ако я свържем със случайността и
че  е  предложение  на  атеизъм  който  е  против
истинската  вяра  тогава  това  се  равнява  за  клевета
срещу Аллах знайно или не-знайно. 

Втората  важна  точка  е,  че  науката  изследва  как
определена структура е  придобила  форма.  Науката
не  изследва  кой  му  е  дал  структурата  и  формата.
Тоест науката не може да реши дали е еволюция или
е създател ако твърди това е напразно.

В света на науката хиляди учени не приемат теорията
на еволюцията и  всеки изминал ден тази цифра се
размножава. Особено теорията на (биг банг)7 която е
в разпадане на твърденията си. 

Тази причина на бигбанг теорията е,  че са вярвали
във  вечното  царство  (земята)  тоест  отричали
създателят Аллах и  са се мислели за Богове.  След
бигбанг теорията някои разумни учени са разбрали,
че бигбанг е пълна глупост от един взрив нищо не се
строи  на  против  като  гръмне  бомба  тя  разрушава
всичко. 

7 Големият взрив твърди, че Вселената е възникнала преди 

около 14 милиарда години от изключително плътно и горещо 

място. Тоест прави научно доказателство за съществуване 

от нищото.
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Който затвори очи по обяд той прави тъмно само за
себе си, но не и за околните всичко се знае от тези
които са го учили. 

Когато сме болни отиваме на лекар ако отидем при
инженер  то  значи  да  си  подпишем  смъртният  акт.
Аллах  ахирет  (отвъдното),  рая,  Ада,  най-лесно  се
научават от свещените книги, която на първо място е
Корана,  и  след  това  са  тефсирите  на  Корана  тоест
преводачите на Корана. 

В  медицината  решението  на  два  доктора  по  даден
елемент  са  крайни  и  точни  който  е  против  тях  не
може  да  промени  нищо.  Аллах  ахирет  (отвъдното)
или (от тук нататък) се превежда ахирет. И го твърдят
не един не два Пророка а хиляди в тая тема Корана е
силно доказателство както и цялата вселена.

6.Ще ни даде те ли повече информация за
бигбанг8 Според   Stephen  Hawking  се
твърди за голямa експлозия? Това против
вярата ли е ?

Светът в  който се намираме е  без  крайно огромен.
Вселената9 как се е  създала от  къде идва и накъде
отива самата тя? Равновесието което пази тя винаги е

8 Големият взрив твърди, че вселената е възникнала преди около 14 

милиарда години от изключително плътно и горещо място. Тоест прави
научно доказателство за съществуване от нищото.
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било  чудно  за  изследващите.  Учените  с  векове  го
мислят и са в безброй търсения, и доста теории са
били набавени. И в началото на двадесети век беше
ясно, че вселената е безкрайно огромна и се мислеше,
че е от безкрайността тоест беше под такава форма на
мисъл това се казваше Дураан моделът на веселената.

Дураан модел на вселената понеже се е приемало, че
е  от  безкрайността  тоест  
преди го е имало и след това ще го има и така е било
прието за това не се е приемало някой за създател.
Още  в  началото  на  двадесети  век  с  развитата
технология и наука това с Дураан е било премахнато
от корени. 

В  двадесети  и  първи  век  в  който  се  намираме  бе
“доказано“ за бигбанг теорията! И е било доказано от
професори и научни куп хора.

 Сега  да  видим  дали  е  така?  Да  видим  и  да  се
поровим как истините са се откривали от науката?

През  1929  година  в  Калифорния  в  Моунт  Вилсон.
Едвин  Хуббел10 от  наблюдаващата  си  къща  с
големият  си  телескоп  забелязал,  че  звездите  се
отдалечават  от  нас.  Преди  да  се  е  минало  много
време той забелязал още нещо, че звездите не само се

9 Вселена е името на цялото което включва всички форми на материя и 

енергия открити в космоса.
10 Hubble, E. (1929). A relation between distance and radial velocity among 

extragalactic nebulae. Proceedings of the National academy of Sciences, 15(3), 168-
173
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отдалечават от нас а също така, и се отдалечават, и
един от друг.

 С това видно доказателство стана ясно, че вселената
се  разширява.  И разширяването на  вселената  какво
значение има със създаването и? Щом се разширява
значи като върнем лентата назад се вижда, че всичко
е почнало от една много важна точка която задържа
всички материали. 

След безупречни изчисления става ясно, че тази точка
е в “нулев обем“ и в безкрайна плътност. Вселената
беше  се  създала  в  тази  важна  точка  по  причина
“взрив“   това  показваха  всички  сметки  по  онова
време като са му дали името бигбанг, и е започнала
тази  теория.  В науката  човекът който е  стигнал до
такава степен, че мозъкът не приема немотата ако не
стигне до 'нулевият обем'. 

За  това  дори  и вселената  е  създадена  от  нищото и
това  го  изчисляваме  с  доста  много  техника  и
калкулатори. 

Ето  ви  доказателства  от  между  пети  и  шести  век,
когато е бил свален Корана в течение на двадесет и
три години. 

“Той  е  Аллах  който  е  създал  земята  и  небето  от
нищото.“11

11 Коран Ал-Анам, 6/101
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“Тези които отричат Аллах не виждат ли в началото
как създадохме  небето и земята които бяха слепени и
ние  ги  разделихме,  и  създадохме  всяко  живо
същество от вода! Все още ли няма да повярват?“12

“Ние  издигнахме  небето  с  голяма  сила  и  без
съмнения ние го разширява ме“13

 

Тези  истини  които  бяха  разкрити  в  двадесети  век
Корана го е казал още между пети и шести век. Това е
едно от хилядите доказателства, че Корана е слово на
Аллах.  С бигбанг концепцията за  вечна материя си
остана  в  историята.  Добре  де  тогава  какво  е  било
преди този голям взрив? “Немота“ след един взрив
“имане“ каква беше тази сила? Разбира се,  че  тези
въпроси  сочат  към  един  създател.  Популярният
атеист  Antony  Flew14 по  темата  е  казал  тези  неща;
Признанията са облекчителни за човешкият дух. За
това  и  аз  ще  призная  нещо;  Защото  изворът  на
науката идва от религиозен път и науката е доказала,
че началото от нулевия обем е религиозно а не взрив.
Представете  си  един  камион  от  тухли  и  керемиди
които взривяваме в очаквания да се построй къща?

12 Коран Ал-Анбиа 21/30
13 Коран Аз-Зарийат 51/47 
14 Flew, A. (2003) God and the big bang. Think, 2(4), 17-23



27



28

7.Еволюцията изгнива във ръцете на Саид
Нурси15 с  Рисале  и  Нур. Молим  ясен
отговор  защото  това  не  бе  обяснено
подробно.

От началото  до  края  Рисале  и  нур16 e  истината  на
вярата:  Съществуването  на  Аллах   ахирета  и

15 Бедиуззаман Саид нурси се е родил през 1878 година в Турция Битлис район

Хизан  в  село  Нурс.  В  детството  си  е  вземал  обучение в  околните  ислямски
школи и  за  годините  си  е  имал  свръх интелигентност  за  което  му  се  е  дал
прякора  Молла  Саид,  и  по  натам  в  живота  му  започнали  да  го  наричат
Бедиуззаман което означава (чудото на времето) и така той е станал известен за
всички. През ученическите си години в знания на исляма е запомнил 90 книги.
Всяка нощ е повтарял една от тези книги. Това повтаряне е станало причина за
задълбочаването  му   в  Корана.  През  началото  на  1900те  години  е  дошъл  в
центъра на Хилафета в Истанбул с идеята да построи ислямски университет и
през целия си живот се е борил за да осъществи тази идея. Тази негова идея не
можа  да  стане  реалност,  но  е  успял  да  построи  на  всякъде  в  родината  си
медресета (школа/школи) в които се учат деца и възрастни. И до ден днешен все
още се учат.

През първата световна война е служил като доброволец командир. При войната
е бил ранен и е бил държан под плен в русия. 1917 е бил освободен и е дошъл в
Истанбул, и продължил да служи за исляма като е бил на най-високия пост в
дарул-хикметил ислямие. През  1920‘те  години,  когато  Истанбул  е  бил  под
окупацията на англичаните той е взел под молив и е написал рисалето (хутуватъ
ситте) След това то се е разпространявало  скришом от ръка на ръка след като
разбрали за тази книга, че е против англичаните са заповяда ли да го хванат жив
или мъртъв, но след време ги е хванало страх, че народа ще се вдигне на бунт, и
премахнали тази заповед за задържането му. Той  е дал подкрепа на  борбата за
независимостта която бе започнала в  Анадола.

През 1925, когато той беше във град Ван в дейност на обучения се е появило
движение за Шейх Саид въпреки, че той е бил против това първо в Бурдур след
това в Ъспарта е бил в затвор за 8 години. Повечето части на Тефсира Рисале и
Нур са написани тук поради това бе изпратен в съда на Ески Шехир (стария
град) 1935та година той остана там, и година след това бе преместен в затвора
на Денизли, и там е останал около година, а в затвора на Афйон е останал 20
месеца. 
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пророците  които  са  донесли  книгите  в  заслуга
разказват  за  създателят  Аллах.  Следователно
рисалетата са отговор за еволюционистите (атеисти)

1.Атеистите не приемат Аллах. Повечето наблягат на
еволюцията.

Животът му е минал в подземията на затворите и измъчвания в тях само, защото
е един от най-големите знаещи Улемии след пророците, и са го измъчвали цял
живот, и е бил много пъти тровен!  В историята не може да се срещнат мъки
които той е преживял, и въпреки всичко в историята не се е срещал такъв силен
иман след пророците. 

Затвора Афйон след като  е  прегледал написаните книги от  него му са  били
върнати, и до ден днешен са съхраняват в религиозни места.

Бедиуззаман Саид Нурси, почина и получи заслужената милост от Аллах. Нека
Аллах бъде доволен от него и такива които следват него, и всички нас Амин.

16Рисале и Нур: Това е тълкуване на Корана написано според 
разбирането на нашия век защото всеки век има различни духовни
болести с които се срещаме и всички тези болести имат нужда от 
различни лекарства. И знаещите на всеки век са събирали 
лекарства от аптеката на Корана, и са ги представили на 
обществото. 
Рисале-и Нур ни предлага духовно лечение с лекарствата от 
аптеката на Корана за този век и следващите ни векове.
За тези които нямат знания за Рисале-и нур можем да кажем, че 
съдържа 6000 страници през 1925 се е започнало да се пише и след 
24 години се е завършило от Бедиуззаман Саид Нурси. Този 
Корански тефсир съдържа ислям и вяра в начален план, и много 
други философски теми които доказват, и помагат за моралността, 
и философията на всеки човек. 

. 
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2.Има и такива които оставят нещата на случайност.

Сега  да  погледнем  и  през  светлината  на  Рисале  и
Нур.

№23'та лема която е рисалето на природата показва за
пример една мравка и дава 4 различни възможности.

А. От само себе си е станала мравка.

Б. Поради причини се е появила.

В. Природата я направила.

Г. Или е работа на притежател с безкрайна наука воля
и власт.

Ако умът ни покаже първите три за неверен отговор
то  тогава   приемаме  четвъртият  отговор  който
показва Аллах все могъщият.
Нека да се задълбочим още малко, но ако искате още
по  изяснени  случай  прочетете  Рисале-и  Нур  за  да
усвоите  повече  знания.  Ние  тук  ще  дадем  само
няколко  примера  без  да  отнемаме  правото  ви  за
избор.

а-                 От само себе си е станало?

Вземаме мравката за пример; Тази мравка сама да



31

си  се  направи,  че  да  може да  съществува?,  но  как
може нещо което го няма да си се създаде само? Вие
като сте били в утробата на майка си от една малка
частица сами ли се направихте? Такава глупост как
може  да  се  приеме  за  истина?  Значи  неверниците
приемат такива глупости и вярват упорито в тях.

б-               Причините са я направили?

Причините от които се образувала мравката;  Въздух,
вода, слънце, водород и кислород. Сега кой от тези
елементи може да даде на мравката живот?

Пак   оставяме  мравката  на  страна.  И  идваме  до
човека  примерно:  Майка  му  го  е  направила?  Кой
направи ушите, очите, устата, и ги сложи на местата
си, и му даде живот? Даже една майка има съзнание,
и все пак не може да създаде това. Та една мравка как
ще го направи и то в яйце? Може ли да се вярва в
такава небивалица?
 
в-               Природата я направила?

Нещото което наричаме природа има живи и не живи.
Нещата  които  нямат  живот  са  въздух,  вода,  пръст,
море и слънце. А мравката има живот има и стомах
който отговаря на устата й, има и продукти за тази
храносмилателна система която е направена с воля и
много знания за това тук ни трябва някой който има
следните  неща  (наука,  воля,  сила  и  живот) като
погледнем  елементите  (въздух,  вода,  слънце,)  нито
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едно не може да прилага наука или да даде живот.  

И като се замислим кой може да направи тази мравка
се сещаме също и за човекът който е в съзнание, и
има  ограничена  сила,  но  дори  и човек  не  може да
създаде  жива  мравка  той  може  от  пластика  или
хартия  да  я  направи.  За  това  безкрайната  му  воля,
наука, и сила ни показва Аллах който няма друг като
него. Наука, ум, и логика всичко води до един и същ
резултат.

Природата е изкуство на Аллах която има и закони,
но може ли природата да си слага закони? Или да ги
сменя ? Не! това също не е възможно, защото законът
показва, че някой го е сложил природата няма такива
способности. Природата преди всичко сочи и показва
Аллах. 

Нека все пак размислим отново? Законите се издават
в  парламентът  след  това  те  се  разпространяват  из
цялата  държава.  И  като  се  срещнем  с  някой  закон
знаем от къде е дошъл и кой го е сложил. 

Но да не забравяме, че законите не са самата държава
а просто произлизат от нея. Ако умът е повреден и
приема закона за “държава“ то тогава и природата ще
я приема за създател. Също така който слага закон го
слага с цел.

г-     Тази мравка е създадена от Аллах.
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Градивният елемент на телесните ни тела са атомите
а атомите нямат грамота и живот, но ако няма атоми
няма да ни има и нас. Тук се вижда безкрайна наука
сила  и  ентусиазъм,  и  ни  показва  колко  щедри,  и
милосърдни може да сме. Това  значи, че има кой да
ни  даде  тези  велики  чувства  като  милосърдие  и
щедрост със сигурност не ни ги дават атомите който
нямат живот. В най-добрия случай ни ги дава Аллах
най-щедрия. 

Да  се  опитаме  да  го  обясним  малко  по  бистро.  В
Турция има Сюлеймания Джамия и е  направена от
Мимар Синан тоест архитект Синан той я направил с
знания наука и сила. Ако някой излезе и каже не е
вярно Синан не я направи тя от само себе си стана!
Тогава всеки един камък на тази Джамия трябва да
се приеме като индивидуален архитект както самият
Синан е. 

И значи, че всеки един камък трябва да има знанията
и силата на Синан за да може да се построй сама.
Каква глупост нали? Надяваме се да сме ви разсмели,
Но срещу истината няма как да се смеем, защото тази
вселена  е  построена  от  Аллах.  Който  твърди,  че
всичко от само себе си е станало трябва да приеме
всяка една атомна частица за създател който вярва в
такова нещо има здравословни проблеми това може
да го види и малко дете. 

На кратко, че фактът за Аллах е толкова открит, че да
се  отрече  даже  научно  не  е  възможно.
Доказателствата за Аллах нямат мерки и граници. И
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тук  дадох  ме  примери  които  могат  да  отворят
вратичка в разумът ви. Ето и Рисале-и Нур ни показва
дори  и  атомите  не  се  движат  свободно  всичко  е
планирано по проект време и нищо не е  случайно,
във всичко ни се показва Аллах.

8.Какво означава да сме мюсюлмани още
от (Калу Беля17)? 

Преди Аллах да създаде човешкото тяло още когато
душите са били в духовното царство. Той е взел от
тях техните потомства които да създаде на земята. И
е  питал  всички  души  като  е  държал  за  свидетели
самите тях (не съм ли аз вашият господ) всички сме
отговорили с  ( Да ти си нашият господ и ние сме
свидетели  на  това)  Така  направих  ме  ние,  че  в
съдния ден да не кажете “ние не знаех ме за това“18

Този айет гласи, че преди Аллах да създаде света и
създанията  в  него  той  първо  създаде  душите  на
всички хора за всички времена. Събра ги в царството,
наречено  царството  на  духовете.  И  Аллах  попита:
“Не  съм  ли  аз  вашият  Господ?“  Той  заявява,  че
духовете са отговорили с: Да ти си нашият Господ.

17 Корана който ни просветлява за (Калу беля) ни казва за Аллах 
който след като е създал душите и ги е питал не съм ли аз 
вашият Господ? И ние сме казали да ти си нашият господ. И това
е (Калу беля)
18 Араф 7/172.
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На кратко: Аллах е взел обещания, че ще вярва ме в
него докато сме  на  земята  в  изпитание.  И времето
когато се е състояла тази реч се нарича (Калу Бела) 

И  тогава  все  могъщия  Аллах  създаде  този  свят  в
който  да  ни  изпита.  За  да  разкрие  колко  искрен  и
верен  е  човешкият  дух в  това  твърдение.  И Аллах
постави  всяка  душа  в  отделно  тяло  за  определено
време  и  така  изпрати  човека  на  земята  за  да  го
изпита.

И  така  пред  човека  има  два  пътя:  Или  той  ще
продължи да познава Аллах като негов Господ както
е  обещал  в  духовното  царство  като  тук  на  земята
използва  своя  ум  и  воля  за  добро.  Или  като
злоупотребява  със  своята  воля  и  интелект,  и  да
отрече своя Господ. Да не приеме това, че трябва да
му служи и да избяга от длъжностите си към своят
Господ. И да избяга в пътя на сатаната. 

Фактът, че само ние хората имаме ум, разум, съвест,
милосърдие, благочестие, целомъдрие ,и хиляди още
други чувства които Аллах ние  дал за да опознаем
самия него, и да му бъдем верни до края на земният
ни  живот.  Той  също  е  сътворил  телата  ни  по
уникален начин за да извършва ме поклонение към
него е доказателство, че сме дошли на този свят за да
опознаем Аллах и да му се кланяме. В допълнение
фактът,  че  Аллах  е  пратил19 повече  от  100  хиляди
19 Hadis, Ahmed b. Hanbel El-Müsned 5/265-266 Ibn Hibban, es-
Sahih 2/77.
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Пророка за да ни напомня за нашето обещание  което
сме дали пред Аллах в духовното царство. Коранът
заявява този факт на най-високо ниво и доказва, че
нашата  цел  да  бъдем  изпратени  на  този  свят  е  да
останем в това обещание верни до край.

Ние сме благодарни на Аллах, че ние мюсюлманите
сме тези които спазват това обещание което дадох ме
пред нашия Господ по време на духовното царство.
Инша Аллах ние ще  продължим да  спазва  ме  това
обещание до последния си дъх.   

9. Тъй като сме с дошли от Адам и Хавва
как сме стана ли цветно кожи и с различни
характери?

Пророкът  Мохамед  ни  дава  информация  като
споменава  хадис;  Аллах  създаде  Адам  от  всякаква
различна  смесена  пръст  която  бе  взета  за  пример.
Поради различността на тази пръст поколенията на
Адам носят различни характери.20

Във вселената има милиарди галактики с размерите
на  млечният  ни  път.  Във  всяка  галактика  има  и
милиарди звезди. За всевишния Аллах, който създава
и  управлява  такива  големи  галактики  с  милиарди
звезди в тях не може да се мисли как ще създаде хора
с  различни  цветове  или  характери  въпреки,  че
20 Ебу давут, Суннет, !6, Тирмизи, Тефсир, 2/1; мюснет, IV, 400,
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първоначално са от една майка и баща. Знайте, че за
Аллах всичко е възможно стига той да го пожелае и
всичко става на момента.

Тоест  различен  характер  и  цвят  първият  човек  е
създаден  генетично  от  адамовата  конструкция.  А
генетиката на Адам е като генов басейн с различни
цветове и характери за това днес има доста различни
хора.  Този хадис наистина много ни помогна за  да
разберем доста за Адам който е създаден от Аллах.
Да  не  забравяме,  че  Аллах  не  е  обречен  на
случайността а е създал причините всеки който има
капчица съвест ще го разбере като две и две четири. 
 
Едно нещо със сигурност не трябва да се забравя от
хората!  И  това,  че  Великия  Аллах  не  е  осъден  на
каузи  или  превързан  към  причини.  Истината  е,  че
създателя  на  причини  каузи  и  всичко  останало  на
този свят е Аллах.

10.Как са се появили езиците?
 
Великият  Аллах  който  е  изпратил  като  пророци
неговите слуги ги е дарил с чудо примерно Иса който
е  събуждал21 умрелите  и  лекувал  слепите22 по
рождение.  Пророка  Давуд  който  е  месел  желязото
като тесто и  му е  давал всякаква форма.23 Пророка

21  Ал Имран 3/49
22 Ал Маида 5/110
23 Саба 34/10-11
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Сюлейман  който  се  е  качвал  на  вятърът  и  е
преминавал  двумесечно  разстояние24 за  един  ден.
Ибрахим който не е изгорял25 в огънят в който са го
хвърлили. А на Адам най-голямото чудо е, че е знаел
всички  езици  и  имената  на  абсолютно  всички
предмети които са на това земно кълбо. 

Научният Елмалълъ Мохамед Хамди е поискал да се
обърне внимание над това, че както всяко знание има
разлика така и всеки език е различен, причината за
това  е  Адам  който  от  самото  начало  ги  е  знаел26

всичките.  На  кратко  Адам е  бил  създаден  с  висше
знания.

11. Как са се размножили хората? 

Хората са се размножили от Адам и Хавва. Майката
Хавва  е  раждала  само  близнаци  и  винаги  са  били
момче  и  момиче.  И  така  тез  годишните  близнаци
Адам  ги  е  женил27 с  тези  от  следващата  година
разбира се това го е правил като те достигнат зряла
възраст. 

 

24 Сад, 38/36
25 Ал Анбиа 21/69
26 Истинска религия езика на Корана  
27 Табери, Ибн кесир, рази Ал маида 5/27 тефсир 
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И какво им е мястото в религията?; Адам е първият
Пророк  а  последният  е  Мохамед  (с.а.в)  преди
Пророка  Мохамед  (с.а.в)  са  били  изпратени  много
пророци на тази земя които са уведомявали хората за
правилната религия. 

Основата  на  вярата  е  оставала  все  една  и  съща
поклонението  шериат  и  някой  работи  са  били
предоставяни28 по различен начин за всяка ера. Аллах
следи хората как живеят и според това им изгражда
шериата  който  да  пасне  на  начинът  им  на  живот.
Както  с  допустими  неща  така  и  с  недопустими
(забранени) 

Примерно  евреите  могат  само  в  синагогите  да  се
молят християните в църквите а мюсюлманите могат
на всякъде да  се  кланят.  Примерно във времето на
Пророкът  Ибрахим  е  било  забранено  да  се  яде
вътрешна  мазнина  на  което  и  да  е  животно,  но  за
мюсюлманите в  днешно време това не  е  забранено
даже е халал.

Адам първият  човек и  първия Пророк.  Аллах и  на
него му е дал вяра и го е научил как да живее според
правилата на шериата. И той се е движел така както е
бил научен. Било е необходимо децата му да се женят
един с друг поради условията за тогавашното време
това продължило едно известно време. 

И след това бе прекратен от Аллах и бе забранен в
други поколения, и до ден днешен е забранено. Ако

28 Ал маида 5/27



40

Аллах направи нещо халал то е красиво. Ако направи
нещо харам то е вече грозно. За да се били халал тези
бракове по между им е било красиво за тогавашното
време. За нашите поколение това е грозно и харам. 

Въпреки, че този въпрос е толкова лесен за разбиране
да  се  ровим  и  задаваме  не  разумни  въпроси  не  е
признак на добра нагласа. 

12. Как да се отървем от призраци и лоши
мисли?

В  хадис  книгата  муслим  Ибну  от  Месут  (ра)
разказаното от него;
Попитали Пророка “О пратеник на Аллах на някои от
нас  ни  идват  такива  лоши  мисли,  че  ние
предпочитаме да изгорим до като станем на въглен
или да бъдем хвърлени от небесата на земята, че тези
мисли да не ни идват.

 И са го питали дали това е грях? И Мохамед Алейхи
Селям  отговорил  това  е  знак  на  силен  иман29

(вяра) в това няма грях ако не ги приложите или ги
кажете  с  език.  По  долу  ще  посочим  пет  различни
истини които трябва да се знаят.

1.  Весвесе  (призрак  лоша мисъл)  знак  на  силен
иман (силна вяра)

Сатаната знае, че най-голямото съкровище на човека
29 Муслим, иман 209 (132), Ебу давут, едеп 118 (5110)
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е Имана (вярата)  и поклонението към Аллах. И за
това сатаната влиза в атака като пират по море. Това
се е почнало още от времето на Адам, когато е бил
още в рая и ще продължава до съдния ден!

Как  морските  пирати  превземат  кораби  пълни  със
съкровища и нападат острови така и сатаната напада
сърцето на човека. Сатаната не се занимава с хора без
вяра те и без това са изгубени за това даже и не им
идват лоши призраци и мисли. 

Те  живеят  в  заблуда.  Сатаната  хвърля  лъкове  в
сърцата на вярващите.
Знайте,  че  в  празна  къща  крадец  не  влиза.  Така  и
сатаната  не  закача  празни  сърца.  Сатаната  дава
призраци на хора притежаващи иман.  Също дава и
лоши  мисли  свързани  с  исляма,  когато  това  стане
получателите на тези мисли трябва да си кажат така;
(Това са мисли на сатаната и иска да  отнеме най-
ценното в мен, но като види, че няма да успее ще си
тръгне) и така не трябва да се обръща внимание на
такива мисли.

2. Лошият  призрак  (мисъл)  не  е  стока  на
сърцето.

Щом сърцето се влошава от лоши мисли то тогава те
не са негова стока с (изключение ако сърцето вече не
се е развалило,) но ако лошият призрак беше стока на
сърцето  то  нямаше  да  e  неспокойно  и  сатаната
нямаше да се занимава с такова сърце. Самото сърце
не е съгласно и не притежава лоши призраци дори, и
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няма вземане даване с такива неща за това веднага
реагира, и отхвърля тези мисли често реакциите са
вдигане  на  температура,  свиване  на  веждите,
главоболие, спиране на апетита, липса на вкус, и по
това разбираме как сърцето не приема лоши неща.

3. Ако  призракът  не  се  приложи  в
действителност не сте отговорни и не е грях.

За да извършете грях сте длъжни да го извършите със
съзнателна воля. Животните и тези които са умствено
болни за тях няма грехове. Като имаме лоши мисли и
не сме съгласни с тях примерно; Ядосан си и ти идва
да псуваш, но не го правиш и печелиш! Изречеш ли
лошата дума губиш, и следва желание за прошка, и
разкаяние. И ако това го няма значи сте изгубили това
чувство в такъв случай непременно трябва да се иска
прошка от Аллах. 

4. Ако не се стой над лошата мисъл тя няма
как да ви навреди. 

Мислите и мечтите ни са като огледало. Представете
си, че държим едно огледало и виждаме една змия в
огледалото,  тя  може  ли  да  ни  навреди  през
огледалото? Или ако видим огън в огледалото може
ли огъня да ни изгори? Представете си въглен който е
до диамант и този въглен е в прах,
 този  прах  може  ли  да  навреди  на  този  диамант?
Също  като  тези  примери  ако  се  знае,  че  лошите
мисли  идват  от  сатаната  и  се  предприемат  мерки,
както не могат да ви навредят така и са причина за
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издигането ви духовно. 

5. Ако  мислим,  че  лошите  мисли  са  вредни
тогава те могат да ни навредят.

От казаното до сега ако се прави противоположното
тогава лошите мисли могат да ви навредят, когато не
се знае, че лошата мисъл е без обидна това може да
доведе до повреда във  нас,  когато  се  знае,  че  тези
лоши  мисли  не  могат  да  ви  навредят  тогава  сте
усвоили доста добър баланс. 

Примерно:  Пъпка  от  насекомо  колкото  повече  се
чеши толкова повече сърби при някой случай води и
до рана. Колкото по голямо го правим толкова по ни
вреди като балон който като го надуем и той в един
момент се спуква. Друг пример; кошер с пчели ако не
им обърнете внимание и минете пред кошера те няма
да  ви  нападнат.  За  това  сме  хора  и  можем  да
различаваме доброто от лошото. Можем да се молим
на Аллах за да може винаги да разпознаваме лошото
и да  не  си вредим с  него.  Ако тези  неща се  знаят
лошите мисли не могат да ви навредят.

Още по темата може да намерите в Рисале и Нур 13та
лема.
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13.Дали  Аллах  ни  е  питал  преди  да  ни
създаде?

В последни дни този въпрос е в мода; Аллах пита ли
ни,  че  ни  създаде  и  ни  направи  хора,  и  ни  даде
изпитания, и ни заповяда да се кланяме?

Сега  на  този  въпрос  ще  отговорим  с  логиката  на
питащия, и ще питаме и ние?

Преди  да  сме  били  създадени  къде  сме  били,  че
Аллах  да  ни  е  питал  за  това?  Преди  да  сме  били
създадени нали ни нямаше?
Можем  ли  да  зададем  въпрос  на  някой  който  не
съществува и да получим отговор?
Нас ни е нямало разумът ни го е нямал и как бихме
отговорили?

Имахме ли възможност да разберем за хората, че ще
станем такива? И  да разберем, че ще се подложим на
изпитания  за  да  разберем  какво  е  благословия?
Тогава как става така, че питаме такива безсмислени
въпроси?

Като се спрем над изявлението “Аллах преди да ни
създаде...“ се разбира много ясно. Тогава как можем
да задаваме въпрос на нещо което го няма и как то
може да ни отвърне на въпроса?

Значи трябва да го има за да го попитаме въпрос?
Tези които задават такива въпроси би трябвало да се
замислят  добре  над  горе  казаното.  Хайде  да
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размислим  и  други  варианти  да  си  представим,  че
като ни е нямало Аллах ни е дал ум и ни е питал?
Животно ли искаш да си или  човек с разум? Кое ли
щяхме  да изберем? Разбира се, че щяхме да изберем
да  сме  хора.  Аллах  Милостивия  ни  е  създал  от
нищото после ни е хранил с даровете си и вместо да
сме  благодарни  за  това  прилично  ли  е  за  нас  да
задаваме такива въпроси тоест възпитано ли е това?

14. Как да отговорим на “ Вярвам в Аллах,
но не вярвам на пророци книги и религии“
 
Техните пророци казаха: Може ли да има съмнения
за Аллах който е създал небето и земята?30

Този Айет ясно казва, че съществуването на Аллах е
най-голямата  истина.  Както  една  игла  не  може  без
майстор, така и тази вселена не може без създател. 

Деистите казват  “Има някаква сила“  и като казват
има „създател.“ Против факта, че душата не иска да
бъде под божествени заповеди и забрани казват ние
не  вярва  ме  в  книги  и  пророци  защото  искат  да
живеят без ангажименти за Аллах и да са свободни
като животни без да обръщат внимание на греховете.
За които след време доста ще съжаляват, но вече ще е
късно. 

30 Ибрахим, 14/10
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Въпреки това вярата в Аллах изисква вяра в неговите
пророци и книги, които той изпратил с тях. Истините
на вярата са едно цяло който вярва в Аллах ще вярва
и в неговата книга Корана за да може да опознае своя
Господ с по добре и да повярва истински. 

Човешкия ум може да знае, че има създател на всичко
на себе си и на този свят, но той не може да знае за
неговите  имена  и  качества  така  и  за  неговите
заповеди и забрани той не може да знае и за вечния
си дом и пътищата които водят в рая ако Аллах не го
информира с неговата книга Корана.   

Тогава  вярата  в  Аллах  изисква  вяра  в  книгите
особено в Корана. Ние може да опознаем Аллах само
чрез  книгите  които  той  е  изпратил.  Хората  които
вярват в книги и Коран обезателно трябва да вярват и
в Ангела Джибирил. Също и в пророчествата,  и на
други пророци включително, и на Пророка Мохамед
алейхи селям. Корана е смъкнат от Аллах чрез ангела
Джибирил на Мохамед алейхи селям. Както се вижда
всички тези истини са взаимосвързани и не могат да
бъдат отделни една от друга.

Приемането  на  пророците  и  книгите  изисква
изпълнение на длъжностите които имаме към Аллах
и  това  са  кланяне  на  задължителния  намаз  и
избягване от греховете. 

Ние познава ме слънцето по неговата  светлина.  Не
можем да  познаем слънцето  без  неговата  светлина.
Така  и  Аллаху  Теаля  ни  се  представя  със  своите
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пророци и книги.  Не е  възможно човек да  опознае
Аллах  без  пророк  и  книга.  Дори  както  деистите
казват има създател и да го открие с ум той няма как
да разбере длъжностите си към Аллах без пророк и
без  книга.  Това  е  не  възможно.  Аллах  за  да
информира  всички  нас  е  изпратил  пророк  с  книга
която да ни покаже правилния път. Защото ако една
книга няма учител тя просто си остава безсмислена
хартия.  Значението  на  тази  книга  ни  го  е  обяснил
Пророка без пророк няма как да я разберем. 

В обобщение човек който е казал вярвам в Господ, но
не вярвам в книги и пророци е станал невярващ. И
ако  този  човек  умре  без  да  промени  тази  вяра
Всемогъщия Аллах ни разкрива в айетите си, че този
който вярва по този начин ще остане в ада завинаги.

  

15.Как  гледа  исляма  на  науката  и
логиката?

Една  част  от  религиозните  изисквания  са  с  голям
капацитет който мозъкът не може да приеме, но ако
мозъкът  се  предаде  на  исляма  усвояването  става
лесно  тук  ще  дадем  пример  за  молитвите;
Сутринната  задължителна  молитва  е  два  рекята31,
обедната е четири тук не трябва да търсим логика а
да се смирим с това, че Аллах така го иска. 

31 Цикъл от движения и думи по време на молитва. 
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А едната част е напълно логична научна и изпълнена
с  мъдрост.  Примерно  в  тази  част  един  учен
мюсюлманин  може  в  собственият  си  кръг  като
експерт да преговаря религиозна тема и може да даде
мнение  или  да  си  набави  информация  примерно;
Защо свинското месо е харам (забранено)? Или защо
алкохолът е харам? Тези неща може да се обяснят от
един знаещ и напреднал във вярата си  мюсюлманин.
Изворът  на  финансовото  и  морално  развитие  е
науката. Хората които трябва да отбягват един от най-
големите  си  врагове  е  невежеството  то  е  против
всякакво  развитие  на  човека.  Корана  кани  със
стотици версии хората да учат и да имат знания нека
изброим няколко от тях.

“ знаещия и не-знаещия може ли да
са еднакви?“32

“Ако не знаете питайте някой
който знае“33

Хадиси на Пророка Мохамед да бъде
той вечно благословен;  

“Който е тръгнал по път за знания
32 Аз зумар 39/9
33 Ал нахл, 16/43
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докато се върне в тях е по пътя34 на
Аллах“

“Който излезе на път за знания
Аллах му улеснява пътя към рая“35

“Ако знанието даже е в Китай
отидете и го вземете“36

“Мъдрост ценната наука е изгубено
средство на мюмина където го
намери да си я вземе тя му се

полага“37

“Жена или мъж ученето им е тяхна
длъжност“38

Както  се  знае  Пророкът  Мохамед  алейхи селям да
бъде той благословен вечно. В Медина39 е построил
джамия заедно с медресе (школа) и тези които са се
учели в тази школа са се наричали Суффа40 те са си
отдали  живота  на  знания  и  просветления.  От
34 Тирмизи илим 2 
35 Муслим зикир 39, бухари  илим 10, Ебу давут, илим 1  
36 Beyhaki, Şuabu’l-İman, Beyrut, II/254
37 Tirmizi, İlim, 19
38 İbn Mace, Mukaddime, 17
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знанията  просветления и  издания (школи)  които  са
изградили със собствен труд те все още имат полза за
учещите се в днешно време. Ако вярата забраняваше
развитието то как щяха да видят очите ни модерното
блаженство?  Как  щяхме  да  разберем  какво  е
моралност?  Как  иначе  щяхме  да  разберем  за
териториите които бяха превзети и превъзпитани към
добро с отоманската империя и Селчуклу. Щяха ли да
се  появят  Имам  газали,  Ибн-и  Сина,  Мевляна
джелаледдин  Руми,  и  Бедиуззаман  Саид  Нурси?
Нямаше даже и да сме чували за тези личности които
са спасили милиони хора от  невежество.  Днешните
мюсюлмани  искат  да  стигнат  тяхното  ниво  на
възпитание, но в днешната технология те не могат да

39 Медина и мюневвере е градът в който Пророкът се установява след 

като напуска Мека където основава първата ислямска държава и където 

се намира гроба му. Името му преди Миграцията беше Ясриб а след 

Миграцията беше наричано като мединет-ур Ресул  (градът на Пророка) 

или медине и мюневвере (град на светлината).

40 Суффа е общото име дадено на спътниците които живеят в сянката в 

непосредствена близост до джамията на Пророка в Медина и се 

занимават с научно образование.
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достигнат това ниво и за това не е отговорен самият
ислям  а  хората  които  са  против  развиването  във
всякаква насока са виновни за това. 

16. Защо Аллах създаде вселената?

Великия Аллах поиска да се знае за него с имената
си, и с личността си, и създаде вселената.  Пророка
Мохамед  алейхи  селям  да  бъде  той  вечно
благословен.  Казва  в  един  от  хадисите;  Във
вечността41 имаше  Аллах  и  с  него  нямаше  нищо
друго.  В  друг  хадис  Великия  Аллах  казва;  Аз  бях
едно  скрито  съкровище и  поисках  да  се  знае  за
мен, и създадох42 създанията. 

Аллах е създал вселената за да го опознаят всички
живи. Същества като хора и джинове са създадени за
да  опознаят  Аллах,  и  само  на  него  да  се  кланят.
Корана ни съобщава следното “ С  изключения на не
предпазливи  хора  и  джинове  всичко  друго  от  най-
малката  частица  до  най-големите  живи  създания
прославят Аллах“

-Няма  нищо  което  да  не  прославя  Аллах  с
благодарност.43

-Ние не създадохме небето земята и това по между

41 Buhârî, Bedul-ahlak,1
42 Acluni, II, 132
43 İsra, 17/44
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тях за игра.44

-Ние не създадохме небето земята и това по между
тях напразно.45

-Аз  създадох  хората  и  джиновете  за  да  слугуват
само на мен, и само на мен да се кланят.46

Всички  създания  по  техен  си  начин  прославят
великия  Аллах  и  му  благодарят.  Те  си  изпълняват
длъжностите с хъс и наслада. Примерно слънцето без
една  секунда  да  закъснение  си  се  върти  в  кръга  в
който трябва.

Реките с ентусиазъм се вливат в морето. Животните
които са  дадени за  да  служат на човека  си вършат
работата с радост. Ако не се беше създала вселената
нищо нямаше да знае за Аллах. Това знание щеше да
си остане с Аллах. 

Аллах поиска да създаде светлина и създаде ангели
хора и джинове. Между „създавам“ и „не създавам“ е
избрал да създаде което означава милост за всички
нас.  Името  му  “Самед“  което  означава   (всичко  се
нуждае от него а той няма нужда от нищо) не ни е
създал защото има нужда от нас той не се нуждае от
нас ние имаме нужда от него.

44 Enbiya, 21/16
45 Sad, 38/27
46 Zariyat, 51/56
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17.Вярваме, защото иска ме да вярва ме?  

Човек не вярва,  защото иска да е  вярващ а вярва в
Аллах  и  съществуването  му.  Но  някои  си  запълват
тази  нужда  като  вярват  в  атеизъм  ‘‘мислят,  че  я
запълват.  Пример:  “Цял  живот  суче,  и  се  бави  от
изкуствен биберон, и си мисли, че се е нахранил, и че
всичко е наред а в същност все си е гладен, и не може
даже да се нахрани, просто е в пълна заблуда. 

Мисълта за искането да вярваш в нещо и че то ще се
сбъдне е напълно грешно от корен.  Един нормален
човек ако иска да се види като крал след време ще
повярва ли, че е станал крал? 

Примерно; Някой който има нужда от яйце, но няма
кокошка а има петел и да иска да повярва, че петела
ще му даде яйце в краен резултат ще повярва ли в
това? Виждало ли се е в историята някой който иска
да  стане  учен  да  е  станал  такъв  без  да  приложи
наука?  И  пак  исляма  ни  просветва  с  такава
информация и умът го приема. В Корана на десетки
места  се  споменава  това:  използвай  те  си  умът,
мислете,  умувайте,  защото  тази  религия  е
интелигентност и мъдрост. 

За  това  за  децата  и  умствено  болните  хора  нямат
религиозни задължения това показва  колко важен е
умът. Четирите халифата с четирите имама (Ханефи,
Шафии, Малики, и Ханбели) дванадесетте апостола
които  наричаме  дванадесетте  Имама  и  други
милиони  вярващи  според  вас  разумно  ли  е  да  се
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подиграваме с тях? Абсурд!  Даже не е близко и до
умът. 

Вярата ислям напълно доказва на умът за правдата
си.  Предимно  тефсири,  хадиси  фъкъх  (канонично
право) и стотици книги със слово без  имитация си
показват  присъствието на  Аллах навсякъде.

 Ако  нямате  възможност  да  видите  тези  книги  ви
съветваме да погледнете Рисале и Нур който вече го
има и на доста езици. Ние мюсюлманите не вярваме,
защото искаме да вярваме в Корана. Ние вярваме в
Корана  защото тази книга  е  чудо погледнато от  40
различни  посоки.  (Сайд  нурси  в  една  от  неговите
книги Ишаратул Ииджаз и в двадесет и пето слово
чудния Коран) показва 40 различни начина за чудото
на Корана.

Ние не вярваме в Пророка Мохамед, защото искаме
да  вярваме  в  него!  Ние  Вярваме  в  него,  защото  в
пророчеството  си  той  има  записани  над  хиляда
чудотворни дела. Човечеството няма да види повече
такава  блестяща  личност  като  него  за  това  ние
вярваме  в  Пророка  Мохамед  който  ни  просвети  за
Аллах Ако той не беше минал от тази земя нямаше да
знаем истината и до ден днешен за това вярваме в
нашият любим Пророк. 

И последно подчертаваме фактите; Ако ви боли око
отивате на очен лекар ако ви пискат ушите отивате на
ушен лекар ако отидете на ветеринар това значи да се
сбогувате с  окото си или слухът си.  Ако искате  да
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научите примери като тези ще трябва да се допитате
до имам. Иначе опазил Аллах може да се сбогувате  и
с рая. 

18.Каква  е  причината  за  създаването  на
човекът?

 “За какво е създаден човекът?“    

Много често е задаван този въпрос. За да си зададем
този въпрос или да го зададем на някого това за нас е
Божия воля за което трябва да сме много благодарни
за тези божии мисли. Както слънцето не може да си
зададе този въпрос така и нито една звезда не може
да попита слънцето за това.  Ако това го сравним с
пчелите или овцете? Те нямат такъв дар. А човекът
има  и  пита,  а  за  да  пита  такъв  въпрос  то  значи  е
влязъл в Божие изпитание. За да премине през това
изпитание  без  загуба  трябва  да  опознае  създателят
си. Който стигне тази точка значи е пред вратата на
истината. И им се дава отговор със слово на Коран и
слово на Пророк.

''Аз създадох хората и джиновете само на мен да се
кланят47''

''Аз  бях  едно  скрито  съкровище;  поисках  да  се
знае за мен и създадох създанията48''

47 Zâriyât, 51/56

48 Acluni, Keşfü'l-Hafa, II/132
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Причината  за  създаването  на  човека  е  да  опознае
Аллах да спечели неговoта благословия и на края да
влезе в рая.

Аллах в сура анкебут 64 казва това;

Този  свят  не  е  нищо  повече  от  една  игра  и
забавление.  Но  като  дойдем  на  ахирета
(отвъдното) ето това е истинският живот. Де да го
знаеха!

Който разбере тази истина е  мюмин(силно вярващ)
тогава разбира, че на този свят е само като гостенин
като  пътник  и  ще  живее  като  такъв,  и  ще  спазва
правилата на господаря на тази гостилница. А най-
важната  му  цел  е  да  спечели  неговото  съгласие  и
културно,  и  смирено  да  премине  през  тази
гостилница след като си е свършил дългът.

19.Наоколо се срещаме с хора които казват
“Ако не видя не го вярвам“?
 
Една  от  истини  те  е,  че  имаме  не  повече  от  пет
чувства  с  които  определяме  неща  като  вкус,  нюх,
слух,  зрение,  кожа,  защото  с  очи  се  виждат  само
материалните неща. С език вземаме вкус с ухо чуваме
с носа си усеща ме миризми и ухания.

 Не  можем  да  видим  токът  по  жицата  или
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гравитацията, но не се съмняваме, че ги има. Който
казва ''  Ако не видя не вярвам'' то това значи, че за
него  или  нея  само  материалните  неща  важат  за
истина! Което  разбира се е голяма грешка и заблуда.
Като се има на предвид, че нещо което не се вижда не
може да се каже, че го няма. Защото нещата които не
виждаме  с  очи  са  доста  повече  от  тези   които
виждаме.  Примерно; умът,  мислите,  мечтите,  и
паметта не се виждат.

Който казва ''ако не видя не  вярвам.''  Е  оставил на
очите  си  да  вършат  работата  на  умът.  Всяко  едно
чувство  отваря  различна  врата  едното  не  може  да
замести другото примерно окото да замести носът?
Или  носът  да  замести  езикът?  Или  пък  окото  да
опита  някое  ястие  или  да  чуе  как  пеят  птичките?
Окото не може да замести нито едно от тези органи
нито пък да върши работата на мозъкът. Знае се, че
ако видим една картина знаем с ум, че има художник
без дори и да сме го видели.  Ако някой каже сама е
станала картина то тогава той или тя не е умствено
здравословен/на. С тия малки примери даваме също и
големи  примери  като  тази;  Като  погледнем  тази
великолепна  вселена  в  която  сме  обитатели  в  нея
виждаме  с  ум  безкрайно  знание  безкрайна  сила
безкраен талант и не може да отречем художника на
тази вселена. Който отрече това не може дори и да
обясни  следните  неща;  даването  на  препитания?
Даването  на  живот?  Даването  на  вода?  как?
Учителят Саид Нурси го разказва на кратко; Тези
които виждат всичко в материалността духовното им
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око е сляпо заедно с окото на сърцата им.49

20.Хора  които  казват,  че  опиумът  и
дрогата са религията! Как да отговорим на
тези хора преди да са си изгубили умът и
здравето.

Тези които казват такива небивалици са не-вярващи.
Ако се почувстваме длъжни да им отговорим тогава
трябва да се набавим с знания за Аллах и пророкът
Мохамед  алейхи  селям.  За  да  може  по  много
деликатен  начин  да  предадем  тази  знания  на  хора
които твърдят, че дрогата е самата вяра.
Някои казват, че религията е просто измислица за да
може  по  големите  в  парламента  да  си  вършат
работата  както  ''трябва'',  но!  Тези  клевети  не  са
достатъчни за да скрият истината. Защото религията
не е опиум. От  това излизат много грешки за които
човечеството  може  да  съжалява  ако  не  се
предприемат  правилните  мерки  и  да  се  каже
истината. Тези които са на власт и са си спечелили
позицията по честен път а други искат да им промият
мозъците  с  дрога  и  подобни  измислици  могат  да
твърдят такава глупост.

а)Има хиляди доказателства за това; всякаква работа

49Писмо ядрата на истината: 55 Рисале и нур.
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полезна за хората се счита за поклонение даже има и
хадис в който ни казва; Дори и да видиш, че краят
на света е дошъл ти все пак си насади фиданката
която  държиш.50 Тази  религия  ли  е  опиум?  Или
нещо  което  те  кара  да  не  вършиш  нищо  полезно?
(дрогата)  и  безбожието  ли  е  опиум?  Знайте,  че
демокрацията е религия на неверничество то.  

б) Още от самото начало от както се е появил исляма
хората  следят  подтиснатите  които  са  в  трудно
положение и опазват бедните, и искат от богатите дял
което се  нарича зекят (  от годишна спечелена сума
която е задължителна да се даде на бедните) религия
която забранява абсолютно всякаква злонамереност,
разврат, и измама ли е опиум? или да правят всичко в
тяхна полза дори и да се стигне до целуване на крака
на някой си хора само и само да не останат бедни!
Според вас това ли е опиум?! Или  манталитета който
градят им казва '' аз като не съм гладен и съм сит не
ме  интересуват  другите''  или  това  е  опиум?  Такава
мисъл  може  ли  да  управлява  каквато  и  да  е
народност? 

в) Пророците Ибрахим, Муса, Иса, и Мохамед алейхи
селяту весселям  еджмаин техният път ли е опиум?
или като погледнем историята на зад и се срещнем с
измамници,  убийци  като  Кабил,  зло  намерени
фараони,   като  Карун  който  не  е  обичал  да  дели
богатството си с хората опиянен от  материалност.  И

50 Heysemî, Mecmeu'z-zevâid, IV, 63 (Bezzâr'dan naklen), Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, III, 191
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хора като Сталин,  Ленин, Мао, убили хиляди души
пияни от  материално богатство и власт. Тези които
не искаха и парченце да поделят с бедните и вече ни
става ясно, че точно това е опиум. 

г) Като  за  последно  в  тая  тема  която  можем  да
просветим  читателят,  че  думите  ''религията  е
опиум''  изказани от  хора с  твърдения,  че един вид
контрол  с  диктатори  подобни  клевети  които  не  са
верни, защото самата религия исляма срива всякакъв
диктатор още от времето фараоните които ограбваха
бедните за да са на власт.

В последствие само хора със съвест разбират кое е
опиум? Безбожието ли? или силната вяра.?

21. Има хора които не са чували за исляма.
Те ще се спасят ли от ада? Примерно: тези
които са се родили и пораснали в Арабия
(Мека,) и тези който са се родили в Лондон
носят ли една и съща духовна отговорност?

''Който търси друга религия освен исляма никога
няма да се приеме от него и ще бъде от тези които
си  вредят  в  ахирета51''  Тази  версия  ни
предупреждава,  че  нито  една  религия  няма  да  се
приеме от никого! Освен исляма.

51 Âl-i İmrân 3/85
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''  Докато  не  изпратим  Пророк  ние  няма  да  ви
измъчваме52''
А как да разберем правилно тази версия?
Докато не ''изпратим Пророк''  в днешно време няма
пророци последният е Мохамед алейхи селям и след
него няма други, но какво иска да ни каже тогава тази
версия? С изпращането на последният пророк са се
минали около 1400 години. 

Това  значи,  че  хората  през  тези  години  са  били
длъжни  да  изповядват  тази  религия  без  насилие
просто  като  нормален  човешки  дълг  това  ни
подсказва, че и до ден днешен всеки жив който е чул
за Пророка Мохамед е отговорен за своята религия. 

За  това  тези  които  не  са  мюсюлмани  няма  да
влязат в рая. Който е чул за Пророка или е чул, но
без смислено го е чул и примерно заради това не се е
разровил, и не се е по интересувал за Пророка. Тогава
се питаме? Какво  ще стане с тия хора?

''Аллах предлага толкова колкото човек може да
понесе53''  Аллах  не  дава  такава  тежест  която  не
можем да  носим.  И това  ни го казва открито защо
някои версии в Корана са заключени това означа ако
знаем  да  четем  на  арабски  можем  само  да  ги
прочетем, но не можем да ги разберем. Дори и най-
напреднали те в Корана не могат да изтълкуват тези
версии. Както и да е...

52 İsra 17/15

53 Bakara, 2/286
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Да разкажем това което можем по темата;  Този
който е болен може да извърши намаза и седнал.

– по  време  на  рамазан  ако  забравим  и  ядем
говеенето не се разваля.
– Ако  някой  насила  накара  друг  да  яде  нещо
което  е  харам(забранено)  този  който  яде  не  е
отговорен за това.
– Този който е беден не е длъжен да дава зекят и
да ходи на хадж в (мека)

 Тези  примери  могат  да  се  размножат.  Има  някои
истини които сам човек не може да понесе или по
точно управлява или разбере това са; Богатство което
не може да управлява и изречения които не могат да
се разберат от  само себе  си.  Но за  някой версии в
Корана  които  са  истините  за  вярата  и  са  лесни  за
разбиране за тях всеки човек е отговорен. Примерно
думата Фетва която има няколко значения от сферата
на ( предупреждение съвет и урок) нека сега дойдем
до  тази  Фетва;  Висше  стоящият  Имам  Газали54

който  е  бил  отговорен  за  народът  си  е  разделил

54  Имам-и Газали е един от най-известните ислямски учени. Той е 

роден в град Хоросан тус  през 1058 година. Умира в град Тус, Иран през 

1111г. издал е 75 книги през живота си. Сред тях İhya-u Ulumi'd-din е най-

известното и най-великото произведение на Газали.
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тогавашните хора на три: (християни и турци които
все  още  не  били  приели  вярата  ислям.  Според
моята  вяра  Аллах  ще  се  смили  над  много
християни и турци като ги дари с вярата ислям.
Това  са  християни  и  турци  които  живеят  в
Гърция моите намерения са да стигне поканата за
ислямската  вяра  до  далечните  места  в  които
живеят те. А тях ги разделям на три)

''1''  Които  не  са  чували  името  Мохамед  салАллаху
алейхи весселем.

''2''  Тези  които  са  чували  за  Мохамед  салАллаху
алейхи весселем и неговите чудотворни дела. Те са
съседи  на  мюсюлмански  държави  или  кяфири
(неверници) които живеят сред мюсюлманите.

''3''  Тази  група  взема  място  между  първа  и  втора
група  и  са  чули  името  Мохамед  салАллаху  алейхи
весселем,  но  в  отрицателен  начин  ''  който  още  от
ранна  възраст  е  твърдял,  че  е  Пророк''  според  мен
тази група е като първата, но това е моето виждане,
защото  те  са  чували  това  име  и  неговите
възможности, но в противоположното и това няма да
накара никого да потърси истината55.

По тези изрази разбираме, че първа и третата група
имат голяма вероятност за милосърдието на Аллах,
когато посланието на Аллах достигне по правилният
начин  в  правилно  време  тогава  започва  и

55 Имам газали толерантност в исляма, превод Сюлейман Улудаг s. 60-

61.
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отговорността. За това за нас мюсюлманите е дълг да
уведомим  по  правилният  начин  за  исканията  на
Аллах от хората.

 Уведомление то е наш дълг и всеки мюсюлманин е
отговорен за това.
Вярата ислям е последна и заслужена вяра за хората
Корана  е  последната  свещена  книга  която
предупреждава  за  последно  който  има  поне  малко
съвест ще размисли, и ще влезе в тази свята вяра, и
ще се спаси за винаги.

 Това което се е донесло на Мохамед алейхи селям е
донесено  и  за  нас,  и  сме  природно  длъжни  да  го
приемем без  насилие  ако  искаме  да  се  отървем  от
пламъците  на  ада  и  да  заживеем  вечно  в  рая  е
възможно  само  по  пътя  на  Корана  и  пророкът
Мохамед.
 
Аллаху  Теала  е  честен  с  нас  и  към  никого  не  е
жесток. Кой каквото е заслужил това ще получи от
него ние  нямаме  и  капка  съмнение  в  това.  За  това
вместо  да  се  занимаваме  с  празни  работи  е
необходимо  да  спасим  някой  брат  или  сестра  в
последствие, и ние да се спасим от ада, и силно се
надяваме, и искрено го желаем от Аллах.

22. Какви са качествата на Аллах?
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Вярата в Аллах споменаването му с неговите велики
имена които трябва да се държат от злини на далече
както  самият  Аллах  го  държим  на  далеч  от
недостатъци.  Качества   на  Аллах са вечни и нямат
начало а нещо което няма начало няма и край. 

Неговите  качества  не  приличат  на  създанията  му.
Колкото и да приличат имената му за нещо в нашият
живот те не могат да се сравнят с определени за нас
неща, но пък понеже не можем да опознаем Аллах
току  така  той  ни  е  позволил  да  го  опознаем  чрез
неговите велики имена и качества.

''  очите не могат да стигнат до него а той може да
стигне до всяко око. Той най-добре знае за вещите
и всичко останало.56'' 

Това  подсказва,  че  самия  него  не  можем  да  го
опознаем на пълно един вид сме лишени от това до
някъде.  Пророка  Мохамед  салАллаху  алейхи
весселем е казал по тази тема това; 

''Замислете  се  за  създанията  на  Аллах,  но  не
мислете  за  личността  му  наистина  вие  нямате
такава сила.57'' 

в личността му има качества които се наричат лични
качества.  Те  са  разделят  на  две;  селби-тензихи  и
субути.

56 En‘âm 6/103
57 Süyûtî, el-Câmi‘u's-sagir, I, 132; Aclûnî, Keşfü'l-hafâ, I, 311
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Качествата селби-тензихи ;  Те принадлежат само
на Аллах и не може да се дадат на създание ако това
се даде с думи на дадено създание това не е прилично
и може да се счете за  грах.

 И те са шест.

1.  Тяло.  Означава  съществуване  Аллах  го  има  и
неговото  съществуване  не  е  чрез  друг.
Съществуването  му е лично и е нужно. Не може да
се мисли, че го няма.

2. Къдем. Означава да няма начало колкото и да
се връщаме на зад не е възможна мисълта за неговото
не-съществуване.  Защото и времето което тече го е
създал той. Аллах не е същество което от после се е
появило той е вечен.

3. Бека.  Означава  вечен,  личността  му  е
завинаги. Аллах няма край. Нещо което е в миналото
без  да  има  начало  то  е  и  в  бъдещето  Аллах  няма
начало и няма край. Противоположното на ''Бека'' / е
''Краен,'' че има край и това не може да се мисли за
Аллах.

4. Вахданиет.  Качествата  на  Аллах  и  неговия
глагол не могат да се сравнят или оприличат той няма
прилики не се нуждае от нищо и от никого за това и
няма  колега.  Не  е  правилно  да  се  мисли,  че  има
богове. 

5. Къям бинефсихи.  Съществуването на Аллах
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не е чрез друго същество а е нужда. И това показва,
че нищо не е създало Аллах той не е създаден той е
истински, и уникален, и не може да се имитира!

6. Мухалефетун-лил-хавадис.  Аллах  няма
прилика  с  от  после  създадените.  Всяко  създание  е
станало от после и Аллах няма прилика в това. Това
не може да се мисли за Аллах.

Качествата   субути; Превъзходните  качества  на
Аллах се безкрайни и не са като човешките качества.
Може  наименованието  им  да  си  спохождат,  но
самите те не са еднакви, защото знанията на Аллах са
безкрайни, и волята му е възхитителна, и безкрайна,
и  не  сравнима  с  нищо  тук  на  земното  кълбо,  и  в
отвъдното. Той излъчва в умовете ни съвършенство и
превъзходство.
 А създанията са ограничени в качествата си. За това
ще  изброим  Субути  качествата  на  Аллах  които  са
осем;

1. Хаят.   Което значи живот.  Аллах е  жив той
дарява живот животът е в негови ръце той съживява
дори  и  мъртвата  пръст  (земя)  собственик  на  вечен
живот. Да се мисли, че Аллах може да умре е грешно
това не може да се мисли за Аллах. 
2. Илим.  Значи  наука  Аллах  знае  абсолютно
всичко.  Станалото  ще  ставащото,  миналото,
бъдещето, скритото и разкритото. Знанието на Аллах
не прилича на човешкото знание. Неговото знание не
се  увеличава  или  намалява  той  знае  всичко  с
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постоянното  си  знание.  Не  може  да  се  мисли
противоположното на това за него.
3. Ираде. Значи желание. Ако Аллах пожелае то
става ако не пожелае то не става противоположно на
това не може да се мисли за Аллах.
4. Кудрет.  Означава  сила.  Аллах  е  безкрайно
силен. Противоположното е слабост и не може да се
мисли  това  за  него  неговата  сила  достига  всичко.
Всичко във вселената  стана със силата на Аллах.
5. Сем.  Означава  слух.  Аллах  чува.  Скрито,
покрито, шепнещо, с  висок глас или нисък тон той
всичко чува не му пречи да чуе няколко неща едно
временно. Противоположното не може да се мисли за
Аллах.
6. Басар. Означава зрение. Аллах вижда всичко.
Нищо  не  може  да  се  скрие  от  неговото  зрение.  В
тъмно,  светло,  задимено,  той  непрестанно  вижда  и
противоположното не може да се мисли за Аллах.
7. Келям. Означава слово. Аллах с това качество
е свалил книги на пророците които е изпратил тук на
земята и с някои от тях е говорил а неговият говор не
може  да  го  разбере  всеки  човек.  Пророците  които
разбират  неговото  слово  ни  разказват  за  него.
Вечното му слово не можем да го знаем мисълта за
Аллах да е ням е не здравословна мисъл. Той отрежда
със слово заповеди и забрани. Противоположното не
може да се мисли за Аллах.
8. Теквин. Означава създаване. Да се създаде от
нищото  нещо.  Аллах  е  единствен  създател  той
създава  с  безкрайната  си  наука,  и  сила.  Създава
храната и водата. Да убива, съживява, да измъчва, и
да образува е специалността на качеството теквин.
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23.Какво  правеше  Аллах  преди  да  ни
създаде?
Да си представим, че имате приятел който никога не
е  виждал  морето  и  не  знае,  че  в  него  има  живи
същества. Знаем, че това много трудно бих те му го
обяснили и би взело доста време докато го разбере.
Защото  вие  му  говорите  за  съвсем различна  среда,
област,  в  която  се  намира  самия  той.  Така  и  ние
можем да кажем, че живеем в “море от време“. и за
това ни е трудно да разберем “Безвремието“   

Всъщност, когато си задаваме въпроси за Аллах си
мислим, че той е в това време. и в резултат на това
също чуваме много този популярен въпрос за Аллах.
Всъщност  това  е  допуснат  грешен  въпрос  като  се
смята,  че  Аллах  зависи  от  време.  Аллах  обаче  не
зависи от време. Той е създателят на времето. 

Тъй  като  някой,  който  никога  не  е  виждал  живо
същество във водата има трудности да разбере темета
та  и  на  нас  може  да  ни  е  трудно  да  разберем
безвремието. Но с малко логично заключение можем
да разберем, че Аллах не зависи от време. Понятия
като преди и след не са валидни за Аллах. 
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Ние живеем във времева линия която е вградена във
вселената. Имаме живот който живеем като минало
време, настоящо време и Бъдещо време. Това което
се има в предвид, че Аллах е предвечен не означава
че той е в самото начало на минало време.  Когато
казваме, че Аллах е вечен нямаме предвид началото.
Вечността  не  е  във  времето  а  обхваща  миналото,
настоящето и бъдещето време. 

Аллах, който има безкрайно знание, обхваща всички
времена. Тоест концепции като преди-след, които са
валидни за нас не могат да бъдат валидни за Аллах.
Въпрос  като  „Какво  е  правел  Аллах  преди  да
създаде вселената“ е погрешен въпрос произтичащ
от не разбирането на вечността. 

Този въпрос прилича на това: Аллах които не може
да е в времето какво правеше преди?

Когато  Аллах  създаде  вселената,  той  създаде  и
времето в нея. Разбира се, че той самия няма да бъде
във  времето  което  сам  е  създал.  Например  ако
изобретим  един  телефон  и  този  телефон  да  го
наречем земното кълбо за да работи телефона трябва
да му инсталираме и програма, и това да го наречем
времето.  Сега  като се  замислим! Ние можем ли да
влезем в програмата на телефона? Разбира се, че не
можем. 

Тоест  има  голяма  разлика  между  изобретения  и
изобретателя.  Не  мислимо  е  Аллах  да  заседне  в
времето създадено от самия него. Както слънцето е
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създадено от после така и времето е създание което е
създадено от после. 

Например ако ви зададат въпрос дали Аллах се влияе
от  слънчевите  лъчи  или  може  да  бъде  засегнат  от
тях? Така този въпрос няма да има смисъл за вас. Ние
казваме влиянието на слънцето е насочено към нас
също както и времето.  Аллах не се влияе от слънцето
или  от  времето.  Всъщност  колкото  по  добре
познаваме всевишния отговорите на тези въпроси ни
стават  по  ясни  и  лесни.  А  за  да  опознаем  Аллах
трябва да четем тефсирите58 на Корана като например
Рисале-и Нур. 

24.Как  може  да  разберем,  че  Аллах  е
наистина вечен.

Когато кажем  ''Аллах'' можем да  мислим за  някой
който  е  в  свръх  великолепна  сфера  и  е  далече  от
неспособност,  защото  всичко  което  се  е  създало  е
хадис и е дошло от после, и няма да остане за винаги
всичко си има край.

Аллах е далеч от раждане, защото той няма начало

58 Тефсир е интерпретация/тълкуване на Корана, защото Корана 
до голяма степен е без контекст. Тоест не влиза в много детайли
за това е хубаво да се четат тефсирите на Корана и един от тях е 
Рисале-и Нур.
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няма и край. Преди всичко имаше  Аллах и нямаше
нищо  друго.  Не  може  да  се  мисли,  че  Аллах  е
създаден това е не допустимо за здравословни хора.

Аллах е ехад. (Аллах е един) личността му не може
да  се  оприличава  с  някакво  създание  или  да  се
сравнява с такова. Той е далеч от местност и време
само той е уникален.  Той е  самед.  Всичко и  всеки
има нужда от него не прекъснато по всяко време, но
той няма нужда от никой и от нищо. Нищо не може
да  се  сравнява  с  него  той  е  несравним.  Който има
разум  не  може  да  си  мисли,  че  Аллах  може  да  се
оприличи с дадено нещо.
Да, той създава и не може да бъде създаден. Някой
който има безкрайна сила не може да бъде създаден.
Нека обясним това с малко подробности;

Новините са винаги един след друг и хадисите също.
Както вагоните са вързани един за друг а  отпред е
локомотива59 единият вагон дърпа другия, и другия.
Колко  безсмислено  е  да  се  пита  кой  дърпа
локомотива? Трябва да е  машина която да може да
дърпа и това е локомотив и няма нужда самият той да
се дърпа от друга машина и така може влака да се
движи нормално.

59 Има няколко вида локомотиви и това са: парен локомотив, термичен 

локомотив,  и машина локомотив със сгъстен въздух която тегли влакови 

вагони. 
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Един командир който е взел заповед от генерала идва
и дава заповед на един сержант а сержанта пита от
къде  идва  тази  заповед?  Кой  я  даде?  командирът
казва генерала! Не може да се пита кой е заповядал
на генерала нали,? Защото той е в позиция за даване
на  заповеди  иначе  ще  е  в  позиция  на  изпълняващ
заповеди.

До  тук  от  разказаното  се  разбира,  че  този  свят  с
вселената  заедно  взема  заповед  от  един.  Защото,
когато още нямаше време и място имаше само Аллах.
Ето това е да си вечен. Както казахме ако има начало
има и край, но при Аллах няма начало няма и край
той е вечен и уникален. От хадиса ''Имаше Аллах и
с него нямаше нищо друго60''  се разбира още един
път, че когато е нямало нищо нито небе, нито земя,
нито вселена, и без тях е бил Аллах и без това да си
вечен е да нямаш начало нито край.

25.Защо не виждаме Аллах на този свят?

1.Причините са няколко и това са; Поради простата
причина, защото сме в изпит. Ако видим Аллах няма
да  има  смисъл  от  изпитание.  А  причината  да  сме
изпратени тук е да опознаем Аллах и да вярваме в
него като четем книгата която е изпратил, и се кланя
ме само на него. 

60 Kenzu’l-Ummal, Hadis No: 29850
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Хората и джиновете са оставени свободни да избират
дали да вярват или да не вярват. Ако всеки виждаше
Аллах тогава всеки щеше да изпълнява заповедите на
Аллах и нямаше да има смисъл от изпитание. Тогава
вярващите и не-вярващите щяха да са на едно ниво
всеки щеше да е вярващ  а това е против изпитанието
в което сме. Както е казал Бедиуззаман Саид Нурси
такива  като  Ебу  Джехил  с  въглени  сърца  и  такива
като Ебу Бекир с диамантни сърца щяха да бъдат на
едно ниво ако всеки виждаше Аллах.

2.Нашето творение не позволява да виждаме Аллах,
но  тези  които   ще  влязат  в  рая  само  те  ще  видят
Аллах,  защото  Аллах  ще  ги  сътвори  с  тази
специалност в рая. И това може да го спечели всеки
човек който стане мюсюлманин.

Поради тези неща и подобни на тях ние тук не вижда
ме Аллах.

26.Всички  които  влязат  в  рая  ще  видят
Аллах, а тези които излязат от ада и отидат
в рая те ще видят ли Аллах?

Джерир Ибн Абдуллах (радиАллаху анх) разказва; В
една  пълнолунна  нощ  Расуллулах  алейхи  селяту
весселям  стана  погледна  луната  и  каза  ''  Както
виждате тази луна без пречки така ще видите и
Аллах61.''  Тоест  всеки  спокойно  и лесно  ще  види

61 Buhârî, Mevakitu's-Salat 6, 26, Tefsir, Kaf 1, Tevhid 24; Müslim, Mesacid 

211, (633); Ebu Davud, Sünnet 20, (4729); Tirmizî, Cennet 16, (2554)
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Аллах в рая. 

1. Учените  на  ехли  суннет  казват  същото,  че
небесните хора ще бъдат удостоени да видят Аллах62

ярко така както виждаме луната при пълнолуние.
2. Ибн  Омар  (радиаллаху  анху) разказва   как
Мохамед  алейхи  селяту  весселям  разказва;  ''Раят
има много нива и степени тези които са на най
ниското ниво;  ще имат  слуги,  градини,  невести,
(съпрузи) и много дарове които няма да свършат и
фотьойли които ще бъдат удължени на разстояние
от  хиляда  години  а  най-големият  дар  ще  е  да
виждат всеки ден самият Аллах.''63

После  Мохамед  алейхи  селяту  весселям  прочете
следния айет (версия от Корана) '' Някой лица него
ден  ще  блестят  от  радост  като  гледат  своят
Аллах''64

3. От тези хадиси се разбира, че всички ще видят

62  Според ехли суннет  мюсюлманите ще виждат Аллах в отвъдното от 

разказаните (айети и хадиси) се разбира, че даже е необходимо. Това 

означава: Не е невъзможно Аллах да се появи в отвъдното по разум 

както тук на земята тоест в преданието (айети и хадиси) се казва, че 

мюсюлманите ще видят Аллах в отвъдното.

63 Müsned, 4395
64 Kıyamet, 75/22-23
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Аллах без никакви пречки. 
4. В рая на никого няма да му е тъжно или без
настроение. Този който излезе от ада и влезе в рая ще
види Аллах също. Тоест всеки който влезе в рая ще
види Аллах.  О Аллах не ни лишавай от тази чест
Ӑмин.

27.Къде е Аллах?

Всемогъщия Аллах,  който  е  създал  пространството
материята и времето със сигурност самия той няма да
бъде във това време и пространство. Да бъде някъде
на  някое  място  принадлежи  на  създанията  a  не  на
създателя. 

Аллах  не  е  сътворено  същество,  той  е  създател.
Следователно не е правилно да му се преписва време
и място. 

Аллах  е  този,  който  е  създал  царството  на
съществуване  същия  той  държи65 и  тяхното
продължение,  и на него му принадлежи66 техния
суверенитет. Всичко, което е на земята и на небето
принадлежи67 на Аллах. 

Следователно това е не здравословен подход към него

65 Mülk, 67/1.
66 Zümer, 39/44.
67 Yunus, 10/66.
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като му се даде място и време или да се каже, че е
някъде  в  царство  което  е  създал  управлява  и
притежава.  От друга  страна Аллах е  навсякъде със
своите имена и качества. Както слънцето е навсякъде
със  светлината  си  така  и  Аллах  е  на  всякъде  със
своите качества. Що се отнася до неговата същност?
Той е отвъд всички наши мисли.

Мислете и умувайте за неговите създания, но не
мислете  за  същността  на  Аллах  наистина  вие
нямате сила за това68.  Този хадис ни уведомява за
тази истина. Що се отнася до неговата същност той е
отвъд всичките ни мисли.

Нека сега да се постараем да изпълним дългът си към
Аллах. Да се обърнем към него с вяра и поклон всеки
ден. 
 

28. Щом Аллах не се нуждае от нищо защо
е заповядал да му се кланяме?  

Не нуждаещият се Аллах който всичко и всеки има
нужда  от  него.  Тоест  ние  които  имаме  нужда  от
всичко а всичко е  на  Аллах значи имаме нужда да
опознаем Аллах и то доста сериозно се нуждаем от
това. Нека го обясним така, когато сме болни ходим
на лекар, когато докторът разбере от какво сме болни

68 Hadis Süyüti el Cami’u’s- sagir, I, 132; Aclüni, Keşfü’l- hafa, I, 311.
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ни дава рецепта с предупреждение и ни казва в кои
часове да се приемат лекарствата.  
Намерението на  доктора е  час по рано да оздравее
пациентът му. И поради това намерение на доктора
ако станем и кажем '' докторе каква полза имаш пък
ти като аз изпия тези горчиви лекарства?'' Ще станем
за смях а и може  да обидим и самият доктора. Като
този пример ние сме духовно ранени имаме рани от
греховете които сме извършили, и все още не сме се
отрекли и разкаяли от тях за това сме духовно болни,
и лекарството го е дал Аллах като ни е заповядал да
му се  кланяме за  да  оздравеем като  се  избавим от
греховете.  И сега ако кажем на Аллах каква нужда
имаш от  нашия  поклон?  Сега  вече  би  трябвало  да
разберем колко се нуждаем от молитва и поклонение
пред  всевишния Аллах.

29.Аллах е създал всичко, но с извинение
кой създаде  Аллах? 

Този въпрос в днешно време е зададен за да размъти
чистите умове.
И   мюшрици69 (поли  теисти)  навремето  са  питали
Мохамед  алейхи селяту  весселям  същият  въпрос  и
Джибирил му е донесъл сура ихляс; ''Кажи им; той е
Аллах! Един е! Аллах е самед.(всички и всичко се
нуждае от него а той няма нужда от нищо и никой)
Той  не  е  раждал  не  е  на  никого  баща.  Не  се  е

69Поли теист свързващ партньори с Аллах.
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раждал и не е на никого дете. Нищо не е сравнимо
с него.''

Тази сура убива ширка70 от всякакви страни и доказва
всички  нива  на  тевхид71 и  е  много  хубав  израз  за
уникалността на Аллах на този свят, и в отвъдното.
Сравнение с други айети тази сура обяснява открито
за Аллах. Думата ''  Ехад'' е Изразът на ''Един''  и с
това  ''Кажи им той е един'' ни показва чисто и ясно,
че  няма  втори  като  него,  и  че  е  без  смъртен,  и
безкраен. Един не развалил се ум като чуе тази сура
от Корана се съгласява много лесно с нея тя е като
преводач на други айети от Корана, защото е открита
сура. 

Въпроса кой създаде Аллах е не здравословен тоест
хора  с  развален  ум могат  да  зададат  такъв  въпрос.
Той  е  самед  тоест  Ехад  и  Самед Аллах  който  е
Самед  е  далеч  от  раждане,  и  от  всякаква  такава
мисъл. 
понеже той е Самед, и нищо не може да се раздели от
него примерно да се раздели на парчета или да изкара
от личността си друга личност или да роди? Това е за
създанията на този свят. Аллах ги е създал да раждат,
но той не  ражда той създава.  Той няма порода той
няма и прилика той е единствен, и е уникален. Няма
предишен  Аллах  той  е  вечен  той  не  спи  спят
създанията той няма съперник, и не е имал, и не може
да  има.  Мохамед  алейхи  селяту  весселям  ни
предупреждава,  че  сатаната  ще  ни  праща  такива

70 Ширк е сравняването на Аллах с други създания. 
71 Тевхид се отнася до съществуването и единството на Аллах. 
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мисли като (Кой създаде Аллах?) И Пророка  алейхи
селяту  весселям  ни  препоръчва  да  отговорим72 със
сура Ихляс.

И ние ще отговорим на този въпрос със сура ихляс. 

Той  е  Аллах!  Един  е!  Аллах  е  самед.  Всички  и
всичко  се  нуждае  от  него  а  той  няма  нужда  от
нищо и  никой.  Той не е  раждал не  е  на никого
баща. Не се е раждал и не е на никого дете. Нищо
не е сравнимо с него.''

Това  е  най-хубавото  обяснение  за  уникалността  на
Аллах.  Другите  айети  сравнение  с  Ихляс  са  като
тефсири за него. 
Кажи той е  Ехад  (един)  айета  е  знак,  че  това  е
слово73 на Аллах и знак за личността му.  Аллах е
далеч74 от  всякакви  човешки  дейности.  Той  само
трябва пожелае и всичко се образува75 както иска той.

Аллах не може да се раздели на парчета и не може да
прилича на хората той може да създава с безкрайната
си сила и знание. Това което е създал Аллах не може
да прилича на него и това което е създал няма как да
бъде по силно от Самия Аллах. 

72 Вярната религия заслужения Коран. 9/6272; Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir 

Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 23/554-555.; Suyûtî, Lübâbun-Nukûl, 11,199-211; 
Alusi, XXX, 270-27I.

73 Изречение от Аллах слово на Аллах
74 Не сравнимо чист, безупречен.
75 Elmalılı Hamdi Yazır, H.D.K.D.,  9ти том, s. 6321



81

Не се е раждал: Тоест не се е появил от друг не се е
раждал.  Няма предишен Аллах това  не  може да се
мисли за него. Няма как да се мисли за такова време в
което го е нямало, защото и времето е създадено от
Аллах.

Сура Ихляс също ни уведомява, че Аллах не може да
бъде Баща, Майка, Дядо или Баба. Така тя отхвърля
категорично вярата на (светата троица и светия дух)76

отхвърля всякаква такава вяра, и ширк, и ни казва, че
Аллах  е  не  сравним  с  нищо  на  тази  земя  и  в
отвъдното.   

Пророка  Мохамед  е  казал:  На  който  му  идва
мисълта от шейтана (сатаната) Кой те създаде? Да
отговори / Аз повярвах в Аллах и пратеникът му
Мохамед/ 

„Той нито е раждал нито е роден. Няма 

еквивалент по никакъв начин съществата да 

бъдат равни с него по отношение на слава и 

стойност. Той няма равен, нито подобие, нито в 

76 Троица е в опустошената християнска религия които вярват, че 

Господ се състои от три отделни лица, че Господ и Пророкът Исус и 

Мария са идентични.
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лице, нито по заглавие. Никога не е имал и не 

може да има. Той няма партньор или съперник. 

Не е имал и не е възможно да има.77

Пророка  Мохамед  е  казал:  На  който  му  идва
мисълта от Шейтана (Сатаната) Кой те създаде?
Да отговори78 / Аз повярвах в Аллах и пратеникът
му/ 

"Помислете за нещата които Аллах е създал,  но не

съзерцавайте същността му."79 Наистина вие нямате

такава сила.

30.Когато  споменаваме  Аллах  под  друго
име като например 'бог' това грешно ли е?

 Аллах  има  99  Святи  имена  да  го  споменаваме  с
измислени имена е не редно.

77 Elmalılı Hamdi Yazır, a.g.e., s. 6333.
78 Buhari
79 Хадис Ebuşşeyh 
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Един  айет  от  Корана  казва  така;  най-хубавите
имена80 са на Аллах молете му се с тези имена.

 А и имената му на пълно не се знаят. Някой учени
казват,  че  имената  му  от  есмаюл  хусна  са  най-
хубавите и са около хиляда. Книги хадиси и учени
твърдят,  че  Мохамед  алейхи  селяту  весселям  се  е
молел с молитвата на (Джефшенюл кебир) с хиляда и
едно имена. А някой учени твърдят, че са над четири
хиляди.  Една  част  от  тази  имена  знаят  ангели  и  с
ангелите заедно и пророци. А хората са се научили
тези имена от пророците и между тези имена няма
името ''бог'' но ако се кажем бог и се мисли за Аллах
тогава не се пише грях, но най-добре да споменаваме
Аллах с неговите имена.

Книги  като  Ибн  Хаджер  и  Тирмизи  разказват  за
имената на Есмаюл Хусна  които имена са изречени
от  Пророка  Мохамед   алейхи  селяту  весселям
разказва и тяхното значения и лекове;

''Без съмнения Аллах има сто имена без едно. Без
съмнения Аллах е един. Който изрече имената на
Аллах  и  ги  запомни  Аллах  ще  го  възнагради  в
рая.''81

31. Защо Аллах е създал дяволът?

Първо да доуточним , че от това което е направил и

80 A'raf, 7/180
81 İbni Mâce, Dua 10; Tirmizî, Dua 8)
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от това което е създал никой не може да го разпитва82

за  това  и  да  му  държи  сметка,  но  ние  като  хора
искаме да знаем както пророкът Ибрахим за да са ни
спокойни83 сърцата и щем не щем се питаме;

- Защо Аллах е създал дявола и лошите неща? Това
не е ли е лошо?

Всички  хора  и  джинове  включително   дявола
сатаната е създаден да се кланя на Аллах, но като не
се  е  поклонил  на  Адам  с  заповед  от  Аллах  и  бе
прогонен от милосърдието на Аллах. И  той пожела
да изкарва хората от правилния път до съдния ден и
Аллах  разреши  това  негово  желание.  А  в  това
разрешение има не една мъдрост а стотици. Едно от
най-важните неща; Аллах можеше да ни изпита и без
призраците на  сатаната (лошите мисли)  можеше и
задачата на сатаната да ни я даде ние да я изпълним,
но не го направи така. А прие желанието на Сатаната
който  поиска  до  съдния  ден  да   изкарва  хората  от
правилния път и с това Сатаната подписа вечният ад
за себе си и за всеки изкарал човек от правилния път
му  се  увеличава  мъчението  което  е  достигнало
милиони  може  би  милиарди  степени.  Хадиса  ни
напомня за:  Който стане причина84 за зло все едно
го е извършил сам.
Като погледнем на нещата от друга страна виждаме,
че ако не е грозното няма как да ценим красивото. За
да разберем какво е красота трябва да видим какво е
82 Enbiya, 21/23
83 Bakara, 2/260
84 Riyazu’s-Salihîn 20. bab. 174. hadis, s. 158, 161; Sunenu İbn-i Mâce (I, 74, 

206), 1751, 203, 207,
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грозното. И чак тогава ценим красивото ако нямаше
грозно нямаше да ценим красивото. Човек е сит като
не знае какво е глад. Ако няма мрак няма как да знаем
за  светлината.  Ако  няма  зима  няма  да  обичаме
толкова лятото. Ако няма ад няма да знаем и за рая.
Ако не са лошите неща няма как да ценим добрите.
Аллах ако не позволи да има грозни думи и ако не
позволи  да  има  неверници  как  иначе  ще  изпитаме
сладост от вярата? Има и друга подробност която е
такава;  Създаването  на   злото  и  извършването  на
злото са две различни неща. Аллах не го създава за да
е  зло  създава  го  за  да  е  добро  ти  само  трябва  да
седиш на далеч от него, но ако го извършиш тогава се
счита за зло. Примерно огънят? Ако седим на далеч
от него е добре, но ако го пипнем ще ни боли и ако го
ползваш  за  добри  работи  примерно  готвене  и
затопляне на стаята когато е студено е добро има куп
такива примери. Който умее да си използва умът той
печели. Един друг пример е дъждът има ли дъжд има
всичко,  но  като  се  изсипе  в  повече  не  можем  да
кажем, че това е зло нали?

Също  така  и  дяволът  обитава  телата  ни  за  да  не
преминем изпитанието и да влезем в рая.  Аллах е
казал  чрез  пророци  и  Коран  как  да  се  опазим  от
Шейтана  Дявола  Сатаната.  Мохамед  алейхи  селяту
весселям ни предупреди с Корана как да  избегнем
игрите на сатаната.  След тези предупреждения има
хора  които  не  го  вземат  на  сериозно  за  тях  има  с
дявола  заедно   и  ад!  а  за  тези  които  вземат  на
сериозно тези неща за тях има рай.
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32.Защо се молим пет пъти на ден? Това на
кратко  се  нарича  (намаз)  ако  не  се
извършва  намаз  не  се  ли  става
мюсюлманин?  Ако  умрем  без  да  сме
извършвали намаз не може ли да отидем в
рая? 

В майчината  утроба едно дете има уста,  очи,  уши,
ръце, крака. Всичките му органи са дадени без липса
нищо от тях не липсва, но тези органи не трябват на
едно дете в утробата на майката. Нека помислим за
детето като казва О Аллах за какво са ми тези  очи,
уши, ръце, крака? Този маркуч ми е достатъчен и ми
служи за всичко от него се храня и пия и т.н.

И нека помислим как Аллах му отговаря с: Не бързай
в неща които не разбираш след време като се родиш и
този маркуч дето сега е всичко за теб  няма да ти е от
никаква полза. Ако това дете не повярва на тези думи
и  се  роди  като  неверник  и  след  това  осъзнае,  че
наистина  този  маркуч  за  нищо  не  става  и  всичко
друго е в негова полза дали то няма да го е срам?

И сега ние сме като това дете. А светът в който се
намираме  е  като  майчината  утроба  към  отвъдното.
След 9 месеца или 9 години или 90 години ще умрем
и ще се родим в отвъдното. А за сега си прекарваме
живота по материален път.  Пример; храна стомах и
място (локация).

Ако  ние;  кажем  о  Аллах  ние  се  издържаме  тук  с



87

храна и вода за какво ни трябваше този намаз? Тогава
Аллах ще каже;  О слуги мой! След кратко време
ще  излезете  от  този  свят!  Нещата  които  са  ви
всичкото на този свят там няма да имат никаква
цена и няма да ви трябват.

За намаза който си мислите, че е не нужен или зекята
или хаджа ще станат най-нужните неща там за вас.
Кланянето,  Зекята,  говеенето,  Хаджа,  добрите  ви
дела,  за  вас  там  те  ще  бъдат  всичко.  Ще ви  бъдат
ръце,  крака,  език,  устни,  вила,  басейн,  сметка,
сертификат,  самолет,  без  крайно  богатство,  вечно
щастие, на кратко всички тези неща като намаз, хадж,
зекят, добри дела вяра в Аллах ще бъдат рай за вас. 

И сега ние ако се разглезим и си кажем, че живеем в
такава  ера  която  е  с  философия  и  техника  и  не
приемем истините и образуваме едно мързеливо тяло
което  няма  поклон  пред  всевишния  и  отидем  в
отвъдното като отричащи  и видим истините там и на
кратко няма ли да ни е срам? Няма ли да се удряме
тогава по коленете и кажем ааахх де да не отричахме
това  благо  дело.  Нямаше  ли  да  си  кажем  защо  не
повярвах?  Защо  не  се  кланях  и  извършвах  намаз?
Защо не си държах на Рамазана? Защо не съм си дал
зекята  ?  нямаше ли да  кажем де да  сме живели за
Аллах и по неговия път да бяхме умрели. Де да бяхме
в  пътя  на  не  сравнимия  Пророк  Мохамед  алейхи
селяту  весселям.  

Там  няма да се гледа на хората с кой колко пари има
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и каква кола има как изглежда и така нататък. Там ще
се гледа кой какво е направил  и дали се е кланял 5
пъти на ден дали е бил с добро сърце и дали е правил
добрини само тези неща ще важат там и нищо друго
няма  да  е  от  полза  за  нас  както  Пророка  ни
предупреди за  сатаната  той ни предупреждава и  за
намаза.

Защото намаза  е  стълбът на  религията  който не  го
извърши  значи  е  разрушил  своята  религия.  В  пет
пъти  кланяне  има  40  рекята  намаз,  но  само  17  са
задължителни с Витир  намаз са 20 което означава
минимум 20 минути на ден и то разпределени на 5,
но  ние  да  не  мислим  толкова  евтино  дано  да
изпълним всичките като допълним и още 20 които са
суннет  и  като  отделим  поне  един  от  двадесет  и
четирите часа които ни се дават всеки ден от Аллах.
60 минути делено на 5 е 12 минути за всеки намаз по
отделно минимум. 

Такъв рай за такова нещо ах ако знаеха тия дето го
отричат  и  не  се  кланят  какво  губят  само...  Де  да
знаеха... 

Още по темата; Знаете ли, че човек като умре бива
разпитван първо за намаза. Ако ние отидем там без
намаз и видим, че е трябвало да се кланяме тоест да
изповядваме намаз представете си колко ще ни е срам
и как ще ни наказват, защото сме отричали заповедта
на Аллах. О Аллах не ни оставяй без намаз и прости
греховете които сме извършвали Ӑмин. 
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Мохамед   алейхи  селяту  весселям   ни  казва  как
Аллах му  е  казал  това; О Мохамед кажи им ако
нямате  молитва  за  какво  друго  Аллах  да  ви
цени?85 

Исляма  е  едно  цяло,  и  молитвата  е  основата  на
нашата общност тя ни помага за тук и за отвъдното
причина за спасение от ада този който не извършва
намаз, но го приема за истина не излиза от вярата си
той или тя просто е в голям грях молитвата на някой
който  няма  намаз   почти  не  се  приема.  Защото  не
извършването  на  намаз  е  като  да  бунтуваш  срещу
Аллах.  А  да  бунтуваш  срещу  Аллах  никак  не  е
удачно. И е знак, че книгата която се пише за този
който не извършва намаз ще му се да де от лявата
страна в отвъдното а това значи,  че той или тя ще
отиде в ада с това заедно няма как да има надежда, че
книгата която се пише за него или нея ще му се даде
от дясната страна с благите му дела. Великият Аллах
ни заповядва това.  О хора бой те се от Аллах вие
всички ще се  върнете при него. Мохамед алейхи
селяту весселям  разказва; Намаза е стълба която те
издига  който  няма  намаз  то  значи  е  съборил  тази
стълба86

Молитвата 5 пъти на ден се състой от 40 рекята намаз
от който 17 рекята са задължителни с витир намаз са
20 рекята по една минута за всеки рекят са 20 минути
с  такъв  лек  намаз  който  е  причина  да  спечелим
вечният рай е чест а и е толкова лесен. Тези които

85 Furkan, 25/77

86 Acluni, Keşful Hafa, II/31
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отричат да го извършват ако знаеха само какво губят..
Де да го знаеха… 

33.Какво е да бъдещ превъзходен там при
Аллах? Има ли значение каква етнос сме ?

 Мохамед   алейхи  селяту  весселям  разказва;  При
Аллах  най-превъзходния  е  този  който  има
благочестие и е много уважителен към Аллах.87

Благочестие е също да се боим от Аллах да спазваме
забраните  на  Аллах  тоест  да  стоим  на  далеч  от
греховете.  Когато  погледнем  айетите  свързани  с
благочестие виждаме, че само исляма предлага това.
И  при  Аллах  най-ценен  е  този  който  е  живял  с
благочестие.  Мохамед  алейхи  селяту  весселям
разказва;  
При Аллах е най-превъзходен този който е живял
с благочестие.
Арабинът  не   превъзхожда  този,  който  не  е
Арабин! И този който не е Арабин не  превъзхожда
този,  който  е  Арабин.  Цветнокожият  не
превъзхожда   белокожия.  Белокожия   не
превъзхожда  цветнокожия.  Превъзходство  е
благочестие и дълбоко уважение към Аллах.88

Аллах създаде всички хора от Адам алейхи селям. В
този  случай  никой  не  превъзхожда  другия  поради
87 Hucurat, 49/13
88 El-Müsned, Müessesetu’r-rialse, 1421-2001,38/474/h. no:23489). Bu hadis 

rivayeti sahihtir този хадис е верен. (bk. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, h. no:5622)
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различия  свързани  с  националност,  цвят,  език  и
подобни. Превъзходство е само благочестието.

Тук  ни  става  ясно,  че   исляма  забранява  расизъма
Аллах е създал хората от Адам и не ги е делил на
групи раси или на Турци и Българи Превъзходство е
благочестие и дълбоко уважение към Аллах.

Трябва  да  се  знае,  че  нито  расиста  може  да  бъде
мюсюлманин.  И   мюсюлманина  не  може  да  бъде
расист. 

34.От  къде  е  дошъл  човекът?  Защо  е
дошъл? И накъде отива?

Всеки човек тръгва от духовния свят през майчината
утроба, бебе, дете, младеж, средна възраст и старост
и пътят му продължава през гроб и после  Хашир89

(всички  ще  се  съберат  на  едно  място) минаваме
през  Хашир  и  продължаваме  към  вечното
пътешествие. Човек не е отговорен за постъпките си
до  петнадесет  годишна  възраст  понеже  до  тази
възраст  няма  такъв  голям  опит,  за  да  взема  важни
решения.  След тази възраст,  когато вече  асимилира
добре нещата започва изпитанието. Този който умре

89 Хашир е възкресение на мъртвите в съдния ден и довеждането им 

до Съда.
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преди петнадесет годишна възраст той не е отговорен
за  постъпките  си.  След  тази  възраст  влиза  в  сила
изпитанието и до старост си продължава. И каквото и
да ви се случи сте отговорни за него хубаво, лошо,
красиво,  грозно,  лесно,  трудно,  благо,  или  зло.  За
всичко сте отговорни и след смъртта всичко ще ви се
сервира пред вас. По тази тема Аллах заповядва; Той
за  да  види  кой ще върши хубави дела  е  създал
живота и смъртта. Той е собственик на всякаква
сила. Той и е много прощаващ.90

На  кратко  създадени  сме  за  ад  и  рай  накрая  ще
попаднем в едно от двете.

35.Въпроси  за  Злополуките  които
прекарват децата и след като умрат  каква
е тяхната награда в отвъдното?

Великият Аллах ни е изпратил тук за да ни изпита и
заради  това  е  разрешил  да  има  болести,  не
справедливост, злини и смърт. Ако само лошите хора
се  разболяваха  никой  нямаше  да  е  лош.  Ако
злополуките се случваха само на не вярващите тогава
всеки щеше да вярва. Ако децата не се разболяваха и
не  умираха,  и  никой  не  им  правеше  зло  то  тогава
нямаше смисъл от изпитание всеки щеше да знае за
Аллах, и изпитанието нямаше да има смисъл, и всеки
щеше да се кланя на Аллах. Като се има на предвид,
че сме изпратени на този свят за да опознаем Аллах
не зависимо от всички несправедливости и т.н.

90 Mülk, 67/2
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 Ние се нуждаем да го опознаем и да му се кланяме и
да преминем този кратък живот с успех. Истинското е
в отвъдното в ахирета. Ние мюсюлманите не вземаме
този  свят  за  истински.  Ние  вземаме  вечния  и
истински  живот  в  отвъдното. Мохамед  алейхи
Селяту весселям  разказва; според отвъдния живот
да живееш на този свят е като да си потопиш кутрето
в океана. А отвъдния живот е като безкраен океан а
живота  на  земята  е  като  да  си  потопиш кутрето  в
океана и го намокриш, и тази мокрота е преживяния
живот. Нека човек погледне колко вода взема с един
пръст от морето и да разбере колко кратък е животът,
и даровете на земята, и да разбере колко по важни са
даровете в отвъдното, и вечният отвъден живот.91

Децата  които  са  починали  в  ранна  възраст  са
изгубили един пръст вода, но са спечелили цял океан.
Ако  родителите  на  починалото  дете  умрат  като
мюсюлмани в отвъдния живот ще са заедно за винаги
и за винаги ще имат родителското чувство92 в рая към
децата  си.  И може би  ранната  смърт  на  децата  ще
спаси  родителите  от  ада.  Да  не  забравяме,  че  най-
голямата ни цел е да се спасим от ада.

 Болните деца  или деца с проблеми и трудности това
за  тях  ще  се  превърне  в  благо  може  би  ще  им се
простят греховете които ще извършат като пораснат.
Ако родителите на детето не са мюсюлмани то тогава
Аллах  пак  ще  е  щедър  към  тях  като  им  намали

91 Müslim, Cennet, 14.

92 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, седемнадесето писамо рисале и нур
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болките в отвъдното.

По  тази  тема  Ебу  Муса  радиАллаху  анх  разказва;
Когато умре детето на някой.

-Великият Аллах пита ангелите; взехте ли  детето
на слугата ми?

-Ангелите отговарят…  Да
  взехме го.

-Взехте  им  рожбата  единственият  им  плод  по
сладък от всички плодове?

-Ангелите казват да взехме го.

-А какво каза слугата ми?

-Ангелите  отговарят;  Благодари93 ти  и  каза,  че
всички  ще  се  върнем  при  Аллах  и  се  смири  с
твоето решение О Аллах.

-И тогава Аллах заповяда да построят замък в рая
за слугата си който изтърпял въпреки всичко и
замъкът се е казвал замъкът на благодарността.94 
 
 Ако  човек  изгуби  дете  и  не  бунтува  поради
търпението му Аллах го дарява в рая с  замъкът на
благодарността. 

93 Bakara, 2/156
94 Tirmizi, Cenaiz 36
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36. Защо Аллах е създал болестите? И защо
има деца с увреждания?

Аллах е собственик на всичко и никой не може да му
държи сметка нито как да строй нито как да създава!
Иска и както си иска си прави и създава. Атомите в
нашето тяло ги е създал Аллах и ни е дарил с това да
сме хора. За тези неща човек не е дал нищо на Аллах
в замяна, че да има право на изисквания.

Аллах не се меси на злините на тази земя, защото сме
в  изпитание  ако  се  месеше  и  наказваше  директно
лошите всеки щеше да вярва и нямаше да има смисъл
от изпитание! Тези които правят постоянно добрини
ако  ходеха  с  цветя  по главите  и  тези  които правят
злини имаха тръни по главите то тогава нямаше да
има смисъл от изпитание.

Расулуллах алейхи селяту весселям разказва; Ако
една  болест  или една  тежест  даже и  да  е  малка
тежест или пък малка тъга сполети някой от вас
поради това Аллах ви опрощава някой ваш грях.95

Има  и  други  тънкости  които  трябва  да  се  знаят
обезателно,  защото  е  предписано  на  всеки
мюсюлманин  ако  умре  при  тези  обстоятелства  той
печели голямо ниво (шехитски96 благодат) в ахирета
(отвъдното);Удавниците, изгорелите, смазаните от
тежки неща, умрели от чума, малария, не само от
болести а и ако човек умре по време на учене на
95 Buhari, Marda 1; Müslim, Birr 52, (2573)
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Коран това също се смята за шехитски благодат.
Дробни болести, умрелите след раждане, умрелите
от главоболие, умрелите от болки в стомаха, тези
които  работят  за  да  изхранят  семействата  си  и
умрат  от  злополука,  умрелите  петък вечер,  тези
които са умрели по време на гурбет, умрелите от
ухапвания от скорпион или змия.97

Аллах след като допусне да ти се случи зло то това
видно е така, но той опрощава твоите грехове според
това зло. Примерно; Аллах ти взема кракът и оставаш
инвалид това видно е така, но тук имаш също урок!
Първо виждаш, че нямаш крак и осъзнаваш колко си
безсилен, но за сметка на това Аллах взема едно, но
пък в ахирета (отвъдното) ще ти даде пре достатъчно
може и това да е причина за да влезеш в рая също
като шехит. 

Този който стане шехит по време на война дори и на
парчета да е в съдният ден той ще се изкачи на много
голямо ниво при Аллах и други те ще по ревнуват и
ще кажат така; Де да можеше и ние да стигнем до
този шахадет.  Ние като не знаем и се излъгваме на

96 шехидите в отвъдното са тези които ще бъдат третирани като 

шехиди в отвъдното а не при сделки в света.

97 Вижте за шехидите които са умрели извън войната. Buhârî, Ezan, 32, Cihâd, 30;

Müslim, İmâre, 164; Tirmizî, Cenâiz, 65, Fedâilu'l-Cihâd, 14; Ahmed b. Hanbel, I/22,

23, II/323, 325.  
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пръв поглед и коментираме с оплаквания '' Що стана
така ами не стана така..''  но това е грешка.  Ако ни
сполети нещо такова е най-добре е да потърпим от
колкото да бунтуваме.

Ако  по  темата  искате  още  да  научите  може  да
прочетете от рисале и нур двадесет и пета лема.

37.Щом Аллах знае и бъдещето защо ни е
пратил тук? 

 Аллах  не  е  създал  тази  вселена  за  нашите  малки
мозъци.  А  я  е  създал  с  безкрайната  си  мъдрост.
Нормално е да не знаем всичко.

Всеки човек знае от съвестта си, че винаги има право
на две определени неща. Едното се осъществява със
собствено желание.  А другото е  против искането и
волята му.

Примерно; Говорът мълчание то сядане то и ставане
то му са във първа група.
Биенето на сърцето растежа на тялото и побеляването
на  косата  влизат  във  втората  група.  Първата  група
иска и Аллах създава тоест  желаем и говорим, но ако
Аллах  не  сътвори  тогава  не  можем  дори  и  да
говорим. 

Искаме и повечето полезни за нас неща ни се дават.
Втората  група  нямат  право  на  избор  и  изисквания.
Този който създава е Аллах. Ние не сме отговорни от
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ставащото във втората група. Тоест няма да даваме
отчет от полът си от цвета на кожата си от нацията си
или за времето в който сме се появили на този свят.

Да  дойдем  на  най-голямата  грешка;  Човек  прави
нещо и директно го стопанисва тоест директно казва
''Аз го направих аз го спечелих'' и се удря по гърдите
и го разправя на ляво и на дясно. 

Ама като дойде ред на грехове започва да се усуква с
''ама  то  съдбата  така  е  отредила''  и  гледа  да  се
измъкне. По точно си мисли, че се измъква. Ама като
съди  крадецът  в  съда  забравя  за  съдбата.  И казва
този човек влезе в нас и ограби това и това и това ако
крадецът се обърне и каже аз не съм виновен просто
съдбата е отредила аз да вляза в тая къща и той да е
обраният.

 А първия който твърдеше за съдба сега се нервира и
ще се пръсне от яд.  Ама като дойде ред за неговите
грехове без да го е срам си казва аз нямам вина имало
го е в съдбата ми..

Истината е, че ние не сме във всичко затворници на
съдбата.  Направеното  със  собственото  желание  е
оставено  свободно.  Това  съвестно  го  знаем,  ние
искаме и Аллах създава. Изпратени сме на тази земя
за изпитание и за да искаме от Аллах. Някой който
влиза  в  изпит  не  може да  избере  в  коя  стая  да  го
изпитват,  или  да  избере  часът  в  който  да  почне
изпитът или да си даде сам оценките и когато почне
изпитът  той/тя   както  си  иска  си  отговаря  на
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въпросите никой не се меси и не помага. Ако  им се
помогне тогава това вече не е изпит.

Сега да потърсим отговорът на този въпрос; Хората
на този свят не могат ли да си напълнят благата книга
както си искат? Отговор: Да могат. 

Свободни ли са да се смирят с забраните на Аллах?
Отговор: Да свободни са.

Но за да се отърват от отговорността на греховете си
който извършват от една страна се стига до отричане.
Един  вид ''аз не бях виновен'' примерно'; едно седем
годишно  дете  което  няма  никаква  отговорност  им
хвърли   камък   на  прозореца  и  го  счупи,  и  те  го
набият тази картинка не е ли е достатъчна за да се
почувстват засрамени?

Щом Аллах с безкрайната си наука знае какво ще
направя тогава каква вина имам аз ?   Тук имаме
два  елемента   1.''правене''  2.''знаене'' този  който
пита  този въпрос казва: Аз правя и Аллах знае. И
после  тази  дадена  личност  ни  пита  аз  каква  вина
имам?  И  ние  му  отговаряме  много  нежно  (твоята
вина е да правиш тази дадена работа)

По тази тема от рисалетата е  установено следното:
Съдбите  са  различни  видове  знания.  Науката  се
подчинява на знанието.  Тоест  знае се както ще си
стане. А иначе знанието не се подчинява на науката.
Както ще си стане така и си се знае. Тоест Аллах е
видял какво ще направим и според това го е написал.
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 Този   елемент  обяснява  че;   Науката  се  счита  за
знание всъщност е (Илим) но на Български е знание
означава  също и информация.  А (Илим)  има  доста
голямо значение! Ние го превеждаме на първо място
като  знание  и  наука  знаещия  който  знае  се  казва
(Алим)  означава  знаещ.  Да  дадем  пример;  Да  си
представим,  че  знаем  за  един  младеж  който  учи  в
един факултет на науката това знание е наука за нас
тоест знае се, че този младеж е ученик в факултет. И
тази  наука  е  знание,  и  опознахме  този  младеж,
защото той учи в  този факултет той не учи в  този
факултет  защото  ние  го  знаем  нали  ?  Примерите
могат да се размножат.

От  изказването  ''Но  щом  Аллах  знае  какво  ще
направя.''  се  разбира,  че Аллах е (Алим) знаещ. И
този който пита този въпрос ще не ще приема, че ще
направи дадено нещо и се съгласява с това, че Аллах
знае какво ще направи той/тя. Това вечно знание на
Аллах е (Илим) и този Илим се съгласява с знанието.
Тоест ние го правим или ще го правим, но Аллах го
знае  всякак и  преди  и  след.  Но ние не  го  правим,
защото Аллах го знае! Ние го правим, защото искаме
да го правим. И Аллах просто го знае, и според това
го пише.

Един друг пример; Пророка Мохамед алейхи селяту
весселям  е  съобщил  за  превземането  на  Истанбул.
Победата  е  на  Фатих  Султан  Мехмед  не  можем да
кажем, че Пророка е превзел Истанбул и че победата
е негова. Той просто е съобщил с знание и (Илим).
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Илим се подчинява на знанието. Истанбул се превзе
не,  защото  Пророка  знаеше.  А  се  превзе  от  Фатих
Султан Мехмед, защото трябваше да се превземе.

Една  друга  мисъл;  един  учител  от  опита  си  от
предната година казва на двата си ученика /ти тази
година ще  преминеш/ а  на друг /ти ще останеш в
класа./ И ако се обърне и каже понеже знам и няма
смисъл  да  продължава  те  учениците  няма  да  са
доволни,  но  той  наистина  знае!  и  какво  прави  ?
Работи справедливо оставя и двата ученика да учат
през  годината  като  им  осигурява  едни  и  същи
възможности и условия, защото знанието няма сила
да осъществява и ако накрая на годината стане така
както е казал даскалът. 

Тогава този който е останал в класа не може да дойде
и да каже; Господине аз останах в класа, защото вие
знаех те че ще остана! Отговорът на даскала тогава
ще е такъв: Аз знаех, че ще останеш в класа, но ти не
остана  в  класа,  защото  аз  го  знаех  аз  ти  осигурих
възможност и условия също като на другите ученици.
Не те насилих с моето знание да останеш в класа.
Просто не е прилично за мен да те изкарам мързелив
и  неграмотен  за  това  те  оставих  да  си  изкараш
годината.

Има доста такива примери който можем да дадем, но
ние считаме за достатъчно  тази тема.
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38.  Исляма  е  дошъл  от  после  с  Пророка
Мохамед,  но  не  може  ли  той  да  го  е
измислил?
  
Великият пророк Мохамед алейхи селяту весселям e
имал превъзходна мъдрост и интелигентност. И това
му е осигурило да разбира откровението което му е
идвало  от  Аллах  чрез  ангела  Джибирил.  И  с
извинение той не си е дарил целия живот да клевети
Аллах. Хаша тевбе хаша.

Някой който цял живот се бори с лъжците как може
сам да лъже? Това е  против природата на човека и
един разумен човек няма да допусне такава мисъл да
го разубеди. Великия пророк е бил винаги на върха на
справедливостта и добротата и до ден днешен няма и
не е минал от това земно кълбо такъв човек като него.

Най-хубавото възпитание е събрано в него. Той  се е
боял  много  от  Аллах.  Той  е  бил  с  най-голямо  и
дълбоко уважение към Аллах.  Ако кажем пророкът
тевбе  хаша хиляди пъти  тевбе,  че  е  лъжец и  няма
страх от Аллах ще навлезем в такива води от които
няма да можем да излезем никога за това внимавайте
какво  мислите  за  Пророка  Мохамед  алейхи  селяту
весселям. Дори и врагът му е дал прякорът Ел Емин
който  означава  верен.  През  целия  си  63  годишен
живот се е отдал на Аллах с уважение със страх към
Аллах с кланяне към него до края на живота си.

Най-голямото  чудо  на  исляма  е  Корана.  От
четиринадесет  века  насам  никой  още  не  може  да
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донесе подобна книга Аллах казва в Корана така; Ако
се  съмнявате  в  Мохамед  и  книгата  която  му
смъкнахме хайде донесете ни подобен айет и ако
сте от справедливите донесете ни и тези които ви
помагат98 освен Аллах.
Тази айет  важи и до ден днешен. И до ден днешен
никой не се е намерил да донесе един подобен айет
от  Корана  това  е  достатъчно  доказателство  за
Пророка  Мохамед  алейхи  селяту  весселям.  Корана
който казва, че Пророка е израснал като сирак99 не е
знаел да чете и пише по него време и с идването на
Корана се е научил. Това е едно от неговите чудеса.
Корана е слязъл по такова време, когато съвестта на
хората е била фалирала.

 И  Пророка  е  дал  всичко  от  себе  си  да  разбуди
съвестта на хората и да ги кани в правилният път. И
го е правил достойно за него време е нямало такъв
учен като Пророка Мохамед алейхи селяту весселям
и до ден днешен няма такъв като него няма и да има.
Преди  да  е  станал  пророк  той  е  бил  с  прякор
Мохамед Ел Емин тоест; Този който може да му се
има  доверие.  С  (Ел  Емин) е  станал  известен  на
всякъде дори и враговете му твърдели, че е верен и
през целия си живот се е знаел от врагове и приятели
с  името  Ел Емин с  доказателства  пре  достатъчни,
които  твърдят  истината  за  пророкът  ни  Мохамед
алейхи селяту весселям.  Тези които го наричат луд
наистина те са си луди, защото дори и сатаната няма
смелост да изрече тези думи.

98 Bakara, 2/23

99 Сираци, чиято майка или баща са мъртви
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Едно дърво се разбира по плодовете дали е мъртво
или  живо.  Великият  пророк е  насадил дървото на
исляма  и  сега  има  милиони  плодове,  които  са
праведни и верни светци. Собственици на Таква100 и
истински учени в исляма. Това дърво се е насадило
върху справедливостта това показват вековете. Само
не  угаснали  умове  и  сърца  могат  да  видят  това.
Според  учените  в  исляма  доказателствата,  че
Пророка е пророк са хиляди. Някои с в хадис книги а
някои са и в Корана срещнати. Ето някои от тях; сура
исра в първия айет се разправя как Пророка за кратко
време  от  една  нощ е  отишъл от  Мека  в  Ерусалим
Кудюс  и  е  посетил  Месджид  Ал-Акса.  В  хадис
книгите го има с детайли и се е върнал в същата нощ
обратно в Мека Арабия. 

Когато искали да разберат дали е истина и са почнали
да го разпитват за Месджид Ал- Акса (храм джамия)
и той е отговарял правилно на всеки въпрос за човек
който никога не е ходил в Ерусалим е отговорил на
всеки детайлен въпрос и е доказал, че е бил за част от
нощта там. Подробности може да намерите в хадис
книги.

Сура камер; Разказва как Пророка е разделил луната
на две с един пръст. И даже неверниците които са му
били врагове не са могли да отрекат това чудо и са
казали, че Пророка Мохамед е магьосник. Това също
го има подробно в хадис книгите.

100 Благочестие и уважение към всевишният Аллах. 
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Сура Фетих;  Преди две години от превземането на
Мека е слязла сура Фетих и е съобщила, че Мека ще
бъде  превзета  също  така  Пророка  Мохамед  го  е
сънувал и така се е случило.

В достоверни хадиси се разказва как Пророка е казал
за Иран, Бизанс, Кудюс, Шам, и Истанбул, че ще се
превземат. Така и се е случило историята е свидетел
на това много кратно.

Тези  примери  който  дадохме  не  оставят  място  за
съмнение.  Доказват  пророчеството  на  Пророка  без
забележки  понеже  тези  събития  да  се  знаят  с
обикновен човешки ум е не възможно и се стига до
това, че Мохамед алейхи селяту весселям е пратеник
на Аллах, и негов верен слуга, и любим,
 и че Корана е слово на Аллах.
Бедиуззаман Саид нурси в деветнадесето слово и
деветнадесето писмо от рисаалетата доказва като
при ясно време слънце, че Мохамед алейхи селяту
весселям е пратеник на Аллах.

39.Като  кажат  ислям  се  образува,  че  е
Арабска култура? Защо в другите религии
името Аллах го нямаше?

По тази тема ще се опитаме да въведем някои научни
правила в центъра и така ще по работим по темата.

а)  Причината  атеистите  да  твърдят  това  е,  защото
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искат да доказват, че исляма не е правилната религия,
но тези техни смешни и далеч от истината твърдения
винаги  са  били празни,  защото справедливостта  на
исляма произлиза от Корана. А Корана е предизвикал
всички хора и джинове за да му донесат един подобен
айет като Корана и до ден днешен от четиринадесет
века  насам никой не  се  е  намерил да  донесе  нещо
подобно  и  така  се  е  защитила101 истината  до  ден
днешен и никой не е успял да провали това дело.

б) От извора на исляма и Корана са сурите Рум Фетих
и Теббет. Тези сури са дали  новини от бъдещето и
всичко е излязло вярно. По това се разбира, че Корана
е слово на Аллах.

в) „Няма ли да мислят за Корана правилно?

Ако  Коранът  принадлежеше  на  някой

различен  от  Аллах  разбира  се  те  биха

открили много несъответствия102 в него. " В

горния айет има предизвикателство. От този

айет  се  разбира,  че  Аллах е  всемогъщ Той

показва  Корана  като  доказателство,  че

101 Bakara, 2/23
102 Nisa, 4/82
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пророкът  е  истински  пророк  и  исляма  е

истинската религия.

Корана е слязъл на земята в течение на двадесет и три
години и през  това  време е  отговорил правилно на
доста различни въпроса по доста различни начини.

Така и показва правилния път на доста хора и им дава
възможност  да  опознаят  вечния  щастлив  живот  в
отвъдното.  Корана  дава  на  много  места  урок  по
социология, астрономия, психика, право, литература
и  на  още  стотици  места.  И  като  не  дава  място  за
никакво  противоречие  ни  показва,  че  е  слово  на
Аллах.

Историята  на  исляма  до  ден  днешен  показва  с
милиони учени Улемии, че в Корана няма нито едно
слово което да  си противоречи и  това  показва  още
веднъж, че Корана е слово на Аллах.

г)  Исляма е религия още от Пророка Адам и до ден
днешен съществува, но понеже са се минавали ери и
за всяка ера си е имало различни начини на кланяне.
За  нашата  ера  е  дошъл  Корана  последна  книга.
Различни  ери  и  различни  поклонения,  но  някой  от
обичайте са останали и до ден днешен едни и същи
като  например курбан  байрам.   И това  е  още едно
доказателство,  че  исляма  е  правилната  религия  на
всички  времена.  Твърденията,  че  исляма  има
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компилация от други религии са пълни измислици и
нямат никъде никаква основа да казват това! Това е
измислица  на  някой  замърсен  дух.  В  човешката
история не е имало по голяма клевета от това.

д) Твърденията,  че  името Аллах го  няма в  другите
религии  и  че  го  има  само  в  Арабските
идолопоклонници е причина да клеветят исляма. И на
тези  който  твърдят  тези  небивалици  ще  им  кажем
това;  Аллах  на  всяка  националност  е  пратил
откровение на техен език.

Пророкът  Исмаил  е  предан   на  Арабите  и  за  това
говореше Арабски. Арабските неверници говореха на
Арабски  и  създателя  го  наричаха  Аллах.  Корана  е
дошъл  на  Арабски  език  и  там  Аллах  казва,  че
личното му име е Аллах, но има и други имена които
са изречени той има най-хубавите имена. Поради тази
причина в други религии да не се споменава името
Аллах е нормално. Само мюсюлманите не зависимо
каква нация сме ние го наричаме с  неговото лично
име което е Аллах.

40. Ако исляма е правилната религия защо
повечето  хора  го  отричат  и  каква  е
причината за това?

Първо да не забравяме това, че днес в света бройката
на  мюсюлманите  е  на  първо  място.  Това  преди  не
беше така, защото имаше много християни, но днес
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повечето  от  тях  се  наричат  ''не  вярващи''  за  това
исляма  като  цифра  е  на  първо  място.  Ако  една
религия се определя за правилна на бройка то тогава
днес  исляма  е  на  първо  място.  С това  заедно  нека
изясним, че до ден днешен не е имало такава религия
да  изисква  цялото  население  в  една  вяра  поради
изпитание.

Тези които не приемат исляма са на две групи;

Първа  група;  За  или  против  без  някакво
доказателство не приема исляма до край.  Дори и не
се интересуват за проверка дали е истина и си гледат
кефа.  Да  тези  хора  дори  не  си  правят  труда  поне
малко  да  се  замислят.  Ето  такива  непукисти  не
приемат исляма.

Втората  група;  Тези  са  в  постоянен  предразсъдък
към исляма. Те не гледат абсолютно  на нито едно
доказателство положително те гледат на най-малкото
което е против исляма и се хващат за него като чели е
нещо голямо. Това са тези малки групи които не са
могли с векове да развалят исляма. А тези които се
осъзнаят на време влизат скромно и смирено в този
дар от Аллах. Тези които твърдят за еволюцията даже
повечето  от  тях  след  време  приемат  исляма  и
продължават да го приемат.

По  темата  Сайд  Нурси  ни  просветлява  в  книгата
хутбе-и  шамие и  разказва  осемте  причини  които
попречват да се разпространи Корана.
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1. Не-мюсюлманите  които  са  в  невежество  по
темата ислям не различават доброто от злото.
2. По онова време повечето са живеели далеч от
ислямската цивилизация и са остана ли в бедност на
знание за исляма и са живеели пустинен живот без
възпитание.
3. Особено компетентните по книгите103  които са
се превързали сляпо в тях тази слепота е попречила
да видят истината и си е останало така за тях.
4. Поповете  и  духовните  хора  които  не  даваха
възможност с натиск на хората възможност за да си
избират свободно.
5. И  хората  имитираха  сляпо  тези  попове  и
духовни хора и заради това не са си и помисляли, че
истината може да е другаде.
6. Диктаторите които прилагаха социален натиск
върху хората изпиляваше ислямската цивилизация и
се  образуваше  грозна  картинка  в  очите  на
чужденците.
7. Този  път  в  самите  мюсюлмани  се  бе
образувало не правилни движения и държания и за
това исляма бе останал в черен облак.
8. В началото научните хора и философите бяха
против  исляма,  защото  нямаха  преведен  Коран,  но
сега това вече не е така.

Който затвори очи по обяд прави тъмно само за себе
си. Исляма е последна и правилна религия. Знайте, че
исляма няма нужда от хората а хората имат нужда от
исляма. Над сто и двадесет хиляди Пророка заедно с
милиони светци доказват това. Човек като се замисли

103 Евреи християни и други религиозни членове се наричат (хората на книгите)
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за  цифрата  на  тези  святи  хора  е  достатъчно  да
осъзнае, че това е правилната и последна религия. 

41.Някой  определени  среди  казват,  че
самият  исляма  си  е  виновен  за
положението  му  днес?  Как  може  да
отговорим на това?

Мюсюлманите днес са изостанали със сравнение на
западните  държави.  Това  има  доста  причини.  Най-
напред не  спазването на  правилата  на  Корана  и  не
представянето  на  исляма.  Не  изпълняването  на
заповедите  на  Аллах  и  скептично  поведение  към
словото на Аллах. Заради това днес това се отразява в
животът ни.

Едно време предците ни са представяли исляма, и са
изпълнявали  всяка  заповед на  Аллах,  и  са  били на
върха на световния мащаб с много успехи, и победи
почти на всяко поле са били нОмар едно, защото са
представяли исляма както трябва.

Във  времето  на  четирите  халифата  като  вземем
Осман (ради Аллах анх) който е пресякъл каспийско
море,  и е  стигнал до Амударя,  и около Аралско то
море  в  централна  на  Азия  се  е  започнало  да  се
разпространява  исляма  с  мир,  и  спокойствие,  и
настанал приятен изобилен живот.

Всички  тези  замайващи  развития  са  се  случили  в
течение  на  десет-петнадесет  години,  защото
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представянето на исляма е било както трябва. След
това Емеви-Аббаси Селчуклу – Османлъ (османската
империя) са продължили с представянето на исляма в
почти цял свят.
След това мюсюлманите изостават с няколко века и
причините за това са следните.

Отдалечаването от исляма:  Историята ни показва,
че  колкото  по  сме  били  превързани  към  исляма
толкова  по  сме  се  издигали  и  сме  били  в  мир  и
изобилие а, когато сме почнали да се отдалечаваме от
исляма  сме  започнали  да  живеем  в  окаяност  и
унижени също като днес.

Невежество;  Ние мюсюлманите сме длъжни да сме
оборудвани с всякаква наука и философия във всички
посоки!  И  трябва  да  се  развием  в  самият  ислям  в
който  много  сме  изостанали,  и  най-голямото
невежество, че не знаем за исляма.

Натискът  на  нашите  врагове;  От  една  страна
кяфирите  (неверниците)  и  злобарите  все  са  ни
държали  в  постоянен  натиск  без  възможност  за
развитие.  Да  последните  три  четири  века  с  голяма
злоба не си махнаха ръцете от яките ни. И е много
трудно за  една нация  да  се  справи с  всички които
едно временно нападат без оттегляния. Ние обаче не
се  предадохме  и  продължихме  да  се  борим  срещу
злото и  те  започнаха да  се  занимават  с  османската
държава и започнаха подло да се вмъкват помежду и
разрушиха най-голямото обединение в историята.  С
манипулации  и  всякакви  други  трикове  накараха



113

хората да станат врагове един с друг. И на всичкото
отгоре като си тръгват ни оставиха и вирусите си.  

Ние мюсюлманите все още не можем да се съюзим
за да създадем ислямски съюз.

Днес приблизително има два милиарда мюсюлмани и
петдесет ислямски държави, но за съжаление все още
не  можем  да  се  съюзим.  За  това  не  можем  да  се
развием и без да сме единни това няма как да стане и
не е възможно. Ако не се обединим няма да може да
се отървем от тази окаяност и унижение.

Бедност; Една от причините за изоставането ни е, че
нямаме  технически  знания  и  сме  назад  с
технологията, но ние не се отчайваме и знаем дори и
виждаме знаци които пак ще ни издигнат на  върха
във  всякаква  област  и  кътче  на  земното  кълбо.
Бедиуззаман  Сайд  нурси  Рахметуллахи  алейх  ни  е
предупредил;

„Да  бъдете  обнадеждени.  В  бъдеще  ще

еволюира  най-благословената  сада  (звук)  и

това ще бъде милостинята на исляма104! "

104 Bediüzzaman Said Nursi, Sünuhat
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42. Живота на Пророка Мохамед (с.а.в)

Пророка Мохамед (с.а.в) е роден през 571 година в 
Мека. Преди Пророка да се роди баща му Абдуллах е
починал. До 4 годишна възраст е останал при 
кърмачката си майка Халиме. Когато е бил на 6 
години майка му Амина  е починала също. После 
дядо му Абдулмутталиб го е подслонил. Когато е 
станал на 8 години и дядо му е починал, и е започнал 
да остава при чичо си Ебу Талиб. В много ранна 
възраст е почнал да работи, когато е бил на 13 години
е започнал търговия заедно с чичо си.105

На Пророка Мохамед преди да му се даде 
пророчеството е бил Ханиф106

Тоест вярвал е в единството на Аллах. Никога не се е 
кланял на идоли и никога не е проявявал уважение 
към тях.

Когато е бил на 25 години се е оженил за Хатидже 
(радиаллаху анху). Те са има ли 6 деца Касъм, 

105 Hakim III, 200/4834
106 Ханиф е име което е дадено на тези които са вярвали в 
единствения Аллах преди още да се появи ислям и 
превързаните към вярата на Ибрахим Алейхи селям.
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Абдуллах, Зейнеп, Рукие, Юммю Гюлсюм и Фатъма. 
Седмата година от Хиджра се е оженил за Марие и от
нея му се е родил син на име Ибрахим. Общо е имал 
7 деца. 

Касъм, Абдуллах и Ибрахим са починали в ранна 
възраст. Без Фатъма и останалите му дъщери са 
починали, когато той е бил още жив. Само Фатъма е 
починала 6 месеца след Пророка. Като един баща е 
изживял най-големите болки, дори и в най лошите си 
моменти ни е показал и научил как да бъдем 
възпитани, защото той е имал свръх висока 
нравственост.

Великият Аллах в Корана разказва така за Мохамед и
неговата нравственост.

‘‘ Ти наистина имаш велик нрав‘‘107

по тази тема Пророка Мохамед (с.а.в) разказва това:

“Мен Аллах ме възпита и Аллах направи моето 
възпитание красиво“108

Пророка Мохамед (с.а.в) преди да му се даде 
пророчеството се е славел с великата си 
нравственост,  справедливост, милост и е бил обичан,
и уважаван, и забележим с неговата интелигентност, 
107 Калем, 68/4
108 Hadis süyuti, el Camiu’s , I 12ç
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и уникален ум. Той също е бил много красив в лице и
тяло.109  

Само красотата и доверчивостта  на лицето му е 
станала причина  за мнозина хора да приемат ислям и
тяхната цифра е доста голяма.  От тези най-известния
е знаещия алим  от евреите Абдуллах Ибн Селам110 

Когато Пророка е станал на 35 години той е започнал 
да се отдалечава от самите хора и се е отдръпнал в 
пещерата Хийра, далеч от очите на хората. И я е 
посещавал много често, даже е оставал там с дни.

И пак един ден, когато е бил в пещерата Хийра 
ангелът на откровението Джибирил му се явява и му 
е свалил първото откровение, което било ‘‘чети‘‘111 
тогава той е бил на 40 години и му било дадено вече 
пророчеството.

След като се знаело от всеки, че Мохамед не е знаел 
да чете и пише,112  той е бил най-знаещия,  най-
мъдрия, най-справедливия, най-милостивия и това е 
едно от най-големите му характерни черти. 

109 Hadis ibn-I Hacer, Fethul-Bari, c. 11, s. 216.
110 Hadis, Buhari, Enbiya 1. Menakıbü’l-ensar, 51.
111 Alak, 96/48
112 Ankebut, 29/48.
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Когато е обявил пророчеството си е бил напълно сам 
и почти цяла Арабия е имала честта да влезе в ислям 
и това е едно от най-големите доказателства за 
пророчеството му.

Най-големите бедуини, най-грубите, най-невежите и 
най-жестоката общност за 23 години е станала най- 
възпитаната гражданска общност, най-знаещата 
общност, най- мила и най-учеща се общност. Като 
погледнем и видим, че и на целия свят е учител ни 
дава ясно доказателство като слънце за 
пророчеството му.

Многото от неговите врагове са искали да му 
навредят или го убият и това се знае от всички. Но 
после, тези врагове един по един почти всички са 
станали мюсюлмани и от всеки най-много са го 
обичали. Такова нещо не се е повтаряло в никога в 
историята.

Пророка Мохамед до 40 годишна възраст е 
бил известен в Мека като Ел-Емин тоест 
доверен. Тези, които не са приемали 
пророчеството му даже и те не се съмнявали в 
неговата справедливост и довереност. А 
отричането им на пророчеството му не  било, 
защото са мислили, че той лъже,  а това е било
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от страх, че ще изгубят позицията си в която 
се намирали като търговия, пари и власт. В 
края на краищата всеки един от тях в Мека 
печелеше доста много пари от идолите и 
държаха важни позиции. И понеже Мека е 
свято място идваха доста много хора. Както в 
духовността Мека беше епицентър, така и в 
търговията беше също на първо място. Поради
това те настояваха да го отричат. 

Хадиса,(новината) която идва от Муире бин 
Шубе, че поли теистите  са имали доверие в 
Пророка Мохамед го разказва така:

Ебу Джехил се обърна към мен и ми каза това:
Кълна се в Аллах, че Мохамед казва само 
истината, но причината да се спогодя с него
са синовете на Кусай113  и почти на всяка тема
се разваля равенството ни. Защото те казаха: 
От нас дойде пророк, тоест равенството ни се 
развали и по тази тема не може да сме 
опоненти. И кълна се Валлахи заради това не 
мога да го приема 114  и Валлахи всичко 

113 Абдюменаф Бин Кусай: дядото на Пророка Мохамед с.а.в 
който е Абдулмутталиб. Синовете на Хашим също се наричаха и 
синовете на Кусай.
114 Beyhaki, Delailü’n-Nübüvve, III,113.
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каквото казва той е заслуга и истина! Направи 
признание. 

Първите които му вярваха бяха Хатидже и 
после чичовия му син Али, който започна да 
остава при него от 5 годишна възраст. След 
това Зейд Бин Харисе и след това Хазрети Ебу
Бекр е станал вярващ. После доста хора 
обърнаха внимание на това съобщение. Когато
цифрата на мюсюлманите е почнала да се 
увеличава в Мека е започнало тревога:  
различни мъчения и бойкот от бележитите 
личности на Мека и за да се предпазят от това,
мюсюлманите се принудили да се преселят в 
Етиопия. 

В десетата година на пророчеството му първо 
чичо му после жена му Хатидже са починали. 
Те най много го подкрепяха и Пророка много 
се беше натъжил за тях. Когато Пророка 
проповядваше ислям се е срещал с доста 
трудности, които е споделял с Хатидже и тя го
е подкрепяла доста много, а чичо му Ебу 
Талиб го е пазил на всяка цена. Освен Ебу 
Лехеб всички от синовете на Хашим ги е 
мобилизирал за да го пазят. За това същата 
година са я наричали годината на тъгата, 
защото Пророка бе изгубил двама от най- 



120

близките си. И неверниците това го взеха за 
авантаж и увеличиха своите подлости.

Пророка Мохамед (с.а.в) 13 години си изкара 
пророческата длъжност. И тези подлости и 
мъчения от неверниците продължиха докато 
той се пресели в Медина. Когато политеисти с 
власт решиха да го убият се принуди да 
мигрира в Медина. 

От пред мюсюлманите от зад Хазрети Ебу 
Бекр отидоха в Медина. Местните жители на 
Медина (Енсар115) ги посрещнаха много топло 
и приятно. Тези, които са мигрирали от Мека 
се обявиха (Мухаджири116) тоест те ги обявиха
за братя. И така Медина се обяви за ислямска 
местност, когато и от там вече произлиза и 
ислямската държава. Когато това е станало, 
неверниците започнали да нападат 
мюсюлманите и втората година от миграцията 
е станала войната Бедир.

115 Местните на Медина. 
116 Мигрира ли те от Мека в Медина се наричат Мухаджири. 
Това е общото име на мигриращите от където и да е град, или 
държава. 
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Във войната  Бедир Мюсюлманите победиха. 
В последствие Сирия се отвори за търговия на 
мюсюлманите. Тези, които бяха пленени през 
войната бяха пуснати117 при условие, че те ще 
трябва да научат по десет мюсюлманина да 
четат и пишат.

За да си отмъстят третата година от 
миграцията, те започнаха войната Ухуд. 
Когато мюсюлманите бяха пак побеждаващи, 
стрелците бяха напуснали своята позиция без 
заповед и бяха победени. Но все пак 
неверниците нямаха сигурна победа. 

В петата година на миграцията войната на 
Хендек беше започнала, защото тези от Мека 
искаха да нанесат голям удар на 
мюсюлманите. Когато научиха затова 
мюсюлманите с препоръката на Селманъ 
Фарис изкопаха ями около Медина и минаха в 
защита на града. Затова тази война се казва 
Хендек118. Тази война е продължила 27 дена и 
мюсюлманите са победили. 

117 Ahmed bin Hanbel, I, 247; Vakıdi,129; ibn-i Sa’d, II, 22.
118 Хендек означава яма или изкопана дупка трап. 
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Шестата година от миграцията Пророка е 
решил заедно с придружителите си да 
извърши умра119 в Мека. Тоест да посети 
Кааба120. Но притеснени от това, тези от Мека 
сключиха договора Худейбие121 и затова 
подписаха споразумение,

 и мюсюлманите вече се познаваха. 

Седмата година от миграцията мюсюлманите 
превзеха Хайбер,122  и с това превзеха и 
търговските канали на Сирия.  

След тази победа мюсюлманите за първи път 
са воювали с Византийците в Муте. Муте е 
местност на Сирия близко до Белка. За това на
тази война и се даде името “Войната на Муте.“

119  Умра означава поклонение при посещение в град Мека 
Арабия. Умра може да се прави по всяко време в годината за 
разлика от Хадж. 
120 Свещения камък в град Мека който се казва и Хаджерюл 
есвед. Камъкът който бе смъкнат от Аллах на Адам от рая.  
121 Споразумението на  Худейбие или примирението на 
Худейбие. През 628 март месец мюсюлманите от Медина се 
сдобриха с идолопоклонниците и това се нарече 
примиряването на Худейбие. Това име са го взели от близко 
село до което са подписани споразумението. И така с това 
споразумение тези от Мека бяха познали Законно ислямската 
държава. 
122 Град Хайбер се намира в Арабия местност Медина. Този град 
се намира на 103 км в северната част на Медина.  
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Воюващите армии се върнаха без  резултат 
обратно. 

В осмата година на миграцията превземането 
на Мека се осъществи, след това Арабския 
полуостров много бързо мина под контрола на
мюсюлманите. 

Войната в Хунейн,123 която беше между 
мюсюлмани и идолопоклонници бе 
приключила с победа за мюсюлманите. 

Последната победа на Пророка беше деветата 
година от миграцията, която се казва Фронта 
на тебюк124

Някои хора твърдят, че Пророка Мохамед е 
насилвал хората да станат мюсюлмани. Тези 
твърдения са пълни измислици и лишени от 
доказателства. Пророка е уведомявал тези, 
които не са воювали срещу мюсюлманите 

123 След превземането на Мека се осъществи войната в долината
на Хунейн. Тази война беше много трудна след кратка загуба 
мюсюлманите пак победиха.
124 Тебюк е на 700 км далечина от Медина. Пророка Мохамед с 
войска от тридесет хиляди войници бе тръгнал срещу Армията 
на Византийците от което те са уплашили и са се от оттеглили и 
войната приключила. 
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евреи и християни които са плащали своите 
данъци, Пророка им е дал гаранция за 
животите им и е дал свободен избор на вяра.   

По време на Пророка никой не е ставал на 
сила мюсюлманин и никой не е бил насилван 
със сабя за да стане мюсюлманин. Тези, които 
са станали мюсюлмани са станали мюсюлмани
не на сила с мечове, и саби а защото не са 
издържали на правото, и истината която е 
донесъл Пророка Мохамед, и са станали 
мюсюлмани по свое желание. 

Пророка Мохамед първите тринадесет години 
от пророчеството си е прекарал в Мека и 
последните десет години в Медина. Общо 23 
години му е продължило пророчеството. 
Когато е бил в Мека, не е водил война с 
никого. Войните са почнали последните десет 
години когато е бил в Медина. Най-големите 
от тези войни са в Бедир, Ухуд и Хендек. Тези 
войни никога не са започвали от страна на 
Пророка Мохамед те винаги са започвали с 
нападения от страна на  политеистите.  

Пророка Мохамед алейхи селям се е опитвал 
да разрешава проблемите без война и 
проливане на кръв. Защото той не бе изпратен 
за да убива хора той бе изпратен за да запази 
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хората живи и да им осигури  щастие тук на 
земята така и за отвъдното.

Той воювал само когато не е могъл да избегне 
война и го е правел защото той е най-
справедливия командир на мюсюлманите, и на
всички времена. Също така исляма е 
допринесъл закон и норми дори и във войната 
като всичко е имало мярка. Ислям забранява 
дори и по време на война да се закачат деца, 
жени, старите хора, духовните водачи, хора 
които са се приютили в храмове и самите 
храмове, да не се вреди също и на животни и 
дървета.125

Пророка Мохамед (с.а.в) заедно с 
мюсюлманите единадесетата година от 
миграцията е извършил последния хадж126 и 
това са го наименували прощалния хадж.

В естеството на прощалния хадж, 
проповядващия е бил Пророка Мохамед (с.а.в)
и петдесет дена след прощалния хадж Пророка

125 Hadis, Buhari, Cihad,147,148; Muslim, cihad, 24,25/h. No 1744; 
Ebu Davud cihad 121.

126 Хадж (на арабски حج) се нарича поклонението в град Мека. То
е най-голямото годишно поклонение в света.

Това поклонение е сред 5-те стълба на исляма и 
всеки мюсюлманин е длъжен да го извърши поне веднъж в 
живота си, ако му се удаде възможност. Изразява солидарността
на мюсюлманите и отдаването им на Аллах.
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e починал. В момента гробът на Пророка 
Мохамед се намира ‘‘Равза-и Мутаххара‘‘127 
в Медина.

В обобщение личност като Свети Мохамед е 
страхотен пример във всичко на този живот, 
тази земя е видяла само веднъж и до съдния 
ден няма да види повече такава личност.   

43.Защо в исляма има граници в личният
живот като например свободният начин на
живот защо това не е позволено?

1. Днес няма държава в света която да има свобода за
хората  сто  процента,  защото  безкрайната  свобода  е  за
животните. Във всички закони по света има забрани. Да не
забравяме, че тези закони са така устроени, че свободата
на  даден  човек  да  не-може  да  вреди  на  друг  жител
морално и телесно.
2. Всеки  има  свобода  да  си  избира  религията.
Превода  който  казва ''  В  религията  няма  насилие128''

127 Равза-и Мутаххара означава Чиста градина. Месджид-и 
небеви ( Пророчески Месджид)  се казва между гроба и амвона 
на Пророка.  Мястото е с големина 10 х 20=200 квадрата. 
Пророка Мохамед е казал между моята къща и амвонът ми е 
една от райските градини. (Buhari, Fadlü’sSalat. 6) 
128 Bakara, 2/256
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вашата религия е за вас моята за мен129  става ясно, но
да се откажеш от религията е малко по различно. Исляма
не е против да си имаш друга вяра можеш да си избереш
каквато  религия  искаш,  но  това  не  е  така  с  тези  които
напуснат  вярата  ислям.  Защото  тези  които  напуснат
исляма напълно те започват да вредят на околните и за
това биват взети нужните предпазни мерки.
3. Хомосексуалността;  Това е извън правилото това
е  не-нормално  отклонение.  Това  може  да  го  подкрепят
хора  с  развалена  съвест.  Аллах  е  създал  всичко  както
трябва по закон! Хората ги е създал като мъж и жена и са
си един за друг. Като цели хората да се размножават и да
продължават  поколения  и  т.н.   Да  се  очаква  това  да  се
приема за нормално е не-мислимо, отвратително,  и си е
без съвестност.
4. Облекло: В исляма има норми за облекло, но няма
(стандарт) в кръга на правилата на исляма всеки може да
се облича както си иска. Пак в рамките на нормалното без
да се наранява моралът на обществото. Да се носим без да
засягаме околните е най-удачно за нас. Защото противните
случай стимулират развалянето на обществения морал и
това  не  е  всичко!  Това  също  е  против  за  личното
пространство на възпитанието което се застрашава още в
малолетни години.
5. Убийство:  В  исляма  ако  се  убие  човек
несправедливо  наказанието  му  е  смърт.  В  исляма
убийството на един невинен човек се равнява с цялото
земно кълбо тоест все едно си убил всички130 хора на
земята.   Щом  си  убил  и  угасил  живот  на  друг  го
изплащаш с собствения си живот. И това като се знае така
никой няма да иска да убива никого напразно и така ще се
предотвратяват доста убийства. Нито ще има умрял нито
убиец и двете страни си спасяват живота.

129 Kafirun, 109/6
130 Maide, 5/32
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В един от Айетите се казва  ''В екзекуцията за вас има
живот131'' това сочи по горе казаната истина.
 

44.Как да разберем духът?  

Някои  хора  попитаха  Пророка  Мохамед  алейхи
селяту весселям за духът?.
На това той не отговори веднага и изчака Аллах да му
даде айет. И  казваше това;  ''Ако те питат за духът
отговори  им  с  това;  духът  е  под  заповедта  на
Аллах  на  вас  вие  дадено  малко  да  знаете  за
духът132.'' това потвърждава за духът, но не го описва.
Защото нямало да се разбере дори и да се обясни. В
тялото на майката се образува тялото на бебето, след
определено развитие му се дава дух и той се ражда. И
като  после  се  вземе  духът  му  се  осъществява
смъртта.  Знаем,  че  имаме  дух,  но  не  знаем замият
него.  Тялото и  духът  са  като ток  и  ампула като се
счупи ампулата токът не се губи продължава да има
ток дори и да не виждаме самият ток знаем,  че го
има.  Също  така  човек  като  умре  духът  излиза   от
тялото, но продължава да живее. И великият Аллах
дава на духът подходяща дреха и той продължава да
живее в отвъдният живот. Духът който е животът на
тялото е съзнателно живо същество. Ако може да се
каже  е  като  светлина  или  като  ток  може  да  се
определи.  От  после  се  е  създало,  но  е  вечно
същество. Едно е и не може да се дели или разкъса и

131 Bakara, 2/179
132 İsra, 17/85
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няма местност. Както не е в тялото така и не е извън
тялото.  Нито  е  далеч  от  тялото  нито  е  наблизко.
Всичко може едно временно да управлява. Това което
работи в тялото е духът. Осъзнава със съзнанието със
съвестта  си  измерва  решава  с  мечтите  си  прави
планове с паметта си събира знание със сърцето си
обича с ръка държи с очи вижда с ухо чува с крака
ходи той има безброй таланти и докато се намира в
тялото има нужда от него, но и да го няма той пак
вижда и чува и мисли и приказва чувства и усеща и
може да взема вкус и болка. 

Когато духът напусне тялото се осъществява смъртта.
Тоест умира тялото а не духът. Когато духат напусне
тялото  това  значи,  че  изпитът  е  приключил  и  се  е
преселил  в  ахирета  (отвъдното).  За  духът  тялото  е
като дреха. Тук на този свят духът има нужда от тази
дреха а, когато умре тялото в отвъдното на духът му
се  дава  друга  дреха  която  да  облече.  Човек  не  се
състой от дух. Душа, тяло, его, дух, ум, съвест, сърце,
образуват  тялото  на  човек.  Ако  сравним  човек  с
няколко от нещата които изброихме ще е грешно, но
както и  казахме горе основата  на тялото е  духът и
другите чувства и органи са базирани върху духът.

45.Разкажете ни за джиновете?

Джиновете  са  невидими  интелигентни  духовни
същества, които могат да приемат различни форми и
са  създадени  от  огън.  Те  могат  да  се  видят  под
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формата на  животни най-често се  преобразуват133 в

формата на змия. 

Духовните същества се делят на три: 

А)  Всички,  които  са  благо  приятни  (това  са
Ангелите) 

Б) Всички, които са зли това са дяволите, които водят
хората към злото.

В) Тези са едно временно добри и лоши. И това са
джиновете134. 

Джиновете  също  са  отговорни  за  вярата  и
поклонението точно като хората. Пратеника на Аллах
е изпратен както за  хората  така  и  за  джиновете.  В
Корана  има  айети, които  започват  така:  О,  хора  и
общност135 на джинове.    

Джиновете  могат  да  се  делят  като  хората  на  две
групи:  като  лоши  и  добри  вярващи  мюсюлмани  и
неверници кяфири. Те също ще получат това което са
заслужили  добрите  ще  отидат  в  рая  а  лошите  ще
отидат в ада. 

В Корана има136 айет която обяснява за джиновете, че
има мюсюлмани-неверници, добри и лоши джинове.

133 M. Vehbi, Hülasatül Beyan, 15, 6175. 
134 Ragıp el-isfehani, El-Müfredat „веществото джин“
135 Rahman, 55/30. 
136 Cin suresi 72    
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И  никой  от  тях  няма  власт   над  Аллах  и  те  са
безсилни  и всички са отговорни за постъпките си…’’

От ново Корана казва, че група джинове дойдоха и
слушаха  Корана  и  станаха  мюсюлмани  върнаха  се
при своя народ и ги призоваха137 към вяра. 

В  обобщение  съществуването  на  джиновете  е
сигурно и тяхното отричане е богохулство138.

 

46.Колко  Пророка  са  били  изпратени  на
тази земя?

Пророците в Корана са 25 или 28 и не са всичките.
Тоест има различни виждания дали Локман, Юзеир, и
Зюлкарнейн са били пророци или не, но в Корана се
споменават 25 Пророка.   изпратените139 пророци са
124.000 от тях 313 са апостоли140. Между апостоли и
пророци  има  разлика.  Пророците  идват  с  книга  и
шериат а апостол е (неби) дали с книга или без книга
или с книга на предният пророк както с книгата на
Исус (Иса) е действал и Яхя алейхи селям и Зекерия
Алейхи селям. Имам Раббани хем с доказателства и
хем  с  убеждение  е  казал; От  Индия  са  минали

137 Cin, 72/1.
138 Псуване, Ругание. 
139 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77
140 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77.
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много пророци, но някои от тях са нямали много
население  и  са  останали  ограничени  с  няколко
души и поради това не им се дало141 името пророк.

Но ние трябва да вярваме в следното.

Първия  пророк  е  Адам  и  последният  е  Мохамед
алейхи селяту весселям. Между тези два пророко са
минали безброй  други пророци толкова много, че не
можем да  кажем точна  цифра.  Те  са  били с  мисия
която е била дадена от Аллах за да изпълнят тук на
земята. Дори и да не знаем на всичките имената ние
вярваме в тях с все дух, душа, разум и сърце.

47.Разкажете  ни  за  живота  на  Марям
радиАллаху анх от Корана.

Светицата  Марям  и Пророка  Давуд  са  потомци на
Ибрахим. Имран и съпругата му Хана много искаха
да имат дете. Това щеше да се случи когато те са в
малко по напреднала възраст.  И когато Хана беше
забременяла  те  много  се  зарадваха.  И  те  се  бяха
убедили, че това дете ще бъде чудотворно бебе. И в
знак на благодарност Хана се помоли така. 

О Аллах, посветих това дете което нося в утробата
си то да слугува на теб приеми това от мен142 

141 Said Nursi, Mektubat, s. 386
142 Al-i Imran, 3/35. 
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Дойде време за раждане и се роди едно момиче на
име Марям.

По това време в юдаизма на жените е било забранено
да  изпълняват  религиозни  задължения  като
поклонение и четене на книгата тора. В този случай
беше проблем да се назначи жена за служба в храма. 

Хана заведе бебето си в храма за да изпълни обета си.
И то се прие от леля и чиито съпруг бе Зекерия и под
неговата закрила бе приета Марям като бебе в храма. 

До 14 годишна възраст Марям и била под закрилата
на  Зекерия  и  негова  ученичка.  През  деня  тя  е
помагала за работата в храма а през останалото време
се е кланяла пред всевишния Аллах. Дарове с които
тя  се  хранела  са  и  били изпращани по  чудотворен
начин от всевишния Аллах. 

Забременяването  на  Марям:  Светицата  Марям
както всеки ден си прекарваше времето с молитви в
храма. Един ден й се явява Ангелът Джибирил и й
съобщава,  че  ще  забременее.  Марям  беше  много
объркана  от  това.  Сура  Марям  в  Корана  ни
просветлява за тази случка между Марям и ангелът
Джибирил. 

Ние изпратих ме Джибирил при нея и тя го видя в
пълна човешка форма.
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Рече тя: “Всемилостивия да ме пази от теб! Ако си
Богобоязлив не ми причинявай зло. 

 Джибирил рече: ‚‘‘Аз съм само пратеник на твоя
Господ тук съм за да те даря с пречисто момче‘‘.

Рече  тя:  Как  ще  имам  момче,  щом  не  ме  е
докосвал мъж и не съм блудница? 

Рече Ангелът: ‘‘Така каза твоят  Господ: Това за
мен е лесно. И за да го сторим знамение за хората,
и милост от нас. Това е предрешено дело143.‘‘ 

Марям  която  бе  забременяла  се  оттегли  на  място
далеч  от  хората  и  продължи своите  поклонения и
молитви   към  Аллах.  Тя  потърси  помощ  от
всевишния Аллах за неприятностите, които щеше да
изпита след раждането. И след като роди бебето тя го
взе  и  се  върна  сред  хората.  Всемогъщия  Аллах
нареди на Марям да не разговаря с никого. Вместо
това бебето Иса в ръцете и проговори. С това чудо
Марям бе оправдана. 

Тези събития с Марям и говора на Иса в Корана са
описани по следния начин: 

Тя  се  върна  при  народа  си  с  детето  в  ръце.  Те
казаха: О Марям! Какво стори? Ти направи много
грозно нещо! 

О, сестра на Харун! Баща ти не беше лош човек и
майка  ти  беше  целомъдрена  жена.  Тогава  тя

143 Meryem, 19/17-21.
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посочи детето оставяйки го в малко креватче. И
те казаха: как да говорим с бебе в креватче? 

Бебето  Иса  проговори  и  каза:  Наистина  аз  съм
слуга на Аллах той ми даде книгата (Библия) и ме
направи пророк. 

Той ме благослови, където и да съм ми заповяда
да се моля и да давам милостиня докато съм жив.

Аллах ме научи да уважавам майка си той не ме
направи нервен побойник.

На мен мие дадено селям и мир в деня в който се
родих, в деня, когато ще умра, и в деня който ще
възкръсна144.  

Всемогъщия  Аллах  в  Корана  казва,  че  тези  които
придават  на  Марям  и  Иса  свръхчовешки
характеристики, са били в голямо извращение.

Тези  които  казват:  Господ  е  месията  син  на
Марям със сигурност станаха неверници145.  

Майката на Иса Марям беше много честна жена и
изключително целомъдрена жена. И двамата бяха
човешки същества, които се хранеха и пиеха146.  

Аллах каза:  О Иса  син на Марям ти ли каза на
хората да вземат теб и майка ти за двама богове?

144 Meryem, 19/22-33. 
145 Maide, 5/17. 
146 Maide. 5/75. 
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Иса отговори: пречист си ти! не ми отива да кажа
дума която не е мое право147.

Този айет показва колко честна е била Марям и колко
целомъдрие и благочестие е  имала.  Така и  двама с
сина си Иса са били нормални хора които ядът и пият
и са смъртни като другите хора. 

В айета се казва, че и двамата са хора, които ядът и
пият  и  се  казва,  че  са  безпомощни,  и  слаби,  и
смъртни като другите хора. Защото ядене и пиене са
характеристики на безпомощния, слабия и смъртния.
Тоест  по  този  начин  се  изразява,  че  слабите  и
ефимерните не могат да бъдат богове. 

 Смъртта на Марям се осъществи четири години
след като синът и Иса беше издигнат в небето. Тя
прекара  живота  си  в  зикр  (споменаването  на
Аллах)  и  поклонения.  Марям,  Асия,  Хатидже  и
Фатима  са  едни148  от  най-добродетелни  и
целомъдрени жени.

Нямаме ясни сведения за гроба на Марям. 

147 Maide, 5/116. 
148 Hadis, ibn Hanbel, 5/113hno:2957; Nesai, hno:8299. 
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48.Пророкът Иса се е родил без баща това
как да го обясним?

Една от най интересуваните теми как Исус (Иса) се е
родил  без  баща?  Някой  хора  не  могат  да  го
възприемат,  защото  гледат  на  нещата  по  грешен
начин. Тоест все едно да сравняваме Аллах с нашите
дела. Трябва да знаем, че това което е не-възможно за
нас за Аллах то е много лесно само казва стани и то
става! Каквото и да е то! Всъщност не само Иса се е
родил без баща има много примери в света на живите
от това и един пример са пчелите.

 Както се знае във всеки кошер има една майка. И тя в
живота  си  само  веднъж  излиза  на  полет  за
чифтосване. В този излет се осъществява чифтосване
с най-силния и бързия мъжкар. От спермата която е
получава пчелата я складира в специални торбички.
След като се върне в кошера и започва да мъти яйцата
които  преминават  през  спермата  и  така  те  се
заплождат.  А  тези  които  не  могат  да  се  допрат  до
спермата не могат да се заплодят и така тези които са
се  заплодили  са  женски  а  тази  които  не  са  се
заплодили са мъжки. Не можем да приемем лесно как
без баща се е родил Иса. Тогава как ще обясним за
мъжките които са раждат без баща?

Във вселената има като млечният ни път галактики
между  300  и  500  милиарда  в  тези  галактики  има
безброй звезди които са създадени и ние приемаме
това с лекота, но ако някой може да създаде такива
неща  като  галактики   със  страшни  големини  как
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тогава не можем да приемем, че Иса алейхи селям се
е родил без баща? Не това не би трябвало да е така.
Като се замислим за останалите растения и животни
те също са създадени в началото без майка и баща.

Във всеки закон има изключение раждането с майка и
баща е закон, но изключение е Иса който се е родил
само с майка и без баща. Това е изпитание за хората
Аллах го е поискал да бъде така.

Това, че Иса алейхи селям който се е родил без баща
не  означава  някаква  липса  в  силата  и  знанието  на
Аллах  напротив!  С  това  Аллах  показва,  че  по
всякакъв начин може да създава дори и без майка и
баща.

 За  Аллах  това  не  е  трудно.  Това  е  изпитание  за
хората Аллах е решил да бъде така. Той като поиска
нещо да  стане стига  той  да  каже  стани  и  то  става
моментално не зависимо какво е то.

49.Тези  които  вярват,  че  Иса  е  син  на
Господ, и че бил разпънат на кръст, и че
преди краят ще се  върне на земята,  това
вярно ли е ?

Християните твърдят, че Иса алейхи селям (Исус) е
син  на  Аллах  а  неверниците  твърдят  Иса  е  син  а
ангелите са дъщери на Аллах. Корана  съди и двете
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групи по този начин; ''Ако Аллах беше пожелал да
има син или дъщеря той щеше да избере някой, но
той не  пожела това,  защото Аллах  e  далеч  от  тези
неща той е велик и има суверенитет над всичко тоест
той е владетел над всеки и всичко.

Желанието  за  деца  се  определя  като  дефицитна
слабост. Смъртните същества искат да имат деца за
да  им  продължат  имената  и  поколенията.  А  Аллах
няма нужда от това той е вечен.

В Корана пише, че Иса Алейхи селям е верен слуга и
пратеник на Аллах и че не се е разпънал на кръст а се
е издигнал на небето. Това го обяснява така.
'' Аллах да си има дете е безразсъдно'' Ако Аллах
искаше  да  има  дете  щеше  да  избере  някой  от
създанията си, но той не е пожелал това той е над
всичко и е далеч от човешки дейности Аллах е все
могъщ149 Аллах е велик

Безразсъдно е Аллах да има дете150 

'' нищо не може да се сравнява с него151''

(Иса  още  като  беше  се  родил  каза  това;  Без
съмнения  аз  съм  слуга  на  Аллах  той  ми  даде
книга и ме направи пророк152!''

149 Zumer, 39/4

150 Meryem, 19/35
151 Şura, 42/11
152 Meryem, 19/30
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1.''  Тези  които  казват,  че  Иса  син  на  Марям  е
Господ.  Без  съмнения  са  станали  кяфири  тоест
( неверници безбожници) докато Иса казваше без
съмнения моят господ е и ваш господ кланяй те му
се  и  му  слугувай те  да  знаете,  че  тези  които  се
сравняват  с Аллах и го имат като  партньор няма
да видят лицето на рая и ще се пратя завинаги в
ада там няма и кой да им помогне.

Тия  които  казват  ''За  правото  на  моята  слава
''Господ  е  третия  от  тримата''  тоест  вярващите
християни на Отец син и светия дух са станали
кяфири  (неверници вярващи в измислици).  Защото
няма друг Господ освен Аллах. Ако не се откажат да
вярват на тези измислици ще ги пипне болезнено
мъчение!

Няма ли все още да се покаят на Аллах? Няма ли
да си пожелаят прошка от Аллах? Без съмнение
Аллах прощава всякакви грешки.

Синът на  Марям Иса  Месих.  Е  само пророк.  И
преди него са идвали  пророци.  Неговата майка
беше много справедлива честна и целомъдрена. И
двамата бяха хора които консумираха храна. Виж
как  им  го  обясняваме  и  после  гледай  как  се
отбиват153 от правилното!  

Айетите имат окончателно и крайно решение. Те
нямат  различни  коментари  или  различни
описания.

153 Maide suresi, 5/72-73-74-75
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За  убийството  на  Иса  алейхи  селям  са  на  лице
следните айети;

2.'' Отричащите които на клеветиха Марям и тези
с  твърденията  си,  че  са  убили  Иса  запечатахме
сърцата им! Те не го убиха и не го разпънаха на
кръст! Това просто им се показа така. Тези които
са стигнали до неразбирателство за него с в пълен
не свяст и в дълбоки съмнения. И нямат никакво
знание по тази тема. Просто си предполагат, че са
го убили154.

О Иса теб само аз мога да те убия. Тоест ( Аз ще те
пазя от неверниците които искат да те убият) и ще
те  издигна  към  мен  и  ще  те  пречистя  от
неверниците155.

От  тези  айети  Улемиите  на  исляма  (знаещите)
изкарват  различни  обяснения,  че  човекът  който  са
разпънали евреите на кръст не е бил Иса това просто
е бил някой който прилича на него. Аллах е направил
така, че този който е съобщил мястото на Иса на тези
които искали да го убият е започнал да прилича на
Иса  след  като  е  влязъл  в  сградата  в  която  се  е
намирал Иса. 

Така Иса се издига в небето и неговия силует се дава
на предателя на Иса. И така те разпъват на кръст не
Иса  е  този,  който  го  е  предал.  Повярвайте  Аллах

154 Nisa, 4/156-158
155 Al-i İmran, 3/55
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може всичко за него няма не-възможни неща. 

Много от учените доказват това, че Иса не е бил убит
а е бил издигнат на небето. За учените на ехли суннет
Иса ще се върне преди да настъпи края на света и с
неговото  завръщане  християните  ще  се  откажат  от
вярата на светата троица, и ще се върнат в исляма, и
ще  станат  мюсюлмани,  и  ще  се  подчиняват  на
Корана. 

Със сигурност Иса ще слезе  на земята преди края.
Това  е  много  разпространен  мутаватир.156 Но
слизането му няма да засегне изпитанието на хора.
Представете си слизането на човек от небето и всеки
да бъде свидетел на това тогава няма да има смисъл
от изпитание всеки ще повярва. 

 Как  ще  слезе  той? Ще  слезе  неговата  духовна
личност на земята. Ако тялото му  слезе няма да има
смисъл от изпитание и всеки ще бъде на едно ниво а
това е против изпитанието. 

Повече  подробности  може да  прочетете  в  Рисале-и
Нур на Сайд нурси петнадесето писмо.

156 Мутаватир означава, че няма съмнения, че е казано от Пророка Мохамед. 
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50.Красотата  на  последният  пророк
Мохамед  алейхи  селям  учудвало  ли  е
хората  както красотата  на  Йосуф алейхи
селям?

В  хадис  книгата  сахих  муслим  Пророка  Мохамед
алейхи селяту весселям разказва; ''В нощта на мирач
(издигане при Аллах)  там видях Йосуф от цялата
красота дадена на хората половината бе дадена157

само на него''

В Бейхакки пък го разказва така;

''Когато видях Йосуф осъзнах, че е най-красивия
от всички създадени''

В тези хадиси може да се разбере, че Йосуф алейхи
селям по  красив  и  от  последният  пророк  Мохамед
алейхи  селяту  весселям.  В  хадиса  на  тирмизи
разказва това:

''Пратениците  на  Аллах  все  са  били  с  красиви
лица и с приятни гласове.
В този  хадис  се  разбира,  че  Пророка Мохамед е
бил по красив и от Йосуф алейхи селям. И  хадиса
казва:  ''От  цялата   красота  която  е  дадена  на
хората половината бе дадена само на него''  важи
за всички хора, но не и за Пророка Мохамед алейхи
селяту  весселям.  Йосуф  алейхи  селям  беше  роб  и
Зюлейха беше влюбена в  него,  но другите жени не

157 İbn Hacer, Fethu’l-Barî, 7/250
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бяха виждали Йосуф и се подиграваха с Зюлейха, но
когато Йосуф излезе пред тях те си порязаха ръцете
от неговата красота. Защото представата за красотата
на един роб беше друга в тяхната представа.

Пророка Мохамед алейхи селяту весселям за разлика
от Йосуф той беше постоянно сред хората и те бяха
свикнали с лицето му, но въпреки това повечето хора
които са виждали Пророка за първи път са става ли
мюсюлмани като Абдуллах  бин селям са  казвали  в
това лице няма158 измама ние повярвахме в Аллах и
Мохамед.

51.Как  да  разберем  пророкът  Мохамед
който е казал: Аз съм изпратен да допълня
нравствеността159 на хората?

''  Аз  съм  изпратен  да  допълня  моралът  на
хората160''
Великия Аллах казва за Мохамед това;  За вас има
голям пример в Мохамед.  За да може хората да си
го  принесат  в  ежедневието  като  вземат  пример  от
Пророка  Мохамед,  защото  неговия  морал,

158İbn-i Sa'd, Tabakat, I/235; ibn-i Abdi'l-Berr, istiab, III/922; Bediüzzaman Said Nursî, 

Mektûbat, s. 92 
159  1. Съвкупност от норми за човешкото поведение в 
обществото; Морал. 
2. Поведението на човек в обществото и проявените духовни 
качества. Като например висока нравственост. 
160 Muvatta, Husnü'l Halk, 8; Müsned, 2/381
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възпитание,  думи,  нрави  и  движения  са  отличен
пример161 за човечеството.

Както  все  се  знае  всеки  пророк  е  дал  добро  на
неговия  народ.  И  са  се  трудили  да  изградят  най-
хубавия  характер  на  народа  си.  Аллах  да  бъде
доволен от тях. И Пророка Мохамед е изпратен за да
допълни  добрият  характер  и  нравственост.  Той  е
събудил  съвестта  в  хората  с  възпитанието  което  е
получил от великия Аллах.
Това което се разправя в Корана може да се види в
Пророка  Мохамед.  По  него  време  хората  които
обичали  Пророка  повече  от  родителите  си  са  се
допитвали до Айше радиАллаху анх за характера на
Пророка.  И  Айше  е  отговорила;  Вие  не  сте  ли
прочели Корана? Неговият характер е Корана162.

В живота на  Пророка можем да  вземем пример от
всякакво ниво и  професия  която имаме.  Примерно;
един  човек  който  е  превзел  богатството  на  цяла
Арабия и го е раздал на бедните без да е отделил дял
за  себе  си   това  е  една  от  чертите  на  Пророка
Мохамед.

Без надзорни хора без надеждни хора; През времето
в  който  е  живял  в  мека  Пророка  е  бил  много
измъчван и тормозен дори и близките му го оставили
сам.  Но  въпреки  всичко  той  не  се  е  поколебал  да
остави  религията  си.  Ето  този  пророк  може  да  го
вземем за пример.

161 Ahzâb, 33/21
162 Müslim, 1/514 Hadis no: 746
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Той е един ученик; Ученик който смирено си е учил
Корана изпратен от Аллах по ангела Джибирил.

Той е един успешен командир; В битките  Бедир и
Хунейн е победил врагът си който е бил с повече хора
от  мюсюлманите.  При  превземането  на  Мека  с
великолепната си войска от мюджaхиди и който след
това  е  влязъл  в  Мека  смирено  с  наведена  глава
достоен на всичко само от такъв огромен доброволец
можем да вземем пример.

Той е бил и отличен в търговия. Когато е ръководел
търговията  на  съпругата  си  Хатидже  той  до  ента
степен е бил справедлив и в никакъв случай не се е
подлъгал да излъже. Ето този вид живот можем да
вземем за пример.

От малък останал сирак. Когато е бил в майчината
си утроба на шест месеца още тогава е изгубил баща
си.  На  шест  годишна  възраст  е  видял  смъртта  на
майка си. Целият му живот в който е минал без майка
и баща.  После човечеството го е хвалило защото той
е най-любимия на Аллах. Много обичан и уважаван
пророк който можем да вземем пример от живота му
и от самия него.

Разумен  младеж;  През  младешките  си  години
Мохамед алейхи селяту весселям е бил справедлив,
целомъдрен, представял е велико възпитание чичо му
Ебу Талиб  е  имал овце  и  от  дете  Мохамед алейхи
селям е тръгнал да ги пасе за да се издържа. Никога
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не  се  е  видяло  някаква  грешка  в  поведението  му
винаги е бил примерен през целия си живот наистина
всеки би трябвало да го вземе за пример.

 Съветващ проповедник; В джамията е разказвал с
най-хубавия език на своите спътници по-най-хубавия
начин  им  показвал  правилния  път.  Това  което  е
съпровождал на другите отлично го е спазвал и го е
живеел самият Мохамед алейхи селям. 

С една  дума е  издигал цели  кланове  и  им е  давал
насока в правилния път.  Който иска може да вземе
самия пророк за пример той за това е бил изпратен
тук за да издигне морала който е бил умрял в хората. 

На кратко; Всеки човек не зависимо от ситуацията в
която  е  или  каква  му  е  професията  или  с  какво
изкуство се занимава! Сутрин и вечер ден и нощ на
всякъде може да вземе пример от Пророка Мохамед
за себе си.

52.  Вярно  ли  е  че  пророкът  Мохамед
((с.а.в)) не е знаел да чете и пише?

Расулуллах163 не знаеше да чете и пише докато не бе
дошло откровението (заповед от Аллах чрез  ангела

163 Пророка Мохамед алейхи селям.
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Джибирил)  по  този  начин  този  айет  ни  съобщава
следното:  Преди  това  ти  нито  можеше  да  четеш
нито пък да напишеш книга с  дясната си ръка.
Ако  можеше  да  четеш  и  пишеш,  тези  които
следват  суеверието  щяха  да  изпаднат  в
съмнение164“

Пророкът  ни  Мохамед  алейхи  селям  не  е  вземал
уроци от никой учен, и не е прочел нито една книга,
нито пък е ходил на училище, и нито една дума не е
написал, и въпреки това той е най-знаещия човек на
всички времена. Това, че не е знаел да чете, и пише
до пророчеството си е едно чудо, и е един от фактите
които показват пророчеството му. Всеки не угаснал
ум и не развалила се съвест ще го потвърди, че това е
истината. 

53. Някои казват Корана ни е достатъчен и
отхвърлят  суннета  ?  Бих  те  ли  ни
изяснили?   

Суннета  не  е  задължителен   да  се  спазва  това  се
препоръчва  окончателно за  извършване от  Пророка
Мохамед, но не е задължително като молитвите които
са задължителни. Всичко каквото е правел Пророка е
суннет  за  нас,  било  молитва  било  някой  работа  в
ежедневието. 

164 Ankebut, 29/48
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Суннета също е изпълнението на исляма както трябва
и Корана в жив пример. Да представиш исляма без
грешка  е  суннет.  Пророка  и  хадис  книгите
препоръчват  да  се  следи  и  колкото  се  може  да  се
изпълнява и суннета извън длъжностите. 

За  опазването  на  суннета  също  има  айети;  “О
вярващи! Подчинявай те се на Аллах подчинявай
те се и на Пророка Мохамед! Подчинявай те се и
на  тези  който  са  от  вас  и  им  е  дадено  да
изпълняват  заповеди.  Ако  стигнете  до  не
разбирателство  в  нещо  тогава  ако  наистина
вярвате занесете го при Аллах и неговия пратеник
Мохамед. Това така е по-добре. И погледнато като
резултат е пак по добре165. 

“Ако стигнете до не разбирателство в нещо и
Ако  наистина  вярвате  в  Аллах  го  занесете  при
него и Мохамед.166“ 

Това се тълкува така;  заповедта ‚‘‘занесете го при
Аллах и Мохамед“ значи насочете се към Корана и
суннета. 

Кажи  им  О  Мохамед!  Ако  обичате  Аллах
подчинявайте се на него, и на мене така, и Аллах
да ви обича, и да ви опрости греховете той е много
прощаващ, и милосърден.167

165 Nisa, 4/59
166 Nisâ sûresi 4/59
167 Al-i İmran, 3/31
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Бедиуззаман Сайд нурси така обяснява този айет:

Този айет казва това; Аллах джелле джеллялуху казва
ако имате иман (вяра) ще ме обичате и ще правите
нещата по такъв начин по който аз обичам. А Аллах
какво  обича?  Той  обича  Мохамед  и  ние  трябва  да
приличаме на Мохамед. Как да приличаме на него?
Като му се подчиняваме и изпълняваме това което ни
оставил след себе си да изучим живота му и да се
опитаме да приличаме на него тогава Аллах джелле
джеллялуху ще обича и нас. Ако обичате Аллах и той
ще ви обича.168

В сура нахл 44. Айет великият Аллах казва това;  За
да  обясниш  на  хората  смъкнатото  за  тях  ти
смъкнахме Корана. За да помислят и разберат.

С  този  Айет  е  дадено  позволение  на  Пророка
Мохамед да тълкува и разпространява Корана това е
направено по най-великолепния начин. Всички хадис
книги като почнем от Муслим и Бухари тълкуват този
айет по един и същ начин. И обясненията на Пророка
са  ги  записали  и  са  достигнали  до  нас  днес.  Тези
които се ровят в хадисите целта им е да накарат
да ги опропастят и да накарат Пророка да млъкне
за  да  може  те  да  говорят.  Те  искат  да  наранят
истинския  ислям  и  да  си  наложат  техните
измислени религии и желания. Аллах да ни опази
от такива. Амин. 

За   опазването  на  суннета  са  следните  хадиси;

168 Lem’alar, едининадесета лема от рисале и нур.
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Каквато  и  да  е  тема  аз  ако  съм  ви  я  забранил
оставете ме сам със себе си. Преди вас имаше друг
народ  който  много  питаха  пророците  си  и  се
опълчваха срещу тях и загинаха в гнева на Аллах.

Каквото и да съм ви забранил се пазете от него и
стойте  на  далеч  а  каквото  съм  ви  заповядал  го
изпълнявай те до колкото ви стигне169 силата.
„Това  го  запомнете  много  добре“  (  бъдете  много
внимателни  в  тази  тема)  (защото)  Идването  на
един сит (не гладен) човек който спокойно ще ви
казва оставете суннета и се насочете към Корана
това каквото е харам не го правете а това което е
халал  го  правете  е  близо.  Тези  (дни)  са  много
близо.170 

За съжаление този хадис го срещаме доста често в
този век.
Да  пророческите  длъжности  не  свършват  само  с
донасянето  на  Корана  а  и  се  изисква  обяснение  и
прилагане в  ежедневието.  За това учените изискват
суннета  на  Мохамед,  защото  е  най  чистата
информация  на  всички  времена  и  никога  не  се
отказват  от  суннета  така  и  ние  не  трябва  да  се
отказваме  от  суннета  нищо,  че  не  е  фарз
(задължение) учените гледат на суннета като първи
извор на информация. 

169 Buhârî, İ’tisâm 2; Müslim, Hac 412, Fezâil 130-131. Ayrıca bk. Tirmizî, İlim 17; 

Nesâî, Hac 1; İbni Mâce, Mukaddime 1
170 Този хадис се среща често в различни извори (bk. Ebu Davud, Sünnet, 5(6), 

İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed
b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8
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В  ислямската  история  разрешенията  потърсени  от
учените  винаги  са  излизали  от  суннета  до  ден
днешен. Защото Корана е обясняван най-добре само
от Мохамед алейхи селям. 

Корана казва какво да правим а суннета ни учи
как да го правим.

Тези които отхвърлят суннета както не са с добри
намерения така и се опитват с някакви думи да
разубедят хората, че те са прави те нямат никаква
искреност  към  религията  опитват  се  с
джамбазлък  да  излъжат   невинни  хора  и  да  ги
превърнат в неверници пазете се от такива “хора“
 

54. Как да сме сигурни, че не получаваме
грешни хадиси тоест грешна информация
за  живота  на  Пророка  и  развитието  на
исляма?

По  тази  тема  най-важното  нещо  което  трябва  да
знаем  това  което  ни  съобщава  Пророка  Мохамед
алейхи селям. Като е казал; “Който измисли лъжа
по  мой  адрес  нека  се  приготви  за  мястото  си  в
ада171.“
И  така  с  това  в  придружителите  на  Пророка  се  е
появило голямо внимание като разказват или пишат
нещо от Пророка и сто процента се е проверявало от
много хора много кратно за  да  няма грешки.  Един

171 Buhari, İlim, 38; Müslim, Zühd, 72; Ebû Davûd, İlim, 4; Tirmizi, Fiten, 70; Müsned, 

1/70.
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пример  който  дава  Али  (радиаллаху  анху)  е
следното,;   Когато  аз  ви  разказвам  нещо  от
Пророка (така внимавам и така го разказвам,) че
да падна от небето и да стана на парчета ми е по
лесно от колко да излъжа по негов адрес.172

Придружилите  на  Пророка  след  като  са  поправяли
айети‘те на Корана също така и са работели и са се
поправяли от движенията на Пророка и са показали
доста големи успешни усилия. Така както се вижда в
сиер173 и  хадис книгите не са пропуснали нито едно
малко  движение  от  Пророка  и  са  го  записали.
Особено придружителя Абадиле и Себа174 и Абдуллах
Ибн Аббас и Абдуллах Ибн  Амр Ибн- Асс които са
били  в  духовна  длъжност  от  хадиси.  Истината  за
имана и истините на исляма чудесата на Пророка са
ги записвали без нито една грешка. 

В тази насока са се отнасяли със строг режим. Дори
и, когато са знаели за някой хадис са се притеснявали
и не са го изрича ли от уважение към Пророка и от
страх да не сбъркат. Дори и Енес бин Малик който е
бил над десет години при Пророка е казал;  „Ако не
се  притеснявах  от  Ресули  Екрем,  175че  може  да
сгреша  ако  го  нямаше  този  страх  щях  да

172 Buhârî, İstitâbe, 6; Ebû Dâvûd, Süne, 28.
173 Сиер са книгите които разказват живота на Пророка Мохамед. 
174 Abadile-i Seb’a, седемте придружителя чиито имена започват с 

Абдуллах. И това са:   Abdullah İbn-i Abbas, Abdullah İbn-i Ömer, Abdullah 
İbn-i Mes'ud, Abdullah İbn-i Ravâha, Abdullah İbn-i Selam, Abdullah bin Amr
bin As, Abdullah bin ebi Evfâ (R.A.)
175 Неговият пратеник, Екрем, най-скъпоценният от Пророците, 

Мохамед алейхи селям
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разказвам повече от Пророка.“176

Пак по същия начин питат Абдуллах Ибн Аббас и той
се  притеснява  да  разказва  хадис  от  Пророка,  но
накрая  разказва  този  хадис.“ Вижте  аз  разказвам
това нещо от спомена си и го разказвам долу горе
подобно на това177“ 
И така той ги е предупреждавал178

Един  от  придружителите  на  Пророка  Зюбейр  Ибн
Аввам толкова много хадиси е произнесъл и преди
това синът му го е питал (татко ти защо не разказваш
хадиси?)  Отговор;  страх  ме  е  да  не  сгреша  някой
дума, защото Расулуллах каза; Който излъже по мой
адрес да  приготви за мястото си в ада. е отредил 179

След  придружителите  на  Пророка  са  Табиините180

това  са  хора  които  са  се  развива  ли  при
придружителите на Пророка Мохамед алейхи селям.
Писали са  хадиси от придружилите на Пророка или
са ги запомня ли. 

Ако  трябва  да  дадем  пример  от  тях  Сайд  Ибнюл-
Мусейб може да вземем за голям пример, Когато се е

176 Dârîmî, Mukaddime, 25.
177 İbni Mâce, Mukaddime, 3.
178 Има доста примери в прецизността за хадис разказите на сахабетата 

тоест придружилите на Пророка.
179 Buhâri, İlm, 38.

180 Табиините са хората които са виждали Пророка и сахабетата живи. А теббе-и 

табиините са тези които са виждали самите табиини на живо.
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налагало  той  с  дни  е  пътувал181 само  за  една
буква182 преминавал  е  много  километри  за  него
време като се има в предвид, че е нямало никаква
технология  и  превозни  средства.  И  още  много
такива  примери  като Месрук  Ибн  Еджда  също  за
една  буква  от  хадис  е  пътувал183.   Пък  от  друг
източник знаем че Кесир Ибн Кайс за да вземе хадис
от Ебу Дерда е пътувал от Медина до Сирия. Можем
още  куп  други  пътешествия  да  дадем  за  пример.
Абдуррахман  който  се  е  виждал  с  петстотин
придружители  разказва;  Сто  и  двадесет
придружителя  познавам един ден  всички бяха в
една  Джамия  те  бяха  толкова  внимателни,  че
когато се попита за хадис те почваха да се гледат
един  друг  и  накрая  някой  от  тях  се
престрашаваше  и  преди  да  разкаже  хадиса
казваше,  че  това  което  казва  той  „“  долу  горе
подобно  на  това“  е  разказал  Пророка  те  бяха
много внимателни и от страх, че може да сбъркат
се  гледаха  един  друг  и  чакаха  някой  друг  да
разкаже  докато  не  излезе  един  който  постоянно
мисли за Аллах и разказва хадиса на Пророка с
напомняне  то  за  “долу  горе  подобно  на  това184“
След  табиините Мухаддисите185 и  Имамите  от  4те
течения и учени които са с длъжност за опазването на

181 Zehebî, Tezkiretü’l-Huffaz, 1/56; er-Rihle, s.127-129.
182 M.Accac el-Hatîb, es-Sünnetü Kable’t-Tedvin, s:178.

183 Er-Rihle, s.78; İbni Mâce, Mukaddime, 17.
184 Zehebî, Siyer-u A’lâmi’n-Nübelâ, 4/263.
185 Мухаддис: Това означава човек, който разказва хадисите, заедно със 

достоверен източник, знае текстовете на тези хадиси наизуст и има 
мнения относно надеждността на разказвачите и техните истини.
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хадисите те поправили правописните грешки в тях.
От 4те приети Имама единият е Ахмед Ибн Ханбели
въпреки  слабостта  си  е  запомнил  един  милион
хадиси.  От  40те  хиляди  хадиса  който  е  избрал  е
написал известния Мюснед186. Той е отдал живота си
по  пътя  на  Аллах  и  Мохамед,  Коран,  достоверни
хадиси,  и  фалшиви  хадиси187,  и  тефсири,.  Както  е
запомнял  думите  на  Пророка  една  по  една  той
запомнял  и  не  верните  хадиси  и  един  ден  са  го
попитали  защо  запомняш  грешни  хадиси?  Той
yakaza188 е отговорил; Ако някой попита да му кажа
кое е правилното и кое не е. Пък ти вече си избери в
кое да вярваш. 

Имама Зухри Яхя Бин и Саид Ел Каттан‘на Бухари и
Муслим  Дарекутни  и  до  чертата  Хакиме  са  се
развили доста Улемии . Двеста години
след  миграцията  на  Пророка  учените  Муслим  и
Бухари са си взели още други хадис книги и са се
наели да поправят тези книги.

 Вероятно до тогава хадисите са били малко смесени
с „Разкази“ и  истински случай.  И големите  учени

186 Мюснед е хадиса книга написана от Ахмед Ибн Ханбели.

187 фалшив хадис, Използва се като термин, който означава думата, 

която се показва и предава, сякаш принадлежи на Пророка а всъщност 

не е така. Това го наричат и Мевзу хадис. 

188 M.Accac el-Hatîb, es-Sünnetü Kable’t-Tedvin, s:229.
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като  Ибн Джевзи  са отделили истински и лъжливи
хадиси един от друг. 

Някои учени след като са се убедили в верността на
хадисите  те  също  са  търсели  и  духовен  знак  за
верността  им  за  да  са  сигурни.  И  така  са  питали
Пророка  Мохамед   алейхи  селям  за  между  съня  и
сънуването  и  това  е  било  един  от  знаците  за
търсенето на правилното. Твърди се, че Джелаледдин
Ес-Суюути  се  е  виждал189 много  кратно  със  самия
Пророк.  След  свое  разследване  на  хадисите  той  за
всеки хадис е изпълнил два рекята намаз и е оставил
въпроса на духат на Пророка и след като е получил
знак  за  верността  му  го  е  записвал190.  Има  доста
други такива примери които можем да дадем за да
асимилираме  как  14  века191 по  късно  можем  да
прочетем тази скъпа информация и колко трябва да
сме благодарни, че имаме право да я имаме. 
За  тази  информация  много  се  възползвахме  от
книгата (писмата) на Бедиуззаман Сайд Нурси.

189 Yakaza означава да бъдете бдителни, да внимавате, да сте в 

съзнание. Някои спят, докато са будни, докато други всъщност са 
будни, те докато спят. Следователно, спането и будността варират в 
зависимост от човека. Да бъдем нащрек, педантични и чувствителни 
към заповедите и забраните на Аллах от самото начало; По отношение 
на постигането на някои  дарения от всевишния Аллах. Това в крайна 
сметка означава поддържане на интелектуалната, и духовна насока в 
различни позиции, и степени, и винаги да бъдете в състояние на 
Благоразумие.
190 İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzib, 9/49.
191 Рисале-и Нур (писмата) деветнадесето писмо
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55.  Защо  Аллах  казва  на  някои  места  в
Корана 'Ние' вместо ‘Аз‘ ?  

Аллах  споменава  в  повечето  пъти  себе  си  в
множествено  число  но  защо,?  Защото  има  други
богове  ли  ?  Не!  В  това  има  много  мъдрост  нека
погледнем заедно:  

Корана от началото до края разказва за тевхида и от
началото  до края  разказва,  че  няма  друг  бог  освен
Аллах.

1.Една част от мъдростта на това е, че Аллах не казва
“Аз“  а  казва  “Ние“  е  обяснено  от  Хаккъ  бусреви
така ;
Султаните имат 4 вида разговор;

А- Аз направих.
Б- Ние направихме.
В- Без да замесва себе си казва това са заповедите.
Г-  Със  собствено  заглавие  (  Султана  ви  заповядва
това а това ви го забранява) и той може като трето
лице да съобщава заповеди и забрани.

Аллах  Теаля  като  казва  понякога  “Ние“  понякога
“Аз“  казва  го,  защото  народа  да  знае,  че  това  е
Султанско слово192.

 А при този случай Аллах си е създал, и Ангели, и им

192 Ruh-ul-beyan c.1, s.37
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е  дал  задачи,  и  точно  заради  това  казва  ние,  и
ангелите  изпълняват  дадените  задачи,  и  това  става
множествено  число.  А,  когато  Аллах  създава  нещо
сам като на пример;  (Ангел)  той го създава съвсем
сам  и  казва  аз  създадох  ангелите  и  хората  тогава
разбираме колко могъщ е Аллах. 

2.“Ние“ е фраза за Султани и Ангели. Те (Ангелите)
като започнат  да  пишат  започват  с  (Ние)  и  така  се
разбира  колко  е  голяма  тяхното  ниво  или  да  го
наречем  трон. Аллах  е  Султана  и  падишаха  на
предвечието  за  това,  когато  си  иска  казва  фразата
(Ние)  пред  фразата  (Аз)  с  това  ни   показва
големината на неговата слава.

Аллах,  при  смъкването  на  Корана  e  използвал
ангелите като средство за това казва (Ние) с това не
само показва себе си, но показва и ангелите. Тоест аз
смъкнах Корана на моят любим Мохамед с ангелите.
Или като каже (Ние) смъкваме вода от небето иска да
се обърне внимание на ангелите, защото всяка капка
дъжд я смъква един ангел. Да се знае, че само Аллах
е влиятелен той е господар на всичко и над всички.  

Друг  пример;  Аллах  казва  ние  създадохме  земята
небето и всичко помежду тях с това той иска да каже,
че ангелите са свидетели на това.  
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56.  Защо Коранът  е  на  Арабски?  Ако  му
четем  само  превода  също  ли  печелим
благо?   

Първо това трябва да се знае и да не се отрича, че на
какъвто и език да е бил свален Корана съдържанието
му щеше да е едно и също. Като се има в предвид, че
откровението от  Аллах  към Пророка  трябва  да  е  с
такъв  език  който  и  останалите   хората  разбират.
Корана е на Арабски език и Мохамед алейхи селям е
от Арабски  произход,  това Аллах така го е преценил
то да  бъде.  Аллах не  дава  отчет на  хората  от  това
което прави той само ни предупреждава. 

Корана е слязъл на Пророка Мохамед алейхи селям с
откровение на Арабски език. Ако Корана беше слязъл
на  друг  език  а  не  на  Арабски  ясно  е,  че  Пророка
нямаше  да  го  разбере.  Неговата  длъжност  е
уведомление и разказване на Корана по такъв начин
който хората да го разберат. 

Ясно е, че ако той не разбира книгата няма как да я
разкаже на хората.

За  да  могат  хората  да  разбират  (Заповедите  на
Аллах)  и  Пророка  да  ги  обясни  трябва  да  е  на
техен език.  За всяка нация е изпратен Пророк с
техния език.193 

“Ако ние бяхме смъкнали Корана на друг език те

193 İbrahim, 14/4
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щяха да кажат не трябваше ли да ни го обясни на
наш  език  за  да  го  разберем  по  добре?  Ние  сме
Араби и  Пророка е  от  Арабски произход тогава
защо Корана е  на друг език? И тогава щеше да
има недоразумение.194 

Разбира се, че една божествена книга няма как да се
свали и да се разбере на всички езици. Както и не
може да се изпрати един Пророк за всички нации.

Аллах Теаля изпрати Корана за нас на Арабски език.
И  за  да  му  разберем  смисъла  трябва  да  четем
тефсирите тоест (преведените книги с по разширено
обяснение) и почти на всеки език има такива книги
(тефсири) за  да  се  преведе  Корана  на  някой  език
човек трябва да е компетентен по тази тема. Всеки не
може да го преведе за това трябва да имаме много
уважение  и  поклон  към  тези  които  се  занимават  с
това благо дело.

И без да го разбира човек пак може да се наслади на
Корана. Примерно; Както ядем и пием ние вземаме
вкус а ако не вземаме вкус храната ще бъде доставена
на органите ни и ще ни даде нужната енергия за да
оцелеем. 

Погледнато  от  друга  страна  четенето  на  Корана  се
приема като поклонение. Аллах дава195 за всяка буква
по десет добрини тоест (Благо) има и специални дни

194 Fussilet, 41/44)

195 Tirmizi, Sevabü'l-Kur'an, 16, 2912
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като  Петък,  Байрам,  Рамазан,  и  нощта  на  Кадир  в
месец  Рамазан.  Тогава  това  благо  е  със  степени
повече и по голямо. 

Тези който запомнят толкова много чужди думи само
дето  се  ползват  в  този  свят.  Да  запомнят  и  това;
Рецептата  за  вечното  блаженство  са  молитвите  и
запомнянето на словото и глагола на Аллах. Дори и
то  да  е  една  страница  не  трябва  да  го  намират  за
прекалено  то  е  за  вас  и  запомнете,  че  Аллах  няма
нужда  от  вашите  молитви  вие  имате  нужда  от  тях
разбира се и ние имаме нужда от тях Аллах само ни
предупреждава с Корана и тефсирите. Аллах казва в
Корана:  За какво сте ми ако нямате молитва? Да
не губим време и да се учим както се учим за този
свят  така  и  да  се  учим  за  вечното  блаженство  в
отвъдното. 

57.Какви са свръхестествените явления на
Корана? 

Корана  е  цяло  чудо.  Пълен  е  със  свръхестествени
явления. За да се убедим в това трябва първо да се
научим  Арабски.  Примерно  който  знае  Арабски,  и
гледа на тази свещена книга с уважение, и като слово
на Аллах тогава ще се учуди, и ще остане изумен. А
тези който не знаят Арабски като четат тефсирите на
Корана  пак  могат  в  една  част  от  него  да  останат
изумени. 
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Това  трябва  да  се  знае  със  сигурност;  Този  свят  е
направен за изпитание. Корана се разказва на хората
по изискан начин за да не се наруши изпитната му
тайна.  Тоест  за  тези  които  вярват  има  достатъчно
факти и доказателства, но са под секрет иначе няма
да има смисъл от изпитание. 

Като  гледаме  свръхестествените  неща  в  Корана  не
трябва  да  забравяме  тази  точка!  Ако  в  Корана
пишеше;  “Слънцето  е  по  голямо  от  земята  един
милион и триста хиляди пъти и разстоянието по
между им е 149 милиона и 600 хиляди километра.“
Тогава в  него време хората щяха да  го отрекат със
сигурност а за днешно време щеше да е чудо и всеки
щеше  да  е  принуден  да  повярва.  Това  е  такова
изпитание, че ти отваря врата с възможност на вяра в
разума, но не ти отнема правото да избираш много е
деликатно. 

Който прочете това чудо го молим да се върне 1400
години назад, и да мисли от него време, и да сравни
глагола,  но  ако не  може поне да  си  представи  или
замисли над тази важна точка. По долу ще изброим
няколко чудеса които са се случили в 20ти век. А това
се е съобщило пети и шести век от Пророка Мохамед
алейхи селяту весселям и това също е окончателно
доказателство за пророчеството му. 

1.Коран-и Керима ни го обяснява така; ‘‘Той създаде
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небесата и земята от нищото‘‘ 196

Този айет съобщава неща които науката в двадесети
век ги е открила. И това е от преди долу горе 1400
години назад. Това ако не е чудо какво друго е ?

2. “Ония дето са в постоянно отричане не виждат
ли, че в началото небето и земята бяха едно, и ние
го  разделихме,  и  всяко  живо  същество  го
създадохме от вода. И все пак те няма ли вече да
повярват?197‘‘ 

Научния  свят  го  е  открил  чак  в  20ти  век  чрез
теорията на бигбанг. Иначе такава информация може
само всевишния да има и да даде.

3.Разширяването на вселената е доказано в двадесети
век, а Корана го съобщава преди 14 века назад с този
айет;

‘‘  Ние  създадох  ме  небето  с  голяма  сила  и  без
съмнения го разширява ме198“ 

Нека си представим, че в Корана няма никакво друго
чудо освен горе казаното това ни стига да разберем,
че това е слово на Аллах.  

4.  Има още едно откриване на 20ти век, че в орбита

196 En’am, 6/101
197 Enbiya Suresi: 30.

198 Zariyat, 51/47



165

всички звезди се движат заедно. А Корана го разказва
така; (Нощта  и  деня,  слънцето,  и  луната  ги  е
създал  Аллах,  и  всеки  от  тях  се  движи  в
собствения си орбит199.)

Корана  е  започнал  да  слиза  на  Пророка  чрез
Джибирил, когато Пророка е бил на 40 години като се
има  на  предвид,  че  Пророка  се  е  родил  през  571
година 40 години след това той става Пророк, и почва
да  му  слиза  Корана,  и  му  се   съобщава  всичко
свързано с вселената. 

Както знаем,  че  тогава е  нямало такава  технология
като днешната а това хората няма как да го знаят ако
Аллах не го сподели в Корана по него  време. Това
ако не е свръх информация какво друго може да е? А
днешната  технология едва  в  20ти  век  открива  тези
неща нека не се занасяме а да се вземем в ръце. Тези
неща не  са  били могли  да  са  знайни ако не  е  бил
Пророка да разкаже Корана чрез Джибирил.

5.Корана също така сочи и слънцето и казва, че то не
е  стабилно  на  едно  място  а  си  се  движи  на  там
накъдето му е заповядано200. С това човек не може да
се  сдържи  да  не  каже  Ла  Илахе  Иллаллах
Мохамедер Расулуллах

6.‘‘Гледаш  горите  и  си  мислиш,  че  си  стоят  на
мястото,  но  не  е  така  и  те  са  влачат  като

199 Enbiya, 21/33
200 Yasin, 36/38



166

облаците201.  този айет показва, че земното кълбо се
върти и го съобщава от преди 14 века. Това също бе
открито  в  20ти  век,  когато  всичко  е  толкова
разбираемо  и  открито  за  съдния  ден  неверниците
какво ли извинение ще измислят към Аллах? 

7. (Ей фараон) тия дето ще дойдат след теб за да
вземат  пример  днес  твоето  тяло  ще  го  спасим
мъртво.  Повечето  хора  са  незнайни  за  айетите
ни202.

В  Египет  Мъсър,  умрелите  фараони  са  ги
мумифицирали. Фараонът на Мусей дето се е удавил
в морето бе опазен без да са го мумифицирали. За да
може хората да се замислят. Мъртвото тяло на този
фараон се съхранява в един британски музей203 той е
бил  намерен  по  брега  на  червено  море в  местност
Джебелейн. Доказано е, че тялото на фараона е старо
около 2500- 3000 години.

Минути преди да се удави фараонът се е поклонил
със седжде и Корана ни го съобщава. И този труп на
фараона  е  в  това  положение  и  до  ден  днешен  в
Британския  музей,  Когато  е  бил  намерен  е  бил  в
седжде  после  е  бил  обърнат  по  гръб,  но  той  си  е
останал все в това положение.

За първи път е направена снимка на тялото и е било

201 Neml, 27/88
202 Yunus, 10/92

203 Британски музей: Една от най-важните атракции в Лондон, 

Британският музей е сред водещите музеи на Англия и дори Европа.
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публикувано  в  едно  списание  което  се  казва
Зафер(победа) и там се вижда, че той е наколена и
челото му  е  на  земята  между  двете  му  ръце.  След
това някой го е сменил и го е сложил по гръб, но това
нищо не променило от фигурата му. Говори се, че е
сниман  от  друг  ъгъл  за  да  се  скрие  истината  на
Корана. 

Това  също  е  разследвано  от  великия  Бедиуззаман
Сайд нурси и е казал, че това е фараона от времето на
Муса (Мусей) алейхи селям. За нас това е достатъчно
като доказателство.

8. Две морета които не се  смесват едно в друго,
защото ние сложих ме невидима бариера.204

Да този айет  направо  спира умовете.  След толкова
големи вълни след толкова натиск двете морета не се
смесват едно в друго дори и една чаена чаша не се
смесва.  Като  се  замислим  не  можем  да  задържим
отделно две различни течни неща в една чаша просто
е невъзможно. 

Но  науката  пак  както  винаги  е  зад  Корана,  и  го
потвърждава, и доказва, че Корана е слово на Аллах.
И го прави така: Един  капитан който е разследвал
моретата  е  установил  през  1962  година,  че  има
някаква  пречка  между  океана  атлас  и  средиземно
море.  Разказва той,  че  му е  много интересно как е
възможно такова нещо. Ако той го е открил през 1962
година а Корана го съобщава още преди тринадесет

204Rahman, 55/19-20 
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века. Това ако не е чудо какво друго може да е ?

9.‘‘Аллах пуска и двете морета едно в друго едната
вода е  сладка а  другата е  солена а  помежду тях
Аллах  е  сложил  бариера  която  им  пречи  да  се
смесят една с друга.205  

В света има още един вид вода която не се смесва със
солената  вода  и  това  е  водата  на  река  Нил  в
преливните  си  точки  тя  никога  не  се  смесва  със
солената вода на средиземно море.

Тази  новина  е  открита   в  20ти  век  Корана  ни  го
съобщава от преди 1400 години. Не разбираме хората
които все още отричат Корана и имат смелостта да го
правят. Не намираме думи за казване.

10.  звъни се на вратата и тарък

1.  Браво на тарък и небето. 
2. Какво е тарък разбра ли ?
3. Тарък  е  звезда  която  пробива

тъмнотата206.   

В днешно време технологията и науката са толкова
развити,  че те даже записват звуците които издават
планетите в нашата слънчева система. Интересното е,
че учените са открили една звезда и са ѝ дали името
Пулсар. А в Корана тази звезда се казва Тарък Корана
се кълне в тази звезда.

205 Furkan:25/53

206 Тарък сура, 86. Е 17 айета. 
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Да името  ѝ е Тарък и изкарва звук така все едно се
чука на вратата. Интересното на Тарък което значи на
Арабски е удряне на врата.

Преди  1400  години,  когато  е  нямало  наука  и
технология  как  си  го  обясняваме  за  тази  звезда?
Корана ни го съобщава още от тогава как да си го
обясним ? 

Тогава е  нямало висока технология която да отчете
този звук която издава тази звезда  и ни става  ясно
като бял ден, че Корана е слово на Аллах.

11.  Жената  на  Ебу  Лехеб  която  е  умряла  като
кяфир (неверница)

Да  изсъхнат  ръцете  на  Ебу  Лехеб  даже  и
изсъхнаха. Това което спечели той не му помогна.
Той ще влезе в огън с големи пламъци, и жена му
ще влезе с него като негов дървен роб, и на врата
ѝ ще има фибрено въже от фурма.207 

Истинското  му  име  е  Абдулузза,  но  Корана  го
наименува като бащата а пламъците и му дава името
Ебу  Лехеб.  Сура  Теббет  ни  съобщава  също  и  за
жената  на  Ебу  Лехеб която ще  умре  в  богохолство
така и се случило.

Нека да се задълбочим в това;

207 Tebbet suresi, 111/1-5
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А- След слизането на този айет (Теббет) Ебу Лехеб е
живял 7 години. Тоест този айет не е слязъл, когато
Ебу Лехеб е бил на легло и си е чакал смъртта. Това е
слязло, когато той е бил най- силен в мека и когато е
бил напълно здрав. Този айет съобщава за след седем
години след смъртта  му която е  шокираща.  И това
пак е чудо на Корана. 

Б- Един умен човек никога няма да се изкара лъжец
или  да  твърди  такива  неща  които  ще  го  изкарат
лъжец. Сега нека помислим как Корана казва, че Ебу
Лехеб и жена му ще умрат като кяфири (неверници)
ако  Ебу  Лехеб  се  беше  правил,  че  вярва  това  от
Корана щеше да е лъжа, но той живя 7 години след
този айет.  Знайте,  че  Аллах никога не лъже не е  и
лъгал. 
Нека още да  се  задълбочим;  Аллах знаеше,  че  Ебу
Лехеб няма дори да си направи труда да излъже, че е
станал  мюсюлманин  ако  беше  така  думите  на
Пророка Мохамед алейхи селям и Корана щяха да са
лъжа, но това не е така, и Аллах го е знаел, и го е
съобщил в Корана,  и  тази тънкост може да  я  види
човек с ум. Така не може да се отрече, че Корана е
слово на Аллах. 

Бедиуззаман Сайд Нурси разказва в неговия Кюллият
(Библиотека/Корпус)  в  25та  дума  на  Ишаратул
Ииджаз.  Казва,  че  Корана е  от  40  страни и насоки
Чудо. Даже е доказал, че всяка буква и дума е чудо.
Тези  които  любопитстват  над  това  им  го
препоръчваме да го огледат и се замислят над Корана.
Свещения Коран-и Керим е като аптека която лекува
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всякакви болести.

58.  Тора,  Псалма  и  Библията   са  също
книги от Аллах, но защо не е попречил за
смяната им?

Преди  последния  Пророк  и  други  пророци  бяха
изпратени, но на други народности и за тяхно време.
И техните книги са изпратени за тях,  и са били за
известно  време  тоест  до  дадено  време  тези  книги
важат. За това Аллах не ги е опазил. Защото времето
което е дадено изтече за даден Пророк или вече като
няма кой да разказва книгата и се е започнало самата
книга на тахриф208 за това  Аллах праща друг Пророк
и друга книга, но ние сме изключение, защото нашия
Пророк  Мохамед  салаллаху  алейхи  весселем  е
изпратен от! и за! всички времена. Тъй като след него
няма  да  дойде  друг  Пророк  Аллах  пази  свещения
Коран-и Керим. Ако Аллах не пазеше Корана нямаше
да е възможно хората да намерят правилния път през
следващите векове.  

Не всичко създадено от Аллах е едно и също. Някои
работи  са  създадени  чрез  причини  а  някои  са
създадени без  причини.  Примерно;  Всички хора  се
раждат чрез причината (майка и баща). Адам и Хавва
са създадени без майка и баща. А Иса алейхи селям
се е родил без баща само чрез майка. 

208 Подправяне, манипулиране на текста, промяна на оригинала.
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1.Също така си представете огън който няма да ви
изгори дори и да го бутнете. 

2.Представете си как луната се разделя на две.

3.Ходещи дървета. 

4.Сопа която се превръща в змия.

Първото, че Пророка Ибрахим не е изгорял като са го
хвърлили в огъня.

Второто е че Пророка Мохамед е разделил с помощта
на Аллах луната на две. 

Третото Пророка Мохамед е разговарял с един който
отричал Аллах и му е казал ако накарам това дърво да
провърви  с  помощта  на  Аллах  ще  станеш  ли
мюсюлманин?  Той  казал  да  ще  стана!  Пророка
извикал дървото и то е проходило до него. 

Четвъртото  сопата  на  Пророка  Муса  алейхи  селям
която е станала змия при хвърлянето ѝ на земята.

Ето това всичко е станало с искането на Аллах. 

 Някой пророци са  били “убити“  от  собствения си
народ,  но  Аллах  някой  от  пророците  ги  е  опазил;
Муса алейхи селям, (Мусей). Ибрахим алейхи селям,
и Пророка Мохамед алейхи селям, Аллах ги е опазил.
Това  важи  също  така  и  за  книгите.  Хората  са
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променили  другите  книги,  защото  Аллах  го  е
допуснал. Корана не може да бъде променен, защото
Аллах го пази. Корана е под специална защита за това
не  може  да  се  промени.  Аллах  Който  е  опазил
Ибрахим алейхи селям от огъня така и може да опази
Корана от променянето му. АЛЛАХ Е ВЕЛИК!  

59.Защо  Аллах  е  изпратил  последната
книга Корана?

Пророка  Мохамед  не  е  изпратен  както  другите
пророци за един народ и за определено време. Той е
изпратен  за  всеки  народ  и  за  минало  и  за  бъдеще
тоест събира всички времена в  едно и за всички е
пример.  Той  не  е  като  другите  пророци  само  за
тяхното  си  време  свършва  си  мисията  и  край.
Пророка Мохамед е изпратен за всички времена и за
всички хора.

Най-високите  знания  се  преподават  в  големите
университети.  Ако  кажем  преподавай  те  същите
уроци и на 5то класници? Разбира се, че не можем. 
Човечеството  е  като  образователна  институция.
Всеки  век  е  като  класове  и  паралелки.  И  в  тази
паралелка която сме учителят ни е Пророка Мохамед
алейхи  селям.  От  времето  на  Адам  до  сега
човечеството все е вземало уроци от пророците и е
стигнало  до  университетско  ниво  в  който  може  да
взема  най-  големите  уроци  от  Пророка  Мохамед
алейхи селям и за благодарност сме на това ниво, и



174

имаме възможност да научим доста за  исляма чрез
Пророка Мохамед да бъде вечно щастлив той в рая. 

Една обща оценка на книгите.

Преди  Корана  смъкнатите  свещени  книги  са
обяснени. И с времето оригиналните са се изгубили и
са  били  написани  отново  от  хората.  За  това  са
смесени със суеверие и измислена вяра.  Примерно:
Книгата  Теврат  след  Пророка  Муса  алейхи  селям
която  е  била  оставена  на  един  народ  който  е  бил
дълго под плен до такава степен и са си променили
религията, че чак са си построили собствени идоли
богове и са вярва ли в тях и им се кланяли. 

След като са изгубили оригинала на книгата тя се е
написала от обикновени духовници и е приета така
както оригинала на книгата,  но с  много суеверие и
измислици.  След  толкова  време  след  толкова
изгубена информация знаем, че тази написана книга
няма  да  е  същата  като  на  Пророка  Муса  алейхи
селям.  Вътре  в  нея  книга  има  много  клевети  за
пророците и провизии които са против тевхидния дух
на исляма.

И  книгата  Зебур  се  е  объркала  с  измислици.  А
книгата  Инджил  (Библията)  която  е  дадена  на
Пророка  Иса  Алейхи  селям  не  е  била  написана  с
откровенията  които  са  му  идвали  от  Аллах  чрез
Ангел, защото е станал Пророк, когато е бил на 30
години  и  когато  е  бил  на  33  пророчеството  му  е
приключило. За тези три години той не беше намерил
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нито време нито място нито възможност за да напише
тази  свещена  книга  Инджил,  (Библията)  защото
постоянно е бил следен от хората на евреите. 

За това той ходеше от село на село да предупреждава
хората и да им дава правилните насоки. Инджилите
които са в наличност днес като се четат се започват с
имената  на  писателите. Освен  това  писателите  на
тези  Инджили не  са  и  апостолите на  Пророка Иса
Алейхи селям.  В тези Инджили  се  вижда някаква
странна разлика.

 Нека да говорим истината. Тези Библии са написани
през 325 и една част от тях бе изгорена. И бе прието
от комисия на хиляда човека те са си нагодили чрез
истинския  Инджил  техните  книги.  А  другите
Инджили са били изгорени и унищожени. Никой! Не
може да твърди, че това е Инджил (Библия) която бе
свалена на Пророка Иса алейхи селям. 

На кратко: Свещените книги които са били свалени
преди  Корана  са  поправени  от  човешка  ръка  и
сахих209 вярата  бе  развалена  и  разрушена.  Остава
само една книга която човек до края на света не може
да  промени  и  това  е  Корана  който  ни  показва
правилния път до края. Това е една от причините за
изпращането му тук на тази земя.

209 Автентично, вярно, оригинално. 
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60.  Можете  ли  да  ни  просвети  те  за
Корана? Как е събран и написан?   

Корана е написан от 42ма откровени210 писатели след
смъртта  на  Мохамед  алейхи  селям.  Най-известните
от тях в Мека е бил Абдуллах б. Са‘д, а в Медина е
Юбей Ибн Каб. До тогава айетите на Корана са били
написани  върху  хартия,  платове,  камъни,  тухли,  и
лопатни  кокали.  Пророка  Мохамед  всеки  рамазан
сядаше с  ангела  Джибирил и смъкнатите  до тогава
айети ги повтаряше заедно с него. 

Понеже Пророка Мохамед беше жив и  нямаше как
Корана да се превърне в Мусхаф.211 За това всеки ги е
пишел където намери за удобно и ги е запомнял. Ако
веднага се беше  превърнало в книга тогава щеше да
има много промени и това нямаше да е лесно, защото
всеки ден слизаше нов айет а по някога дори и повече
от един. А понякога с дни не слизаше нито един айет.
210 Откровението е информацията която пророците намират в 
душата и духат  си понякога чрез причина и по някога без 
причина  без никакво съмнение, че е дошла от Аллах. С други 
думи това е начинът по който айетите  от Корана са изпратени 
на Пророка Мохамед.

211 Мусхаф, означава страници които са събрани и свързани 

заедно. Целта на това е писмената форма на всички сури и айети

на Корана, съставени, подвързани и затворени между две 

корици.
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И така щеше да бъде трудно, защото написаното до
тогава нямаше как да се изтрие и да се помести новия
айет помежду написаното. 

Не  е  било  като  в  днешно  време  с  интервал  на
клавишите  да  се  помести  помежду  нужната
информация. Тогава е било с перо и мастило. Както и
да е… 

От  друга  страна  много  хафъзи  бяха  запомнили
Корана наизуст и постоянно го четяха всеки ден. А в
друга част на придружителите на Пророка Мохамед
имаше и  записани айети,  когато  Пророка  беше все
още жив. За това нямаше притеснение за опазването
на  Корана.  Пророка  Мохамед  алейхи  селям  също
караше  придружителите  си  да  пишат  айетите  на
хартиени книжки и да ги пазят като дойде време за
Корана да има откъде да копират ако забравят нещо.  

Как Корана се е превърнал в книга.
След  смъртта  на  Пророка  Мохамед  (Саллаллаху
алейхи весселем)  да бъде той вечно щастлив в рая. 
След голяма комисия на всички придружители се е
стигнало до решението да бъдат превърнати айетите
в книга. 

Зейд  Ибн  Сабит  разказва:‘‘  След  войната212 в  на

212 Битката при Йемаме: Това е война, водена между армията на

исляма, изпратена от Ебу Бакр (р.а.) срещу последователите на 
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Йемаме  много  хафъзи  и  сахабета213 (хора  които
знаят  Корана  наизуст  )  и  много  от  тях  са  били
убити  и  Ебу  Бакр (радиаллаху  анху)  ме  извика,
там беше и Омар (радиаллаху анху). Омар дойде и
ми каза: В Йемаме много хафъзи са били убити!
Ако  такива  случай  продължават  и   повечето
хафъзите биват убити аз се притеснявам за това,
да не изгубим повечето Коран! Ако остане на мен
нека се издаде заповед за да се напише214 Корана и
да се направи на книга. И аз му отговорих; Как

Мюсейлиметюл-Кеззаб, Войната се води в регион Йеме през 632

г. сл. Н. Е. И бунтът на Мюсейлиметюл-Кеззаб и неговите 

поддръжници е потушен. Войната беше кръстена с това име, 

защото се проведе в Йемаме, разположена в източната част на 

Рияд. Докато мюсюлманската армия под командването на 

Халид бин Уалид  не повече от две хиляди души, са станали 

шехиди а двадесет хиляди от привържениците на 

Мюсейлиметюл-Кеззаб са загинали.

213 Спътници, приятели, онези, които слушаха разговора на 

Пророк Мохамед (с.а.в) и го виждаха.

214 Събиране Корана на едно място превръщане Айетите в книга.



179

може  да  направиш  нещо  което  Пророка  не  е
правил? 

Омар каза: Валлахи това е много благо и голямо
начало. 

Това ми го повтаря толкова пъти докато сърцето
ми го прие и аз се съгласих с него. 

Зейд казваше това постоянно: Ебу Бекр се обърна
и ми каза това;  Ти си млад , вярващ, умен, Даже
беше  писаря  на  Пророкът  ни,  всеки  ти  има
доверие.  Направи  Корана  на  книга!  Зейд  каза;
Заклевам се ако искаха да преместя една планина
сам  нямаше  да  чувствам  толкова  тежка
отговорност като тази. 

И в последствие започнах да събирам айети един
по един от клони  камъни и хартии на които сме
ги писали, когато Пророка ги е изричал. 215

Ебу Бакр  е  предупредил216 Зейд  да  не  бъде  винаги
сигурен на паметта си и за всеки айет да вземе по
двама свидетеля за да е сигурен, че няма грешки.

Зейд беше много голям хафъз, но той не се подлъга с
това и потърси най-малко двама писмени свидетели
за  всеки айет от Корана и  е  следвал това  с  голяма
сръчност  и  предпазливост.  Само за  една  сура  не  е
намерил свидетели и тя е  сура Тевбе последните  ѝ

215 Buhari
216 Единство, съюз,. 
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два  айета.  Тези  айети  се  намираха217 при  Хузейме
(р.а.) след като са били събрани тези страници са го
наричали (Ел Мусхаф).

Този  Мусхаф е бил първо при Ебу Бакр (радиаллаху
анху)   после  при  Омар  (радиаллаху  анху)  след
неговата  смърт  бе  оставен  при  Хафса  (радиаллаху
анху)  майката  ма  мюмините,  когато  Осман  стана

217 Бухари, Тефсира) „Нашият Пратеник на Аллах купи кон от бедуин.

Пророка помоли бедуина да закарат коня до тях и там да си вземе 

парите. Пророка вървеше бързо, докато бедуинът вървеше бавно. 

Междувременно някои хора се срещнаха с бедуина и започнаха да се 

пазарят за коня. Никой не знаеше, че Пратеникът на Аллах го е купил. 

Той извика Пророка: „Ако искате да купите този кон, купете го или ще 

го продам“. Пратеникът на Аллах каза: "Вече го купих." Но бедуинът 

каза: „ не ти го продадох, Когато Пратеникът на Аллах каза: 

„Напротив, взех ви го“, бедуинът каза: „Доведете свидетел“. През това 

време Хузейме Бин Сабит (r.a.), който минавал, казал: „Свидетел бях, 

че го купихте“. тогава Пратеникът на Аллах каза: „На какво си 

свидетел, теб те нямаше с нас, докато пазарим коня“,? той каза: „ Ние 
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Халифе взеха Мусхафа от Хафса и назначиха четири
човека за размножението му. 

Зейд,  Абдуллах  Ибн  Зюбейр,  Сайд  Ибн  ас  и
Абдуррахман Ибн Харис тримата  освен Зейд са  от
Курайш. 
Работата  на  комисията  продължи пет  години.  След
като  са  приготвили  седемте  Мусхафа  те  бяха
прочетени в Медина за да бъде народа удовлетворен
той бе  прочетен на  глас  и  след това  бе  изпратен в
различни места в ислямската родина. 

61.Какви  са  доказателствата  за  след
смъртта?  Какво  е  обяснението  за
съживяването след смъртта? 

Създаването на ахирета (отвъдното) е много лесно за
великият  Аллах.  Доказателствата  за  отвъдното  са

ви се доверяваме за по-важен въпрос като откровението, и вие не 

казвате нищо друго освен истината“. След това Пратеникът на Аллах 

(с.а.с.) му даде прякора „Zü'ş-Şehâdeteyn“ и каза: „Достатъчно е 

Хузайме да свидетелства за или срещу някого той се равнява на(двама 

свидетели)“
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доста  много.  Желанието  което  имаме  в  нас  (да
съществуваме и желанието да сме все живи) е едно от
силните  доказателствата  за  ахирета  (отвъдното).
Аллах е дал чувството за жажда и е сътворил  водата,
когато е създал чувството за глад е създал и толкова
много храна в изобилие. 

Човек винаги иска! Той не иска да се свърши или да
има край. Това чувство идва от желанието за вечен
живот,  защото  само  вечния  живот  може  да  ни
удовлетвори,  но тук на тази земя това няма как да
стане, защото тук все ще имаме нужда от нещо а в
отвъдното не е така там всичко ще имаме и няма да
имаме нужда от нищо. Създадени сме с чувство за
вечен живот. И всеки има нужда от това.

Сега  нека помислим жаден съм и пия вода,  гладен
съм и ям храна, не искам да се свършвам искам да
съм вечен и за това има ахирет (отвъдно). Знайте, че
ако имате чувство за нещо Аллах няма да ви го даде
това  чувство  на  празно.  Ако  го  чувствате  значи  го
има. Бедиуззаман Сайд Нурси разказва, че желанието
за вечен живот е нещо нормално и човек е създаден с
това желание ако го нямаше отвъдното и желанието
за вечен живот нямаше да го има в нас. Тоест :“Ако
не искаше да дава нямаше да даде чувството за
искане218)

Създателят ни ако не искаше да виждаме какво има
тук  на  земята  нямаше  да  ни  сложи  очи  още  в
майчината  утроба.  Ако  не  искаше  да  чуваме  тези

218 Рисале-и нур, писмата двадесет и четвърто писмо пета точка. 
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прекрасни  звуци  нямаше  да  ни  даде  и  уши.  Най-
голямото  доказателство  за  ахирета  (отвъдното)  е
чувството което имаме за вечен живот.  

Възможно ли е Аллах да не изпълни обещанието си ?
Тези които вярват в Аллах и вярват, че и е лесно за
него  да  създаде  всичко  по  най-лесния  начин.
Обръщайки всичкото си към Аллах и искайки вечния
живот от него.  Дали Аллах не би създал ахирет за
тях? И да ги пренебрегне пред тези които не вярват в
Аллах, и не вярват в отвъдното, и го отричат  пред
вярващите, и се подиграват с вярващите. Дали Аллах
като  не  създаде  отвъдното  ще  ги  изкара  прави?
Разбира се, че няма.

Във времето на Пророка Мохамед алейхи селям също
е бил задаван този въпрос;  Дали след като умрем
Аллах може да ни създаде на ново? 
Когато  Пророка  съобщи  за  след  смъртта,  и
съживяването  един  кяфир  (неверник)  е  взел  един
кокал,  и  го  е  начупил на  парчета,  и  е  отишъл при
Пророка, и подигравайки се го е попитал; След като
сме станали на такива кокали ли ще ни съживи Аллах
ей Мохамед? И Пророка му отговори: Да Аллах ще
те съживи и ще те вкара219 в ада. След тази случка
Аллах смъкна тези айети на Пророка Мохамед;  Не
вижда  ли  човек,  че  от  една  вмирисана  вода  го
създадох  ме?  И  сега  ние  враг.  Като  е  забравил
собственото си създаване и е тръгнал да ни дава
пример. И каза; след изгниването на кокалите кой
ще ги съживи? Кажи им О Мохамед ще ги съживи

219 İbnu Kesir, Tefsir, VI,593. Riyad, 1997.
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този  който  ги  е  създал  в  началото.  Той  знае  за
всякакво създаване220. 

За Аллах е много лесно създаването на отвъдния свят.
Пък и това е неговото обещание. А и от това силно се
нуждаем. Корана ни съобщава със стотици айети за
отвъдното. 

Всеки от нас днес не е със същите клетки с които се е
родил. Те постоянно се обновяват. Тоест всяка година
се меним и не сме същите както от предната година.
След няколко години тялото ни се изменя напълно и
почти се прераждаме. След като човек вижда това как
може  да  отрича  съживяването  след  смъртта?  Не  е
възможно да не се учуди човек. 

Всяка  пролет  милиони  растения  и  животни  се
създават за няколко седмици това е един жив пример
за  съживяването  след  смъртта.  И  заради  това  не
можем да кажем как Аллах ще ни съживи на ново.
Който пита този въпрос е защото не е опознал Аллах
ако го беше опознал нямаше да зададе такъв въпрос.
Като се замислим да направим нещо за първи път е
по трудно от колкото втория път.  Като виждаме, че
Аллах ни е създал как може да си помислим за как ще
ни  съживи  втория  път.  Не  е  възможно  да  не  се
учудим. 

Великият Аллах заповядва това: Тези които могат да
мислят  разбраха,  че  този  живот  не  е  постоянен,

220 Yasin, 36/77-79
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земния  живот  е  преминаващ  и  не  е  вечен,  но
ахирета е вечен! Де да го знаеха.221  

В този хадис Пророка казва „“Истинския живот е
животът в ахирета222“ ( в отвъдното)

В един друг хадис Пророка казва това:  Наистина е
чудно! Всеки ден всяка нощ след като умираме и
се съживяваме как може да отричат съживяването
след смъртта?223 

62. Имали някой който да е отишъл и се е
върнал от отвъдното?

Този  въпрос  идва  от  тези  неверници  които  казват
( ако не видя не вярвам) и го казват по такъв подъл
начин за да може да объркат тези които вярват. Те го
правят нарочно.  Като се замислим за  живота който
живеем ни е достатъчен за да разберем, че има и друг
живот в отвъдното за нас. 

Кое е по лесно?; Един командир да събере от нищото
войници? Или да  събере тези войници които са  се
разделили за почивка след като са се разбрали да се
съберат след някакъв звук? Разбира се, че тези които
са се разбрали по лесно и по бързо ще се съберат. 

221 Ankebut, 29/64

222 Buhari, Rikak, 1

223 Razi, Mefatihu’l-Gayb, II/37
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Нашите мозъци работят толкова колкото могат за този
свят.  Те не са настроени за отвъдното и въпреки това
след  толкова  много  доказателства  те  започват  да
вярват. Колкото и не възможно да звучи след толкова
без  крайни  доказателства  започваме  да  вярваме,
защото  това  което  не  можем  да  разберем  с  ум  го
разбираме чрез новина. Всички пророци и свещени
книги  ни  съобщават  за  отвъдния  живот!  Това  не  е
един Пророк! Не са двама! Това са хиляди пророци
които твърдят за Аллах, отвъдното, свещения Коран,
и ни обясняват по най-хубавия начин за отвъдното.

За да дадем една новина на някой от дадено място
трябва  ли  да  отидем  там  и  да  се  върнем  за  да
разкажем новината на хората? 

Отговор: Не, не е нужно.

Пример:  Научната  астрономия  ни  разказва  за
звездите които светлина не достига до нас. И ние не
отричаме това  без  да  сме  отишли там пък и  кой е
отишъл до тях? Но ние пак не го отричаме, защото
имаме  стабилен  брон  на  информация.  Значи
стабилният извор на информация е достатъчна за да
повярваме в отвъдното. 

Пророка Мохамед алейхи селям е отишъл в нощта на
Мирач къде то е видял и отвъдното, и ада, и рая, и
лошия, и добрия, и го е съобщил на хората. 
Милиони  светци  с  виждащо  око  на  сърцата  им
съобщават за ахирета. Толкова много хора твърдят за
едно  и  също  нещо  това  е  достатъчно  човек  да
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повярва.  И  питаме  тези  които  отричат  след  като
прочетат  стабилна  информация  на  какво  основание
отричате?  Вие  къде  ходихте  и  разгледах  те,  че  сте
сигурни за не съществуването на отвъдното? Какви
са вашите доказателства? Щом отричате сте длъжни
да  донесете  доказателство.  Ако  кажете  няма  това
какво променя? 

Истината е за всеки една. След като сме ви донесли
цели редове пълни с доказателства и въпреки това не
го  признаете!  Това  е  само  за  вас  ние  просто  ви
предупреждаваме. Този който си затвори очите през
деня само за себе си прави нощ.    

63.Има  ли  някакъв  живот  в  гроба  като
например възнаграждение или наказания?
Пише ли го накъде в Корана? И ако има
такива  това  се  полагат  на  тялото  или
духът?   

След  смъртта  идва  гробно  царство  или което  се
нарича Берзах224 (междинно царство). Това междинно
царство  е  първата  спирка  на  отвъдния  живот.
Бедиуззаман  го  обяснява  така:  Гробът  започва  от
този  свят,  и  стига  до  вечността,  и  е  първата

224 Берзах означава гробно царство след като човек умре се настанява 

там до съдния ден, и си чака в друго измерение, и на това му се казва 
(Берзах алеми) 
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спирка на отвъдния живот225. 

Всеки човек ще мине през това междинно царство.
Разбира се не за всеки ще е царство. Може да е по
смъртен случай може да се е удавил в морето или да е
бил  разкъсан  от  диви  животни  това  няма  никакво
значение  той  или  тя  ще  премине  в  гробния  живот
това важи за всеки жив човек. 

Както казахме то няма да е царство за всеки за някои
ще е началото на вечната болка а за някои ще е пълен
двор с вкусотии и вечни дарове.  За това има айети
които го потвърждават. В един айет се заповядва така:
Фараона  и  помощниците  му  сутрин  и  вечер  ги
хвърляме в огъня. Когато дойде краят на света ще
кажем;  Хвърлете  го  със  семейството  му  в  най-
силните пламъци.226

Този айет е отворен и всеки може да го разбере. Това
показва,  че  преди  да  свърши  света  наказанията
почват още от гроба. 

В Корана  се  разказва  също и за  гробния  живот  на
шехидите: Тези които биват убивани по пътя на
Аллах не ги мислете за умрели! Те не са умрели!
те се възнаграждават при Аллах.227 

Тези които биват убити по пътя на Аллах не ги
наричайте  умрели!  Те  са  живи,  но  вие  не  го

225 Рисале-и Нур (?)ст. 27 (думите или обещанията) 
226 Mümin, 40/46
227 Âli İmrân, 3/169
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разбирате. 228

 Тези  айети  са  доказателство  за  възнаграждения  и
наказания  на  междинния  живот.  Шехидите  се
разхождат свободно в междинния живот и не знаят,
че са умрели в този живот. Те си мислят, че все още
живеят, но по прекрасен живот. 

Пророка  Мохамед  разказва:  Шехида  не  усеща
смъртната Болка.229

За  наказанията  в  гроба  има  доста  хадис  книги  ето
няколко изречения от тях. 

“  Гробът  или  е  райска  градина  или  е  адски
трап.230“

“ Пророка Мохамед алейхи селям като минаваше
покрай гробището забеляза, че в два гроба двама
човека се мачът и в последствие разбра защо се
мъчат.  Единият  човек  разнасяше  приказки  от
един на друг ( клюкар) а другия не се пазеше от
урината  си  в  тоалетната  тоест  беше  постоянно
мръсен. 

След  това  Пророка  взел  едно  мокро  клонче
разделил го е по средата на две и ги е насадил по
гробовете  на  мъчещите.  Придружаващите
Пророка са го питали защо направи това и той е

228 Bakara, 2/154
229 Tirmizî, Cihâd, 6; Nesâî, Cihâd, 35; İbni Mâce, Cihâd, 16; Dârimî, Cihâd,7
230 Tirmizî, Kıyamet, 26
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отговорил: Тези два клона докато не изсъхнат има
надежда да им се олекотят болките.231 

Двата разпитващи ангела в гроба се казват Некир
и Мюнкер.  Като питат неверника кяфир; Какво
мислиш за Мохамед. Ще каже не знам  аз казвам
това  което  казват  другите.  За  тези  започва
наказанието и това го чуват всички живи освен
хората и джиновете.232

Гробът  е  от  първите  имение  на  отвъдното.  Ако
човек се спаси от него след това става все по леко
ако не се спаси след това става все по тежко.233 

Ако знаех, че ще погребвате винаги умрелите си
щях да се помоля на Аллах да чуете една част от
техните мъчения.234

Има още доста такива истински хадиси.

Духът ли се  наказва или тялото? (когато то е  в
гроба?)

Смъртта не е краят! Това е врата за друго и по хубаво
пространство.  Както  една  семка  влезе  в  пръстта  и
изгние, но в действителност тя вече е станала дърво и

231 Buhârî Cenâiz, 82; Müslim, İmân, 34; Ebû Dâvud, Tahâret, 26
232 Müsned, III, 3-4; Buharî, Cenaiz, 87; Müslim, Cennet, 17
233 Kenzu’l-Ummal, h. No: 42504
234 Müslim 2868/68
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е продължила да живее.

Ние също сме така! вижда се, че влизаме под земята
след  смъртта  и  там  изгниваме,  но  то  в
действителност сме в по добър живот от този тук.  

Тялото и духа са като крушка и ампула. Като се счупи
ампулата тока не изчезва продължава да  има ток и
ние вярваме в това, че все още има ток, но човек като
умре духат излиза от тялото и продължава да го има.
Аллах най-великия е направил тялото като облекло за
духа след като умре то на духат му се дава нова дреха
и чрез нея може да разбере дали ще бъде наказан или
ще бъде възнаграждаван. 

Според  хората  на  суннета  живота  в  гроба  е
напълно доказано с хадиси.

64.  Разкажете ни за застъпничеството?

Застъпничеството  е  заслуга.  В  много  хадиси  се
разправя за застъпничеството като заслуга. 

В  началото  пророци,  светци235,  шехиди  и  други

235 Слуги-пазители, които следват пътя на Пророка и имат знания и 

благочестие.
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такива  на  тях  ще  бъде   предоставяно  застъпност
според техните нива колкото им е дал Аллах. 
Но  в тая тема пророците са на първо място. Всеки
Пророк е имал право да се помоли веднъж за каквото
и да е  било то се е приемало и всеки Пророк го е
правил  тук  на  земята  само  последния  Пророк
Мохамед алейхи селям не го е  направил и оставил
тази молитва за съдния ден. За това Пророка ще има
най-големия пост в отвъдното и най-големия пост на
застъпничеството.  Неговия  народ ще се  събере  под
сянката  на  (Лива-ул-хамд236)   там  Пророка  ще  се
помоли  за  тях  и  всеки  ще  се  възнагради  според
нивото си. 

В ден който няма да има кой да помогне на хората
като се измъчват и няма да намерят възможност да
направят нито едно благо дело в него ден ще дойде
господаря  на  (макам-и  махмуд237 )  и  ще  си  каже

236 Лива-ул Хамд; санджак знаме на благодарност. В Съдния ден, когато живите 

същества възкръсват и се събират на площад Арасат; Свещеното знаме санджак 
което Аллах ще даде на нашия пророк под което ще бъдат събрани всички 
вярващи.

237 Макам-и Махмуд; Похвалената позиция на Пророка Мохамед. Най-

високата позиция на ходатайство която ще да бъде дадена на Пророка. 

Тази позиция е негова, той ще ходатайства първо за всички хора след 

това той ще ходатайства за своята умма. Макам-и махмуд е най 

високата позиция на ходатайството.
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молитва за която е чакал с векове, и ще се застъпи с
(шефаат-ъ узма238) като най-големия застъпник ще се
застъпи за тези хора. 

Да не забравяме, че това също е с разрешението на
Аллах ако той не разреши никой за никого не може да
се застъпи има и такъв айет който ни напомня за това.
Без  неговото  разрешение  никой  не  може  да  се
застъпва за никой239

Разбира се на всичко това Аллах му е сложил мярка и
равновесие  ако  това  го  нямаше  всеки  щеше  да  се
застъпва  за  всеки.  Аллах  е  сложил  такова
справедливо  равновесие  което  хората  не  могат  да
развалят.  И  си  спомняме  хадиса  (вече  и
застъпниците  не  могат  да  им  помогнат240)  и
разбираме  застъпването  не  е  за  всеки  и  не  е  без
граници. 

С  това  ни  става  също  ясно  не  е  на  сто  процента
сигурно  дали  ще  се  приеме  това  застъпничество
народа на Мохамед се надява да се приеме. Мохамед
казва:  Аз  ще  се  застъпя  за  тези  които  са
извършвали големи грехове от моята умма.241 

Кяфира се  е  забил в  богохулство,  и  няма да  му се
помогне, и да иска няма да му се приеме молитвата. 

238 Най-високия пост на застъпничеството. 
239 Bakara, 2/255
240 Müddessir, 75/48
241 Ebu Davud, 4739
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И така Аллах ще прости на една част от хората. Не е
казано като имаме  застъпници то  ще се  приеме не
няма.  Първо  ние  трябва  да  живеем  така  за  да
заслужим  застъпничеството  на  Пророка  Мохамед
алейхи  селям.  Който  отрича  застъпничеството  той
нищо  не  е  спечелил  нито  на  този  свят  нито  в
отвъдното.  Моята  воля  се  грижи  така  както  ме  е
опознал моят слуга. Това иска да каже, че Аллах ще
се отнася с всеки който както го е опознал242 

65.Всички хора ли ще видят ада?   

( О, хора!) всеки от вас ще влезе в ада Аллах така
го е решил!243) 

Ибн Месут разказва; всеки ще влезе в ада кяфирите
(неверници) ще останат там за винаги. А грешните
мюсюлмани  ще  излязат  от  там  като  си  изплатят
греховете.  Мюсюлманите  ще  имат  възможност  да
минат  през  мост  който  се  казва  (Съраат)  а
неверниците  няма  да  могат  да  преминат  през  този
мост  и  на  колене  ще  бъдат  хвърлени  в  ада.  А
мюсюлманите ще преминат през моста и ще влязат в
рая.  И  това  са  мюсюлмани  които  са  с  добри  дела
които имат (таква244) те ще минат паралелно през ада
и ще влязат в рая. 245

242 Buharî, Tevhid 15;  35; Müslim, Zikr 2, (26 75), Tevbe 1, (2675
243 Meryem, 19/71
244 Благочестие, избягване от греховете.
245 Тефсира свързан с Айетите от Ибн Атие
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66. Какви са наказанията в ада?

В ада има много различни наказания тези които ще се
наказват там се разделят на три групи. Първата група
са тези които ще горят в пламъци достатъчно е само
да си го представим. втората група са тези които ще
чувстват  тъгата  и  разкаянията  в  духът  си.  Третата
група щяла да влезе в пълен мрак тоест в ада е имало
и  пламъци  без  светлина  тоест  пълен  мрак.  Да  си
представим лава  без  светлина  в  пълен  мрак.  Нещо
такова. 

Ад: Ада е мястото за наказания.  Ада е градът на
разкаяния,  мъчения,  изтезания,  и  много  други
наказания.  Както  в  рая  се  чувства  сладост
удоволствие  и  много  други  в  ада  се  получава
противоположното. Гибел и гняв в катранен мрак ще
бъдат неверниците (кяфири).  В сура Вакъа 43 и 44
айети разказват за катранения мрак.  “ Там няма да
им е хубаво и те ще са под черна сянка246“ 

Както така духат получава не описуемо удоволствие в
срещата с Аллах така и е не описуемо състраданието,
когато Аллах не  го  иска.  Представете  си да горите
заедно  с  неверника  който  вие  лъгал  цял  живот
(сатаната) и сте далеч от райските врати. Нямало по
голямо страдание от това. 

Тези които са били арогантни срещу заповедите на
246 Адски мрак.
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Аллах в този свят те ще опитат вечното състрадание
и разкаяние без прекъсване. Те ще се разкайват и ще
бъдат във вечно унижение. Тези които тук на земята
не  са  оставили  да  следват  сатаната  там  ще  са  му
големи врагове, но той ще им каже това:  Аз не съм
ви направил нищо ако си използвахте ума нямаше
да  стигнете  до  тук247.  И  това  ще  ги  съсипе  още
повече. Те там ще са му врагове, но тогава няма да
има смисъл от това. Важното е тук  на земята да не
следваме  шейтана  (сатаната)  и  да  се  отървем  от
адските мъки още от тук. 

Пророка  Мохамед алейхи селям разказва  как  ада  е
обграден248 с такива неща  които харесват човешките
души.  Това  са  грехове  и  ако  не  се  избавим от  тях
тогава ще влезем в ада, и няма да може да се спасим
от  там  за  това  трябва  да  кажем  (тевбе
естахфуруллах) с това обещаваме на Аллах, че няма
да правим повече тези грешки, и се отричаме от тях
тогава ни се прощава без съмнение. Нека го направим
на време утре може да е късно и няма връщане на зад
(тевбе естахфуруллах).

67. Неверниците завинаги ли ще останат в
ада? Това как може да е справедливо?
 

247 İbrahim, 14/22
248 Tirmizi, Cennet, 31
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Тази тема бе разказана в  тефсира на Бедиуззаман
Сайд Нурси който се казва Ишаратул Ииджаз. 
Разказано  е  така,  че  се  е  удовлетворило  в  много
сърца. Ако искате повече да разберете по темата ви
препоръчва ме тефсира на Бедиуззаман Сайд Нурси
Ишаратул  Ииджаз.  Тук  ще  дадем  само  няколко
примера. 

Въпрос:  Един  кяфир  който  е  в  постоянно
богохулство или отричане на Аллах както и да го
погледнем е през краткия му живот който все пак
свършва как може да бъде завинаги наказан?

Кяфира е обречен да бъден завинаги наказван, защото
през това кратко време той прави с богохулство то си
вечно убийство! Как? 

А.  Кяфира  неверник  който  умре  в  богохулство:
Нека си  представим,  че  след  това  е  вечният  му
живот,  и  той  отива  във  вечно  богохулство  във
вечния  си  живот.  С  това  заедно  той  ще  остане
вечно там.   Примерно един неверник да  живее 90
години и да не се отрече от нито един грях ако живее
900 години пак няма да се отрече това се знае. Голям
пример има и народът на Ной за нас. 

Защото духат на кяфира неверник се е развалил и е
способен да бъде вечно против правилата на Аллах и
така  виждаме,  че  развалил  се  дух  не  може  да  се
поправи и наказанието му е вечно и това не е против
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законите на Аллах. 

Б.  Този кяфир може да е временно тук на земята и
временно да е богохулствал, но той е отрекъл всички
доказателства които сочат Аллах, и това се смята за
вечно убийство,  защото като почнем от най-малкия
атом  до  най-голямата  галактика  всичко  доказва  за
Аллах,  и  това  да  се  отрече  се  равнява  на  вечно
убийство. Тогава заслужава и вечно наказание. 

В.  богохулството  е  да  отречеш  всички  дарове  и
благословии от  Аллах  а  това  е  напълно
неблагодарно и обидно за Аллах. 

Г. Да разговаряш думи които не са за изричане е
много грозно за собствен авторитет. Това е вечна
екзекуция  на  благото.  И  след  тази  екзекуция  е
напълно справедливо е да бъде наказан за винаги
този който отрича самият Аллах. 

68.Какви са спецификациите на рая? Няма
ли да е стягащо да останем завинаги там?

Тези  които  са  се  насочили  към  рая  ще  усетят
уханията  му  от  сто  годишно  разстояние.  Хадис:
Уханието  на  рая  се  усеща  от  сто  годишно
разстояние249. 

След това ще се посрещнат от ангелите и те ще им

249 Hakim, Müstedrek 2/126



199

кажат  това:  ‘‘  когато  стигнат  райските  врати
пазачите на рая ще им кажат (Селямун алейкюм
вие станах те  чисти хайде влизайте за  винаги в
рая250) 

Всичко каквото се иска ще го има в рая.

Аллах създава всичко с причина на този свят а в рая
ще създава без причина. Тук всичко е създадено за
едно определено време,  но там в  рая няма да бъде
така
определено с време а ще бъде създадено без време. За
да получим нещо тук трябва да положим доста труд
усилия и търпение а там в рая няма да има такива
неща като търпение, защото тук слугуваме а там ще
си получим заслуженото.

Аллах може да създаде всичко под всякаква форма и
във  всякакво  време  той  няма  нужда  от  нищо.  И
поради това няма смисъл винаги да има причина за
създаване той може и без причина да създава. В този
свят  сме  в  изпитание  и  заради това  Аллах създава
почти  всичко  с  причина,  но  ние  не  трябва  да  се
подлъгваме с това. В рая един откъснат плод от дърво
ще бъде веднага заменено с ново тоест колкото и да
късаме няма да се свършат плодовете, ние докато си
хапнем единия плод на неговото място вече ще има
друг плод. Народът в рая ще може да иска всичко и на
момента да го получи с разрешението на Аллах и ще
го получи не зависимо дали го иска за себе си или за
някой около него той или тя веднага ще получи най-

250 Zümer, 39/73
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доброто. 

Част от хадисите разказват това за рая: Един човек
попитал  Пророка  Мохамед  алейхи  селям,  я
Расулуллах  в  рая  ще  има  ли  коне?  И  Пророка  му
отговорил: Ако ти искаш кон от рубин (скъпоценен
камък) с който да литнеш Аллах ще ти го даде със
сигурност.   

А един друг човек го е попитал я Расулуллах в рая ще
има ли камили? И в отговор на това. 

„“Ако Аллах те сложи в рая там ще има всичко
което  пожелаеш  и  всичко  от  което  ще  се
наслаждават очите ти251.

Там каквото искат душите и очите ще го има  вие
ще остани те там за винаги252.

Там ще има всичко каквото се пожелае253 

Каквото желаят душите им ще го има там те са
оставащи завинаги сред вечните дарове254.  

Айета ни показва, че ни чака този разкош. А други
айети разказват това: 

251 Tirmizi, Kütübü-i Sitte, XIV/431
252 Zuhruf, 43/71
253 Fussilet, 41/31
254 Enbiya, 21/102
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Аллаху Теала каза: За моите праведни слуги съм
приготвил неща които до сега очи не се виждали и
уши  не  са  чували,  че  дори  и  най-  голямата  ви
фантазия и желания не могат да се сетят за тези
неща.255 

В рая всичко става веднага ? 

Ако искаме да ядем хубава храна или някое ястие на
този свят ни коства труд и време. Ще се хареса на
всяка душа ако тук докато си помисли нещо, че го
иска и то да стане на момента без труд и усилия, но
това не е възможно в световните условия а в рая няма
да ги има тези условия и всичко ще става както се
желае. В един от хадисите го обясняват така: В рая
ще  искаш  птиче  месо  и  то  веднага  ще  ти  се
сервира готово изпечено256. 

Там няма да става нощ:

Нощта е направена за света и за хората да могат да си
почиват. А в рая няма да има умора и сън за това няма
да има и нощ. Хадиса който твърди, че няма да има
нощ в рая:

“ В рая няма нощ там е вечна и ярка светлина257“ 

255 Ramus el-Ehadis-1, s. 149/5
256 Големият хадиса корпус V/414/10123
257 Ramus el-Ehadis-2, s. 366/4
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Няма сън?

Сънят е нуждата на човека за този свят. В рая няма
такива нужди там няма умора258 няма и сън за тях,
там те няма да имат и никаква тревога. 

Пророка Мохамед алейхи селям са го питали  дали
райските хора спят? Той отговорил: Сънят е малкото
братче на смъртта и райското население не спи259.

Там няма да има не разбирателство.

Райските обитатели са специални, защото те имат
доста  голям  морал  и  са  до  последна  степен
възпитани.  В  един  от  айетите  се  казва  как
мюмините имат хубави характери и са разбрани
хора.

След като ние ги пречистихме от всякакво зло те
седяха един срещу друг на големи тронове260.

Расулуллах  разказва:  Техните  сърца  са  като  едно
сърце те нито се карат нито пък си таят зло един
към друг261.

Там няма да има тъга и неприятности. 

Аллах  ще  опази  райските  хора  завинаги  от

258 Hiker, 15/48
259 Големият хадиса корпус V/414/10125
260 Hiker, 15/47
261 Kütübü-i Sitte-14, s. 449/3
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неприятности  и  подобни  неща.  Това  разказват
следните хадиси: Всякаква тревога ще спре освен
тревогата на адския обитател.262

Те ще си казват един на друг тези думи: Ние сме
вече вечни ние повече никога няма да изчезнем и
никога няма да тъжим263.

За  тях  там  няма  никаква  опасност  и
неприятност264

Всичко  в  този  свят  е  създадено  според  нашето
изпитание както забелязва ме, че нищо не е напълно
все  нещо  има  недостатък.  Вярващите  са  много
търпеливи  срещу  всякакво  нещастие  и  наистина
проявяват това търпение което Аллах изисква от тях.
Те  постоянно  мислят  за  Аллах.  Пророка  Мохамед
алейхи  селям  ни  съобщава,  че  на  този  свят  няма
спокойствие  и  ние  го  забелязваме,  и  Истинското
спокойствие е, когато човек е влезе в рая265

Ако искате повече за рая ви съветваме да прочетете
двадесет и осмо слово от Рисале и Нур.   

262 Ramus el-Ehadis-2, s. 342/15
263 Tirmizi, Biysk Hadis Külliyatı-5, s. 409/10099
264 Ramus el-Ehadis-1, s. 170/1
265 Ramus el-Ehadis-1, s. 138/13
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69. Какви са правата на мъжът и жената в
исляма? Вярно ли е, че исляма малтретира
жените?    

Те  като  чуят,  че  си  имат  родено  момиче  се
нервират и лицата им стават черни от яд266. В този
айет Аллах разказва за невежеството колко лошо то
може да бъде и с какви очи са гледали жените по него
време преди да се появи исляма.

‘‘ Аллах ако реши ще ви даде момиче, ако реши
ще ви даде  момче,  пък ако  реши ще  ви  даде  и
двете едно временно и ако реши ще ви направи
без плодни Стерилни267.

И така  религията  исляма  и  е  докарала  жената  там
където трябва да е тя и където се чувства най-добре и
сигурна. Момиче и момче не се делят и заедно могат
да  се  отгледат.  Пророка  Мохамед  е  казал  :  Който
отгледа 3 или 2 дори и едно момиче в рамките на
исляма аз ще бъда в рая с него268.  Името  ѝ да е
хубаво  да  се  образова по  най-хубавия  начин.
Половата информация се дава от майката, когато е на
достатъчно зряла възраст. Не бива жените да се делят
от пътя на знанието на Корана и неговите правила.
Също  не  бива  да  се  делят  от   абсолютно  всякак
духовна наука. Понеже Пророка Мохамед е знаел, че
това ще стане и че ще се отделят жените от ученето

266 Nail, 16/58
267 Şura, 42/49
268 ban Mâce, edep 3 възпитание
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на  Коран  го  е  препоръчвал  много  силно  да  се
изучават  жените.  да  си  набавят  знания  и  да  бъдат
образовани. 

Пророка  е  препоръчал  да  се  обучават  жени  които
могат  да  разказват  Корана  те  се  наричат  (Жени
мючтехиди269)  Такива жени е имало по него времето
и една от тях е била Айше (радиаллаху анху) жената
на Пророка Мохамед (Мир и благословия да му даде
Аллах.)

При женитба жената има право да види младоженеца
и  ако  не  го  хареса  може  и  да  се  откаже.  Дори  и
роднините ѝ, и младоженеца да я насилят. Тя като не
иска не може да се омъжи на сила както са правели
едно време. Булката е длъжна да вземе мехир270 като
се омъжва за да се вземе под гаранция ако се разведе
да  може  едно  известно  време  да  се  издържа.  Тя
напълно е свободна да харчи както си иска от него.

Мъжът  й  не  може  да  я  обижда.  Той  не  трябва  да
забравя, че тя му е приятел в живота и не може да я
оставя сама в къщи при най-малката пречка. 

Пророка Мохамед казва това:  Най-добрия от вас е

269 Ислямски учен, който прави преценки въз основа на Муджахидин, айети и 

хадиси; Ислямски адвокат; учен,

270 Мехир е дарът на пари, имущество или облаги, който мъжът се задължава да 

даде на жена, докато се жени по ислямско право
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този който се държи добре и уважително с жена
си271. В къщи да забавлява и разсмива жената е дълг
на мъжа. Той има и дълг за задоволяването на жена
си по полов път. Тези които не мислят за жените си и
веднага се втурват в половия акт той ги е оприличил
на петел. Тоест без любовна игра с ласки и целувки
не е препоръчвал половия акт272. 

Примерно ако мъжа има и други роднини в къщата а
жената  не  иска  да  живее  с  тях  той  е  длъжен да  ѝ
осигури друг дом. 

Жената има право да се вижда най-малко един път в
седмицата с майка си и баща си. Не трябва да  ѝ се
пречи в това отношение.

Жената има право да работи на такива места където
няма да засегне мъжът си.

Това което изредихме са няколко примера от големи
хадис и фъкъх книги които изреждат правата на мъжа
и жената. Тоест това не са (примери)  а са човешки
закони които не могат да се пренебрегнат с нищо на
света. Казват, че по черно море и на долу по Анадола
жените работят тежки работи като мъже и набеждават
исляма за това. Ние им отговаряме с това, че Ако те
работят на такава работа в това исляма няма никаква
вина  имат  вина  тези  които  са  ги  отдалечили  от
исляма. И това че жената е тръгнала да работи като

271 Buhârî, Nikâh 43; Müslim, Fezâil 68
272 , Gazlay, Ilya IV/52. Лотоедно виж в Suyûtî, el Camiu's-Sağîr (Fethu'I-Kadîr ile) 

VI/323
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мъж не можем да виним исляма за това. 

Както жените имат права над мъжете така и мъжете
имат права над жените си. 
Аллах казва в един от айетите си:   Мъжът е с едно
ниво по висок от жената273.
Това е, защото Аллах е дал отговорността на мъжа да
бъде глава на семейството 
Мъжът е сътворен с такъв капацитет който паства за
управляващ  семейство.  Жената  е  длъжна  да  му  се
подчинява  и  да  бъде  с  него  в  добри  отношения
постоянно за да може мъжът да си върши работата
както  трябва.  Пророка  разказва:  Ако  жената  се
кланя пет пъти на ден и си пази целомъдрието, и
пости  през  месец  рамазан,  и  се  покорява  на
мъжът си райските врати са отворени за нея274. 

Аллах е създал жената като господарката на домът
си. Както мъжа е длъжен да осигури прехраната в
къщи  така  и  жената  е  длъжна  да  осигури
домакинската  работа,  защото  жената  е
домакинята,  защото Аллах я  създал способна да
бъде господарката на домът си.

70. Длъжни ли са жените да се забулват?
Казват,  че  в  Корана  не  пише  за
забулването.   

След като всичко е чисто и ясно за забулването някои
273 Bakara, 2/228
274 Buhârî, Miskat, II/202.
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които се пишат за ‚‘‘Улемии‘( знаещи) те подтикват
този въпрос по такъв начин за да объркат на някого
главата. И ние сме свидетели на това. И знаем кое е
правилно. Ако те бяха прочели тридесет и първи айет
на сура Нур щяха да разберат от думата (хъмар) което
значи (връхна дреха) и щяха да разберат доста много
от това. Аллах казва това: 

Кажи на вярващите жени да не гледат чуждото да
си махнат очите от харама ( забраненото)  да си
пазят  целомъдрието.  Кажи  им  да  си  затворят
косите,  и  да  си  пуснат275 шамиите  (забрадки)  на
нивото на гърдите, и да не показват срамните си
места, и да се обличат широко. 

Като е слязъл този айет е предупредил всички жени
да не пускат забрадките си зад гърба а да си затворят
и гръдната част276 това за тях е по добре ако искат да
знаят и е дадена заповед от Аллах за да се спазва. 

Жените които са чули този айет за първи път тогава
те непременно са се затворили даже някои жени били
много бедни и няма ли плат та са си скъсали277  някоя
дреха за да се забулят.

Един ден дъщерята на Ебу Бакр влязла с една тънка
дреха  при  Пророка  Мохамед  алейхи  селям.  И  той

275 Nur suresi, 24/31

276  предната част на тялото между началото на гръдния кош  и шията.

277 Buhari, Tefsiru Sure 24:12; Ebu Davud, Libas:29.
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обърнал  лице  от  нея  и  рекъл:  „“О,  Есма  без
съмнение жената като мине пубертет трябва тези
и  тези  места  освен  ръцете  и  лицето  да  се
затворят278. 

Който не знае  за тези хадиси той не  може да  дава
съвети по темата. А тези дето знаят и се правят, че не
знаят непременно да се поправят преди да е дошъл
съдния ден.

В  сура  Нур  е  разказано  как  жените  трябва  да  се
затворят за да си опазят целомъдрието. Това включва
главата и косата и след този айет всеки се е забулил,
защото е заповед от Аллах. 

За това от него време до днес се е стигнало до едно
мнение,  че  освен  ръце  глезени  и  лице  всичко  е
аврет279. И се спазва строго до ден днешен. 

71.Защо е нужен хиджаба?   

Кажи на вярващите жени да не гледат чуждото да
си махнат очите от харама ( забраненото)  да си
пазят  целомъдрието.  кажи  им  да  си  затворят
косите,  и  да  си  пуснат  шамиите  (забрадки)  на
нивото на гърдите,  и  да  не  показват  другите  си

278 Ebu Davûd, Libâs, 31

279 Aврет са срамните места, които трябва да бъдат покрити.
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срамни места освен лице, и ръце, и да се обличат
широко това за тях е по добре280. 

В Коран-и Керима и в много други хадиси има айети
за забулването и това пак е мъдростта на Аллах. Дори
да няма мъдрост жените са длъжни да спазят това,
защото то е  заповед от Аллах ако искате да знаете
Аллах никога не прави без мъдрост ни  неща. Разбира
се има и изключения. Специално за забулването е дал
заповед и жените трябва строго да го спазват. 

Мъдростите  на  забулването  са  доста  много  в 24та
лема от Рисале-и Нур ви съветваме да си набавите
нужната  информация  тук  ще  дадем  само  няколко
примера:

1.  Хиджаба  е  нужен  за  жените,  защото  жената  е
създадена слаба,  мила,  привлекателна,   по принцип
жената избира някой да я заобича и да пази децата ѝ
от беди и така влиза под надзора на мъж. Хиджаба
има специална сила която пази жената от зли очи и
автоматично  не  се  харесва  на  други  мъже  което  е
плюс за нея и семейството ѝ. За това е длъжна да се
забулва, и има такава склонност, защото е жена и е
привлекателна.  Представете  си  две  бонбони  една  е
отворена а другата е затворена тази която е отворена
ще има доста залепнали мухи по нея а тази която е
затворена ще си е чиста.

2.  Шест или седем от десет жени са или възрастни
или грозни за това те не искат да показват грозните

280 Nur suresi, 24/31
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си  части  или  пък  са  много  ревниви  и  не  искат  да
бъдат сравнявани с други по хубави или по грозни
жени за това се забулват. Има и жени който ги е страх
от  изнасилване  или  клевета  пред  мъжа си.  За  това
предпочитат  да  се  забулват  за  да  избегнат  тези
неприятности.

3.   Човек  би  му  станало  не  удобно,  когато  чужди
погледи  лазят  по  тялото  му.  Да  речем една  хубава
жена  се  е  облякла  разголено  тя  може  да  хареса
погледите на двама от десет мъже а от другите ще се
чувства неудобно. Пък и на жена която фътрата281 ѝ
не се е развалил е приятна и изглежда мила. И поради
това тя може да не се чувства добре от чужди погледи
за това тя има нужда да се затвори за да се чувства по
добре. 

4.  Мъжете  никога  не  могат  да  стигнат  жените  по
грехове.  Примерно  в  една  харам  връзка  която  е
напълно забранена мъжът не губи много материално
или  физично,  но  жената  губи  доста  за  седем осем
минути удоволствие  тя за наказание може да носи
девет месеца тежест която ще изкара на яве и седем
осем години ще се мъчи да го гледа сама без мъж
това е голям грях за седем осем минути удоволствие.

За съжаление днес има доста такива случай. За това
жената  трябва да  се  пази.  Да  спазва  заповедите на
Аллах. Това ще я предпази от зли очи и от евентуално
грешна връзка с някой не познат.

281 Природа.
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5.   Жената  и  мъжа  са  обвързани  не  само  тук  на
земята,  но  и  в  отвъдното  са  приятели.  Една  жена
трябва да  се  носи така,  че  да  няма чужди погледи
върху себе си това е по добре за нея и за мъжът ѝ. Тя
не  трябва  да  го  кара  той  да  ревнува  това  не  е
здравословно.  За  това  тя  трябва  да  се  съобразява
доста много с него, защото така е по редно. 

6. За щастието на едно семейство е нужно доверие и
разбирателство  между  двамата,  когато  започнат
разголванията на жената пред хората това вреди на
доверието им между тях. 

7.   Преди  женитба  жената  се  нуждае  силно  от
хиджаба  за  да  се  предпази  от  зли  очи.  Пък  и
разголеното  ходене  намалява  законните  женитби  и
това може да доведе до развалено поколение. 

8.  Не-целомъдрието може да доведе чуждите мъже за
по голямо желание за полов акт и това не е на добре,
защото така се разваля възпитанието което те имат и
това  застрашава  честта  както  на  жените  така  и  на
мъжете.  За  това  обърнете  внимание  как  се  носите.
Обличайте се прилично и бъдете щастливи.  

72. Искаме да знаем за девиците в рая? Ако
мъжът  ми  отиде  в  рая  ще  му  дадат  ли
девица? Или девици?   
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Преди всичко един мюмин (вярващ) трябва да приема
забраните и заповедите на Аллах. 

Аллах и неговият Расул като решат нещо другите
нямат  право  да  избират  друго.  Те  вече  са  го
решили и са ни го предали, защото те знаят най-
добре. Ако не се съгласим с тях (Хаша) тогава сме
в пълен провал завинаги282. 

Девиците:  Аллах  е  създал  райски  жени  с  цел  да
служат на тези които ще влязат в рая. Разбира се това
не  е  ограничено  само  с  това.  На  Аллах  мъдростта
няма край. Щом той ги е създал и е казал, ще служат
на тези които спечелят рая това без съмнение е така.
Сега това девици ли са или не какво значение има? 

Най-голямото изпитание на един мъж е да седи на
далеч от (зина) извън брачен полов акт. 

“ Красива жена с добра позиция, когато пожелае
да бъде с някой мъж, и той каже аз имам страх от
Аллах, и няма да го направя в съдния ден той ще
бъде  възнаграден  както  никога,  и  ще  е  под
приятна сянка283

Тоест  той  ще  бъде  възнаграден  със  слуги  които  за
винаги  ще  му  служат  за  това,  че  не  е  съгрешил с
чужда жена. 
 

282 Ahzab, 33/36
283 Buhari, Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudüd 19; Müslim, Zekat 91. Ayrıca bk. 

Tirmizî, Zühd 53; Nesaî, Kudat 2
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За райските жени научаваме първо от Корана после
от хадис книгите. Трябва да се опазим от чувства към
тях, защото това може да доведе до неверничество.
Ние първо трябва да следим благословията на Аллах
вместо да се чудим на кого какво ще даде Аллах в
рая.  Ако  една  жена  започне  да  мисли  за  райските
жени още от тук тогава може да има голям проблем с
това, защото условията там ще бъдат съвсем други от
тук.  За  това  не  е  удачно  да  се  задават  или  мислят
такива  въпроси  като  (  Мъжът  ми  ще  получи  ли
девица?) това може да ядоса Аллах всевишния. Там
ще бъде различно от тук. 

Абдуллах  Ибн-и  Аббас  разказва  тази  разлика:  “
Между райските създания и земните само имената
си спохождат друго всичко е различно284. 

Това  трябва  да  го  разберем  много  добре  за  да  не
повлияе на слугуването ни на Аллах. 

За рая Аллах всевишния разказва това:  „“ В рая ще
има всичко каквото окото харесва. И вие там ще
останете завинаги285. 

Подобни  айети  и  хадиси  ни  съобщават,  че
мюсюлманин и мюсюлманка като влязат в рая те ще
са завинаги щастливи на най-високото ниво.

“ Преди  съпрузите  им  нито  един  джин  ги  е

284 Taberî, 1/135; İbni Kesîr 1/63; Kurtubî, 1/240.

285 Zuhruf, 43/71,
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докосвал286.“ 

Ние  направихме  така  че  райските  девици  да  са
отдадени към съпрузите си от (Асхабъ Ийемин.287 )
Мъжете които са от сподвижниците.288

В рая няма чувство за ревност. Жената тук на земята
е в изпитание ако тя започне да си мисли как на мъжа
ѝ ще му се дадат девици тогава тя губи. Вместо да се
стегне и да си спечели рая, тя ако тръгне да се трови с
безсмислена  ревност  тогава  си  губи  райския  вечен
живот. 

Там  няма  да  има  ревност.   Жената  която  спечели
изпита си тук на земята в рая тя ще бъде по хубава
даже и от райските девиците, защото от една страна
тя се бори със сатаната а от друга страна с желанията
на душата си. И след като са спечелили тази битка
Аллах ще ги вкара в рая, защото са го заслужили а
девиците не са влезли в рая защото са спечелили от
този живот нещо. Те са просто създадени в рая. 

Девиците ще слугуват на тези които са влезнали там
от  земята.  Там  ще  има  и  младежи  които казват
Гълмани289  те  ще  слугуват  на  тези  които  са  от
земята.  Жените от земята няма да са слуги. Те със
съпрузите  си  ще  бъдат  обслужвани.  Пророка
286 Rahmân, 55/56,
287 Означава че придружители на клетвата които ще получат книгата с добрите 

им деяния от дясната страна в съдния ден.
288 Vakıa 56/36-38
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Мохамед алейхи селям разказва в един от хадисите си
това:  Юммю  Селлеме  е  дошла  при  Пророка
Мохамед  и  е  питала  я  Расулуллах  кой  е  по
превъзхождащ? Ние жените или райските девици?
И  Расулуллах:  Превъзходството  на  жените  пред
девиците  е  като  човешкото  лице  пред  един
астар290.  Юммю Селлеме е попитала защо? И той
отговорил: Защото жената се е кланяла пет пъти
на ден постила е в месец рамазан и е споменавала
Аллах в ежедневието си291.

С всичко това заедно, Аллах е разрешил на мъжете да
се  женят  с  повече  жени,  защото  Аллах  знае,  че
жените  не  харесват  това,  и  за  да  види колко  те  са
откровени, и превързани към Аллах той ги изпитва
по такъв начин. Аллах настина знае кого как и с какво
да изпита. Ревността е донякъде е добре а донякъде е
лошо нещо. И заради тази ревност да мислят за в рая
на  кого  ще  му  дадат  девици  е  пълно
самоунищожение.
Има още едно нещо за жените дали и те искат повече

289 Това означава млади хора, на които е възложено да служат на влезлите в 

рая хора и никога да не остареят.

290 Подплата: Тънък слой плат или кожа, която се поставя от вътрешната 

страна на дреха или кожа, за да са По-трайни.

291  Tabarânî'den naklen; Mevdûdî, Tefhîmü'l-Kur'ân Terc., VI. 81
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мъже както мъжете искат повече жени? 

На кратко; В природата на не развалила се жена няма
желание да е с двама или с повече мъже, защото това
е против природата на жената това ще продължава и в
рая така.

73. Който върши много грехове можем ли
да го наречем кяфир неверник? 

Според  Хората  на  Суннета292 този  който  върши
много  грехове,  но  вярва  в  Аллах  и,  че  исляма  е
единствената правилна религия не можем да наречем
кяфир неверник или отричащ. Дори и да е грешен не
влиза  в  тези  класове. Той  само  може  да  се  нарече
фасък293. И заради греховете си могат да горят в ада,

292 Ехли-суннах, Голяма част (90%) от мюсюлманската общност, 

която приема Пророка и сподвижниците за пример. Накратко е 

известен като „сунизъм“. Тази група е известна още като „ехли суннет 

уал-джемаат“, защото е посветена на суннета и не се отклонява от духа 

на суннитската общност.

293 Фасък; Тези, които не вярват и не се подчиняват на Аллах и 

Пророка, въпреки че вярват те изоставят и своите религиозни 
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но след като си ги изплатят те ще излязат от ада и ще
влязат в рая. Този който е извършил големи грехове
не може да го наричаме кяфир. Впрочем в един грях
може  да  има  път  към  богохулство  и  това  може  да
доведе човек да стане кяфир. 

Мюсюлманина  ако  направи  грешка  или  ако  не
изпълни задължението си той трябва да  се  чувства
гузен. Ако не изпълнява фарзовете (задълженията) и
ако  върши грехове  и  не  се  чувства  зле  от  това  се
разбира,294 че  той е  изгубил най  важното в  него  и
това е имана (вярата)

Във  всеки  един  грях  има  път  който  води  към
богохулство295. Това  показва  голямата  истина  така
този който извършва един грях и продължително го
прави, идва един момент в който той не може да се
откаже без да го върши, и му става навик, и това се
крие подло в  сърцето,  и  един ден това  може да се

задължения и извършват грехове. Всеки невярващ е фасък, но не всеки 

фасък е невярващ. (Фасък е подъл човек)

294 Извършването на големи грехове свободно и игнорирането на 

разкаяния е доказателство, че той/тя няма дял от вяра, Саид Нурси, 

Емирдаг лахика.

295 Рисале и Нур втората лема
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превърни в богохулство  (Във всеки един грях има
път който води до богохулство296 да опази Аллах от
такава беда всички ни амин.

За да не се излъгваме от сатаната трябва да оставим
неговите игри и да се поправим още докато имаме
време на този свят.

74. Имали грях който не се прощава?   

Няма грях който не се опрощава стига да кажем
тевбе  и  се  отречем  от  греха. Разбира  се  стига
тевбето да бъде спазено както си му е реда. Великия
Аллах  няма  грях  който  не  прощава  стига  да  бъде
спазено  тевбето  тоест  насух  тевбе  което  значи
разкайване след греха и искане на прошка от Аллах.
И повече да не се извършва греха от ново. За един от
греховете  без  тевбе  който  Аллах  няма  да  прости
никога  това  е   (ширк)  което  значи  да  сравняваш
дадено нещо със самия Аллах.  Греховете след това
ако Аллах пожелае ще ги опрости..

Големите грехове са следните.

Да сравняваш Аллах с  нещо, убийство,  клевета,
извънбрачен полов акт (зина) бягането от война,
правенето  на  магия, да  се  взема  това  което  се

296 Bediüzzaman, Lem'alar, s. 7; Mesnevî-i Nuriye, s. 115
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полага на сираците, да се противоречи на майка и
баща, близко до камъка на мека да се върши грях,
Лихварство,  кражба,  пиенето  на  Алкохол,
играенето на хазарт, и вземането на полагаемото
на друг, 

Най-големия  грях  е  непознаването  на  Аллах  и
подиграването  или  опит  за  заместването  на
собствените му глаголи. 

Аллах  никога  няма  да  прости  (ширк)  ако  няма
тевбе.  С  изключение  на  това  Аллах  прощава
всичко което пожелае, но да го сравняват с нещо е
голям грях и клевета към всевишния297.
С това показахме, че всичко освен ширк се прощава.
Ако  някой  се  откаже  от  ширк  и  повярва  в  Аллах
разбира се, че Аллах ще му прости. Като се замислим
и това се прощава.

Един  вярващ  човек  не  е  редно  да  спира  да  има
надежда от Аллах колкото и грях да е извършил той
трябва да е между страхът и надеждата, но никого не
трябва да обръща гръб на Аллах. Това обясняват тези
айети: О, хора които сте прекалили с греховете си,
никога  не  губете  надежда  от  моето  милосърдие.
Без  съмнения  Аллах  прощава  всички  грехове,
защото той е най-милосърдния298. 

О, моят Расул уведоми ги за мен; Да уведоми ги за
мен. Кажи им, че съм много прощаващ и че съм

297 Nisâ, 4/48
298 Zümer, 39/53
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най-милосърдния,  но и наказанията ми са доста
болезнени299. 

Ебу  Сайд  ((радиаллаху  анху))  разказва;  Расулуллах
алейхи  селяту  весселям  казал:  Преди  вас  сред
живите  имаше  един  човек  който  беше  убил  99
човека.  В  търсенето  на  най-знаещият  човек
разпитал, и са го пратили при един знаещ, и той го
е питал: дали има възможност след като е убил 99
човека да се опрости, и да каже тевбе, и той му е
казал, че няма такова тевбе, и той взел, че убил и
него, и убийствата станали сто.

 И продължил да търси най-знаещият човек, и от
село  на  село  най-накрая  го  е  намерил,  и  му  е
казал: Аз убих сто човека има ли възможност да
ми се прости? А този Алим (знаещ) му е казал да
има. Алима казал: Какво може да попречи да не
кажеш тевбе? И добавил това: Отиди към изток, и
там ще намериш хора които се кланят на Аллах, и
ти ще се кланяш с тях заедно, но никога повече не
се връщай в родното си място, защото там е лошо
място.

И така човека тръгнал към това място, но по пътя
срещнал  ангела  на  смъртта,  и  той  му  е  взел
душата,  и  като  са  дошли  милосърдните,  и
наказващите  ангели  са  изпаднали  в  не
разбирателство.  Милосърдните  ангели  казали
този човек каза тевбе от сърце ние ще го вземем,
наказващите  ангели  казали,  но  той  не  направи

299 Hicr, 15/49-50
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нищо благо на този свят, не! Ние ще го вземем. И
както спорят е дошъл  един друг ангел при тях, и
ангелите  го  направили  съдия  за  да  направят
правилния избор, и ангела съдия е казал измерете
мястото от където е тръгнал до къде е стигнал, и
вижте коя страна е по близка добрата или лошата
страна, и те са измерили, и видели, че с една педя
е по близко към добрата страна, и веднага са го
взели милосърдните Ангели300.

75.Какво е прелюбодеяние?

Прелюбодеяние е полов акт между мъж и жена които 
нямат брак. Полов акт след годеж без брак е също 
прелюбодеяние. Прелюбодеянието в исляма, и в 
предишни небесни религии е прието за харам, и е 
прието за много грозна постъпка. Това е един от най-
големите грехове.

Избягвайте прелюбодеянието, защото това е 
грозна постъпка и много лош път.301

300 Бухари: След толкова много добри новини се чудим как още 
има хора които са без надежда.
301 İsra, 17/32.
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Те освен на Аллах не се молят на други богове, те 
не убиват невинни хора, и не прелюбодействат, и 
който извърши такива дела, ще бъде наказан 
много тежко302  

Наказанието за извършване на прелюбодеяние на не 
омъжена жена и не женен мъж е в айета,303 и на женен
мъж и омъжена жена са стабилно посочени в 
суннета.304 Наказанията за прелюбодеяния и кражби 
се прилагат от държавни упълномощени служители. 
Ако държавните органи не прилагат тези наказания 
никой друг не може да ги приложи. При това 
положение се изисква този който е направил тези 
грешки да се отрече от тях и да извърши тевбе.

Великия Аллах заповядва това: На прелюбодейката 
жена и прелюбодееца мъж им ударете по сто тояги
по гърбовете. Ако наистина вярвате в Аллах, и в 
деня на отвъдното спазвайте тази заповед, и не ги 
жалете. И нека някои от вярващите да 
свидетелства за тяхното наказание305 

Няколко хадиса за прелюбодеянието:

Когато човек извършва прелюбодеяние имана 
(вярата) го напуска и остава над главата му като 

302 Furkan, 25/68.
303 Nur. 34 /2.
304 Hadis, Muslim, Hudüd:24 
305 Nur, 34/2.
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облак. И като напусне прелюбодеянието имана 
(вярата) се връща обратно в него.306

Вярващият не може да прелюбодейства. 
Вярващият не може да краде. Вярващият не може 
да пие Алкохол като вярващ. Ако това се 
извърши вратата на тевбе е още отворена за този 
човек.307 

Прелюбодеянието на очите е гледането на 
забранени неща, прелюбодеянието на ушите е 
слушането на харам, прелюбодеянието на ръцете е
докосването на харам, прелюбодеянието на 
краката е ходенето към харам, чувството идва в 
сърцето и то желае, и половия орган го 
осъществява или го изкарва напразно.308

О, Али ако внезапно погледнеш харам не 
поглеждай повторно. Защото първия път е 
опростен, но втория е вече грях309

Опрощава ли се този които прелюбодейства? 

В айета свързано с тевбето великия Аллах казва това:

306 Hadis, Ebu Davud, Sünnet 16, (4690) Tirmizi, iman 11,2627.
307 Hadis, Buhari, hudüd, 20.
308 Hadis, Buhari, isti’zan 12, Kader 9; Müslim, 20-21 отделно виж. 
Ebu Davüd, Nikah 43. 
309 Hadis Ebü Davud, Nikah, 42-43/2149; Tirmizi, edeb 28/2777; 
Heysemi   VIII, 63. 
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О, вярващи с насух тевбе се кажете тевбе и Аллах 
да ви прости грешките, и да ви настани в рая с 
течяшти реки.310 

И така Аллах обявява, че ще прости на тези които 
извършат насух тевбе. Тевбето насух което се 
споменава в айета и хадиса ни го обяснява по този 
начин.

Насух тевбе е: Разкаяние от грехове, спазването на
задължителните молитви, да няма злоба и 
враждебност, сдобряване със сърдитите, и да се 
вземе категорично решение за което да не се 
повтаря същия грах.311 

76.Защо е харам свинското месо тоест защо
е забранено да се яде свинско месо? 

Едно нещо ако е харам то е харам, защото Аллах го е
направил  харам.  А  едно  нещо  ако  е  халал  това  е,
защото пак Аллах го е направил халал всичко прави
Аллах и всичко му се подчинява. 

Като  обърнем  внимание  на  харам  и  халал
забелязваме, че това което е харам е доста по вредно
за тялото от колкото полезно. Като се задълбочим в
него ни става още по ясно колко гнусно е то. 
Алкохола и хазартните игри са факт и пример на това.

310 Tahrim, 66/8.
311 Hadis, Kenzü’l-Ummal,2/3808.
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Като  сравним  вредността  им  и  полезността  им  се
убеждаваме,  че са по вредни от  колкото полезни312.
Днес  науката  приема  свинското  месо  за  една  от
вредна  консумативна храна.  А и в  Корана се  казва
открито, че свинското е забранено за ядене: Аллах ви
забрани  да  ядете  леш  (развалено  месо)  кръв,
свинското месо  и животно което не  е  заклано в
името на Аллах313. 

Великия Аллах е сложил тези забрани за да може да
се пречистим и да сме подходящи за Дженнета тоест
(рая). Нашето задължение е да спазим тези заповеди
и да станем подходящи пред Аллах за неговият рай. 

Тези заповеди имат голяма значения за всеки от нас.
Аллах  за  нас  е  създал  доста  храни  които  са
здравословни  и  някои  вредни  за  нас  неща  ги  е
забранил,  защото  той  е  най-щедрия  и  най-
милосърдния.

Той не е дал на никого тежест която не може да носи.
Неговите забрани и заповеди са много лесни и всеки
би могъл да ги изпълни с лекота. Като се замислим:
Човек като не яде свинско месо какво губи?

Каталога на живота е Корана, един инженер знае как
работи механизма на машината която е сътворил и го
е обяснил в каталогът си. Аллах ни казва в Корана, че
свинското месо е вредно за нас и е забранено да го
ядем.

312 Bakara, 2/219
313 Bakara, 2/173; Nahl, 16/115; Mâide, 5/3; En'âm, 6/145
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Човешкото тяло е уникалното изкуство на Аллах и
Аллах най-добре ще знае какво е нужно на това тяло
и  какво  е  вредно  за  него.  Щом  Аллах  е  казал
свинското ви го забранявам! На нас се пада да спазим
неговата  забрана  и  да  сме  по  здравословни  и
спокойни.

Някои  даже  си  казват,  че  споменаването  на  името
свиня  или  прасе  е  забранено.  Някои  мислят,  че
самото живот е прокълнато. Не това не е така! Нито е
прокълнато  нито  пък  е  забранено  да  се  споменава
името му.  Просто не  трябва  да  ядем от  месото му.
Нищо не губим ако не ядем свинско месо. 

77.Кога се е забранил алкохолът? И каква
е причината?  

Алкохола  се  забрани  след  четвъртата  година  на
мигрирането  на  Пророка  Мохамед  алейхи  селям.
Точно,  когато се  изпъдиха евреите  на  Надир точно
тогава се забрани и Алкохола.

Някои хора имат грешно мнение за забраняването на
алкохола. Впрочем това така си го тълкуват. Един ден
Пророка Мохамед алейхи селям е видял двама човека
да си говорят приятно, и от това много се е зарадвал,
но след известно време като са станали пияни са се
скарали, и от това му е станало много тъжно, и казал
пиенето  е  вече  харам.  После  са  казали  пиенето  с
мярка  без  да  ставаш  пиян  е  позволено,  но  за
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съжаление  и  това  не  е  така.  Алкохола  е  напълно
забранен за всеки! За жалост тези които мислят, че
алкохола  в  малки  количества  не  е  вреден  са  доста
много и са в ужасна заблуда. 

 Така се забрани алкохола. 

Когато  Пророка  Мохамед  алейхи  селям  мигрира  в
Медина  мюсюлманите  по  него  време  също  пиеха
алкохол и играеха хазарт. Те са го питали за алкохола
и  хазарта?  Точно  в  него  момент  Омар  (радиаллаху
анху) се помоли на Аллах и каза: О Аллах кажи ни
правилното  за  пиенето  и  хазарта,  след  малко
изчакване дойде откровение на Пророка  Мохамед и
Аллах каза: Питат те за алкохола и хазарта? Кажи
им: В тях има голям грях и малко полезност, но
грехът  е  по  голям  от  ползата  им314.  Дойде  с
откровение315 и този айет забрани Алкохола.

И някои от мюсюлманите оставиха алкохола и някои
продължиха  да  пият,  но  след  това  се  появиха
неприятни  моменти.  Един  от  придружилите  на
Пророка сгреши при молитвата и вместо да направи
дадените движение в намаза той сбърка  къраата316 и
направи обратното. И Омар (радиаллаху анху) пак се

314 Bakara Sûresi, 2/219.

315 Спускането на свещени слова (откровение)  до пророците  чрез ангела 

Джибирил и след това тези слова са написани и превърнати в книги .
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помоли на Аллах и каза:  О,  Аллах моля те дай ни
категоричен  айет  за  Алкохола.  След  малко  чакане
дойде и следващия айет.   

О,  вярващи,  когато  сте  пияни  докато  не
изтрезнеете  и  знаете  какво  казвате,  и  ако  сте
джунуб, (не измити след полов акт ) и ако не сте на
път317 докато  не  си  вземете  (Гусюл)  тоест  (не  се
изкъпете)  не  се  приближавайте  към  намаза318.
това беше втората забрана за Алкохола. 

До  тогава  имаше  един  мюсюлманин  който  много
пиеше. И мюсюлманите казаха я Расулуллах ние няма
да пием като ще се молим Пророка замълча и нищо
не  каза,  когато  беше  време  за  молитва  се
предупреждаваше нито един пиян да не се наближава
към молитвата. Въпреки това един от мюсюлманите
вечерта  се  напи  и  дойде  на  вечерната  молитвата.
Омар  (радиаллаху  анху)  пак  се  помоли  и  каза:  О,
Аллах  дай  ни  още  по  категорично  решение  за
Алкохола. И дойде следния айет. 

О вярващи, пиене на алкохол, хазарт, кланяне на
идоли  и  лотарни  игри  са  една  мръсотия  на
шейтана (сатаната) пазете се от тях за да може да
се спасите. Без съмнение шейтана иска да вкара
помежду ви  ненавист и иска да ви държи на далеч
от намаза. Вие вече нали се отказах те319?
316 Къраат е, когато застанем в право положение на намаз и четем това 

положение се нарича Къраат. 
317 Teyemmüm
318 Nisa Sûresi, 4/43
319 Mâide Sûresi, 5/90-91.
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 И след това мюсюлманите казаха:  О Аллах ние се
отказахме от хазарта и пиенето. И това беше трета
и последна забрана. И с това вече се забраняваше от
Аллах за мюсюлманите, и стана напълно харам. Дори
и една капка си е вече харам. 

След  това  по  пътищата  почна  да  се  разчува  за
забраната  на  алкохол,  и  мюсюлманите  изсипаха
всичкия алкохол който имаха в къщите си на пътя, и
стана като порои от вино. 

По тази тема има още айети: Без съмнения Аллах е
проклел пиенето, производителя му, мястото къде
се  прави,  този  който  го  пие,  и  този  които  кара
хората да го пият, този който го носи, този който
кара да го носят, този който го продава, този който
го  купува,  и  този  който е  изкарал пари от  това
Аллах ги е проклел320.

Причината за забраната на Алкохола е: 

Сура  нахл  67мия   айет обяснява,  че  пиенето  на
алкохол не е хубаво и, че е нещо не-прилично, и не-
полезно за хората. Даже с този айет се разбира, че и
за напред пиенето на алкохол ще бъде забранено.

Деветдесетата  Сура  Майде  която  обявява
алкохола  за  Харам.  Обяснява  мъдростта  на
забраните  по  този  начин:  Работата  на  сатаната  е
мръсна и пречеща на щастието. Отваря пътища

320 Ebû Davud, Sünen, 2:292.



231

към  побой  и  не  дружелюбност.  най-вече  е  не
здравословно за тялото на човека. Става причина
за  да  се  забравят  важни  дела  като  например
споменаването на всевишния Аллах. 

Нека се откажем от тази отрова която ни отдалечава
от  правилния  път  нека  кажем  тевбе  и  го  оставим!
Това е сто процента в наша полза. 

78. Защо хазарт лото и спортните игри са
забранени?   

О вярващи, пиене на алкохол, хазарт, кланяне на
идоли  и  лотарни  игри  са  една  мръсотия  на
шейтана (сатаната) пазете се от тях за да може да
се спасите321.

Игрите  който  са  с  залози  след  като  едната  страна
печели а другата губи всички тези игри са обявени за
харам, защото страната която печели няма заслуга на
парите  тоест  без  труд  спечелени.  Плюс  това  от
срещната страна има губещи и разкайващи се хора.
Това никак не е хубаво и за двете страни. 

Това  включва  тото,  лото,  футбол  и  състезания  на
коне. Щом има залози е харам тоест забранено. Това,
че някои фирми се възползват в името на добро не
значи, че и те не вършат харама. Пророка Мохамед

321 Mâide, 5/90.
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алейхи селям казва: След спечелена сума от хазартна
игра дори и да ги дадеш за благотворителност то това
не се приема. 

Исляма  е  забранил  хазартните  игри  до  последно!
Няма значение,  че си играл малко или много те са
забранени. Това важи, и за спортните игри, но ако в
тези спортни игри няма залози. и спортуващите не си
показват  срамните  места  след  като  са  се  облекли
тясно, и не пречи да си извършват намаза тогава няма
никакви проблеми в това. 

Даже  някои  неща  са  суннет,  защото  Пророка
Мохамед е обичал да спортува. И така в рамките на
нормалното  без  хазарт  и  без  разголване  за  спорта
всичко друго е позволено като например хвърляне на
копие,  борба,  плуване,  състезания  по  бягане,  и
състезания  с  коне  е  позволено  ако  няма  хазарт  и
разголване което може да развали Абдеста и намаза
са позволени. 

Но  някои  игри  се  ползват  само  за  хазарт  като
например спорт-лото и тото още други такива игри.
Лотария   лото  и  спорт  тото  са  забранени,  защото
носят специалността на хазарта. Исляма не позволява
на нито една игра с залог да се играе.

 Има една тънкост която може да се извърши и не е
харам. Например хващаме се на бас, че ще те мина на
бягане и ако спечеля ще ми дадеш примерно сто лева,
но ако изгубя няма да ти дам нищо. Тогава това не се
брой за хазарт и може да се допусне само толкова.



233

Какви са щетите на хазарта?  

Може да доведе до психологични проблеми. Може да
докара  до  уязвимост  и  пристрастяване  на  други
забранени неща. Като например (алкохол и цигари)
Заради  хазарта  може  да  не  се  обръща  достатъчно
внимание  на  семейството  и  да  доведе  до  развод.
Може материално да получи големи щети и да има
дългове на всякъде. И доста такива до разрушаване
на семейството и подобни неща. За това не трябва да
играем хазартни игри. И трябва да си печелим парите
с честен труд. Така ще сме по щастливи и ще сме по
успешни в семейния живот.

79.Защо е харам лихварството? Тоест защо
е забранено?   

Ако  не  се  откажете  от  (лихварството)  това
означава,  че  сте  открили  война  срещу  Аллах  и
Мохамед.  Ако  кажете  тевбе  и  се  откажете  от
лихварството  това  което  ви  е  останало  като
капитал си е за вас. И така нито ще си навредите
нито  пък  ще  навредите  на  друг322.   С  този  айет
лихварството е обявено за харам тоест забранено. 

Ако в едно общество няма развито лихварство това
показва,  че то е развито много добре материално и
духовно.

322 Bakara, 2/279
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А  общество  което  е  с  не  развити  религиозни  и
морални  чувства,  и  не  развити  мисли  за  социална
помощ  са  на  такова  положение,  че  за  тях  е
невъзможно да се отърват от лихвите.

Лихвите  в  обществото  като  цяло  причиняват
враждебност, ненавист и завист. С лихвите отслабват
чувствата  за  помагането  на  един  на  друг.  И
милосърдието също намалява, и с течение на време
тези чувства се изгубват. Като се има в предвид, че
целта на исляма е да събуди тези изгубени чувства и
обществото да си помага социално. Също така да има
и  духовна  сила.  Исляма  премахва  враждебността,
ненавистта  и  завистта.  От  тази  гледна  точка
лихварството  е  забранено  във  всички  небесни
религии.

Лихвата  осигурява  печалба  на  една  част  от
обществото  и  така  те  спират  да  работят  и  да
произвеждат.  Те  печелят  само  от  лихвите  така  те
стават и по мързеливи, и не здравословни. 

Да си представим един земеделец който има стока за
500  милиона  с  машини  и  обор  заедно.  Това  което
печели  за  една  година  като  работи  е  по  малко  от
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лихвата на 500 милиона ако той се откаже да работи
и си вложи парите в лихва ще печели повече,  но в
какво състояние ще е държавата ако всеки си вложи
парите в лихви? 

Тези  изкарани  пари  от  лихви  която  част  от  тях  е
харам печалбата я взема само лихваря а  загубата  я
плаща целия народ особено ниско доходните, защото
взетите пари с лихва ги дават с по голяма лихва на
ниско доходни индустриални работници.

Също  така  този  който  дава  пари  на  заем  с  лихва
печели без да се е трудил а този който се труди е в
постоянна загуба. В това няма никаква справедливост
за  това  лихварството  е  харам  за  всички  хора.
Откажете се  навреме докато не е  късно и без  това
капиталът си е  ваш може да си изкарвате парите с
честен труд по пътя на Аллах.  

80.Защо  е  задължително  да  се  говее  през
месец рамазан? За какво е полезно?  

Едното от петте условия на исляма е говеенето през
месец  рамазан.  Говеенето  е  станало  задължително
година  и  половина  след  миграцията  на  Пророка
Мохамед алейхи селям през ислямския месец Шабан
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преди войната в Бедир. Говеенето през месец рамазан
е задължително и това го показват всички книги на
хората  от  суннета с  иджма323  е  потвърдено.  Който
отрече говеенето през месец рамазан той е излязъл от
тази религия. 

“  О  вярващи,  както  за  народите  преди  вас
говеенето  беше задължително сега и за вас така се
написа.  Говейте  през  месец  рамазан  за  да  се
опазите324.

Говеенето  ще ви пази от всякакъв поход и ще ви
увеличи  искреността.  Да  воювате  срещу  глада
жаждата и други желания на душата е доста важно.
Който се кланя на великия Аллах и е решил да воюва
за  него  тогава  той  става  по  силен  в  тяло  и  дух.
Рамазана всяка година идва с десет или единадесет
дена по рано,  и така рамазана може да е  и зимата,
когато  е  минус  40  или  лятото,  когато  е  плюс  40
градуса.  С  това  говеене  човек  един  вид  казва  на
Аллах  аз  съм  готов  да  спазя  твоите  заповеди  при
всякакви условия. 

И като се има в предвид, че човек се сдържа да не яде
и  пие,  и  си  убива  желанията  за  полов  акт  е  нещо

323 Иджма е обединението на Муджтахид (управляващи духовници) дошли от 

уммата Мохамед под религиозна разпоредба в него век.

324 Bakara, 2/183
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велико, и много важно за човека. Човек като остане
гладен  известно  време  започва  да  цени  и  даровете
(храната).  Също  осъзнава  колко  им  е  трудно  на
бедните  които  нямат  всеки  ден  за  ядене.  И  се
възражда едно милосърдно чувство което кара хората
да си помагат един на друг, и да живеят като едно
семейство на земята.

И така тези които имат нужда, и получават помощ от
другите започват да ги уважават повече, и така може
да се стабилизира щастието на земята.  

Пророка Мохамед е казал: Исляма е построен върху
пет истини: 1.  Да се  свидетелства,  че  няма друг
бог освен Аллах, и че Мохамед е негов пратеник
(шахадет)  2. Да се извършва намаза 3. Да се говее
през месец рамазан325 4. Да се посети един път в
живота  Мека  (Хадж)   5.  И  да  се  дава  зекят
(милостиня) дава се на бедните.

говеенето е  като  калкан от  адският  огън.  Също
като бронирана жилетка326. 

Ако  някой  без  причина  напусне  за  един  ден
говеенето през месец рамазан той не може да го
изплати дори и след това цял живот да говее327.

Всяко дело е за Адамовия син само говеенето не е,
защото него аз ще го възнаградя казва Аллах328. 
325 Tirmizi, İman 3, (2612)
326 Nesâî, Savm, IV, 167
327 (Tırmizi, Savm, 27; Ebu Davud, Savm, 38; İbni Mace, Sıyam, 14)

328 Müslim.Siyam, 161
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В рая има една  врата  която  се  казва  Рейян.   В
съдния ден тези които са говеели ще се извикат от
тази врата. И който влезе през нея врата за винаги
няма да почувства жажда329. 

През  месец  рамазан  ако  не  се  говее  без  сериозна
причина то е голям грях. Ако някой направи такава
грешка веднага да се отрече от нея, и да каже тевбе, и
след рамазана непременно да до говее това което е
изпуснал (обезателно.)

Ако нарочно се развали говеенето има наказание330 и
то  е  60  дена  говеене  без  прекъсване.  И  това  е  за
пропуснат един ден. Тоест 60 дена плюс пропуснатия
ден  стават  61  дена  ако  се  напусне  говеенето  без
причина.

Това с довършването на пропуснат гов без причина
се нарича кеффарет (покаяние)  един вид разкаяние и
молба  за  прошка  от  Аллах  за  грешката  която  сме
допуснали.  И  е  достатъчно  да  се  държи  един  път
кеффарет  за  пропуснатите  дни.  Според  Ханефи
Малики Улемиите знаещи фъкъх казват, че е нужно
кеффарет само ако се извърши полов акт. При ядене
и пиене  няма нужда от кеффарет.  

Трябва да сме стриктни с постенето това не е шега
работа. 

329 Tirmizi. Savm, 55

330 Buhârî, Savm, 30-31; Keffârât, 2, 4; Müslim, Sıyâm, 14.
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81.Просветет  ни  за  даването  на  Зекята
(милостиня?)

Зекята  е  за  хора  с  възможности.  Длъжен  е
мюсюлманина  да  даде  зекят  на  друг  беден
мюсюлманин. За да пречисти останалите си пари и за
да  бъде  Аллах  доволен  от  него.  За  това  е
задължително  за  всеки  преуспял  мюсюлманин  да
дава зекят на бедните. Това се състой в петте правила
на Исляма. Намаза и говеенето се вършат с тяло.  А
зекята е поклонение  което се върши със стока. 

Зекята  бе  станал  фарз-ъ  айн331 две  години  след
миграцията  на  Пророка  Мохамед  алейхи  селям.  В
Корана се споменава на 34 места. И  айетите казват:
Кланяйте намаз и давайте зекят332. 

В  исляма  зекята  идва  след  намаза  мюсулманите
много държат да изпълнят тази длъжност. Истината
е,  че  намаза  е  религиозната  стълба  на  исляма  и

331 Фарз айн: Това означава фарз, който трябва да бъде изпълнен от всеки, като

например изпълнение на молитви пет пъти на ден , както и постене през месец 

рамазан.

332 El-Bakara, 2/43-83-110; en-Nûr, 24/56; Müzzemmil, 73/20; en-Nisâ, 4/77
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гаранцията на ислямския живот. А зекята е едно от
най-важните елементи в социалния живот. 

Както  ако  не  се  спазва  дългът  (намаза)  в  едно
общество  тогава  то  е  обречено  да  загине  по-най-
жестокия  начин.  Така  и  ако  не  се  спазва  дългът
(зекят) тогава няма обединение в народа няма  ред и
правила. Това води до лоши последици. Зекята не е
само помощ от богати мюсюлмани към бедни. 

Зекята  е  една  заслуга  на  бедния  от  богатството  на
богатия. Това се обяснява в Корана по този начин:  В
тяхното богатство и бедните които искат и които
не искат имат заслуга333. Тоест на тях им се полага
част от това богатство също.

Богатия е длъжен да плати за бедния.

Ако зекята не се плати на богатство то тогава то се
счита  за  откраднато  а  ако  се  плати  тогава  то  се
пречиства.  За  тази  отговорност  се  мисли веднъж в
годината. Тоест като дойде краят на годината трябва
да се дава зекята. 

Великия Аллах предупреждава тези които не  дават
зекят,  че  в  съдния  ден  ще  ги  посрещне  с  големи
мъчения.

Тези които пестят злато, сребро, и не ги харчат по
пътя  на  Аллах  ето  точно  те!  Уведоми  ги  с
болезнено наказание334.

333 Zâriyât, 51/19
334 Tevbe, 9/34
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Хадис от Ебу Хурейре (радиаллаху анху) заповядва:
Аллах на когото е дал богатство и той не е платил
зекята  на  това  богатство  в  съдния  ден  това
богатство  с  неплатения  зекят  ще  се  превърне  в
голяма отровна змия с две точки над очите ѝ. И в
съдния  ден  тази  змия  ще  бъде  като  гердан  на
врата му или на врата ѝ.  И ще му вика аз  съм
твоето богатство чиито зекят ти не плати335. 

Когато се дава зекята е хубаво да се даде по такъв
начин, че да се види от околните за което да вземат
пример. По този начин има голяма възможност да се
избави от лоши погледи и лоши мисли за него. 

Пък и зекята е дълг на богатия в това няма как да има
и лицемерие.

Но  садаката  не  е  така  като  зекята  садаката  е
(Благотворителност) и като дарявате нещо от себе си
го  правете  тайно  без  да  вижда  никой  това  е  по
сполучливо за вас. 

Имането и парите на които се полага зекята е нужно
да се даде в рамките на една година. Закъснението
без извинение не е удачно.

Ако искате повече да научите за зекята ви съветваме
да се допитате до религиозните власти около вас. 

335 Buhari, Zekat 3
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82.Защо е задължително да се ходи на Хадж
в мека?

Един от Айетите казва: Тези които са богати и имат
здравословна възможност да пътуват за тях хаджа
в Мека е дълг към Аллах336.

Този който вярва в Аллах и приема пратената от него
религия се определя с поклонение. 

Поклонението в широк смисъл е вярващия мюмин да
си подреди живота по такъв начин и да се насочи към
Аллах. Някои поклонения имат определени правила и
като  те  се  спазят  знайно  тогава  те  стават  по
смислени.  Като  например  намаз,  говеене,  зекят  и
хадж.

Особено след като целия хадж е почти с символични
действия е хубаво да се знаят и историчните морални
култури които събуждат мъдростта. 

Защото в заповедите на Аллах има много мъдрост за
този свят така и за отвъдния живот. И хаджа е една от
безгрешната  мъдрост  на  Аллах.  Някои  от  тези
мъдрости могат да се споделят по този начин: 

Всеки човек по природа е в  нужда да  показва, че
е слуга на Аллах. И трябва да се чувства длъжен
да го  показва.  Хаджа дава възможност човек да
покаже  пред  всевишния Аллах  собствената  си

336 Âl-i İmran, 3/97
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безпомощност  и  открито  да  изрази  своята
подчиненост. От друга страна хаджа е поклонение
и  дава  възможност  за  благодарност  към
всевишния  Аллах   който  ни  дарява  с  най-
различни дарове. 

За това хаджа  избавя човек от стоки, вещи, офис и
световна длъжност и ви кара напълно да се обърнете
към Аллах. Това показва също, че се предавате пред
най-могъщия Аллах и че се превързвате към него още
повече. 

Хаджа; Не зависимо от цвета на кожата или различен
говорещ  се  език  не  зависимо  с  какво  се  занимава
човек  там  ходи  всеки  за  една  съща  причина  да  се
извърши  едната  заповед  от  петте  на  исляма.  Това
също показва, че всички са братя и сестри без да се
дели с цвят на кожа или нация там всички са едни
както и на всякъде по света. Това не са сухи и празни
приказки.

Ето  един  пример:  човек  който  има  трилиони  и
управлява  половината  свят  се  облича  със  същите
дрехи с които се облича човек който е беден и едва се
изхранва.  В  Арафат  си  отварят  заедно  ръцете  и  се
молят. В Мека също обикалят около Кааба заедно и
разбира ме, че няма смисъл да се надуваме и перчим
с властта и имането което имаме а да се научим и
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влезем  в  братството  на  исляма  с  което  да  не
забравяме съдния ден.

Това е мястото където вярата ислям е започнала да се
размножава  място  където  е  слязло  откровение  от
Аллах. Пророка и придружилите му са минали през
хиляди  мъки  и  трудности.  Това  е  свещено  място
което  още  от  Адам  първия  Пророк,  и  още  много
други  пророци  са  минали  от  това  място.    Това  е
място за мюсулманите и от това те стават духовно по
силни. За нас мюсулманите е велика чест да посетим
Мека. 

От 4те края на света идват милиони хора с различна
етносът езици различни култури и традиции. А целта
им  е  една.  И  между  другото  подпомага  на
мюсулманите да се видят един с друг също и да се
запознаят един с друг. Да си споделят проблемите да
си създадат връзки един с друг. Даже могат да имат и
делови срещи като например търговия.

С  хаджа  мюсюлманина  има  възможност  да
благодари на Аллах за здравето, за занаята който има,
за  богатствата  които  притежава  с  хаджа  той  се
отблагодарява на Аллах за всичко което има в този
кратък живот.

Хаджа оставя следите и спомените си за цял живот в
човека.  Толкова  дълбоки,  че  те  не  могат  да  се
забравят от вярващите които са били някога на хадж.
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Арафат  който  напомня  за  мястото  в  съдния  ден
където всички ще бъдат на едно място. И това е денят
на махшера (мястото където всички ще се съберат на
едно  място)  тези  които  вдигнат  ръце  на  Аллах  в
Арафат и се избавят от греховете повече никой от тях
не би искал да извърши същия грях на ново.  От тази
погледната  точка хаджа е пречистващ от грехове и
лекуващ от болести. На кратко поклоненията в хаджа
ги  няма  в  ежедневните  поклонения.   Те  са
специфични само за хадж те се определят в следствие
като  голям  морал, социална  сила,  икономична
подкрепа  и  психологична  подкрепа. има  още доста
полезни елементи, но ние тук казваме само няколко
от тях. 

Мюсюлманите  които  ходят  на  хадж  развиват
нравствени  качества  като  търпение,  издръжливост,
понасяне на трудности, да правят същите неща като
се  движат  едновременно с  тълпи от  хора.  Развиват
чувството за помагане  към един на друг. Развиват и
своята нравственост.

83.Някои  казват,  че  курбан  байрама  е
дивост и жестокост? Това вярно ли е?   

Да  знаете  обезателно  едно  нещо!  Тези  въпроси  се
зададени  не,  защото  тези  хора  имат   “голяма“
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чувствителност към животните. Това е защото те не
искат никой да върши това в името на Аллах. 

1.  Това  е,  защото имат  голям гняв  към тези които
изпълняват заповедите на Аллах. За начало трябва да
се каже, че всеки курбан байрям виждаме хора които
не са доволни от това. А ние казваме който не иска да
не яде  от  това  месо.  Това  е  избор.  Великия Аллах
създаде  животните  зеленчуците  водата  въздуха
облаците да слугуват на Адамовия син тоест за нас. 

Този който иска да се възползва от тези дарове може,
но ако не разваля екологичния баланс и това важи за
всеки.

Който  не  иска  да  коли  курбан  може  да  направи
някаква друга благотворителност, но това не може да
заеме мястото на курбана. То е специфично благо в
него  ден  друго  благо  е  друго  а  курбана  е  съвсем
друго благо. 

Тези  които  виждат  курбана  като  жестокост  ги
виждаме  често  на  лукс  места  да  употребяват  най-
хубавите  и  специални меса.  Според статистиките в
света дневно се колят 17 милиона животни. Сега това
го умножете годишно? Представете си каква голяма
цифра  е  това.  И  това  са  шест  трилиона  животни
годишно.  В  света  на  исляма  е  около  три  милиона
животни. И след това виждаме, че в ислямския свят
извън курбана се намалява клането на животни. 

Ето и хората, които са против курбана. 
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Хората,  които ловуват за  удоволствие.  Хора,  които
намушкват  животните  мъчат  и  изтезават.  На
специални покани които предлагат най-вкусните меса
на гостите си. Хора, които допускат голяма змия да
изяде  едно  животно  цяло  и  живо.  Хора,  които
сваряват мозъците на животни, които са още живи, и
тези  които  сваряват  омари  и  раци  живички.  Те
нападат  мюсулманите,  защото  веднъж  в  годината
колят курбан за да ядът и бедните. Наистина е трудно
за разбиране тези, които нападат това благо дело. 

2.Животните  които  са  разрешени  да  се  колят  за
курбан  е  милост  за  хората.  Така  се  възползват
мюсюлманите от месото им и го раздават на бедните
които, не могат да си позволят този лукс както тези
дето нападат това благо дело. 

Представете си да не бяха се разрешили за клане и
само  да  бяха  за  мляко  и  яйца?  След  време  земята
щеше да  е  пълна  с  животни и  щяха  да  умират  по
бавен  и  жесток  начин.  Понеже  не  можем  да  се
възползваме от месото им. Първо щяха да остареят
после щяха да се мъчат при смъртта. Може би щяха
да  са  причина  за  разпространяването  на  много
заразни болести и подобни. 

Ако  нямаше  заповед  за  курбан  те  нямаше  да  са
толкова ценни и нямаше да се намират на този свят.
Може би някои от  тези  животни щяха  да  изчезнат
след  като  нямат  полза  за  човека  както  примерно
“динозаврите‘‘ особено тези които остаряват щяха да
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се  измъчват  много  от  някои  хора.  За  това  великия
Аллах  заповядва  да  ги  колим  по  време  на  курбан
байрам  и  да  се  възползваме  от  месото  им.  Тази
заповед  за хората и за животните е милост от Аллах.

3.  Животните не могат да разсъждават и за това не
могат да имат болки от миналото или загриженост за
бъдещето. Тоест едно животно няма борба за вчера и
утре.  Живее  минутата  в  която  е.  За  това  хора  със
‘‘съзнание‘‘  като  правят  коментари  за  животните
трябва  да  добавят,  че  животните  нямат   тревога
загриженост,   угриженост,  и  печал.  Животните  не
знаят какво е  смърт,  болка при клането.  Примерно
животното като се завали на земята не знае,  че ще
бъде заклано за да се тревожи, че ще го боли, че ще
се  раздели  от  земята  и  даровете  в  нея.  Мисълта
(децата  сираци  жената  вдовица)  няма  как  да  си  го
помисли.  Само при  ножа в  момента  на  разреза  ще
почувства  лека  болка  както  ние  чувстваме  при
ваксина и веднага се спасява от болката. След разреза
не усеща никаква болка. 

Животните нямат ум и поради това те не могат да
имат  болката  като  тези  които  имат  ум  за  това  се
отърват бързо и лесно от болката. Докато при хората
не е така. 

4. Между другото тези които не ядът червено месо
учените  са  го  доказали,  че  здравословно  са  много
слаби.  Като  погледнем  от  тези  гледна  точка  хора
които се против яденето на червено месо или въобще
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месо  тогава  виждаме,  че  са  и  против  за
здравословното  хранене  и  закона  на  Аллах,  който
заповядва да си колим и ядем курбан.

5.  Великият Аллах обикновено е  разрешил на  една
част от животните да се яде от месото им. Специално
заповедта на курбана осигурява екологичен световен
баланс също баланс върху световната  икономиката.
Това е една от истините за животновъдството по цял
свят. Само с тази заповед да  колим и ядем от това
месо се прехранват хиляди дори, и милиони хора а
това не можем никак да го отречем. 

84. Какво е Шериат?

Айетите  на  Аллах  и  суннета  на  неговият  пратеник
Мохамед  алейхи  селям  всичко  това  е  шериат.
Шериат  е  общото  име  донесено  от  исляма.  Това
включва и държавното управление. 

Шериат и религия са едно и също нещо. Религията е
шериат. Шериата е много полезен за нас, защото той
съдържа много важни за нас елементи като например;
вярата  която  стимулира,  и  държи  човек  винаги
позитивен,  и  го  насочва  в  правилното,  когато  е  в
някои не ориентирани моменти. 

Шериата може да ни даде много и дори да спаси на
доста  хора  живота.  Шериата  е  хубав  характер.
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Шериата е произлязъл от исляма чрез Корана който
има  право  да  се  бърка  в  ежедневието  ни  за  да  ни
предупреди за грешките които правим и да ни държи
чисти. Шериата е изваден от Корана с принцип, ред,
дисциплина и  морал.  Шериата  идва от  вечността  и
отива във вечността.

Както  забраната  на  хазарт  идва  от  шериата  така  и
лъженето  се  забранява  от  шериата.  Също  и
несправедливостта  не  се  допуска  в  шериата.  Да  се
отнасяме  добре  с  родителите  си  е  заповед  на
шериата.  Да не  ядем свинско месо се  забранява от
шериата.  Кражбата,  извънбрачните  интимни връзки
се  забраняват  от  шериата  примерите  могат  да  се
умножат. 

Тоест шериата е това което Аллах иска от нас или не
иска  от  нас.  Шериата  е  закона  на  Аллах  който  е
поставил за нас. Шериата който е донесъл Мохамед
алейхи селям съдържа; Милост, справедливост, мир и
щастие.

Шериата винаги може да ти отговори на въпросите от
непроменливите си закони, защото това са закони на
Аллах. Администрациите на 4те халифата точността
и  справедливостта  идват  от  шериата.  Омаядите   и
Абатите са успели след като са спазвали закона на
шериата. Също така е било спазвано от Селчуклу и
османската империя която е била на власт близо 600
години. Всичко това е  било, защото са се спазвали
законите на Аллах. 
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Аллах в Корана казва така:  “ После теб по темата
религия те направихме  собственик на шериат.‘‘
ти го следвай! Не се поддавай  на исканията на
незнаещите337.

90 процента от личния и социалния живот на човека е
свързан с шериат.

10  процента  или  по  малко  от  това  е  свързано  с
държавата. За някои наказания които са ужасяващи,
причината за тия сурови наказания са намаляването
на  дадена  форма  престъпления  или  напълно
премахване. 

Човек ако знае, че ще му отрежат ръката никога няма
да посегне да открадне. От където и да било.  Всеки
ще получи това което заслужава на време. 

Няма да има изневери, защото извън брачните връзки
в  шериата  са  строго  забранени.  и  ако  се  съгреши
наказанието е смърт. Тогава никой няма да иска да
греши ще се запазват семействата и децата ще растат
с майки и бащи. 

Убийствата  ще  намалеят  или  повече  няма  да  се
извършват  освен  акцидентно,  защото  в  шериата  е
строго забранено убийството на човек. Ако се убие
човек  се  заплаща  със  собствен  живот.  Така  никой
няма да иска да убива никого и ще се спасят много
животи на зрели хора и деца.

337 Casiye, 45/18
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Наказанията  в  шериата  може  да  се  изпълнят  само
чрез  държавата. Сам  човек  не  може  да  наказва
никого. Ако решат да накажат някого така без намеса
на  държавата  тогава  се  смята  за  още  едно
престъпление което е много голямо. А държавата за
да  накаже  дадена  личност  трябва  първо  да  вземе
важни мерки за сигурността на ситуацията. 

Примерно ако някой открадне от глад в шериата той
или тя не се наказват. За това държавата трябва първо
да осигури на него или нея прехрана. Шериата който
идва  от  Аллах  не  може  да  остарее  а  може  да
продължава до края на света тоест до съдния ден. 

Законите  които  се  създават  от  хората  остаряват  и
трябва на  петдесет  или сто  години или по рано от
това да се сменят или подновяват, защото хората са
смъртни и законите им умират след време заедно с
тях. 

Аллах е вечен и неговите заповеди забрани и закони
са вечни. За съжаление тъжно свидетелстваме на хора
които са мюсюлмани, но са против шериата. Това е
липса на знания ако знаеха, че шериата е поставен в
Корана  от  Аллах  те  никога  нямаше  да  се  против
шериата. 

85. Какво е джихад?  
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Думата ‘‘Джихад‘‘  е  наука на  религиозен начин на
живот.  То  не  се  състой  само  от  война.  Джихада  е
борба със собствената си душа която подтиква човек
към забранени желания. Ако победиш себе си в това
то  значи,  че  си  извършвал  джихад  след  като  си
воювал срещу с нефса338 си. Това се счита така ако
разбира се си по пътя на Аллах.

Най-важното условие в джихада е да си по пътя на
исляма по пътя на Аллах.  Само тогава може да се
каже, че си воювал и си се борил в истинския смисъл
то тогава това се нарича джихад. 

Един  айет  който  ни  помага  да  разберем  какво  е
джихада:  О вярващи! Да ви покажа ли търговия
която ще ви спаси от болезнено мъчение? Вярвай
те в Аллах и неговият пратеник.  Ако воювате с
имуществото  и  душите  си  по  пътя  на  Аллах.
Знайте, че това е по добре за вас339. 

Може  да  се  каже,  че  това  е  голяма  търговия  за
отвъдното.  Дори и  да  има трудности като  сравним
тези  трудности  пред  големите  мъки  и  болки  в
отвъдното  тогава  ще  видим,  че  си  заслужава  да
имаме тези трудности тук на земята. 

Джихада не е да убивате други и ги пращате в ада,
джихада  е  да  спасите  собствените  си  души  и
338 Нефса  е името дадено на душата която командва злото и му се радва, когато 

казваме „изискан“, често имаме предвид „нефса’‘
339 Sâff, 61/10-11
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душите на другите от ада. Джихада от тази гледна
точка е за спасение на хората от ада.

Мирът е по добре340. Пророка Мохамед алейхи селям
постоянно е призовавал хората към спасение. Срещу
противниците на този зов и срещу доста изтезания е
бил много търпелив.   Той се е   преборил с всичко
едно по едно. След разрешението на Аллах за джихад
е воювал срещу врага си с имуществото си и душата
си.  Да  си  изхарчиш  имането  за  вечния  живот  е
причина за вечно щастие. 

Каквото и хубаво нещо да направиш за хората за да
може  да  открият  вярата  и  да  се  отърват  от  бунта
каквото, и да е то дори, и само да си мислиш, и да си
изморяваш умът пак е джихад.

Така,  че  воюването  без  някакво  велико
предназначение  само  да  превземаме  държави  за  да
живеем в лукс е като все едно да си построим къщи
от лед. 

Така, че това са безсмислени мишени във войната ако
няма деяние за Аллах. И това не може да се нарича
джихад.

Каква е целта във войната?  

340 Nisa, 4/128
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Този въпрос можем по два начина да го обясним. 

1.Врагът който ни напада да се пазим от него.

2.  Да  се  воюва  срещу  несправедливите  и  жестоки
държави.

“ Във вярата няма насилие341‘‘ но тези които искат
на  сила  да  затворят  пътя  към  рая  точно  с  такива
трябва да се воюва.

След  като  успешно  приключи  войната  човек  се
оставя сам с вярата си ако иска ще приеми исляма ако
не  иска  трябва  да  си  плати  чизия342 този  данък  е,
защото исляма е спасил държавата от всякакво зло и
е осигурил добър живот за жителите . 

‘‘ Който ви обяви война се сражавайте с него по
пътя на Аллах, но не прекалявайте, защото Аллах
не обича тези които прекаляват.343‘‘

341 Bakara, 2/256
342 Това е данък. В мюсюлманските държави вземат този данък от тези, които не

са мюсюлмани при превземане на територия. 
343 Bakara, 2/190
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С  този  айет  Аллах  иска  да  каже  да  не  смесваме
чувството на душата си и да прекаляваме когато сме
във  война  с  някого.  Да  не  закачаме  тези  които  не
могат  да  воюват  срещу  нас  като  например  деца,
жени,   стари  хора.  Така  се  спазват  заповедите  на
Аллах. 

Най-големия  джихад  е  като  воюваш  срещу  най-
големия  си  враг.  А  най-големия  враг  на  човека  е
самият той. Хадиса го казва така;  Твоят най-голям
враг е твоята душа344.  Тоест собственото желание е
най-големият ти враг.

При завръщане от войната тебюк Пророка Мохамед
(с.а.в)  е  казал  тези  мъдри  думи:  Върнахме  се  от
малкия джихад на големя джихад345.

Наистина  най-големия  джихад  за  човека  е  (нефса)
Душата  е  най-големия  враг  на  човека,  защото  тя
постоянно  иска  забранени  неща.  И  за  това  да
изградиш воля и да се бориш с нейните желания е
най-големия джихад който може да направиш. 

344 Gazâlî, İhyâ, 3/4; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/143
345 Beyhaki
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Материалния джихад не е за дълго и вярващите не се
държат  отговорни при  него  след  сприятеляване.  За
това  материалния  джихад  не  трае  дълго.  Но
душевният  е  докато  сме  живи  и  едно  моментно
безгрижие може да ни струва доста скъпо.

Ако човек изгуби при война с хора или става шехит
или става “Гази“ (инвалид). Но борбата с душата не е
така. Тази война на всяка цена трябва да се спечели
или  ще  изгубим  вечния  си  изобилен  живот.  И  ще
спечелим вечния  болезнен  живот.  За  това  на  всяка
цена трябва да преборим душата си и да сме против
на желанията ѝ. Трябва да се знае, че само в рамките
на халал това може да се спази.  

Войната  срещу  себе  си  е  най-големия  джихад.
Войната срещу сатаната е на второ място. А войната
с хора от други държави е на трето място.

Айет;  Шейтана е ваш враг знайте го и го дръжте
като ваш голям враг346.

Не  се  подлъгвайте  на  игрите  на  шейтана  той  е
ваш враг347.
346 Fatır, 35/6
347 Bakara, 2/168
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От  това  разбираме,  че  най-големия  джихад  е
душевния на второ място е с шейтана и на трето е с
човека. Има още доста примери, но ние дадохме само
няколко. 

86.  Защо  все  искат  да  изкарат
мюсюлманите за терористи?

 Трябва  да  се  знае  на  сто  процента,  че  един
мюсюлманин  не  може  да  бъде  терорист.  Нито  пък
един  терорист  може да  бъде  мюсюлманин.  Исляма
приема  човека  за  най-ценното  създание  на  земята.
Нападенията  срещу невинни хора и  изнасилтва   се
считат за едни от големите грехове. 

Корана е прокълнал терора, анархията и ги счита за
ужасяващи дела.   Исляма забранява всякакъв терор
жестокост и предателство. Исляма е против всякакво
поражение  и  насилие.  Така  и  Корана  е  против
убийства проливане на кръв. Ако някой убие невинен
човек се  приема за предателство за  целия човешки
народ. И се счита все едно е убил целия свят. Това е
много  голям грях.  Аллах  го  разказва  в  Корана  ето
така:  Който  убие  невинна  душа  която  не  е
направила лошо все едно е убил всички хора на
земята.  А който спаси невинна душа която не е
сторила лошо се приема, че е спасил целия свят348.

348 Mâide Sûresi, 5/32
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В исляма наказанията могат да се прилагат само чрез
държавата. Гражданите не могат да наказват никого.
За  това  който  убие  в  името  на  Аллах  току  така  в
исляма това се смята за голяма вина и грях. Първо
исляма  трябва  да  реши кого  как  да  накаже  според
правилата.  Но  за  съжаление  днес  много  казват
Аллаху Акбар ( Аллах е велик) и убиват хора. Те

нямат  нищо общо с  исляма  дори и  от  далеч.  Тези
терористи  съзнателно  или  не  съзнателно  обиждат
самия ислям. 

Който  познава  Пророка Мохамед салаллаху алейхи
весселем по правилния начин и знае Корана той не
може  да  има  омраза  завист  и  дивост  в  себе  си.
Мюсюлманина живее не за да убива хора той живее
за да ги запази живи. 

Исляма дори и в войната има закони и е забранил да
се прекалява.

Примерно децата които не могат да воюват да не се
убиват. Също жените, старите хора, вярващите хора
по храмовете, тези който са се приютили в храмовете,
и  животните,  и  дърветата,  трябва  да  са  невредими.
След като исляма забранява такива неща да се говори
за  исляма,  че  е  тероризъм  е  най-големият  срам  и
позор  за  тези  които  го  правят.  Това  може би  е  от
прекалено невежество.
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87.Пророкък имал  ли  е  течение  (подобно
на секта) или е нямало нужда от това?

Течение значи:  приет метод и виждане на изминал
се  път.  А  в  религиозно  значение  на  течение  е
виждането на муджтахитските  мисли ( човек който е
дарен да разгадава Корана) се казва (Муджтахид349) 

Тоест религиозното значение на (течение) са мислите
и  виждането  на  един  мючтехид.  От  неговите  или
техните мисли хората са направили училища. 

Пророка Мохамед имаше ли течение?  Тези които
казват  (  Не  ни  трябват  течения  Корана  ни  е
достатъчен)  значи  нищо  не  знаят  ако  пък  това  го
казва  един  ислямски  професор  просто..  (Бедствено
положение) срам.

По време на  Пророка Мохамед нямаше религиозно
неразбирателство, защото се допитваха до Пророка и
той разрешаваше незнайното. След самия Пророк и

349 Муджтахид е арабски термин. В исляма това е името дадено на духовници, 

които изследват доказателствата по даден въпрос от Корана. Работата, 

извършена от мючтехиди, се нарича иджтихад в религията.
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придружители му, и след Табииуните350  на Пророка
се  е  започнало  да  се  разсъждава  по  метафоричен
начин защото: 

- Някой думи от книгата и суннета са започнали да се
тълкуват по грешен начин.

- Думата която е истина да се превръща в меджаз351 от
различни погледнати точки.

-  Незнанието  на  хадисите,  и  тяхната  здравословна
степен мярка, и различни виждания по темата.

- Както и влиянието на социалната и природна среда.

И  много  други  причини  като  тези  с  различни
виждания. До втория хиджри век не се говореше за

350 Табииуни , са тези които са виждали Пророка Мохамед алейхи селям.

351 Метафора! Това е, когато дадена дума се използва за друга дума, различна 

от истинското ѝ значение.
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течения  то  започна  да  се  говори  между  2  и  трети
хиджри век до тогава на почти всякъде имаше много
знаещи  (Улемии)  за  да  отговарят  на  въпроси
свързани с религията на Пророка Мохамед и все още
нямаше пропорция за течения. 

След  хиджри  втори  век  се  образуваха  различните
виждания и течения. Ако днес нямахме заслужените
течения, които да ни уведомяват то сега щеше да има
хиляди течения. Така всеки щеше да обявява своя си
течение на всякъде. Тези четири заслужени течения,
които  имаме  стоят  като  стена  пред  милиони  и  не
допускат  грешна  информация.  Четирите  течения,
които  са  истински   са  опазили  Корана  да  не  се
тълкува  по  грешен  начин.  В  тези  четири  течения
главните  закони  и  забрани  са  едни  и  същи  няма
никаква разлика, но в някой виждания са произлезли
различни  мисли,  които  са  били  изказани  при
издигането им. 

Тези четири течения изпълняват главните правила на
исляма едно към едно. Няма нищо различно само в
някой детайли могат да се срещнат различни мисли,
които са  били изказани по време  на  издигането на
теченията  примерно  при  миенето  преди  молитва
(Абдеста)  каква  част  от  главата  трябва  да  се  мие?
Кръвта разваляли Абдеста? Освен риба може ли да се
ядът  и  други  морски  животни?  Или  намаза  витир
трябва ли да се извършва или е суннет? На всички
тези  въпроси  и  още  доста  други  е  отговорено  за
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народа умма352  могат да се нарекат и (Уммет). Те са
отговорили на всички въпроси до съдния ден! Така,
че уммата да се научи. В историята на исляма има
една  две  пречки  между  теченията,  които  са  били
нещо дребно и нормално, но днес като ни казват, че
между теченията  има  не  разбирателство  е  напълно
политическа  игра  и  това  го  забелязваме  наистина
като се съсредоточим над темата. 

Имамите от 4те течения винаги са се отнасяли един
към  друг  с  голямо  уважение  освен  тези  четири
течения е имало и други, но с времето са видели, че
нямат  стабилна  основа,  и  са  се  разрушили,  и
изчезнали само четирите големи течения са останали
и това са Ханефи, Шафии, Малики и Ханбели, и тези
ще останат до края. 

Можем да се нагодим във всяко едно течение от тези
4. Не трябва да забравяме, че от тези течения можем
да  научим  много  Аллах  да  бъде  доволен  и  от  4те
Имама на тези течения. Амин. 

Всеки  мюсюлманин  не  може  индивидуално  да
разбере  Корана  или  суннета.  Това  само  знаещите
Улемии на исляма могат да го правят а на останалите
мюсюлмани им прилича да ги следват с уважение и
да приемат гледните им точки и разбиране.

Лекарствата  се  правят  от  билки  и  подобни,  но  не
всеки  може  да  ги  прави  за  това  е  нужно  да  си
фармацевт  също  така  е  и  в  религията.  Корана  и
352 Следващи пророка Мохамед.
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суннета са основата на религията, но не всеки може
да изкара мисъл от Корана или суннета. Човек трябва
да  е  стигнал  муджтахидстко  ниво  за  да  го  може.
Всеки не може да има такъв ум интелигентност на
кратко високо ниво. 

Разгадаването на Корана и суннета не е лесна работа,
но всеки може да се възползва от Корана и суннета
според  нивото  си.  Както  всеки  се  възползва  от
океанът,  но  не  всеки  може  да  се  гмурне  в
дълбочините му, и за да се гмурне в дълбочините на
океана трябва да има опит и знания. Същото е и с
Корана трябва да сте учили доста много за да можете
поне малко да разберете. Много е важно да се иска от
Аллах  да  може  да  разбира  ме  Корана,  и  да  се
помолим на Аллах, и да искаме да разбираме Корана
без да грешим.

Знайте,  че  този  който  казва  аз  мога  да  ви  преведа
Корана трябва да ви стане ясно, че нищо не знае. 

Какъв  е  смисъла  да  има  четири  муджтахида  с
четири  различни  виждания?  Тоест  четири
различни течения? Това е милост от Аллах, защото
ако  в  едното  течение  не  може да  се  разреши един
проблем в съседното  течение има лек за това,  и е
прието от Пророка Мохамед (с.а.в) Като милост от
Аллах. И можем да го разберем от този хадиса. 

‘‘  В  моя  уммет  различното  виждане  има
милост353‘‘
353 İmam-ı Beyheki, İmam-ı Münavi, İmam-ı ibni Nasr ve İmam-ı Deylemi.
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Този  хадис  ни  дава  знак  за  тези  течения  от  един
източник,  но  с  няколко  различни  рецепти  за
олекотяване и разрешаване на проблеми. Ако това не
беше  така  и  те  се  караха  постоянно  по-между  си
тогава  нямаше да е  милост а  щеше да е  раздори и
кавги. 

Ако искаме да опознаем Корана както трябва е нужно
да се допитваме по често до знаещите на исляма. Пък
ако искаме да станем такива първо трябва да искаме
от  Аллах  да  ни  научи,  и  ако  наистина  го  искаме
Аллах ще ни научи Аллах е най-щедрия.  

88.Кой е  Бедиуззаман Сайд нурси? Дайте
ни информация?

Ако  искаме  да  опознаем  Бедиуззаман  Сайд  нурси
трябва да прочетем книгите му в които той описва
себе си, тук ще дадем само няколко примера.

Аз  съм  проектиран  да  съхраня  имана  (вярата)
срещу мен стои невернически проект и аз не мога
да се занимавам с друго354. Големият Сайд Нурси го
е казал и е жертвал целия си живот по този път да
бъде Аллах вечно доволен от него. Цял живот е бил

354 Рисале-и Нур писмата шестнадесето писмо
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на една и съща линия водел е духовен джихад355 и е
спасил на милиони хора имана (вярата). Ако искате
да научите повече за живота му ние ви препоръчваме
да  прочете  една  от  книгите  му  която  се  казва
(тарихче и хаят) 

Бедиуззаман Саид нурси се е родил през 1878 година
в  Турция  Битлис  район  Хизан  в  село  Нурс.  В
детството си е вземал обучение в околните ислямски
школи и за годините си е имал свръх интелигентност
за което му се е дал прякора Молла Саид. По натам в
живота  му  започнали  да  го  наричат  Бедиуззаман
което  означава  (чудото  на  времето)  и  така  той  е
станал известен за всички.

През ученическите си години в знания на исляма е
запомнил 90 книги. Всяка нощ повтарял една от тези
книги.  Това  повтаряне  е  станало  причина  за
задълбочаването му  в Корана.

През началото на 1900те години е дошъл в центъра
на  хилафета  в  Истанбул  с  идеята  да  построи
ислямски  университет.  През  целия  си  живот  се  е
борил за да осъществи тази идея. Тази негова идея не
можа да  стане  реалност,  но  е  успял  да  построи на
всякъде  в  родината  си  медресета  (школа/школи)  в
които се учат деца и възрастни. И до ден днешен все
още се учат.

355 Духовният джихад е като се опитваме да спасим и укрепим както нашата 

собствена вяра и иман, така и на другите вярата и имана. Това също изисква 
уведомление с правилната информация от религията.
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През  първата  световна  война  е  служил  като
доброволец командир. При войната е бил ранен и е
бил  държан  под  плен  в  русия.  През  1917  е  бил
освободен  и  е  дошъл  отново  в  Истанбул,  и
продължил да  служи за  исляма като е  бил на  най-
високия  пост  в  дарул-хикметил  ислямие. През
1920‘те  години,  когато  Истанбул  е  бил  под
окупацията на англичаните той е взел под молив и е
написал рисалето (хутуватъ ситте) След това то се е
разпространявало   скришом от  ръка  на  ръка.  След
като разбрали за тази книга, че е против англичаните
те са заповяда ли да го хванат жив или мъртъв, но
след време ги е хванало страх, че народа може да се
вдигне  на  бунт  и  премахнали  тази  заповед  за
задържането му. Той  е дал подкрепа на  борбата за
независимостта  която  бе  започнала  в   Анадола.
Докато  се  провеждаха  образователни  дейности  във
Ван през 1925 г. той е изпратен първо в Бурдур след
това в Ъспарта и след това в село Барла. Носеха се
слуховете за  Шейх Саид, но той беше против това.
Той остана осем години в това малкото селце Барла
което е свързано с Ъспарта.

Повечето части на Тефсира Рисале и Нур са написани
тук поради това бе изпратен в съда на Ески Шехир
(стария град.) През 1935та година той остана там, и
година след това бе преместен в затвора на Денизли,
и там е останал около година. В затвора на Афйон е
останал 20 месеца. 
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Животът  му  е  минал  в  подземията  на  затворите  и
измъчвания  в  тях.  Само  защото  е  един  от  най-
големите  знаещи  Улемии  след  пророците,  и  са  го
измъчвали цял живот, и е бил много пъти тровен.  В
историята не може да се срещнат мъки които той е
преживял,  и  въпреки  всичко  в  историята  не  се  е
срещал такъв силен иман след пророците. 

Затвора  Афйон  след  като  е  прегледал  написаните
книги от него му са били върнати, и до ден днешен са
съхраняват в религиозни места.

Бедиуззаман  Саид  Нурси,  почина  и  получи
заслужената  милост  от  Аллах.  Нека  Аллах  бъде
доволен  от  него  и  такива  които  следват  него,  и
всички нас Амин.

89.Как трябва мюсюлманите да се отнасят
към хора с друга религия и към атеистите?

Религията  ислям  счита  човека  за  най-важно  и
специално същество на земята. В Корана се казва, че
всички хора са потомството на Адам и Хавва. Хората
са създадени като група която може да се развиват по
между си. Също така могат и да са дружелюбни по
между си като поддържат връзка. Религията исляма
заповядва само доброто за всички хора не зависимо
дали е вярващ или не-вярващ.
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Пророкът  Мохамед  алейхи  селям  нека  Аллах  бъде
доволен вечно от него е казал:  Стореното добро на
всяко живо същество ще бъде възнаградено. 

Всемогъщия Аллах казва в една сура в Корана. 

Аллах не ви забранява да бъдете добри към 

неверниците, които не се бият и не воюват с вас 

заради вашата религия. и не ви изгонват от 

домовете ви. отнасяйте се към тях възможно най-

справедливо. Несъмнено Аллах обича тези, които 

са педантични относно истината и 

справедливостта356

Нашият Пророка казва в едни от хадисите си; Който
убие един не мюсюлманин без причина той няма
дори  и  да  помирише  уханието  на  рая.
Благословените винаги са казвали който убие човек
без причина няма да влезе в рая. 

В следващия хадис се доказва повторно как исляма
цени  човекът:  Преминаваше  погребение  на  един
евреин покрай Пророка, и той стана прав докато
премине и го зад мине,  и казаха защо ставате я
356 Mümtehine 60/8
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Расулуллах? Той е евреин няма нищо общо с нас,
и религията ни.  И той отвърна (  няма значение
той е човек357)  

В исляма човека е доста ценен. Исляма е дал на не-
мюсюлманите доста много свобода и пространство.
Те  са  си  свободни  в  избора  на  религия  и  да  я
изповядват  както  си  искат.  Разрешено  е  да  ядем
същата храна на евреи и християни и да се женим с
жените  им.  Беше  насърчено  да  се  ходи  при  болни
които  бяха  не  мюсюлмани  и  да  се  пита  как  се
чувстват и дали имат нужда от нещо? И търговията е
разрешена с не-мюсюлманите.  

----------------------------
Източник :

1. Свещения Коран, сура ел араф 7/189.
2. Свещения  Коран  сура  ел  худжурат

49/13.
3. Свещения  Коран  сура  ел  мюмтехине

( жената която бе разпитвана) 60/8.
4. Хадис бухари едебюл мюфрет нoмeр на

хадиса 379
5. Хадис, муслим, дженаиз, 78.
6. Хадис бухари чизйе 5
7. Свещения  Коран  сура  ел  маиде

(масата) 5/5
8. Хадис, бухари, хибе 26. 

357 (Müslim, Cenaiz, 78, Hadis no: 1593
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90.Оставаш ли мюсюлманин ако грешиш?

Някой който вярва в шестте стълба на религията си
остава  мюсюлманин докато  не  отрече един от  тях.
Греховете  не  ви  правят  не-мюсюлмани.  Ако  един
човек  вярва  в  шестте  стълба  на  исляма,  но  не
практикува заповеди и не спазва забрани тогава той е
грешен мюсюлманин. Примерно: Една мюсюлманка
приема,  че  забулването  е  задължително,  но  на
практика не  го прави тогава тя  е  извършваща грах
мюсюлманка.  Друг  пример:  Някой  който  приема
алкохола за харам (забранено) но продължава да пие
той или тя си остава мюсюлманин, но мюсюлманин с
грях. Тази логика важи и за свинското месо.

Шестте стълба на вярата исляма: 

1. Да  се  вярва  в  единствения
Аллах.

2. Да  се  вярва  във  всички
пророци.

3. Да  се  вярва  в  свещените
книги. 

4. Да се вярна на Ангелите.
5. Да се вярва в отвъдното.
6. Да  се  вярва  в  бъдещето.
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91. Как можем да станем мюсюлмани?

Ислямa доставя много лесни условия за не-
мюсюлманите да станат мюсюлмани. И то само от 
изказването на шахадет: Да се свидетелства, че няма 
друг бог освен Аллах и че Мохамед е негов пратеник 
и верен слуга. Това разбира се трябва да се изрече с 
пълна вяра и без никаква странична мисъл. Шахадета
е свидетелство и то  трябва да се избави от други 
религии ако има такива, и да се изкаже с честни 
чувства след като е повярвал от сърце за 
съществуването на Аллах. Защото в Корана пише, че 
Аллах не приема друга религия освен ислям. Вярно е
че при Аллах религията е ислям. 

Който търси друга религия освен ислям, тя няма 
да бъде приета никога. И в отвъдното той/тя който
е търсил друга религия ще бъде сред губещите в 
ада.

Когато се изкаже Шахадета се влиза в религията 
ислям. И до този миг каквито грехове е имал се 
прощават от Аллах освен нарушаването на 
човешките заслуги. 
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Тези които се разкайват Аллах ще превърне 
техните грехове в благи деяния. Аллах е 
прощаващ и милосърден.

Ако някой стане мюсюлманин не е длъжно да си 
сменя името освен ако името му има лошо значение.  

Нека кажем шахадет и станем мюсюлмани: Ешхеду 
елля иляхе илла-ллах ве ешхеду енне мухаммеден 
абдуху ве расулух.

Свидетелствам, че няма друг бог освен Аллах и 
свидетелствам, че Мухамед е Негов пратеник!

Резултат:
Илм на имана е най-голямото знание даже може да се
каже, че е Султана на всички други знания. С тази
книга се опитахме да бъдем полезни в знанията на
имана  и  неговият  илм.  Важно  е  за  тези,  които  са
изпратени на изпитание на този свят, защото имана е
ключ за вечният покой. За това всеки има задачата да
достигне такъв иман от  който Аллах да  е  доволен.
Имаме  надеждата,  че  читателите  ще  имат  голяма
полза  след  прочитането  на  тази  книга.  Много
благодарим на всички които помогнаха да напишем
тази свещена  книга.
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Листото на черницата

След като са попитали алима (знаещия) какво е
доказателството  за  съществуването  на  Аллах  и
той  е  дал  едно  листо  на  черница  за  пример  и
казал;  Ето  ви  едно  листо  от  черница  нито  има
вкус нито има мирис, но овца го яде и дава мляко,
буба която става гъсеница го яде и прави коприна
от това листо, и след това става пеперуда. А ако
Елен го  яде той произвежда мускус което значи
есенция.  Сега  вие  ми  каже  тези  животни  без
знание ако не е Аллах как могат да правят такива
чудеса от едно листо? 

Ако има теми за исляма, от които се интересувате, но 
не успявате да намерите подходящите отговори? В 
тази книга може да се свържете с нас на посочените 
по-долу контакти. 
Nedelchev123@hotmail.com Tel: +359 892 055 771 или
https://www.vaprosiislam.com/   или на   
r  isaleinur1453@abv.bg  

https://www.vaprosiislam.com/
mailto:Nedelchev123@hotmail.com
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