
   

13:11 Allah changeth not the 
condition of a folk until they 
(first) change that which is in 
their hearts; 

  Introduction to Islam, The beautiful names of Allah, Hajj, 
Ramadan, 
Why Vaccine and Circumscision are not allowed in Islam

Based on The Only word of Allah and delivered by His Last
Messenger(pbuh) through Angel Gabriel.



45:6 These are the portents of 
Allah which We recite unto thee 
(Muhammad) with truth. Then in
what fact /HADITH/, after Allah 
and His portents, will they 
believe? 

68:37 Or do you have a scripture in which you study. 



       Ислямски календар, Най-
Прекрасните имена на Аллах,     
            Хадж, Рамадан





                                 

                             В името на Аллах Всемилостивия Милосърдния
                                     Бисмиллях Ар-Рахман Ар-Рахим

Търся убежище от прокълнатия  Сатана
 Аудху Биллхяхи минаж шейтан ар-ражим

7:180 Аллах има Най-прекрасните имена. Зовете Го с тях и оставете онези, които 
богохулстват с Неговите имена! Ще им се въздаде за онова, което вършат.

Аллах е личното име на Господ- Абсолютния, Единствения

2:255 Аллах! Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито 
дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи 
пред Него, освен с Неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде 
след тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. Неговият Престол 
вмества и небесата, и земята, и не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, Всевеликия. 

1)Ал - Адл       Праведния, Най- Справедливия

6:115 Словото на твоя Господ бе завършено с истина и справедливост. Никой не ще подмени 
Неговите Слова. Той е Всечуващия, Всезнаещия.

2)Ал - Афу     Извиняващия
4:99 Тези Аллах може и да извини. Аллах е Извиняващ, Опрощаващ.
 (4:149, 22:60)



3)Ал-Ахъд    Единият, Единственият

112:1Кажи [о, Мухаммед] : Той е Аллах – Единствения,
112:2Аллах, Целта [на всички въжделения]! 
112:3Нито е раждал, нито е роден, 
112:4 и няма равен Нему. 

4)Ал-Акхир   Последния          57:3 Той е и Първия, и Последния, и Явния, и Скрития. Той 
всяко нещо знае
55:26 Всичко тук погива.
55:27Но пребъдва Ликът на твоя Господ, Владетеля на величието  и почитта

5)Ал-Алиу    Най- Високия, Всевишния 31:30 Така е, защото Аллах е Истината и защото 
всичко, което зоват вместо Него, е лъжа, и защото Аллах е Всевишния, Всевеликия.
(4:34,42:4,42:51)       

6)Ал-Алим   Всезнаещия 2:158  Ас-Сафà и ал-Мàруа са от знаците на Аллах, и който ходи 
при Дома на поклонение хадж или поклонение умра, той не върши грях, като ги обикаля. А 
който прави добро и по своя воля – Аллах е Въздаващ, Всезнаещ
 57: 3 Той е и Първия, и Последния, и Явния, и Скрития. Той всяко нещо знае.
57:4 Той е, Който сътвори небесата и земята в шест дни, после се въздигна [безподобен] на 
Трона. Той знае какво прониква в земята и какво излиза от нея, и какво пада от небето, и 
какво се издига на него. Той е с вас, където и да сте. Аллах съзира вашите дела.



7)Ал-Аууал    Първия, Изначалния 57:3 Той е и Първия, и Последния, и Явния, и Скрития. 
Той всяко нещо знае.
( Този, който няма нито начало, нито край. Няма никой пред Него; Той е самостоятелен, 
всичко идва от Него и Той е причината за всичко, Първосъздателя)

8)Ал - Азим   Най-Великия,  Великолепния  42:4 Негово е всичко на небесата и всичко на 
земята. Той е Всевишния, Всевеликия( 2 :255; 56: 96)

9)Ал-Азиз   Всемогъщия  3:6 Той е, Който ви оформя в утробите, както пожелае. Няма друг 
Бог освен Него, Всемогъщия, Всемъдрия.((4:158, 9:40, 48:7, 59:23)

10)Ал-Батин     Скрития 57:3 Той е и Първия, и Последния, и Явния, и Скрития. Той всяко 
нещо знае (Кой е скрит и невидим, защото няма прилика между Него и Неговите създания; 
Който е невидим за слугите, които не вярват в Него; Който прониква навсякъде и е по-близо 
до Неговите създания, отколкото близостта им до себе си.

11)Ал- Бади    Несравнимия (Създател),  Първосъздателя  2:117 Първосъздателя на 
небесата и на земята! И щом реши нещо, казва му само: “Бъди!”. И то става.
6:101 Първосъздателя на небесата и на земята! Как да има Той дете, щом няма съпруга и 
всяко нещо е сътворил, и всяко нещо знае?



12)Ал-Баит  Възкресителя 22:7 И защото Часът непременно ще настъпи. Няма съмнение в 
това. И ще възкреси Аллах онези, които са в гробовете.

13)Ал-Баки       Вечният      20:73 Ние наистина повярвахме в нашия Господ, за да ни 
опрости греховете и магията, на която ти ни принуди. Аллах е най-добър и най-
дълговечен.”( Който е безкраен; Който съществува от вечността и ще продължи да 
съществува от вечността.)

13)Ал - Барр       Владетеля на доброто, Източника на всичко добро    52:28Ние Го зовяхме
и преди. Той е Владетеля на доброто, Милосърдния.

14)Ал-Басир   Всевиждащия 4:58 Аллах ви повелява да връщате поверените имущества на 
техните собственици и когато съдите между хората, да съдите със справедливост. Как 
прекрасно е това, с което Аллах ви наставлява! Аллах е всечуващ, всезрящ.(17:1, 42:11, 42:27)



16)Ал-Басит     Увеличаващия, Въздаващия    2:245На онзи, който заема хубав заем на 
Аллах, Той многократно ще му го умножи. Аллах отнема и въздава, и при Него ще бъдете 
върнати

17)Ал- Фаттах   Отварящия, Отсъждащия             34:26Кажи: “Ще ни събере нашият 
Господ, после ще отсъди справедливо между нас. Той е Отсъждащия, Всезнаещия.”(Този, 
който дава победа. Този, който отваря вратата към успеха. Този, който държи ключовете за 
победа и успех. Този, който разкрива решението на всички проблеми. Този, който е съдия и 
разкривател. Този, който отваря това, което е затворено. Този, Който е съдия на това, което ще
се отвори.

Този, чието ръководство е затворен, се отваря и неразбираемо се изяснява. Този, който вдига 
воала и отваря сърцето. )

18)Ал- Гаффар      Опрощаващия 20:82 Аз опрощавам всеки, който се покае и вярва, и 
върши праведни дела, сетне продължава по правия път.(38:66, 39:5, 40:42, 71:10)

19)Ал-Гафур  Всеопрощаващия 16:110 После твоят Господ... – за онези, които се преселят 
след своето изпитание, после се борят по пътя на Аллах и търпят – твоят Господ след това е 
Опрощаващ, Милосърден. (8:69,2:173,41:32)

20)Ал-Гани    Най-Богатия, Независимия 3:97 В него има ясни знамения – мястото на 
Ибрахим, – и който влезе там, е в безопасност. И дълг на хората към Аллах е поклонението 
хадж при Дома – за онзи, който може да отиде, а който откаже – Аллах не се нуждае от 
световете. 
(Който не е подчинен или зависим от някого за нещо; Който е извън нуждите на и от 



човечеството или други същества)

21)Ал-Хади  Водача 25:31И така на всеки пророк сторихме враг от престъпниците. 
Достатъчен е твоят Господ за Водител и Закрилник.

22)Ал-Хафиз    Пазителят 11:57 А отметнете ли се – вече ви съобщих онова, с което бях 
пратен при вас. И ще ви подмени моят Господ с други хора. И никак не ще Му навредите. 
Моят Господ пази всяко нещо.”(34:21, 42:6)

23)Ал-Хакам    Съдията 6:114 [Кажи, о, Мухаммед:] “Нима друг, а не Аллах ще потърся за 
съдник? Той е Онзи, Който ви низпосла Книгата, подробно разяснена. “Онези, на които 
дадохме Писанието, знаят, че то е низпослано с правдата от твоя Господ. И никога не бъди от 
съмняващите се!(22:69)

24)Ал-Хаким   Всемъдрия, Премъдрия 31:27 И ако всички дървета на земята станат 
калеми, и в морето придойдат още седем морета [мастило], няма да се изчерпат Словата на 
Аллах. Аллах е Всемогъщ,Всемъдър.( 46:2, 57:1, 66:2)

 



25)Ал-Халим   Всеблагия 17:44 Прославят Го седемте небеса и земята, и всичко по тях. И 
няма нещо, което да не прославя Неговата възхвала. Ала вие не разбирате прославата им. Той
е Всеблаг, Опрощаващ.(2:235,22:59, 35:41)

26)Ал-Хамид   Всеславния  14:8 И рече Муса: “Дори вие и всички по земята да сте 
неблагодарни, Аллах е Пребогат, Всеславен.(31:12, 31:26, 41:42)

27)Ал - Хак   Истинния, Истината 22:6 Това е, защото Аллах е Истината и Той съживява 
мъртвите, и Той за всяко нещо има сила.(23:116, 24:25, 6:62)
(Който съществува без промяна, Което съществуване е истина и Неговите думи и обещания 
са верни.)

28)Ал- Хасиб  Преценяващия, Правещия равносметка 33:39  онези, които оповестяваха 
посланията на Аллах и се бояха от Него, и не се бояха от никого освен от Аллах. Достатъчен 
е Аллах да направи равносметка.(4:6,4:86)
(Който знае всички подробности за делата на Своите слуги и ще вземе предвид всичко в Деня
на Страшния съд и ще отдаде на всеки човек това, което заслужава. Кой е достатъчен за 
онези, които вярват в Него) 



29)Ал- Хаййо   Вечноживия 25:58 И се уповавай на Вечноживия, Който не умира, и Го 
прославяй с възхвала! Достатъчно е сведущ Той за греховете на Своите раби(2:255, 40:65)
(Чието съществуване няма начало или край. )

30)Ал- Джами Събиращия 3:9 Господи, Ти ще събереш хората в Деня, за който няма 
съмнение. Аллах не нарушава обещаното.”(Кой ще събере цялото човечество в Съдния ден, в
който ще се проведе Съдът. Кой поставя ред, ред и хармония в световете, . В когото са 
събрани всички добродетели и всички похвали.)

31)Ал-Джаббар   Всеподчиняващия 59:23Той е Аллах, няма друг Бог освен Него Владетеля,
Всесветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия, 
Превъзходния! Всеечист е Аллах от онова, с което Го съдружават!(Той подчинява всичко,  
Той има способността да накара създанията да вършат това, което Той иска. Той поправя 
онова, което е унищожено, и завършва това, което е недовършено. )

32)Ал- Джалил  Величествения 55:26 Всичко тук погива. 
55:27 Но пребъдва Ликът на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта.

33)Ал-Кабир  Най- Великия 13:9 Знаещия и скритото, и явното, Най-великия, Всевишния.
(22:62, 31:30)(Който е безкрайно Велик. Единственият, чието съществуване е извън времето и
пространството и не е подобно на съществуването на никой друг.)



34)Ал- Карим  Прещедрия 27:40 Един, който имаше знание от Писанието, рече: “Аз ще ти 
го донеса, преди да мигнеш с око.” И когато [Сулайман] видя трона при себе си, рече: “Това е
от благодатта на моя Господ, за да ме изпита дали съм признателен, или неблагодарен. Който 
е признателен, той е признателен за себе си. А който е неблагодарен, моят Господ е над всяка 
нужда, Прещедър.”

35)Ал- Кхабир    Сведущия 6:18 Той е Всевластващия над Своите раби, Той е Всемъдрия, 
Сведущия.(17:30, 49:13, 59:18)(Сведущ за всичко, Той има познание за най-скритите неща. 
Той знае всичко за всички - навсякъде и по всяко време, скрито, видимо и невидимо)

36)Ал-Кхафидо   Намаляващия 95:5 После го отхвърляме най-унизен от унизените
(Който намалява,  каквото иска и унижава когото пожелае.)

37)Ал-Кхалик  Сътворителя,Твореца 39:62 Аллах е Твореца на всяко нещо и Той е 
Разпоредителя за всяко нещо.(Който превръща нищо в нещо. Който определя съдбата на 
всичко, което Той създава).



38)Ал-Бари   Създателя, Изкусния  59:24 Той е Аллах – Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! 
Негови са Най-прекрасните имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. Той е 
Всемогъщия, Всемъдрия.(Който създава всичко по такъв начин, че цялото и неговите части 
са в пълно съответствие и хармония.)

39)Ал-Мусаууър  Ваятеля 59:24 Той е Аллах – Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! Негови са 
Най-прекрасните имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, 
Всемъдрия.(Който създава всичко с неговата индивидуална форма и характер.)

40)Ал-Латиф  Всепроникващия 6:103 Не Го достигат погледите, ала Той достига погледите.
Той е Всепроникващия, Сведущия (22:63, 31:16, 33:34)

41)Ал-Маджиидо  Всеславния 11:73 Рекоха: “Нима те учудва повелята на Аллах? Милостта 
на Аллах и Неговите благослови са над вас, стопани на дома. Наистина Той е всеславен, най-
достоен.”
    



42)Ал-Маджид   Достойния да бъде прославян, Вседостойния 85:15 Владетеля на Трона, 
Вседостойния,

43)Ал-Малик    Истинския Владетел 20:114 Всевишен е Аллах, Истинския владетел! И не 
избързвай [о, Мухаммед] с [четенето на] Корана, преди да завърши неговото откровение за 
теб! И кажи: “Господи, надбави ми знание!”

44)Ал- Малик Ал - Мулк     Владетеля на  Владението 3:26 Кажи: “О, Аллах, Владетелю 
на владението, Ти даряваш властта на когото пожелаеш и отнемаш властта от когото 
пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото пожелаеш. Доброто е в Твоята 
Ръка. Ти за всяко нещо имаш сила.
(Владетел на всички. Който е Вечен и Върховен Владетел на всичко)

45)Ал-Мани   Препятстващия, Спиращия всичко 67:21 Или кой може да ви даде 
препитание, ако Той задържи Своето препитание? Ала упорстват в надменността и 
отдалечаването [от истината].



46)Ал- Матин    Владетеля на  непоклатимата мощ 51:58 Аллах! Той е Даващия 
препитанието, Владетеля на силата, Най-непоклатимия..(Който е неуморен и има 
неограничена власт. Който не е зависим от никого или от нещо.)

47)Ал- Муакххир    Отлагащия, Забавящия    71:4Тогава Той ще ви опрости греховете и ще
ви даде отсрочка за определено време. Срокът на Аллах, когато дойде, не ще бъде забавен, 
ако знаете.”

48)Ал-Мубди  Начеващия, Основополагащия 27:64 Или Онзи, Който начева творението, 
после го повтаря, и Който ви дава препитание от небето и от земята? И така, има ли друг бог 
заедно с Аллах? Кажи: “Дайте своя довод, ако говорите истината!”
(Който създава всичко от нищо без модел.)

49)Ал-Мугхни    Обогатяващия, Даряващия богатство 9:28 О, вие, които вярвате, 
съдружаващите са скверност! Да не се приближават до Свещената джамия след тази тяхна 
година! И ако ви е страх от бедност, Аллах ще ви надбави от Своята благодат, ако пожелае. 
Аллах е Всезнаещ,Всемъдър.
4:130 А ако двамата се разделят, Аллах ще обогати всекиго от Своето изобилие. Аллах е 
Всеобхватен,Всемъдър.



50)Ал-Мухаймин   Предпазващия, Пазителят, Наблюдаващия  59:23Той е Аллах, няма 
друг Бог освен Него Владетеля, Всесветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, 
Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния! Всеечист е Аллах от онова, с което Го 
съдружават!

51)Ал- Мухси  Пресмятащия 72:28 за да знае, че са съобщили посланията на своя Господ. 
Обгръща Той това, което е у тях, и пресмята всяко нещо

52)Ал-Мух'и   Съживяващия 15:23 Наистина Ние съживяваме и умъртвяваме, и Ние сме 
наследниците.(7:158, 30:50, 57:2)

53)Ал-Муид       Възвръщащия, Пресъздаващия, Възстановяващия  10:34 Кажи: “Има ли 
сред съдружаваните от вас някой, който да начене творението, после да го повтори?” Кажи: 
“Аллах начева творението, после го повтаря. Как сте подлъгани!” (27:64, 29:19, 85:13)



54)Ал-Муиз   Укрепващия,Въздигащия, Даряващия чест  3:26 Кажи: “О, Аллах, 
Владетелю на владението, Ти даряваш властта на когото пожелаеш и отнемаш властта от 
когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото пожелаеш. Доброто е в 
Твоята Ръка. Ти за всяко нещо имаш сила.

55)Ал-Муджиб   Всеотговарящия,Всеотвръщащия, Откликващия 11:61 И при 
самудяните [изпратихме] брат им Салих. Рече: “О, народе мой, служете на Аллах! Нямате 
друг бог освен Него. Той ви сътвори от земята и ви засели на нея. Затова Го молете за 
опрощение и се покайте пред Него! Моят Господ е наблизо и откликва.”

56)Ал-Му'мин  Осигуряващия, Пазителят на вярата 59:23Той е Аллах, няма друг Бог 
освен Него Владетеля, Всесветия, Съвършения,Пазителят на вярата , Наблюдаващия, 
Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния! Всеечист е Аллах от онова, с което Го 
съдружават! 

57)Ал-Мунтаким   Отмъщаващия 32:22 И кой е по-голям угнетител от онзи, комуто се 
напомнят знаменията на неговия Господ, а после той се отвръща от тях? Отмъщаваме Ние на 
престъпниците. (43:41, 44:16)

58)Ал-Мумит   Умъртвяващия   3:156 О, вярващи, не бъдете като онези, които не вярваха и 
казваха на своите братя, когато странстваха по земята или бяха завоеватели: “Ако бяха при 
нас, нямаше да умрат и нямаше да ги убият.” Аллах го стори да е скръб в сърцата им. Аллах 
отрежда живота и смъртта. Аллах съзира вашите дела. ( 7:158, 15:23, 57:2)



59)Ал-Мукаддим   Този, който движи нещата напред 10:11 И ако Аллах избързваше със 
злината за хората, както те бързат за добрината, вече щеше да им е приключен срокът. Но 
оставяме онези, които не допускат, че ще ни срещнат, в тяхната престъпност да се лутат. 
(Който изнася на преден план и показва каквото иска.)

60)Ал-Мукит   Въздаващия 4:85 Който се застъпва за добро дело, ще има дял от него, а 
който се застъпва за лошо дело, ще има бреме от него. Аллах за всяко нещо въздава.

61)Ал-Муксит   Рационалния 3:18 Аллах свидетелства, че няма друг бог освен Него. И 
ангелите, и най-издигнатите в знанието свидетелстват същото Той отстоява справедливостта. 
Няма друг бог освен Него – Всемогъщия, Всемъдрия.(Който прави всичко балансирано, 
хармонично и подходящо.)

62)Ал-Муктадир    Мощния,Всесилния 54:42 те взеха за лъжа всичките Ни знамения. 
Затова ги сграбчихме, както подобава на Всесилен, Всемогъщ.(18:45, 54:55)



 63)Ал-Мутали       Най- Възвишения  13:9наещия и скритото, и явното, Най-Великия, 
Възвишения.
(Който е по-добър във всяко действие, състояние или мисли, които създанията могат да имат. 
Кой е Върховен и По-Велик, отколкото най-великите образи, които съществата, които Му се 
подчиняват могат да си представят)

64)Ал-Мутакаббир      Преголемия, Превъзходния 59:23 Който е над всичко и е Върховен 
по величие. Който показва Неговото величие във всичко и във всяко отношение. (Който е над 
всичко и е Върховен по величие. Който показва Неговото величие във всичко и във всяко 
отношение.)

65)Ал-Музил    Унизяващия 3:26 Кажи: “О, Аллах, Владетелю на владението, Ти даряваш 
властта на когото пожелаеш и отнемаш властта от когото пожелаеш, и въздигаш когото 
пожелаеш, и унизяваш когото пожелаеш. Доброто е в Твоята Ръка. Ти за всяко нещо имаш 
сила.

66)Ан-Нафи'     Даващия полза, Благосклонния 30:37 Не виждат ли, че Аллах увеличава 
препитанието комуто пожелае, и Той го намалява? В това има знамения за хора 
вярващи.10:107 И ако Аллах те засегне с вреда, не ще я отмени друг освен Него. И ако ти 
иска добро, никой не ще отклони Неговата благодат. Настига Той с нея когото пожелае от 
Своите раби. Той е Опрощаващия, Милосърдния.

 



67)Ан-Нур   Светлината  24:35 Аллах е Светлината на небесата и на земята. Сиянието Му е 
като ниша, в която има светилник. Светилникът е в стъкло. Стъклото е сякаш блестяща 
звезда. Разпалена е от [маслото на] благословено маслиново дърво, нито източно, нито 
западно. Едва докоснато от огъня, маслото му озарява. Светлина върху светлина. Аллах 
напътва към Своята светлина когото пожелае и дава Аллах примерите за хората – Аллах 
всяко нещо знае 

 68)Ал-Кабид - Q     Ограничаващия, Сграбчващия 2: 245 На онзи, който заема хубав заем 
на Аллах, Той многократно ще му го умножи. Аллах отнема и въздава, и при Него ще бъдете 
върнати. 

69)Ал-Кадир    Способния, Имащия сила 6:65 Кажи: “Той е Способния да прати срещу вас 
наказание – отгоре ви или изпод нозете ви, или да ви противопостави в групи и да накара 
едни от вас да вкусят мъчение от други.” Виж как подробно им разясняваме знаменията, за да
проумеят! (36:81, 46:33, 75:40)

70)Ал-Каххар   Всепобедния, Всевластния 14:48 в Деня, когато земята ще бъде сменена с 
друга земя, както и небесата. И ще излязат [от гробовете си] пред Аллах, Единствения, 
Всевластващия (13:16, 38:65, 39:4, 40:16)

71)Ал-Кауи   Всесилния   22:74 Не оценяват те Аллах с истинското Му величие. Аллах е 
Всесилен, Всемогъщ. (22:40, 42:19, 57:25)



72)Ал-Каййум      Вечносъществуващия, Неизменния, Вездесъщия 3:2 Аллах! Няма друг 
Бог освен Него – Вечноживия, Неизменния! (2:255,  20:111)
Не зависи от нищо или от никого и не изисква никаква подкрепа от нищо и от никого. Кой е 
Всемогъщ,  и поддържа съществуването на всяко създание и Неговото съществуване не 
зависи от нищо или от никого

73)Ал-Куддус   Всесветия 62:1  Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах – 
Владетеля, Всесветия, Всемогъщия, Всемъдрия. (59:23) 
Най-свят, Който е чист и защитен от грешки, без недостатъци

74)Ар-Рафи   Въздигащия 58:11 О, вярващи, когато ви се каже: “Направете място при 
събиранията!”, направете! И Аллах ще ви направи място. И щом се каже: “Станете!”, 
станете! Аллах ще въздигне по степени онези от вас, които вярват и са дарени със знание. 
Сведущ е Аллах за вашите дела.(6:83)

75)Ар-Рахман  Всемилостивия    Началото на всяка глава/Сура/, (с изключение на една-Ат - 
Тауба-Покаянието) и на много други места



76)Ар-Рахим    Милосърдния     Началото на всяка глава/Сура/, (с изключение на една-Ат - 
Тауба-Покаянието) и на много други места

77)Ар-Ракиб     Наблюдаващия, Надзорника 4:1 О, хора, бойте се от своя Господ, Който ви 
сътвори от един човек и сътвори от него съпругата му, и от двамата намножи мъже и жени. И 
бойте се от Аллах, с Чието име се умолявате един друг, и от [прекъсване на] кръвните 
родства! Наистина Аллах ви наблюдава..(5:117)

78)Ар-Рашид  Водачът към правия път- Името Рашид не се намира  в Коран.

79)Ар-Рауф   Състрадателния 3:30 В Деня всяка душа ще намери доброто, което е сторила, 
и злото, което е сторила, и ще иска то да се отдалечи от нея. Аллах ви предупреждава за Себе 
си. Аллах е състрадателен към рабите.(9:117, 57:9, 59:10)

80)Ар-Раззак   Всепрепитаващия, Даващия препитание 51:58 Аллах! Той е Даващия 
препитанието, Владетеля на силата, Най-непоклатимия.



81)Ас- Сабур    Търпеливия - Името не се намира в Коран

82)Ас-Салям   Даряващият мир, Съвършения  59:23 Той е Аллах, няма друг Бог освен 
Него Владетеля, Всесветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, 
Подчиняващия, Превъзходния! Всеечист е Аллах от онова, с което Го съдружават! 
(Даряващия мир. Който защитава Своите служители от всички опасности и препятствия. 
Поздрав в Рая)

83)Ас-Самад    Поддържащия, Целта, Вечният   
                           112
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
112:1 Кажи [о, Мухаммед]: “Той е Аллах – Единствения,
112:2 Аллах, Целта [на всички въжделения]!
112:3 Нито е раждал, нито е роден,
112:4 и няма равен Нему.”
(Той няма недостатъци , Той не чувства нуждите на нещо и никакви физически потребности, 
като съществата, които ядат, дишат и т.н. Който не се нуждае от нищо от никого, не се 
покланя никому, а  всички се покланят Нему и се нуждаят от Неговите заповеди и 
благословии.)



84)Ас-Сами'       Всечуващия  2:127 И когато Ибрахим и Исмаил издигаха основите на Дома,
[рекоха]: “Господи, приеми от нас! Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия.( 2:256, 8:17, 
49:1)

85)Аш-Шахид   Свидетеля 4:166 Но Аллах свидетелства, че онова, което низпосла на теб, го
низпосла със Своето знание, и ангелите свидетелстват. И достатъчен е Аллах за свидетел.
( 22:17, 41:53, 48:28)
(Който гледа и знае какво се случва навсякъде и по всяко време. Кой свидетелства, че Той е 
единственият, на Когото трябва да се доверите.)

86)Аш-Шакур    Оценяващия 35:30 защото Той ще им изплати напълно техните награди и 
ще им надбави от Своята благодат. Той е Опрощаващ,Признателен.(35:34, 42:23, 64:17)

87)Ат-Таууаб   Приемащия покаянието 2:128 Господи, направи ни отдадени на Теб, и от 
нашето потомство – общност, отдадена на Теб, и ни покажи нашите обреди, и приеми нашето
покаяние! Ти си Приемащия покаянието, Милосърдния.(4:64, 49:12, 110:3)

88)Ал-Уаали  Управляващия 13:2 Аллах е, Който въздигна небесата без видима за вас 
опора. После се въздигна [безподобен] Той на Трона и покори слънцето и луната, всяко да се 
движи до определен срок. Той управлява делата, разяснява знаменията, за да се убедите в 
срещата със своя Господ!



89)Ал-Уали   Приближения, Покровителя 4:45 Аллах най-добре знае враговете ви. 
Достатъчен е Аллах за покровител и достатъчен е Аллах за избавител.( 7:196, 42:28, 45:19) 
 ( Който е близък, Който обича, покровителства, подпомага и защитава Своите праведни 
слуги,и ги води, благославя, възнаграждава и става приятел с тях.)

90)Ал-Уадуд   Любещия, Обичащия 11:90 И молете за опрощение своя Господ, и се покайте
пред Него! Моят Господ е Милосърден, Любещ. (85:14)

91)Ал-Уаххаб       Вседаряващия 3:8 и зоват:] “Господи, не отклонявай нашите сърца, след 
като си ни напътил! И дари ни с милост от Теб! Ти си Вседаряващия. ( 38:9, 38:35 )

92)Ал-Уахъд    Единствения 2:163 Вашият Бог е Единственият. Няма друг Бог освен Него, 
Всемилостивия, Милосърдния. ( 5:73, 9:31, 18:110)



93)Ал-Уаджд        Намиращия  

93:6 Не те ли намери Той сирак и не те ли приюти?
93:7 И те намери заблуден, и те напъти.
93:8 И те намери беден, и те замогна.

94)Ал-Уакил      Довереника 3:173 За онези, на които хората рекоха: “Враговете се 
насъбраха против вас, страхувайте се от тях!”, но вярата им се усили и рекоха: “Достатъчен 
ни е Аллах. Колко прекрасен Довереник е Той!” (4:171, 28:28, 73:9)
(Който управлява делата на онези, които  изпълняват усърдно  Неговите заповеди, и го прави 
по-добре, отколкото могат. )

95)Ал-Уарис     Наследяващия, Наследника 15: 23 Наистина Ние съживяваме и 
умъртвяваме, и Ние сме наследниците.
(Който винаги има право на собственост над всички. Който е истинският собственик на 
домейна - всичко идва от Него и се връща към Него.)

96)Ал-Уаси'       Всеобхватния 2:268 Сатаната ви заплашва с бедност и ви повелява поквара, 
а Аллах ви обещава от Себе Си опрощение и благодат. Аллах е Всеобхватен,Всезнаещ. ( 3:73,
5:54)
(Той има безкрайни възможности и богатство. Той е толкова великодушен и щедър, който 
човек изобщо не може да си представи. Покривайки всички същества с Неговото изобилие и 
Неговата щедрост. Знанието му е по-широко от земята и небесата.)



97)Аз-Захир,Ад - Дахър      Явния   57:23 Той е и Първия, и Последния, и Явния, и Скрития. 
Той всяко нещо знае.(Кой е очевиден и много примери доказват Неговото съществуване)

98)Ад-Дарр   Вредящия 6:17  Ако Аллах те застигне с вреда, не ще я отмени друг освен 
Него, и ако те застигне с добро, Той за всяко нещо има сила.

99) Дху Ал-Джалал Уа Ал-'Икрам 
 Притежаващия величието и почитта, Владетеля на великолепието и щедростта
55:27 Но пребъдва Ликът на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта.

*Забележка: Някои сатанински източници като хадис твърдят, че имената на Аллах са 99, 
имената на Аллах са безброй, тъй като Той е неограничен. Следвайки Корана, продължаваме 
с имената с препратки от Корана. ИншАллах(ако Аллах пожелае)

100) Ал- Фатир    Първосъздателят, ПървоТвореца на всичко Сура 35 
35:1 Слава на Аллах, Твореца на небесата и на земята, Който стори ангелите пратеници с по 
две, по три, по четири крила! Той надбавя в творението, каквото пожелае. Аллах за всяко 
нещо има сила.



101) AD-DA'I - Зовящият 54: 6 Затова се отвърни от тях [о, Мухаммед]! В Деня, когато 
Зовящият призове към нещо ужасно,

102) Ан-Насир    Избавителя, Помагащия 8:40 И отвърнат ли се, знайте, че Аллах е вашият
Покровител! Най-прекрасният Покровител е Той и най-прекрасният Избавител!

 
103) Ал- Маула    Защитника, Покровителя 8:40 И отвърнат ли се, знайте, че Аллах е 
вашият Покровител! Най-прекрасният Покровител е Той и най-прекрасният Избавител!

104 )А - Кариб(Q)   Близкия 34:50 Кажи: “Ако съм се заблудил, аз се заблуждавам само в 
своя вреда, а ако съм на правия път, то е от онова, което моят Господ ми разкрива. Той е 
Всечуващ, Близък.”

105) Ал-Макир   Най-добрия Планировач  8:30 И когато неверниците лукавстваха срещу 
теб, да те задържат или да те убият, или да те прокудят... Те лукавстват, а Аллах проваля 
тяхното лукавство. Аллах е над лукавите.

106) "Алиму Ал-Гайби Уа Аш-Шахадати           Знаещия и скритото, и явното  13:9  
Знаещия и скритото, и явното, Най-великия, Всевишния.

                                             Кратко въведение в Ислям    

2:136)Кажете: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в 
низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и потомците [му], и 
в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от техния Господ. 
Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.” 

9:36) Броят на месеците при Аллах е дванайсет месеца според повелята на 
Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях са месеци 
на забрана. Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си и всички 
се сражавайте със съдружаващите, както и те всички се сражават с вас! И 
знайте, че Аллах е с богобоязливите! 

* Ислямският календар, мюсюлманският календар или календарът 
Хиджри  е Лунен календар, състоящ се от 12 месеца в годината от 354 дни.
Той се използва за дати на събитията и се използва от мюсюлмани 
навсякъде по света, за да определи подходящите дни, на които да 
наблюдава ежегодния пост през Рамадан, поклонението Хадж, Новата 



година. Първата година от Ислямския календар започва през 622 г. сл. Хр., 
По време на която Пророкът Мухаммад (м.н.) мигрира от Мека до Медина,
известен като Хиджра.

                                             

No: Месец Дължина

1 Мухарам 29/30

2 Сафар 29/30

3 Раби Ал-Ауал 29/30

4 Раби Ал-Тхани 29/30

5 Джумада Ал-Ауал 29/30

6 Джумада Ал-Тхани 29/30

7 Раджаб 29/30

8 Шабан 29/30

9 Рамадан 29/30

10 Шауал 29/30

11 Дху Ал-Кида 29/30



12 Дху Ал-Хиджа 29/30

Total: 351/360

 

1.Мухарам (Забранен)
2.Сафар(свободен,просвиране на вятъра)
3.Раби Ал-Ауал (Първата пролет)
4.Раби Ал-Тхани (Втората пролет)
5.Джумада Ал-Ауал (първият месец на суша)
6.Джумада Ал-Тхани (Вторият месец на суша)
7.Раджаб (уважение, чест)
8. Шабан(разпръснати)
9. Рамадан (изгарящ)
10.Шауал (повдигнат)
11.Дху Ал-Кида (този на примирие)
12.Дху Ал-Хиджа (този на поклонението)

Аллах Слава на Него, е предписал пост през месец Рамадан и 
поклонението Хадж (или умра)-през четрите свещени месеца, Той  е 
предписал в Свещения Коран ясно времето за ритуалите, и как трябва да 
бъдат направени.

На първо място Рамадан:

2:183 О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за 
онези преди вас, за да се побоите –

2:184 определени дни. А който от вас е болен или на път – да се издължи в 
други дни. А за които не могат – откуп: да нахранят човек в нужда. А 
който по своя воля стори благо, това е най-доброто за него. И да говеете е 
най-доброто за вас, ако знаете.

2:185 Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за 
напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. 



Който от вас стане свидетел на този месец, да говее през него, а който е 
болен или на път – да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и 
не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да 
възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.

2:187 Позволено ви е да прекарате нощите на говеенето при своите жени. 
Те са одеяние за вас и вие сте одеяние за тях. Аллах знае, че сте измамили 
самите себе си, но е приел вашето покаяние и ви е извинил. А сега ги 
обладавайте и се стремете към онова, което Аллах ви е предписал: яжте и 
пийте, додето различите при [пукването на] зората белия конец от черния 
конец! После довършете говеенето до нощта и не ги обладавайте, когато 
пребивавате в джамиите! Това са границите на Аллах, не ги 
доближавайте! Така Аллах обяснява Своите знамения на хората, за да се 
побоят!
*Много ясни са повелите на Всемогъщия. Всеки, който следва нещо 
различно от това, не е на правилния път. Забелязвам, че мюсюлманите 
започват  ифтар - когато все още е дневна светлина, ясно е, че постът 
приключва, когато падне тъмнината на нощта. / Вероятно тези хора 
следват  писанията на  Сатаната и неговите последователи, наречени 
хадиси /

 Това е Хилал Луна - Хилал означава полумесец. Началото на всеки месец 
в Лунния календар, започва с появата на (нарстващ) полумесец(новолуние)
Човек трябва да го забележи, за да започне постът през Рамадан или да  да 
отбележи началото на поклонението Хадж.

2:189 Питат те за новолунието. Кажи: “То сочи определено време за хората
и за поклонението хадж.” Праведността не е да идвате в домовете отзад, а 
праведността е у онзи, който се бои от Аллах. Влизайте в домовете през 
вратите им! И бойте се от Аллах, за да сполучите! 
*(разяснение, тъй като някои неверни източници, фалшиво твърдят, фазата



в която Луната не се вижда е новолуние) 2:189 Yas'alūnaka `Ani   
Al-'Ahillati  Яасалунака Ани Ал - Ахиллати--хиллал- означава полумесец 

                                                        Хадж  

Има четири Свещени месеца, които са последователни:

9:36 Броят на месеците при Аллах е дванайсет месеца според повелята на 
Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях са месеци 
на забрана. Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си и всички 
се сражавайте със съдружаващите, както и те всички се сражават с вас! И 
знайте, че Аллах е с богобоязливите! 

9:2 Затова странствайте по земята [о, съдружаващи] четири месеца и 
знайте, че не ще обезсилите Аллах и че Аллах опозорява неверниците!
 
*Четирите свещени месеца трябва да бъдат Дху Ал - Хиджа, Мухарам, 
Сафар, Раби Ал – Ауал
 
Кааба е първият  Дом за поклонение, построен на земята от пророка 
Ибрахим( Авраам) и неговия син Исмаил (мир на тях).

3:96 Първият Дом, съграден за хората, е в Бека – благословен и за 
напътване на народите.  
 
*Бека е древното име на Мекка. В Коран е спомената Бека, за пояснение на
християните и евреите, които намират Бека и Първият Дом за поклонение 
в Библията - Псалмите 84 :44 Блажени ония, които живеят в Твоя дом; Те 
всякога ще Те хвалят. (Села). 
5 Блажени ония човеци, чиято сила е в Тебе. В чието сърце са пътищата 
към Твоя дом. 
6 Минаващи през долината Бека, Те я преобръщат на място на извори; И 
есенният дъжд я покрива с благословения(на някои места превода е 
долината на плача, но в оригинал е  долината Бека-сверка - NKJV  84:6 As 
they pass through the Valley of Baca,



3:96 В него има ясни знамения – мястото на Ибрахим, – и който влезе там, 
е в безопасност. И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при 
Дома – за онзи, който може да отиде, а който откаже – Аллах не се нуждае 
от световете

5:97  Аллах стори ал-Кааба, Свещения дом, и месеца на забрана, и 
жертвеното животно, и венците да бъдат опора за хората. То е, за да 
разберете, че Аллах знае какво е на небесата и какво е на земята, и че 
Аллах всяко нещо знае. 

5:95 О, вярващи, не ловувайте, когато сте на поклонение! А за онзи от вас, 
който убие с умисъл – възмездието е добиче, равностойно на убитото. 
Определят го двама справедливи мъже от вас – жертвено животно, което 
да стигне до ал-Кааба; или като изкупление – да се нахранят нуждаещи 
се; или равно на това – да говее, за да вкуси тежестта на своето деяние. 
Аллах извинява за отминалото. А който повтори – Аллах ще му отмъсти. 
Аллах е Всемогъщ, Въздаващ отмъщение.

*От горните аяти(знамения) става ясно, че поклонението Хадж е четири 
последователни месеца и мястото на поклонението е Кааба, Мекка.

3:96 Първият Дом, съграден за хората, е в Бека – благословен и за 
напътване на народите.  

22:25 Неверниците и възпиращите от пътя на Аллах и от Свещената 
джамия, която Ние отредихме за хората – все едно обитатели или 
пришълци, – и искащия там безбожие чрез гнет – тези Ние ще накараме 
да вкусят болезнено мъчение.

*Хадж е за всички вярващи в Един Господ - Аллах, хора от всички краища 
и раси.

За Хадж поклонението Аллах Слава Нему, е назначил няколко ритуала, 
които са обяснени напълно в Свещения Коран, както ще видим 
Иншалла(Ако Аллах е пожелал).

Когато отиваме за Хадж, трябва да запазим себе си и душите си чисти, 
което се нарича състояние на Ихрам.
За да бъде постигнато това състояние, трябва да се следват предписанията 



на Аллах в Свещения Коран.

*Ловът, агресията, насилието от всякакъв вид са забранени:

5:1 О, вярващи, изпълнявайте обетите! Разрешено ви е всяко животно от 
добитъка освен онова, за което ви бъде прочетено, без да ви е разрешен 
ловът, когато сте на поклонение. Аллах отсъжда каквото поиска.

5:2 О, вярващи, не накърнявайте знаците на Аллах, нито месеца на 
забрана, нито жертвените животни, нито венците, нито устремените към 
Свещения дом в търсене на обилие и благоволение от техния Господ. А 
след освобождаването от забраните може да ловувате. И да не ви вкарва в 
грях омразата на някои хора, че са ви възпрели от Свещената джамия, та 
да престъпите! И си помагайте един другиму в праведността и 
богобоязливостта, а не си помагайте в греха и враждебността! И бойте се 
от Аллах! Аллах е суров в наказанието. 

5:95 О, вярващи, не ловувайте, когато сте на поклонение! А за онзи от вас, 
който убие с умисъл – възмездието е добиче, равностойно на убитото. 
Определят го двама справедливи мъже от вас – жертвено животно, което 
да стигне до ал-Кааба; или като изкупление – да се нахранят нуждаещи се;
или равно на това – да говее, за да вкуси тежестта на своето деяние. Аллах
извинява за отминалото. А който повтори – Аллах ще му отмъсти. Аллах е 
Всемогъщ, Въздаващ отмъщение. 

*Риболовът е разрешен :

5:96 Разрешен ви е уловът от морето и яденето дори на изхвърленото от 
него – за възползване от вас и от пътниците. А ви е възбранен ловът по 
сушата, докато сте още на поклонение. И бойте се от Аллах, при Когото 
ще бъдете събрани! 

*Сексуалните отношения, неправомерните действия, караниците са 
забранени

2:197 Поклонението хадж е в знайни месеци и който през тях си наложи 
поклонението, да няма съвкупление, нито безпътство, нито прение по 
време на поклонението хадж! Каквато и добрина да сторите, Аллах я 



узнава. И запасете се! Най-добрият запас е богобоязливостта. И бойте се 
от Мен, о, разумни хора! 

*Избягвайте скверността на идолите, лъжливото слово  и не приписвайте 
партньори на   Аллах

22:30 Така е! Който зачита светините на Аллах, това е най-доброто за него 
при неговия Господ. Разрешен е за вас добитъкът освен онова, което ви бе 
прочетено. И избягвайте скверността на идолите, и избягвайте лъжливото 
слово! 

22:31 Бъдете правоверни към Аллах и не съдружавайте с Него! А който 
съдружава с Аллах, е като паднал от небето и птиците го грабват или 
вятърът го отвява на далечно място. 

22:32 Така е! А който зачита обредите на Аллах, това е от набожността на 
сърцата 

*Войната  е забранена през Свещените месеци (освен при самозащита)

2:217 Питат те за месеца на забрана, за битка през него. Кажи: “Тежка 
битка е тогава, но възпирането от пътя на Аллах, неверието в Него и в 
Свещената джамия, и пропъждането на обитателите й оттам е по-тежко 
пред Аллах, и да се заблуждава е по-тежко, отколкото да се убива.” И не 
ще престанат да се сражават с вас, докато не ви отвърнат от вашата 
религия, ако могат. А които от вас отстъпят от религията си и умрат 
неверници, на такива пропадат делата и в земния живот, и в отвъдния, и те 
са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно. 

                        Ритуалите на Хадж

1) Жертвеноприношение(от позволения добитък)
 Жертвоприношение се извършва, за да се покаже послушание на Аллах. 
Има второстепенни цели като хранене на бедните и нуждаещите се / с 
животното, което се жертва за Аллах.

22:27 И зови хората за поклонението хадж! Ще идват при теб и пеш, и 
върху изнемощели камили. И ще идват от всякакви далечни пътища, 



22:28 за да придобият облаги за себе си [и в земния живот, и в отвъдния] и 
в определени дни да споменават името на Аллах при жертвоприношение 
на добитък, който Той им е дал. Яжте от него и хранете бедняка клетник! 

22:29 После да се почистят и да изпълнят своите обети и да обикалят 
древния Дом 

22:33 От тях [- животните] имате облага до определен срок. Накрая 
мястото [за жертвоприношението] им е при древния Дом. 

22:36 И сторихме за вас от обредите на Аллах да бъде едрият жертвен 
добитък. В него има благо за вас. И споменавайте името на Аллах, докато 
[животните] са изправени [за колитба]! И когато рухнат по хълбок, яжте и 
хранете и доволстващия, и просяка! Така сме ви ги подчинили, за да сте 
признателни. 

22:37 Не тяхното месо, не тяхната кръв ще стигне до Аллах, а вашата 
набожност ще стигне до Него. Така Той ви ги е подчинил, за да 
възвеличавате Аллах, че ви е напътил. И възрадвай благодетелните! 

*Времето за Хадж ритуала е 3 дни, но можете да побързате с 2 дни или да 
закъснеете  2 дни.

2:203 И споменавайте Аллах в броените дни! А който избърза в два дни, 
не е грях за него, и който се забави, не е грях за него – за онзи, който е 
богобоязлив. И бойте се от Аллах, и знайте, че при Него ще бъдете 
събрани! 

*Животните трябва да бъдат пожертвани при Кааба.Името на Аллах 
трябва да бъде споменавано над тях.

22:33 От тях [- животните] имате облага до определен срок. Накрая 
мястото [за жертвоприношението] им е при древния Дом.
22:36 И сторихме за вас от обредите на Аллах да бъде едрият жертвен 
добитък. В него има благо за вас. И споменавайте името на Аллах, докато 
[животните] са изправени [за колитба]! И когато рухнат по хълбок, яжте и 
хранете и доволстващия, и просяка! Така сме ви ги подчинили, за да сте 
признателни.



*Ако сме възпрени от Хадж, не бива да подкъсяваме или бръснем главите 
си, докато жертвеното животно не достигне Кааба.

2:196 И довършвайте поклонението хадж, и поклонението умра заради 
Аллах! А ако сте възпрени, [дайте] жертвено животно според своите 
възможности! И не бръснете главите си, докато жертвеното животно не 
стигне местоназначението си! А който от вас е болен или има страдание по
главата, тогава – да се откупи с говеене или подаяние, или 
жертвоприношение. А ако сте в безопасност, онзи, който се възползва от 
поклонението умра до поклонението хадж, [да даде] жертвено животно 
според своите възможности. А който не е в състояние, да говее три дни по 
време на поклонението хадж и седем, щом се върне, та пълни десет. Това е
за онзи, чиито роднини не живеят в околностите на Свещената джамия. И 
бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах е суров в наказанието!

*След, като жертвеното животно е принесено за Аллах Слава Нему, трябва
да влезем в Свещения Дом,  след, като сме обръснали косата или  сме я 
скъсили:

48:27) Аллах превърна съновидението на Своя Пратеник в истина. “Ще 
влезете в Свещената джамия, ако Аллах е пожелал, в безопасност, с 
бръснати глави или подстригани, без да се страхувате.” И знае Той, 
каквото вие не знаете. И освен това ви отреди близка победа. 

*Ходене по желание между Сафа и Маруа

2:158 Ас-Сафà и ал-Мàруа са от знаците на Аллах, и който ходи при Дома 
на поклонение хадж или поклонение умра, той не върши грях, като ги 
обикаля. А който прави добро и по своя воля – Аллах е Въздаващ, 
Всезнаещ.
 ( Сафа и Маруа  са два хълма между, които съпругата на Пророкът 
Ибрахим(Авраам) е обикаляла в търсене на вода.)

*Изкачване на планината Арафат
 

2:198 И не е грях за вас да търсите благодат от своя Господ. И когато се 
понесете от Арафат, споменавайте Аллах при  Свещената планина! И Го 



споменавайте, както ви е напътил, дори да сте били преди това от 
заблудените! - в този превод е допусната  грешка, не е  Свещената
 планина а  Ал Машари Ал-Харам -  Джамия в Муадалифа (място, което се
намира между Мека и Арафат, на шест мили от Каба).

2:199 После се понесете, откъдето хората се понасят, и молете Аллах за 
прошка! Наистина Аллах е опрощаващ, милосърден. 

2:200 И щом изпълните своите обреди, споменавайте Аллах, както 
споменавате предците си, дори по-силно! А някои от хората казват: 
“Господи, въздай ни в земния живот!” Няма дял за тях в отвъдния. 

*Изпълняване на Тауаф(обикаляне около Кааба)

22:26 И посочихме на Ибрахим мястото за Дома [ал-Кааба]: “Не 
съдружавай нищо с Мен и почисти Моя Дом за онези, които обикалят и 
стоят в преклонение, и се кланят, и свеждат чела до земята в суджуд! 

22:27 И зови хората за поклонението хадж! Ще идват при теб и пеш, и 
върху изнемощели камили. И ще идват от всякакви далечни пътища, 

22:28 за да придобият облаги за себе си [и в земния живот, и в отвъдния] и 
в определени дни да споменават името на Аллах при жертвоприношение 
на добитък, който Той им е дал. Яжте от него и хранете бедняка клетник! 

22:29 После да се почистят и да изпълнят своите обети и да обикалят 
древния Дом 

              Посещаване на Кааба извън  месеците за Хадж (Умра) 

2:196  И довършвайте поклонението хадж, и поклонението умра заради 
Аллах! А ако сте възпрени, [дайте] жертвено животно според своите 
възможности! И не бръснете главите си, докато жертвеното животно не 
стигне местоназначението си! А който от вас е болен или има страдание по
главата, тогава – да се откупи с говеене или подаяние, или 
жертвоприношение. А ако сте в безопасност, онзи, който се възползва от 
поклонението умра до поклонението хадж, [да даде] жертвено животно 
според своите възможности. А който не е в състояние, да говее три дни по 
време на поклонението хадж и седем, щом се върне, та пълни десет. Това е
за онзи, чиито роднини не живеят в околностите на Свещената джамия. И 



бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах е суров в наказанието!

Резюме:

1. Влезнете  и спазвайте състоянието на Ихрам с намерение.
2. Жертвоприношете животното (ите) в околностите на свещената 
джамия;И разпределете, като храна за нуждаещите се.
3. Почистете себе си и се обръснете / скъсете косата си.
4. Влезте в Свещената джамия и се молете.
5.Пожелание ходете между Сафа и Маруа.
6. Отидете на Арафат
7. Върнете се в Свещената джамия за молитва и тауаф.
8.Напуснете с хората и / или начина, по който хората напускат
9. Запомнете Аллах и потърсете прошка.
(Принос на Маруан Бустани)

                Как да направите уду- измиване, преди молитва

5:6 О, вярващи, когато станете за молитвата, измийте лицето и ръцете си 
до лактите, и обършете главата, и измийте нозете си до глезените. И ако 
сте омърсени, почистете се; и ако сте болни или на път, или някой от вас е 
дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, 
тогава потърсете чиста пръст и обършете с [праха от] нея лицата и ръцете 
си. Аллах не иска да ви притесни, а иска да ви пречисти и да изпълни 
Своята благодат към вас. Дано сте признателни

                              Колко пъти трябва да се молите

В Свещения Коран Аллах - Слава на Него за Неговата Голяма Милост 
определя 5 молитви, които са задължителни и по желание Аллах желае 
допълнително да се молим през части от нощта наречен Киам Ал Лайл и 
Тахажуд, това са две имена на едно и също нещо, допълнителната нощтна 
молитва описана в Свещения Коран както следва :

 73:1 О, ти, който се загръщаш
 73:2 ставай [за молитва] през нощта, но не цялата, 
 73:3 а наполовина, или по-малко от това, 
 73:4 или повече, и чети Корана отмерено    
 73:5Ще ти пратим Ние тежко Слово. 
 73:6 Ставането [за молитва] нощем е най-силно по въздействие и най-



подходящо за размисъл 

17:79 И в част от нощта бодърствай с [молитва] допълнително за теб. 
Твоят Господ ще те въздигне на похвално място. 

73:20 Твоят Господ знае, че стоиш по-малко от две трети от нощта, 
[понякога] и половината от нея, а [понякога] и една трета, – и група от 
тези, които са заедно с теб. Аллах отмерва нощта и деня. Знае Той, че не 
ще смогнете и затова ви помилва. Ето защо четете, колкото можете, от 
Корана! Знаеше Той, че сред вас ще има болни и други, които пътуват по 
земята, търсейки благодатта на Аллах, и други, които се сражават по пътя 
на Аллах. Затова четете, колкото можете, от него! И отслужвайте 
молитвата, и давайте милостинята закат, и заемайте хубав заем на Аллах! 
И каквото добро сторите отнапред за себе си, ще го намерите при Аллах 
още по-хубаво и с по-голяма отплата. И молете Аллах за опрощение! 
Аллах е опрощаващ, милосърден.  

 *Другите пет  молитви са Фаджр - преди изгрева на слънцето, Дхур - по 
обяд, Аср - следобяд , Магриб - след залез слънце и Иша, когато дойде 
тъмнината на нощта.

11:114 И отслужвай молитвата в двата края на деня, и в началото на 
нощта! Наистина добрините премахват злините. Това е напомняне за 
поучаващите се.(Фажр, Магриб, Иша)

2:238 Спазвайте молитвите наред със средната молитва и заставайте 
смирени пред Аллах! ( Дхур)
     
50:39 Бъди търпелив към това, което казват, и прославяй с възхвала своя 
Господ преди изгрева на слънцето и преди залеза! (  Аср)
     
     Къде е Кибла (посоката за молитва), на къде трябва да се обърнем 
при молитва

2:144 Виждаме лицето ти да се обръща към небето [о, Мухаммед]. Ние 
непременно ще те обърнем в посока за молитви, която ще ти е угодна. Тъй 
че обърни лице към Свещената джамия! Където и да бъдете, обръщайте 
лице към нея! Дарените с Писанието знаят, че това е истината от техния 
Господ. Аллах не подминава техните дела. 



 *кибла (посоката за молитва),  е към Кааба.

Тъй като Свещеният Коран и Библията определено описват плоска 
геоцентрична земя, ние не трябва да следваме масонската лъжа на 
сатанистите, че земята е сфера и фалшивата им наука.

Свещеният Коран:

15:19 И разпростряхме земята, и положихме върху нея непоклатими 
планини, и сторихме от нея да поникне от всяко нещо отмерено 

20:53 Той е, Който стори земята да е постеля за вас и прокара там пътища 
за вас, и изсипва вода от небето – чрез нея вадим Ние видове от различни 
растения. 

51:48 И земята Ние разстлахме. Колко прекрасно разстиламе! 

79:30 и земята след това разпростря 

88:20 и как бе разпростряна земята? 

91:6 и в земята, и в Онзи, Който я е разпрострял, 

Трябва да потърсим нашата посока за молитва(кибла) според плоската 
земна карта.
Първата стъпка е да знаете къде сте в света по отношение на Мека. 

Слънцето е добър индикатор за кардиналните посоки; То  изгрява от Изток
и залязва на Запад. Ако имате представа за това къде е вашето 
местонахождение по отношение на Мека, можете да намерите Кааба , като 
забележите откъде  изгрява слънцето и къде залязва в местността, където 
се намирате.
Позиционирането на слънцето може да се използва и за определяне на 
точното местоположение на кибла(посоката за молитва) в два случая през 
годината. Слънцето се изкачва на позиция точно над Ка'ба два пъти 
годишно:

• 28 май в 9:18 UT
• 16 юли в 9:27 UT



Проекция на плоска земя

Ако сте изправени пред слънцето през тези точни дни и точни времена 
(преобразувани в местното време), вие ще застанете точно срещу Кааба.

Слънчев часовник Намерете плоска или равна повърхност и поставете 
вертикален обект на земята, приблизително 3 фута дълга, малко преди 
обяд. Тогава:
• Направете знак, където върхът на сянката на обекта пада на земята
• Начертайте кръг около обекта, като използвате неговата дължина като 
радиус
• С течение на времето сянката ще намалее и ще се отдалечи от кръга. 
След това тя ще се удължи в друга посока и отново ще докосне кръга
• Маркирайте точката, където се пресичат кръга и сянката
• Присъединете се към двете марки, като използвате права линия
• Това посока е от запад към изток; Първата марка е западна, а втората - 
изток
• Начертайте друга перпендикулярна линия на тази линия. Втората линия 
ще бъде север-юг



• След като сте намерили кардиналните посоки, ще бъде по-лесно да 
получите груба представа за посоката на Кааба.

Това е Кааба (Свещения дом) - без масонското покривало, саудитският 
криминален и сатанински режим поругава Свещените места на Исляма, 
тъй като те са чисти масонски сатанисти. За съжаление можем да видим 
срама на хората, които следват сатанинските хадиси, облечени като 
хиндуси в нашите Свети места.



Това е Кааба отвътре, корумпираният саудитски режим, незаконно е 
завладял нашите свети места и ги е превърнал в масонски храм, който 
Кааба не е. Кааба е първият храм за поклонение на Единствения Бог - 
Аллах.
Както можем да видим в ъгъла, на който е написан Хаджар Асвата (черен 
камък), който те умишлено са имплантирали на нашето Свято място, за да 
можем да бъдем идолопоклонници, като тях. За щастие, те не мамят 
никого, освен себе си и онези, чиито сърца не са верни.
Също така имплантират някои Ъид(празници) като Ъид Ал Адха, което е 
напълно масонско празнуване, което няма нищо общо с Исляма. 
Масонският режим на Ал Сауд направи нашето най-свято място, място за 
сатанински ритуали.
ИншАллах, трябва да бъдем търпеливи и да поискаме от Аллах 
Всемогъщия  помощ и да спазваме законите Му - Коранът, за да бъдат  
нашите молитви са приети. ИншАллах . 
 
*Когато четем Корана, трябва да търсим защита от Прокълнатия  Сатана в 
името на Аллах Всемилостивия Милосърдния

16:98 И когато четеш Корана, при Аллах търси убежище от 
прокудения сатана! 

17:110 Кажи: “Зовете [Го] Аллах или зовете [Го] Всемилостивия! Както и 
да [Го] зовете, Негови са Най-прекрасните имена. И не отслужвай 
гръмогласно своята молитва, нито я шепни, а потърси среден път в 
това!” 

73:4 или повече, и чети Корана отмерено! 

3:43 О, Мариам, смири се пред своя Господ и сведи чело до земята в 
суджуд, и се кланяй с покланящите се!” 

             Кога да дадете закат(задължителна благотворителност)

*Закат е предписан в Корана за всеки вярващ.

21:73 И ги сторихме водители, напътващи според Нашата повеля. И им 
разкрихме да вършат добрини и да отслужват молитвата, и да дават 
милостинята закат. Те служеха [единствено] на Нас. 



*Закат се плаща всеки път, когато получавате, и трябва да дадете това, 
което е в повече(можете да отделите)

6:141 Той е, Който създаде градини от растения с подпори и без подпори, и
палмите, и насажденията с разни плодове, и маслините, и наровете – 
сходни и несходни. Яжте от плодовете им, когато са дали плод, и раздайте
дължимото от тях в деня на беритбата им, но не прахосвайте – Той не 
обича прахосниците; 

2:219 Питат те за виното и за играта на късмет. Кажи: “В тях има голям 
грях и изгоди за хората, но грехът им е по-голям от изгодата.” И питат 
какво да раздават. Кажи: “Излишъка.” Така Аллах ви обяснява знаменията,
за да размислите 

*Закат трябва да бъде изплатен на:

17:26 И отдай на роднината правото му, и на нуждаещия се, и на пътника 
[в неволя], но не пилей с прахосничество! 

17:29 И не сторвай ръката ти да е прикована към шията [в 
скъперничество], и не я разтваряй всецяло, та да не станеш упрекван, 
безпомощен! 

90:12 Но откъде да знаеш ти какво е стръмният път? 

90:13 Да се освободи роб 

90:14 или да се даде храна в ден на глад 

90:15 на сирак-роднина 

90:16 или на окаян клетник. 

90:17 После стана от онези, които вярват и взаимно се наставляват за 
търпение, и взаимно се наставляват за състрадание. 

9:60 Милостинята закат е за бедняците и за нуждаещите се, и за онези, 
които я събират, и за приобщаването на сърцата [към Исляма], и за [откуп 
на] робите, и за длъжниците, и за тези по пътя на Аллах, и за пътника [в 
неволя] – задължение от Аллах. Аллах е Всезнаещ, Всемъдър. 



2:276 Аллах лишава лихвата от благодат, а надбавя за милостинята. Аллах 
не обича никой неблагодарник, грешник. 

2:254 О, вярващи, раздавайте от онова, което сме ви дали за препитание, 
преди да дойде Денят, в който не ще има нито откуп, нито приятелство, 
нито застъпничество! Неверниците са угнетителите. 

2:280 А ако [длъжник] е в затруднение, да има отсрочка до облекчение! И 
да се смилите е най-доброто за вас, ако знаете. 

                                         

                                       Ваксини и обрязване 

Тези практики, които прекъсват цялостността на човешкото тяло, са 
предизвикани изцяло от Сатаната и неговите съюзници.

4:119 и ще ги заблуждавам, и ще ги подбуждам към копнежи, и ще им 
повелявам да срязват ушите на добитъка, и ще им повелявам да 
изменят творението на Аллах.” Който приема не Аллах, а сатаната за 
ближен, той ще понесе явна загуба. 

23:14 после от частицата сперма създаваме съсирек и създаваме късче 
като надъвкано месо, и от късчето създаваме кости, и покриваме 
костите с плът, после го оформяме в друго творение. Благословен е 
Аллах, Най-прекрасния Творец! 

95:4 Ние сътворихме човека с превъзходен облик. 

Практикуването на тези сатанински команди(ваксиниране и обрязване) е 
абсолютно неподчинение на Аллах.
Което ще увеличи вашето нещастие в този живот и след това, не само 
вашето, но и и нещастието на много други хора.
Като твърдите, че сте мюсюлманин, вие поемате отговорността да 
забранявате какво не е наред и грешно.

3:104 И нека сред вас има общност, която зове към благото и повелява 



одобряваното, и възбранява отреченото! Тези са сполучилите. 

*Освен това, тъй като ваксините съдържат много забранени вещества като 
свинско ДНК, маймунски бъбреци, клетки от абортиран човешки плод, 
кръв, невротоксини и др.

 16:115 Възбрани ви Той мършата и кръвта, и свинското месо, и закланото 
за друг, а не за Аллах. А който е бил принуден, без да е потисник, нито 
престъпващ – Аллах е Опрощаващ, Милосърден.

Няма нищо, което да оправдае непокорството пред  Аллах, виждаме, че 
Аллах Слава Нему е позволил да ги използваме, ако това е много 
необходимо.
Когато Аллах ви даде напълно здраво бебе, нямате никакво основание да 
го тровите със забранени вещества.
Ваксините не са безопасни, нито ефективни, нито предпазват от 
заболяване.
Знанието е важна част от Ислям и игнорирането на истината е акт на 
игнориране на законите на Аллах, който е суров в наказанието. Има много 
източници ( медицински лица), които потвърждават, че ваксините са много
опасни за здравето на човека.
Те причиняват мозъчни увреждания, наречени аутизъм или 
хиперактивност и дефицит на внимание, които всъщност са симптоми 
след енцефалит (мозъчно възпаление)
Препоръчвам силно книгата "Ваксинация, социално насилие и 
престъпност" от Х. Coulter, където всички описани поведенчески и 
психологически симптоми на ваксинално мозъчно увредено дете са точно 
описани.

Много често родителите дори не забелязват, че детето има "минимално" 
мозъчно увреждане , тъй като те получават от покварените медицински 
лица фалшива информация.
Ваксините причиняват мозъчно увреждане по много начини, централния е 
прекомерното стимулиране на мозъчните клетки, което води до възпаление
на мозъка, друг начин е увреждане на стомашно-чревния тракт, което води 
до увреждане на мозъка.
Ваксините са   се доказали, че причиняват парализи / които корумпираните
медицински лица казват, че са генетични - но ние знаем, че Аллах е 
Перфектният Създател, така че Той не прави грешки.



Ваксините причиняват рак, левкемия, диабет в ранна възраст, 
хомосексуалност и транссексуалност, синдром на внезапната смърт при 
новороденото, болестите, които ваксините предполагат да  предпазват от, 
алергия, мозъчни увреждания (както и последващите от тях асоциални 
поведенчески проблеми и много други проблеми като дислексия , 
Умствени увреждания, неспособност за концентрация и др.) Астма, 
заболявания на сърдечно-съдовата система, глухота, слепота, синдром на 
Даун, автоимунни заболявания и много други състояния, свързани с 
ваксините

*Обрязването е основен акт на недоверие в Мощта, Превъзходството, 
Мъдростта и Съвършенството на Аллах.

“В рамките на няколко минути се разрушават три фута вени, артерии и 
капиляри, 240 фута нерви и повече от 20 000 нервни окончания, а всички 
мускули, жлези, епителна тъкан и сексуална чувствителност, свързани с 
препуциума.”

Винаги ние, като мюсюлмани, трябва да останем верни на Аллах и да Му 
се доверяваме и когато бъдем потискани да вършим нещо против нашата 
вяра, ние трябва да търсим подкрепата Му чрез молитви и търпение.

2:153 О, вярващи, искайте помощта на Аллах с търпение и молитва! Аллах
е с търпеливите. 


