
АЛ-БЕЙЙИНЕВ името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
(Пратеника на Аллах с.а.в е казал;Наистина Аллах теаля слуша човека,когато чете тези айети на
сура Бейне и казва ‘Радвай се о мой раб, Кълна се в моето величие, че никога няма да те
забравя в каквото и състояние да се намираш на дунята и на ахирета и ще ти дам всичко в
дженнета, докато се задоволиш’)

Онези от хората на Писанието и съдружаващите, които не вярваха, не се разделиха [с

неверието си], докато при тях не дойде ясният знак -;

Пратеник от Аллах, четящ пречистени свитъци [от Корана],

в които има правдиви писания.

И дарените с Писанието се разединиха едва след като при тях дойде ясният знак.

И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията,

правоверни, и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Това е

правдивата религия.

Онези от хората на Писанието и от съдружаващите, които не вярваха, ще бъдат в

Огъня на Ада, там ще пребивават вечно. Те са най-лошите от създанията.

Онези, които вярват и вършат праведни дела, те са най-добрите от творенията.

Въздаянието им при техния Господ ще са Градините на Адн, сред които реки текат,

там ще пребивават вечно и завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат

доволни от Него. Това е за всеки, който се страхува от своя Господ.

Сура 98 АЛ-БЕЙЙИНЕ "ЯСНОТО ЗНАМЕНИЕ" (Мединска сура)



В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Тази сура е низпослана в Медина. Тя се състои от 8 айета. Хората на Писанието (евреи
и християни) са били известени в своите Писания, какви качества ще притежава
последния пророк – печата на пророците, - и от тях многобожниците разбрали за тези
качества. Затова за тях е задължение да повярват в него, когато Аллах теаля го изпрати
при тях. Но когато пратеника на Аллах бил изпратен при тях, със свещенния Коран,
между тях възникнали разногласия, и те нарушили своето обещание. А хората на
Писанието в това са по лоши от многобожници, и техният грях е още по отвратителен.
В бъдещия живот за тях е подготвен адския огън, където ще бъдат вечно. Вярващите,
притежаващи големи достойнства и извършващите благодеяния, са най добрите от
Божийте създания. Въздаянието за тях е вечното пребиваване в дженнета,където ще
бъдат задоволени със всичко което поискат и колкото искат, и техните желания ще
бъдат изпълнени. Това е блаженство за тези,които са били богобоязливи.

1. Тези, които не повярвали в Аллах и в Неговия пратеник от евреите, християните и
многобожниците, не се разделиха със своето невежество и неведение за истината,
докато при тях не се появи ясното знамение и тежко доказателство -

2-3. пратеник от Аллах, който им го чете наизуст, пречистени от лъжи свитъци, в които
се съдържат правдиви, правилни и истинни предписания.

4. Тези, които са дарени с Писание, от евреите и християните, се разделили след като
при тях дошло ясното знамение, доказващо, че Мухаммед е обещания пратеник на
Аллах, споменат във всички свои Писания.

5. Това, което им било предписано, имало само една цел: искрено да се покланят само
на Единствения Аллах, да се отърват от лъжите и да се придържат към истината,
редовно и по подходящ начин да извършват (ритуалната) молитва и да раздават зекят.
Това е истинната религия.

6. Наистина, тези, които не повярвали и не приели исляма от хората на Писанията и
многобожниците, ще пребивават вечно в адския огън и няма да излязат от него. Те са
най – лошите от творенията по своето вероучение и по своите дела.

7. Наистина, тези, които повярвали в Аллах и Неговия пратеник и извършвали
благочестиви дела, са най – добрите от създанията по своето вероучение и своите дела.

8. Въздаянието за тях в бъдещия живот за това, че са вярвали и извършвали
благочестиви дела, ще бъдат райските градини, в които текат реки, и там ще пребивават
вечно. Аллах приел от тях техните дела, и те благодарили на Аллах за Неговата милост
и благодеяние за тях. Това е наградата за тези, които, се страхували от наказанието от
своя Господ, повярвал и творил благочестиви дела.


