
Съвети към ислямските младежи
-Бъдете искренни в своето устремление към Всевишният Аллах, отървете се от двуличието в думите и
делата.

- Страхувай се от Аллах, направи искренно покаяние пред Него, помни, че Аллах постоянно следи за
всички твои движения, както и на всички места на престой Ви наблюдава.
- Следвай Суннета на Пророка във всички свои думи, дела, и другите черти от характера. Покорно се
подчинявай на законоположенията в религията, и не разкривай никакви дела, произлизащи от
собствения ти разум, защото разума, подобно на зрението, има предел на своите възможности.

- Насърчавай първо към правене на добро, защото ще получиш възнаграждение, като това на този
който последва твоя добър пример.

- Следвай призива на муезина така, както е предписано в Суннета, и от това, не трябва да те отвлича
разговор, дело или изпълнение на други религиозни предписания. След езана излизай от месджида
само по уважителна причина.

- С уважение се отнасяй към месджидите, помагай в тяхното строителство, влизай в месджида само с
десния крак, поддържай в месджида чистота, дръж се достойно, не бъди груб и излизай от месджида
само с левия крак. Спазвай времето за начало на общата молитва в месджида и не закъснявай за
намаза, особенно за сутрешния и нощния намаз.

- С настъпването на утрото не говори за нищо земно, а споменавай Аллах до изгрева на Слънцето, а
след това изпълни два рекята намаз, за което ще бъдеш възнаграден както за извършване на малко
поклонничество.

- През свободното време се уединявай в месджида за поклонение пред Аллах. Не влизай в месджида,
ако си се хранил с храна, която има лош мириз, като например, чесън или лук.

- Повелявай на своте близки да извършват молитвата, не проявявай небрежност заедно с тях,
принуждавай ги да изпълняват молитвата, разяснявай им нейното достойнство и разказвай за
наказанието. За този, който не изпълнява намаза.

- Съблюдавай за извършването на задължителните молитви, на тези които са в твоя дом, като
например, сутрешната молитва след това след изгрев слънце, която включва в себе си минимум два
рекята, но ще бъде по-добре ако я извършим в осем рекята, а също така молитва след залез,
състояща се, не по-малко от два раката.

- Лягай за сън в състояние на ритуална чистота с произнасяне на установените споменавания и
призиви към Аллах.

- Съблюдавай извършването на нощна молитва. Станеш ли за нощна молитва буди своите близки и
деца.

- Спазвай извършването на колективна молитва в месджида в точно определеното време, старай се по
възможност да бъдеш в първия ред.

- Спазвай правилното произношение на думите в молитвата при руку и седжде, изпълнявай ги
спокойно и уверено.

- Извършваш ли молитва в населено място, постави пред теб преграда, а също така старай се да не
минаваш пред ръцете на молещия се.

- Старай се да отиваш на колективна молитва по-рано, а не след призива - езан.

Правилно решение при избора на съпруга

“И встъпвайте в брак с несемейните от вас и с праведните от робите и робините ви! Ако са бедни,
Аллах ще им даде от Неговата благодат. Аллах е прещедър, всезнаещ.” (ан-Нур 24:32)

Главата на домакинството трябва да избере праведна и подходяща жена въз основа на следните
условия описани в различните хадиси (сказания на Пророка).

“Жена е избрана за съпруга заради четири неща: нейното богатство, нейното потекло, нейната
красота или нейната религия. Избери тази, която е религиозна, дано ръцете ти бъдат натрити с прах
(дано бъдеш в благоденствие)” (съгласни върху му)



“Този свят е целият временни удобства и най-голямото щастие в този живот е праведна съпруга.”
(Разказан от Муслим, №1468)

“Нека всеки един от вас има благодарно сърце, споменаващ език (споменаващ Аллах) и вярваща
съпруга, която ще му помогне относно Отвъдното.” (Разказан от Ахмад, 5/282, ал-Тирмиди и Ибн
Маджа от Таубан. Сахих ал-Джами, №5231)

Според друг разказ: “Праведна съпруга да ти помогне за твоите земни и религиозни дела е най-
доброто съкровище, което някой може да има.” (Разказан от ал-Байхаки. Сахих ал-Джами, №4285)

“Встъпвайте в брак с тази, която е обичаща и плодовита, защото аз ще се гордея пред другите
Пророци с огромния ви брой в Деня на Съживяване.” (Разказан от Имам Ахмад. Сахих ал-Ируа, 6/195)

“Съветвам ви да встъпвате в брак с девственици, защото техните утроби са по-пресни, техните устни
са по-сладки и те са по-задоволени с малко.” Според друг разказ: “...и те е по-малко вероятно да
мамят.” (Разказан от Ибн Маджа. Ал-Силсилих ал-Сахиха, №623)

Също както праведна съпруга е един от четирите елемента на щастието, така и лоша съпруга е един
от четирите елемента на нещастието, както е казано в сахих (достоверен) хадис: “Един от
(елементите на) щастието е праведна съпруга, която когато я погледнеш се чувстваш удовлетворен, и
когато си надалече чувстваш, че можеш да й се довериш относно нея и твоята собственост. И един от
(елементите на) нещастието е лоша съпруга, която когато я погледнеш се чувстваш разстроен, тя
продължава да те напада с думи и когато си надалеч не чувстваш, че може да й се довериш относно
нея и твоята собственост.”

Пратеникът (с.а.с.) казва:

(( َثالٌث َمْن ُكنَّ ِفیِه ِحبُُّه ِإال ِللَِّه َوَأْن َوَجَد َحالَوَة اِإليَماِن َأْن َيُكوَن اللَُّه َوَرُسوُلُه َأَحبَّ ِإَلْیِه ِممَّا ِسَواُھَما َوَأْن ُيِحبَّ اْلَمْرَء ال ُي
((َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِفي اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِفي النَّاِر  – .يراخبلا هاور

“Когато три неща са на лице у някого, е открил сладостта на вярата: Да обича най-много Аллах и
Неговия Пратеник пред всичко останало. Да обича другия мюсюлманин, не заради друго освен за
Аллах. Да се отвращава от връщане към неверието, след като Аллах го е избавил от него, така както
се отвращава от това, да бъде хвърлен в огъня.”/Бухари/

ОТНОСНО ОНЗИ, КОЙТО ВЪВЕЖДА ДОБЪР ИЛИ ЛОШ ОБИЧАЙ

„От Абу Амр Джарир, син на Абдуллах, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „В началото
на деня бяхме при Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и при него
дойдоха полуголи хора, облечени само във вълнени покривала с процеп за главата и препасани с
мечове. Повечето от тях и дори всички бяха от Мударитите. Побледня л...ицето на Пратеника на
Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, щом видя мизерията им. Той влезе, после излезе и
повели на Билал да призове за молитва и за нейното започване, после отправи благослов и произнесе
проповед, като каза: „О, хора, бойте се от своя Господ, Който ви сътвори от един човек.“– до края на
знамението: „Наистина Аллах ви наблюдава“ (4: 1). [Изрече] и друго знамение от края на сура
Изселването: „О, вярващи, бойте се от Аллах! И всеки да види какво е приготвил за Утре!…“ (59: 18).
И нека [всеки] човек дари от динарите си, от дирхамите, от дрехите, от крина си с жито, от крините си
с фурми и дори, каза той, ако това е половинка фурма!“ Тогава дойде един от мединските
сподвижници – ансарите с пакет, който дланта му почти и дори съвсем не можеше да носи. Поседваха
го и други хора, докато видях две купчини от храна и дрехи. Видях и лицето на Пророка, Аллах да го
благослови и с мир да го дари, блести засияло. Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир



да го дари, каза: „Който въведе в исляма добър обичай, за него е отплатата му и отплатата на онези,
които после го прилагат, без да се отнеме нищо от тяхната отплата. А който въведе в исляма лош
обичай, над него тежи това бреме и бремето на онези, които после го прилагват, без да се отнеме
нищо от тяхното бреме“ (разказан от Муслим).

:وعن ابن مسعوٍد رضي اللَّه عنه َأنَّ النَِّبيَّ َصّلى اُهللا َعَلْیِه وَسلَّم قال  « لیس ِمْن نْفٍس ُتْقَتُل ُظلمًا ِإالَّ َكاَن َعَلى ابِن آدَم 
«األوَِّل ِكْفٌل ِمْن دِمَھا َألنَُّه َكان َأوَّل َمْن َسنَّ اْلَقْتَل  .متفٌق علیه

От Ибн Масуд, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го
благослови и с мир да го дари, е казал: „Част от кръвта на всеки несправедливо убит човек винаги ще
тегне над първородния син на Адам, защото е бил първият въвел обичая да се убива“ (всепризнат
хадис).

Феноменът “стара мома”

Една от основните причини за разпространението на това явление е, че някои родители жестоко
възпрепятстват дъщерите си да не се омъжат за подходящи млади мъже, независимо от факта, че
Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: "Ако един човек, чиято религия и
маниери одобрявате, дойде при вас с предложение (да се ожени за дъщеря ви), след това дайте
дъщеря си за негова жена, защото в противен случай, ще има суматоха на земята и голяма
корупция."/Този хадис е сведен от ат-Тирмизи и Ибн Маджа/
Някои бащи са нарушили доверието от Аллах, с това което са извършили по отношение на техните
дъщери, като им пречат да сключат брак. Може да се случи така, че един млад човек идва да ги пита
за дъщеря им, и те да забавят, или да не му разрешат без причина, позовавайки се на неоснователни
оправдания, може да се случи така, че техните критериите за приемане да са тривиални, като
например колко е заплатата му, или това, какви са плановете му за кариера, като в същото време
напълно се игнорира неговото практикуване на религията, характера и честността . Всъщност някои
бащи виждат своите дъщери като стока, която ще бъде продадена на търг. Такива бащите не
осъзнават, че това всъщност е потисничество и предателство. Действително ли тези бащи не знаят за
болезнено истински истории, които са широко разпространени? Тези истории трябва да действат като
предупреждение за всички родители, за да прекратят своята безотговорност и да защитят тяхната
чест и достойнство, преди да е станало твърде късно.
Къде е тяхната милост? Нима те не виждат последствията от действията си? Как може някой, който
знае за характера на една жена, да я хвърля в затвора за цял живот? Ако тези хора са използвали
своите умове тогава, то биха търсили подходящи мъже за дъщерите си, така както Омар радияллаху
анху, предлага дъщеря си за сключване на брак с Абу Бакр радияллаху анху, и след това с Осман
радияллаху анху. Сеид Ибн ал-Мусейиб даде дъщеря си за съпруга на един от неговите ученици,
всъщност това е практика на нашите предшественици селеф . Ввъзпрепятстването на браковете води
до разрушаване на домовете, убива целомъдрието, руши морала и служи за разпространяване на
злото.
Отхвърлянето на подходящите мъже и забавянето на брака за жените застрашава и подлага на
опасност мъжете, жените, а дори и обществото като цяло. Подходящи мъже са тези, чието
практикуване на Исляма е стабилно, чиито маниери са добри и които са честни и са от добро
семейство. Пророкът (с.а.с), е казал: "Омъжи се за онзи, който има религия (т.е. правоверен
мюсюлманин)"/Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим/
Друга причина за разпространението на това зло явление е прекомерно високата зестра мехир, който
някои бащи искат, и той достига до такава степен, че бракът става невъзможен за някои хора, а в
някои страни зестрата мехир достига до нелепо смешна и невъобразимо висока цена, което води до
една планина от дълг за всеки, който се опитва да я плати. Алчността, от която някои хора страдат е
наистина печална. Те искат суми, които един мъж решил да се ожени никога не може да си позволи,
дори да работи половината от живота си. Алчността на такива хора и жаждата им към този живот е
довело до превръщане на почтени и благородни жени в част от стоките, които след това продават.
Всичко това доведе до огромно увеличаване на броя на неомъжените жени.
Зестрата мехир в Исляма е средство, а не цел и раздуването му има ужасен ефект върху хората и
обществото, които са известни на всички. Тя не позволява да се осъществи брака, или води към брак
с негодни и неподходящи партньори от не-практикуващи общности, което води до съжаление и тъга.



Тази алчност, от която някои хора страдат, се явява пълна противоположност на това, какви са били
нашите селеф (праведни предшественици) , и това, което Омар (р.а) е казал: "Да не се надува
зестрата мехир, защото ако това беше добро като средство за препитание, или справедливо да се
прави, то Пророка салляллаху алейхи ве селлем, би направил това". В действителност Пророка
салляллаху алейхи ве селлем, даде една жена за брак с един мъж и зестра беше това, което той е
запаметил от Корана, и той Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, казал на друг човек,
по отношение размера на зестра, която трябва да даде: "Дай й един пръстен от желязо" и Абдурахман
Ибн Ауф даде една златна монета, като своя зестра мехир.
След като изслушат всичко това, как може хората да не се запитат относно онова, което правят? Нима
не знаят, че те ще бъдат питани за това, което им е възложено? Да те са лишени от всякаква милост
изобщо? Освен това, традицията на прекомерни разходи за сватби, които някои хора налагат на
младоженеца само допринася за проблема, и това е само с цел да се покаже и похвали.
Учените, заможните хора и хората, които притежават уважавана позиция в тяхната общност трябва да
разгледат този проблемен въпрос и да дадат пример на мюсюлманите. Медиите трябва да образоват
хората, да издигнат на преден план решения и да ги предложат на хората.
Братя и сестри, които страдат от този проблем трябва упорито да продължат да се занимават с този
проблем, да останат устойчиви и целомъдрени и да се задоволят с декрета на Всевишният Аллах,
защото това, което Той има за тях е по-добро.
След знанието за болестта, идва информация за нейното лечение. Лекът за старите моми се състои в
укрепване основите на вярата при мюсюлманската общност и подема на подрастващото поколение в
правилните убеждения, като в същото време акцентират върху морала и принципите в нашите
мюсюлмански общности.
Ние също така сме длъжни да улесняваме браковете, да намаляваме размера на зестрата мехир и да
оженим нашите дъщери за подходящи млади мъже, на базата на правилните Ислямски критерии при
избора на съпруг. Ние трябва да насочваме хората към подходящи млади мъже и богатите трябва да
подкрепят тези, които искат да се оженят.
Накрая, за да се даде отговор и цялостно решение на проблема със старите моми, мюсюлманската
общност трябва да отдели голямо внимание на въпроса за полигамията според ислямските ръководни
принципи, защото има твърде много жени, които са сами, разведени или овдовели. Казвайки това,
тези мъже, които влизат в многобрачие, трябва да бъде справедливи, милостиви и мъдри, когато се
занимават с жените си, особено първата, защото ние винаги чуваме за жалби от сестрите за мъжете
си, че имат несправедливо отношение към тях. Ние трябва да помним, че Пророка (с.а.с)е казал:
"Който има две жени и облагодетелства едната от тях повече от другата (т.е., като е несправедлив
към една от тях, като не изпълнява задълженията си към нея)то той в деня Къямет ще бъде подложен
на сурово наказание. "/Този хадис е сведен от Ибн Маджа и Ахмед/

Сура 100 АЛ-АДИЙАТ



В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Тази сура е низпослана в Мека. Тя се състои от 11 айета. В началото на тази
сура Аллах Всевишния се кълне в конете, които се сражават по пътя на Аллах,
че човека е твърде неблагодарен на своя Господ за милостта, която Той му е
оказал, и в отвъдния живот той сам ще бъде свидетел против самия себе си в
това, което той е извършил. По нататък се казва, че човек заради силната
любов към богатството е скъперник и се стреми към натрупване. В края на
сурата Аллах напомня на хората за възкресението, обръщайки тяхното
внимание за разплатата и въздаянието.

100:1. Кълна се в [конете }тези, които се сражават на пътя на Аллах, конете,
скачащи, задъхани от бързото бягане. 2. Кълна се в [конете -; ], които



изхвърлят искри от земята със своите копита, когато тичат бързо, 3. които
налитат на врага сутрин преди изгрев слънце, 4. които вдигат прахоляк във
вражеския лагер. 5. За да изпадне врага в ужас и страх. 6. Наистина, човек е
безкрайно неблагодарен на своя Господ за Неговите неизброими блага към
него! 7. И, наистина, той в бъдещия живот ще свидетелства против самия себе
си, признавайки своите грехове. 8. И, наистина, човека заради любовта си към
богатството,се стреми да го запази и се скъпи да изразходва от него част, която
е предписано да раздава. 9-10. Нима той не знае, какъв ще бъде неговия край?
Не знае, че когато Аллах възкреси тези, които са в гробовете, и бъде събрано
всичко, което е в техните сърца, - а то е записано в свитъци записани са
техните дела, - от добро, което са придобили, и зло, което са извършили, 11.
Тогава наистина, нейният Наставник и Творец в този Ден – Деня на
възкресението и разплатата – е осведомен за всички техни дела и въздава за
тези дела, с награда или наказание?!

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

Кълна се в [конете -; ] препускащите с пръхтене
и мятащите искри с чаткане, и връхлитащите сутрин, и вдигащи с това
прахоляк, и врязващи се в множество [от врагове] човекът е голям
неблагодарник към своя Господ. И сам на това е свидетел. И е силна любовта
му към благата. Нима не знае, че когато бъде изкарано това, което е в
гробовете, и бъде разкрито това, което е в гърдите, техният Господ е сведущ за
тях в този Ден?

Сура 107 АЛ-МА'УН"МИЛОСТИНЯТА"


В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Сура "Милостинята" е низпослана в Мекка. Тя се състои от 7 айета. В тази сура
се говори за тези които отричат въздеянието в бъдещия живот и са приведени
някои техни качества: те оскърбяват сирака, обръщат се към тях грубо, не ги
възпитават, а от жестокост, не подбуждат никой ни словом, ни на дела да
нахрани бедния, защо е скъперник и не раздава от това, което има. По нататък
се говори за друга категория хора, подобни на тези, които отричат въздаянието.
Тези хора, които небрежно се отнасят към предписаните молитви и ги
извършват по неподходящ начин – т.е не са искренни , - а само за показ. Те са



лицемерни във всички свои деяния и не помагат на нуждаещите се. В сурата се
съдържа предупреждение за тези хора, че ги грози бедствие и гибел, заради
постъпките си.

107:1. Видя ли ти онзи, който взима за лъжа Възмездието?
Разбра ли ти, за тези които отричат разплатата и въздаянието в бъдещия
живот?! 107:2-3. Това е онзи, който пъди сирака и не подканва да бъде
нахранен нуждаещият се. Ако искаш да разбереш, кои са те, те са онези, които
гонят сирака с жестокост,и го унижават и притесняват и не призовават към
това, да бъдат нахранени бедните. 107:4-5 Горко на
отслужващите молитва, които своята молитва [съзнателно] пренебрегват,        (
Както разяснява Пратеника на Аллах, мир нему, нехайните, споменати тук, са онези, които
отсрочват своята молитва). Гибел за тези които се молят небрежно, които
притежават тези качества и небрежно извършват своите молитви, които не им
носят никаква полза. 107:6. които лицемерят,
които лицемерят, извършват своите дела за показ, за да ги видят хората, и да ги
считат за достойни и за да ги хвалят,
107:7. а отказват дори дребните услуги!
и отказват да правят добро на хората и да им помагат.


Лекарството за хората които боледуват от вируса''гюнах'' не се намира нито
при лекаря,нито в аптеката.Човек с Помощта,с Позволението,с Милостта на
Аллах(дж.дж.) ще изчезне този вирус.Но трябва да следва Следната
Рецепта,която се Предлага безплатно от Аллах(дж.дж.)От Онзи Който е Създал
този вирусa ''гюнах'' като изпитание за хората.Аллах(дж.дж.) в Св.Коран
Казва:,,И се покайте пред Аллах всички,о,вярващи,за да сполучите''.Първо:-
Човек трябва да направи искрено тевбе.''Тевбе'' означава сърцето да изпитва
съжаление,за извършения гюнах,езика да изрича ''истигфар'-,,Я Рабби
Аллах!Опрости ме'' и човек да се страхува от повторно извършване на гюнах.В
тази връзка ще споменем една случка.Един ден халифът Омар ибн ал-
Хаттаб(р.а.) докато се разхождал из улиците на Медина,срещнал един
младеж,който криел под дрехите си съд пълен с вино.Омар го
попитал:,,О,младежо!Какво носиш под дрехата си?'' Младежът който изпитал
срам и неудобство,не посмял в началото да отговори какво носи под дрехата
си,а вътрешно изпитал съжаление и отправил потайно дуа към
Аллах(дж.дж.),дуа която само Аллах ще я Чуе.,,Я Рабби Аллах,Създателю
Наш!Не ме Посрамвай пред халифа ни Омар.Моля те! Скрий,че нося вино под
дрехата си.Я Рабби Аллах! Искрено се разкайвам пред Тебе за извършените от
мен грехове и обещавам,че от тук нататък през целия си живот никога вече
няма да пия аолкохол.Моля те Я Рабби Прости ми!'' След като отправил тази
искрена дуа със сърцето си,разчитайки изцяло само на Аллах(дж.дж.),че ще му
Помогне в тази неудобна за него ситуация,младежът отговорил:о халифе на
вярващите, онова което нося под дрехите си е оцет.Тогава Омар(р.а.)
казал:,Покажи ми да видя'.Щом младежът извадил изпод дрехите съда с вино,за
удивление пред очите,Аллах Превърнал виното в оцет''. Второ:-Човек да
изгради една силна връзка със Аллах(дж.дж.).Един ден Хамид-и Тавил като се



кланял в къщата си,възникнал пожар.Комшиите се насъбрали и изгасили
пожара.Жена му отишла при него ядосана и рекла:Гори  къщата ни,ти пък не
помръдваш от мястото си и продължаваш да се кланяш?Той
отговорил:,Валлахи(Кълна се в Аллах)незнам,не съм разбрал,че е станало
пожар в къщата ни.Големите приятели на Аллах,когато се кланят,се
самозабравят.Един ден попитали Али Деккак:-Какво ще кажете за човек,който
прогонва муха,когато се кланя?Той отговорил: Това е неуважение към
Аллах,един младеж на име Айаз,бил от приближените на султана.Един ден
когато вършел работата си пред султана,разклатил обувката си.Султана се
стъписал от постъпката на Айаз,но разбрал,че Айаз има някакво оправдание за
това.Заповядал на един от служителите си да проследи Айаз и да разбере каква
е причината.Айаз се дръпнал в един ъгъл и си свалил обувката.Отвътре паднал
един скорпион и Айаз рекъл:До сега не бях проявявал неуважение пред
султана.Служителят разказал случката на султана.Когато Айаз се
върнал,султана го попитал:-Ей,Айаз,защо си разклати единият крак?Айаз
отговорил:Грешенето е от работата на работниците,а прощаването е от
султана.Щом сте научили,да ви разкажа:Скорпиона седем пъти ме ухапа и аз
издържах без да мръдна крака си,но на осмия път,когато пак ме ухапа,нямах
вече сили да издържа без да мръдна крака си'.Нашето оправдание какво ще
бъде,когато гоним муха по време на намаз?Сигурно:засърбя ме и трябваше да
се почешя'. Трето:-Човек да изгради стабилна връзка с Книгата на
Аллах(дж.дж.)-Коран-и Керим.Защтото Аллах(дж.дж.) във Св.Коран в Сура
Ал-Енфал Казва:,,Вярващите са онези,които щом бъде споменат Аллах,сърцата
им тръпнат,и щом бъдат четени Айетите(на Корана) Те усилват вярата им и на
Аллах се уповават''.Да си зададем въпроса дълбоко в сърцата ни,когато се
спомене Аллах(дж.дж.),сърцата ни тръпнат ли?когато слушаме Коран-това
усилва ли вярата ни в Аллах?Настръхва ме ли когато слушаме Коран?Защото
Аллах(дж.дж.) в Корана Казва:,,Ако Този Коран беше низпослан върху
планина,тя щеше да стане на прах(заради Истините които ги има в Корана).На
времето в пръст на единият от краката на Амир-и К айс се появила
проказа.Казали му,че ще трябва да се отреже пръстът.Той рекъл:Щом
трябва,отрежете го.И те му отрязали пръстта.След няколко дена се разбрало, че
болестта му се разпространява и на други места по крака.Този крак трябва да се
отреже,Исляма го Позволява.но трябва да се упойва,за да не усетиш болка му
казали лекарите.Амир-и Кайс казал:Искам да доведете един,който чете Коран-
и Керим с приятен глас.Когато видите промяна в лицето ми,отрежете крака
ми.Така и направили.Един започнал да чете с хубавия си глас от Корана.По
едно време лицето на Амир-и Кайс се променило.И отрязали половината на
крака му от бедрото.После обгорили раната и я превързали.Този който четял
Корана замлъкнал.И Амир-и Кайс дошъл на себе си и попитал дали са отрязали
крака му.Казали му,че са го отрязали.Той от всичко това не беше усетил
никаква болка.После взел отрязаният крак и рекъл със сълзи на очи:Я Рабби
Аллах,Ти ми Даде този крак и Ти си го Взе.Това е Твое Решение.Ако през
къяметския ден,ми зададат въпроса:,Не си ли стъпил някога на харам място с
този крак?'Ще отговоря спокойно.С този крак,който ми го Даде Аллах,не съм
стъпил никога на харам място.Четвърто:-Извършване на добри
дела.Мух(с.а.с.) в един хадис казва:,,посещавайте гробовете,защото те ви
напомнят за ахирета''.Човек който посещава гробове си спомня за
роднините,близките и приятелите ,с които разговарял,а сега са под
земята,тогава той усеща,че и неговия път е като техния,че Азраил(а.с.) ще



посети и него,както е посетил и тях.Веднъж един човек дошъл при
Мух(с.а.с.),след като видял козите,които му принадлежали,си поискал една
коза.Мух(с.а.с.) му ги дал всичките.Когато се върнал при своя народ,този човек
не могъл да прикрие изумлението си и казал:Толкова е щедър Мухаммед,че не
се страхува от бедността'' Пето:-Сприятеляване с братя мюсюлмани,които
изгарят от желание да вършат севаби(добрини).Мюсюлмани,които щте те
подтикват да ходите заедно на джамия,щте те карат да четете Коран,ще те
предпазват от гюнаха,да не го вършиш.Така както Аллах(дж.дж.) Казва в Сура
Ал-Кехф на Корана Обръщайки се към нас:,,И въздържайте душите си(от
гюнах) заедно с онези,които се обръщат към Аллах сутрин и вечер,търсейки
Неговата Милост и не се подчинявайте на онези,които вършат гюнах''.

О,хора!Изслушайте ме за миг.Обърнете ми поне малко внимание!Аз нямам
устни,нито език,но мога да ви кажа много неща.Нямам очи,нито сърце но
виждам как много от хората,се самозалъгват със земния живот като че ли им е
майка и се чувствам тъжен,за това че много хора не ми обръщат внимание.Но
запомнете един ден ще се срещнем.Дали ще съм радостен когато се срещнем
или тъжен от вас зависи. О,хора!Вслушайте се в Напътствията на
Аллах(дж.дж.) в Корана.Какво Казва Аллах в Корана в Сура Ал-Енам:,,Земния
живот е само игра и забава.А отвъдния живот е най-доброто за
вярващите.Нима не проумявате''. В Сура Зухруф Аллах Споменава за
вярващите колко щастливи ще бъдат в дженнета:,,Ще бъдат обслужвани с
блюда от злато и с чаши,и ще има в тях,каквото душите поискат,и каквото
радва очите.Там ще пребивават вечно.Това е дженнета,който ви е оставен в
наследство заради вашите добри дела!Има за вас много плодове,от които ще
ядете''. О,хора!Вслушайте се в напътствията на Мухамед(с.а.с.)Какво казва
Мухамед(с.а.с.) в един хадис:,,О,хора!Вие сте в период на изпитание.Времето
минава бързо.Когато срещнете проблеми,които според вас ще са по-мрачни от
тъмните части на нощта,вие прегърнете Св.Коран.Защото Св.Коран е
Застъпник,чието Застъпничество се приема и се вслушайте в Неговите
Думи.Отвежда в дженнета тези,които го превръщат в Свой Водач.Той е Водача
по Пътя на всяко добро''. О,хора!Вслушайте се в думите на пътеводните звезди
на Мухамед(с.а.с.)-неговите сподвижници.Да чуем какво казва Абу
Бекр(р.а.):,,О,хора!Вие прекарвате утрините и вечерите си в продължение на
един живот,който не знаете кога ще свърши.Използвайте възможностите си и
побързайте да вършите добри дела,преди смъртния час да ви отнеме тази
възможност.Защото има хора които забравят за смъртния си час и оставят на
другите своите дела.,Не приготвяй гроба за себе си,а сам ти се подготви за
гроба!'' О,хора! Колко бързо минавате покрай мен.страхувате ли се от умрелите
и от гробовете,в които ще влезнете и вие?Плаши ли ви тази мисъл?Където и да
отидете,навсякъде ви чака смъртта.Всяка направена ваша крачка ви води към
мен.Както на слънцето му е Отредено да изгрява и залязва,както на цветята им
е Отредено да цъфтят и увяхват,така и на човека му е Отредено да изгрява и
залязва.Не сте в състояние да спрете времето.всяка секунда откъсва по частица
от земния ви живот.С всеки ваш дъх се приближавате към мен'вашият
надгробен камък'. О,хора!Под земята,на която стъпвате,лежат редом учени и
неграмотни,богати и бедни,силни и слаби,халифи и обикновени
хора.Тези,които идват при мен повече не се връщат.Майки се разделят с децата
си,деца с майките си.Колко герои са раждани и се раждат,но един ден си
отиват.И на Сюлейман(а.с.) не е останал този свят.Въпреки голямата си власт и



той не е успял да предотврати увяхването дори на едно цвете! О,хора!Вие
забравяте всичко това.Човек носи копринена риза,защо да мисли за ризата от
платно и то без яка?Щом има луксозна кола,защо да мисли за просто возило
наречено'табут' от обикновени дъски.Щом има разкошни къщи и вили,кой да
мисли за сбогуване с тези земни блага. О,хора! Не мога да разбера защо някои
хора си запушват ушите за истината.Но това тяхно упорство един ден ще
свърши.Някой обичал, друг мразел,един ден иска или не,човек се предава и
влиза под земята.Помислете за този ваш момент,как ще влезнете? В един хадис
Мухамед(с.а.с.)казва:,,О,хора!Истински се страхувайте от Аллах.Този от
вас,който се страхува от Аллах,да не си ляга нито една нощ,без да си спомни
смъртта.Да си пази стомаха,главата и всичките си органи от харамите.Да си
припомня смъртта и гниенето на тялото след смъртта''
Сабах намаз казва:,,О,мюсюлманино!Започва денят ти.Възнамери да
изпълняваш Аллаховите Повели през деня.Върши севаби и избягвай
греховете.Нека този ден ти бъде берекет (щастлив)за теб''. Обедния намаз
казва:,,О,мюсюлманино!Ето почти половината от денят ти мина!Направи ли
всички добрини,които беше решил рано сутринта да направиш през деня?Успя
ли да се предпазиш от греховете?Ако си направил това-добре!Продължавай по
същия начин,но ако не си,поне използвай останалата половина от деня във
вършене на добрини''. Икинди намаз казва:,,О,мюсюлманино!Денят скоро ще
свърши,наваксай пропуснатите добрини,които не си извършил до този
момент''. Акшамския намаз казва:,,О,мюсюлманино!Ти си в края на един
ден.Пресметни-дали севабите които си извършил през деня ти са повече или
греховете.Ако севабите ти са повече продължавай по същия начин.Но ако
греховете ти са повече,поне използвай ноща за вършене на севаб''. Ятсъ намаз
казва:,,О,мюсюлманино!Ето денят свърши.Пресметни какво си направил през
него. За тези 24 часа кое е повече,греховете или севаба?Ако севабите са
повече,утре се постарай да натрупаш повече севаб от днешния,но ако греховете
са повече,тогава съжалявай от сърце и помоли Аллах да ти Опрости греховете
и се постарай утрешния ден да ти бъде по-добър от днешния''. Живеели едно
време двама братя в два чифлика един срещу друг.Веднъж обаче възникнал
спор между тях и те се скарали.По тази причина те си поделили всичко,което
имат,нещо което не било се случвало от 40 години.Така бил поставен край на
толкова дългото разбирателство между двамата братя.Един дърводелец,който
живял с чувството''да сдобрява скарани хора'' решил да ги сдобри и една
сутрин отишъл при портата на големият брат и почукал на вратата му.Когато
отворил вратата големия брат видял човек,натоварен със дърводелски
инструменти:,Търся работа,която мога да свърша за няколко дена-рекъл
непознатия човек.Големият брат казал:,Имам една работа за теб.Виждаш ли
онзи чифлик отвъд реката?Там живее моят брат.Между чифлиците ни имаше
ливада,но той си разкопа канал и сега ни дели тази река.Може да го е направил
напук,но сега ти ще направиш нещо по-хубаво.Виждаш ли тези трупи до
обора?Искам да ми направиш ограда висока два и половина метра ,за да не
виждам повече нито него,нито чифлика му.Дърводелеца рекъл:Мисля,че
разбрах какво се иска от мен.Само ми покажи къде са пироните,за да се захвана
със работата.Един ден по-големият брат трябвало да отиде до града по работа,и
се върнал чак вечерта.През целия ден дърводелецът работил усърдно-
мерил,рязал и заковавал.Малко преди залез слънце свършил цялата
работа.Когато големият брат се върнал,какво да види-нямало никаква ограда,а
само един мост,който свързва двата бряга на реката.А отсреща разтворил двете



си ръце,се задал брат му.Въпреки това което ти заръчах,ти построи този мост,с
което показа колко добър човек си ти рекъл големият брат.Двамата братя
стояли на двата бряга,след което се срещнали и се прегърнали по средата на
моста.Когато големият брат видял дърводелеца,който нарамвал торбата с
инструментите си му викнал:,Стой,почакай малко,къде отиваш?Остани още
няколко дена!Има още много работа за теб. ,Бих останал още,но имам да правя
и други мостове!'-му отвърнал дърводелеца и си заминал.
Аллах(дж.дж.)когато Създал джебраил(а.с.) го Създал със шестотин
крила.Големината на всяко крило е колкото растоянието от изток до
запад.Джебраил(а.с.)се огледал и рекъл:,Я Рабби Аллах!Създал ли си нещо по-
красиво от мене в световете?'Аллах(дж.дж.)Отговорил:,,Не,не Сам Създал от
теб по-красиво нещо във световете''.Джебраил(а.с.)за да направи шюкюр(за да
благодари на Аллах за това) кланял два рекята намаз,като във всеки рекят стоял
прав много години,щом свършил със намаза си,Аллах(дж.дж.)се Обърнал към
джебраил(а.с.):,, Ей,джебраил,ти ми направи такъв ибадет,че никой след тебе
няма да направи.Но знай,че ще дойде много важен и известен пейгамбер за
Мене към края на света,на него името му ще бъде Мухаммед.Той ще има един
много слаб уммет(народ)и ще се кланя със грешки.Ще забравя когато се
кланя,когато се кланя ще мисли и за дюнята.Два рекята намаз ще ги кланя
понякога набързо,за много късо време,ето този техен намаз ще бъде за Мене
по-ценен,по-приятен,по-мил и по-обичан намаз,отколкото твоят изкланян
намаз,защото съм го Заповядал на тях,а ти кланя намаз,който Не Съм ти го
Заповядал да кланяш.Джебраил(а.с.)попитал:,Я Рабби Аллах! Какъв ще бъде
севапа(наградата)за техния намаз?' Аллах(дж.дж.) Отговорил:,,На тях Съм
Приготвил дженнета''меъва''.След това джебраил(а.с.) поискал от
Аллах(дж.дж.)да го види този дженнет.Аллах(дж.дж.) му Разрешил да влезе
във него и джебраил(а.с.)тръгнал да лети със своите шестотин
крила.Джебраил(а.с.) разтварял всичките си крила,на всяко отваряне изминавал
3000години път,при затварянето си на крилата изминавал още толкова години
път.Летял 300години със това темпо и се изморил,седнал под едно дърво на
този дженнет за да почине.Решил и направил седжде на Аллах(дж.дж.) и
попитал:,Я Рабби Аллах!Изминах ли поне половината от този дженнет?
Аллах(дж.дж.)Отговорил:,,Ей,джебраил!И да летиш още 300 години и коко сам
ти Дал сила още токова да ти Дам.И кокото крилса Сам ти Дал още толкова да
ти Дам,няма да можеш да изминеш разстоянието на дженнета''меъва''.Него сам
го Приготвил за хората от уммета(общността) на Мухамед(с.а.с.) които са се
кланяли''.
ДОСТОЙНСТВАТА НА ЗНАМЕНИЕТО „АЙЕТУЛ КЮРСИ”

Иннел хамде лиллях..........Амма беад:

Батя мюсюлмани:

Корани Керим е словото на Аллах (с.т), низпослано върху Неговия Пророк
Мухаммед Мустафа (с.а.с), за да напъти с него хората по правия път и ги
изведе от тъмнините на невежеството към светлината на вярата. Всички
знамения в Корана са пътепоказатели за хората, стига хората да ги следват и
вървят по пътя, който Всемогъщия Аллах (с.т) е заповядал да следват.



Драги мюсюлмани:

В Корана има знамения и сури, който по достойнство са по-нависоко при
Аллах (с.т) от останалите сури и знамения. Въпреки, че всички знамения и сури
в него (т.е. в Корана) са еднакво свещенни.

Днес с позволението на Аллах искам да спомена на вас – моите братя, за
достойнствата на знамнието „Айетул кюрси”, които са споменати в свещенните
хадиси на Пророка (с.а.с) и книгите на достойните ислямски учени.

Знамението „Айетул кюрси”, е 250 знамение на сурата Бакара, която е второта
по ред в Свещения Коран. То в същото време е от знаменията, които са
низпослани през нощта. След като било низпослано това знамение Пратеника
на Аллах (с.а.с) повикал Зейд (р.а) и му наредил да го запише. Разказва се, че
когато било низпослано това знамение, много от идолите на света се счупили и
короните на много от царете паднали на земята. Сатаните се събрали при
Иблис и му съобщили за низпославането на този айет.

Когато попадвал в трудни положения Пратеника на Аллах (с.а.с) казвал: „Я
Хайю, я Кайюм би рахметике Естегису” (О, Вечножив, О, Неизменни Аллах! С
твоето милосърдие търся помощ от Теб.). Хайю и Кайюм са две от имената на
Аллах (с.т) споменати в айетът „Ал-Кюрсиий”. Някой от учените са казали, че
най-свещенното име на Аллах (Исми Е`азам) се намира в това знамение. В
същото време в този айет – склито или открито - са събрани 17 от свещенните
имена на Аллах (с.т). Който прочете това знамение преди лягане, при него се
назначават пазители, които го пазят до сутринта и сатаните не се приближават
до него.

Когато попитали Пратеника на Аллах: „О, Пратенико на Аллах, коя сура от
Корана е най-достойна при Аллах?” Той (с.а.с) отговорил: „Сурата Ихляс – Кул
хувеллах`у Ехад”. След което попитали: „А кое знамение е най-достойно при
Аллах?” Той отвърнал: „Знамението – Айет`юл Кюрсий.” (Дарими).

В друго предание се казва, че този, който чете Айет`юл Кюрсий прилича на
този, който е обграден от седем крепости, и сатаната не може да се добере до
него, за да го изкара от правия път. И че това знамение се равнява на една
четвърт от Корана.

Пратеника на Аллах (с.а.с) разказвайки на един от свойте сподвижници за
достойнствата на това знамение казва: „О, Еба Мунзир, нека Аллах (с.т) да те
дари с наука. Кълна се в Аллах в чиято ръка е моята душа, Айет`юл Кюрсий
има език и две устни, с които се моли и възвишава (Великият Аллах) до
колоната на Възвиженият Арш.” (Ебу Давуд и Ахмед).

В други предания Пророкът (с.а.с) казал:

„Който чете това знамение (Айет`юл Кюрсий) след всеки задължителен намаз,
пречката между него и Раят е само смъртта (т.е. умре ли ще влезне в Рая). А
този, който прочете това знамение когато ляга, той взема под закрилата на



Аллах, както своят дом, така и домовете на свойте съседи и съселяни.”
(Бейхаки)
„В сурата Бакара има едно знамение, което е господарят на останалите
знамения. Ако се прочете в къща, в която има дявол, той (шейтанът веднага)
излиза от тази къща. Това знамение е Айет`юл Кюрси.” (Бейхаки).
„Който след задължителната молитва (фард) прочете Айет`юл Кюрсий, той до
следващата молитва е под закрилата на Аллах (дж.дж).” (Хейсеми)
„Който по време на наприятности (или скръб) прочете Айет`юл Кюрсий и
последните две знамения от сурата Бакара, Аллах (с.т) ще му помогне (и ще
премахне неприятностите от него).” (Суюти в Дурр-ул Мансур)
Има много предания, които ни учат, че ако искаме да се предпазим от сатаната,
джиновете и останалите лоши създания, или искаме помощ от Аллах (с.т) в
затруднени полужения. Ние трябва да четем Айет`юл Кюрси, 54`то знамение
от сурата Араф и сурите Феляк и Наас.
В слаб хадис предаден от имам Ас-Суюти се казва, че Пратеника на Аллах
(с.а.с) попитал един от свойте сподвижници: „Ти четеш ли Айет`юл Кюрсий?
Ако пречетеш това знамение върху дадено ядене, Аллах (с.т) непременно ще го
стори берекетли (в изобилие) за теб.” (Суюти в Ал-Джамиа). Пратеника на
Аллах (с.а.с) след като прочиташе последните два айета от сурата Бакара и
Айет`юл Кюрсий се усмихваше и казваше: „Тези знамения са низпослани от
съкровищницата на Всемилостивия Аллах, която се намират под Неговият
Арш.” (Суюти в Ал-Джамиа).
В предание предадено от Селеме ибн Кайс се разказва, че Пратеника на Аллах
(с.а.с) е казал: „Нито в Теурата, нито в Инджил, нито пък в Зебур не е
низпослано знамение по-ценно (при Аллах) от Айет`юл Кюрсий.” (Суюти в Ал-
Джамиа)
Братя мюсюлмани!
Това знамение е съкровище низпослано от съкровищницата на Всемогъщия и
Милостив Аллах, и който го прочете от сърце Аллах (с.т) ще го предпазва от
злините на шейтана, лошите джинове, вещиците, магьосниците, гадателите и
от всички зли същества.

Това знамение е като оръжие за вярващият, с което се въоръжава срещу
злините на Иблис и неговите сатани. Ето за това ако се прочете 18 пъти в
близост на човек или жена обладани от джинове с помоща на Аллах (с.т) ще се
излекува. Ако се чете при излизане и влизане в дома, Аллах (с.т) ще даде
благодат за този дом и ще пази неговите обитатели от злините на сатаната
иншаллах.

Айет ал Кюрси 255/2 ---
ЛИХВАТА И ВРЕДАТА Й ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

Възхвалата и благодарността са за Аллах Субханеху, ве Теаля, Който изпрати
Своите пратеници с ясни айети, подкрепи ги с явни чудеса и им повели да се
хранят от позволените неща. Нека да Го възхваляваме и да искаме опрощение
от Него за греховете ни, за да ни опрости! И свидетелстваме, че няма друго



истинско божество, освен
Аллах. Той, Субханеху ве Теаля, казва: §Ей вие, които сте повярвали, не яжте
лихвата, многократно умножена, и се страхувайте от Аллах, за да сполучите!§.
И нека саляту селямът да бъде върху Мухаммед (с.а.с.), неговото семейство,
сподвижниците му и всички онези, които ще го последват до Съдния ден. И
свидетелствуваме, че Мухаммед (с.а.с.) е Пратеник на Аллах.

Уважаеми братя!

Ислямът е точна и правдива религия, водеща по правия път и насърчаваща да
се използва само позволеното – халалът и да се отбягва съмнителното и
забраненото - харамът.

Днес ние живеем във време, в което хората гледат повърхностно на тези неща.
Тях не ги интересува начина, по който припечелват прехраната. Дали тя е
придобита по честен или нечестен начин! Във връзка с това, Пейгамберинът
(с.а.с.) казва:

(( ((َیْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن ال ُیَباِلي اْلَمْرُء َما َأَخَذ ِمْنُھ َأِمَن اْلَحالِل َأْم ِمْن اْلَحَراِم  – يراخبلا هاور

“Ще дойде време, в което човекът няма да обръща внимание, откъде е
припечелил, от халал или от харам.” /Бухари/
Наистина най-голямото нещастие и беда, в което хората попадат, и са
небрежни към това, е използването на лихвата. Малцина са онези, които
успяват да се опазят от нея. За това ни известява Пейгамберинът (с.а.с.):

(( هاور-((ُھْم َناَلُھ ِمْن ُغَباِرِهَیْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن َیْأُكُلوَن ِفیِھ الرَِّبا َقاَل ِقیَل َلُھ النَّاُس ُكلُُّھْم َقاَل َمْن َلْم َیْأُكْلُھ ِمْن
.دمحأ

“Ще дойде време, в което хората ще ядат (ще се възползват от) лихвата". Бил
попитан: "О, Пратенико на Аллах! Всички ли? А той отговорил:"Който не я
яде, то пък прахта от нея ще го достигне.”/Имам Ахмед/

Трябва да се знае, че лихвата се числи към най-големите харами /забрани/,
престъпления и грехове. Тя унищожава берекета на богатството.

В много айети и хадиси, както и становищата на есхабите (р.а.), ислямските
учени доказват, че в Исляма лихвата е харам. Аллах Теаля предупреждава
мюсюлманите с думите:

للََّھ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرَبا ِإن ُكْنُتْم مُّْؤِمِنیَن۞ یاَأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا ا ۞

§Ей, вие! Които сте повярвали, страхувайте се от Аллах и се откажете (се
възползвайте) от лихвата, ако сте вярвящи!§/Сура “Бакара”/2/:278/

وْا الرَبا َأْضَعافًا مَُّضاَعَفًة َواتَُّقوْا اللََّھ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن۞ َیآ َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتْأُكُل ۞

§Ей, вие! Които сте повярвали не яжте лихвата, многократно умножена (при
настъпване срока за връщане на заема), и се страхувайте от Аллах, за да
сполучите.§/Сура "Али Имран" /3/:130/



Лихвата е една от седемте най-пагубни престъпления, за които Пейгамберинът
(с.а.с.) е споменал:

(( رََّم اللَُّھ ِإال نَّْفِس الَِّتي َحاْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموِبَقاِت َقاُلوا َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَما ُھنَّ َقاَل الشِّْرُك ِباللَِّھ َوالسِّْحُر َوَقْتُل ال
((...ِباْلَحقِّ َوَأْكُل الرَِّبا  – يراخبلا هاور

“Избягвайте седемте пагубни грехове! А сподвижниците го попитали:"Кои са
те о, Пратенико, на Аллах?" Той отговорил: "Съдружаване с Аллах,
магьосничеството, убиване на човек без право, използването на лихва,..."

Джабир (р.а.) казва:

(( -((َواٌء َلَعَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم آِكَل الرَِّبا َوُمْؤِكَلُھ َوَكاِتَبُھ َوَشاِھَدْیِھ َوَقاَل ُھْم َس .ملسم هاور

“Пейгамберинът (с.а.с.) е прокълнал онзи, който яде лихва, упълномощава,
пише и свидетелства. И каза: "Те по грях са наравно.” /Муслим /

Достатъчни са следните думи на Пейгамберина (с.а.с.), за да се разбере, че
лихвата е порицано и забранено дело:

الرَِّبا َثالَثة َو َسْبُعوَن بَابًا َأْیَسُرَھا َأْن)) .هريغ و مكاحلا هاور-((َیْنِكَح الرَُّجُل ُأمَُّھ

"Лихвата е седемдесет и три вида и (грехът за) най-леката форма от тях е,
(колкото) човек явно да направи полово сношение с майка си."/Хаким и др./

Нима има по-грозно деяние от това, човек да направи прелюбодеяние със
собствената си майка!

Ибни Месуд /р.а./ казва:

Пейгамберинът (с.а.с.) ни информира, че:

.دمحأ هاور-((ِدْرَھٌم ِرًبا َیْأُكُلُھ الرَُّجُل َوُھَو َیْعَلُم َأَشدُّ ِمْن ِستٍَّة َوَثالِثیَن َزْنَیًة))

"Един дирхем от лихва, изяден от човек, е по-голям грях от тридесет и шест
прелюбодеяния.”/Имам Ахмед/

Днес някои от хората виждат, че лихвата им увеличава доходите, но трябва да
знаят, че тя е лишена от берекет.

Всевишният Аллах казва:

۞ َیْمَحُق اللَُّھ اْلرَبا َوُیْرِبي الصََّدَقاِت َواللَُّھ َال ُیِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثیٍم ۞

§Аллах лишава лихвата (от берекет), а увеличава (берекета на) садаката. Аллах
не обича никой неблагодарник, грешник.§/Сура "Бакара"/2/:276/

Единственото престъпление, за което Аллах Теаля обявява война, е ползването
на лихва.



*۞ یاَٰأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا اللََّھ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرَبا ِإن ُكْنُتْم مُّْؤِمِنیَن  َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا ِبَحْرٍب مَن اللَِّھ 
َوَرُسوِلِھ َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن ۞

§Ей, вие, които сте повярвали! Бойте се от Аллах и се откажете от надбавеното
чрез лихва, ако наистина вярвате! А не го ли сторите, очаквайте война от Аллах
и от Неговия пратеник! А покаете ли се, то за вас е капиталът (който сте дали)
и тогава не ще сте угнетители и не ще сте угнетени!§/"Бакара"/2/:278-279/

Аллах Теаля описва положението на онези, които ядат лихвата, когато ще
бъдат съживени в Съдния ден:

وُم الَِّذي َیَتَخبَُّطُھ الشَّْیَطاُن ِمَن اْلَمس َذِلَك ِبَأنَُّھْم َقاُلوْۤا ِإنََّما اْلَبْیُع ِمْثُل ۞ الَِّذیَن َیْأُكُلوَن الرَبا َال َیُقوُموَن ِإالَّ َكَما َیُق
الرَبا َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَبا ... ۞

§Които ядат лихвата, не ще станат (от гробовете си), освен както се изправя
онзи, който шейтанът го поваля с лудост. Това е така, защото казваха:
“Търговията е като лихварството”. А Аллах позволи търговията и забрани
лихварството…§/"Бакара"/2/:275/

Когато на Пейгамберина (с.а.с.) му бил показан Джехеннемът, видял в него
хора с големи кореми, а обитателите на Огъня, минавайки през тях, ги тъпчели
като луди камили и те нямали сили да се изместят от местата си. Той (с.а.с)
попитал:

“О, Джибрил! Кои са тези?” Меляикето отговорило:“Това са хората, които
използват лихвата.” /Ибну Хишам в “Сира”./

Онези, които ядат лихвата, ги очаква жестоко и постоянно наказание в Съдния
ден. Аллах Теаля казва:

 ۞... َوَلَعَذاُب ٱآلِخَرِة َأَشدُّ َوَأْبَقىٰ ۞

§...Мъчението в Отвъдния живот е още по-сурово и вечно.§ /Сура „Та
Ха"/21/:127/

А що се отнася до наказанието в земния живот, нека да се знае, че то ще бъде
жестоко и че войската на Аллах, Аззе ве Джелле, е огромна, а способите Му
неизчерпаеми! Наказанието от Аллах в земния живот понякога е изразено в
унищожителни бедствия, погубване на реколта, помитане на домове,
постройки и различни съоражения. Лишава богатствата на хората от берекет, а
когато се дигне берекетът им, те стават неполезни и безрезултатни. Така,
колкото и да се увеличават богатствата на онези, които работят с лихва, в тях
няма берекет, рано или късно те са изложени на провал. За изчезване берекета
на дадено богатство, влияят три основни фактора:

1.Недаването на зекят.

2.Нераздаването на садака.



3.Използването на лихва.

Аллах Теаля, сравнявайки лихвата и зекята, казва:

ِھ َفُأْوَلـِٰئَك ُھُم ْیُتْم من ربًا لَیْرُبَو ِفي َأْمَواِل ٱلنَّاِس َفَال َیْرُبو ِعنَد ٱللَِّھ َوَمآ آَتْیُتْم من َزَكاٍة ُتِریُدوَن َوْجَھ ٱللَّ۞ َوَمآ آَت
ٱْلُمْضِعُفوَن ۞

§И онова, което давате с лихва, за да се обогатите от имотите на хората, не ще
се обогатите при Аллах. А от онова, което давате като зекят и целите с него
задоволството на Аллах, те са, на които ще се умножи.§/Сура „Рум”/30/:39/

Пейгамберинът (с.а.с.) казва:

((َو مَا خَاَلَطِت الَزكَاُة مَاًال َقٌط إّال أْھَلَكْتُھ)) – .ةشئاع نع رازبلا هاور

“Богатство, на което никога не се дава зекятя, то непременно ще бъде
унищожено.”/Беззар/

Аллах Теаля определи лихвата да бъде харам, защото чрез нея се изземват
богатствата на хората с измама. Тъй като лицето, което взема лихвата, взема в
повече от това, което е дал, без да е вложил някаква дейност или труд, от
всичко това губят най-вече бедните и нуждаещите се.

Лихвата е в противоречие на ислямските напътствия. Ислямът е толерантен, не
само че не затруднява, а дава отсрочка до облекчение. Аллах, Субханеху ве
Теаля, казва:

۞ ۞َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلىٰ َمْیَسَرٍة َوَأن َتَصدَُّقوْا َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن

§А ако /длъжник/ е в затруднение, да има отсрочка до облекчение! И да дадете
садака, е по-превъзходно за вае, ако знаете.§/Сура „Бакара"/2/:280/

Молим Аллах Субханеху ве Теаля да предпази нас и нашите семейства от
използване на лихва и всичко, което води към нея! Амин!

_________________
О, Аллах! Заради Твоите прекрасни имена и заради онези, в които Твоите
имена се проявяват, води ни по Правия път! Позволи ни да видим Твоите
качества и имена навсякъде и изчисти огледалата на нашите сърца, за да видим
Твоята красота, отразена върху тях!

ВЕЛИКОТО ДЕЛО ДА ПОДОБРЯВАШ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ХОРАТА
В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!
Благодарността, славата и възхвалата е за Всевишния Аллах, Господарят на
световете. Нека саляту селям да бъде за Мухаммед (с.а.с.), неговото семейство,
всичките му сподвижници и последователи до Съдния ден.
Уважаеми братя! Нека да се страхуваме от Аллах Субханеху ве Теаля с
истински страх, защото със страхуването от Него Субханеху ве Теаля се
пречистват делата и се подобрява положението. Затова многократно правете
зикр на Него - Субханеху ве Теаля. Така се успокояват сърцата и душите.



Разногласието, спорът и препирните между хората е вроден инстинкт, заложен
от Аллах Субханеху ве Теаля в човека още когато го е сътворил. В различни
ситуации този инстинкт се задейства и започва да кипи в човека, породен от
различни причини:
1.Първата причина е шейтанът, който повелява безсрамие, разврат и
непозволени от Исляма неща. Той е отчаян, защото мюсюлманите не го
обожават, и се стреми да ги предизвиква един срещу друг. Той сее разногласие,
спор и разделение между тях.
2.Втората причина е в това, че човешката душа винаги клони към лошото и
негативното.
3.Третата причина са шейтаните сред самите хора, които едни на други си
влияят с изкривени и подстрекаващи думи. Те влошават отношенията в
обществото, дори и между най-близките хора, предизвикват одумване едни на
други и всяване вражда между тях. Измислянето и съчиняването на лъжи,
развалят отношенията и се появяват като бариера, която прекъсва роднинските
връзки. Нарушава братските отношения, предизвиква разногласия, злоба и
развиване на фитне (раздор). Така се разраства отчуждаването и се разделя
приятел от приятеля, близък от близкия, баща от сина, мъж от жена, брат от
брата, съсед от съседа - така се скъсва общата връзка между отделните
личности, а оттам на цялото общество.
Когато се нарушат отношенията, сърцата на хората се променят, вследствие на
което се отчуждават един от друг, и се разбива братството и солидарността
между тях.
Най-ярък пример за поява на разногласие между хората е отчуждението и
отдалечаването един от друг. Ето защо Аллах Субханеху ве Теаля забрани на
мюсюлманите да се отбягват и заповяда да се подобряват връзките помежду
им. Той, Аззе ве Джелле определи това като най-важен фактор за сближаване и
го отреди като най-доброто подчинение към Него. Това е предпазната ограда за
запазване на ислямското братство и е непревземаемата крепост за единството
на общността, към чието запазване се стреми Ислямът. Аллах
Субханеху ве Теаля казва: § … Бойте се от Аллах и се помирявайте взаимно, и
се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник, ако сте вярващи!”§/Сура
„Енфал”/8/:1/
Пейгамберинът (с.а.с.) казва: „Онзи /мюсюлманин/, който отбягва своя брат
една година, като чели го е убил”. „Не е позволено човек да отбягва своя брат
повече от три денонощия, /и когато се/ срещат единият да отхвърля другия и
обратното. По-извисен е онзи, който пръв започне със селям /т.е. с цел да се
подобрят/.”/Бухари и Муслим/ “Портите на Дженнета се разтварят в
понеделник и четвъртък, и се опрощават греховете на всеки един мюсюлманин,
който не е направил ширк (съдружаване) с Аллах. И само на онзи човек не се
опрощава, който между него и неговия брат (мюсюлманин) е имало кавга.
Тогава се казва: Изчакайте тези двамата, докато се подобрят! Изчакайте тези
двамата, докато се подобрят! Изчакайте тези двамата докато се
подобрят!”/Муслим/
Ислямът се стреми да превъзпитава своите последователи, да ги предпази от
отчуждаването и прекъсването на връзките между мюсюлманите и ги поучава
да проявяват голямо старание за сближаване и подобряване на отношенията
между хората.
Пейгамберинът (с.а.с.) казва: “Мюсюлманите в добрите си отношения, в
милосърдието и съчувствието са като едно тяло. Когато един орган страда, то



цялото тяло боледува и прекарва в безсъние и бдителност.”/Муслим/ Силата на
мюсюлманите винаги е била в привързаността и добрите отношения помежду
им, а пък провалът винаги е идвал, когато се разединят. Това е съвсем ясно от
думите на Аллах Субханеху ве Теаля: §...и не се оспорвайте един друг, за да не
се провалите и да изчезне силата ви! И вие търпете! Аллах е с
търпеливите.§/Сура „Енфал”/8/:46/ Живеели едно време двама братя в два
чифлика един срещу друг.Веднъж обаче възникнал спор между тях и те се
скарали.По тази причина те си поделили всичко,което имат,нещо което не било
се случвало от 40 години.Така бил поставен край на толкова дългото
разбирателство между двамата братя.Един дърводелец,който живял с
чувството''да сдобрява скарани хора'' решил да ги сдобри и една сутрин отишъл
при портата на големият брат и почукал на вратата му.Когато отворил вратата
големия брат видял човек,натоварен със дърводелски инструменти:,Търся
работа,която мога да свърша за няколко дена-рекъл непознатия човек.Големият
брат казал:,Имам една работа за теб.Виждаш ли онзи чифлик отвъд реката?Там
живее моят брат.Между чифлиците ни имаше ливада,но той си разкопа канал и
сега ни дели тази река.Може да го е направил напук,но сега ти ще направиш
нещо по-хубаво.Виждаш ли тези трупи до обора?Искам да ми направиш ограда
висока два и половина метра ,за да не виждам повече нито него,нито чифлика
му.Дърводелеца рекъл:Мисля,че разбрах какво се иска от мен.Само ми покажи
къде са пироните,за да се захвана със работата.Един ден по-големият брат
трябвало да отиде до града по работа,и се върнал чак вечерта.През целия ден
дърводелецът работил усърдно-мерил,рязал и заковавал.Малко преди залез
слънце свършил цялата работа.Когато големият брат се върнал,какво да види-
нямало никаква ограда,а само един мост,който свързва двата бряга на реката.А
отсреща разтворил двете си ръце,се задал брат му.Въпреки това което ти
заръчах,ти построи този мост,с което показа колко добър човек си ти рекъл
големият брат.Двамата братя стояли на двата бряга,след което се срещнали и се
прегърнали по средата на моста.Когато големият брат видял дърводелеца,който
нарамвал торбата с инструментите си му викнал:,Стой,почакай малко,къде
отиваш?Остани още няколко дена!Има още много работа за теб. ,Бих останал
още,но имам да правя и други мостове!'-му отвърнал дърводелеца и си
заминал.Подобряването на връзките между хората е от най-характерните черти
на Исляма. Стремежът му е да насочи своите последователи към доброто. По
този начин ще се премахнат противоречията, споровете, враждите и всички
отрицателни черти на личността и обществото, Ислямът се явява като
балансиращ и коригиращ фактор. По този начин, на практика ще се осъществи
братството. Аллах Субханеху ве Теаля казва:
§Вярващите са братя, затова помирявайте своите братя и бойте се от Аллах, за
да бъдете помилвани!§/Сура „Худжурат”/49/:10/
§Няма добро в много от тайния им шепот, освен у онзи, който повелява да се
дава садака или правене на добри дела, или помирение между хората. И който
върши това в стремеж задоволството на Аллах, Ние ще го дарим с огромна
награда.§/Сура „Ниса”/4/:114/
Всевишният Аллах обещава опрощение и милост на онези, които подобряват
отношенията между хората: §И ако помирявате и се страхувате, то Аллах е
Опрощаващ, Милосърден.§/Сура „Ниса”/4/:129/ Всичко казано показва
голямата сила на религията и вниманието, което тя отделя на подобряване
отношенията между хората в обществото.
Пейгамберинът (с.а.с.) е известил за наградата на онзи, който се стреми да



подобрява отношенията между хората: „Да ви известя ли за нещо - по-
превъзходното от степента на оруча, намаза и садаката?” Казаха:„ Да! О,
Пратенико на Аллах!” Той каза:„Подобряване на отношенията помежду ви и
/да се предпазвате/ от унищожителния разврат измежду вас”.
Подобряването на отношенията между хората е една от най-ярките морални
черти на Пейгамберина (с.а.с.). Аллах Субханеху ве Теаля, за Неговия
Пратеник Шуайб (а.с.) казва:
§Искам само подобрение, колкото мога. Моят успех е само от Аллах. На Него
се уповавам и към Него се обръщам.§/Сура „Худ”/11/:88/ Аллах Субханеху ве
Теаля известява как Муса (а.с.) се обръща към своя брат Харун: §Тогава Муса
каза на брат си Харун: “Замести ме пред моя народ и поправяй, и не следвай
пътя на рушащите!”§/Сура „Еараф”/7/:142/ Знайте, че подобряването на
отношенията между хората е едно от най-високите степени на вярата. На
практика лъжата е забранена в Исляма, но когато се цели подобряване на
отношенията между хората, се позволява. Пейгамберинът (с.а.с.) казва: “Не е
лъжец онзи, който преувеличава и казва нещо хубаво, с цел да подобрява
между хората,.”/Бухари и Муслим/ Пейгамберинът (с.а.с.) казва: „Лъжата не е
позволена, освен в три положения: Да каже съпругът на съпругата си слова, с
които ще я удовлетвори, лъжата по време на война и лъжата, с цел да подобри
отношенията между хората.”/Ебу Давуд и Тирмизи/ Имам Хаттаби (р.а.) казва:
“В тези положения, човекът е принуден да преувеличи думите си и
достоверността им, като с това цели помиряване и избягване на вреда.” Що се
отнася мъжът да излъже жена си, значи да й каже, че я обича повече, отколкото
е в действителност, за да може съвместният им живот да продължи към добро,
за да се избегнат противоречията между двамата.
Затова нека да се страхуваме от Аллах Субханеху ве Теаля и да си подобряваме
отношенията с тези, които ни заобикалят в личния и обществения живот! Да се
обичаме заради Аллах Аззе ве Джелле, за да се подобри положението ни, да
очакваме наградата и милостта от Него! Амин!

КАКВО ИМАМ В РЪКАТА СИ?
Най-върлият противник на Пророка /с.ас/, Ебу Джахил сложил няколко камъчета в ръката си с цел да
унижи и изпита любимия ни Пратеник /с.а.с/ този краен неверник прибягвал до какви ли не клопки и
капани, за да засрами и обиди Расулюллах /с.а.с/
С камъчета в ръка и с коварна усмивка на уста отишъл при Мухаммед /с.а.с./ и рекъл:
- О, Ахмед, какво имам в ръката си? Кажи ми бързо, след като претендираш, че си пратеник на Аллах,
това за теб не ще да е никак трудно!...
Пророкът /с.а.с/ казал:
- Какво предпочиташ, аз ли да ти кажа или онова, което е в ръката ти да ти се представи? Ако
желаеш, те може да засвидетелстват! Какво ще кажеш?
Очите на Ебу Джахил засияли. Това предложение било много странно и в същото време невъзможно.
- Нека те да кажат кой си! - доволно потрил ръце нечестивецът
Пророкът /с.а.с/ казал:
- Да, Всевишният е способен да направи дори много повече от това!
Веднага след това камъчетата, които се намирали в шепата на Ебу Джахил започнали да произнасят
шехадет:
- Свидетелствам, че няма друг бог освен Аллах, Единствено на Аллах се служи; Мухаммед е Пратеник
на Аллах!...
Ебу Джахил щом чул думите, които се сипели като бисери, хвърлил камъчетата на земята и побягнал.
Да, дори камъните поздравявали и засвидетелствали Пророка/с.а.с./. Отхвърлящите истината
неблагодарници пък отричали онова, което виждали дори със собствените си очи.



Пътуване с Адба

Благодаря на Аллах, покайвам се пред Него, моля Го за опрощение, и изпращам салеуат на радостта
за очите ми, и за най-достойния човек, който се е качвал на гърба ми – Мухаммед (с.а.с.), и на всички
негови сахаби.
Аз съм Адба – камилата на Пратеника на Аллах (с.а.с.). Имах много златни моменти с Мухаммед
(с.а.с.), бях бърза и нищо не можеше да ме изпревари. Но Аллах пожела нещо и го изпълни. Енес
(р.а.) e казал:
“Камилата на Пратеника на Аллах (с.а.с.) се казваше Адба и никой не можеше да я изпревари. Но
дойде един бедуин с камилата си, която изпревари Адба. Това натъжи мюсюлманите, които казаха:
“Изпревариха Адба!” А Пратеникът на Аллах (с.а.с.) рече: “Право на Аллах е да не вдига нещо от
земята, докато го остави.”
(Бухари)
Казвам се “Адба”, защото моите уши не са рязани. Мекка беше мястото, на което се низпосла имана,
единобожието и затвърдяването на мюсюлманите на ислямската религия, а в Медина се низпослаха
шериатските прописи, взаимоотношенията между вярващите и др. Всички знаем, че Пратеника на
Аллах (с.а.с.) остана в Мекка 13 години, а в Медина 10 години.
Пратеникът на Аллах (с.а.с.) беше милосърден, милостив дори и към животните. Сехль Ибн ал-
Ханзалийя казва:
“Пратеникът на Аллах (с.а.с.) минал покрай една камила, на която корема и беше залепен за гърба й,
и рече: “Страхувайте с от Аллах, заради тези животни, качвайте се с добро върху тях, и ги яжте с
добро.”
(Ахмед и Ебу Дауд)
Бъдете с мен в няколко момента, които прекарах с Пратеника на Аллах (с.а.с.)…
ПЪРВА СПИРКА:
Муаз Ибн Джебель (р.а.) казва:
“Бях пътник зад Пратеника на Аллах (с.а.с.) и той ми рече: “О, Муаз, знаеш ли какви са задълженията
на рабите към Аллах?” Рекох: “Аллах и Неговия Пратеник знаят най-добре.” А той рече: “Да Му служат
и с нищо да не Му съдружават. А знаеш ли какво е задължението на Аллах към Неговите раби, когато
сторят това!” Рекох: “Аллах и Неговият Пратеник знаят най-добре.” А той рече: “Да ги вкара в
Дженнета.”
(Ахмед)
ВТОРА СПИРКА:
Ибн Аббас (р.а.) казва:
“Бях зад Пратеника на Аллах (с.а.с), когато ми рече: “О, дете, ще те науча следните слова: Пази Аллах
и Той ще те пази, пази Аллах – ще Го намериш пред теб! Когато се молиш – моли са на Аллах, и
когато искаш помощ – искай помощ от Аллах! И знай, че ако общността се съберат да ти допринесат
полза, няма да ти допринесат нищо, освен това, което ти е отредил Аллах! И ако се съберат да ти
навредят с нещо, няма да ти навредят освен с нещо, което ти е отредил Аллах! Моливите са вдигнати
и страниците са изсъхнали.”
(Тирмизи и е казал: Този хадис е много добър и достоверен)
ТРЕТА СПИРКА:
Харис Ибн Амр разказва,
“Че е срещнал Пратеника на Аллах (с.а.с.) в прощалния хадж, о той бил върху своята камила Адба.
Тогава отидох от едната му страна и казах:
“О, Пратенико на Аллах, искай опрощение за мен.” А той рече: “Аллах да ви опрости!” След това
отидох от другата му страна, като се надявах да се помоли само за мен – без останалите, затова
казах: “О, Пратенико на Аллах, искай опрощение за мен.” А той посочи с ръката и каза: “Аллах да ви
опрости!”
(Несаи)
ЧЕТВЪРТА СПИРКА:
Ебу Мулейх предава от друг човек, който казва:
“Бях зад Пратеника на Аллах (с.а.с.), а камилата му се спъна. Тогава рекох: “Проклет шейтан!” А той
ми рече: “Не казвай: Проклет шейтан!” Защото, когато го кажеш, той се възгордява и става като къща,
и казва: “С моята сила!” Но кажи: “Бисмиллях!” Защото, когато го кажеш той се смалява и става като
муха.”
(Ебу Дауд)
ПЕТА СПИРКА:
Абдуллах Ибн Мес`уд (р.а.) казва:
“Прибрахме се с Пратеника на Аллах (с.а.с.) от Худейбия и спряхме при място изпълнено с пясък. Там
камилата на Пратеника на Аллах (с.а.с.) се изгуби, а той започна да я търси. Намери я до едно дърво,
на което въжето й се бe окачило. Тя се наведе и Пратеника на Аллах (с.а.с.) радостен се качи на нея.
А когато вахйът се спускаше на Пратеника ние разбирахме това от тежестта на Корана. Тогава той



изостана малко след нас, започна да покрива главата си с ризата си и тежестта личеше по него, а ние
разбрахме че му се спуска вахй. После той дойде при нас и ни извести, че му е низпослано: “Ние ти
дарихме явна победа.”
(Ахмед)
ШЕСТА СПИРКА:
Ебу Хурра ал-Рикаши предава от чичо си, който разказва:
“Бях хванал въжетата на камилата на Пратеника на Аллах (с.а.с.) по средата на дните Тешрик (в
хадж), като отстранявах хората от Пратеника на Аллах (с.а.с.), а той рече: “О, хора, знаете ли в кой
месец сте? И в кой ден сте! И в кой град сте? Рекоха: “В свещен ден, в свещен месец и в свещен град.
Така и вашата кръв, и вашите имоти и вашите семейства са свещени измежду вас, като свещеността
на този ваш ден, и ваш месец и ваш град – до като се срещнете с Аллах.” След това рече: “Слушайте
ме и ще живеете… шейтана изгуби надежда да му служат , които отслужват молитвата, но няма да се
откаже да ви пречи.”
(Ахмед)
СЕДМА СПИРКА:
Абдуллах Ибн Аббас (р.а.) казва:
“Федль Ибн Аббас бил пътник с Пратеника на Аллах (с.а.с.), когато една жена от Хас`ам се приближи
до него, за да пита Пратеника на Аллах. Тогава Федль започна да гледа ту към нея, ту към Пратеника
на Аллах (с.а.с.). А Пратеникът на Аллах (с.а.с.) го хвана за главата и го обърна в друга посока. Тази
жена рече: “О, Пратенико на Аллах, задължението хадж към Аллах завари баща ми, който е много
възрастен, и не може да се качи на камила. Да ида ли на хадж вместо него?” А той й отговори: “Да.”
това беше по време на прощалния хадж.”
(Несаи)
ОСМА СПИРКА:
Есма бинт Йезид (р.а.) казва:
“Бях хванала въжетата на Адба – камилата на Пратеника на Аллах (с.а.с.), и в този миг се низпосла
цялата сура `Маиде`. А от силната тежест краката на камилата започнаха да се огъват.”
(Ахмед)
ДЕВЕТА СПИРКА:
Енес (р.а.) казва:
“Когато Пратеникът на Аллах (с.а.с.) се прибираше в Медина от дълго пътуване, щом видеше
хълмовете на Медина засилваше хода на камилата. И с каквото животно да пътуваше – бързаше,
заради силната си обич към Медина.”
(Бухари)
Задължителното следване на Мухаммед (с.а.с.)
Всевишният Аллах казва:
“Кажи: “Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви обикне, и ще опрости греховете ви. Аллах
е опрощаващ, милосърден.” Кажи: “Подчинете се на Аллах и на Пратеника!” А отвърнете ли се –
Аллах не обича неверниците.”
(Али Имран 31-32)
Ползите от тези две знамения:
1- Обичта към Аллах се осъществява само чрез следването на Мухаммед (с.а.с.), заради условието в
първото знамение – ако обичта ви към Аллах е истинска, това ще ви накара да следвате Пратеника на
Аллах (с.а.с.). А и обратното е валидно – ако не го следвате, това е доказателство, че не обичате
Всемилостивия Аллах.
2- Задължителното следване на Пратеника е заради задължителната обич към Аллах, защото обичта
към Аллах е от задължителната вяра. А иман без обич към Аллах – няма. Всевишният Аллах казва:
“А някои от хората приемат за богове други вместо Аллах, обичат ги, както Аллах трябва да се обича.
А които вярват, най-силно обичат Аллах. И ако угнетителите можеха да съзрат, когато видят
мъчението, че цялата сила е на Аллах и че Аллах е суров в мъчението.”
(Бакара 165)
Затова, приемането на богове вместо Аллах и обичта към тях е ширк. Тогава какъв раб ще е този, на
който сърцето е празно и няма в него обич към Аллах!?!
Всевишният Аллах казва:
“И каквото Пратеника ви даде, вземете го! А каквото ви забрани, оставете го! И бойте се от Аллах!
Аллах е строг в наказанието.”

(Хашр 7)



"Четене на Куран за умрял"

ِبْسِم الّلِه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

“С една дума, относно законността за четенето на Свещения Коран за умрелите няма нищо в Исляма и това
деяние Шерията не го е узаконил, а ако беше узаконено, то би го практикувал самият Пророк салляллаху алейхи
ве селлем, и би научил на това своите сподвижници, които често са се интересували от това какво може да
донесе полза на умрелите! Когато Айша радияллаху анха, най-любимия човек за Пратеникът на Аллахсалляллаху
алейхи ве селлем, го попитала, какво трябва да казва, когато посещава гробищата, той я е научил да дава
приветствие и да прави дуа, и не е казал, че трябва да чете там "ал-Фатиха" или нещо друго от Свещения Коран,
и ако това деяние е било узаконено от Всевишният Аллах, то Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве
селлем, не скрил това от нея.Съгласно мнението на болшинството от праведните предшественици и имами,
такива като Абу Ханифа, Малик, аш-Шафий, Ахмед и други, четенето на Свещения Коран на гробища или
отделни гробове е порицаемо нововъведение бидаат.Що се отнася до имам ан-Навави, който в своята книга “ал-
Азкар”и “Рияду ас-Салихин” привежда думите на имам аш-Шафий: "Ще е добре ако след погребение за умрелия
се прочете нещо от Корана, а ако пък прочетат целия Коран, то това ще е още по-добре ", относно това негово
изказване, шейх ал-Албани в бележките към редакцията на "Рияду ас-Салихин " е казал: "Аз не знам, къде имам
аш-Шафий е говорил за това, напротив от него достоверно е дошло точно обратното ".Хафиз Ибн Касир е
написал: “Човек не носи отговорност за чуждите грехове и не получава награда за чуждите благодеяния.
Опирайки се на този свещен айет:на човека е приготвено само онова, за което [той е заслужил]със
своето старание/53:39/аш-Шафий и неговите последователи са казали, че четенето на Коран носи полза
само на този, който го чете, и наградата за това не стига до умрелите, тъй като не те са чели Корана и не те са
спечелили тази награда. Затова Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, не е призовавал
мюсюлманите да даряват своята награда на другите, не ги е учил на това и не ги е подбуждал към това нито със
слова, нито с намеци. Няма нито едно съобщение, че така са постъпвали неговите сподвижници. Ако това е било
добро, то те биха ни изпреварили в неговото извършване!” (Тефсир на Ибн Касир 4/328.)Шейх ал-Ислям Ибн
Теймийа също е казал, че имам аш-Шафий е смятал четенето на Коран за умрелите за нововъведение бидаат.
("ал-Иктида" 182.)Имам Малик е казал: "Аз не знам, някой да е правил това, защото е известно, че
сподвижниците на Пророка салляллаху алейхи ве селлем, , и праведните предшественици не са го правили ".
("ал-Иктида 182.)На същото мнение е бил и имам Ахмед. Абу Дауд е казал: "Чувал съм как, когато са питали
имам Ахмед за четене на Корана на гробища, той да отговаря: “Не трябва да се чете”. ("ал-Масаил" 158.)Към
това мнение са се придържали и много учени от мезхеба на имам Абу Ханифа, за което е писал аз-Забиди в
книгата “Шарх ал-Ихъя” 10/369.Шейх ал-Ислям Ибн Таймийа е казал: "Четене на Корана над умрелите е
нововъведение бидаат ". (“ал-Ихтиярат” 53.)Ибн ал-Кайим в "Зад ал-маад" е написал: “Това, което правят в наше
време; седейки край гроба, разговаряйки с умрелия, четейки му Коран или подсказвайки му отговори на
въпросите, които ще му бъдат задавани в гроба, се явява нововъведение бидаат, и няма никаква основа в
религията”.

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Не превръщайте своите домове в гробища!
Наистина шейтана бяга от дом, в който се чете сура "ал-Бакара"./Този хадис е сведен от Муслим
780./Този хадис указва, че гробищата не са място за четене на Свещения Коран. И затова, именно, Пратеникът
на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, подбужда да се чете Корана в домовете, и сравнява дома в който не се
чете Свещения Коран с гробище.” /Ахкам ал-Джанаиз ве бидаатаху стр. 243-244/

Силата на садаката

В Корани Керим Аллах повелява:
- 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. (
Бакара, 254 )

Садаката кара човек да се чувства добре и тя е един от начините човек да се излекува от "



скъперничеството"
. Един човек разказва как садаката е излекувала не само скъперничеството, но и сърцето му:
- Бях болен от сърце и лекарите в Лондон ми казаха, че трябва да се оперирам. Аз ги помолих да ми
позволят да отида до Египет, да съобщя на близките ми за операцията и да оправя някои неща, а след
това да се върна. Така и направих, отидох в Египет. Близките ми ме молеха да се върна в Лондон да
ме оперират по-скоро. Няколко дни преди заминаването ми за Лондон, стоях в кабинета си и говорех
с един мой приятел. Както си говорех една възрастна жена отсреща ми привлече вниманието. Тя беше
седнала до месаря и държеше една чанта, събираше отпадъците, които месарят изхвърляше. Отидох
при нея и я попитах:
- Какво правиш, защо събираш отпадъците? Тя отговори :
- Синко, имам 6 момичета, от няколко месеца не са вкусвали месо, аз гледам да намеря каквото и
парченце да е и да им го занеса.
Когато чух това се вкамених, та ние всеки ден изхвърляме месо. Казах на месаря да й даде 2
килограма месо, после сякаш нещо в мен се разчувства и предплатих на месаря за 1 година напред да
й дава месо. Тогава жената седна на колене, вдигна главата и ръцете си нагоре и направи такава дуа
за мен, че не можах да въздържа сълзите си. Отидох си у дома, беше ми много леко и бях много
щастлив. Когато дъщеря ми ме видя токова весел, ме попита какво е станало. Аз й казах за жената.
Когато чу това, дъщеря ми каза :
- Я РАББИ, зарадвай ни с оздравяването на баща ни, както той е зарадвал жената и момичетата й.
След няколко дни заминах за Лондон да ме оперират. Когато ме прегледаха, лекарите не можеха да
повярват на очите си и ме попитаха : какво си направил, запушения канал на сърцето се е отпушил,
вече няма нужда от операция!
Аз се разплаках и казах :
- Направих търговия с Аллах.
Както се казва в айета :
- На онзи, който заема хубав заем на Аллах, Той многократно ще му го умножи. ( Бакара, 245 )
Когато един човек е искре в намеренията и делата си, Аллах му дава отплатата многократно.

ЧУДОТО НА ЕДНО ПАРЧЕ ХЛЯБ
В началото на 17 век в Багдад имало голям недоимък и глад. Народът бил в безредие и немощ. Който
намерел едно парче хляб за него това се превръщало в празник. В града живеел един прочут със
своето скъперничество търговец. През целия си живот той не бил видян да дава дори и един грош на
някой бедняк.
По това време в Багдад дошъл един беден селянин, който бил много гладен и вече нямал сили.Той си
казал:
- Тук може би ще намеря нещо за ядене! Обикаляйки из квартала той усетил благоуханната миризма
на топъл хляб. Човекът започнал да търси къщата, в която се печело хляба. Когато я открил почукал
на вратата и се провикнал:
- В името на Аллах, дайте едно парче хляб! Домакинята щом чула гласа на този бедняк, който иска
парче хляб, се смилила над него. Взела един прясно изпечен хляб и го дала в ръцете на своята
дъщеря с думите:
- Вземи дъще този хляб и го дай на бедняка казващ „В името на Аллах!" Горкият човек взел хляба,
отправил хиляди благодарности, помолил се за това семейство на Аллах и поел по пътя си.
Вървейки си по пътя срещу него излязъл един човек, който щом съзрял хляба в ръцете на бедняка,
започнал да го разпитва:
- От къде взе този хляб? В този град освен в моята къща, никъде другаде не може да се намери такъв
хляб!
Тогава беднякът посочил къщата, от която получил хляба. А другият съвсем се ядосал щом научил, че
наистина този хляб е от неговата къща.
- Друг път да не съм те видял пред тази врата. Махай се веднага от тук! - нахокан бил бедняка.
В действителност злия човек не бил никой друг освен търговеца прочут със своето скъперничество.
Богатия търговец се прибрал разярен в къщи и веднага започнала да крещи на жена си:
- Ти ли даде хляб на бедняка когото срещнах на пътя?!:
Жената била. в безизходица и си признала:
- Аз дадох хляба на дъщеря ни, а тя го занесе и даде в ръцете на бедняка.
Търговецът щом като чул, че вината е извършена и от двете, още повече се разгневил. Хванал
дъщеря си за дясната ръката и я отсякъл. Така оставил момичето с една ръка.
Изминали месеци, години... Търговецът - скъперник изгубил цялото си състояние и богатство. Станал
крайно нуждаещ се. Молел се за парче хляб. Цялото му семейство потънало в нищета. Дни на ред не



вкусвали трохичка дори. Нямало друга възможност освен да изпрати едноръката си дъщеря на вън да
потърси някаква храна.
- Хайде, излез навън и си намери нещо за ядене за тази вечер! - казал на момичето.
Горкото момиче през живота си за първи път излизало на пазар. Обикаляйки по пазара изведнъж се
спряла пред един голям магазин. Изплашена се оглеждала надясно и наляво. Нямало на кого да
разкаже за своята мъка...
Собственикът на магазина забелязал, че момичето, което скромно седяло пред витрината е възпитано
и от богато семейство. Той се огледал наоколо и видял, че момичето е само. Приближил се към нея и
попитал какво търси. Тя казала, че е гладна. Завел я в къщата си и поръчал да сложат храна на
масата. Двамата седнали и стопанинът започнал да се храни. Но момичето така и не посягало към
храната. Той предложил на момичето да яде и да не се притеснява. Момичето не казало нищо, а се
унесло в размисли.
Помислила си:
- Аз нямам една ръка. Когато посегна към яденето, ако види, че е отсечена едната ми ръка, може би
ще ме изгони. Но аз ако изляза от тук няма да мога да намеря дори бащината си къща, а и нямам
друго място къде да отида!...
В това време дочула глас, който каза:
- Не тъжи! Онзи, който те създаде, когато те нямаше, може да възвърне ръката ти в предишната й
форма.
Момичето щом чуло тези думи протегнало ръка към яденето. И ето, че в този момент, с позволението
на Всевишния, ръката се появила на мястото й. Стопанинът попитал момичето за причината поради,
която тя е чакала толкова време без да се храни. А тя разказала за всичко онова, което се случило с
нея. Човекът щом изслушал случката, казал:
- Не ме ли позна?! Момичето щом отговорило отрицателно, мъжът рекъл:
- Наистина аз съм бедняка, на когото ти преди години даде хляб. Доколкото разбирам, баща ти заради
мен ти е отсякъл ръката. А магазинът, който сега е мой бе на баща ти. Когато фалира го продаде на
мен. Аллах дари отново твоята ръка като чудо, поради това, че ти ми даде парче хляб като садака
/милостиня/. Всевишният направи твоят жесток баща бедняк, а мен богат. А теб те направи
съдружник на богатството, с което съм се сдобил!
Така двамата се оженили

Профила на Вярващия
¤ Моето име: Мюсюлманин!
¤ Моята идентичност: Ислям!
¤ Борба за: Мир!
¤ Mоята цел: Дженнетул Фирдеус!
¤ Любима личност: Пророка Мохамед (с.а.с.)!
¤ Любима книга: Свещения Коран!
¤ Принцип на живот: Корана и Сунната!
¤ Моето доверие: Аллах (С.Т.)!

СВЕТЛИНАТА НА ИСЛЯМА

مسب هللا نمحرلا ميحرلا

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

Благодарността, славата и възхвалата е за Всевишния Аллах, Господарят на световете, Който ни напъти в
Исляма и дари с безброй благоденствия. Свидетелствувам, че няма друго божество освен Аллах, Той е един-
единствен и няма съдружник, свидетелствувам, че Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) е Негов раб и
пратеник. Всевишният Аллах го изпрати с ясното послание и истинската религия към цялото човечество.
Свидетел, представил и разяснил всичко, което му бе низпослано от Всевишния Аллах, благовестител с Дженнет
за подчиняващите се и предупредител с жестоко Огнено наказание за неподчиняващите се. Зовящ към Аллах с
Неговото позволение и като озаряващ светилник. Нека саляту селям да бъде за него, неговото семейство,
всичките му сподвижници и последователи до Съдния ден.

Уважаеми братя!



Човекът се ражда веднъж на този свят, а за тези, които са удостоени с милостта на Всевишния Аллах, е
характерно и повторно раждане.

Първото раждане е познато на всички нас. Това е денят, в който човек излиза от мрака на майчината
утроба и се появява на този свят. В него е съучастник всеки един човек, било то вярващ или неверник, добър
или лош, дори то е присъщо и на животните.

Що се отнася до повторното раждане, това е денят, в който човек излиза от мрака на безверието и
прегрешенията, и влиза в светлината, осветяваща пътя на подчинението към Аллах Субханеху ве Теаля. Това е
денят на пробуждане от заблудата, при което човек разбира, че не е създаден безцелно и напразно. Прозрение,
свързано с дълбока размисъл и равносметка на живота, съпроводено със сълзи на очите и поклон пред
Всевишния, Всемилостивия и Милосърден Аллах.

Това раждане не е свързано с определена възраст, а е възможно да се осъществи по време на всеки един
период от човешкия живот.

Кой е по-щастлив от този, който се е родил при това раждане? И кой ден е по-превъзходен от деня, в
който човек се обвързва с неговия Създател, вкусва от сладостта на вярата, освобождава се от оковите на
шейтана и открива светлината на Исляма?

Когато човек размисли върху живота, вижда, че голяма част от хората са объркани и заблудени, живеят на
този свят, но не могат да схванат неговия смисъл, не познават Онзи, Който ги е създал, не търсят начина на
живот, от който Той ще бъде доволен, не знаят и участта, която ги очаква след смъртта. Така те са изпълнени
с притеснение и не намират покой. Разбира се, човек, докато не опознае своя Създател и не повярва в Него,
няма да намери удовлетворение и покой. Всевишният Аллах казва:

(2)

§О, душа успокоена, завърни се при твоя Господар доволстваща, заслужила благосклонност! Влез сред
Моите раби, влез в Моя Дженнет!§/Сура Феджр/89/:27-30./

Единственото спасение за човека са светлите хоризонти на вярата и първо негово задължение е да
опознае Аллах Субханеху ве Теаля, Неговите повели и забрани, да разбере и приеме Неговите напътствия. Това
е начинът за спечелване на щастие в земния и отвъдния свят. Всевишният Аллах казва:

§Ислямът е религията при Аллах...§/Сура Али Имран/3/:19./

§Изпратихме ви пратеник измежду вас, да ви чете Нашите знамения и да ви пречиства и да ви учи на
Писанието и на мъдростта, и да ви учи на онова, което не сте знаели.§/Сура Бакара/2/:151./

Аллах Субханеху ве Теаля дари човечеството с напътствие и светлина - универсалната и вечна религия-
Ислямът. Това е вярата, която Аллах Субханеху ве Теаля низпосла чрез Мухаммед (с.а.в), и поясни основите й
по следния начин:

1.Основи на вярването:

نأ)) نمؤت هللاب و هتكئالم و هبتك و هلسر و مويلا رخآلا و نمؤت ردقلاب هريخ و ((هرش ـ هاور .ملسم

“Да повярваш в Аллах, Неговите меляикета, книги, пратеници, Отвъдния свят, вяра в съдбата, с доброто и
лошото в нея.”-/Муслим/.

2.Основи на Исляма:

ىنب)) مالسإلا ىلع :سمخ ةداهش نأ ال هلإ اّال هللا و نأ ادمحم لوسر هللا و ماقإ ةالصلا و ءاتيإ ةاكزلا و جح تيبلا
و موص ((ناضمر ـ هاور ملسم

“Ислямът е построен върху пет неща: Засвидетелстването, че няма друго божество освен Аллах и че Мухаммед
(с.а.в) е Негов Пратеник, кланянето на намаз, даването на зекят, извършването на хаджилък и говеенето през месец
Рамадан.”-/ Муслим-113/.

Всевишният Аллах казва:



(3)

§Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Светлината, която низпослахме! ...§/Сура Тагабун/64/:8./

Светлината, която Аллах Теаля низпосла, е Корани Керим. В него Той казва:

§Вашият Аллах е единственият. Няма друго Божество освен Него, Всемилостивият, Милосърдният.§/Сура
Бакара/2/:163./

Затова Той, Субханеху ве Теаля, заповяда на Мухаммед (с.а.в) да извести цялото човечество, като каза:

§(О, Мухаммед) Кажи: “О, хора, аз съм Пратеникът на Аллах до всички вас, нна Онзи, Чието е владението
на небесата и на земята. Няма друго истинско божество, освен Него. Той съживява и Той умъртвява...§/Сура
Еараф/7/:158./

Също от Свещения Коран става ясно какъв е смисълът на живота и целта от създаването на човечеството.
Всевишният Аллах казва:

§Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми правят ибадет.§/Сура Зариат/51/:56./

От това се разбира, че човекът не е създаден само да яде и пие или да трупа богатства, нито е създаден
да строи палати, или да прави каквото и да било друго, освен да живее в подчинение и послушание на повелите
на Аллах Субханеху ве Теаля, да следва напътствията на Мухаммед (с.а.в) и да се предпазва от прегрешения. Да
превърне Книгата на Аллах в ръководство на живота си, за да постигне Неговото одобрение и любов, и да се
отдалечи от страстите и непокорството.Това е същността на тази религия-човекът да се отдаде изцяло и
подчини единствено на неговия Създател, Аллах Субханеху ве Теаля, и да се предпази от оприличаването му с
каквото и да било и от тези, които го оприличават. Аллах Теаля казва:

§Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен това прощава, на когото пожелае. А който съдружава
с Аллах, той дълбоко се е заблудил.§/Сура Ниса/4/:116./

(4)

§И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да
кланят намаза, и да дават зекята. Това е правдивата религия.§/Сура Бейне/98/:5./

Заедно с всичко споменато дотук, трябва да се знае още, че Ислямът обхваща изцяло земния живот на
човека - физическото, умственото, душевното, моралното и материалното му състояние, обредите и живота в
отвъдния свят. Подбужда го към всички добродетели и примерно поведение, като в същото време го
призовава да изостави всички негативни дела и постъпки. Учи го да бъде далеч от недъзи като: омраза,
ненавист и разделение.

Препоръчва му да живее с обвързаност, достойнство, смирение и любов. Това допринася човекът да живее
в спокойствие и щастие, вместо в упорство и потиснатост. Всичко това е в резултат от следване напътствията на
Аллах Теаля в Корани Керим и напътствията на Неговия Пратеник Мухаммед (с.а.в), който бе пример за добро
поведение.

Не случайно, когато бе попитана Айше (р.а) относно поведението и характера на Пратеника (с.а.в), тя
отговорила:“Неговият характер бе Коранът.”

Той е образец за Ислямско поведение, а мюсюлманите като негова общност трябва да се украсим с това
поведение и да сме истински негови последователи. Всевишният Аллах казва:

§Кажи (О, Мухаммед): “Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви обикне, и ще опрости греховете
ви. Аллах е опрощаващ, милосърден.”§/Сура Али Имран/3/:31./

Известният тълкувател на Корана Ибни Кесир (Аллах да го помилва) казва: “Според този айет, човек,
който претендира, че обича Аллах Субханеху ве Теаля, но не следва Пратеника (с.а.в), е лъжец.”

Хасен Ел Басри (Аллах да го помилва) казва:



“Знай, че ти не обичаш Аллах, докато не обичаш да му се подчиняваш.”

И повелява още Субханеху ве Теаля:

(5)

§О, вярващи, бойте се от Аллах с истинска боязън пред Него и умирайте само като мюсюлмани!§/Сура Али
Имран/3/:102./

Абдуллах ибни Мес,уд (р.а) тълкувайки айета, казва:

“Подчинявайте се на Аллах и недей да се противите на Него, бъдете признателни и не бъдете от
неблагодарните. Постоянно споменавайте Аллах, Неговите повели и забрани, и не Го забравяйте.”

Аллах Теаля казва:

§И се привържете всички за въжето на Аллах (Корана и Суннета) и не се разделяйте ...§-Сура Али
Имран/3/:103.

С това Аллах Теаля призовава за придържане към ислямски начин на живот, защото смъртта идва
внезапно при човека и не трябва да го завари в положение, което е противно на изискванията на Исляма. Аллах
Субханеху ве Теаля заповядва на Мухаммед (с.а.в) като казва:

§(О, Мухаммед) Кажи: “Това е моят път. Призовавам към Аллах с прозорливост аз и всеки,
който ме последва...§/СураЮсуф:12:108./

§Кажи: “Подчинете се на Аллах и на Пратеника! А отвърнете ли се Аллах не обича неверниците. ”§-Сура
Али Имран/3/:32.

Това е пътят на вярата! Пътят на убеждението, знанието и разбирането! Пътя на светлината, в него е
избавлението на човечеството!

Онзи, който не е намерил този път, не е опознал своя Създател, не знае смисъла на своето съществуване,
е в мрак. И ако не намери пътя за излизане от мрака, ще остане завинаги в него.

В заключение изразяваме благодарност към Аллах Субханеху ве Теаля, че е отредил да бъдем от тези,
които живеят под светлината на Исляма. Изразяваме възхвала към Него и го молим да ни напътства и дари с
благоденствие в земния живот и да ни помилва и възнагради с Дженнет в отвъдния. Амин!

Любов е да помогнеш.

Любов е да дадеш:

на гладния - надежда,

на сития - копнеж,

на силния - неволя,

на слабия - кураж ,

на веселия - милост,

на тъжния - мираж,

на скромния - посока,

на алчния - сърце,

на имащия - радост,

на можещия - цел,



на гордия - утеха,

на плахия - мечта,

на властника - боязън,

на роба - доброта…

ЛЮБОВ е да раздаваш

душата си без жал

и мигом да забравяш

кому, какво си дал.

Принципно човек винаги поже да

отправя дуа и да иска от Аллах, защото това е същността на вярата и религията –

да осъществи връзка между Твореца и творението. Най-добре е човек да знае какво

се казва в дуата, ако тя е на различен език от този, който говори отправящия

дуата, защто по този начин той ще я чувства, ще усеща това, което казва и дуата

наистина ще е дуа. В противен случай, той ще изрича нещо и няма да знае какво

точно изрича.

Когато става въпрос за дуа,

най-добре е да бъдат използвани дуите от Корана и тези, на които ни е научил Пратеника на

Аллах. Няма проблем още, човек да използва свои слова, за да иска от Аллах.

Недопустимо е мюсюлманин да

отправя дуа със слова, които са в разрез с исляма или в нея да иска от Аллах

недостойни неща.

Недопустимо е също, без знание,

човек да казва това и това е правил Пратеника с.а.с. или той е отправял дуа

така или така, защото, ако това не е правено от него или той не е отправял

такава дуа, означава, че е измислица и набеждаване на Пратеника с.а.с. В хадис

той е казал: „Който съзнателно измисли за мен лъжа, нека си готви мястото за

Огъня”



Едно често разпространено сред

хората явление е посочването на определени дуи, за лекуване на едно или друго,

за предпазване от едно или друго, за дете, което човек желае да му се роди, за

сполука и т.н.

Най-често сме свидетели на дуи,

които са подредени по определен начин или извадени от Корана и се казва: Ако

човек отправи тази дуа – ще стане така и така /без да има довод от Пратеника

с.а.с./. Има и такива, които са в разрез с ислямското верую и разбиране.

Дуата Кензул Арш, за която

открих много писания е от дуите, за които няма довод. Няма хадис, който да

говори за подобно нещо, а от гледна точка на това което се казва за нея, няма

как и да има. Пратеника с.а.с. не е изричал това и такова твърдение

представлява набеждаване на Пратеника на Аллах и заблуждаване на мюсюлманите.

Някои хора това и чакат – правиш

каквото си искаш, изричаш нещо подобно на заклинания или четеш някакви слова,

които и не осъзнаваш, както е в някои вярвани, и се случва чудо – спасен си?!

Ако наистина беше така, то нямаше да има, който да не е спасен – да, ама не!

Подобно нещо е в разрез както с исляма, така и със здравия разум.

За тази дуа казват, че

Пратеника с.а.с. бил казал:

/Джибрил ми каза: Който през

живота си веднъж прочете тази дуа, в съдния ден аллах Теаля ще го доведе със

сияйно лице, като луната на четиринайсетия ден. Останалите хора ще го помислят



за пейгамер или меляике. Аз и ти ще бъдем на неговия граб. Ще му бъде докаран

дженнетски Бурак , за да се качи и влезне без разпит и мъчение в Дженнета.

Бурака ще бъде докаран и той ще мине през Сират като светкавица. В този ден той

ще бъде опростен, дори числеността на греховете му да е повече от водата в

моретата, от капките на дъждовете, от песъчинките, от листата на дърветата./

Ако помислим, това означава, че

дори човек да изпие чаши алкохол, колкото е пясъка, да извърши прелюбодейства,

колкото са листата на дърветата, да изиграе кумар, колкото капки вода има в

моретата, да изяде лихва колкото са капките на дъждовете и чете тази дуа

веднъж, всеки ще го помисли за пейгамбер!!!

Как ще влезне в дженнета човек,

който върши всякакъв грях, не изпълнява основите на исляма, а на всичко отгоре

и убеждението му не е наред. Как може да има опрощение за него, без да се покае

и поправи, та дори и хиляди пъти да чете, каквото и да било?!

Аллах Всевишния да ни даде

здрав разум и прозрение, и да ни пази от подобни заблуди и отклонения! /Амин/

СКЪПЕРНИЧЕСТВО.
Това е довод за егоизъм и себелюбие. Скъперникът -трупа имот и отказва да заделя милостиня за бедни и
нуждаещи се като влиза в противоречие с обществото и тъпчейки принципа за съдружничество и братство, за
който е повелил Аллах, а и Неговият Пратеник. Всевишният Аллах е казал:

И да не смятат скъперниците, че благодатта, която Аллах им е дал, е добро за тях! Не, тя е зло за тях В Деня на
възкресението ще им бъде надянато онова, за което се скъпяха. На Аллах е наследството на небесата и на
земята. Сведущ е Аллах за вашите дела.

Завещанието

“Ще дойде време, когато хората ще мислят само за пари, а не за позволено и възбранено”, “Подкупът ще се дава
под формата на подарък, за отвличане на вниманието ще се убиват виновни хора” , “Ще се появят лъжепророци,
а след мен няма да дойде пророк”, “Когато се каже хадис хората ще ме обвинят в лъжа и ще кажат : “Пророка не
би казал такова нещо, остави хадисите, погледни в Корана”,”Айетите, низпослани за неверниците ще се
използват като доказателство за злепоставяне на мюсюлманите” , “Сюннетът ще бъде грозен като
нововъведението, а нововъведението ще се почита като сюннет. Който спазва сюннета, ще остане самотен.Който
спазва нововъведенията ще има много помощници”, “Повече от хиляда души ще се кланят в джамиите, но няма
да има един вярващ сред тях”,”Учените ще обвинят предишните учени в невежество”, “Няма да останат



религиозни учени, онези неуки, които ще бъдат представяни като капацитети в религията, ще дават религиозни
указания без да знаят, ще се стремят да отклонят всички от правия път”, “Хората на религията ще дават
религиозни указания според желанията на хората, ще казват , че възбранените неща са позволени и
позволените-възбранени, ще използват религията като инструмент за търговия и печалба”, “Музиката ще се
разпространи навсякъде, силите за сигурност ще се увеличат”, “Всеки век ще е по- лош от предходния и по такъв
до Къямет нещата ще се влошават”, “Цялото безпокойство на човека ще е стомаха му, честта му - собствеността,
посоката на молене - жената, религията - парите”, “Ще се появят вина под различни наименования и ще се
смятат за позволени”, “ Средата ще се влоши, спазването на религията ще е трудно като държане на огън в
шепите ”, “Отглеждането на кучета ще се счита за по-приемливо от отглеждането на деца”, “Лошите жени ще се
увеличат, прелюбодейството ще се разпространи сред една общност, хората ще се заразят от невиждани
дотогава заразни болести”, “Богатия ще се уважава заради собствеността му, проституцията ще се разпространи,
децата с неидентифицирани родители ще се увеличат, няма да се почитат възрастните, няма да има
снизхождение към по-малките. Вълците ще се забулят в овчи кожи”, “Докато хомосексуализма не се счита за
нереден, краят на света няма да настъпи”, “Докато не се увеличат земетресенията, безредиците и убийствата,
краят на света няма да настъпи”, “Докато лошите не покорят света, краят му няма да настъпи”, “Човек ще се
съвкуплява заедно с жена покрай пътя”

Между теб u богаташите има разстояние само един ден... На вчерашния сладостта отмина и не могат да я
намерят, а утрешният не е нито твой, нито техен... 3а тях остава само един ден - днешният... Колко малко време
е това!?

2 март г. 12:53

Всеки опит божественото да бъде опознато със средствата на разума или
въображението води до заблуда. Изобразяването на одухотворени създания
от материалния свят води до изопачаване на отделни техни качества или
характеристики, които изначално не са зададени в тях. Когато тези изопачени
качества получат силата да влияят върху реда в световния универсум се стига
до изопачаване на Божията умисъл, или накратко – такъв един акт нарушава
Божествения ред. Това е особено валидно в случаите, когато човек се опитва
да опише божественото със средства от материалния свят – светът на
свещеното и светът на профанното са рязко разграничени, факт, който
изключва възможността те да съществуват едновременно – всеки опит за
тяхното смесване неизменно води до изкривявания и кризи. Ето защо
монотеистичните религии безпрекословно възпират всеки опит на
материалния свят да познае сакралния чрез средствата на своя универсум.
Едно от проявленията на този запрет е налагането на забрана върху
изображенията: дори във вярващия да съществува най-искрено желание да
познае Бог с ограничените средства на своята природа, различни от чистата,
искрена и безрезервна вяра, това може да го доведе до заблуда, която да го
отклони от правия път и така да го извади от редиците на напътените, а те са
горивото на Ада и там ще тлеят вечно (Коран).

Разказано от Муслим: Бяхме двамата с Масрук в къщата на Ясар бин Нумайр.
Масрук видя картини на неговата тераса и каза: „Чух Абдулла да казва, че е
чул Пророка да казва: „Хората, които ще получат най-сурово наказание от
Аллах ще са тези, които рисуват изображения.”



АЗ ЗНАЯ...

Аз зная, че ти искаш да четеш Корана така, че да ти завидят дори меляйкетата и да го изживееш буквално като приближените на
Пейгамбера ни.
Знай, че нищо друго не те прави щастлив, така както изпълнението на ибадетите ни.Зная, че всяка вечер, когато лягаш в леглото
си, ти се измъчваш с въпросите: „Господарю мой, как по-добре мога да Те споменавам, как по-честно мога да ти служа?”

Зная, че мечтаеш домът ти да лъха на наука, децата ти да притежават най-добрия морал и да се надпреварват в добротворство.Ти
обичаш много семейството, роднините и съпругата си.И точно толкова желаеш да те обичат, за да процъфтява любовта ви.
Зная, че ти предпочиташ приятелството, братството, взаимопомощта и красотата преди всичко...зная, че за теб най-голямото
богатство на този свят е обичта, уважението и взаимопомощта.Ти си вечнотърсещият, питащият.Обичаш да посещаваш приятелите
си, да ги зарадваш.И колко си радостен, когато поскръцне дървената врата и дойде някой да те навести...

Зная, че където и да си, би искал тема за разговори да бъдат айетите и хадисите (преданията на нашия Пейгамбер), да се водят
съдържателни беседи, да няма обиди и сърдни.Ала понякога рискуваш да бъдеш прогонен от девет села в десетото щом кажеш
истината.И понеже знаеш, че онзи, който мълчи, когато се потъпкват истината и правдата, се нарича „немият сатана”, ти никога не
изпитваш съжаление за постъпките и думите си.
Зная, че много обичаш хората и се стремиш да бъдеш точен и внимателен в общуването си.Приемаш, че всеки човек си има свой
свят и ти се съобразяваш с него.Но така също зная, че очакваш и те да те уважават.
Зная, че животът е тежък и пълен с изпитания.Така е повелил Всевишният, казваш ти и скланяш глава.Но, зная, че искрено
желаеш да се яви някой и да ти каже с топъл сърдечен глас: „Разбирам те, тежък ти е товарът, но дано Аллах ти помогнете!”

Зная, че всеки ден желаеш, когато се върнеш в къщи, да те посрещат с топла усмивка.Да ти кажат:”Добре си ни дошъл!” и да
забравиш напрегнатия си ден.С нежна целувка да отпочине душата и тялото ти и цялата умора да отлети.Но зная също така, че
понякога чуждите проблеми надделяват над твоите и се налага да напрягаш още малко нервите си, които цял ден така и не са се
отпуснали.И все пак зная, че ти осъзнаваш: „Големите камъни се търкалят от върховете, а трудните въпроси ги задават добрите
ученици!”
Зная, че този пъстър и привлекателен свят не те интересува много...
Зная, че живееш като преходен пътник на тоя свят, че красивото жилище и лукса не те правят щастлив.
Зная, че понякога мечтаеш да се усамотиш и да оставиш всичко на самотек и уморен да избягаш от хората и грижите.Но мисля, че
добре знаеш свещения хадис на нашия Пейгамер, който повелява: „Този, който живее сред хората и им сочи правилния път, търпи
техните мъки, е по-добър от онзи, който страни от хората и остава сам.”

Още по-добре зная, че тези рани, тези болки, този тежък товар не са само при теб.Това е изпитание за хората откакто на тоя свят се
е появил Адем (а.с).Но истината е, че нашият Творец е пребогат и много милостив.И дори да дари пребогато всички молещи се, то
Неговото съкровище не би се намалило дори колкото главичката на една топлийка.И трябва да знаем, че във всяко нещо, което е
повелил нашият Господар, непременно има някаква мъдрост!

А ти знаеш ли защо розата векове наред пленява с аромата и багрите си сърцата??
Че там, където тя е цъфтяла, е придавала невиждана красота и е разнасяла прекрасно ухание?Нека не забравяме, че първом тя
израства от калта, която тъпчем под краката си, после търпеливо съжителства с толкова много бодли...Лесно ли е да се живее в
сянката на болезнените тръни?
И така, ако искаш да бъдеш скромен като нашия Пейгамбер и прекрасен като розата, сведи глава и бъди търпелив!
В каквата степен твоята всеотдайност и смирение е безмълвна и безропотна, в такава степен ще бъде оценено и прието и твоето
служение.
Да ти пожелаем успех!

Ето една притча,която показва сферата на действия и случаи с които се среща човек,който не зависят от волята
на човека ,но променят живота му -Кадаа,наложени от Аллаху Теала,като резултатите от тези действия също не
зависят от нас.Не сме отговорни за тези действия и няма да ни бъде дадено възнаграждение или наказание.Но
следващата ни стъпка-позицията ни към тези случаи вече е в наша отговорност.

В едно село живеел много беден старец, но даже кралете му завиждали, защото имал прекрасен бял кон.
Кралете му предлагали невиждани суми за коня, но старецът винаги казвал, че конят за него не е кон, а личност
и не може да го продаде...Веднъж, старецът видял, че конят го няма и всички жители на селото му казали :
- Ти си един нещастен глупак, ние винаги сме знаели, че конят ще избяга в един момент. Да беше го продал,
сега щеше да имаш купища пари.
- Не отивайте толкова далеч - отговорил старецът - просто кажете, че конят го няма на мястото му. Това е
фактът. Дали това е нещастие или благословия, това вече е разсъждение. А кой знае какво ще последва ?
Хората се смеели на стареца, те знаели, че той не е съвсем с ума си.
Но след 15 дни, конят се върнал и довел със себе си още 10 също толкова красиви коня.
- Старецът беше прав - започнали да говорят хората, това наистина не е било нещастие, а благословия.
- Не отивайте толкова далеч - пак отговорил старецът - фактът е, че конят се върна и доведе още 10 коня със
себе си. Кой знае дали това е благословия или нещастие. Това е просто фрагмент. Вие прочетохте само една
дума в изречението, как може по нея да съдите за цялата книга?!
Този път, хората не обсъждали, но в себе си решили, че старецът не е прав- 11 прекрасни коня, нима това не е
благодат!



След една седмица, синът на стареца, който започнал да обяздва конете, паднал и си счупил и двата крака.
Хората отново започнали да говорят :
- Прав беше старецът. Това не е благословия, а нещастие.
- Вие сте пълни с разсъждения. От къде знаете, това благословия ли е или нещастие? Кажете просто, че синът
ми си счупи краката. Това са фактите. Кой знае, дали това е благословия или нещастие? Животът ни се дава на
парченца, повече не ни е дадено да знаем.
След няколко седмици, страната започнала война и всички момчета от селото били взети войници. Цялото село
плачело, защото знаело, че повечето от тях никога няма да се върнат. Синът на стареца, обаче , останал при
баща си, защото бил инвалид. Хората отново отишли при бащата и казали:
- Ти пак беше прав, старче. Твоят син със сигурност ще остане жив, а за нашите - не знаем. Твоето е
благословия.
Старецът отвърнал :
- Вие продължавате да съдите. Факт е само, че моя син си е останал в къщи. Само абсолютът знае, дали това е
благословия или нещастие...
Докато съдите, вие не растете и не се развивате. Разсъждението означава застинало състояние на ума. Умът
обича да разсъждава, защото развитието е рисковано и неуютно. В действителност, пътешествието никога не
свършва; завършва една част от пътешествието и започва друга. Животът е просто един безкраен път ...

В далечното минало живеел един велик шейх, който бил вече възрастен и се бил отдал само на обучението на
младежи. Въпреки възрастта му се носела легендата, че може да разбие всеки съперник. Един ден, един младеж,
известен с физическата си сила и с буйния си нрав, дошъл при него. Младежът бил прочут с това, че използвал
техниката на провокацията: изчаквал противника му да направи първата крачка, възползвал се от направените
грешки и контраатакувал внезапно. Младият и нетърпелив младеж никога не бил губил битка. Знаейки
репутацията на шейха, бил дошъл,за да го разгроми и да се прослави. Всички ученици протестирали срещу
идеята, но старецът приел предизвикателството.

Всички излезли на площада и младежът започнал да обижда стария учител. Хвърлил няколко камъка по него,
заплюл го в лицето, изкрещял всички възможни обиди, обиждал дори предците му... С часове правил всичко
възможно, за да го провокира, но старецът останал невъзмутим. Привечер изтощеният и унижен младеж се
принудил да се оттегли.

Ядосани от факта,че учителят им трябвало да изтърпи толкова обиди, учениците му го попитали:
"Как можахте да понесете това? Защо не влязохте в двубой, пък макар и да бяхте загубили битката, вместо да ни
показвате тази страхливост?"

"Ако някои дойде при теб с подарък и ти не го приемеш, чий е подаръкът?"

"На този, който го е донесъл." - отговорил един от учениците.

"Ами, същото важи и за завистта, гнева и обидите" - казал шейха. - "Когато не ги приемеш, продължават да
принадлежат на този, който ги носи със себе си."

“Един човек, който бил видял хамелеон под едно дърво, се върнал и казал: ‘Видях красив червен хамелеон под
дървото.’ Друг рекъл: ‘Аз бях там преди теб. Хамелеонът не е червен, а зелен. Видях го със собствените си очи.’
Трети възкликнал: ‘Аз също го знам добре. Виждал съм го преди вас двамата, и той не беше нито червен, нито
зелен, а – и го видях с очите си – беше син. Други обявили, че той е жълт, сив и така нататък. Скоро започнали
да се карат помежду си кой е прав. Един човек минал и ги попитал какъв е проблемът. Когато му била казана
причината за кавгата, той рекъл: ‘Аз живея под същото дърво и знам хамелеона добре. Всички сте прави, всеки
един от вас. Хамелеонът е понякога зелен, понякога син, в него се редуват всички цветове; а понякога той е
абсолютно безцветен.’”
Разбирането на Корана е труден процес, който продължава през целия живот. Той изисква много търпение,
постоянство и жертвоготовност. Затова, първо трябва да се замислите върху айетите от Корана, в които се
обръща внимание на взаимоотношенията между хората, изграждането на характера, и да ги приложите в
учението и в живота си. Разбира се, че това няма да е никак лесно и ще е необходимо да е справим с много
изкушения и съблазни... Но опитайте се да ги преодолеете. Помнете, че сме човешки същества, и е нормално да
допускаме грешки. Така че, не се чувствайте твърде гузни и безмилостни към себе си, ако съгрешите. Просто се
уверете, че следващия път ще бъдете по-внимателни.
Не заблуждавайте останалите, но същевременно, не им позволявайте да ви мамят. По-лесно е да се каже,
отколкото да се изпълни(особено второто). Винаги помнете казаното от Умер (Р.А.):” Мюсюлманин е този, който



не мами, но и никога не бива мамен". Упадъкът на мюсюлманите, до известна степен се дължи на факта, че те
не прилагат казаното от Умер (Р.А.) в живота си. Мюсюлманите биват изнудвани и мамени, когато са силни.В
случаите, когато са слаби и уязвими, никой не се интересува и не го е грижа за тях. Резултатът от това, виждате
в днешното време. Така че винаги имайте в предвид думите на халифа Умер(Р.А.). И помнете, както вече
споменах, че това е много трудно, но с искреност и практика, ще се научите, с продължение на времето

Имаш трима спътници в живота:
единият е верен, а другите двама са лицемери.
Първият е приятелят, на чиято компания се уповаваш,
вторият е светското богатство
и третият са добрите ти дела.
Светските притежания
не ще те придружат извън къщата (ти);
твоят приятел ще те придружи до гроба;
твой наистина предан приятел са твоите действия.
Направи своя храм във тях,
защото те ще дойдат с теб
до най-дълбокото място в гроба ти.

Цяла нощ един човек зовял „Боже, Боже!",
докато устните му започнали да кървят.
Тогава дяволът казал: „Хей, господин Наивнико!
Как става така, че крещиш цяла нощ и нито веднъж не си
чул Бог да казва: „Аз съм тук!" Ти призоваваше Бог
с такова усърдие и какво получи в отговор?
Ще ти кажа какво - нищо!"
Изведнъж човекът се почувствал вътрешно пуст и
изоставен. Дълбоко потиснат, той се хвърлил на земята и
заспал дълбоко. В съня си той срещнал Ибрахим, който го
попитал: „Защо съжаляваш, че възхваляваш Бог?"
Човекът казал: „Зовях и продължавах да зова, но Бог
нито веднъж не отговори „Аз съм тук."
Ибрахим обяснил: „Бог казва: „Твоето произнасяне на
Моето Име е Моят отговор. Твоят копнеж по Мен е
Моето послание към теб. Всички твои опити да стигнеш
до Мен са всъщност Моите опити да стигна до теб.
Твоето страхопочитание и твоята любов са примка, с
която да бъда уловен. В тишината наоколо всеки зов
„Боже!" е съпровождан от хиляди отговори „Аз съм тук".

"- Има ли някакъв друг начин да се доближим до Аллах, освен молитвата? Отговорът е:
- Чрез повече молитви. Молитвата обаче не съществува само във външна форма. Това е само „черупката” на
молитвата, защото има начало и край. Всичко, което има начало и край е черупка. Текбира (разгласяването на
Аллаховото величие) е началото на молитвата и селяма (поздрава за мир) е нейния край. Също така в
изказванията за вярата има повече от онова, което е изречено с езика, защото те също имат начало и край.
Всичко, което може да бъде изговорено и има начало и край е форма, черупка. Неговата душа обаче е
абсолютна и безкрайна, без начало и край. Във всеки случай, молитвата, както я знаем, e формулирана от
пейгамберите. Сега, Хaзрeти Пейгамберът, който e формулирал молитвата, казва: „Това е време, прекарано с
Аллах, през което няма място нито за пейгамбери, нито за меляике (ангели), близки до Аллах.” Тогава ние
съзнаваме, че „душата” на молитвата е не само нейната външна форма, а и състоянието на пълна вглъбеност и
съсредоточение, през което всички тези външни форми, за които няма място, остават навън. В това състояние
няма място дори за Джебраил, който е изцяло свързан с понятие."

"...Ако мълча, хората, които идват при мен ще се отегчат. Но тъй като онова, което кажем трябва да бъде в
съответствие с техния капацитет да разберат, ние се отегчаваме. Те говорят лошо за нас и казват, че ние сме се
отегчили от тях и сме ги оставили. Как може огъня да избяга от гърнето? Гърнето може да избяга, когато не
може повече да понася огъня, но когато изглежда, че огъня избягва, той всъщност не избягва, а се отдръпва,
защото вижда, че гърнето е слабо. Следователно, както и да изглежда, истината е, че гърнето избягва. Нашето
избягване тогава е всъщност тяхно избягване. Ние сме огледало, и ако в тях има желание да избягат, то
/желанието/ се появява в нас. Ние избягваме за тях. Огледало е онова нещо, в което човек вижда себе си. Ако
те мислят, че ние сме отегчени, отегчението всъщност е тяхно. Отегчението е свойство на слабостта, а това тук
не е място за отегчение и досада."-Fihi maa fihi
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Някои от Аллаховите роби се приближават до Аллаха чрез Корана. Има други, по-елитни, които идват
от Аллаха само да намерят Корана тук и да разберат, че Аллах е онзи, който го е изпратил.
„Наистина, Ние сме го изпратили и Ние със сигурност ще го запазим.” (15:9) Тълкувателите казват, че
този айет е относно Корана. Това е така, но тук има и друго значение: „Ние сме сложили в теб
същина, желание да търсиш, копнеж, който Ние пазим. Ние няма да допуснем това да се пропилее и
ще оправдаем, и ще осъществим твоето желание и копнеж.”
Кажи „Аллах” веднъж и бъди твърд и непоколебим, защото всякакви нещастия ще се изсипват върху
теб.
Един човек веднъж отишъл при Хазрети Пейгамбер и казал, „Я, Ресулеллах, обичам те.”
„Внимавай какво говориш”, рекъл Хазрети Пейгамбер.
Човека повторил: „Обичам те.”
„Внимавай какво казваш” – предупредил го отново Хазрети Пейгамбер. Но за трети път човека казал:
„Обичам те.”
„Сега бъди твърд и непоколебим” – рекъл Хазрети Пейгамбер – „Защото ще те убия с твоята собствена
ръка. Тежко ти!”
По времето на Хазрети Пейгамбер някой казал: „Не искам тази вяра. За Бога, не я искам! Вземи си
обратно тази религия. Откакто влезнах в тази ваша вяра, не съм имал нито един мирен ден. Изгубих
богатството си; изгубих жена си и децата ми не останаха; не ми остана ни честта, ни силата, ни
страстта.”
Отговора бил: „Където отиде нашата вяра, тя не се връща, докато не изкорени човека и не му
изпразни къщата.”
„Никой няма да го докосне, освен онези, които са чисти.” (56:79

Негов е Зовът на истината, а онези, които [съдружаващите] зоват вместо Него, не им отвръщат с
нищо, подобно на човек, протягащ дланите си към водата, за да стигне до устата му, ала не стига тя
до нея. Зовът на неверниците е само заблуда.
13:14
И чети [о, Мухаммад] онова, което ти бе разкрито от Книгата на твоя Господ! Никой не ще подмени
Неговите Слова и не ще намериш убежище при друг освен при Него.
И кажи: “Истината е от вашия Господ. Който желае, да вярва, а който желае, да остане неверник!
18:28,29

Корана е книга събрала в себе си мъдроста на всички времена,смисъла и начина на живот.В нея също
има притчи,някои кратки ,някои по дълги.Притчи подобни на тези в Корана могат да се срещнат в
трудовете на суфитите,които имат свой особен начин на разсясняване,като една такава книга е
Месневи на Мевлана.Разсъждаващия човек намира в тази книга храна за душата си,като тези притчи
му помагат по добре да разбере ислямските принципи и ислямската мисъл и начин на
разсъждение.Въпреки ,че някои не препоръчват Месневи,понеже не искат тя да става ислямски
извор,то не може да се отрече, че Месневи съдържа в себе си малка част от мъдроста на
Корана.Месневи не е чужда нам книга,тя е породена от опитите да се доближат до таква на стотици
години и хора.За знаещия Исляма човек,Месневи е пълна със съвети книга.

Един младеж- студент в университет – се разхождал един ден заедно със свой професор. Вървейки по пътя си,
те видяли един чифт обувки. Те били доста износени и двамата предположили, че принадлежат на някой
бедняк, работещ наблизо в някое поле.
-Хайде да се пошегуваме с него – рекъл студента. – Ще скрием обувките му и после ние ще се скрием зад онзи
храст и ще наблюдаваме неговата реакция, когато се върне и не ги намери.
-Приятелю мой, – отвърнал професора- ние никога не бива да се забавляваме за сметка на бедните. Но виж, ти
си богат, можеш да си направиш много по-голямо удоволствие с помощта на този беден човек. Постави по една
монета във всяка една обувка, после ще се скрием и ще наблюдаваме реакцията му.
Тъй и направил. Не минало много време и бедният човек приключил своята работа и дошъл да вземе палтото и
обувките си, които бил оставил. Видно изморен, той взел палтото и го облякъл, след което протегнал крак към
дясната обувка, но усещайки нещо твърдо, обърнал обувката, за да изпадне. Недоумение се изписало на лицето
му, когато видял монетата.Втренчил се в нея, обърнал я на едната страна, после на другата, и я гледал отново и
отново... После се огледал наоколо във всички страни, но не видял никого. Протегнал се към другата обувка и
какво да види – още една монета! Не можал да се сдържи, паднал на колене и заплакал. Започнал да нарежда
една след друга благодарности и дуи, как жена му била болна и безпомощна, нямали хляб дори за децата и как
тези две монети, дошли незнайно от къде, спасили живота му...
Студентът останал поразен и очите му се напънили със сълзи.
-Сега – рекъл професорът – не е ли това удоволствие много по-голямо от шегичката, която искаше да си
направиш?
Младежът отвърнал:



-Днес ми дадохте урок, който никога няма да забравя. Едва сега разбрах значението на думите „По-голямо
щастие е да даваш, отколкото да получаваш...“


