Начин за успех
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(Аллах да е доволен от него)
Коранът описва нещата по много обикновен и лесен начин. Първо учете, изпълнявайте
и след това учете другите. Аллах е казал, че: „И нека сред вас да има една общност от
хора, които да ви призовават да вършите добро и които да проповядват справедливост
и да се противопоставят на злото. И именно те са онези, които ще преуспеят.”
Сега ми кажете кой не иска да успее? Аллах казва, че ако разпространявате и
проповядвате Неговата религия ще ви възнагради с успех. Хората в жаждата си за пари
пропиляват живота си и в края на краищата това богатство не ги помага. Човек жертва
живота си за приятелите и близките си, но често те не я оценяват. Аллах казва, че в
света има много трудности. Баща, брат, син и съпруг – всеки един от тях има различни
проблеми. По този начин чрез тези проблеми и вие страдате. Но Аллах казва, че който
принадлежи на Аллах, Аллах принадлежи на Него. И всяко едно премеждие, което го
сполита, Аллах го премахва. Но някои съдби не могат да бъдат променени, затова ако
нещо бъде отнето се заменя с по-добро. Тези, на които им е отнето, стават по-близки до
Аллах и получават много светски и духовни облаги. Защото когато един човек стане
приятел на царя, никой не може да му навреди. По същия начин ако някой стане близък
на Аллах, получава същата защита… Има една случка за един набожен човек. И имало
един цар, който казал, че когато ще се върне от пътешествието ще го убие. По пътя като
се връщал, последователите на набожния човек му казали, че царя наближава. Тогава
той отговорил: ,,Хануз Делхи дур аст’’(Още Делхи е много далече). Царят вече бил
влезнал в града и последователите на набожния човек отново му казали, че царят е
много близо, но те получили същия отговор. Преди да влезне в своя дворец върху царя
се срутила една стена и той починал на място. И така Аллах спасил набожния човек.
Който принадлежи на Аллах, Аллах не позволява да му се навреди.
Още една случка има за един търговец, който оставил при един касиер пари и след
известно време дошъл да си вземе парите, но касиера му казал, че няма никакви пари
при него. Търговецът отишъл при царя и разказал случилото се. Царя си помислил, че
ако извика касиера той ще каже, че не е взимал пари. Защото нямало никакви
доказателства, че тези пари са оставени при него. И затова няма да могат да бъдат
възвърнати. Царя казал на търговеца утре като излезе на разходка да го чака на едно
място. Там ще се срещнат и ще говорят. На следващия ден станало точно така – царя
дошъл с всичките си придворни, сред които бил и касиера. Пред всички тях царя
разговарял с търговеца. Когато царя си отишъл касиера извикал търговеца и казал:
,,Приятелю, ти беше казал за някаква сума кажи за какво по-точно става въпрос, защото
аз не си спомням.’’ Търговецът повторил същите думи като предния път. Тогава
касиера извадил парите и му ги дал и го попитал: ,,Защо не си казал по-рано, аз щях да
ти ги дам?’’. Разговорът бил същия, само че с разликата, че касиерът разбрал, че
търговеца е приятел с царя. Когато човек има връзка с царя никой не може да му
навреди. А когато някой има връзка с Аллах, кой може да му навреди? Затова се

стремете и полагайте усилия Аллах да бъде вашият покровител. Аллах казва този,
който учи религия и помага на другите също да учат, Аллах принадлежи на него. Нека
Аллах да даде възможността на всички. Амин. Запомнете, че за да се спасите от
всичките мъки и страдания и да постигнете успехите си само това е начинът.
( Вестник Алфазал 23-и Юли 1915 )
Да приемеш Аллах за един
Това е най – важната вяра в Исляма,че Аллах съществува и че е един. За да
разпространи Светият Пророк, мир и благословиите на Аллах на душата му, е
претърпял много трудности. Тъй като икономиката на Мека се дължала на основата на
идоли и с това се препитавали, да оставят идолите им е било много трудно. Когато х.з.
Мухаммад, мир и благословиите на Аллах на душата му, им е казал да оставят идолите
било трудно. Той се опитал да ги настрои срещу идолите, но хората свикали събрание и
избрали един човек, който да отиде при х.з. Мухаммад, мир и благословиите на Аллах
на душата му, и да му каже да прекрати действията си. Този човек отишъл при него и
му казал, че ако желае богатство, те ще му дадат и ако правителството желае те ще се
съгласят, че той да бъде техен владетел. Ако е болен, те ще намерят лек, за да го
излекуват, но той да спре да говори против техните идоли (богове). Х.з. Мухаммад, мир
и благословиите на Аллах на душата му, отговорил, че ако поставят слънцето в дясната
му длан, а луната в лявата, даже и тогава няма да спре да твърди, че Аллах е един и
няма друг подобен на него. Това е толкова важен принцип, без който не може да има
спасение. Затова Аллах казва, че: ,,Всички други грехове ще простя, но не и ширк
(сравнение на Аллах с друг, равен на него). В днешно време ширк е много
разпространен. Мюсюлманите макар че не вярват в идолите, но прекланят се пред
гробове и жените казват, че каквато е вярата на съпругът им и роднините им такава
трябва да е и тяхната. Има още много пороци в жените подобни на ширк…. Найважният принцип за жената е да смятат Аллах за един. Нито в качествата нито в делата
не трябва да сравняват никой с Него.
Вяра в ангелите
Вторият принцип е да вярваме в ангелите. Те са създания на Аллах, които помагат на
хората да имат добри мисли и действия. Да вярваме в тях, означава че, когато си
помислим да направим нещо добро, тогава веднага трябва да намерим начин да го
осъществим.
Да смятаме Корана за книга на Аллах
и да вярваме във всичките Пророци
Третият принцип е, че Корана е книга на Аллах и освен него са спуснати още няколко
Книги. Четвъртият е, че да вярваме, че всички Пророци са пратеници на Аллах.
Възкресението след смъртта

Пети е, че след смъртта ще бъдем съживени и изправени пред съд за равносметка на
делата ни. Без вярване в тези принципи, нито мъж или жена не може да стане
мюсюлманин и за това вяра в тях много е важна.
Това бяха принципите. Сега ще говорим за действията, които Ислямът ги счита за
задължителни.
Да правим Намаз
Да правим молитвите е едно от задълженията ни, но това задължение най-много се
пренебрегва. При изпълнението му жените много често се оправдават и се вижда найголяма слабост. Например че е с дете или че ходи на работа. Казват, че дрехите им са
били мръсни, но молитвите са задължителни и не са опростени в нито един случай. Ако
дрехите или нещо друго бъде оправдание, тогава те лъжат самите себе си. Ако дрехите
не са чисти и няма възможност да се сменят тогава нека прави своята молитва с мръсни
дрехи. Едно, че не правят молитва, а ако правят, ще е по някакъв странен начин, т.е.
изправят се и веднага в руку, оглеждат се наляво надясно по време на молитвата и
разговарят и още други неща. Такива жени трябва да запомнят, че не са се изправили,
за да се смеят, а за да правят молитва. А молитвата е, че да покажеш цялата си
скромност и страхопочитание и си се изправил пред Аллах за нуждите и проблемите
ти. Нима ако искаш нещо от някого трябва да стоиш и да се смееш? Не, даже трябва да
си много внимателен и да се отнасяш с уважение към Него. Каква е причината да си
застанал пред Аллах и да искаш нещо, а всъщност да нямаш никакво уважение и
дисциплина. С такава молитва жените искат да покажат едва ли не че Аллах има нужда
от тях. Те смятат молитвата за някакво задължение. Аллах не се нуждае от техните
молитви. Тя е полезна за тях, затова трябва да се отнасяме към нея с много голяма
всеотдайност.
Да даваме Закаат
Закат взима се от богатите и дава се на бедните. Това е нужно за бедни вдовици,
сираци или за други нуждаещи се. Чрез молитвата изпълняваме правата на Аллах, а
чрез закаат имаме задължение към човечеството.
Постене, говеене
Още една заповед е говеенето. В нашата страна не са постоянни в молитвите, но пък
постят през месец Рамазан. Това също е една от важните заповеди. В постенето има
голяма файда.
Хадж
Хадж е една заповед – ако имате средства за пътешествие и няма опасност по време на
пътуването да се подсигури убежище и прехрана на семейството през отсъстващия
период, тогава трябва да ходи на Хаджилък, най малко веднъж в живота.
Това са заповеди, които са задължителни и равни за мъжете и жените. Освен това има
още много други неща, чрез които може да служим на религията.

Споменах, че по време на х.з. Мухаммад, мир и благословии на Аллах на душата му, и
след това много жени са дали големи жертви, направени за прославянето на Исляма. И
както и тогава са имали трудни моменти, така и сега времената са трудни. Затова както
преди, така и сега са необходими смели жени, които да жертват времето и живота си в
името на доброто и в името на вярата си.
( Вестник Алфазал 27-и Октомври 1917 )

