بسم ﷲ الرحمٰ ن الرحيم
ВАЖНОСТТА НА САЛАТ (МОЛИТВА)
В общността на всички религии Салат (МОЛИТВА) заема особено място.
Целта на създаването на човека, според Исляма, е че, той трябва да се
покланя на Аллах. Аллах казва в Свещеният Коран: „И не съм създал
бесовете и хората за друго освен да ми се покланят. (51:57)
През вековете човекът е разбрал, че Молитвата е врата към Бога, която
винаги е отворена. Принесената в смирение Молитва утешава и ободрява
човешката душа. Тя облекчава съкрушения разум и го възнася от принизено
състояние до непревзети висоти.
Салат или предписаната Молитва е спомената в Свещения Коран като
основна характеристика на истински вярващ.
Аллах казва в Свещеният Коран:
Това е една съвършена Книга; тя не подлежи на никакво съмнение; тя е
ръководство за праведните (2:3)
Които вярват в невидимото и спазват Молитвата, и жертват част от
онова, което Ние сме им осигурили за тях; (2:4)
Молитвата, или Салат, изпълнена с вяра е средство за очистване на душата
и сърцето. Само извършвайки Салат със смирение и искреност, ние се
избавяме от греховните заблуди, а с това се очистват и нашите сърца.
Свещеният Коран споменава за това отличително свойство на Салата в
следващите стихове:
Чети онова, което ти беше открито от Книгата и съблюдавай
Молитвата. Наистина, Молитвата предпазва човек от непристойност и
от явен грях, а поменаването на Аллах е наистина най-голямата
добродетел. И на Аллах М у е известно това, което вършите. (29:46)
Молитвата в действителност е сигурна и изпитана рецепта, дадена от Бог за
чистота на сърцето и душата. Само благодарение на Салата ние имаме
възможност да правим жива връзка с Бога.

Аллах казва в Свещеният Коран:
Наистина, само онези, които следват Книгата на Аллах и съблюдават
Молитвата и жертват от онова, с което Ние сме ги дарили, тайно и явно
могат да се надяват на сделка, която няма да пропадне; (35:30)
За да може Той да им изплати цялата награда, която им се полага и даже
да я увеличи от Своите щедрости. Той е наистина Най-всеопрощаващ и
Всеценящ. (35:31)
Съгласно Светия Пророк, мир и благословиите на Аллах на душата Му,
Салатът за вярващия е достигане на най-високо духовно състояние. Това е
висша форма да служиш на Бог. Светият Пророк, мир и благословиите на
Аллах на душата Му, както е казал:
„Молитвата свързва вярващия с неговия Бог.”
Трябва да осъзнаем, че искрената молитва никога не може да е напразна.
Искреността и смирението - това е същността на молитвата. Аллах
препоръчва на вярващите:
Наистина, успехът идва при вярващите (момин), които са смирени в
молитвите си. (23:2-3)
Светият Пророк, мир и благословиите на Аллах на душата Му, е казал:
„Когато слуга на Аллах смири себе си в името на Аллах, а по този начин
Аллах го възвеличава.”

НЯКОЛКО ЗАПОВЕДИ ОТ КОРАНА, ОТНАСЯЩИ СЕ Д О
МОЛИТВАТА (САЛАТ)
Свещеният Коран посочва:
(1) И когато вие завършите своята Молитва, спомнете си за Аллах и
когато стоите, и когато седите, и когато лежите на страните си, и
когато се намирате в безопасност, тогава спазвайте Молитвата така,
както е предписано. Наистина, Молитвата е предписана на вярващите, за
да се изпълнява в определени часове . (4:104)

(2) Лицемерите търсят някакъв начин да измамят Аллах, но Той ще ги
накаже за тяхната измама. И когато те се изправят за своята
Молитвата, те се изправят лениво и за да бъдат видени от другите хора
и те си спомнят малко за Аллах (4:143)
(3) Съблюдавайте Молитвата и Междинната молитва и да се
представите пред Аллах с покорство. Ако вие сте обладани от страхово
състояние, тогава кажете вашата Молитва на крак или докато яздите,
но когато се намирате в безопасност, спомнете си за Аллах, за онова,
което Той ви е учил и за онова, което вие не сте знаели преди това (2:239240)
(4) О, вие, вярващи! Не пристъпвайте към Молитвата, когато не сте в
пълно владение на вашите сетива, докато не знаете какво казвате, а също
така и когато сте нечисти, освен когато пътувате, докато не се измиете.
И докато сте болни или се намирате па път, докато сте нечисти, или ако
някой от вас излезе от нужник, или ако сте докоснали жени и не можете
да намерите никаква вода, тогава намерете чист пясък и натрийте с него
вашите лица и вашите ръце. Без съмнение, Аллах е Всеспизходителен и
Всеопрощаващ. (4:44)
(5) И спазвайте Молитвата в двата края на деня и в часовете на нощта,
които са по-близо до деня. Наистина, добрите дела прогонват злите. Това е
напомняне за онези, които искат да запомнят. (11:115)
(6) Съблюдавай Молитвата, когато слънцето бледнее и залязва до
тъмнината на нощта и чети на глас Корана за молитва на разсъмване.
Наистина, четенето на Корана на разсъмване е особено приемливо за Бог.
(17:79)
(7) О, вие, вярващи! Когато прозвучи призивът за Молитвата в петък,
побързайте да поменете Аллах и оставете всякакви делови дейности. Така
е по-добре за вас, ако знаете. И когато Молитвата свърши, тогава се
пръснете по земята и търсете милостта на Аллах и поменавайте често
Аллах, за да можете да преуспеете. (62:10-11)
(8) И когато вие пътешествате по земята, за вас няма да бъде грях да
съкратите Молитвата. (4:102)

ВАЖНОСТТА НА СЪВМЕСТНАТА МОЛИТВА
Свещеният Коран и Светият Пророк, мир и благословиите на Аллах на
душата му, нееднократно обръщат внимание на вярващите на факта, че те
са длъжни да извършват своя Салат (задължителните молитви) съвместно.
Можем да сберем многочислени духовни и световни блага, които се
извличат от съвместната Молитва. По такъв начин се укрепва духа на
братството и се развива идеята за равенство на цялото човечество, стоящо
рамо до рамо. Светият Пророк, мир и благословиите на Аллах на душата му,
е казал: "Съвместният Салат двадесет и седем пъти превъзхожда Салат,
извършен самостоятелно".
Хазрат Абдулла бин Саад е казал: Аз попитах Посланика на Аллах: "Къде е
за предпочитане да извършва доброволната молитва - вкъщи или в
Джамията?" Той каза: "Ти виждаш колко близо до Джамията е моят дом, но
своята молитва, отличаваща се от предписаните при богослужение, аз
предпочитам да извършвам у дома, а не в Джамията". Доброволните
молитви можем да се кланяме в домовете си, а колективните трябва да се
кланяме в Джамията.
Изброените по-долу молитви трябва да се извършват от вярващите
съвместно:
(1) Всички постановки (фарз) на петте задължителни молитви;
(2) Петъчната молитва;
(3) Двете молитви на великите празници (Идул-Фитър и Идул-Адха);
(4) Молитва Травих по време на Рамадан;
(5) Погребална молитва (Джнназах);
(6) Салатул Косуф Ва Хосуф (по време на лунни и слънчеви
затъмнения);
(7) Салатул Истиска (за дъжд).

Ние вярваме дълбоко в един жив Бог, Който се грижи за своите слуги
и отговаря на техните молитви и показва знамения за своето
съществуване на всеки който ги търси като отговаря на техните
молитви. За това ние трябва да вярваме в силата на молитвата. Трябва
да се молим на Бога при всяка трудност и всеки проблем и винаги,
когато сме нуждаещи от нещо, първата мисъл, която въобще ни минава
през ума да бъде мисълта за Бога. Аллах казва в Корана:

„А пък когато моите слуги те попитат теб за Мен, ти отговори: Аз
съм наблизо. Аз отговарям на молитвата на всеки молител, тогава
когато той се моли на Мен. Така че, всички те ще трябва да Ме
слушат и да вярват в Мен, за да могат и те да следват правя път."
(Гл. 2: стих 187)
Споменавайки важността и благата на молитвите, Хазрат Масих- е Мауд (мир на душата му) (Основателят на движението Ахмадия) казал:
„ Ако желаете да сте в мир и той да е в къщите ви, добре ще е да се
молите и да запълните всяко кътче от дома си с молитва. Домът където
се прави молитва, Аллах не го унищожава."
„Вие трябва да се молите постоянно, правете дуа и искайте прошка.
Когато се молите Аллах ще бъде ваш хранител и ако само един човек
от дома е такъв то чрез него другите ще бъдат охранени."
(Малфузат)
Нека Аллах да ни даде сила да се кланяме пред Аллах и винаги да
търсим помощ от Него. Амин

