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СПОМЕНАВАНЕ НА АЛЛАХ 

Бележка на издателя

Alhamdolillah, „Слава на Аллах”, Който ни даде 
възможност да изготвим това второ издание на 
английски език на речта на Хазрат Муслех Мау’оод 
Мирза Баширудин Махмуд Ахмад, Халифатул-Масих 
IIра на 28 декември 1916 г. Преводът се базира на текстът 
на урду на Zikr-i-Ilahi, отпечатан от Фондация „Фазл-е-
Умар” (Рабвах, декември 1985 г.)
Почитаемият оратор е Обещаният син на Светия 
основател на Мюсюлманската общност „Ахмадия”, 
Хазрат Мирза Гулам Ахмад, Обещаният Месияас (1835-
1908). През 1914 г. на 25 години той е бил избран за 
Халифа, което е наследник на Обещания Месияaс. 52 
години той е председателствал общността и е служел 
на каузите, за които е бил избран. Той вдъхновявал и 
мотивирал духовното развитие на последователите; 
говорел и пишел в защита на Исляма и основал 
институции за разпространяване на Исляма по цял 
свят.
Споменаването на Аллах (Zikr-e-Ilahi) показва 
истинското разбиране на връзката между Аллах, 
Създателят и човешките същества, които го търсят. 
То е пълно с мъдрости как тази връзка може да бъде 
подхранвана чрез  споменаване на Аллах. Това е 
съкровище, което ще бъде в полза на всички, които 

използват, за да осъществят жива връзка със своя 
Създател. Молим се тази книга да стане източник за 
насърчаване на разбирането за Аллах и да помогне на 
мнозина да постигнат Неговата любов и близост. 
Издателят би искал да изрази своята признателност 
и благодарност за помощта на г-н Мунавар А. Саид 
и неговите деца, Усма Саид Ахмад и Ахмед Мунееб 
Саид за изготвянето на оригиналния превод и тази 
редактирана версия. За подобрения формат на това 
второ издание, ние сме благодарни на Абдул-Уанаб 
Мирза, който получи значителна помощ от Джалил 
Ахмад Акбар, Мухаммад Даууд Кхокхар, Салман 
Сажид, Сайед Сажид Ахмад и Тарик Амджад. Нека 
Аллах да ги възнагради. 

Слава на Аллах, Бог на всички светове.

От издателите
Ислям Интернешънъл Пъбликейшънс Лимитед
Исламабад
ул. „Шийпхач Лейн”
Тилфорд, Съри, 
GU10 2AQ
Обединено кралство
Юли 2003



Хазрат Муслех Мау’ууд, Мирза Бащир-уд-Дин 
Махмуд Ахмадрa е Обещаният син на втория 
Халифа  на  Обещания   Месияaс, Светия   основател 
на Мюсюлманската общност „Ахмадия”. Роден 
според могъщото пророчество на Обещания 
Месияaс, той е бил надарен със знание и 
светско, и божествено. Неговите разбирания за 
Свещения Коран и ислямските въпроси е било 
огромно. Той е написал подробен коментар, 
обясняващ няколко глави от Свещения Коран. 
Неговите книги и лекции са изпълнени с думи 
на мъдрост и разбиране. Той е бил принца на 
изложението – и писмено и устно той е бил 
изпълнен с Божествената светлина. 
През 1914 г. на възраст от 25 години, той е 
бил избран за Халифа, това е наследник на 
Обещаният Месияaс. 52 години той водел 
общността и е служил на каузите, заради които 
е била основана. Той вдъхновявал и мотивирал 
духовното развитие на своите последователи; 
той говорел и пишел в защита на Исляма и 
основал институции, които да пропагандират 
Исляма по целия свят. 

ЗА АВТОРА

Лекция на Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад 
Халифатул-Масих II (Нека Аллах да бъде доволен от него)
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СПОМЕНАВАНЕ НА АЛЛАХ

 СПОМЕНАВАНЕ НА АЛЛАХ- Zikr-i-Ilahi

След рецитирането на вероюто на Исляма и търсене на 
защита от Аллах, Хазур каза:

Бих искал да поговоря по следните въпроси:

• Какво е Zikr-iIlahi или споменаване на Аллах?
• Защо е необходимо Zikr-iIlahi?
• Различните форми на Zikr-iIlahi.
• Мерките, които трябва да се вземат при изпълнение  
 на Zikr-iIlahi.
• Погрешни схващания за Zikr-iIlahi.
• Методи за изкореняване на сатанинските влияния и 
поддържане на концентрация при молитва.

Тази тема е от общочовешко значение. Тя засяга всички 
човешки същества – високопоставените и нисшите, богатите 
и бедните, младите и старите. Ако чуете нещо от мен, което 
изглежда незначително за вас, не го пренебрегвайте; когато 
приложите тези идеи на практика, ще се убедите, че не е 
незначително, а носи много ползотворни резултати. 

Какво е Zikr-i-Ilahi или споменаване на Аллах?

Zikr е арабска дума, означаваща споменаване. Когато се 
използва за Аллах, тя се отнася за начините на припомняне на 
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Аллах, имайки предвид неговите качества наум, рецитирайки 
ги отново и отново, затвърждавайки ги с усърдие и искреност 
и отразявайки Неговите Всемогъщество и Власт. 

ЗНАЧИМОСТ НА ВЪПРОСА

Колко важно е Zikr-iIlahi? Казано накратко то е от 
изключителна важност и от голямо значение. Не го наричам 
значимо само така, а защото самият Аллах го е нарекъл така. 
Всевишният Аллах казва в Свещения Коран:

 
... и споменаването на Аллах наистина е най-голямата 
добродетел ... (29:46)

 Затова споменаването на Аллах има най-висок статут 
сред всички други действия на почитане. Следователно 
твърдението, че този въпрос е от съществено значение не е 
само мое; то е изказване на самия Аллах. 

Защо е необходимо Zikr-i-Ilahi?

Ако въпросът наистина е от толкова голяма важност, 
Ислямът очевидно би поставил голям акцент върху него. 
Точно такъв е случаят. Откриваме чести напомняния за това 
в Свещения Коран, например

 
И помнете името на своя Повелител както сутрин, така и 
вечер. (76:26)

По същия начин има и Хадит, в който Светия Пророк (sallal-
lahu alaihi wa sallam) казва, че когато хората се съберат заедно 
за споменаване на Аллах, те са заобиколени от ангели и са 
покрити с благодатта на техния Бог.
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Ето защо избрах тази тема за годишната конференция. 
Хиляди от вас идват от много далеч, за да посетят това 
събиране. Когато говоря по въпрос, ангелите ще изсипят 
благословиите на Аллах върху вас. Когато се приберете у 
дома и повторите това, което сте чули, вашите слушатели 
ще получат благословиите. Така благословиите ще се бъдат 
широко разпространени от цялата общност...
Хадитът, който споменах по-рано, показва, че споменаването 
на Аллах на събиране е благословено събитие. То привлича 
ангели, които носят със себе си благословиите и милостта 
на Аллах. Важността на Zikr следователно трябва да е явна. 
Очевидно ангелите ще почетат човек, който извършвайки 
Zikr привлича често тяхната компания. Колкото повече 
време той прекарва в споменаване на Аллах, толкова повече 
той ще привлича присъствието на ангелите и те постоянно 
ще му припомнят да извършва добри дела. 
Съществуването на ангели не е плод на човешкото 
въображение; то е сигурно. Аз лично съм виждал ангели. 
Веднъж разговарях с тях по много неофициален начин. Чрез 
техните чести визити ангелите култивират приятелството и 
връзката с онези, които споменават Аллах.
Тогава Всемогъщият Бог казва:
 

О, вие, които вярвате, не позволявайте на вашето 

богатство и на вашите деца да ви отклонят от Аллах ... 

(63:10)

О, вие, които вярвате, споменавайте Аллах често. И Го 

прославяйте сутрин и вечер. (33:42-43)

Светият Пророкса е наблегнал на важността на Zikr  в своя Хадит. 
Хазрат Абу Муса Аш’арирa разказва, че Светия Пророкса е казал 
„Сравнението между лице, което споменава своя Бог и такова, 
което не го прави, е като между живия и мъртвия.„ Затова, 
този, който споменава Аллах, е жив, а този, който не го прави, 
е мъртъв. Това ясно показва колко е важно споменаването на 
Аллах. 
Има и друг Хадит, споменат в Tirmidhi. Хазрат Аби Дардаарa 
разказва, че когато Светият Пророкса се обръщал към своите 
спътници, той казвал „Да ви кажа ли кое е най-доброто ви 
действие и най-благородното ви дело (дори и за кралете), които 
повишават Вашия статус, и е по-добро за вас от харчене на злато 
и сребро и по-добро за вас отколкото да срещнете врага си и 
да му прережете гърлото или да постигнете мъченичество?”. 
Спътниците казали „Със сигурност, молим те, кажи ни.” 
Светият Пророкса казал „Това е споменаването на Аллах.”
Според друг Хадит Светият Пророкса е казал „Споменаването 
на Аллах носи голяма награда.” Един спътник попитал „О, 
Пророко на Аллах, по-голяма ли е от наградата от това 
да се бориш в името на Аллах?” Той казал „Да, защото 
споменаването на Аллах е това, което те подтиква да 
започнеш да се бориш.”
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Нужда от по-голямо внимание към Zikr  в нашата 
общност 

Токова е голяма важността и необходимостта от 
Zikr. И все пак в някои отношения много членове 
на нашата общност не обръщат внимание на това. 
Всемогъщият Бог естествено ме е накарал да отразявам 
и размишлявам. Аз размишлявах върху този въпрос 
когато бях юноша и сега съм толкова загрижен колкото 
бях и тогава. Всяка небрежност при споменаването на 
Аллах, която съществува в нашата общност трябва да 
бъде премахната. 
Обещаният Месия (alaihissalam) е отдал голямо значение 
на молитвата. С Божията помощ нашата общност се грижи 
много за спазването на това задължение. Обещаният Месияaс 
също така е подчертал и важността от споменаването на 
Аллах, но общността все още не му е обърнала нужното 
внимание. 
 Небрежността при споменаването на Аллах отчасти се 
дължи на влиянието на западното образование. Много 
хора мислят, че няма смисъл в това да стоиш сам и 
да казваш Ла Илаха Иллаллах (Няма друг достоен за 
поклонение освен Аллах) или да рецитираш качествата 
на Аллах, като Куддоос (Всевишния), Aлеем (Всезнаещия), 
Хабеер (Всеразбиращ), Кадир (Всемогъщия) или 
Халик (Създателят). Много от нашите членове са били 
подложени на западно образование и са били повлияни 
от тези идеи. Фермерите представляват друга голяма 
група в нашата общност. В миналото те не са били добре 

информирани за идеята за Zikr и ползите от него. Също 
така те нямат и навика за Zikr. Освен ако фермерската 
общност не бъде адекватно информирана и правилно 
инструктирана, не може да се очаква да обърнат 
достатъчно внимание на споменаването на Аллах. 
Салат (Salat, отправянето на петте предписани молитви през 
деня) също е споменаване на Аллах. С милостта на Аллах 
нашата общност е много редовна в спазването на Салат. 
Въпреки това има важни методи на споменаване на Аллах, 
различни от Салат. Въпреки че не са съвсем неглижирани 
в общността, не им е обърнато необходимото внимание и 
някои членове не ги прилагат на практика. Това е основен 
недостатък. Слушайте! Ако някой е изключително красив, 
но има деформирани очи, уши или нос, ще бъде ли наречен 
красив? Не, разбира се! Всеки ще каже, че отблъскващ. С 
други думи, член, който не използва някои от методите за 
споменаване на Аллах, е като човек, който носи много скъпо 
палто, риза, жакет и панталони, но няма обувки или шапка. 
Въпреки добре ушитите си дрехи, липсващите му обувки или 
шапка правят външния му вид дефектен. Липсата на навик 
за споменаване на Аллах е недостатък, а хората с добър вкус 
не харесват личните недостатъци. 
Ще демонстрирам, че в допълнение към Салат начините 
за споменаване на Аллах са били предписани от Аллах 
и Неговият Пратеникса. Независимо дали човек разбира 
напълно философията на тези заповеди или не, важно е да 
се следват, за да се постигне духовно съвършенство. 
 Някои членове на нашата общност си въобразяват, че 
като изпълняват задължителното поклонение, са изпълнили 
задължението си и няма нужда от Навафил (Nawa  l, 
доброволни молитви). Това е погрешно схващане. Светият 
Пророкса е казал, че Всемогъщият Бог му е казал, че „Чрез 
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Навафил моят слуга стига толкова близо до мен, че аз 
ставам ушите, с които чува, очите, с които вижда, ръцете, с 
които държи и краката, с които ходи.” Този Хадит разкрива 
стойността на Навафил, дадена от Аллах и високия статут на 
човека, който ги изпълнява. Аллах го издига толкова високо, 
че той започва да попива от неговите качества. Следователно 
Навафил  не са обикновен проблем. Те са причина за голяма 
загриженост, защото много хора не им обръщат внимание. 
Човек е склонен към разпуснатост и леност. Той желае да се 
справи с минимум трудности и дисциплина. Всемогъщият 
Бог, който знае слабостите на своите създания, с неговата 
благодат е заповядал някои поклоннически действия да 
бъдат задължителни, а други доброволни. Задължителното 
поклонничество залага приемливия стандарт; всеки, който 
го изпълни изцяло ще бъде безукорен. Разказва се, че един 
човек дошъл при Светия Пророкса и го попитал за Исляма. 
Той отговорил „Пет молитви през деня и нощта.” Той 
попитал „Някакви други освен тези?” Светият Пророкса 
казал „Никакви, освен ако ти самия не пожелаеш.” След 
това Светият Пророкса продължил „Пост през месеца 
Рамадан.” Човекът отново попитал „Други пости освен 
този?” Светият Пророкса отговорил „Никакви, освен ако ти 
самия не пожелаеш.” След това Светият Пророкса му казал за 
Закат, финансовото задължение на мюсюлманите. Той задал 
същия въпрос и получил същия отговор. Тогава човекът 
казал „Обещавам в името на Аллах, че няма да прибавям 
нищо към това, нито ще пропускам нещо.” Светият Пророкса 
казал „Ако говори истината, той е постигнал успех.”
Накратко, задължителното поклонничество, изпълнено 
перфектно, осигурява успех. Но внимателните и мъдрите 
не се ограничават до задължителното поклонничество. 
Те навлизат в сферата на Навафил, за да компенсират 

възможните недостатъци при спазване на задължителното 
поклонничество. Например, предписани са пет дневни 
молитви. Въпреки това може да са били направени някои 
пропуски или бездействие, правейки ги безполезни. Ще 
има задължение, което трябва да се  изпълни в Деня на 
Страшния съд за всички недостатъци в молитвите. Навафил 
ще компенсират това задължение. 
Разказва се, че Светият Пророкса веднъж видял един от 
своите спътници да наблюдава молитва. Той го помолил да 
я повтори и той го сторил. Но Светият Пророкса го накарал 
да я повтори за втори, а после и трети път. Спътникът се 
замолил „О, Пророко на Аллах, не знам как да се моля по-
добре, моля те, научи ме.” Светият Пророкса отговорил „Ти 
бързаш с молитвата си и затова тя не е достойна за приемане 
от Аллах. Моли се по-бавно и тя ще бъде приета.”
Позволете ми да илюстрирам това. Да предположим, 
че ученик взема изпит, на който се изискват петдесет 
точки, за да преминеш. Ако отговори на въпросите само с 
петдесет точки, той не може да бъде сигурен в своя успех. 
Той може да се провали, защото е отговорил на един от 
въпросите грешно. Или си представете пътник, който 
предприема дълго пътуване. Той може да изчисли парите, 
необходими за това пътуване, но по пътя той може да се 
натъкне на непредвидени обстоятелства, които да изискват 
допълнителни средства. Навафил са като допълнителните 
средства при спешни случаи. Те са много важни и трябва да 
получат особено внимание. 
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НЕДОРАЗУМЕНИЯ ОТНОСНО  ZIKR

Има едно общо неразбиране на Zikr в нашата общност. 
Тъй като изглежда, че пренебрегва Zikr, аз бих искал 
да премахна това неразбиране. Обещаният Месияaс 
критикувал суфистите (така наречените поклонници) 
по негово време, които внесли много нововъведения в 
Исляма. Той изтъкнал, че тяхното папагалско повтаряне на 
различните фрази на Zikr било безполезно; било е време 
да се защити Исляма от атаките на враговете. Обещаният 
Месияaс ги критикувал, те наистина са го заслужавали, но 
някои ахмадийци го разбрали погрешно. Изводът, че да се 
стои на едно място и да се споменава Аллах е безсмислено, 
е абсолютно погрешен. 
Всички форми на Zikr са предназначени за възхвала 
на Аллах и за прославяне на неговото име. Обещаният 
Месияaс критикувал онези, които вербализирали славата 
на Бог в домовете си, но не спорели с враговете, които 
сипели обиди срещу святото му име. Той ги смъмрял за 
това, че са лениви. Те не изпълнявали задължението 
си да призовават хората към добро и да им забраняват 
злото. Техните действия били лицемерни. Ако те са 
били искрени във възхваляването на Бог, защо не са се 
противопоставяли на нападките на враговете? Защо не са 
прославяли Аллах публично, както са го правели тихо в 
домовете си?
Още повече Обещаният Месияaс ги критикувал, защото 

са обезобразили идеята за Zikr. В техните практики няма 
и следа от идеята за споменаване на Аллах в неговата 
първична чистота. 

Неправилни форми на Zikr

Няколко неправилни форми на Zikr са открити сред 
суфистите. Те изтръгват вик от сърцата си и го отвеждат до 
главата си и викат толкова силно, че никой наблизо не може 
да спи или да се съсредоточи върху поклонението си. Това 
се нарича проникване в сърцето – сякаш Ла Илаха Иллаллах 
би проникнало в техните сърца само ако е било набито 
там с чук! Въпреки че казват, че се събират за Zikr, те само 
заблуждават себе си с празни звуци на „Аллах, Аллах.”
Има много практики:
• Някои просто прекарват добре времето си с песни,  

припеви и танци с момичета; те наричат това среща 

за Zikr, защото често издават звука за Аллах. 

• Някои проникват в сърцата си.

• Някои произвеждат вик от душата си.

• Някои произвеждат Zikr от сърцата и той се връща 

след покланяне на Арш – Тронът на Аллах.

• Някои произвеждат викове за Аллах от всяка част от 

тяхното тяло. 

• Някои танцуват на звука от стиховете на Свещения 

Коран, а други подскачат наоколо и рецитират 

поезия. Те симулират интоксикация и безсъзнание. 

Тогава някой скача в средата и пронизително извиква 

„Аллах, Аллах.”
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Накратко, много ексцентрични и окултни практики са били 
въведени в идеята за Zikr, като никоя от тях няма нищо общо 
с истинските учения на Исляма. Ние заклеймяваме тези 
нововъведения, но не можем да се откажем от  Zikr заради 
тях. 
Светият Пророкса е казал: „Всяко нововъведение ни 
отклонява от правия път и всички те водят към огън. Ето 
защо такова Zikr не приближава хората до Аллах, а вместо 
това ги отблъсква от него.”
Откакто този вид Zikr е бил представен, мюсюлманите са 
се отдалечили от Аллах. Това не е изненадващо: практики 
в противоречие с заповедите на Аллах и Неговия канон е 
естествено да отслабват духовно.
Всички нововъведения направени в Zikr имат елемент на 
удоволствие, но удоволствието е измамно. Човек, който му 
се отдава с цената на истинско удоволствие, е погубен. Той е 
като някой, който има стомашни болки и вместо да потърси 
лечение, отива да си легне с доза опиум. Наркотичният 
ефект предоставя временно облекчение, но всъщност той 
сам се убива и скоро ще дойде време, когато болестта му ще 
му нанесе щети. 

Zikr срещу месмеризма

Това, което се нарича Zikr от тези хора, е всъщност 
месмеризъм и хипноза. Това няма нищо общо с духовността, 
а по-скоро е свързано с концентрация на мислите. 
Всемогъщият Бог е надарил човешкия ум със силата да 
произвежда много силно влияние чрез концентрирани 
мисли. Чувството на удоволствие – подобно на това, 
получено от опиум, кокаин или марихуана – може да се 
получи от такава концентрация. Тези усещания не са 

истинско удоволствие, а състояние на вцепенение. Такива 
хора се заблуждават, вярвайки, че получават удоволствие от 
това, че рецитират името на Аллах. В действителност, дори 
ако казват Ram в същото време, чувствата им не биха били 
по-различни. 
Разказва се, че един уважаван мюсюлманин пътувал с лодка. 
Той започнал своето Zikr с пълна съсредоточеност. Други, 
предимно индуси, в лодката също се присъединили към него 
и казвали „Аллах, Аллах.” Въпреки това един индуски аскет 
не бил повлиян. Мюсюлманинът съсредоточил мислите 
си върху аскета, който в отговор започнал да се фокусира 
върху мюсюлманина с голяма сила. Вместо да повлияе на 
аскета, мюсюлманинът бил повлиян. С доста нежелание 
той започнал да казва “Ram, Ram.” Мюсюлманинът бил 
учуден и осъзнал, че извършването на Zikr по такъв 
начин е безполезно. Той се разкаял и престанал със своята 
практика. Той признал, че резултатът е бил просто резултат 
от упражняване на умения, а от споменаването на Аллах. 
Ако благословията от казването на името на Аллах е била 
източник на неговия комфорт, произнасянето на „Ram” не 
би могло да предизвика същите чувства.
Онези, които извършват подобни ритуали, са като пътник 
гладуващ в пустиня. Намирайки торба пълна с камъчета, 
той си мисли, че е намерил храна. Човек, който извършва 
безсмислени ритуали, вярва, че е постигнал близост с 
Аллах, но той всъщност се заблуждава. Сетивата му са били 
вцепенени. Той мисли, че е достигнал висок духовен статут, 
но състоянието на сърцето му остава неясно. 

Удоволствие от Zikr

Един прям ахмадиец веднъж ми каза, че се постига голямо 
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удоволствие чрез тези практики. Казах му, че удоволствието 
е подобно на това от опиума и кокаина. Заключителното 
доказателство е, че подобен Zikr не произвежда духовна 
чистота. Той се съгласи и ми каза, че познава някого, 
който е усвоил всички ритуали, но просел за храна по 
улиците. Ахмадиецът добавил, че е много учуден: ако този 
човек е постигнал най-висок статут, както твърди, защо е 
необходимо да проси?
 Обещаният Месияaс разказал история за един Pir (светец), 
който твърдял, че е постигнал висок духовен статут. Веднъж 
докато посещавал един последовател по време на глад, 
светецът изискал „Отдай ми дължимото.” Последователят, 
който не могъл да намери нищо, което да предложи, молел да 
бъде извинен, но светецът продължил да настоява. Накрая 
последователят бил принуден да продаде част от домашното 
си имущество, за да задоволи исканията на светеца. 
 Накратко, много слабости и поквареност на сърцето се 
откриват у хора, които предявяват високопарни претенции 
за неправилните форми на Zikr. 

Разлика между Zikr и обикновеното влияние на мислите

Всемогъщият Бог е дарил човешкия глас и мисъл със 
специална сила. Ако човек продължава да мисли, че нещо се 
е случило, неговият ум ще бъде склонен да вярва в това. По 
същия начин, ако някой започне да си представя, че сърцето 
му произвежда звука на Аллах, той започва да възприема 
този звук. Възниква въпросът, ако сърцето наистина 
произвежда този звук, защо той не е чист? 
 Има важна разлика между онези, които наистина обичат 
Бог и онези, които играят номера. Разликата е проста, но 
ако човек не успее да я открие, това го прави небрежен по 

отношение на неговата реформация. Той може да вярва, 
че е достигнал Аллах, докато в действителност не е. Като 
човек, който е пристигнал на погрешното място, но вярва, 
че достигнал до целта си, той стои там и страда от загубата 
си. Онези, които се отдават на неправилни практики, си 
въобразяват, че са достигнали истинската си цел, но в 
действителност те са на километри от нея. Като пристрастени 
към опиума, те са в състояние на обезумяла интоксикация и 
безчувственост. 
 Обещаният Месияaс призовавал последователите си да 
стоят далеч от погрешни форми на Zikr. Той критикувал 
онези, които ги практикували „Как може тези практики 
да бъдат наречени споменаване на Аллах в истинския 
смисъл, когато дори индусите и християните могат да ги 
практикуват?”

Рецитиране на Zikr на глас

Какво ще кажете за рецитиране на Zikr на глас или слушане 
на песни и музика? Както споменах по-рано, човешката 
нервна система има силата да влияе, както да бъде повлияна. 
Ушите осигуряват са един от пътищата до нервната система. 
Те откликват на приятни звуци. То се отнася не само за 
човешките същества, но и за други създания. Посвирете 
на флейта на змия и тя ще започне да танцува. Можете ли 
да кажете, че е под духовно влияние? Не, разбира се! По 
същия начин, ако някой започне да танцува на мелодията 
на песен, не може да се каже, че той е под духовно влияние, а 
само, че чувствата му са били повлияни. Всеки, който вярва, 
че пеенето има духовна сила, греши. Точно както змията 
танцува на мелодията на флейтата, така суфистите днес 
отговарят на песни и музика. Още повече нововъведение е в 
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ислямската вяра да се изпълнява Zikr на висок глас. 
 Веднъж Светият Пророкса пътувал със своите спътници. 
Той ги чул да казват „АллахоАкбар, АллахоАкбар” на висок 
глас. Хазрат Абу Мусарa разказва, че Светият Пророкса ги е 
съветвал „Имайте милост към себе си. Защо не говорите по-
тихо? Този, който викате не е глух или отсъстващ, той е с вас 
и ви чува много добре.”
 Суфистите  днес вървят срещу инструкциите на Светия 
Пророкса. Когато провеждат срещи за Zikr, всичко наоколо 
става шумно. Те считат това за акт на доброта, докато в 
действителност те действат срещу Shari’ah (Шериата – 
ислямския закон). Тяхната практика – танцуване, викане, 
падане и въртене на главите -  не е според ученията на 
Исляма. 

Поезията като Zikr?

Казва се, че Светият Пророкса слушал поезия, но никой не 
може да докаже, че той е чувал поезията като споменаване 
на Аллах. Понякога Хазрат Хассаанрa идвал и му казвал: „О, 
Пророко на Аллах, един противник е композирал куплети 
срещу теб и аз подготвих този отговор.” Също така, веднъж 
един човек, който бил осъден на смърт, се представил и 
след като получил разрешение, той изрецитирал няколко 
куплета, молейки за прошка. Светият Пророкса разперил 
мантията си над него в знак на опрощение. По-късно този 
човек казал: „Не се страхувах от смъртта, но бях познал 
истината на Исляма и не исках да умра като неверник.” При 
друг случай един от спътниците написал поема по време на 
война, в която казва „Този ден ще победим или ще срещнем 
смъртта, но няма да отстъпим.”
 Нищо от това не показва, че споменаването на Аллах 

приема формата на възторжени песни или рецитиране на 
поеми, нито доказва, че спътникът е танцувал или е бил в 
нетрезво състояние. Всички тези практики са нововъведения. 
Поведението, което е подтикнато от тези поеми, е вулгарно и 
неислямско. Ислямът не го опрощава изобщо. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИСТИНСКОТО 
ZIKR СПОРЕД ИСЛЯМСКИТЕ УЧЕНИЯ

Това, което Аллах казва за Zikr-i-Ilahi е следното:

 

Истинските вярващи  са онези, чиито сърца потрепват 

при споменаването на името на Аллах ... (8:3)

 

... при които настръхва кожата на онези, които се 

страхуват от своя Бог; тогава тяхната кожа и техните 

сърца омекват при споменаването на Аллах ... (19:59)

 

... когато им се рецитират знаците на Божията милост, 

те падат на земята, покланяйки се на Бога, плачейки. 

(19:59)

Според тези стихове, отношението на онези, които наистина 
споменават Аллах е следното:

1.  Техните сърца са изпълнени със страх от Аллах, 
защото си спомнят за славата на своя Бог.

2.  Кожата и косата им настръхва заради това, че се 
страхуват.

3.  Телата им омекват и сърцата им стават по-нежни.
4.  Покланят се, когато започнат да се покланят на Бог.
5.  Плачат или ридаят.

Това са петте ефекта, споменати в Свещения Коран. Ако 
танцуването, скачането, изпадането в безсъзнание или 
викането бяха подходящи състояния на Zikr, Всемогъщият 
Бог със сигурност би говорил и за тях. Той не споменава 
нито един от тях, т.е. те нямат нищо общо със споменаването 
на Аллах. 

Истинското Zikr изключва танцуването и викането

Никой не може да твърди, че сегашните практики са законни 
добавки към онези, определени от Аллах, защото думите, 
използвани от Аллах ги изключват напълно. Използваните 
думи са: Wajl, Iqtishar, Ta’leem и  Jalood.
Едно от значенията на Wajl е мекота и ерозия. Това се отнася 
за състоянието на покой. Но суфистите днес се движат 
истерично, което противоречи на тази идея. Също така Iqtis-
har се появява, когато кожата настръхва поради страх. Това 
също изисква състояние на покой, защото когато се страхува, 
човек е изумен и движенията са ограничени. Думите Ta’leem 
и  Jalood също изискват състояние на покой. 
Подходящата дума на арабски за показване на движение е 
Turb. Тя се използва за пеене и скачане от радост. Думата не е 
била използвана в Свещения Коран за споменаване на Аллах. 
Речниците казват, че състоянието на Turb е противоположно 
на състоянието на смиреност и подчинение, които са 
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подходящите резултати от споменаването на Аллах. 
Ислямът учи на рационалност, мъдрост и колко е важно да 
следваш правия път – не лудост и безумие, които водят до 
скачане и викане. Последните не могат да бъдат учения на 
Исляма. 

Безсъзнанието не е правилен резултат от Zikr

Изпадането в безсъзнание не е подходящ ислямски отговор 
на екстремна емоция. На мюсюлманин, който страда заради 
трагична смърт, му е позволено да плаче от мъка, но не да го 
изразява на висок глас или да ридае на обществено място, 
нито да изпада в безсъзнание. Веднъж Светият Пророкса 
минал покрай жена, която показвала неконтролируема мъка 
на гроба на своето дете. Той я посъветвал да бъде търпелива. 
Тя отговорила „Ако Вашето дете беше умряло, щяхте да 
знаете колко е трудно да бъдеш търпелив.” Тя говорела така, 
защото била невежа. Истината е, че Светият Пророкса бил 
претъпял загубата на няколко от своите деца. Накратко, 
ридаенето и изпадането в безсъзнание са причинени от 
нетърпение и липса на надежда. 
 А за изпадането в безсъзнание поради отчаяние или 
липса на надежда, Аллах казва:

... и не се отчайвайте от милостта на Аллах; защото 
никой не се отчайва от милостта на Аллах, освен 
неверниците. (12:88)

Всеки, който изпадне в безсъзнание поради липса на 
надежда, извършва действие на липса на вяра. Ако прави 
това заради слабо сърце, значи е болен. Няма мъдрост в 
който и да е от случаите. 
Въпросът с безсъзнанието е бил дискутиран по времето на 
спътниците на Светия Пророкса. Хазрат Абдула бин Зубаиррa 
попитал Хазрат Асмаарa за безсъзнанието. Тя отговорила „Аз 
търся утеха в Аллах от прокълнатия Сатана.” Синът на Хазрат 
Абдула бин Зубаиррa разказва бил виждал хора да изпадат в 
безсъзнание при чуване на рецитиране на Свещения Коран. 
Хазрат Асмаарa, която била дъщеря на Хазрат  Абу Бакррa и 
спътник на Светия Пророкса отговорила „Ако си видял това, 
си станал свидетел на сатанински акт.”
Ибн Сирин, автор на добре познатия съновник, бил зет на 
Хазрат  Абу Хурайрарa. Веднъж му казали за човек, който 
изпаднал в безсъзнание при чуване на стих от Свещения 
Коран. Той отговорил „Сложете го на висока стена и му 
изчетете целия Коран, а не само един стих. Ако изпадне в 
безсъзнание, ще се съглася, че е повлиян от рецитирането на 
Свещения Коран.”
 Дори сега онези, които се преструват, че изпадат 
в безсъзнание, го правят внимателно, за да избегнат 
нараняване. Освен погрешка, те не падат от покриви или на 
места, където могат да се наранят. По принцип падат върху 
други хора в тълпата. 
 Накратко всички нововъведения въведени в Zikr са 
погрешни и забранени. Заслужават да бъдат заклеймени, 
защото разрушават духовността. Те принизяват човека до 
статута на маймуните и мечките. Ислямът иска да издигне 
човека до статуса на ангелите и счита тези практики за 
напразни и безполезни. 
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Четири вида Zikr завещани от Исляма 

Zikr, както е завещано от Свещения Коран, е четири вида. 
Всички те трябва да бъдат спазвани стриктно, пропускането 
на някой от тях, ще лиши човек от огромна благословия. 
Четирите типа са както следва:
1.  Предписаните молитви;
2.  Рецитиране на Свещения Коран;
3.  Рецитиране на качествата на Аллах, признавайки 

тяхната истинност и вербализирайки техните 
подробности; и 

4.  Публично прославяне на качествата на Аллах.
Важността на тези четири типа на Zikr е утвърдена 
в Свещения Коран. Те са важни, наистина важни за 
постигане на духовен прогрес. 
Сега ще докажа, че тези четири типа на Zikr са завещани от 
Свещения Коран. Всемогъщият Бог казва за молитвата:

 

Наистина, аз съм Аллах; няма друг Бог освен Мен, затова 

почитайте само Мен и спазвайте молитвата за моето 

споменаване. (20:15)

Този стих показва, че когато Аллах казва, споменавайте Мен, 
той има предвид спазването на молитвата (Салат). Тогава 
Аллах казва:

 

Ако се страхувате, тогава кажете молитвите си вървейки 

или яздейки, но когато сте в безопасност, спомнете си 

Аллах, както ви е учил, което не сте знаели. (2:240)

В този стих спазването на Салат  е наречено споменаване на 
Аллах. Има много други стихове, но тези двата са достатъчни 
засега. Второто Zikr е рецитиране на Свещения Коран. Аллах 
казва:

 

Със сигурност ние сме изпратили тази проповед и ние 

със сигурност ще я опазим. (15:10)

В този стих откровението на Свещения Коран е наречено 
изпращане на проповед – Zikr в арабския текст. Обаче, когато 
Аллах казва да се споменава Аллах, той също има предвид и 
рецитиране на Свещения Коран. Аллах казва:
 

И това е благословеното напомняне, което сме 

изпратили, ще го отхвърлите ли? (21:51)

Този стих представя Свещеният коран като напомняне; 
Арабската дума използвана тук също е Zikr. 
Третата форма на Zikr се състои от рецитиране на качествата 
на Аллах и признаване на тяхната истинност. Някои хора 
вярват, че е достатъчно да се рецитират качествата на Аллах 
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по време на Salat. Това е погрешно. Споменаването на Аллах 
– в допълнение към Salat – е ясно завещано от Свещения 
Коран. Аллах казва: 
 

(И) когато приключите с молитвата, споменете Аллах 

докато стоите прави, седнали или легнали настрани ... 

(4:104)

Ясно е, че Zikr споменато тук е в допълнение на Салат. Тогава 
Аллах казва:

 

Хората, които нито търговията, нито трафика ги 

отклонява от споменаване на Аллах, спазването на 

молитвата и даването на Закат. Те се страхуват от деня, 

в който сърцата и очите ще бъдат развълнувани. (24:38)

Още веднъж споменаването на Аллах е разграничено от 
Салат. Четвъртият вид Zikr е общественото възхваляване на 
качествата на Аллах. Той казва: 

 

О, ти, който си се обвил в своята мантия! Стани и 

предупреди. И твоят Бог възвеличи. И твоето сърце ще 

се пречисти. И нечистотиите ще бъдат премахнати. И не 

върши услуги, за да търсиш нещо в замяна. И в името на 

твоя Бог прави всичко търпеливо. (74:2 – 8) 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИСТИНСКОТО 
ZIKR
Какви са правилните методи за извършване на тези форми 
на Zikr? Различните видове Zikr могат да бъдат разделени на 
две групи: задължително и доброволно. С Божията помощ 
нашата общност е много загрижена за задължителната 
форма на Zikr; няма да дискутирам много. По-късно в 
дискусията ще кажа нещо за Навафил, доброволната форма, 
която изисква широка дискусия. Позволете ми да започна с 
това как трябва да бъде рецитиран Свещеният Коран.

Рецитиране на Свещения Коран

1. Свещеният Коран трябва да бъде рецитиран редовно 
и според зададен лан. Определете една част, която 
трябва да бъде прочетена през деня, а не да вземате 
Корана от време на време и да четете безразборно. 
Нередовното четене не носи никаква полза. 
Независимо дали решите да рецитирате половината 
част от дневната порция четене или цялата, или 
няколко глави, определената квота за четене трябва 
да бъде рецитирана всеки ден без да бъдете лениви. 
Светият Пророкса казва: „Аллах обича поклонението, 
което се извършва редовно и никога не се пропуска.”
Нередовността показва липса на ентусиазъм и сърцето 
не може да бъде пречистено без ентусиазъм и истинска 
любов. Моят личен опит потвърждава това твърдение. 
Когато съм много зает с писане на книга или друг 
ангажимент, и не мога да рецитирам Свещения Коран, 
сърцето ми се измъчва и другите начини на поклонение 

също са сериозно засегнати. 
Накратко, Свещеният коран трябва да бъде рецитиран 
всекидневно...

1. Опитайте се да разберете какво четете. Свещеният 
Коран не бива да бъде рецитиран бързо. Бавното 
рецитиране ще ви даде възможност да разберете и ще 
покажете дължимото уважение към Свещения Коран. 

 
Един ахмадиец веднъж попитал какво да прави, ако не 
разбира значенията на Свещения Коран. Такива хора 
трябва да научат значението на част от Свещения Коран и 
трябва да включват тази част във всяко рецитиране. Може 
да попитате каква е ползата от рецитиране на части, които 
не разбираме? Помнете, че когато нещо бъде правено 
с искреност и добри намерения, Аллах определено ще 
го възнагради. Ако рецитирате в името на Бога, без да 
знаете значенията, Той със сигурност ще ви благослови 
според вашата искреност. Още повече, думите имат 
влияние. Светият Пророкса е наредил Адхан (призив за 
официална ислямска молитва) да бъде рецитиран в ухото 
на новороденото дете. Детето не е способно да разбере 
или разпознае нищо, но е повлияно от думите на Адхана. 

1. Колкото се може по-често рецитирайте след като сте 
се измили. Считам, че може да се рецитира Свещения 
Коран и без измиване, но някои духовници го считат 
за нежелателно. Със сигурност е много по-подходящо 
да се извърши ритуално измиване, за да се постигне 
по-голяма полза и да се получи по-голяма награда. 
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Изразяване на величието и славата на Аллах и 
изразяване на благодарност

Друга форма на Zikr се състои от Тасбих (възхваляване 
на славата на Аллах), Тахмид (изразяване на благодарност 
към Аллах) и Такбир (възхваляване на величието на 
Аллах). Такова Zikr може да бъде извършен докато си сам 
или в компания. Понякога подобно Zikr е задължителен, 
като казването на Такбир, което е АллахоАкбар (Аллах е 
Велик), докато се коли животно. Ако не произнася Такбир, 
заколването няма да бъде според ислямските инструкции. 
Но Тасбих и Тахмид също се повтарят и с тих глас като 
споменаване на Аллах. Светият Пророкса е предписал някои 
форми на Zikr за всеки случай:

• Когато започваме да се храним, той ни е научил да 

казваме:

 
Бисмиллах ир Рахман ир Рахеем

В името на Аллах, Милостивия, Милосърдния. (1:1)

Всеки, който не казва “Бисмиллах …” също ще напълно 
стомаха си. Но истинската цел на храненето може да бъде 
постигната само с “Бисмиллах …” Ще има духовни ползи от 
храната. 

• При завършването на всяка дейност, Светият 

Пророкса ни е учил да казваме:
 

Алхамдолиллах Раббил-Ааламеен
Слава на Аллах, Бог на всички светове. (1:2)

Алхамдолиллах също се рецитира, когато се носят нови 
дрехи или си получил друга благословия. 

• При всеки случай на тъга, сме научени да се молим:

 
… Инна Лиллахи ва инна Илаихи раджи’ун

Ние принадлежим на Аллах и при Него ще се върнем ... (2:157)

• Когато е изправен пред задача, която извън способностите 
му, мюсюлманинът е научен да се моли:

 Ла хаула ва ла куввата Илла биллах
Няма план или сила, освен дадените от Аллах.

Тези форми на Zikr включват всички аспекти на живота. И 
радост, и тъга могат да бъдат изпитани през деня. Когато 
се сблъсква с радост, мюсюлманинът казва Алхамдолиллах 
Раббил-Ааламеен (Слава на Аллах, Бог на всички светове). 
Ако е тъга, той казва: Инна Лиллахи ва инна Илаихи раджи’ун 
(На Аллах принадлежим и при него ще се върнем). Светият 
Пророкса е предписал Zikr за всеки случай, в съответствие с 
заповедите на Всемогъщия Аллах, който казва:
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 ... споменавайте Аллах, когато стоите прави, когато 

седите или лежите на една страна ... (4:104)

Ако следвате тези инструкции, винаги ще бъдете ангажирани 
със споменаване на Аллах. Ако чуете добри новини докато 
работите в офиса, кажете Алхамдолиллах. Ако чуете такива 
новини докато вървите, кажете Алхамдолиллах. Повторете 
Тахмид, ако добрите новини идват докато сте легнали. Така 
споменаването на Аллах ще продължи във всяка ситуация. 

Провъзгласяване на единството на Аллах като Zikr

Светият Пророкса е казал също (както е разказано от Джабир 
в „Книга за Тирмидхи”), че най-добрият и най-важен начин 
за споменаване на Аллах е да се възхвалява: 
 
Няма никой друг достоен за поклонение освен Аллах.

Други рецитирания

Има други форми на Zikr, които заслужават похвала. Важно 
декламиране е:1

 
Субхан Аллахи ва би Хамдихи, Субхан Аллахил-Азеем

Свят е Аллах със своята възхвала;
Свят е Аллах със своето великолепие

Относно това рецитиране, Светият Пророкса казва

 „Има две изречения, които са много лесни за изричане, 

но имат голяма тежест в Деня на Страшния съд. Те са 

много скъпи на Милостивия Бог. Те представляват Zikr 

от най-висок порядък.

Веднъж Обещаният Месияaс не се чувствал добре, но станал 
за Тахаджуд. Поради слабост не могъл да стои прав за 
Тахаджуд. Той получил откровение, че въпреки това може 
да постигне голяма полза като рецитира горепосоченото 
Zikr в това състояние. Разказано е в пословиците на  Светия 
Пророкса, че той го е рецитирал много често. 
Светият Пророкса ни е разказал за превъзходството на тези 
форми на Zikr. Има и друго рецитиране, което заслужава 
похвала, въпреки че за него не е запазен нито един Хадит, 
разумът  ни насочва към неговите качества. Това Zikr 
се състои от рецитиране на стихове от Свещения Коран 
под формата на споменаване на Аллах. То е двойно по-
благословено, защото носи награда за рецитиране на 
Свещения Коран и за извършване на Zikr. 
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПОДХОДЯЩО 
ВРЕМЕ ЗА ТАЗИ ФОРМА НА ZIKR

След като вече обясних естеството и формите на Zikr, сега 
ще говоря за необходимите предпазни мерки и подходящо 
време за извършване на Zikr. 

Необходими предпазни мерки за Zikr

1.  Светият Пророкса ни е инструктирал да не 
удължаваме Zikr до степен на умора.

2.  Не се захващайте с Zikr, когато умът не е спокоен. 
Не е препоръчително да се извършва Zikr по 
средата на някаква важна работа. Усилието ще бъде 
половинчато и няма да бъдат уважени думите на 
Бог, а това се смята за грях.
Да повторим: извършвайте Zikr кратко и съсредоточено.
Веднъж Светият Пророкса се прибрал у дома и заварил 
Хазрат А’ишарa да разговаря с една жена. Хазрат А’ишарa 
казал на Светия Пророкса, че жената прекарвала дълги 
часове в поклонничество. Той отговорил „Няма полза 
от достигане до такива крайности в поклонничеството. 
Аллах е доволен от поклонничество, което е постоянно. 
Аллах не се уморява, но човек се уморява от излишното 
поклонничество. Тогава то се извършва без желание 
и от него няма никаква полза. Ако някой прекрачи 
границата, той сам си докарва страдание.”
Хазрат Абдула бин Умар бин Аусрa бил здрав човек. Той се 
молел по цели нощи, постел през деня и рецитирал целия 

Свещен Коран за един ден. Когато Светият Пророкса чул 
за това, той казал „Това не е правилно. Молете се една 
шеста, една трета или най-много половин нощ. Постете 
през ден. Не рецитирайте целия Свещен Коран за по-
малко от три дни.” Хазрат Абдула бин Умар бин Аусрa 
молел за повече, но не му било позволено. Той се заклел 
да изпълнява максимума от позволеното. Той спазвал 
клетвата си дълго време, но на стари години съжалявал, 
че не се е възползвал от допълнителните отстъпки. 
Всичко, което се върши прекалено много, причинява 
проблеми. Прекалено много хубава храна, ще разстрои 
стомаха ви, така и излишното Zikr причинява умора 
и нежелание. Увеличавайте изискванията към себе 
си постепенно и се ограничете до границите на 
възможностите си. 

3.  Ако не можете да се концентрирате в началото, 
останете постоянни и изпълнете зададеното 
въпреки сатанинските внушения. 
Такон, един известен адвокат, пледирал по един случай. 
Противниковият адвокат, страхувайки се, че Такон ще 
спечели случая, започнал да хитрува. Докато говорел 
със съдията, той казал „Такон твърди, че може да 
издейства добра присъда от всеки съдия, независимо 
от случая.” Съдията решил да не слуша Такон. Когато 
процесът започнал, съдията отхвърлял всяко твърдение 
направено от Такон. Накрая съдията издал присъда в 
полза на другата страна. В заключение, никой не може 
да повлияе на човек, който е решил да не му влияят. 
В началните етапи на придобиване на навик за Zikr, 
култивирайте отношението към концентрацията, за 
избегнете всички излишни влияния. 

4.  Не извършвайте Zikr в състояние на физически 
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дискомфорт. Ако нещо ви боли, премахнете болката 
преди да започнете Zikr. 

5.  Приемайте весело всичко, което ви се поднесе. Дори 
ако не постигнете пълна концентрация в началото, 
ще дойде време, когато навикът за Zikr бъде 
постигнат.
Извършвайте Zikr със смиреност и страх от Аллах. 
Ако не истинско смирение, симулирайте съответното 
изражение на лицето, скоро ще постигнете и желаното 
състояние на духа. Често се случва човек да започне 
да се преструва и скоро това да се превърне във втора 
природа. Ако симулирате смиреност и ридание, ще 
развиете смиреност на духа. 

6.   Разказва се за професор, който бил много добър, но 
по-късно станал много жесток. Ето как се случило. 
Поради своя мек характер, той претърпял загуба и 
решил след това да бъде твърд. Затова той започнал 
да се държи твърдо, въпреки че дълбоко в себе 
си все още бил добър. Постепенно суровостта се 
заселила в неговия характер. Професорът стана 
зъл, използвайки принципа на симулация, но той 
може да бъде използван и за добро. През първия 
ден истинската смиреност може се появи само за 
миг, на следващия ден може да остане за по-дълго. 
С времето резултатите от постоянните усилия ще 
стават все по-видими. 

Има още няколко основни точки, които трябва да бъдат 
затвърдени. 

Освен в случаите разрешени според Хадит, не извършвайте 
Zikr на висок глас. Това може да се възприеме като 
преструвка и да разсее другите от споменаването на Аллах 
или извършването на Salat. 
Помнете, че новите практики са трудни за усвояване. 
Свикването с тях отнема време. Много хора се оплакват, че 
не могат да вложат сърцето си в Zikr. Добре, мислите ли, че 
някой може да усвои ново умение за един ден? Не, разбира 
се! Това изисква време и търпение. Затова, ако ви е трудно в 
началото не се обезкуражавайте. Постепенно ще свикнете. 
Единственото условие е да сте постоянни. 
Някои хора казват, че се наслаждават на Zikr. Те не трябва 
да търсят удоволствие в Zikr, а трябва да го правят като 
поклонничество, което е истинската цел. Поклонничеството 
се приема, само ако е извършено с това намерение. 
Някои хора се оплакват, не се интересуват от Zikr с дни и 
след това пак се интересуват. Моят съвет към тях е: Не се 
обезкуражавайте, това се случва много често. Веднъж един 
спътник дошъл при Светия Пророкса и казал „О, Богарю мой, 
аз съм лицемер.” Той отговорил „Не, ти си мюсюлманин.” Той 
продължил  „Когато съм в присъствието ти, мога да видя рая 
и ада, но когато се прибера, губя този дух. Той му казал „Ако 
останеш в същото състояние през цялото време, скоро ще 
умреш.”
Оставането е едно и също състояние потиска способността 
за развитие. Понякога Всемогъщият Бог понижава някой 
човек от истинския му статус, за да го накара да напредне в 
усилията си да си възвърне своята позиция, по същия начин, 
понякога го оставя да се наслаждава на по-високия си статус, 
за да го мотивира да го получи за постоянно. 
Липсата на интерес, обаче, може да бъде и ползотворна и 
зловредна. Разликата между двете може да бъде разпозната. 
Да приемем, че има степени на интерес за извършване на 
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Zikr; нулата показва пълна липса на интерес и степените от 
едно до пет показват постепенно нарастващи степени. Ако 
сте на втора степен и липсата на интерес не ви принизява до 
ниво под едно, тогава тя е ползотворна. От степен три, ако не 
ви смъква по-ниско от степен две, тогава пак е ползотворна, 
но ако ви смъква до ниво едно или нула, тогава трябва да 
бъдете загрижени и да положите усилия, за да поддържате 
позицията си. 

Подходящо време за Zikr

Горното доказва убедително, че Zikr е изключително важно. 
Както споменах по-рано, Всемогъщият Бог казва:

И когато свършите с молитвата, спомнете си Аллах 

докато стоите прави, докато седите или лежите на една 

страна ... (4:104)

Възниква един важен въпрос: Кое е правилното време за 
Zikr? От една страна аллах трябва да бъде споменаван по 
всяко време. Хазрат А’ишарa казва, че 

„Светият Пророкса споменавал Аллах по всяко 
време.” 

Но точни времена са били определени в Свещения Коран. 
Например:

 

И помнете Аллах по време на Букра и Асеел (76:26)

Тези времена в този стих са много важни. Букра на арабски 
ознавача времето от първите зари до залеза. С други 
думи Аллах трябва да бъде споменаван от сутрешната 
молитва до изгрев, другото време, определено за Zikr е 
от късния следобедната молитва (Aср) до залез. 

Понесете търпеливо това, което казват и славете своя Бог 
преди изгрева на слънцето и преди залеза му; и славете 
своя Бог през нощта и в краищата на деня, за са откриете 
истинското щастие. 

Този стих определя трите допълнителни времена за 
споменаване на Аллах: времето след изгрев и първата и 
последната част на нощта. 
Шестото време за споменаване на Аллах е непосредствено 
след всяка предписана молитва. Светият Пророкса бил 
много стриктен за Zikr по това време. За да се извърши 
Zikr по това време е негова Sunnah (традиция). Хазрат 
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Ибн Аббасрa казва, че спътниците, които закъснявали за 
молитви, можели да кажат от от следния звук за  Zikr, че 
молитвената служба е приключила. 
 

Ти си Мир, о, Аллах и всичкия мир идва от теб, о, 

Притежателю на Могъщество и Възвишеност.

Другата форма на Zikr след молитви се състояла от 
рецитиране на:

 

Субхан-Аллах (Преславен е Аллах)

 
Алхамдолиллах (Слава на Аллах)

 

АллахоАкбар (Аллах е Най-Велик)

Има няколко традиции за това Zikr. Най-добрият начин да 
се извърши е да се рецитира първата фраза тридесет и три 
пъти, след това втората фраза тридесет и три пъти и накрая 
третата фраза тридесет и четири пъти. 
Времето след молитва е от голяма полза за Zikr и трябва 

да бъде използвано изцяло. Някои хора може да останат 
с впечатлението, че не извършвам това Zikr или че Хазрат 
Халифатул-Месих Iрa или Обещаният Месияaс не го е 
извършил. Това е погрешно. Обещаният Месияaс го е правил, 
както и Хазрат Халифатул Месих Iрa. Обаче не са го правили 
на висок глас, нито пък аз. Вие също трябва да придобиете 
този навик. 
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МОЛИТВИТЕ

Сега ще обсъдя най-важната форма на Zikr: предписаните 
молитви. В молитвите мюсюлманите извършват Zikr във 
всички пози – стояща (Qiyam), навеждане напред (Ruku’), 
лягане напред (Sajdah) и седяща (Qa’adah). Те рецитират 
Свещения Коран и извършват други видове Zikr. Молитвата 
е комбинация от всички форми на Zikr. 

Философия на предписаните Sunnah и Nawa il

Предписаните молитви се състоят от три части 

• Фард (Fard), задължителната част 

• Суннах (Sunnah), частта, отправяна редовно от 

Светия Пророкса и завещана от него, и 

• Навафил (Nawa il), доброволната част. Повечето хора 

извършват редовно само Фард и Суннах.

Суннах е била създадена, за да компенсира недостатъците на 
задължителните части. Аллах не приема дефектни молитви, 
той приема само безупречните. Но той приема Суннах  на 
мястото на дефектите на Фард.  Ако в един от Рака’ат (Raka’at, 
съставна част) във Фард молитвата липсва концентрация 
или провалена от изкушения, той няма да бъде приет. Но 
загубата ще бъде компенсирана от Суннах. Светият Пророкса 
бил съвсем наясно с човешката природа и нейните слабости. 
Той е направил голяма услуга на своите последователи, като 
е прибавил Суннах към молитвите. 
След това идват Навафил. Те са средство за постигане на 

близост с Бог. Те издигат човека над Najat (избавяне от грях). 
Всеки, който желае да бъде по-близо до Бог, трябва да обърне 
специално внимание на Навафил. Някои Навафил се 
извършват през деня,  а други през нощта. Тези, извършвани 
през нощта – Тахаджюд (Tahajjud) – носят специални 
благословии. Всемогъщият Бог казва:

 

Наистина ставането през нощта е най-мощното 
средство за подчиняване на егото и най-
ефективното по отношение на думите на 
молитвата. (73:7)

Егото може да бъде реформирано и да бъдат постигнати 
високи духовни висоти с Тахаджюд. Всеки, който го 
практикува, ще открие неговата важност. Спътниците 
на Светия Пророкса били много редовни в казването на 
Тахаджюд. Въпреки че е доброволно, Светият Пророкса имал 
навика да се разхожда и да наблюдава кой го спазва. Веднъж 
били споменати добрите качества на  Хазрат Абдула бин 
Умаррa. Светият Пророкса казал: „Да, той е много добър, но 
той трябва да отправя и Тахаджюд.” Така Светият Пророкса 
му напомнил за неговата небрежност при спазването на 
молитвите Тахаджюд. 
Светият Пророкса е казал: „Нека Аллах да бъде милостив 
към съпрузите, които се будят един друг за молитва през 
нощта. Ако съпругът се събуди, нега да отправи Тахаджюд 
и да събуди жена си. Ако тя не става, той трябва да поръси 
малко вода върху лицето й. По същия начин, ако съпругата 
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се събуди, нека направи същото, да отправи Tахаджюд и да 
събуди съпруга си, като го поръси с вода по лицето.” Светият 
Пророкса е наредил на съпругата да уважава съпруга си. Той й 
е разрешил да го поръси с вода, за да го събуди за Тахаджюд. 
Очевидно придава голямо значение на Тахаджюд.
Свещеният Коран ни казва, че ставането за молитва през 
нощта подсилва Аза. Според Светият Пророкса, човек трябва 
да извършва Тахаджюд, дори и ако е само два Рака’ат.  Той 
също казва, че Всемогъщият Бог приема щедро молитвите 
през късната част на нощта. Следователно Тахаджюд е много 
важна и ползотворна. 

Как да ставаме през нощта за Tahajjud
 
Единият начин, който не е много полезен по мое мнение, 
е да се използва будилник. Това създава зависимост и не 
успява да произведе решителна воля. Ако заспите решени 
да се събудите за Тахаджюд, вие ще бъдете в състояние на 
поклонничество цяла нощ. Ако сте решени, ще станете. 
Онези, които зависят от будилника и нямат решителност, 
често изключват алармата и заспиват отново. Когато станат, 
те общо взето се чувстват сънени по време на молитвите. 
Тяхната зависимост не им позволява да се събудят напълно 
и да са будни. Обаче при определени условия будилникът 
може да бъде използван от начинаещи или други. 
Има тринадесет метода, които могат да помогнат за 
ставането през нощта. Всеки, който искрено ги опитат, с 
Божията воля, ще имат полза от тях. Аз получих тези методи 
от Свещения Коран и Хадисите.  По волята на Аллах тези 
въпроси, които са били скрити за другите, се разкриха пред 
мен. За да спестя време, ще дам моите заключения, без да 
цитирам препратките. 

1.  Природен закон е, че всичко се връща в първоначалното 
си състояние, ако отново се появят подобни 
обстоятелства. Често в напреднала възраст човек страда 
от болестите от детството си. Същото се случва и с 
птиците и дърветата. Този закон може да бъде полезен 
при придобиване на навика за ставане през нощта.  
Извършвайте Zikr известно време след молитвите Isha. 
Колкото повече Zikr извършвате, толкова по-рано ще 
ставате за Zikr преди зазоряване. 

2.    Не говорете с никой след молитвите Иша (Isha).  Въпреки 
че понякога Светият Пророкса продължавал своите 
разговори след Иша, общо взето го бил забранил. Има 
две причини: (а) ако започнете да говорите, ще заспите 
по-късно и няма да можете да станете рано сутринта; 
и (б) ако разговорът засяга неща различни от вярата, 
вниманието ви ще бъде отклонено. Трябва да си легнете 
докато мислите за вярата, ще се събудите със същите 
мисли. Не е забранено да извършвате офис работа 
или други важни задачи след Иша. Но в този случай е 
по-добре да прекарате малко време в Zikr преди са си 
легнете. 

3.  Извършвайте Вуду  (Wudu, ритуално измиване) преди 
да си легнете, дори и ако вече сте измити. Това достига 
до сърцето и създава специална свежест. Ако си легнете 
в това освежено състояние, ще се събудите по същия 
начин.  Това е наблюдение за състоянието. По принцип, 
ако някой се усмихва по време на сън, той се усмихва 
и когато стане; който плаче, ще се събуди плачейки. С 
ритуалното измиване ще бъдете свежи по време на 
сън и свежи, когато се събудите. Това ще ви помогне за 
ставането. 
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4.    Рецитирайте Zikr преди да заспите, това ще ви накара да 
се събудите отново за Zikr през нощта. Светият Пророкса 
изпълнявал Zikr по следния начин преди да си легне: 
той рецитирал Аятул-Курси (стих 2:256) и последните 
три глави от Свещения Коран, след това дъхвал леко на 
ръцете си и леко ги прокарвал по тялото си три пъти. 
След това се завъртал на дясната си страна и казвал:
 

Аллахумма инни асламто нафси илаик. Ва ваджахту 

вадж хи илаик. Ва фаввадту амри илаик рагхбатан 

ва рахбатан илаик. Ла малдж’а ва ла мандж’а минка 

илла илаик. Аллахумма ааманто бикитабикалладхи 

анзалта ва набиььикалладхи арсалта. 

О, Аллах, оставям се на твоята закрила и обръщам 

лицето си към теб, и предоставям страховете си на 

теб, в пълно подчинение и страх от теб. Няма друго 

спасение или защита, освен тези от теб. Вярвам в 

твоята книга, която ни разкри и в Твоя Пророк, който 

ни изпрати. 

Всички вярващи трябва да извършват този Zikr и тогава 

да продължат с други форми на Zikr докато заспят. 
Важно рецитиране за това време е:

 

Субхан Аллахи ва би Хамдихи, Субхан Аллахил-Азеем
Свещен е Аллах с преславата си;
Свещен е Аллах, Най-Великият

Състоянието, в което заспи човек, остава с него за 
цяла нощ. Ако някой заспи докато извършва Тасбих 
(прославяне на Бог) и Тахмид (възхвала на Бог), той 
ще остане в това духовно състояние цяла нощ. Често 
срещано е, че когато жените или децата, които са 
разстроени или изпитват болка когато си легнат, плачат, 
когато се обърнат настрани по време на сън. 
 По същия начин, ако човек заспи докато рецитира 
Тасбих, той ще рецитира Тасбих и когато се обърне на 
една страна. Всемогъщият Бог казва:

 

Техните страни ги държат далеч от техните легла и те 

призовават техния Бог в страх и надежда и похарчват 

онова, което сме им дали. (32:17)

На обикновения наблюдател може да не изглежда, че 
мюсюлманите странят от леглата си. Светият Пророкса 
е лягал да спи, както и всички мюсюлмани. Но в 
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действителност техният сън не е сън, той е форма на 
Тасбих. Те изглеждат, че спят, но в действителност не 
спят. Техните страни ги държат далеч от техните легла; 
те са заети със споменаване на техния Бог. 

5.   Решете твърдо преди лягане да станете за Тахаджюд. 
Всемогъщият Бог е дал сила на човека да подчинява 
разума си на своята воля. Философите да възприели 
този принцип. Решете твърдо, че станете за Тахаджюд. 
Докато тялото ви спи, мозъкът ви ще бъде буден. Той ще 
ви накара да се събудите точно, когато желаете. 

6.     Шестият метод е само за онези, чиито вяра е 
наистина силна. Вместо да извършват Витр (Vitr, трите 
предписани основни Рака’ат) след Иша, оставете Витр 
за времето за Тахаджюд. Обикновено хората са редовни 
в извършването на задължителното поклонничество, 
но показват небрежност при доброволното 
поклонничество. Витр са Ваджиб (Wajib) – основно 
действие на поклонничество, незадължителни, но 
много по-важни от доброволните. Когато Ваджиб се 
комбинират с Навафил, това ще подсили желанието за 
спазване и на двете. Душата няма да има мира докато 
не е спазен Ваджиб. Затова и Навафил също ще бъдат 
спазени. Човек, който вече е извършил Витр, може да не 
става за Тахаджюд, дори ако е буден. Неговата душа ще 
се чувства спокойно. Но ако Витр са все още дължими, 
душата няма да има мира и ще го събуди. Само онези 
със сила вяра трябва да практикуват този метод, слабите 
могат се лишат дори и от Витр по този начин. 

7.   Седмият метод е също за онези, които са постигнали 
съвършенство в духовността. Те трябва да започнат да 
отправят Навафил след молитвата Иша и да продължат 
докато не започнат да задрямват и са преборени от съня. 

Дори ако общото им време за сън да е намалено, те ще 
събудят навреме за Тахаджюд. Този метод е упражнение 
за духа. 
8. Осмият метод е бил практикуван от много суфисти. 
Аз самият няма нужда от него, но е ползотворен. Ако 
имате навика да се успивате, сменете мекото легло с 
твърдо. 

9.   Вечеряйте няколко часа преди да си легнете. Яжте преди 
молитвата Магхриб (Maghrib) или веднага след нея. 
Понякога духът е активен, но тялото не е. Стомахът не 
трябва да бъде пълен, когато си лягате. Това влияе лошо 
на сърцето и прави човека мързелив. 

10.    Не си лягайте мръсни. Ангелите се свързват с онези, които 
са чисти, те не се приближават до нечистите. Веднъж на 
Светия Пророкса му било предложено нещо със силна 
миризма. Той не го ял, но позволил на спътниците си 
да го ядат. Той обяснил, че ангелите, които го посещават 
често, не харесват такива миризми. 
Ангелите се гнусят от мръсотията. Веднъж Хазрат 
Халифатул-Масих I си легнал без да си измие ръцете 
след вечеря. Сънувал сън. Неговият по-голям брат искал 
да му подари Свещения Коран, но когато посегнал да го 
вземе, брат му го дръпнал и казал „Не пипай Свещения 
Коран, ръцете ти са мръсни.”
Физическата чистота оказва влияние на чистотата 
на сърцето. Тези, които са чисти, ще има помощта 
на ангелите, за да станат, нечистите няма да бъдат 
доближени от тях. Затова пазете телата си чисти. 

11.   Леглото трябва да бъде чисто. Много хора пренебрегват 
този факт. Помнете, че духовността е директно повлияна 
от чистотата на леглото. Обърнете специално внимание 
на този въпрос. 
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12. Съпруг и съпруга трябва да избягват да си лягат 
в едно легло. Сред обикновените мюсюлмани, този 
навик може да навреди на духовността, но той не засяга 
духовно напредналите. Светият Пророкса спял в едно 
легло със съпругите си. Той притежавал възвишен 
духовен статус и неговата духовност не можело да бъде 
компрометирана. Обикновените мюсюлмани трябва да 
бъдат внимателни. Плътската страст влияе сериозно на 
духовността. 
Затова Ислямът учи: 

 

... яжте и пийте, но не прекрачвайте границите ... (7:32)

Защо Ислямът ни забранява да прекрачваме границите? 
Защото това наранява духовността. Хората със 
самоконтрол няма да пострадат от това, че спят заедно, 
но обикновените мюсюлмани могат да открият, че умът 
им клони към страстта. Това вреди на духовността и не 
им позволява да се издигнат. 

13. Последният метод е настина превъзходен. Той спомага 
за ставането за Тахаджюд и спасява човек от много 
грехове и слабости. Преди да се оттеглите за сън, 
помислете дали таите злоба или зла умисъл, или 
предразсъдъци към някого. Ако е така, премахнете го. 
Пречистването, постигнато чрез това упражнение, ще 
ви даде възможност да станете за Тахаджюд. 
Сърцето трябва да бъде напълно чисто по време на 
лягане. Всеки, който счита, че такива мисли са имат 
някаква стойност, трябва да си напомня, той е свободен 
да им се отдава през деня, но няма нужда от тях през 

нощта. 
Веднъж изкоренени, подобни мисли няма да се върнат 
повече. Дори ако се появят, вредата няма да е сериозна. 
Резултатът от едно нещо зависи от това колко дълго е 
било повлияно от друго нещо. Ако изтриете нещо с гъба, 
то ще бъде влажно. Но ако киснете гъбата дълго време, 
то ще бъде пропито с вода. Мислите, които се задържат 
и са заменени в съзнанието ви цяла нощ, ще превземат 
сърцето ви. 
Подобни мисли не могат да нанесат големи щети през 
деня, защото съзнанието е заето с други дейности. Но 
през нощта съзнанието е свободно да бъде повлияно. 
Елиминирайте всички лоши мисли към другите, които се 
появяват преди лягане, за да не се вкоренят в съзнанието 
ви. Да се отървете от тях няма да бъде трудно. Също така 
трябва да дишате през цялата нощ, иначе ще изпуснете 
възможността да поискате прошка за този грях.
След като веднъж елиминирате злобата, вие ще бъдете 
свободни от нея завинаги. Когато пречистите себе си 
през нощта, вие със сигурност ще бъдете благословени с 
възможността да станете за Тахаджюд. 

Съсредоточаване върху молитвите

Сега ще говоря за постигането на концентрация при 
молитвите – въпрос, който често ми е бил задаван. Вие може 
би вече практикувате някои от методите, които ще опиша. 
Ако сте им се отдали напълно, трябва вече да сте усетили 
техните ползотворни резултати.
Като част от молитвената служба, Шериатът (Ислямският 
закон) е предписал някои правила за постигане на 
концентрация. Заради своето собствено невежество, много 
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хора не получават никаква полза от тези правила. Ще добавя 
някои техники, които не са общоизвестни, но могат да бъдат 
от полза. 
Нека да започна с един основен принцип. Когато някой 
наистина вярва в техника, която използва, той получава по-
голяма полза от нея. Сандо е бил експерт по бодибилдинг 
в европа. Той казвал, че „упражнението е съществено за 
здравето, но в същото време трябва да вярвате, че вашите 
ръце и мускули стават по-силни и по-твърди.” Ръцете 
стават по-здрави с упражнения, но когато прибавиш вярата, 
че тялото има полза от това, то по естествен начин бива 
повлияно. Без такава вяра, голяма част от потенциалното 
въздействие е изгубено и ползата е намалена.

Правила в рамките на Ислямския закон, които 
помагат за концентрацията

Някои правила, включени в Ислямския Шерият за постигане 
на концентрация са следните:

1.  Извършването на Вуду (ритуално измиване) е от 
съществено значение преди започването на всяка 
молитва. Всемогъщият Бог е създал средства за 
комуникация на мислите и чувствата. Едно от тях е 
нервната система; тя действа като канал за пренос на 
чувствата на един човек към друг. Светият Пророкса е 
рецитирал Аятул-Курси и след това духвал на ръцете си 
и леко ги прокарвал по тялото си. Мислите ли, че това е 
фриволен акт? Не! Истината е, че мислите се предават от 
един човек на друг чрез нервната система, гласа и дъха. 
Светият Пророкса слагал всички канали подконтрол като 
рецитирал Аятул-Курси с езика си, след това духвал на 

ръцете си и след това леко прокарвал ръцете по тялото 
си.
Накратко, гласът, нервната система, зрението и дъхът са 
средства за изразяване на мислите. Ето защо праведните 
мюсюлмани, включително Светия Пророкса, рецитират 
специфични думи, за да постигнат пълна духовна полза, 
додокато духат или докосват телата си.
Тъй като нервната система е канал за изразяване 
на мисли, Светият Пророкса ни е инструктирал да 
извършваме ритуално измиване, за да прочистим 
мислите си. Основните изходи за изразяване на мисли 
са устите, ръцете и стъпалата, които трябва да бъдат 
чисти. Експерименти показват, че когато устата, ръцете 
и краката са измити с вода, нишката на злите мисли е 
прекъсната.
Ритуалното измиване прекъсва нишката на лошите 
мисли и създава спокойствие и комфорт. Това, от 
друга страна, спомага за концентрацията. Когато 
извършвате ритуално измиване, решете твърдо, че с 
него ще премахнете всички блуждаещи мисли. С това 
отношение, ще почувствате допълнителен комфорт и 
мислите ви няма да бъдат разсейвани. 

2.  Друго средство за постигане на концентрация при 
молитви е отправянето на общи молитви в джамията.
Човешките мисли работят чрез процес на свързване. 
Когато Том срещнал Дик, той го попитал за неговия 
син Хари. Въпреки че Хари не присъствал, срещайки 
Дик му напомнило за Хари. Ето как работи човешкия 
мозък: когато видиш нещо, то и напомня за други неща 
свързани с него. Ако някой отправя молитви на място 
наречено дом на Бога, където молитвите са отправяни 
ден и нощ, той със сигурност ще мисли, че стои пред Бог, 
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за чието поклонничество е бил построен този дом. Така 
той ще почувства, че трябва да се подчини на своя Бог с 
цялото си  сърце.
Светият Пророкса е инструктирал мюсюлманите да 
запазят място за молитви в техните домове. Отправянето 
на моитви там ще им напомня, че това място е запазено 
за поклонничество. 
Може би има някои сред вас, които никога не са им 
хрумвали подобни мисли в джамиите. Но сега вече 
ви стана ясно и вече можете да отидете в джамиите с 
тези чувства. Това ще ви помогне да контролирате 
блуждаещите мисли, да се концентрирате върху 
поклонението си и да намерите истински мир.

3.  Инструкцията да се обръщаме към Ka’aбa (първия 
Божи дом, построен в Мека) също помага за 
постигане на концентрация. Град Мека има много 
отличителни белези. Там, подчинявайки се на 
Божията воля, обичаният от Аллах Ибрахимaс 
оставил жена си и детето си без провизии и защита. 
Тъй като го направил в името на Бог, той умножил 
своите потомци, които са безброй като звездите 
на небето. Много пророци са били родени от тях. 
Най-накрая човекът предеопределен да реформира 
цялото човечество е произлязъл от него.
Когато човек осъзнае мъдростта в обръщането на лицето 
към Мека, той е вдъхновен от саможертвата на Хазрат 
Исмаилaс. Всезнанието му е привлечено от факта, че Бог, 
в чието поклонение стои той сега, Бог с голяма чест и 
величие. Това осъзнаване помага да се елиминират 
блуждаещите мисли и води човек до познаване на 
великия и славен Аллах.

4.  Призивът Адхан (призивът за молитва) също помага 
при съсредоточаването. Призивът „АллахоАкбар 
АллахоАкбар” (Аллах е Велик, Аллах е Велик) 
напомня на на поклонниците, че Бог, в чието 
присъствие са събрани, е Велик. Това ще подобри 
съсредоточаването в тяхната молитва. Светият 
Пророкса казва, че Адхана се изрича, за да прогони 
Сатаната. 
Когато човек осъзнае, че целта на Адхана е да изрази 
величието и славата на Бог, той ще оцени неговата 
мъдрост. След като вече научихте за тази философия, 
вече ще си спомняте за нея, когато чуете Адхана и ще 
получавате пълните ползи от него. Когато споменаването 
на величието и славата на Бог се всели в съзнанието 
ви, другите мисли ще изчезнат и ще бъде постигната 
концентрация. 

5.  Икамат (Iqamaт-кратката версия на Адхан, 
рецитирана в началото на Salat при обща молитва) 
също привлича вниманието към величието и 
славата на Бог. Всички въпроси, засягащи Адхана, 
се отнасят и за него. Светият Пророкса казва, че 
Икамат също прогонва Сатаната. Той има предвид, 
че Икамат премахва злите помисли и помага за 
съсредоточаването при молитва. 

6.    Редът във външните механизми създава ред в мислите 
и не им позволява да се разпръснат. Когато редиците 
за молитва са оформени физически за молитва, по-
задълбочените мисли също биват подредени. И каква 
внушаваща благоговение форма представляват 
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редиците при молитви – всеки застанал пред Краля 
на кралете в пълна тишина! Светият Пророкса казва 
„Дръжте редиците си изправени, за да не се изкривят 
сърцата ви.” Какво е значението на редиците? Просто 
външното безредие ще се отрази неблагоприятно на 
вътрешната хармония.

7.  Седмото средство за постигане на концентрация 
при молитва е Ниьят (Niyyat-намерение), защото 
когато заповядаш на ума си да направи нещо, той 
го изпълнява.  Ниьят не означава, че трябва да 
вербализирате името на Имама, броя на Рaka’at и да 
се обръщате към Ka’aбa. Намерението за отправяне 
на Сalat трябва да бъде направено в сърцето. 
Казва се, че един човек развил фобия относно Ниьят и 
по-специално към уточняването на Имама (този, който 
води молитвата). Ако той стоял в една линия зад другите, 
казвайки „Зад този Имам”, това не го удовлетворявало. 
Той си мислел, че тъй като има други хора между него 
и Имама, той не бил наистина за Имама. Затова той се 
придвижвал напред и казвал „Зад този Имам”. Все още 
неудовлетворен, той продължавал напред и докосвайки 
Имама казвал „Зад този Имам”. Онези, които страдат 
от подобни суеверия, не са прави. Те страдат от 
последствията. Ниьят се превръща в ненужно бреме. 
Наистина намерението е свързано със сърцето. Когато 
се изправите за молитва, мислите активно за молитвата. 
Напомняйте си какво ще направите. Веднага щом 
разберете това, ще започнете да развивате смиреност и 
ще започнете да се съсредоточавате. 

8.  На общите молитви Имамът повтаря думите, които 

създават страх от Аллах. Всеки, който се разсее, 
бива смъмрен и му се напомня. Когато АллахоАкбар 
се изрича, той е предупреден: Застанете с пълно 
внимание, защото Единственият, в чието присъствие 
стоите, е най-Великия. Тогава, когато след малко 
мислите са разсеяни, Имамът отново прави същото 
напомняне. Отново след малко му се казва: Сами-
Аллахо ли ман Хамида (Бог слуша онзи, който го 
възхвалява) – напомняйки му, че за да има полза 
от молитвата, той трябва да прекара времето във 
възхвала на Аллах, в противен случай си губи 
времето. 
Постоянните напомняния от Имама карат 
последователите да бъдат нащрек и да внимават. Ето 
защо Имамът е с по-висок чин от последователите; той 
им напомня отново и отново, че те стоят в присъствието 
на най-Великия от всички крале и следователно трябва 
да съсредоточат цялото си внимание. 

9.  Ислямът не е приел една единствена позиция за 
молитва, а няколко различни. Ако някой се разсее 
в други мисли, преминаването в Руку (навеждане), 
Садждах (покланяне) му напомня. Дори ако 
направи тези пози по навик, простото действие на 
извършване на движението кара умът му да бъде 
нащрек. Поклонничеството в други религии не 
притежава тези характеристики, това е уникално за 
Исляма. 

10. Извършването на Суннах преди и след 
задължителните молитви също помага за 
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постигането на концентрация, особено по време на 
задължителните молитви. 
Природен закон е, че знаменията за идващи събития 
започват да се появяват преди да се случат и техните 
последици продължават след като са се случили. 
Например, светлината се разпространява преди да 
се появи слънцето сутрин и продължава след като 
залезе вечер. Забелязваме, също, че някои притеснения 
доминират над ума за сметка на други мисли. Въпроси, 
които са в съответствие с желанията на човек или 
такива, произтичащи от удоволствие, или онези, чието 
отсъствие може да бъде вредно, надделяват над другите 
въпроси и поглъщат вниманието на ума. 
Ако някой е ангажиран с някаква задача, която не 
изглежда много ползотворна за него и ако той иска да 
върши нещо, което може да му донесе полза или да му 
навреди, ако не го направи, или специално го интересува, 
неговите мисли ще бъдат погълнати от втората задача 
дори когато той извършва първата. Вземете, например, 
работник в офис. Ако той трябва да свърши лична 
работа след работното време, той ще започне да мисли за 
това час или два преди да си тръгне от офиса. Обратно, 
ако той е зает с важна задача в офиса, той ще продължи 
да мисли за нея, когато си тръгне. Само след известно 
време той ще може да се концентрира изцяло върху 
другите си задачи. 
Светият Пророкса е предписал Суннах преди и след 
молитвите Фард, за да бъде сигурен, че Фард не са 
опорочени от блуждаещи мисли. Подобно разсейване 
е потиснато по време на Суннах и кара човек напълно 
да се подготви и да внимава по време на изпълнението 
на молитвите Фард. Така Суннах е била предписана след 

молитвите Фард, за да спре мислите за неуредените 
задачи да опорочат последната част на молитвите Фард. 
Така цялата молитва Фард е защитена. Както казах, 
блуждаещите мисли се появяват, когато задача от по-
рано трябва да бъде завършена, а умът се подготвя за 
следващата. Ако човек вярва в края на своята молитва 
Фард, че все още е приключил – Суннах все още остават 
– мислите му ще бъдат потиснати. Това е една от 
основните причини за предписване на Суннах.
Светият Пророкса е предписал броя на Суннах в 
съответствие с изискванията на времето. 
Времето на молитвата Зухр (ранния следобед) е времето 
за вършене на други задачи. Затова той е предписал две 
или четири Суннах преди и след Фард. Той е назначил 
двама часови да пазят Фард от всякакви блуждаещи 
мисли. 
Няма никакви Суннах преди Aср (късната следобедна 
молитва), но има Навафил – човек може да ги спази 
или да ги пропусне – защото е време да се завършват 
работните задачи. Молбата за този час е следователно 
много кратка. Но има Zikr между молитвите Aср и 
Магхриб (вечерни). 
Няма никакви Суннах преди молитвите Магхриб, защото 
времето е кратко, но има Суннах след Магхриб. Вечерята 
е по принцип след Магхриб. Дветете Суннах пазят ума 
от увличането в мисли за храна и други подобни. 
Няма Суннах преди молитвата Иша, защото видът на 
дейностите преди Иша не поглъщат съзнанието на 
човек за дълго време, но има Суннах и Витр след Иша, 
които защитават ума от мислите за сън. Витр може да 
бъде извършена по-късно. 
Има две Суннах преди Фаджр (Fajr-сутрешната молитва); 
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те служат да се отървем от дрямката. Няма Суннах след 
Фаджр, защото общо взето няма много дейности, които 
да занимават ума на човек след Фаджр. Но Zikr е било 
предписано между Фаджр и изгрева. 

Всички горепосочени методи за постигане на концентрация 
в молитвата са били предписани в Шерията. Можете да се 
възползвате от тях изцяло, ако разберете тяхната философия 
и си напомняте постоянно за тяхната мъдрост. Аз съм 
описал тези методи подробно, за да ви дам възможност да ги 
разберете напълно. С Божията воля, онези, които действат 
според тях, показвайки необходимото уважение към тяхната 
философия, ще извлекат голяма полза. 
Трябва да се помни, че както човешкото тяло има стави, така 
и молитвите. Ставите на молитвите се състоят от думи, които 
се рецитират при позите на стоене прав, навеждане напред 
и покланяне напред. Обърнете специално внимание на тези 
стави, за да направите молитвите си по-здрави и порядъчни, 
в противен случай ще се провалят. 

Други методи за постигане на концентрация

Ще се обърна към методите, които не са изисквани условия 
за молитва, нито Шериятът ги е предписал като компоненти 
на молитвата, но които могат да помогнат за постигане на 
концентрация при молитва. 

11. Ако не можете да се концентрирате, рецитирайте 
думите бавно. Човешкият ум веднага си спомня неща, 
които наблюдава често, но среща трудности при 
възстановяване на неща, които наблюдава рядко. 

Ако срещате Том всеки ден, ще го визуализирате 
веднага щом си помислите за него, но ако го срещате 
рядко, образът му ще се появи след известно време и 
при това не много ясно.  По същия начин, ако учите 
език в детството си, образите се формират незабавно, 
когато думите се изрекат. Когато са изречени думите 
за вода и хляб, веднага в ума изскачат истинските 
неща, които те представляват. Не е такъв случаят 
с чуждите езици. Умът визуализира образа след 
известно време. Когато децата учат английски и 
произнасят дума (като котка), тя не представлява 
за тях нищо повече от дума. Но когато съответната 
дума е изречена на техния собствен език, техният ум 
веднага възпроизвежда образа на котка. 
Много неарабски мюсюлмани, които не са запознати с 
арабския език не могат напълно да се концентрират в 
молитвите си. Концентрацията изисква средствата на 
думите да бъдат складирани в умовете им. Без тях те 
не могат да възпроизведат образите веднага. Те може 
да казват четвъртия стих на Глава Aл-Фатиха, Иьяка 
На’абодо (Само те почитаме), докато техните умове са 
в процес на пресъздаване на образа на втория стих, 
Ал-Рахман ир Рахеем (Благосклонния и Милостивия). 
Затова тяхната концентрация е засегната и ползата от 
молитвата е намалена. 
Важно е за онези, които не знаят арабски да 
рецитират думите бавно. Докато техните умове не 
си оформят добра картина на всяка фраза, те не 
трябва да продължават с текста. Те трябва да казват 

 „Бисмиллах ир Рахман ир Рахеем” (В 
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името на Аллах, Най-Великодушния и Милостивия) и 
да се опитат да формират добър образ на истинската 
значимост на фразата. Те не трябва да продължават 
към  “Алхамдолллах Раббил-Ааламеен” 
(Велик е Аллах, Бог на всички светове) докато образът 
на предишната фраза не е ярък и ясен. Същото се отнася 
и за следващата фраза –  „Малики Яаумиддин” (Бог на 
Съдния ден). Ако не придобият навика на такова бавно 
и съзнателно рецитиране, думите на техните устни ще 
бъдат различни от образите в умовете им. 
Дори онези, които разбират арабски ще имат полза 
от бавното рецитиране. Въпреки че са способни да си 
спомнят образите бързо, бързото рецитиране не оставя 
време за попиване на съответните чувства в техните 
сърца. Те трябва също да рецитират и Свещения Коран 
бавно и да го подсилват със чести паузи. 
Бавното рецитиране е добър навик не само за четене 
на Свещения Коран, но и като цяло, когато даваш или 
получаваш съвет или смъмряне. Веднъж Хазрат Абу 
Хурайрарa разказвал Хадит бързо и на висок глас. Хазрат 
А’ишарa го попитала кой е и какво прави. Той казал името 
си и добавил, че разказва притча за Светия Пророкса. Тя 
попитала „Това ли е начинът, по който Светият Пророкса 

е провеждал дискусиите си?” Той нямал отговор.
Начинът на Светия Пророкса е да използва осъзнат 
начин не само при рецитиране, но и при общ разговор. 
Следвайте този начин. Той ще премахне объркването 
между думите, които казвате и образите, формирани 
в ума ви. Това е прекрасен начин за постигане на 
концентрация. 

12. Дванадесетият метод е бил завещан от Светия 
Пророкса. Той е наредил, че очите трябва да 

фокусирани на мястото на поклона на пред по 
време на молитви. Много хора пренебрегват тази 
инструкция. Те затварят очите си по време на молитва, 
мислейки си, че така ще постигнат концентрация. Не 
е така. Концентрация може да бъде постигната само 
чрез отворени очи. Ето защо Светият Пророкса ни е 
посъветвал да държим очите си отворени. В своята 
книга Awariful Ma’arif, Хазрат Шахабудин Сухерварди 
казва, че по време на Руку очите  трябва да бъдат 
фокусирани върху мястото между двете стъпала. 
Съгласен съм с това предложение; това е от полза за 
очите и създава смиреност. 
Има огромна мъдрост във фиксирането на погледа 
в една точка. В човешката природа е, когато едно от 
сетивата е напълно претоварено, другите сетива се 
изключват. Когато очите се концентрират напълно, 
способността за чуване не работи. Ако някой ви извика 
по това време, вие няма да чуете неговия глас. По същия 
начин, когато ушите са претоварени, чувството за 
мирис няма да функционира. Но ако никое от сетивата 
не е претоварено, различни видове блуждаещи мисли 
ще нахлуят в съзнанието ви. Ако очите са напълно 
претоварени по време на молитва, умът няма да блуждае. 
Този феномен е бил доказан с експерименти по 
физиология, но просто помислете, че Светият Пророкса 

е дал инструкции да се държат очите отворени и 
фиксирани върху мястото за покланяне напред преди 
хиляда четиристотин, във време когато подобни научни 
открития не са били правени. Също така той е определил 
сетивото, което трябва да бъде напълно ангажирано, за 
да се спаси човек от блуждаещите мисли. 
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Сетивата за мирис и звук не могат да постигнат тази цел, 
защото тяхното действие е често неволно. Използването 
на обонянието за постигане на тази цел изисква да 
се направи уговорка за получаването на различни 
видове парфюми. Ако хора с различни миризми минат, 
вниманието ще бъде отклонено. Същият е случая със 
слуха. Никой не може да контролира това, което иска да 
чуе или не. Ако няколко звука се появят едновременно, 
човек ще чуе всичките. Наистина в този случай никой 
звук може да не бъде чут ясно. Така, ако използвате 
слуха, ушите ще чуят всички звуци или нито един. 
За разлика от слуха или обонянието, зрението може да 
бъде контролирано. Човек може да извърне очи към 
това, което иска да види. По Божия заповед, Светият 
Пророкса избрал зрението за постигане на концентрация 
при молитва. 
Светият Пророкса е наредил също, че мястото за 
поклон трябва да няма никакви декорации и трябва да 
равно и опростено. Когато мюсюлманинът фокусира 
погледа си на мястото за поклон, резултатът ще бъде 
много ползотворен. Мислите му ще се съсредоточат 
върху поклонението от постоянното напомняне на 
покланянето. Другите му сетива, които по правило 
могат да бъдат активни или потиснати, ще бъдат изцяло 
потиснати. Тъй като мислите се появяват от външни 
влияния, които на свой ред се възприемат чрез сетивата, 
фактът, че очите работят и останалите сетива не 
функционират напълно, ще дадат възможност на човек 
да се концентрира върху своята молитва.
Веднъж била сложена декорирана постелка на мястото, 
където Светият Пророкса отправял молитвата си. Той 
заповядал да бъде махната, изтъквайки, че това оказва 

влияние на концентрацията при молитва. Неговата 
инструкция е била в полза на неговите последователи. 

13. Както споменах по-рано, Ниьят (намерението) се 
изисква в началото на молитвата . Също така е 
полезно и ако в началото на молитвата решите да 
не позволявате на блуждаещи мисли да разсейват 
съзнанието ви. Всеки знае, че подобни мисли 
за нежелани. Но хората са склонни да забравят 
и напомняне в началото на всяка молитва със 
сигурност ще е от помощ.

14. Когато следвате Имама, рецитирането на Имама ще 
ви държи будни и нащрек. Така Имамът защитава 
своите последователи. Това, между другото, 
показва колко е важно да отправяте молитва след 
Имама. Когато отправяте молитва сами, трябва 
да следвате отличния метод, прилаган от Светия 
Пророкса, неговите спътници и много благочестиви 
мюсюлмани. Някои стихове на Свещения Коран са 
особено благоприятни за смирение, повтаряйте ги 
често.  Например, когато рецитирате Surah Al-Fatiha, 
повтаряйте често следния стих: 

 

Само теб почитаме и само теб умоляваме за помощ. 

(1:5)

Това кара душата да се покае. Ако е изгубена в случайни 
мисли, душата се завръща към акта на поклонение, 
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чувствайки, че тъй като твърди, че почита само Бог, тя 
не трябва да блуждае. 

15. Следващият метод е да се помогне на онези, не 
могат да задържат концентрацията си за дълго 
време. Както невръстните деца не могат да понасят 
глада или да задържат храна за дълго време, те се 
нуждаят от подкрепа. Една полезна техника за тях 
е концентрират върху всяка отделна поза. Когато 
стоят изправени в Киям, те трябва да решат да не 
позволяват на никакви мисли да ги притесняват 
до края на Руку. Преминавайки в Руку, те трябва да 
вземат същото решение за времето до края на Руку. 
Трябва да правят това при всяка смяна на позата. Това 
ще им даде голяма сила да преодолеят разсейващите 
мисли. 

16. Ако се потопите в други светски мисли, те ще ви 
преследват. Но ако се изправите срещу мислите си и 
решите да не им позволите да ви притесняват, те ще 
спрат. Предложете силна съпротива на всички тези 
мисли и те ще спрат незабавно. Например, ако по 
време на молитва мислите за болното ви дете, спрете 
да мислите за това, казвайки си, че детето няма да се 
оправи ако мислите за него, нито пък ще се влоши, 
ако не мислите за него. Затова решете да не мислите 
за него. Продължете с тази практика за всяка мисъл 
докато се усъвършенствате да управлявате всяка 
една от тях. 

17. Когато отправяте Навафил у дома, рецитирайте 

думите достатъчно високо, за да ги чуете. Тъй като 
ушите не са запушени, те продължават частично 
да работят. Когато чуете думите, умът ви ще бъде 
по-склонен към споменаване на Аллах. Този метод 
трябва да бъде практикуван през нощта. Ако 
използвате ушите при молитви през деня, те ще 
бъдат разсейвани от всякакви шумове. 

18. Свежите мисли се появяват от нови движения. 
Движенията направени по време на молитва са 
част от почитането  и следователно не дават повод 
за възникване на външни мисли. Но ако бъдат 
извършени други движения, те ще ви разсеят от 
молитвата. Светият Пророкса е наредил да не бъдат 
извършвани никакви излишни движения по време 
на молитва.
Движението наистина разсейва мислите. Ако човек 
случайно докосне палтото си, той може да започне да 
мисли, че палтото е много старо и че се нуждае от ново. 
Той може да започне да се чуди откъде ще намери пари. 
След това може да започне да мисли колко му е малка 
заплатата или колко е закъсняло последното плащане, 
или че ако го получи по-късно поради небрежност от 
страна на служител, колко е лош е служителя. След 
това може да започне да мисли как ще се разправя със 
служителя. Все още потънал в своя ред на мисли, той ще 
чуе Имама да казва “Ассаламо Алаикум ва Рахматуллах” 
и той ще завърши молитвата си без да е извършил 
истинско поклонение. 
Светият Пророкса е забранил всички видове излишни 
движения по време на молитва. Дори ако има камъчета 
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на мястото за молитва, те не трябва да бъдат махани, 
освен ако не причиняват нетърпима болка, и при това 
само веднъж. Накратко, всички движения, които не са 
свързани с молитвата, трябва да бъдат избягвани.

19. Извършвайте Киям, Руку и Садждах с внимание. 
Когато стоите в Киям, не се отпускайте само 
на единия крак, оставяйки другия крак да стои 
свободен. Когато се отпускате, врагът може да ви 
надвие. Физическата отпуснатост води до духовна 
отпуснатост. 

20. Следващият метод е бил използван прекалено от 
някои суфисти. Аз не обичам да прекалявам с нещата. 
Въпреки това ще го спомена. Използван умерено, 
той може да бъде ползотворен. 
Хазрат Джунаид от Багдад бил свят човек с добро 
положение. Един от неговите последователи бил 
Шибли, искрен и праведен мъж. Шибли бил управител 
на провинция. Веднъж, когато присъствал в съда на 
краля, един от племенните вождове получил кралска 
мантия като признание за заслугите му. Вождът страдал 
от настинка. И точно в момента, в който застанал пред 
краля, носът му започнал да тече. Вождът нямал носна 
кърпичка. Когато си мислел, че кралят не гледа, той си 
избърсал носа в кралската роба. Кралят забелязал и бил 
много ядосан, той почувствал, че кралската му одежда е 
опозорена. Шибли, който се страхувал в сърцето си от 
Бог, бил толкова шокиран от този инцидент, че изпаднал 
в безсъзнание. Когато се свестил, той се оттеглил от 
поста си. Когато го попитал, Шибли отговорил на 
краля „Вие дадохте дреха на вожд и бяхте толкова 
разярен, когото той я опозори. Аз съм получил толкова 

много благословии от Бог.  Колко ли голямо ще бъде 
наказанието му, ако не му благодаря.” 
Тогава той отишъл при Хазрат Джунаид и го помолил да 
бъде приет за ученик. Той казал „Не мога да те приема 
като ученик, ти си бил управител и в това си качество си 
бил жесток към много хора.” Шибли помолил „Има ли 
нещо. Което мога да направя?” Джунаид го посъветвал 
да мине през всяка къща в неговия район да се извини 
и да предложи компенсация за неправдите, които е 
извършил. Така и сторил. 
През живота си Шибли, когато забележел небрежност 
или разсейване на мислите докато отправял Навафил, 
той се биел с пръчка докато пръчката се счупела. Тогава 
започвал отново. Това, което е правел е крайно и вярвам, 
че Ислямът не разрешава нещата до стигат до такива 
крайности. Обаче, тъй като въпросът е свързан със него 
самия, не мога да го критикувам. 
Има начин за дисциплиниране на аза, който не е краен. 
Когато мислите ви са разсеяни, определете частта, 
която сте рецитирали, когато мислите са започнали 
да се разсейват. След това продължете да рецитирате 
тази част. Азът ще осъзнае, че сте решителни в своето 
почитане на Бог. Това осъзнаване ще елиминира 
нататъшно объркване на мислите и ще постигнете мир 
и концентрация. 

21. Има друга прекрасна и полезна техника. 
Характеристика на истинските вярващи е, че: 

 
Те отбягват всичко, което е лъжовно (23:4)
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Онези, които имат навика да се забавляват с напразни 
и фриволни мисли, ще бъдат обект на подобни мисли 
по време на молитва. Ако тренират себе си да не мислят 
за такива неща изобщо, те ще се спасят и от разсейване 
на мислите по време на молитва. Има много, които са 
отдадени на басните, като пословичният Шейх Чили от 
Иран. Подобни мисли не им носят нищо добро. На ума 
не трябва да се позволява да се отдава на мисли, които 
са предполагаеми и повърхностни. Разбира се няма 
никаква вреда да се мисли за полезни и ползотворни 
неща. Особено безсмислени са мислите за минали неща, 
които не могат да бъдат променени. Да се притеснявате 
за подобно нещо наистина е върхът на глупостта. 
Трябва да бъде ясно, че човешките усилия се фокусират 
върху онова, към което са насочени. Ако някой насочи 
ума си към маловажни мисли, той губи способността 
да се фокусира върху важните. Следователно спрете 
с незначителните  мисли и обърнете внимание на 
полезните идеи. Ако направите това, умът ви ще свикне 
да обмисля полезните идеи. Да мислите за други неща 
докато извършвате една задача е лекомислено, освен 
в някои случаи. Умът на човек, който е трениран да се 
фокусира върху полезното, няма да мисли за други неща 
по време на молитвата. 

22. Следващата техника е много полезна; тя води 
духовността до своя зенит. Светият Пророкса бил 
попитан веднъж „Какво е Ихсан (доброта)?” Той 
отговорил „Молитва към Аллах сякаш го виждате, 
но най-малкото имайте предвид, че и той ви вижда.”
Когато застанете за молитва си представете, че стоите 
в присъствието на Бог и можете да го видите – не във 

физическата му форма, а в неговата слава и величие. 
Това създава страх от величието и мощта на Бог в 
ума. Умът става внимателен към това да не направи 
нещо неподходящо по това време. Ако не можете да си 
представите Бог, поне вярвайте, че той ви гледа. Той е 
напълно наясно с всичко, което правите. Помислете 
добре.  Когато казвате Алхамдолиллах (Слава на Аллах), 
потвърждава ли състоянието на сърцето ви този дух? 
Или е заето с други мисли? Ако умът е зает с различни 
неща, предупредете се и накарайте сърцето ви да се 
присъедини към онова, което се изрича от езика. 
Светият Пророкса казва, че всеки слуга на Бог, който 
отправя два Рaka’at с такава отдаденост, че не се отдава 
на никаква комуникация със себе си е освободен от 
всички свои грехове. Представете си тогава статуса на 
човек, който винаги остава в това състояние. За да се 
концентрирате напълно към Бог по време на молитва, 
следователно, не е обикновен проблем. 

Методите, които ви описах , с Божията Милост, няма да 
бъдат третирани с лека ръка. Действайте според тях искрено. 
Ако го направите, ще бъдете благословени. 
В края на молитвата ние казваме познатия ислямски 
поздрав „Ассаламо Алаикум ва Рахматуллах”. Това е чудесен 
показател за постигане на концентрация. Казвате „Ассаламо 
Алаикум ...”, когато идвате от някъде. Когато мюсюлманин 
каже „Ассаламо Алаикум ва Рахматуллах” в края на 
своята молитва, той заявява, че отишъл да заяви своето 
подчинение и служба на Бога и сега се е завърнал. Той казва, 
че носи посланието за мир и благословии за своите братя 
мюсюлмани. Тъй като той винаги е присъствал физически на 
това място , единственото значение може да бъде, че неговия 
дух се е поклонил в присъствието на Бог – той е бил толкова 
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зает с поклонение, че се е откъснал от този свят.  Казването 
на „Ассаламо Алаикум ...” в края на молитвата показва, че 
е важно за мюсюлманина да бъде нащрек за спазване на 
своята молитва, защото той по това време присъства в съда 
на Всемогъщият Бог, който казва за мюсюлманите, че: 

 

... и те продължават да внимават за своите молитви 

(6:93)

Сатаната иска да наруши техните молитви, но бдителните 
мюсюлмани пазят техните молитви от неговите атаки. 
Следователно всеки трябва да пази молитвите си. 
Когато отправяте молитва, имайте предвид, че влизате 
в присъствието на Бога. Когато се завръщате, трябва да 
радостно да поздравите тези отдясно и отляво, че сте 
донесли мир и благословии за тях. Но ако някой никога не 
е бил в присъствието на Бог и винаги бил обгърнат в своите 
собствени мисли, той ще казва една голяма лъжа, когато 
казва „Ассаламо Алаикум ва Рахматуллах”. Той се опитва да 
каже на хората, че се връща от Бог, където никога не е бил. 
Положете всяко усилие да предпазите молитвите си. 

Опълчете се срещу Сатаната, защото ви държи далеч от Бог. 
Помнете, че дори цялата ви молитва да премине в постоянна 
битка и не викате на Сатаната, Аллах ще счита, че сте в 
неговото присъствие. Но ако викате, той ще ви изостави. 
Продължавайте с битката, накрая ще успеете. 

ПУБЛИЧНАТА ПРОКЛАМАЦИЯ КАТО 
СПОМЕНАВАНЕ

Дотук споменах три вида Zikr – предписаните молитви, 
рецитирането на Свещения Коран и споменаване на Аллах, 
различно от молитвата, извършено в уединение. Един вид 
Zikr, което се извършва публично, остава. Той се извършва 
по два начина:

1. Когато срещнем братя мюсюлмани, трябва да 
говорим за величието и славата на Аллах и да си 
спомним неговите благословии, вместо да се отдаваме 
на повърхности и напразни разговори. Това пречиства 
сърцето и изражението на човека изразява неговите 
най-съкровени чувства. 
Веднъж Светият Пророкса излязъл от своя дом. Той видял 
няколко човека, които се молели в джамията. Други 
седели в кръг и говорели за вярата. Той се присъединил 
към втората група и казал „Това, което правят тези хора, 
е по-добро.” Това показва, че публичната прокламация 
понякога е по-възвишена от споменаването в уединение. 
Има моменти, когато споменаването в уединение е много 
важно. Но когато присъстват много хора е по-добре 
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да рецитирате публично, за да споделите духовното 
преживяване едни с други. Придържането към някого 
при тези обстоятелства може да доведе до претенции. 
Излагането на средствата на Свещения Коран също е 
включено в този вид Zikr. Също така, каненето на братя 
мюсюлмани за извършването на добро дело се смята за 
Zikr. 
2. Има Zikr , който се извършва при среща с опоненти. 
Всички религии, различни от Исляма, са виновни за 
актовете на действие или бездействие при споменаване 
на качествата на Бог. Въпреки това описването на 
истинския статут и слава на Бог на техните среши е 
следователно форма на  Zikr. Аллах казва:

 

О, вие, които сте се увили в своите мантии. Станете и 

предупредете, и своя Бог възвеличете ... (74:2-4)

За да предупредите хората и за да изразите величието на 
Бог пред тях е било включено като Такбир, което е част 
от Zikr. 

За да завърша, изразяването на качествата на Аллах пред 
хората от други религии е Zikr. Глава 87 от Свещения Коран, 
(Глава Aл-Aлa) също изтъква същия факт. Думата Zikr е 
била използвана специално за такива дейности в Surah Al-
Ala, която гласи:

 

Затова продължавайте да напомняте, със сигурност 

напомнянето е полезно. (87:10)

Ползи от Zikr

Сега ще говоря за ползите от Zikr. 

1.    Най-голямата полза от Zikr е то носи наслада на Бог 
– не като всяко друго добро дело, а по специален 
начин. 
Наградата е съизмерима с нейната важност. Всемогъщият 
Бог казва за Zikr е най-великото от всички дела. На друго 
място в Свещения Коран, той казва:
 

Аллах е обещал на вярващите, мъже и жени, градини, 

под които текат реки, където те ще пребиват и 

прекрасни жилища в Градите на вечността. А 

удоволствието на Аллах е най-велико от всички, това е 

най-големия триумф. (9:72)

 Най-голямата награда е удоволствието на Аллах. 
Най-голямата от всички награди може да бъде получена 
от най-великото дело, което е Zikr. Следователно 
наградата за Zikr  е удоволствието на Аллах. В горния 
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стих Всемогъщият Бог разграничава удоволствието 
на Аллах от другите награди. Това показва, че е нещо 
различно и че е най-голямата от всички. Наистина 
за всеки истински вярващ не може да има по-голяма 
награда от постигането на удоволствието на своя Бог. 
Аллах ясно е заявил, че ако извършвате Zikr-i-Ilahi, най-
великото от всички дела, ще получите задоволството на 
Аллах, най-голямата от всички награди. 

2.  Споменаването на Аллах може да доведе утеха и мир 
на сърцето. Аллах казва:

 

Онези, които вярват и чиито сърца намерят утеха в 

споменаването на Алллах. Да! Споменаването на Аллах 

е това, което кара сърцата да намерят утеха. (13:29)

Сърцата намират утеха в Zikr. Защо? Защото 
безпокойството се причинява от страха от наближаващо 
бедствие. Ако човек вярва, че има лек за всяка болка, той 
няма да се притеснява. Когато някой споменава Аллах 
и осъзнае, че той има неограничена власт, че той може 
да премахне всички трудности, сърцето му го утешава 
като казва „Защо трябва да се притеснявам? Аз имам 
Всемогъщ Бог, той със сихурност ще премахне всичките 
ми проблеми.” Подобни мисли донасят мир на ума. 

3.  Аллах се сприятелява с онези, които прекарват 
времето си в споменаване на името му. Той им 
осигурява място в своето обкръжение, дори когато 

те още са на този свят. Той казва:

 

Затова споменавайте ме и аз ще си спомня за вас; и 

бъдете благодарни към мен, а не неблагодарни. (2:153)

Точно както светските крале канят хора в тяхното 
кралско присъствие, когато са доволни от тях, така 
прави и Аллах.

4.  Споменаването на Аллах спасява човек от грехове. 
Всемогъщият Бог казва в Свещения Коран:

 

Рецитирайте това, което е било написано в тази книга 

и спазвайте молитвите. Молитвата със сигурност 

възпира човек от неприличие и извършване на зло, а 

споменаването на Аллах със сигурност е най-голямата 

добродетел. А Аллах знае какво правите. (29:46)

Молитватат ви спасява от неприличие и зло. Както 
казах по-рано, молитвата е форма на споменаване на 
Аллах. А споменаването на Аллах пази от грехове. Zikr 
е тежко, когато падне върху главата на Сатаната, той 
ще бъде премазан до смърт и няма повече да ви кара да 
извършвате злини. 
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5.  Споменаванто на Аллах подсилва сърцата и провокира 
духа за борба със злото. Както казва Всемогъщият 
Бог: 

 

О, вие, които вярвате! Когато попаднете на армия, 

останете твърди и споменавайте Аллах токова много, 

че да успеете. (8:46)

Според този стих начинът да се изправите срещу силен 
враг е да споменавате Аллах колкото се може повече. 

6.    Човек, който споменава Аллах ще има успех в делата 
си , при условие, че споменава Аллах с най-голяма 
вярност. Това доказано от стиха, който цитирах по-
рано. Аллах казва:

 

... и споменавайте Аллах токова много, че да успеете. 

(8:46)

7.   Светият Пророкса казва, че в Деня на Страшния съд 
седем вида хора, ще получат милостта на Аллах. Едни 
от тях са хората, които споменават Аллах. Светият 
Пророкса добавя, че това ще бъде тежък ден. Никой 
не е виждал подобен. Гневът на Аллах ще бъде голям 

в този ден, защото всички, които са извършили зло, 
ще застанат пред него. Слънцето ще се приближи и 
всеки, който има сянката на милостта на Аллах, ще 
бъде наистина щастлив! 

8.    Аллах приема молитвите на онези, които го 
споменават. Молитвите, споменати в Свещения 
Коран, започват с Zikr, това са Тасбих и Тахмид. 
Първата молитва се съдържа в Глава Aл-Фатиха. Тя 
започва със стихове, състоящи се основно от Zikr. 

 

В името на Аллах, Най-Великия и Милостивия. 

Слава на Аллах, Бог на всички светове, Най-Великия, 

Милостивия, Бог на Съдния ден. (1:1-4)

След това идва частта, която е отчасти за Бог и отчасти 
за човека:

 

Само Теб почитаме и само Теб молим за помощ. (1:5)

В края идва смирената молба:
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Напътствай ни по правилния път  - пътят на онези, 

на които си дал благословиите си, а не пътя на онези, 

които са ти донесли недоволство, нито на онези, които 

са се заблудили. (1:6-7)

Глава Aл-Фатиха е молитва, но Всемогъщият Бог я 
започва със споменаване и я завършва със смирена 
молба. Наблюдаваме същия феномен в света. Когато 
дойде просяк, той първо моли Бог на къщата и после 
изказва своята молба. 
По същия начин, когато човек отива да моли за нещо 
Аллах, той първо трябва да признае властта на Бог и 
да признае своята собствена слабост. Пророк Йонаaс 

е направил същото, когато извика от дълбините на 
тъмнината, казвайки, че:

 

... Няма друг Бог освен Теб, Свят си Ти. Аз наистина съм 

грешник. (21:88)

Той първо е изразил славата на Бог и след това е заявил 
състоянието, в което се намира. Освен това Светият 
Пророкса приписва следното изявление на Аллах: 

„Този, който остава зает с моето споменаване, получава 

повече от мен, от онези, които само искат.” 

Този Хадит не означава, че не трябва да се молите на 
Бог. Глава Aл-Фатиха, която е майката на книгата, 
комбинира Zikr с молитва. И Свещения Коран и Хадит 
ни учат на много молитви. Хадитът само означава, 
че онзи, който не извършват Zikr, а само отправят 
молби и искания, получават по-малко от онези, които 
продължават да се молят за онова, от което се нуждаят и 
допълнително отделят време за извършване на Zikr. 

9.   Zikr е средство за получаване на прошката на Аллах 
от греховете. Светият Пророкса казва, че на човек, 
който извършва Такбир, Тахмид и Тасбих, са му 
опростени всички грехове, дори те да са безброй 
като песъчинките в морето. 

10. Zikr изостря проницателността. Човек, който 
споменава Аллах, открива истини и мъдрости, с 
които изненадва самия себе си. Всемогъщият Бог 
казва:

 

В създаването на небето и земята, и в смяната на деня 

и нощта има наистина знамения за хората, които 

разбират; онези, които споменават Аллах докато стоят 

прави, седят и лежат на една страна и размишляват 

над създаването на небето и земята; Бог, Ти не си ги 

създал напразно, слава Тебе, спаси ни от наказанието 
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на огъня. (3:191-192)

11. Споменаването на Аллах води до праведност. Има 
един Хадит, в който Светият Пророкса приписва 
следното твърдение на Всемогъщия Бог: 

Когато един от моите слуги ме споменава в своето 

сърце, аз си спомням за него насаме, а ако ме споменава 

на обществено място, аз си спомням за него на 

обществено място...

Този Хадит показва, че когато, например, човек каже 
„Слава на тебе, о, Аллах”, Аллах връща това с благословия, 
„Нека бъдеш свят и пречистен”. Когато Аллах каже това, 
със сигурност е постигнато пречистване. Също така, 
ако човек слави името на Аллах сред други хора, Аллах 
издига доброто му име сред другите. Светът го признава 
за праведник. 

Човешка черта е, ако споменавате някого често, вашата 
любов и привързаност към него да расте. Хората дори 
започват да обичат селото или града, в който живеят. Когато 
някой споменава Аллах денем и нощем, и изрича неговото 

име, неговата любов към Аллах постепенно расте. 
Това накратко са ползите от споменаването на Аллах. Моля 
се Аллах да ги направи благотворни за мен и за вас. Амин. 
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РЕЧНИК НА ВАЖНИТЕ ТЕРМИНИ

За улеснение на читателите някои важни термини са 
обяснени по-долу:

Аллах. Аллах е личното име на Бога в Исляма.  За да покажат 
правилно почит към него, мюсюлманите често добавят и 
Ta’aлa, Най-Великия, когато казват неговото свято име. 

Адхан. Призив за официална ислямска молитва.

Мюсюлманска общност „Ахмадия”. Общност от мюсюлмани, 
които са приели твърденията на Хазрат Мирза Гулам 
Ахмадaс от Кадиян като Обещания Месия. Общността е 
била основана от Обещания Месияaс пред 1889 г. и сега е 
под председателстването на петия Халифа, Хазрат Мирза 
Масрур Ахмад (нека Аллах да го дари със сили). Общността 
е наричана още Джама’ат Ахмадия. Член на общността се 
нарича мюсюлманин-ахмадиец или ахмади.

Алийм. Качество на Аллах, което означава Всезнаещият.

Годишна конференция.  Конференция, която се провежда всяка 
година и се посещава от ахмадийци и неахмадийци и много 
други хора от цял свят. Годишната конференция е започната 
от Обещания Месияaс през 1891 г. Позната е с оригиналното 
си име на езика урду Jalsa Salana.

Хадит. Казване на името на Светия Пророк Мухаммад (саллаллаху 
алаихи ва саллам).

Хазрат. Термин, използван по отношение на лице с установена 
праведност и благочестие.
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Хадхур. Ваша Светлост/Ваше Светейшество, Негова Светлост/
Негово Светейшество.

Светия Пророкса. Термин, използван изключително за 
Хазрат Мухаммад, Светия Пророк на Исляма (мирът и 
благословиите на Аллах да са с него).

Свещения Коран. Книгата, изпратена от Аллах за ръководене на 
цялото човечество. Тя е била изпратена на Светия Пророк 
(мирът и благословиите на Аллах да са с него) в срок от 
двадесет и три години. 

Хабир.  Качество на Аллах, което означава Всеразбиращ.

Халифа. Халиф произлиза от арабската дума Khalifa, която тук 
означава наследник. В ислямската терминология думата 
праведен Khalifa се отнася за един от четирите халифи, 
които продължили мисията на Мухаммадsaw, Светия 
Пророкса на Исляма. Мюсюлманите-ахмадийци се обръщат 
към наследника на Обещания Месияaс с (Khalifatul-Masih) 
Халифатул-Месих.

Халик. Качество на Аллах, което означава Създателя.

Муслех Мау’ууд”. Термин, означаващ Обещания Реформатор, 
отнасящ се за Хазрат Халифатул-Масих II, Мирза 
Баширудин Махмуд Ахмадрa. Той е наречен Musleh Mau’ood, 
защото е роден в съответствие с пророчество, направено от 
Обещаният Месияaс през 1886 г. за раждането на праведния 
син, който ще бъде надарен със специални умения, качества 
и сили. Животът и работата на Хазрат Мирза Баширудин 
Махмуд Ахмадрa са свидетелство за изпълнение на 
пророчеството. 

Молитва и молитви. Три ислямски термина, понякога и трите 
превеждани като молитва, трябва да бъдат разграничавани. 

Първият термин е Du’aa или смирена молитва, отправена към 
Всемогъщият Бог. Du’aa може да бъде отправяна по всяко 
време и на всякакъв език. Тя не изисква някаква официално 
предписана поза. Du’aa е преведана в текста като „молитва”.

 
Вторият Salat се отнася за петте дневни молитвени служби, 

предписани за всички мюсюлмани. За разлика от Du’aa, 
Сalat имат точно определено време и модели на изпълнение. 
Запазили сме термина Salat  в превода или сме използвали 
термина „предписана молитва” или „молитва”. Всяка 
молитва е разделена на Рak’a. Всеки Рak’a включва няколко 
пози – стояща Киyam, покланяща се Руку, седяща Ка’адах 
и легнала (простиране напред) Садждах. Предписаните 
молитви имат три съставни части: 

Fard (Фард), тези заповядани от Аллах; Суннах, тези предлагани 
редовно от Светия Пророкса и заповядани от него и Нафл, 
доброволните документи (които са дискутирани по-долу).

Na   (Нафл), означава да вършиш повече от това, което се изисква 
по задължение, т.е. доброволно. Навафил е множественото 
число на Нафл. Навафил, които са подобни по форма на 
Сalat, могат да бъдат отправяни самостоятелно или заедно 
с предписана молитва. Изпълнението на Навафил, въпреки 
че не е задължително, е изключително достойно. Една Нафл 
молитва с голямо достойнство е Тахаджюд, късната нощна 
молитва.

Обещаният Месия. Този термин се отнася за основателят на 
Мюсюлманската общност „Ахмадия”, Хазрат Мирза Гулам 
Ахмадас от Кадиян. Той твърди, че е бил изпратен от Аллах 
в съответствие с пророчествата на Светия Пророкса за 
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идването в последните дни на Махди (Направляваният) и 
Месия сред мюсюлманите. 

Тасбих. Възхваляване на Аллах чрез рецитиране на СубханАллах 
(Преславен е Аллах) или други фрази.

Тахмид. Изразяване на благодарност към Аллах чрез рецитиране 
на Алхамдолиллах (Слава на Аллах).

Такбир. Провъзгласяване на величието на Аллах чрез рецитиране 
на АллахоАкбар (Аллах е най-велик). 

Тирмидхи. Книга, която съдържа колекция от Hadiths.

Кадир. Качество на Аллах, което означава Всемогъщ.

Кудус. Качество на Аллах, което означава Свещен.

Закат. Предписана милостиня. 

Зикр и Зикр-и-Илахи Zikr  е арабската дума, означаваща 
споменаване. Zikr-i-Ilahi означава споменаване на Аллах. 

СЪКРАЩЕНИЯ 

Използвани са следните съкращения. От читателите се 

изисква да рецитират пълните поздрави, когато четат 

книгата:

СА. Съкращение на Саллаллаху Алаихи Ва Салам, което 
означава „Нека благословиите и мирът на Аллах да бъдат с 
него” и се пише след името на Светия Пророкса.

AС. Съкращение на Алаихиссалам, означаващо „Мир нему” 
и се пише след имената на пророците, различни от Светия 
Пророкса.

РА. Съкращение на Радияллаху Анху и Радияллаху Анха, 
означаващи „Нека Аллах да е доволен от него” и „Нека Аллах 
да е доволен от нея” и се пише след имената на спътниците на 
Светия Пророкса и на Обещания Месияaс.


