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Въведение 
 

Слава на Аллах, Господаря на световете! Нека мир и благослов бъдат 
за Пратеника на Аллах Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем), за 
неговото семейство и сподвижници и за всички мюсюлмани до Съдния 
ден! 

Нормално е в този преходен свят хората да се измъчват от различни 
тревоги и стрес, защото този свят е място за страдания, трудности и 
мъки. Нормално е също, че хората се излагат на такива страдания и 
трудности, защото в Корана се казва: „Човекът бе сътворен слаб.” 
(4:28) 

Много айети от Корана и пророчески хадиси съдържат духовни и 
материални методи за лечение на душевни и телесни болести. Аллах 
Теаля казва в Корана: „И низпославаме в Корана това, което е 
изцеление и милост за вярващите, а на угнетителите той надбавя 
само загуба.” (17:82) 

Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „За всяка болест 
Аллах е дал лекарство, но някои хора могат да открият какво е 
лекарството, а други не могат.” 

Нормално е и хората да имат проблеми, тревоги и болести в този 
живот, но важното е как те се справят с тях. Вярващият ще търси 
решението за тях в Корана и суннета, където е истинското лекарство. 

Тази книга съдържа предписания за справяне с различни проблеми, 
нещастия, болести и др., като източниците на тези предписания са 
Корана, суннета и преживяванията на праведници, които са в 
съответствие с Корана и суннета. 
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Позволено ли е носенето на муски в исляма? 
 

Носенето на муски за защита или лечение е позволено, ако са спазени 
следните изисквания: 

1. Муската трябва да съдържа Коран, дуа, имена на Аллах или 
Негови качества. 

2. Муската трябва да е на арабски език. 
3. Муската не трябва да съдържа нещо, което води до ширк 

(съдружаване) или куфр (неверие). 
4. Не трябва да се вярва, че самите думи носят някаква полза, а че 

Аллах е този, който им дава сила. 
5. Трябва да се знае, че муската е само причината, а само Аллах е 

Онзи, Който помага и предпазва. 

Предава се от Амр ибн Шуайб, от баща му, от дядо му (Абдуллах ибн 
Амр ибн ел-Ас) (радийаллаху анхум), че Пратеника на Аллах 
(саллеллаху алейхи веселлем) е учел сподвижниците при страх да 
четат следните думи: „Търся убежище при съвършените думи на 
Аллах от Неговия гняв, от лошите Му раби, от нашепванията на 
шейтаните и тяхното идване при мен.” 

Абдуллах ибн Амр е учел на тези думи онези от синовете си, които 
можели да четат, а ги пишел и ги закачвал на онези от тях, които не 
можели да четат. (Предаден от Ебу Давуд и ет-Тирмизи, който го 
класифицирал като добър хадис) 

В „Ел-Мусеннеф” на имам Ебу Бекр ибн Ебу Шейбе се предава от 
много сподвижници и ранни мюсюлмани (селеф), като Саид ибн ел-
Мусеййеб, Ата`, Муджахид, Абдуллах ибн Амр, Ибн Сирин, 
Убейдуллах ибн Абдуллах ибн Умер и др. (радийаллаху анхум), че е 
допустимо да се носят муски. 

Въз основа на това повечето от учените са обявили, че носенето на 
муски е позволено, ако са изпълнени горните изисквания. Това е 



8 
 

подобно на вземането на лекарства, което не противоречи на 
концепцията за уповаването в Аллах (тевеккул) или на единобожието 
(тевхид). Обаче не е позволено да се смята, че самите муски помагат, 
тъй както не е позволено да се смята, че самите лекарства помагат. 

Колкото до онова, което е предадено от някои като Ибн Месуд 
(радийаллаху анх), че носенето на муски е ширк, то това се отнася за 
онези муски, които се носели през Епохата на невежеството 
(джахилия), за муски, които съдържат непозволени дуи и за муски, 
чието значение е неясно. 

Великият ханефитски правовед имам Ибн Абидин (рахимехуллах) 
пише в „Радду-л-Мухтар”: „Носенето на муски няма да е позволено, 
ако те не са написани на арабски език и значението им не е известно. 
Такива муски може да съдържат черна магия, неверие или 
непозволени дуи. Обаче ако муските съдържат айети от Корана или 
предписани дуи, тогава няма нищо лошо да се носят.” 

Във „Фетава ел-Хиндиййе”, една от основните книги в мезхеба 
Ханефи, се казва: „Няма нищо лошо да се носи муска, но тя трябва да 
се свали преди влизане в тоалетна и преди полово сношение.” 

Имам Ибн Теймиййе (рахимехуллах) пише във „Фетава”: „Разрешено е 
за болен или нещастен човек да се напишат определени айети от 
Корана с чисто мастило, след което да се измият с вода и тя да се 
изпие от болния. Предадено е, че Ибн Аббас (радийаллаху анх) е 
споменал дуа, която трябва да се напише и да се постави близо до 
жена с тежки родилни болки. Али (радийаллаху анх) е казал: „Тази дуа 
трябва да се напише и да се превърже на ръката на жената. 
Забелязали сме, че няма нищо по-удивително от това!” 

Ученикът на Ибн Теймиййе Ибн ел-Каййим също предава от няколко 
ранни мюсюлмани (селеф), включително и от Ахмед ибн Ханбел 
(рахимехуллах), че е позволено използването на муски. Самият Ибн 
ел-Каййим цитира редица муски. („Зад ел-Меад”) 
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В „Ел-Мевсу`а ел-фикхиййе” (Авкаф, Кувейт) се казва: „Забранени са 
муските, носени в предислямския период. Това е голям грях, водещ до 
неверие. Муските, които са разрешени според мнозинството от 
ислямските учени, са онези, които съдържат Слова на Аллах или 
Негови имена, при условие, че човек не смята, че самата муска 
защитава и лекува, а че това става чрез силата на Аллах и по Негова 
воля.” 

От всичко казано става ясно, че по принцип носенето на муска не е 
нещо забранено или водещо до ширк. Необходимо е обаче, да са 
спазени петте изисквания. 

В днешно време има хора, които твърдят, че всички муски водят до 
ширк или неверие. За други пък муските са всичко. Тези две 
разбирания са грешни. Използването на муски е позволено, но с 
умереност.  

Ако има опасност, че болният ще вярва, че самата муска ще му 
донесе полза, то тогава на такъв човек не трябва да се дава муска. 
Има и много хора, които никога не правят дуа, не спазват заповедите 
на исляма, но винаги разчитат на муски. На такива хора също не 
трябва да се дават муски. 
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Лекарства от Корана 
 
 

1. За спасяване от нещастията 

   ٓ ُ ﴾ ١﴿ ٓم ال ٓ  اَّهللاَ َ  َال
ٰ ُ  ُهَو  ِإّالَ  ِإ َقّيُوم

ُ الْ ّ َ  .А  ﴾٢﴿ اْل

Превод: Елиф. Лям. Мим. Аллах! Няма друг Бог освен Него - 
Вечноживия, Вездесъщия! (3:1-2) 

Полза: Според хадис Исм-ул-Азам (най-великото име на Аллах) се 
съдържа в този айет. Много е полезен, ако се чете при нещастия и 
проблеми.  

   ٓ َ  َال ٰ ٓ  ِإ ّ  ُسْبَحاَنَك  أَْنَت  ِإّالَ ِ   .Б  ﴾٨٧﴿ الّظَالِِمنيَ  ِمنَ  كُنُْت  ِإ
Превод: Няма друг бог освен Теб! Пречист си Ти! Наистина бях 
несправедлив. (21:87) 

Полза: Според други предания Исм-ул-Азам се съдържа в този айет. 
Човек ще извлече голяма полза, ако го чете при нещастие, а също и 
за осъществяване на всяка позволена цел. 

ُ  ُهَو  ِى اّهللاَ َ ّ ٓ  ا َ  َال ٰ َهاَدةِ  اْلَغْيِب  َعالُِم  ُهَو  ِإّالَ  ِإ ٰنُ  ُهَو  َوالّشَ
ْ
ُ  الّرَ ِح       .В﴾٢٢﴿  الّرَ

Превод: Той е Аллах, няма друг Бог освен Него  Знаещия и 
неведомото, и явното. Той е Всемилостивия, Милосърдния. (59:22) 

Полза: Според хадис Исм-ул-Азам се съдържа в този айет. Който го 
прочете 7 пъти сутринта, меляикета ще се молят за него до вечерта. 
Ако умре през този ден, ще умре като шехид (мъченик). И който го 
прочете 7 пъти вечерта, меляикета ще се молят за него до сутринта. 
Ако умре през нощта, ще умре като шехид. 
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2. За смърт с иман (вяра) 

ُْنَك  ِمْن  لَنَا َوَهْب  َهَدْيَتنَا ِإذْ  َبْعَد  قُلُوَبنَا تُِزْغ  َال  َرّبَنَا َةً  َ ْ اُب  أَْنَت  ِإّنََك  َر  الَْوّهَ
﴿٨﴾  

Превод: Господарю наш, не отклонявай нашите сърца, след като си 
ни напътил! И дари ни с милост от Теб! Ти си Вседаряващия. (3:8) 

Полза: Който чете този айет след всеки задължителен намаз, 
иншаАллах ще умре с иман. 

 

3. За искане на опрощение от Аллах 

ْنَا لَنَا َتْغِفْر  لَْم  َوِإْن  أَْنفَُسنَا َظلَْمنَآ َرّبَنَا َ   ﴾٢٣﴿ اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  لَنَُكوَننَّ  َوَتْر
Превод: Господарю наш, угнетихме себе си и ако Ти не ни опростиш, 
и не ни помилваш, ще сме от губещите. (7:23) 

Полза: Който чете тази дуа най-малко веднъж след всеки 
задължителен намаз, Аллах ще го опрости, иншаАллах! Тази дуа е 
четена от Адем (алейхисселям) след като е бил спуснат на земята. 

 

4. За застъпничеството (шефаат) на Пейгамбера 
(саллеллаху алейхи веселлем) 

ْ  َما َعلَْيهِ  َعِزيٌز  أَْنفُِسُكْم  ِمْن  َرُسوٌل  ءَكُْم َجآ لََقْد  ُ ّ  َعلَْيُكْم  َحِريٌص  َعنِ
ُمْؤِمنِنيَ 

ٌ  َرءُوٌف  ِبالْ ُ  َحْسِبَى  فَقُْل  َتَولَّْوا فَِإْن ﴾ ١٢٨﴿  َرِح ٓ  اّهللاَ َ  َال ٰ  َعلَْيهِ  ُهَو  ِإّالَ  ِإ
ْلُت  ِش  َرّبُ  َوُهَو  َتَوّكَ ْ َ ِ  اْل َعِظ

  ﴾١٢٩﴿ الْ
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Превод: Дойде вече Пратеник при вас измежду вас самите. Тежко е 
за него вашето затруднение, загрижен е за вас, към вярващите е 
състрадателен, милосърден. А отметнат ли се, кажи: “Достатъчен ми е 
Аллах! Няма друг Бог освен Него! На Него се уповавам. Той е 
Господарят на великия Трон. (9:128-129) 

Полза: Който чете тези айети веднъж след всеки задължителен 
намаз, Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) ще се 
застъпи за него в Съдния ден, иншаАллах! Много са полезни и за 
премахване на всякакво зло и проблеми. 

 

5. За непоколебимост на сърцето 

  ﴾١١٢﴿ َمَعَك  َتاَب  َوَمْن  أُِمْرَت  َكَمآ فَاْسَتِقْم 
Превод: И бъди на правия път, както ти бе повелено, ти и всеки 
покаял се с теб. (11:112) 

Полза: Чете се 11 пъти след всеки задължителен намаз, за да бъде 
сърцето непоколебимо и твърдо. 

 

6. За нур (светлина) в сърцето 

А.  النُّوُر 
Превод: Светлината 
Полза: Който иска сърцето му да бъде осветено, трябва да споменава 
често това име на Аллах. 

Б.  ُسوَرةُ الَْكْهِف 

Полза: Който чете сура ел-Кехф (№18) веднъж всеки петък, сърцето 
му ще бъде изпълнено с нур до следващия петък. Който чете първите 



13 
 

10 айета на тази сура всеки ден, ще бъде предпазен от раздорите 
(фитне) и съблазните на ед-Деджал. 

 

7. За премахване на подозренията и съмненията 

ُ  َرِبّ  َياِطِني  َهَمَزاِت  ِمْن  ِبَك  أَُعوذ ُ ﴾٩٧﴿ الّشَ   ﴾٩٨﴿ َيْحُضُرونِ  أَْن  َرِبّ  ِبَك  َوأَُعوذ
Превод: Господарю мой, пази ме от подстрекателствата на сатаните! 
И ме пази, Господарю мой, да не ме спохождат! (23:97-98) 

Полза: Който чете често тези айети, в сърцето му няма да останат 
съмнения и подозрения. 

 

8. За набожност в семейството 

ّيَاِتنَا أَْزَواِجنَا ِمْن  لَنَا َهْب  َرّبَنَا ةَ  َوذُِرّ   ﴾٧٤﴿ ِإَماًما لِْلُمّتَِقنيَ  َواْجَعْلنَا أَْعُنيٍ  قُّرَ
Превод: Господарю наш, дари ни със съпруги и потомци - радост за 
очите ни! И ни стори водители на богобоязливите! (25:74) 

Полза: Който иска съпругата и децата му да бъдат праведни, трябва 
да чете тази дуа след всеки задължителен намаз. 

 

9. За приемане на ибадета 

الُِح  َوالَْعَمُل  الطَِّيُّب  الَْكِلُم  َيْصَعدُ  ِإلَْيهِ    ﴾١٠﴿ َيْرفَُعهُ  الّصَ
Превод: Към Него се възнася хубавото слово и праведното дело го 
въздига. (35:10) 

Полза: Ислямските учени заключават от този айет, че който чете 3 
пъти след всеки задължителен намаз четвъртото свидетелство на 
исляма (келиме), Аллах ще приеме всички негови добри дела. 
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10. За предпазване от огъня на Джехеннема 

ِ  ِمنَ  اْلِكَتاِب  َتنِْزيُل ﴾١ٰحٓم﴿ ِ  اْلَعِزيِز  اّهللاَ   ﴾٢﴿ الَْعِل
ٰ  ِمنَ  َتنِْزيٌل ﴾١﴿ ٓم ٰح  ْ ِ  ِن الّرَ ِح   ﴾٢﴿ الّرَ

 ﴾٢﴿ ٓق ٓس ٓع ﴾١﴿ ٓم ٰح 
  ﴾٢﴿ الُْمِبِني  َوالِْكَتاِب ﴾١ٰحٓم﴿

ُ  ﴾ِإّنَآ٢﴿ الُْمِبِني  ﴾َوالِْكَتاِب ١ٰحٓم﴿ نَاه
ٍ  ِىف  أَْنَزلْ َ  مُنِْذِرينَ  كُنَّا ِإّنَا مَُباَرَكٍة  لَْي
﴿٣﴾  

ِ  ِمنَ  اْلِكَتاِب  َتنِْزيُل ﴾١﴿ ٓم ٰح  ِ  الَْعِزيِز  اّهللاَ َحِك
 ﴾٢﴿ الْ

ِ  ِمنَ  اْلِكَتاِب  َتنِْزيُل ﴾١﴿ ٓم ٰح  ِ  الَْعِزيِز  اّهللاَ َحِك
  ﴾٢﴿ الْ

Превод: Ха.Мим. Низпославането на Книгата е от Аллах, 
Всемогъщия, Всезнаещия. (40:1-2) 
Ха. Мим. Низпослание от Всемилостивия, Милосърдния. (41:1-2) 
Ха. Мим. Айн. Син. Каф (42:1-2) 
Ха. Мим. Кълна се в ясната Книга. (43:1-2) 
Ха. Мим. Кълна се в ясната Книга. Низпослахме я Ние в благословена 
нощ. Ние предупреждаваме. (44:1-3) 
Ха. Мим. Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, 
Премъдрия. (45:1-2) 
Ха. Мим. Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, 
Премъдрия. (46:1-2) 

Полза: Който чете постоянно тези айети, вратите на Джехеннема ще 
останат затворени за него. 
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11. За нур (светлина) на лицето 

 ُ ُ  ُهَو  ِإّنَه َربّ
ُ  الْ ِح   ﴾٢٨﴿  الّرَ

Превод: Наистина Той е Владетеля на доброто, Милосърдния. (52:28) 

Полза: Който чете този айет 11 пъти, духва на пръстите си и после ги 
прекарва през челото, неговото лице ще сияе от светлина в Съдния 
ден, иншаАллах! 

 

12. За предпазване от гробното наказание 

 ُسوَرةُ الُْمْلِك 
Полза: Който чете всеки ден сура ел-Мулк (№67), ще бъде предпазен 
от наказанието в гроба, иншаАллах! 

 
13. За събуждане през нощта 

А: 

َ  َمَقاِم  ِمْن  َواّتَِخُذوا َوأَْمنًا لِلنَّاِس  َمثَاَبةً  الَْبْيَت  َجَعْلنَا َوِإذْ  ً  ِإْبَراِه ّ  َوَعِهْدَنا  مَُص
 ٓ َ َ  ِإ َاِعيَل  ِإْبَراِه

ْ َرا أَْن  َوِإ ِع  َوالَْعاِكِفنيَ  ِِفنيَ لِلطَّآ َبْيِتَى  َطِهّ ّكَ جُودِ  َوالّرُ  الّسُ
﴿١٢٥﴾  

Превод: И сторихме Дома [Кяабе] място за събиране на хората и 
сигурно убежище: “Вземете мястото на Ибрахим да бъде за молитви!” 
И заръчахме на Ибрахим и Исмаил: “Почистете Моя Дом за тези, 
които обхождат, пребивават и се кланят, свеждайки чела до земята в 
суджуд!” (2:125) 
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Полза: Според дневника на един мъдрец онзи, който прочете този 
айет преди да си легне, ще може да стане във времето, което желае, 
иншаАллах. 

Б: 

َماَواِت  َخْلِق  ِىف  ِإّنَ  اِر  الّلَْيِل  ِف َواْخِتَال  ْرِض َواْألَ  الّسَ َ َ ّ ُ  َياٍت َالٰ  َوال ِ ِأل  ْلَباِب اْأل  و
ِينَ اَ ﴾١٩٠﴿ َ َ  َيْذكُُروَن  ّ َ  َوقُُعودًا ِقَياًما اّهللاَ ْم  َوَع ِ ِ ُروَن  ُجنُو  َخْلِق  ِىف  َوَيَتَفّكَ

َماَواِت   النَّاِر  َعَذاَب  فَِقنَا ُسْبَحاَنَك  َباِطًال  َذاٰه  َخلَْقَت  َما َرّبَنَا ْرِض َواْألَ  الّسَ
 َرّبَنَآ﴾١٩٢﴿ أَْنَصاٍر  ِمْن  لِلّظَالِِمنيَ  َوَما أَْخَزْيَتهُ  فََقْد  النَّاَر  تُْدِخِل  َمْن  ِإّنََك  َرّبَنَآ﴾١٩١﴿
ِْعنَا ِإّنَنَا ٰ  ِبَرِبُّكْم  ِمنُوااٰ  أَْن  يَمانِ لِْإلِ  يُنَاِدى مُنَاِدًيا َ  ذُنُوَبنَا لَنَا فَاْغِفْر  َرّبَنَا َمنَّافَا

ْر  َ  َوَعْدَتنَا َما ِتنَاَواٰ  َرّبَنَا﴾١٩٣﴿ ْبَراِر اْألَ  َمَع  َوَتَوفَّنَا َسِيَّئاِتنَا َعنَّا َوَكِفّ  ُرُسِلَك  َع
  ﴾١٩٤﴿ الِْميَعادَ  تُْخِلُف  َال  ِإّنََك  الِْقَياَمِة  َيْومَ  تُْخِزَنا َوَال 

Превод: В сътворяването на небесата и на земята, и в промяната на 
нощта и деня има знамения за разумните, които споменават Аллах и 
прави, и седнали, и легнали на хълбок, и размишляват за 
сътворяването на небесата и на земята: “Господарю наш, Ти не си 
сътворил това напразно. Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на 
Огъня! Господарю наш, когото вкараш в Огъня, опозорил си го. За 
угнетителите няма избавители. Господарю наш, чухме вестител да 
зове към вярата: “Вярвайте в своя Господар!” И повярвахме. 
Господарю наш, опрости греховете ни и отмахни от нас лошите ни 
постъпки, и ни прибери с праведниците! И дари ни, Господарю, онова, 
което си ни обещал чрез Твоите пратеници, и не ни опозорявай в Деня 
на възкресението! Ти никога не нарушаваш обещанието.” (3:190-194) 

Полза: Който прочете тези айети преди да си легне, неговият иман ще 
остане непокътнат и ще може да се събуди когато пожелае без 
външна помощ. 
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14. За увеличаване на знанието и мъдростта 

ِعُث الَْبا  
Превод: Възкресяващия 

Полза: Който иска гърдите му да бъдат изпълнени със знание и 
мъдрост, трябва да постави ръката си на гърдите преди заспиване и 
да прочете 100 пъти това име на Аллах. 

 

15. За лесно запаметяване на Корана  

ِر  ّثِ  ُسوَرةُ الُْمّدَ
Полза: Който чете сура ел-Муддессир (№74) редовно и след това 
прави дуа, наизустяването на Корана ще стане лесно за него, 
иншаАллах. 

 

16. За виждане Пейгамбера (саллеллаху алейхи 
веселлем) насън 

 ُسوَرةُ اْلَكْوَثِر 
Полза: Който желае да види Пейгамбера (саллеллаху алейхи 
веселлем) в съня си, трябва да прочете 1000 пъти сура ел-Кевсер 
(№108) и 1000 салевата във вечерта срещу петък. Пратеника на 
Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) ще бъде видян, иншаАллах. 

 

17. За да се запази правилна вярата 

ْخَالِص   ُسوَرةُ اْإلِ
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Полза: Прекомерното четене на сура ел-Ихляс (№112) ще помогне на 
човек да усвои и запази правилна вярата си и ще го предпази от ширк 
(съдружаване с Аллах). Постоянното четене на сура ел-Ихляс сутрин 
и вечер е много полезно за предпазване на вярата на човек. 

 

18. За искрено покаяние 

А:  ْ َ ّ ِح ُسوَرةُ ال  
Полза: Предава се от един египтянин, че мушрик (съдружаващ с 
Аллах) отишъл при мюсюлманин и го попитал дали в Корана има 
нещо, което да може да го накара да се откаже от многобожието и да 
стане мюсюлманин. Мюсюлманинът отговорил утвърдително. След 
това написал сура еш-Шерх (№94) на лист хартия и я накиснал във 
вода. Дал водата на съдружаващия да я изпие, след което той веднага 
приел исляма. 

Б:  ُر  الُْمَؤّخِ
Превод: Забавящия 

Полза: Който чете това име на Аллах, ще може да изостави лошите 
дела. 

В:  اُب  الّتَّوَ
Превод: Приемащия покаянието 

Полза: Който чете това име на Аллах 300 пъти след намаза духа, ще 
получи вдъхновение да се покае искрено. 
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19. За точност в изпълняването на намаза 

َ  اْدُعوا قُِل  ٰ  اْدُعوا أَِو  اّهللاَ ْ ُ  َتْدُعوا َما أَّيًا نَ الّرَ َ َآاْألَ  فَ
ْ ُ  َتْجَهْر  َوَال  الُْحْسنَى ء

ا تَُخاِفْت  َوَال  ِتَك ِبَصَال  َ ِ  الَْحْمدُ  َوقُِل ﴾١١٠﴿ َسِبيًال  لَِك ذٰ  َبْنيَ  َواْبَتِغ  ِ َ ِى  ِهللاّ َ ّ  َيّتَِخْذ  لَْم ا
ًا َ ُ  َيُكْن  َولَْم  َو ُ  َيُكْن  َولَْم  الُْمْلِك  ِىف  َشِريٌك  َ َ  ٌ ّ ِ ُِلّ  ِمنَ َو ّ ُ  ا ه

ْ ﴾١١١﴿ َتْكِبريًا  َوَكِربّ  

Превод: Кажи: “Зовете [Го] Аллах или зовете [Го] Всемилостивия! 
Както и да [Го] зовете, Негови са Най-прекрасните имена. И не 
отслужвай гръмогласно своята молитва, нито я шепни, а потърси 
среден път в това!” И кажи: “Слава на Аллах, Който не се е сдобивал 
със син и не е имал съдружник във владението, и не е имал помощник 
срещу безсилието. И Го прославяй с възвеличаване! (17:110-111) 

Полза: Трябва да се стане за намаза техеджуд в нощта срещу петък, 
да се кланят два ракята намаз и след това да се напишат тези айети 
върху стъклена чиния с шафран, разреден с розова вода. След това 
да се измие написаното с малко вода и да се събере в някакъв съд. 
След като се кланя сутрешния намаз, трябва да се прочете 7 пъти 
сура еш-Шерх (№94) и да се духне във водата. Тогава да се направи 
дуа, че Аллах е Онзи, Който премахва мързела и сънливостта и Той е 
Онзи, Който дава помощ и напътствие да се кланя намаз с искреност. 
След това трябва да се изпие водата и човек ще бъде вдъхновен да 
кланя намаз с любов и искреност в точните времена за това, 
иншаАллах. 

 

20. За подбуда да се вършат добри дела 

А:  َُبِصري
 الْ

Превод: Всевиждащия 

Полза: Който чете това име на Аллах 100 пъти след всеки петъчен 
намаз, неговото сърце ще стане чисто и той ще може да върши добри 
дела, иншаАллах. 
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Б:  ُ َقّيُوم
 الْ

Превод: Вечносъществуващия, Неизменния 

Полза: Който чете това име на Аллах много, мързелът и желанието за 
много сън няма да го надвият. А който чете това име на Аллах след 
като кланя сутрешния намаз до изгрева на слънцето, той ще получи 
вдъхновение да се подчинява на Аллах и да Му служи порядъчно. 

 
21. За предпазване от лоши постъпки 

َمِتنيُ 
 الْ

Превод: Непоколебимия 

Полза: Ако някой прочете това име на Аллах няколко пъти, след това 
духне към мъж или жена, които се знае, че вършат лоши дела, те ще 
престанат да правят това в бъдеще, иншаАллах. 

 

22. За задоволството на Аллах 

َعفُّوُ 
 الْ

Превод: Прощаващия, Извиняващия 

Полза: Който желае греховете му да бъдат опростени и да спечели 
задоволството на Аллах Теаля, нека да чете това име на Аллах много. 

 

23. За премахване на трудност 

ُ  َوِنْعَم الَْوِكيُل  ﴾١٧٣﴿ َحْسبُنَا اّهللاَ  
Превод: Достатъчен ни е Аллах. Колко прекрасен Довереник е Той! 
(3:173) 
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Полза: Постоянното четене на този айет е много полезно за 
премахването на всякакви трудности и нещастия. 

 

24. За сигурно приемане на дуата 
А: 

َماَواِت  َخْلِق  ِىف  ِإّنَ  اِر  الّلَْيِل  ِف َواْخِتَال  ْرِض َواْألَ  الّسَ َ َ ّ ُ  َياٍت َالٰ  َوال ِ ِأل  ْلَباِب اْأل  و
ِينَ اَ ﴾١٩٠﴿ َ َ  َيْذكُُروَن  ّ َ  َوقُُعودًا ِقَياًما اّهللاَ ْم  َوَع ِ ِ ُروَن  ُجنُو  َخْلِق  ِىف  َوَيَتَفّكَ

َماَواِت   النَّاِر  َعَذاَب  فَِقنَا ُسْبَحاَنَك  َباِطًال  َذاٰه  َخلَْقَت  َما َرّبَنَا ْرِض َواْألَ  الّسَ
 َرّبَنَآ﴾١٩٢﴿ أَْنَصاٍر  ِمْن  لِلّظَالِِمنيَ  َوَما أَْخَزْيَتهُ  فََقْد  النَّاَر  تُْدِخِل  َمْن  ِإّنََك  َرّبَنَآ﴾١٩١﴿
ِْعنَا ِإّنَنَا ٰ  ِبَرِبُّكْم  ِمنُوااٰ  أَْن  يَمانِ لِْإلِ  يُنَاِدى مُنَاِدًيا َ  ذُنُوَبنَا لَنَا فَاْغِفْر  َرّبَنَا َمنَّافَا

ْر  َ  َوَعْدَتنَا َما ِتنَاَواٰ  َرّبَنَا﴾١٩٣﴿ ْبَراِر اْألَ  َمَع  َوَتَوفَّنَا َسِيَّئاِتنَا َعنَّا َوَكِفّ  ُرُسِلَك  َع
  ﴾١٩٤﴿ الِْميَعادَ  تُْخِلُف  َال  ِإّنََك  الِْقَياَمِة  َيْومَ  تُْخِزَنا َوَال 

Превод: В сътворяването на небесата и на земята, и в промяната на 
нощта и деня има знамения за разумните, които споменават Аллах и 
прави, и седнали, и легнали на хълбок, и размишляват за 
сътворяването на небесата и на земята: “Господарю наш, Ти не си 
сътворил това напразно. Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на 
Огъня! Господарю наш, когото вкараш в Огъня, опозорил си го. За 
угнетителите няма избавители. Господарю наш, чухме вестител да 
зове към вярата: “Вярвайте в своя Господар!” И повярвахме. 
Господарю наш, опрости греховете ни и отмахни от нас лошите ни 
постъпки, и ни прибери с праведниците! И дари ни, Господарю, онова, 
което си ни обещал чрез Твоите пратеници, и не ни опозорявай в Деня 
на възкресението! Ти никога не нарушаваш обещанието.” (3:190-194) 

Полза: Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е чел тези 
айети след намаза техеджуд. Това е достатъчно доказателство, че 
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тези айети осигуряват приемането на дуата, която се отправя след 
прочитането им, както и приемането на дуите, които се съдържат в 
айетите, иншаАллах. 

Б: 

ُْم َجآ َوِإذَا ْ َ  َحّتَى نُْؤِمنَ  لَْن  َقالُوا َيةٌ اٰ  ءَ ُ  َمآ ِمْثَل  نُْؤ َ أ ِ ِ  ُرُسُل  و ُ اَ  اّهللاَ  َحْيُث  أَْعلَُم  ّهللاَ
  ﴾١٢٤﴿ ِرَسالََتهُ  َيْجَعُل 

Превод: И когато дойдеше при тях знамение, казваха: “Не ще 
повярваме, додето не ни се даде същото, което бе дадено и на 
пратениците на Аллах.” Аллах най-добре знае къде да положи Своето 
послание. (6:124) 

Полза: Който отправи дуа между двете имена на Аллах, които се 
съдържат в тези айети, дуата му ще бъде приета. 

В: 

ُ  َرّبَُكْم  اْسَتْغِفُروا فَقُْلُت    اًرا َكاَن  ِإّنَه َمآ يُْرِسِل ﴾١٠﴿ َغّفَ  َعلَْيُكْم  ءَ الّسَ
 لَُكْم  َوَيْجَعْل  َجنَّاٍت  لَُكْم  َوَيْجَعْل  َوَبنِنيَ  ِبأَْمَواٍل  َويُْمِدْدكُْم ﴾١١﴿ ِمْدَراًرا
اًرا َ
ْ   ﴾١٢﴿ أَ

Превод: И казвах: “Молете вашия Господ за опрощение  Той е 
многоопрощаващ, за да ви праща обилен дъжд от небето, и да ви 
подкрепя с имоти и синове, и да сторва за вас градини, и да сторва за 
вас реки. (71:10-12) 

Полза: От тези айети се разбира, че който отправя дуа, след като е 
потърсил прошка (истигфар) от Аллах, то дуата му ще бъде приета, 
иншаАллах. 

Г:  الُْمِجيُب 
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Превод: Всеотговарящия 

Полза: За да се осигури приемането на дуата, човек трябва да 
спомене няколко пъти това име на Аллах по време на дуата. 

 

25. За задоволяване на нуждите 

А:  ٰ ٓس ُسوَرةُ   
Полза: Който прочете сура Йасин (№36) 41 пъти, ще открие, че това е 
много ползотворно за задоволяването на всяка нужда. Ако затворник я 
прочете, ще бъде освободен скоро. Ако човек, изпълнен със страх от 
нещо, я прочете, страхът му ще бъде премахнат. Ако болен я прочете, 
ще бъде излекуван. Ако гладен я прочете, ще намери средства за 
задоволи глада си, иншаАллах. 

Б: 

ُ  َحْسِبَى  فَقُْل  َتَولَّْوا فَِإْن  ٓ  اّهللاَ َ  َال ٰ ِش  َرّبُ  َوُهَو  َتَوّكَْلُت  َعلَْيهِ  ُهَو  ِإّالَ  ِإ ْ َ
ِ  الْ  الَْعِظ

﴿١٢٩﴾  
Превод: А отметнат ли се, кажи: “Достатъчен ми е Аллах! Няма друг 
Бог освен Него! На Него се уповавам. Той е Господарят на великия 
Трон.” (9:129) 

Полза: Ебу-д-Дерда (радийаллаху анх) е казал, че който прочете този 
айет 100 пъти, всички негови нужди, свързани с този свят или с 
ахирета, ще бъдат задоволени. 

Лейс бин Саад (радийаллаху анх) предава, че един човек си счупил 
крака при злополука. Той чул някой да му предлага: „Сложи си пръста 
на засегнатата част и прочети този айет!” Той прочел този айет и 
кракът му оздравял за кратко време.  

Предадено е също, че, който прочете този айет 100 пъти, той няма да 
умре от удавяне, падане или намушкване с желязо от друг, т.е. ще 
умре по естествен начин. 
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26. За подобряване на паметта 

ْ ﴾٢٥﴿ َصْدِرى ِ  اْشَرْح  َرِبّ  ّ ِ َ ٓ  َو  ِمْن  ُعْقَدةً  َواْحلُْل ﴾٢٦﴿ أَْمِرى ِ
﴿ ِ ِ  َيْفَقُهوا﴾٢٧لَِسا   ﴾٢٨﴿ َقْو

Превод: Господарю мой, разтвори гръдта ми! И улесни делото ми! И 
развържи възела на езика ми, за да разбират словото ми! (20:25-28) 

Полза: Тези айети трябва да се четат 20 пъти след сутрешния намаз, 
за да се подобри паметта и да се напредне в знанието.  

 

27. За препитание 

ِ  ِبَيِد  الَْفْضَل  ِإّنَ  قُْل  ُ ََشآ  َمْن  يُْؤِتيهِ  اّهللاَ ُ   ء ٌ  َواِسٌع  َواّهللاَ َِتٖه َيْخَتّصُ ﴾٧٣﴿ َعِل ْ  َمْن  ِبَر
ُ ََشآ ُ  ء ِ  الَْفْضِل  ذُو َواّهللاَ َعِظ

  ﴾٧٤﴿ الْ
Превод: Кажи: “Благодатта е в Ръката на Аллах. Дарява я комуто 
пожелае.” Аллах е всеобхватен, всезнаещ. Той отличава с милостта 
Си когото пожелае. Аллах е Владетелят на великата благодат. (3:73-
74) 

Полза: За успех в работата, човек трябва напише този айет на парче 
плат, взето от дрехата на праведен човек, след което да го окачи на 
стената на къщата или магазина си. Всичко това трябва да стане в 
четвъртък и с абдест. Работата му ще процъфти и ще постигне 
успехи, иншаАллах. 

Ако тези айети се напишат като муска, която се носи на ръката на 
безработен човек, той ще намери подходяща работа, иншаАллах. 
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28. За вечно щастие 

ُ  َوَما َ ُ  َجَع ى ِإّالَ  اّهللاَ َ
ْ ِنَّ  ُ ِ  ِعنِْد  ِمْن  ِإّالَ  النَّْصُر  َوَما قُلُوبُُكْم  ِبهٖ   َولَِتْطَم َ  ِإّنَ  اّهللاَ  اّهللاَ

ٌ  َعِزيٌز    ﴾١٠﴿ َحِك
Превод: Аллах стори това само за радостна вест и за да се успокоят с 
него сърцата ви. Помощта е единствено от Аллах. Аллах е всемогъщ, 
премъдър. (8:10) 

Полза: Който напише този айет на лист хартия и след това го постави 
под камъка на пръстена си, той ще бъде предпазен от всякакви 
проблеми и нещастия и винаги ще бъде щастлив и победоносен, 
иншаАллах. 

 

29. За премахване на страха и мъката 

ٓس ٰ  ُسوَرةُ     ، ُسوَرةُ النُّوِر   

Полза: Четенето на сура ен-Нур (№24) е много полезно за 
премахването на страха и мъката. Също четенето на сура Йасин 
(№36) е полезно за премахването на всякакъв вид страхове, особено 
когато някой се страхува за живота си. Ибн-ул-Келби предава, че 
животът на един човек бил застрашен. Той разказал това на един 
учен, който го посъветвал да чете сура Йасин преди всяко излизане от 
вкъщи. Човекът направил това и винаги когато заставал пред врага, 
последният не можел да го види. 

 

30. За улесняване на трудна задача 

 ُ  َيا اّهللاَ
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Полза: Който извърши гусл в петък преди петъчния намаз, облече се 
с хубави дрехи и прочете 200 пъти името на Аллах, неговите трудни 
задачи, ще бъдат улеснени чрез милостта на Аллах. 

 

31. За реализиране на целта 

 الَْماِنعُ 
Превод: Препятстващия  

Полза: Който намира дадена задача труда за осъществяване заради 
пречки или трудности, трябва да чете това име на Аллах. ИншаАллах, 
пречките му ще бъдат премахнати при условие, че той чете това име 
сутрин и вечер. 

 

32. За осъществяване на брак 

ّنَ  َوَال  َ  َعْينَْيَك  َتُمّدَ ُْم  أَْزَواًجا ِبهِٓ  َمّتَْعنَا َما ِإ ْ ُْنَيا الَْحَياةِ  َزْهَرةَ  ِم ّ ُْم  ا َ  فِيهِ  لِنَْفِت
َال  أَْهلََك  َوأْمُْر ﴾١٣١﴿ َوأَْبَقى َخْريٌ  َرِبَّك  َوِرْزقُ  ا َواْصطَِربْ  ةِ ِبالّصَ َ

ْ  َْسأَلَُك  َال  َعَل
  ﴾١٣٢﴿ لِلّتَْقَوى َوالَْعاِقَبةُ  َنْرُزقَُك  َنْحنُ  ِرْزًقا

Превод: И не напрягай очите си с копнеж към онова от прелестите на 
земния живот, което дадохме на някои от тях, за да ги изпитаме с него! 
Препитанието на твоя Господар е най-доброто и дълговечното. И 
повели на твоето семейство да отслужва молитвата, и самият ти 
постоянствай в нея! И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти 
даваме препитание. Краят принадлежи на богобоязливостта. (20:131-
132) 

Полза: Който желае да се ожени, трябва да напише тези айети и да ги 
носи като муска. ИншаАллах, скоро ще се ожени. Ако болен ги носи, 
скоро ще се излекува. Ако беден ги носи, скоро ще намери препитание 
чрез милостта на Аллах. 
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Който желае да получава предложения за дъщеря си, трябва да 
напише сура ел-Ахзаб (№33) на хартия, да я потопи във съд с вода и 
да постави съда на безопасно място вкъщи. ИншаАллах, ще започнат 
да идват много предложения. 

 

33. За удовлетворяване на съпруга 

ِ  دُونِ  ِمْن  َيّتَِخذُ  َمْن  النَّاِس  َوِمنَ  ُْم  أَْنَدادًا اّهللاَ َ ِ  َكُحِبّ  يُِحّبُو ينَ  اّهللاَ ِ َ ّ ُ اٰ  َوا  أََشّدُ  آو ـَمن
ِ  حُّبًا َ ينَ  َيَرى َولَْو  ِهللاّ ِ َ ّ ةَ  أَّنَ  الَْعَذاَب  َيَرْوَن  ِإذْ  اَظلَُمٓو  ا قُّوَ

ِ  الْ َ ِيًعا ِهللاّ َ  َوأَّنَ  َ  َشِديدُ  اّهللاَ
  ﴾١٦٥﴿ الَْعَذاِب 

Превод: А някои от хората приемат за богове други вместо Аллах, 
обичат ги, както Аллах трябва да се обича. А които вярват, най-силно 
обичат Аллах. И ако угнетителите можеха да съзрат, когато видят 
мъчението, че цялата сила е на Аллах и че Аллах е суров в 
мъчението. (2:165) 

Полза: Жена, чийто съпруг й е ядосан и разгневен поради някаква 
причина, трябва да прочете този айет веднъж и да духне върху вкусно 
ястие, след което да го даде на мъжа да го изяде. Отношението и 
поведението на мъжа скоро ще се променят, иншаАллах. 

 

34. За спечелване любовта на съпругата 

А:  ُسوَرةُ يُوُسَف 
Полза: Който напише сура Юсуф (№12) на хартия и я носи като муска, 
скоро съпругата му ще покаже любов и привързаност към него, 
иншаАллах. 

Б: الُْمْغنِى 
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Превод: Обогатяващия 

Полза: Ако мъжът държи в ума си това име на Аллах, докато се 
съвокуплява с жена си, тя скоро ще му отговори с много любов и 
привързаност. 

 

35. За сдобиване със син 

ُْنَك  ِمْن  ِ  َهْب  َرِبّ  ّيَةً  َ ِيعُ  ِإّنََك  َطِيَّبةً  ذُِرّ َُعآ َ ّ   ﴾٣٨﴿ ءِ ا
Превод: Господарю мой, дари ми от Теб добро потомство! Ти си 
Чуващия зова.” (3:38) 

Полза: Човек, който желае да има чист и праведен син, трябва да 
чете този айет много. 

Който чете този айет 3 пъти след всеки намаз, Аллах ще го дари с 
добри и праведни деца. 

 

36. За премахване на безплодието 
А: 

َْت  نًاقُْراٰ  أَّنَ  َولَْو  َ  ِبهِ  كُِلَّم  أَْو  ْرُض اْألَ  ِبهِ  قُِطَّعْت  أَْو  الِْجَبالُ  ِبهِ  ُسِريّ َمْو
ِ  َبْل  الْ َ  ْمُر اْألَ  ِهللاّ

ِيًعا َ ﴿٣١﴾  
Превод: И да имаше такъв Коран, с който да се раздвижат планините 
или да се прореже с него земята, или да се говори чрез него с 
мъртвите... Да, на Аллах е цялата повеля. (13:31) 

Полза: Този айет трябва да се напише с шафран върху лист хартия, 
да се направи като муска, която да бъде носена около шията на 
безплодната жена. Нейната безплодност ще бъде излекувана, 
иншаАллах. 
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Б:  َِباِرئُ            الُْمَصّو
ُر الْ  

Превод: Създателя; Ваятеля  

Полза: Ако безплодна жена говее 7 дни подред и разговява с вода (не 
трябва да яде храна преди това), след това да прочита тези имена на 
Аллах по 21 пъти, скоро ще забременее, иншаАллах. 

 

 

37. Против помятане  

ُ اَ  ُ اْألَ  َتِغيُض  َوَما أُْنثَى كُّلُ  َتْحِمُل  َما َيْعلَُم  ّهللاَ ُ  َوَما ْرَحام ْ  َوكُّلُ  َتْزَداد ُ  ءٍ َ  ِعنَْده
  ﴾٨﴿ ِبِمْقَداٍر 

َ  ِإّنَ  َرّبَُكْم  اّتَقُوا النَّاُس  َهاـأَّيُ  َيآ َ اَعِة  َزلَْز ْ  الّسَ ٌ  ءٌ َ   ﴾١﴿ َعِظ
Превод: Аллах знае какво носи всяка бременна и колко намаляват 
утробите, и колко се увеличават, и всяко нещо е с мярка при Него. 
(13:8) 

О, хора, бойте се от вашия Господар! Сътресението в Часа е нещо 
ужасно. (22:1) 

Полза: Ако жена се опасява от помятане, тези айети трябва да бъдат 
написани на хартия и да се носят като муска около кръста по такъв 
начин, че муската да е на корема. (Муската трябва да е увита в плат, 
за да се избегне неуважение към Корана.) 
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38. Против родилни мъки 

ينَ  َيَر  أََولَْم  ِ َ ّ َماَواِت  أَّنَ  اَكَفُرٓو  ا  ِمنَ  َوَجَعْلنَا ُهَما فََفَتْقنَا َرْتًقا َكاَنَتا ْرَض َواْألَ  الّسَ
ْ   كُّلَ  ءِ الَْمآ ٍّ   ءٍ َ   ﴾٣٠﴿ يُْؤِمنُوَن  أَفََال  َ

Превод: Не виждат ли неверниците, че небесата и земята бяха 
съединени, а Ние ги разделихме? И сторихме от водата всяко живо 
същество. Не ще ли повярват? (21:30) 

Полза: Ако жена е с родилни мъки, някой трябва да прочете този айет 
и да духне към корема или гърба на жената. Този айет може да се 
носи и като муска от жената. ИншаАллах, това ще причини бързо и по-
малко болезнено раждане. 

 

39. За бързо раждане на бебе 

ا َما َوأَلَْقْت  َ ا َوأَِذَنْت ﴾٤﴿ َوَتَخّلَْت  فِ َ ِّ ْت  لَِر   ﴾٥﴿ َوحُّقَ
Превод: И изхвърли онова, което е в нея, и се опразни, и се вслуша в 
своя Господар, и се подчини. (84:4-5) 

Полза: Този айет трябва да се напише на хартия и да се направи като 
муска, след което да се привърже около лявото бедро на жената с 
родилни болки. ИншаАллах, тя веднага ще роди и без големи 
трудности. 

 

40. За увеличаване на майчиното мляко 

ٓس ٰ   ُسوَرةُ   
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Полза: Сура Йасин (№36) трябва да се напише на тепсия с шафран. 
След това тепсията да се измие с вода и да се изпие от майката. 
ИншаАллах, млякото й ще се увеличи. 

 

41. За отбиване на бебе 

اْلُربُوِج   ُسوَرةُ   

Полза: Ако родителите на детето желаят то да спре да пие мляко от 
майката, сура ел-Бурудж (№85) трябва да се напише на хартия и 
детето да я носи като муска. ИншаАллах, то ще спре да иска мляко от 
майката без големи трудности. 

 

42. За раждане на момче 

َمِتنيُ 
 الْ

Превод: Непоколебимия 

Полза: За да се роди момче, върху корема на жената трябва да се 
направят 70 въображаеми кръгчета с пръста, като на всяко кръгче се 
чете това име на Аллах. 

 

43. За предпазване на децата от детски болести 

 ّ ِ ْلُت  ِإ َ  َتَوّكَ ِ  َع ّ  اّهللاَ ِ آ ِخٌذ اٰ  ُهَو  ِإّالَ  ّبٍَة َدآ ِمْن  َما َوَرِبُّكْم  َر َ ِ ّ  ِإّنَ  ِبنَاِصَي ِ َ  َر  َع
ٍ  ِصَراٍط    ﴾٥٦﴿مُْسَتِق

Превод: Аз се уповавам на Аллах, моя Господар и вашия Господар. 
Няма твар, която Той да не държи под Своя власт. Моят Господ е на 
Правия път. (11:56) 
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Полза: Този айет трябва да бъде написан на хартия и да се носи от 
детето като муска за защита срещу болести, които нормално засягат 
децата. 

 

44. За защита на децата от уроки, страх и плач 

َ  َرةُ ُسو ِإْبَراِه  
Полза: Сура Ибрахим (№14) трябва да се напише на хартия и да се 
носи от детето като муска. 

 

45. За защита на децата от вредни насекоми 

ِ   ُسوَرةُ  َ الَْب  

Полза: Сура ел-Белед (№90) трябва да се напише на хартия и да се 
носи от детето като муска. 

 

46. За здравословно израстване на децата 

ٓى  ِ َ ّ ْ  كُّلَ  أَْحَسنَ  اَ َ ﴾٧﴿ ِطٍني  ِمْن  َْسانِ اْإلِ  َخْلَق  َوَبَدأَ  َخلََقهُ  ءٍ َ ّ ُ  َجَعَل  ُ َ  ِمْن  َْس
ٍ ُسَال  َ ﴾٨﴿ َمِهٍني  ءٍ َمآ ِمْن  َ ّ ُ  ُ اه ْمَع  لَُكُم  َوَجَعَل  ُروِحهٖ ِمْن  فِيهِ  َوَنَفَخ  َسّوَ  الّسَ

َدةَ َواْألَ  ْبَصاَر َواْألَ  ِ   ﴾٩﴿ َْشُكُروَن  َما َقِليًال  فْ
Превод: Който сътвори със съвършенство всяко нещо и начена 
сътворяването на човека от глина. После Той сътвори потомството му 
от капка нищожна вода. После го осъразмери и му вдъхна от Своя дух. 
И стори за вас слуха и зрението, и сърцата. Колко малко сте 
признателни! (32:7-9) 
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Полза: След като бебето е минало 70 дни, тези айети трябва да се 
напишат върху стъклена чиния с шафран. След това чинията да се 
измие с дъждовна вода и водата да се раздели на две части. Едната 
част трябва да се смеси с храната на бебето, а другата да се пие от 
детето 7 дни последователно. С една част от водата може да се 
измие лицето на бебето. 

 

47. За полова сила 

َمآ  فَنِْعَم  فََرْشنَاَها ْرَض َواْألَ ﴾ ٤٧﴿ لَُموِسُعوَن  َوِإّنَا ِبأَْيٍد  َبنَْينَاَها  ءَ َوالّسَ
  ﴾٤٨﴿ الَْماِهُدوَن 

Превод: И небето изградихме с [Нашата] сила. Ние даваме простор. И 
земята Ние разстлахме. Колко прекрасно разстиламе! (51:47-48) 

Полза: Предава се, че веднъж Хасан ел-Басри бил осведомен за мъж, 
който се оженил, но нямал полова сила. Той поискал 2 сварени яйца, 
махнал черупките им, прочел първия айет, духнал към едно от яйцата 
и го дал на мъжа да го изяде. След това прочел втория айет, духнал 
към другото яйце и го дал на съпругата на мъжа да го изяде.  

 

48. За изобилие в препитанието 
А: 

ُ اَ  ُ ََشآ َمْن  َيْرُزقُ  ِبِعَباِدهٖ لَِطيٌف  ّهللاَ َقِوّىُ  َوُهَو  ء
  ﴾١٩﴿ الَْعِزيُز  الْ

Превод: Аллах е жалостив към Своите раби. Дава Той препитание на 
когото пожелае. Той е Всесилния, Всемогъщия. (42:19) 

Полза: За увеличаване на препитанието (ризк), този айет трябва да се 
чете много след всеки намаз. 

Б: 
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ْل  َوَمْن  َ  َيَتَوّكَ ِ  َع ُ  فَُهَو  اّهللاَ َ  ِإّنَ  َحْسبُه ُ  َجَعَل  َقْد  أَْمِرهٖ َبالِغُ  اّهللاَ ْ  لُِكِلّ   اّهللاَ  َقْدًرا ءٍ َ
﴿٣﴾  

Превод: И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен. Аллах 
осъществява Своята повеля. Аллах направи мярка за всяко нещо. 
(65:13) 

Полза: Прекомерното четене на този айет е много полезно за 
премахване на бедността. Ако се чете за някаква друга цел, тя ще се 
постигне, иншаАллах. 

В:  ُالَْقلَِم  ُسوَرة  
Полза: Четенето на сура ел-Калем (№68) в намазите става причина за 
премахване на бедността. 

Г:  ُاِرَعِة الَْق   ُسوَرة  

Полза: Четенето на сура ел-Кариа (№101) помага за увеличаване на 
препитанието. 

Д: الُْمْغنِى 
Превод: Обогатяващия 

Полза: Четенето на това име на Аллах 1100 пъти и на сура ел-
Музземмил (№73) 40 пъти (или най-малко 11 пъти) е много полезно за 
задоволяване на сърцето. 

 

49. За спечелване на препитанието без трудности 

 ُسوَرةُ الَْفاِتَحِة 
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Полза: Четенето на сура ел-Фатиха (№1) 111 пъти в последната част 
на нощта иншаАллах ще е много полезно за спечелването на 
препитанието без много трудности. 

 

50. За изобилие от разкош 

 َمالُِك الُْمْلِك 
Превод: Владетеля на владението 

Полза: Който чете много това име на Аллах, луксовете на живота ще 
бъдат в изобилие за него чрез милостта на Аллах. 

 

51. За берекет 

 ُسوَرةُ الِْحْجِر 
Полза: Който държи препис на сура ел-Хиджр (№15) в джоба си, ще 
види, че това е много полезно за придобиване на берекет в дохода. 
Освен това, той няма да бъде разочарован от някого, който прави 
сделки и търгува с него. 

 

52. За изплащане на дълг 

َ  قُِل  ّ ُ َ ِ  الُْمْلِك  َمالَِك  الّل ُ ََشآ َمْن  الُْمْلَك  تُْؤ ْن  الُْمْلَك  َوَتنِْزعُ  ء ُ ََشآ ِمّمَ  َمْن  َوتُِعّزُ  ء
ُ ََشآ ُ ََشآ َمْن  َوتُِذّلُ  ء ُ  ِبَيِدَك  ء َخْري

َ  ِإّنََك  الْ ْ  كُِلّ  َع   ﴾٢٦﴿ َقِديٌر  ءٍ َ
Превод: Кажи: “О, Аллах, Владетелю на владението, Ти даряваш 
владението на когото пожелаеш и отнемаш владението от когото 
пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото 
пожелаеш. Доброто е в Твоята Ръка. Ти за всяко нещо имаш сила. 
(3:26) 
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Полза: Който чете този айет 7 пъти след сутрешния и вечерния 
(акшам) намаз, Аллах ще му даде средства да изплати дълговете си. 

 

53. Да се харесаш на някого, дарен със сила 
А: 

ْ اٰ  َكْم  ُ ْل  َوَمْن  َبِيّنٍَة  َيٍة اٰ  ِمْن  َتْينَا ِ  ِنْعَمةَ  يَُبِدّ َ  فَِإّنَ  ءَْتهُ َجآ َما َبْعِد  ِمْن  اّهللاَ  الِْعَقاِب  َشِديدُ  اّهللاَ
﴿٢١١﴾  

Превод: Колко ясни знамения им дадохме! А който подмени 
благодатта на Аллах, след като е дошла при него, наистина Аллах е 
суров в наказанието. (2:211) 

Полза: Който прочете този айет 3 пъти и духне към себе си, след 
което отиде при човека, дарен със сила (началник, съдия и т.н.), той 
ще покаже повече отзивчивост и снизходителност, иншаАллах. 

Б: 

ِ  ُسْبَحاَن  َ  اّهللاَ ا َوَتَعا كُوَن  َعّمَ ِ ْ ْ  تُِكّنُ  َما َيْعلَُم  َوَرّبَُك  ﴾٦٨﴿ ُ ُ  َوَما ُصُدوُر
ُ  َوُهَو ﴾٦٩﴿ يُْعِلنُوَن  ٓ  اّهللاَ َ  َال ٰ ُ  ُهَو  ِإّالَ  ِإ ُ  ِىف  الَْحْمدُ  َ َ اْأل ُ  ِخَرةِ َواْالٰ  و َ  الُْحْكُم  َو

  ﴾٧٠﴿ تُْرَجُعوَن  َوِإلَْيهِ 
Превод: Пречист е Аллах, превисоко е над онова, с което Го 
съдружават! Твоят Господар знае какво потулват сърцата им и какво 
разкриват. Той е Аллах. Няма друг бог освен Него. Славата 
принадлежи Нему и в земния живот, и в отвъдния. Негово е 
отсъждането и при Него ще бъдете върнати. (28:68-70) 

Полза: Тези айети трябва да се прочетат 7 пъти, ако човек се 
страхува, че неговият противник ще представи лъжливи 
доказателства пред съдията, подтиквайки го да отсъди 
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несправедливо. След като се прочетат 7 пъти, долният айет трябва да 
се прочете 3 пъти преди да се излезе пред съдията. ИншаАллах, 
четящият ще бъде защитен от всякакви грехове и злини. 

 ُ ٓ  َغالٌِب  َواّهللاَ َ   ﴾٢١﴿ أَْمِرهٖ َع
Аллах надделява в Своята повеля. (12:21) 

 

54. За спиране на потисника от неговото потисничество 
А: 

ُض  لَُكْم  أَقُولُ  َمآ فََسَتْذكُُروَن  َ  أَْمِرٓى  َوأُفَِوّ ِ  ِإ َ  ِإّنَ  اّهللاَ   ﴾٤٤﴿ ِبالِْعَبادِ  َبِصريٌ  اّهللاَ
Превод: И ще си припомните какво ви казвам. Аз поверявам своето 
дело на Аллах. Аллах е всезрящ за рабите. (40:44) 

Полза: Който прочете този айет в присъствието на потисника, той ще 
бъде предпазен от неговото потисничество. 

Б:  ّبَاُر الَْج  

Превод: Всеподчиняващия 

Полза: Който чете това име на Аллах 216 пъти сутрин и вечер, ще 
бъде предпазен от потисничеството на потисника. 

В:  َُخِبري
 الْ

Превод: Всесведущия, Всеизвестния  

Полза: Прекомерното четене на това име на Аллах 7 дни подред носи 
следните ползи: всеки таен въпрос ще бъде разгадан и човек ще се 
отърве от потисническите лапи на потисника. 

Г:  َُقِوّى
 الْ
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Превод: Всесилния 

Полза: Прекомерното четене на това име на Аллах е много полезно. 
Ако паднал духом човек го чете, той ще стане решителен. Ако слаб 
човек го чете, той ще стане смел. Ако потиснат човек го чете, той ще 
спечели победа над потисника. 

 

55. За изгонване на потисник от град 

َ  َوأَلَْقْينَا ُسلَْيَماَن  فََتنَّا َولََقْد  َ  َجَسًداكُْرِسِيّهٖ   َع ّ   ﴾٣٤﴿ أََناَب  ُ
Превод: Вече изпитахме Сулейман. И на неговия престол сложихме 
[чуждо] тяло. После той се разкая. (38:34) 

Полза: Този айет трябва да се прочете веднъж и да се духне към 7 
ечемични зърна, за да се предотврати вредата на потисник и да стане 
причина той да напусне града. Ечемичните зърна трябва да бъдат 
хвърлени в кладенец. Това трябва да се прави 7 дни последователно. 
Потисникът ще напусне града за добро, иншаАллах. Има две условия, 
за да бъде това дело ефективно:  

- въздържание от полово сношение 

- това дело не трябва да се прави срещу човек, който не го заслужава, 
в противен случай има опасност от нещастие и разруха за човека, 
който го прави без извинение. 

 

56. За уважение 

ْكَراِم   ذُو الَْجَالِل َواْإلِ
Превод: Притежателя на величието и почитта 

Полза: Който чете много това име на Аллах, ще спечели уважение и 
почит, иншаАллах. 
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57. За да се заобича някого 
А: 

ُْم  ُ ّ ٍ  َويُِحّبُوَنهُ  يُِح َ ّ َ  أَِذ ُمْؤِمنِنيَ  َع
ةٍ  الْ َ  أَِعّزَ   ﴾٥٤﴿ اْلَكافِِرينَ  َع

Превод: Той ще ги обича и те ще Го обичат - смирени пред 
вярващите, могъщи пред неверниците. (5:54) 

Полза: Ако този айет се прочете, духне се към бонбон или някакво 
ястие и се даде на човека, когото се желае да бъде заобичан, 
иншаАллах, този човек ще бъде заобичан. 

Б: 

ْض  يُوُسُف  ِ ْ ْنِبِك  َواْسَتْغِفِرى َذاٰه  َعْن  أَ َ ِنيَ  ِمنَ  كُنِْت  ِإّنَِك  ِ  َوَقاَل ﴾٢٩﴿ اْلَخاِط
ُ  الَْمِدينَِة  ِىف  ِْسَوةٌ  ُ  الَْعِزيِز  اْمَرأَة  ِىف  لَنََراَها ِإّنَا حُّبًا َشَغَفَها َقْد  َنْفِسهٖ َعْن  فََتاَها تَُراِود

  ﴾٣٠﴿ مُِبٍني  َضالٍل 
Превод: Юсуф, не споменавай това! А ти, жено, моли опрощение за 
своето прегрешение! Ти си от съгрешилите.” И заговориха жени в 
града: “Жената на господаря съблазнява своя слуга. Омая се по него 
от любов. Виждаме, че тя е в явно заблуждение.” (12:29-30) 

Полза: Трябва да се направи същото като в А. 

 

 

58. За любов между съпруг и съпруга 
А: 
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ْ  ِىف  َما َوَنَزْعنَا ِ ُم  ِمْن  َتْجِرى ِغّلٍ  ِمْن  ُصُدوِر ِ ِ اُر اْألَ  َتْح َ
ِ  الَْحْمدُ  َوَقالُوا ْ َ ِى ِهللاّ َ ّ  ا

ٰ  َهَداَنا َتِدَى  كُنَّا َوَما َذاِ ْ َ ٓ  لِ ُ  َهَداَنا أَْن  لَْوَال نَا ُرُسُل  ءَْت َجآ لََقْد   اّهللاَ  اَونُودُٓو  ِباْلَحِقّ  َرِبّ
ُ  ِتْلُكُم  أَْن  ْ  ِبَما أُوِرْثتُُموَها الَْجنَّة ُ ﴾٤٣﴿ َتْعَملُوَن  كُنْ  

Превод: И ще премахнем от сърцата им всяка омраза. Ще текат сред 
тях реките. И ще казват: “Слава на Аллах, който ни напъти за това! 
Нямаше да сме на правия път, ако Аллах не бе ни напътил. 
Пратениците на нашия Господар дойдоха с истината.” И ще бъдат 
призовани: “Ето го Рая, оставен ви в наследство заради онова, което 
сте вършили.” (7:43) 

Полза: Този айет трябва да се напише въображаемо върху лист 
хартия, поставен върху някакви сладки, с наострен бамбуков писец, 
след което тези сладки да се дадат на съпруга и съпругата. 
ИншаАллах, те ще се заобичат. 

Б:  ُ ّ ِ َو
 الْ

Превод: Приближения, Покровителя 

Полза: Прекомерното четене на това име на Аллах от съпруга ще 
стане причина съпругът и съпругата да се заобичат, иншаАллах. 

 

59. За връщане на правото си 

 الُْمِذّلُ 
Превод: Унизяващия 

Полза: Който не може да възвърне правото си (пари, собственост и 
т.н.) от друг човек, защото той закъснява, увърта и се оправдава, това 
име на Аллах трябва да се чете много (400-500 пъти или повече). 
ИншаАллах, неговото право ще бъде върнато. 
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60. За приемане в обществото 
А: 

ُ  َحْسَبَك  فَِإّنَ  َيْخَدُعوَك  أَْن  ايُِريُدٓو  َوِإْن  ٓى  ُهَو  اّهللاَ ِ َ ّ  َوِباْلُمْؤِمنِنيَ  ِبنَْصِرهٖ أَّيََدَك  ا
ْم  َبْنيَ  َوأَلََّف ﴾٦٢﴿ ِ ِ ِيًعا ْرِض اْألَ  ِىف  َما أَْنَفْقَت  لَْو  قُلُو ْم  َبْنيَ  أَلَّْفَت  َمآ َ ِ ِ  قُلُو

َ  َولَِكنَّ  ُْم  أَلََّف  اّهللاَ َ ُ  َبْي ٌ  َعِزيٌز  ِإّنَه   ﴾٦٣﴿ َحِك
Превод: И поискат ли да те измамят, Аллах ти е достатъчен. Той е, 
Който те подкрепя със Своята помощ и с вярващите. Обединява Той 
сърцата им. А ти и да раздадеш всичко, което е на земята, не би 
обединил сърцата им. Но Аллах ги обедини. Той е всемогъщ, 
премъдър. (8:62-63) 

Полза: Който желае да бъде приет в обществото и да се ползва с 
почит от хората, трябва да напише тези айети по веднъж върху 3 
парчета вълнен плат с различен цвят – зелен, жълт и червен. Това 
трябва да се направи с абдест в първия петък на месец Рамазан 
между петъчния и следобедния намаз. Парчетата плат трябва да се 
зашият в подгъва на шапка и тя да се носи винаги, когато се отива на 
събиране или среща. ИншаАллах, хората ще посрещнат този човек с 
любов, привързаност и уважение. 

Б:  ٍد  ُسوَرةُ مَُحّمَ
Полза: Който напише цялата сура Мухаммед (№47) върху тепсия с 
шафранова вода, след което измие написаното с една чаша вода 
земзем и я изпие, хората ще започнат да го уважават и обичат, 
иншаАллах. 

В:  ُ َكِر
 الْ

Превод: Прещедрия 

Полза: Който чете това име на Аллах много във времето за сън, 
хората ще го уважават. 
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61. За непослушни деца 

ّيَِتٓى  ِىف  ِ  َوأَْصِلْح  ّ  ذُِرّ ِ ّ  ِإلَْيَك  تُْبُت  ِإ ِ ُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  َوِإ
  ﴾١٥﴿ الْ

Превод: И дай ми праведно потомство! Аз се покайвам пред Теб и 
само на Теб се отдавам.” (46:15) 

Полза: Човек, чиито деца са непослушни, трябва да чете този айет 
след всеки намаз. ИншаАллах, скоро ще започнат да слушат. Когато 

се чете   ّيَِتٓى  .на ум трябва да се мисли за децата , ذُِرّ

 

62. За непокорни съпруга и деца 

ِهيدُ   الّشَ
Превод: Свидетеля 

Полза: Който прочете това име на Аллах няколко пъти или 1000 пъти, 
държейки челото на непокорните съпруга или деца, след което духне 
към тях, иншаАллах те ще станат послушни. 

 

63. За спечелване сърцата на хората 

 ٓ ِ  اْلِكَتاِب  َياُت اٰ  ِتْلَك  ٰر ال َحِك
َ  أَْوَحْينَآ أَْن  َعَجًبا لِلنَّاِس  أََكاَن ﴾١﴿ الْ  َرُجٍل  ِإ

ُْم  ْ ِ  النَّاَس  أَْنِذِر  أَْن  ِم ّ ِ َ ينَ  َو ِ َ ّ ُ اٰ  ا ْ  أَّنَ  آو ـَمن ُ ْم  ِعْنَد  ِصْدٍق  َقَدمَ  لَ ِ ِّ  َقاَل  َر
ُ  َرّبَُكُم  ِإّنَ ﴾٢﴿ مُِبنيٌ  لََساِحٌر  َذاٰه  ِإّنَ  الَْكافُِروَن  ِى اّهللاَ َ ّ َماَواِت  َخلََق  ا  الّسَ

َ  أَّيَاٍم  ِسّتَِة  ِىف  ْرَض َواْألَ  ّ َ  اْسَتَوى ُ ِش  َع ْ َ
ُر  الْ  ِإْذِنهٖ  َبْعِد  ِمْن  ِإّالَ  َشِفيٍع  ِمْن  َما ْمَر اْألَ  يَُدِبّ

ُ  لُِكُم ذٰ  ُ  َرّبُُكْم  اّهللاَ   ﴾٣﴿ َتَذّكَُروَن  أَفَال فَاْعبُُدوه
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Превод: Елиф. Лям. Ра. Тези са знаменията на мъдрата Книга. Нима 
е странно за хората, че на мъж измежду тях дадохме откровение: 
“Увещавай хората и благовествай вярващите, че за тях има 
въздигнато място при техния Господар!” Неверниците рекоха: “Този е 
явен магьосник.” Вашият Господар е Аллах, Който сътвори небесата и 
земята в шест дена. После се въздигна [безподобен] Той на Трона, 
управлявайки делата. Никой не се застъпва без Неговото позволение. 
Това е Аллах, вашият Господар! На Него служете! Не ще ли се 
поучите? 

Полза: Който желае да очарова и спечели сърцата на хората, трябва 
да направи следното: да говее на 13-и, 14-и и 15-и Шабан като на 
последния ден трябва да разговее със зеленчуци, оцет, сол и 
ечемичен хляб. Времето между вечерния (акшам) и нощния (ятсъ) 
намаз трябва да се прекара в правене на тесбих колкото човек 
пожелае. След това тези айети трябва да се напишат върху лист 
хартия с шафранова вода и листът да се постави под възглавницата, 
на която се спи. След като се откланя сутрешния намаз, ако човек 
отиде с този лист в джоба си при някого, то той ще бъде посрещнат с 
добре дошъл и с почит, иншаАллах. 

 

64. За разкриване на тайна 
А: Ако случаят е жена 

 أُوِف  ِبَعْهِدٓى  َوأَْوفُوا َعلَْيُكْم  أَْنَعْمُت  الَِّتٓى  ْعَمِتَى نِ  اْذكُُروا ِيَل ِإْسَرآ َبنِٓى  َيا
ًقا أَْنَزلُْت  ِبَمآ ِمنُوا﴾َواٰ ٤٠﴿ فَاْرَهبُونِ  َوِإّيَاَى  ِبَعْهِدكُْم   َوَال  َمَعُكْم  لَِما مَُصِدّ

 ُ َل  آو ـَتُكون ِ  َْشَرتُوا َوَال  ِبهٖ َكافٍِر  أَّوَ  َوَال ﴾٤١﴿ فَاّتَقُونِ  َوِإّيَاَى  َقِليًال  َثَمنًا ِباَٰيا
ُِسوا ْ  الَْحّقَ  َوَتْكتُُموا ِبالَْباِطِل  الَْحّقَ  َتْل ُ   ﴾٤٢﴿ َتْعلَُموَن  َوأَْن

Превод: О, синове на Исраил, помнете Моята благодат, с която ви 
обсипах, и спазвайте своя обет към Мен, за да спазвам и Аз Своя обет 
към вас, и имайте страх от Мен един! И вярвайте в това, което 
низпослах, за да потвърди наличното у вас! И не бъдете първите 
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неверници към него, и не продавайте на никаква цена Моите 
знамения, и бойте се от Мен един! И не смесвайте истината с лъжата, 
и не скривайте истината, когато [я] знаете! (2:40-42) 

Полза: Жена, която е извършила някакво дело, което е неоправдано в 
исляма, и човек желае това да бъде разкрито, трябва да се направи 
следното: да вземе дрехи, носени от момиче, което не е достигнало 
пубертета, и в нощта на събота срещу неделя, 5 часа след залеза, да 
напише тези айети върху дрехите и да ги постави на гърдите на 
жената, докато тя спи. Тя ще разкрие всичко, което е направила.  

Забележка: Това е позволено само ако разследването е оправдано от 
шериата, в противен случай такова разследване може да е пагубно. 

Б: Ако случаят е мъж и жена 

ْ  َوِإذْ  ُ ْ  َنْفًسا َقَتْل ُ
ا فَاّدَاَرأْ َ ُ  فِ ْ  َما مُْخِرٌج  َواّهللاَ ُ ُ  فَقُْلنَا﴾٧٢﴿ َتْكتُُموَن  كُنْ  اْضِربُوه

ِ  لَِك َكٰذ  ِبَبْعِضَها ْ ُ  يُ َ  اّهللاَ َمْو
  ﴾٧٣﴿ َتْعِقلُوَن  لََعّلَُكْم  ٰاَياِتهٖ َويُِريُكْم  الْ

Превод: И когато убихте един човек, спорехте за това. Но Аллах 
разкрива, каквото спотайвате. И рекохме: “Ударете го с част от нея [и 
той ще се съживи]!” Така Аллах съживява мъртъвците и ви показва 
Своите знамения, за да проумеете! (2:72-73) 

Полза: Трябва да се направи същото както при А. 

 

65. При неподчинение 

 ّ ِ ْلُت  ِإ َ  َتَوّكَ ِ  َع ّ  اّهللاَ ِ ا ِخٌذ اٰ  ُهَو  ِإّالَ  ّبٍَة َدآ ِمْن  َما َوَرِبُّكْم  َر َ ِ ّ  ِإّنَ  ِبنَاِصَي ِ َ  َر  َع
ٍ  ِصَراٍط    ﴾٥٦﴿ مُْسَتِق

Превод: Аз се уповавам на Аллах, моя Господар и вашия Господар. 
Няма твар, която Той да не държи под Своя власт. Моят Господар е на 
Правия път. (11:56) 
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Полза: Който е виновен за неподчинение, негов кичур коса трябва да 
се хване с ръка, да се прочете 3 пъти този айет и да се духне към 
човека. ИншаАллах, той ще стане покорен според шериата. 

 

66. За защита от лоши хора и джинове 
А: 

ُ اَ  ٓ  ّهللاَ َ  َال ٰ ُ  ُهَو  ِإّالَ  ِإ ّ َ ُ  اْل َقّيُوم
ُ  َال  الْ ُ  َنْومٌ  َوَال  ِسنَةٌ  َتأْخُُذه َماَواِت  ِىف  َما َ ِىف  َوَما الّسَ

ِى ذَا َمْن  ْرِض اْألَ  َ ّ ُ  َْشَفعُ  ا َده
ْم  َبْنيَ  َما َيْعلَُم  ِبِإْذِنهٖ ِإّالَ  ِعنْ ِ ْ  َوَما أَْيِد ُ  َوَال  َخْلَف

ُ  َوِسَع  ءَ َشآ ِبَما ِإّالَ  ِعْلِمهِٓ  ِمْن  ءٍ َِشْى  يُِحيطُوَن  َماَواِت  كُْرِسّيُه  َوَال  ْرَض َواْألَ  الّسَ
 ُ ُ  َوُهَو  ِحْفظُُهَما َيئُودُه ّ ِ ُ الَْع َعِظ

  ﴾٢٥٥﴿ الْ
Превод: Аллах! Няма друг Бог освен Него - Вечноживия, Вездесъщия! 
Не Го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на 
небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с 
Неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще 
бъде след тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той 
пожелае. Неговият Престол вмества и небесата, и земята, и не Му е 
трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, Превеликия. (2:255) 

Полза: Който чете Айет-ул-Курси (2:255) след всеки намаз, Аллах ще 
го пази от вредите на хората и джиновете. Всъщност, според хадис, 
Шейтана е признал своята неспособност да навреди на онзи, който 
чете Айет-ул-Курси. 

Б:  َفلَِق     ،       ُسوَرةُ النَّاِس
 ُسوَرةُ الْ

Полза: Сурите ел-Феляк (№113) и ен-Нас (№114) са много полезни 
срещу болести, магии, уроки и др. Ако се носят като муска, също е 
полезно. Да се четат и да се духва към някого, също е от полза. Който 
ги чете преди да си легне, ще бъде защитен от всички нещастия. 
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В:  ْخَالِص  ُسوَرةُ اْإلِ
Полза: Сура ел-Ихляс (№112) е полезна срещу лоши хора и джинове, 
вредни животни и насекоми, ако се напише върху кожица от заек и се 
носи като муска. 

Г: 

ُ  َوَال  ُ  َوُهَو  ِحْفظُُهَما َيئُودُه ُ الَْعِظ ّ ِ َع
 ﴾٢٥٥﴿ الْ

 ُ ِنيَ  أَْرَحُم  َوُهَو  َحافِظًا َخْريٌ  فَاّهللاَ ِ ا   ﴾٦٤﴿ الّرَ

  ﴾٧﴿ َماِردٍ  َشْيطَانٍ  كُِلّ  ِمْن  َوِحْفظًا

ٍ  َشْيطَانٍ  كُِلّ  ِمْن  َوَحِفْظنَاَها   ﴾١٧﴿ َرِج

ِ  الَْعِزيِز  َتْقِديُر  لَِك ذٰ  َوِحْفظًا َعِل
  ﴾١٢﴿ الْ

ا َنْفٍس  كُّلُ  ِإْن  ا لَّمَ َ
ْ   ﴾٤﴿ َحافٌِظ  َعلَ

ُ ﴾١٢﴿ لََشِديٌد  َرِبَّك  َبْطَش  ِإّنَ  ُ  الَْغفُوُر  َوُهَو ﴾١٣﴿ َويُِعيدُ  يُْبِدئُ  ُهَو  ِإّنَه َودُود
 الْ

ِش  ذُو﴾١٤﴿ ْ َ
اٌل ﴾١٥﴿ الَْمِجيدُ  الْ  اْلجُنُودِ  َحِديُث  أََتاَك  َهْل ﴾١٦﴿ يُِريدُ  لَِما فَّعَ

ينَ  َبِل ﴾١٨﴿ َوَثُمودَ  فِْرَعْوَن ﴾١٧﴿ ِ َ ّ ُ ﴾١٩﴿ َتْكِذيٍب  ِىف  َكَفُروا ا ْم َوَرآ ِمْن  َواّهللاَ ِ ِ 
 ﴾٢٢﴿ َمْحفُوٍظ  لَْوٍح  ﴾ِىف ٢١﴿ َمِجيٌد  ٌن قُْراٰ  ُهَو  َبْل ﴾٢٠﴿ مُِحيٌط 

Превод: И не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, 
Превеликия. (2:255) 
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Но Аллах е Най-добрия пазител и Той е Най-милосърдния от 
милосърдните. (12:64) 

И го опазваме от всички непокорни сатани. (37:7) 

И го опазихме от всеки прокуден сатана. (15:17) 

…И за опазване. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия. (41:12) 

Над всяка душа има надзорник. (86:4) 

Сграбчването на твоя Господар е могъщо. Той начева и Той 
пресъздава. Той е Опрощаващия, Любящия, Владетеля на Трона, 
Предостойния, Извършващия всичко онова, което пожелае. Стигна ли 
до теб разказът за войските, за Фараона и за самудяните? Да, онези, 
които не вярват, отричат. Но Аллах ги обгражда в гръб. Да, това е 
славен Коран в съхраняван скрижал. (85:12-22) 

Полза: Един евлия предава, че веднъж видял вълк да си играе с коза 
в пустинята. Объркал се от това, което видял. От любопитство искал 
да разбере как става това и когато се приближил, вълкът изчезнал. 
След внимателен оглед, човекът видял, че на шията на козата има 
муска. Като я отворил, видял тези айети. Никаква беда или нещастие 
не ще сполети онзи, който носи тези айети в себе си, иншаАллах. 

 

67. Против магия 

آ َ  َقاَل  أَلَْقْوا فَلَّمَ ْ  َما مُو ُ ْحُر  ِبهِ  ِجْئ َ  ِإّنَ  الِسّ ُ  اّهللاَ ُ َ  ِإّنَ  َسيُْبِط  َعَمَل  يُْصِلُح  َال  اّهللاَ
ُ  َويُِحّقُ ﴾٨١﴿ الُْمْفِسِدينَ    ﴾٨٢﴿ الُْمْجِرمُوَن  َكِرهَ  َولَْو  ِبَكِلَماِتهٖ  اْلَحّقَ  اّهللاَ

Превод: И когато метнаха, Муса каза: “Магията е това, което вие 
донесохте. Аллах ще я провали. Аллах никога не поправя делата на 
сеещите развала. И утвърждава Аллах истината със Своите Слова, 
дори престъпниците да възненавиждат това.” (10:81-82) 
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Полза: Тези айети са най-полезните в развалянето на магии. Ако се 
напишат и омагьосаният човек ги носи като муска около шията, скоро 
ще се излекува от магията. По същия начин, ако се напишат върху 
тепсия с шафранова вода, която след това се изпие от омагьосания 
човек, той ще се излекува, иншаАллах. 

 

68. За предпазване от магия, уроки или отравяне 

ُ  َوَال  َواْشَربُوا َوكُلُوا َمْسِجٍد  كُِلّ  ِعنَْد  ِزينََتُكْم  خُُذوا َدمَ اٰ  َبنِٓى  َيا ف ِ ْ ُ  آو ـُ  ِإّنَه
فِنيَ  يُِحّبُ  َال  ِ ْ ُم

مَ  َمْن  قُْل ﴾ ٣١﴿  الْ ِ  ِزينَةَ  َحّرَ  ِمنَ  َوالطَِّيَّباِت  لِِعَباِدهٖ أَْخَرَج  الَِّتٓى  اّهللاَ
ْزِق  ِينَ  ِهَى  قُْل  الِرّ َ ّ ُْنَيا الَْحَياةِ  ِىف  نُواَم اٰ  لِ ّ ُل  لَِك َكٰذ  الِْقَياَمِة  َيْومَ  َخالَِصةً  ا  نَُفِصّ

مَ  ِإّنََما قُْل ﴾ ٣٢﴿ َيْعلَُموَن  لَِقْوٍم  َياِت اْالٰ  َ  َحّرَ ّ ِ ا َظَهَر  َما الَْفَواِحَش  َر َ
ْ  َبطَنَ  َوَما ِم

َ َواْإلِ 
كُوا َوأَْن  الَْحِقّ  ِبَغْريِ  َواْلَبْغَى  ْ ِ ْ ُ  ِ ْل  لَْم  َما ِباّهللاَ َ  َتقُولُوا َوأَْن  ُسْلطَانًا ِبهٖ يُنَِزّ  َع

 ِ   ﴾٣٣﴿ َتْعلَُموَن  َال  َما اّهللاَ
Превод: О, синове на Адем, обличайте се подходящо при всяка 
молитва! И яжте, и пийте, ала не разхищавайте! Той не обича 
разхищаващите. Кажи: “Кой възбрани украсата на Аллах, която Той 
създаде за Своите раби, и благата от препитанието?” Кажи: “В Деня 
на възкресението те ще са всецяло за онези, които вярват през 
земния живот.” Така разясняваме знаменията за хора знаещи. Кажи: 
“Моят Господар възбрани само скверностите, явните от тях и 
скритите, и греха, и гнета без право, и да съдружавате Аллах с онова, 
на което не е низпослал довод, и да говорите за Аллах онова, което не 
знаете. (7:31-33) 

Полза: Тези айети трябва да се напишат върху тепсия с шафран или 
със сок от зелено грозде. Написаното трябва да се измие с разтопена 
градушка и след това болният да се изкъпе с тази вода. Скоро ще се 
излекува, иншаАллах. Водата може да се добави и към някакво ястие 
и болният да го изяде за предпазване от магия, уроки или отравяне. 
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69. За премахване на съмненията и суеверията 

ا ْيطَانِ  ِمنَ  َينَْزَغنََّك  َوِإّمَ ِ  فَاْسَتِعْذ  َنْزغٌ  الّشَ ُ  ِباّهللاَ ِيٌع  ِإّنَه َ  ٌ ينَ  ِإّنَ ﴾٢٠٠﴿ َعِل ِ َ ّ  اّتََقْوا ا
ْ  ِإذَا ُ ْيطَانِ  ِمنَ  ٌِف َطآ َمّسَ ْ  فَِإذَا َتَذّكَُروا الّشَ   ﴾٢٠١﴿ مُْبِصُروَن  ُ

Превод: А ако те изкуси от сатаната изкушение, потърси убежище при 
Аллах! Той е всечуващ, всезнаещ. Когато натрапливо видение от 
сатаната засегне богобоязливите, те си спомнят [за Аллах] и ето ги  
зрящи! (7:200-201) 

Полза: Човек, който е жертва на подбудите на Шейтана, трябва да 
напише по веднъж тези айети върху 7 малки листчета хартия в петък 
при изгрев слънце. Трябва да се пише с мастило, направено от 
шафран и розова вода. Всеки ден едно от листчетата трябва да се 
погълне с малко вода. ИншаАллах, скоро ще почувства успокоение. 
Това дело е полезно за премахване на всякакви лоши мисли, 
съмнения или суеверия. 

 

 

70. За премахване на страх 

 ُ ِنيَ  أَْرَحُم  َوُهَو  َحافِظًا َخْريٌ  فَاّهللاَ ِ ا  ﴾٦٤﴿ الّرَ
Превод: Но Аллах е Най-добрия пазител и Той е Най-милосърдния от 
милосърдните. (12:64) 

Полза: Който е уплашен от врага си или се страхува от 
приближаването на бедствие или нещастие, трябва да чете този айет 
много. ИншаАллах, страхът му ще изчезне и възможните нещастия ще 
бъдат предотвратени.  
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71. За премахване на страх, уплаха и мисли, 
разстройващи сърцето 

قُْراٰ  َقَرأَْت  َوِإذَا
ينَ  َوَبْنيَ  َبْينََك  َجَعْلنَا َن الْ ِ َ ّ  َمْستُوًرا ِحَجاًبا ِخَرةِ ِباْالٰ  يُْؤِمنُوَن  َال  ا

َ  َوَجَعْلنَا﴾٤٥﴿ ْم  َع ِ ِ ُ  أَْن  أَِكنَّةً  قُلُو ٓ اٰ  َيْفَقُهوه ْم َوِىف ِ ِ  ِىف  َرّبََك  ذََكْرَت  َوِإذَا َوْقًرا ذَا
قُْراٰ 
ُ  نِ الْ ٓ  َولَّْوا َوْحَده َ ْ  َع ِ   ﴾٤٦﴿ نُفُوًرا أَْدَباِر

Превод: И когато четеш Корана, спускаме невидима завеса между теб 
и онези, които не вярват в отвъдния живот. И сложихме сърцата им в 
броня, да не го разбират, и в ушите им  глухота. И когато споменаваш 
в Корана единствено твоя Господар, те обръщат гръб с отвращение. 
(17:45-46) 

Полза: Тези айети трябва да се четат и да се духва към човек, който е 
уплашен или ужасен от нещо. Айетите са полезни и за премахване на 
мисли, изпълнени със страх и ужас. 

 

72. За сигурност срещу всякакви злини 
А: 

ُ اَ   َوَبْينَُكُم  َبْينَنَا حُّجَةَ  َال  أَْعَمالُُكْم  َولَُكْم  أَْعَمالُنَا لَنَآ َوَرّبُُكْم  َرّبُنَا ّهللاَ
 ُ َمِصريُ  َوِإلَْيهِ  َبْينَنَا َيْجَمعُ  اّهللاَ

  ﴾١٥﴿ الْ
Превод: Аллах е нашият Господар и вашият Господар. За нас са 
нашите дела, за вас  вашите дела. Няма [основания за] спор между 
нас и вас. Аллах всички ни ще събере и към Него е завръщането.” 
(42:15) 

Полза: Когато някой се страхува от вредата на човек или животно, 
този айет трябва да се чете и да се духва по посока на човека или 
животното. ИншаАллах, човек ще бъде предпазен от всяко зло. 
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Б: 

ُ  َكَتَب  َما ِإّالَ  يُِصيَبنَآ لَْن  قُْل  َ  َناَمْوَال  ُهَو  لَنَا اّهللاَ ِ  َوَع   ﴾٥١﴿ الُْمْؤِمنُوَن  فَْلَيَتَوّكَِل  اّهللاَ
ُ  َيْمَسْسَك  َوِإْن  ُ  َكاِشَف  فََال  ِبُضّرٍ  اّهللاَ ٖ  ّدَ َرآ فََال  ِبَخْريٍ  يُِرْدَك  َوِإْن  ُهَو  ِإّالَ  َ ِ  لَِفْض

ُ ََشآ َمْن  ِبهٖ يُِصيُب  ُ  الَْغفُوُر  َوُهَو  ِعَباِدهٖ ِمْن  ء ِح   ﴾١٠٧﴿ الّرَ
َ  ِإّالَ  ْرِض اْألَ  ِىف  ّبٍَة َدآ ِمْن  َوَما ِ  َع َها َوَيْعلَُم  ِرْزقَُها اّهللاَ  ِىف  كُّلٌ  َومُْسَتْوَدَعَها مُْسَتَقّرَ

  ﴾٦﴿ مُِبٍني  ِكَتاٍب 
 ّ ِ ْلُت  ِإ َ  َتَوّكَ ِ  َع ّ  اّهللاَ ِ ا ِخٌذ اٰ  ُهَو  ِإّالَ  ّبٍَة َدآ ِمْن  َما َوَرِبُّكْم  َر َ ِ ّ  ِإّنَ  ِبنَاِصَي ِ َ  َر  َع

ٍ  ِصَراٍط    ﴾٥٦﴿ مُْسَتِق
ْن  ُ  ِرْزَقَها َتْحِمُل  َال  ّبٍَة َدآ ِمْن  َوَكأَِيّ ِميعُ  َوُهَو  َوِإّيَاكُْم  َيْرُزقَُها اّهللاَ ُ  الّسَ َعِل

  ﴾٦٠﴿ الْ
ُ  َيْفَتِح  َما ٍَة  ِمْن  لِلنَّاِس  اّهللاَ ْ َا مُْمِسَك  فََال  َر ُ  مُْرِسَل  فََال  يُْمِسْك  َوَما َ  َوُهَو  َبْعِدهٖ ِمْن  َ

ُ  الَْعِزيُز    ﴾٢﴿ اْلَحِك
ْن  ِ ُْم  َولَ َ

َماَواِت  َخلََق  َمْن  َسأَلْ ُ  لََيقُولُنَّ  ْرَض َواْألَ  الّسَ ْ  قُْل  اّهللاَ ُ  ِمْن  َتْدُعوَن  َما أَفََرأَْي
ِ  دُونِ  َ  ِإْن  اّهللاَ ِ ُ  أََراَد ٓ  َكاِشَفاُت  ُهنَّ  َهْل  ِبُضّرٍ  اّهللاَ ِه ِ  أَْو  ُضِرّ ٍَة  أََراَد ْ  ُهنَّ  َهْل  ِبَر

َِتهٖ مُْمِسَكاُت  ْ ُ  َحْسِبَى  قُْل  َر ُل  َعلَْيهِ  اّهللاَ لُوَن  َيَتَوّكَ   ﴾٣٨﴿ الُْمَتَوِكّ
Превод: Кажи: “Ще ни достигне само онова, което Аллах ни е 
предписал. Той е нашият Покровител. На Аллах да се уповават 
вярващите!” (9:51) 
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И ако Аллах те засегне с вреда, не ще я отмени друг освен Него. И ако 
ти иска добро, никой не ще отклони Неговата благодат. Настига Той с 
нея когото пожелае от Своите раби. Той е Опрощаващия, 
Милосърдния. (10:107) 

И няма по земята твар, препитанието на която да не е от Аллах. Той 
знае нейното обиталище и хранилище. Всичко е в ясна книга. (11:6) 

Аз се уповавам на Аллах, моя Господар и вашия Господар. Няма твар, 
която Той да не държи под Своя власт. Моят Господар е на Правия 
път. (11:56) 

И колко твари има, които не си набавят препитанието  Аллах дава 
препитание и на тях, и на вас. Той е Всечуващия, Всезнаещия. (29:60) 

Никой не ще възпре милостта на Аллах, ако Той реши да я дари на 
хората, и каквото Той задържи, никой после не може да го пусне. Той е 
Всемогъщия, Премъдрия. (35:2) 

И ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, непременно ще 
рекат: “Аллах!” Кажи: “Видяхте ли? Ако Аллах поиска да ми причини 
беда, нима онези, които зовете вместо Аллах, могат да премахнат 
Неговата беда? Или ако поиска Той да ми дари милост, нима те ще 
възпрат Неговата милост?” Кажи: “Достатъчен ми е Аллах! На него се 
уповават уповаващите се.” (39:38) 

Полза: Кааб бин Ехбар (радийаллаху анх) предава, че, който чете 
тези 7 айета всеки ден, няма да има причина да се страхува от 
каквото и да е зло. 

В:  ٰ ٓس ُسوَرةُ   
Полза: Ибн-ул-Келби предава, че мъж, чийто живот е бил застрашен, 
се допитал до учен и той го посъветвал да чете сура Йасин (№36) 
преди да излезе от вкъщи. Мъжът така и направил, при което врагът 
му дори не успявал да го забележи. 
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73. За лекуване на някого, който е под влияние на зъл дух 
А: 

 ْ ُ َ ﴾١١٥﴿ تُْرَجُعوَن  َال  ِإلَْينَا َوأَّنَُكْم  َعَبثًا َخلَْقنَاكُْم  أَّنََما أَفََحِسْب ُ  فََتَعا  الَْمِلُك  اّهللاَ
ٓ  الَْحّقُ  َ  َال ٰ ِش  َرّبُ  ُهَو  ِإّالَ  ِإ ْ َ

ِ  الْ َكِر
ِ  َمَع  َيْدعُ  َوَمْن ﴾١١٦﴿ الْ ً  اّهللاَ ٰ  بُْرَهاَن  َال  َخَر اٰ  اِإ

 ُ ُ  فَِإّنََما ِبهٖ َ هِٓ  ِعنَْد  ِحَسابُه ُ  َرِبّ  اْغِفْر  َرِبّ  َوقُْل ﴾١١٧﴿ اْلَكافُِروَن  يُْفِلُح  َال  ِإّنَه
ُ  َوأَْنَت  َواْرَحْم  ِنيَ  َخْري ِ ا   ﴾١١٨﴿ الّرَ

Превод: Нима смятахте, че ви сътворихме напразно и че при Нас не 
ще бъдете върнати? Всевишен е Аллах, истинският Владетел! Няма 
друг бог освен Него, Господаря на прекрасния Трон! А който 
призовава друг бог заедно с Аллах без довод за това, равносметката 
му е при неговия Господар. Неверниците не ще сполучат. И кажи: 
“Господарю, опрости и помилвай! Ти си Най-милосърдният.” (23:115-
118) 

Полза: За да се излекува някой, който е подвластен на зъл дух (асиб), 
някой трябва да прочете тези айети по 3 пъти и да духва в чаша с 
вода, след което да се напръска лицето на болния с тази вода. По 
същия начин, айетите може да се четат 3 пъти до ушите на болния. 
Облекчение ще се забележи веднага, иншаАллах. 

Б:  ِِجّن
 ُسوَرةُ الْ

Полза: Трябва да се напише цялата сура ел-Джин (№72) и да се носи 
от болния като муска на ръката му или да се прочете веднъж и да се 
духне към болния. Веднага ще се почувства облекчение, иншаАллах. 

В: 

Полза: Ако човек е под влияние на зъл дух или джин, някой трябва да 
прочете сура ел-Фатиха (№1), Айет-ул-Курси (2:255) и първите 5 айета 
от сура ел-Джин (72:1-5), да духне към чиста вода, след което да 
напръска лицето на засегнатия човек. Ако има съмнение, че и в 
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къщата има подобно влияние, може да се напръска вода по цялата 
къща. 

Г: 

 ٓ ينَ اَ ﴾٢﴿ لِْلُمّتَِقنيَ  ُهًدى فِيهِ  َرْيَب  َال  الِْكَتاُب  لَِك ﴾ذٰ ١﴿ ٓم ال ِ َ  ِباْلَغْيِب  يُْؤِمنُوَن  ّ
َال  َويُِقيُموَن  ا َة الّصَ ْ  َوِمّمَ ُ ينَ ﴾٣﴿ يُنِْفقُوَن  َرَزْقنَا ِ َ ّ  ِإلَْيَك  أُْنِزَل  ِبَمآ يُْؤِمنُوَن  َوا
ْ  ِخَرةِ َوِباْالٰ  َقْبِلَك  ِمْن  أُْنِزَل  َوَمآ ۤ ٤﴿ يُوِقنُوَن  ُ َ  َِك ﴾أُوٰل ْم  ِمْن  ُهًدى َع ِ ِّ  َر

 ۤ ُ  َِك َوأُوٰل   ﴾٥﴿ الُْمْفِلُحوَن  ُ

ُ اَ  ٓ  ّهللاَ َ  َال ٰ ُ  ُهَو  ِإّالَ  ِإ ّ َ ُ  اْل َقّيُوم
ُ  َال  الْ ُ  َنْومٌ  َوَال  ِسنَةٌ  َتأْخُُذه َماَواِت  ِىف  َما َ  ِىف  َوَما الّسَ

ِى ذَا َمْن  ْرِض اْألَ  َ ّ ُ  َْشَفعُ  ا ْم  َبْنيَ  َما َيْعلَُم  ِبِإْذِنهٖ ِإّالَ   ِعنَْده ِ ْ  َوَما أَْيِد ُ  َوَال  َخْلَف
ُ  َوِسَع  ءَ َشآ ِبَما ِإّالَ  ِعْلِمِهٓ  ِمْن  ءٍ َِشْى  يُِحيطُوَن  َماَواِت  كُْرِسّيُه  َوَال  ْرَض َواْألَ  الّسَ

 ُ ُ  َوُهَو  ِحْفظُُهَما َيئُودُه ّ ِ ُ الَْع ٓ ﴾٢٥٥﴿ الَْعِظ يِن  ِىف  ِإْكَراهَ  َال ِّ َ  َقْد  ا ْشدُ  َتَبّنيَ َغّىِ  ِمنَ  الّرُ
 الْ

ِ  َويُْؤِمْن  ِبالطَّاُغوِت  َيْكفُْر  فََمْن  َوةِ  اْسَتْمَسَك  فََقِد  ِباّهللاَ ْ ُ
َا اْنِفَصامَ  َال  الُْوْثَقى ِبالْ َ 

 ُ ِيٌع  َواّهللاَ َ  ٌ ُ اَ ﴾٢٥٦﴿ َعِل ُ  ّهللاَ ّ ِ ينَ  َو ِ َ ّ ْ  َمنُوااٰ  ا ُ َ  الّظُلَُماِت  ِمنَ  يُْخِرُج ينَ  النُّوِر  ِإ ِ َ ّ  َوا
ُ أَْولَِيآ اَكَفُرٓو  ُ ُْم  الطَّاُغوُت  ُؤ َ َ  النُّوِر  ِمنَ  يُْخِرُجو ۤ  الّظُلَُماِت  ِإ  أَْصَحاُب  َِك أُوٰل

ْ  النَّاِر  ا ُ َ ُوَن  ِف ِ   ﴾٢٥٧﴿ َخا

 ِ َ َماَواِت  ِىف  َما ِهللاّ ٓ  َما تُْبُدوا َوِإْن  ْرِض اْألَ  ِىف  َوَما الّسَ ُ  أَْو  أَْنفُِسُكْم  ِىف  تُْخفُوه
ُ  ِبهِ  يَُحاِسْبُكْم  ُ ََشآ لَِمْن  فََيْغِفُر  اّهللاَ ُب  ء ُ ََشآ َمْن  َويَُعِذّ ُ  ء َ  َواّهللاَ ْ  كُِلّ  َع  َقِديٌر  ءٍ َ
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ُسولُ  َمنَ ﴾اٰ ٢٨٤﴿ ِ  َمنَ اٰ  كُّلٌ  َوالُْمْؤِمنُوَن  َرِبّهٖ  ِمْن  ِإلَْيهِ  أُْنِزَل  ِبَمآ الّرَ ٓ  ِباّهللاَ  َِكِتهَٖوَمَال
ٖ َوكُتُِبهٖ ِ قُ  َال  َوُرُس ٖ ِمْن  أََحٍد  َبْنيَ  نَُفِرّ ِ ِْعنَا َوَقالُوا ُرُس  َرّبَنَا ُغْفَراَنَك  َوأََطْعنَا َ
َمِصريُ  َوِإلَْيَك 
ُ  يَُكِلُّف  َال ﴾٢٨٥﴿ الْ َا ُوْسَعَها ِإّالَ  َنْفًسا اّهللاَ ا َكَسَبْت  َما َ َ

ْ  َما َوَعلَ
ََسَبْت   َكَما ِإْصًرا َعلَْينَا َتْحِمْل  َوَال  َرّبَنَا أَْخطَأَْنا أَْو  َِسينَآ ِإْن  تَُؤاِخْذَنآ َال  َرّبَنَا اْك

َْلَتهُ  َ  َ ينَ  َع ِ َ ّ ْلنَا َوَال  َرّبَنَا َقْبِلنَا ِمْن  ا  لَنَا َواْغِفْر  َعنَّا َواْعُف  ِبهٖ لَنَا َطاَقةَ  َال  َما تَُحِمّ
ْنَآ َ َ  فَاْنُصْرَنا نَاَمْوَال  أَْنَت  َواْر   ﴾٢٨٦﴿ الَْكافِِرينَ  الَْقْوِم  َع

ُ  َرّبَُكُم  ِإّنَ  ِى اّهللاَ َ ّ َماَواِت  َخلََق  ا َ  أَّيَاٍم  ِسّتَِة  ِىف  ْرَض َواْألَ  الّسَ ّ َ  اْسَتَوى ُ ِش  َع ْ َ
 الْ

اَر  الّلَْيَل  يُْغِشى َ َ ّ ُ  ال ْمَس  َحِثيثًا َيْطلُبُه َراٍت  َوالنُّجُومَ  َوالَْقَمَر  َوالّشَ ٓ  مَُسّخَ  ِبأَْمِرِه
ُ أََال  ُ  َتَباَرَك  ْمُر َواْألَ  الَْخْلُق  َ َعالَِمنيَ  َرّبُ  اّهللاَ

ُ ﴾ ٥٤﴿ الْ ًعا َرّبَُكْم  ْدُعواا  َتَضّرُ
ُ  َوخُْفَيةً   ِحَهاِإْصَال  َبْعَد  ْرِض اْألَ  ِىف  تُْفِسُدوا َوَال ﴾ ٥٥﴿ الُْمْعَتِدينَ  يُِحّبُ  َال  ِإّنَه

 ُ َةَ  ِإّنَ  َوَطَمًعا َخْوفًا َواْدُعوه ْ ِ  َر ُمْحِسنِنيَ  ِمنَ  َقِريٌب  اّهللاَ
  ﴾٥٦﴿ الْ

َ  اْدُعوا قُِل  ٰ  اْدُعوا أَِو  اّهللاَ ْ ُ  َتْدُعوا َما أَّيًا نَ الّرَ َ َآاْألَ  فَ
ْ ُ  َتْجَهْر  َوَال  الُْحْسنَى ء

ا تَُخاِفْت  َوَال  ِتَك ِبَصَال  َ ِ  الَْحْمدُ  َوقُِل ﴾١١٠﴿ َسِبيًال  لَِك ذٰ  َبْنيَ  َواْبَتِغ  ِ َ ِى ِهللاّ َ ّ  َيّتَِخْذ  لَْم  ا
ًا َ ُ  َيُكْن  َولَْم  َو ُ  َيُكْن  َولَْم  الُْمْلِك  ِىف  َشِريٌك  َ َ  ٌ ّ ِ ُِلّ  ِمنَ  َو ّ ُ  ا ه

ْ   ﴾١١١﴿ َتْكِبريًا َوَكِربّ

آ ا فَّاِت َوالّصَ اِجَراِت ﴾١﴿ َصّفً َ  ِإّنَ ﴾٣﴿ ِذْكًرا فَالّتَالَِياِت ﴾٢﴿ َزْجًرا فَالّزَ
ٰ  ُكْم ِإ

َماَواِت  َرّبُ ﴾٤﴿ لََواِحٌد  َُما َوَما ْرِض َواْألَ  الّسَ َ  َزّيَنَّا ِإّنَا﴾٥﴿ الَْمَشاِرِق  َوَرّبُ  َبْي
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َمآ ُْنَيا ءَ الّسَ ّ  َال ﴾٧﴿ َماِردٍ  َشْيطَانٍ  كُِلّ  ِمْن  َوِحْفظًا﴾٦﴿ الَْكَواِكِب  ِبِزينٍَة  ا
ُعوَن  ّمَ َ  َّسَ َ اْألَ  الَْمَإلِ  ِإ ْ  دُحُوًرا﴾٨﴿ َجاِنٍب  كُِلّ  ِمْن  َويُْقَذفُوَن  ْع ُ  َعَذاٌب  َولَ

ْم ﴾١٠﴿ َثاِقٌب  ِشَهاٌب  فَأَْتَبَعهُ  الَْخْطَفةَ  َخِطَف  َمْن  ِإّالَ ﴾٩﴿ َواِصٌب  ِ ِ ْ  فَاْسَتْف ُ  أََشّدُ  أَ
ْ  ِإّنَا َخلَْقنَآ َمْن  أَمْ  َخْلًقا ُ   ﴾١١﴿ ِزٍب َال  ِطٍني  ِمْن  َخلَْقنَا

َ  َيا َ ْ  ِإنِ  ِْس َواْإلِ  الِْجِنّ  َمْع ُ َماَواِت  أَْقطَاِر  ِمْن  َتْنفُُذوا أَْن  اْسَتطَْع  ْرِض َواْألَ  الّسَ
ٓ ٰا  ﴾فَِبأَّىِ ٣٣﴿ ُِسْلطَانٍ  ِإّالَ  َتنْفُُذوَن  َال  فَاْنفُُذوا ُكَما ءِ َال َبانِ  َرِبّ  يُْرَسُل ﴾٣٤﴿ تَُكِذّ
ٓ ٰا  ﴾فَِبأَّىِ ٣٥﴿ َتنَْتِصَرانِ  فََال  َونَُحاٌس  َناٍر  ِمْن  ُشَواٌظ  َعلَْيُكَما ُكَما ءِ َال َبانِ  َرِبّ  تَُكِذّ

﴿٣٦﴾  

َ  َن اٰ الْقُْر  َذاٰه  أَْنَزلْنَا لَْو  ًعا َخاِشًعا لََرأَْيَتهُ  َجَبٍل  َع ِ  َخْشَيِة  ِمْن  مَُتَصِدّ  َوِتْلَك  اّهللاَ
ا ْمثَالُ اْألَ  َ ُ ْ  لِلنَّاِس  َنْضِر ُ َ ُروَن  لََعّل ُ  ُهَو ﴾ ٢١﴿ َيَتَفّكَ ِى اّهللاَ َ ّ ٓ  ا َ  َال ٰ  َعالُِم  ُهَو  ِإّالَ  ِإ

َهاَدةِ  الَْغْيِب  ٰ الّرَ  ُهَو  َوالّشَ ُ  نُ ْ ِح ُ  ُهَو ﴾ ٢٢﴿ الّرَ ِى اّهللاَ َ ّ ٓ  ا َ  َال ٰ  الَْمِلُك  ُهَو  ِإّالَ  ِإ
قُّدُوُس 

َال  الْ ُ الّسَ ُمْؤِمنُ  م
ُمَهْيِمنُ  الْ

َجّبَاُر  الَْعِزيُز  الْ
ُ  الْ ِ  ُسْبَحاَن  اْلُمَتَكِربّ ا اّهللاَ  َعّمَ

كُوَن  ِ ْ ُ  ُهَو ﴾ ٢٣﴿ ُ َباِرئُ  الَْخالُِق   اّهللاَ
ُر  الْ ُمَصِوّ

ُ  الْ َآاْألَ   َ
ْ ُ ُ  َُسِبُّح  الُْحْسنَى  ء  ِىف  َما َ

َماَواِت  ُ  اْلَعِزيُز  َوُهَو  ْرِض َواْألَ  الّسَ َحِك
  ﴾٢٤﴿ الْ



57 
 

َ  قُْل  ِ َّ  أُو َ ُ  ِإ ِْعنَا ِإّنَا افََقالُٓو  الِْجِنّ  ِمنَ  َنَفٌر  اْسَتَمَع  أَّنَه ِد ﴾ ١﴿ َعَجًبا نًااٰ قُْر  َ ْ َ  ٓى َ  ِإ
ْشِد  ٰ  الّرُ َك  َولَْن  ِبهٖ َمنَّافَا ِ ْ نَآ ُ ُ ﴾٢﴿ أََحًدا ِبَرِبّ َ  َوأَّنَه نَا َجّدُ  َتَعا  َصاِحَبةً  اّتََخَذ  َما َرِبّ

ًا َوَال  َ   ﴾٣﴿ َو
Превод: Елиф. Лям. Мим. Тази Книга - без съмнение в нея - е 
напътствие за богобоязливите, които вярват в неведомото и 
отслужват молитвата, и раздават от онова, което сме им дали за 
препитание, и които вярват в низпосланото на теб и в низпосланото 
преди теб, и в отвъдния живот са убедени. Тези са напътени от своя 
Господар и тези са сполучилите. (2:1-5) 

Аллах! Няма друг Бог освен Него - Вечноживия, Неизменния! Не Го 
обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и 
което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото 
позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след 
тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. 
Неговият Престол вмества и небесата, и земята, и не Му е трудно да 
ги съхрани. Той е Всевишния, Превеликия. Няма принуждение в 
религията. Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли 
сатаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, 
която не се къса. Аллах е всечуващ, всезнаещ. Аллах е Покровителят 
на вярващите. Той ги извежда от тъмнините към светлината. А 
сатаните са покровители на невярващите. Те ги извеждат от 
светлината към тъмнините. Те са обитателите на Огъня, там ще 
пребивават вечно. (2:255-257) 

На Аллах е онова, което е на небесата и което е на земята. Дали 
показвате какво е в душите ви, или го скривате, Аллах ще ви подири 
сметка за него, и комуто пожелае, ще прости, и когото пожелае, ще 
накаже. Аллах над всяко нещо има сила. Пратеника повярва в онова, 
което му бе низпослано от неговия Господар, повярваха и вярващите. 
Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите ангели, и Неговите 
писания, и Неговите пратеници. [И казаха:] “Разлика не правим между 
никого от Неговите пратеници.” И рекоха: “Чухме и се подчинихме. 
Опрости ни, Господарю наш! Към Теб е завръщането.” Аллах възлага 
на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е 
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придобила и против нея е онова, което е придобила. Господарю наш, 
не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили! Господарю наш, не 
ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! 
Господарю наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се 
смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник. 
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора! (2:284-286) 

Вашият Господар е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест 
дена, после се въздигна [безподобен] Той на Трона. Покрива Той с 
нощта деня, който я следва безспир. И слънцето, и луната, и звездите 
са покорни на Неговата повеля... Негови са творението и повелята. 
Благословен е Аллах, Господарят на световете! Зовете своя Господар 
със смирение и дори в уединение! Той не обича престъпващите. И не 
рушете по земята, след като е в порядък! И Го зовете със страх и 
копнеж! Милостта на Аллах е близо до добродетелните. (7:54-56) 

Кажи: “Зовете [Го] Аллах или зовете [Го] Всемилостивия! Както и да 
[Го] зовете, Негови са Най-прекрасните имена. И не отслужвай 
гръмогласно своята молитва, нито я шепни, а потърси среден път в 
това!” И кажи: “Слава на Аллах, Който не се е сдобивал със син и не е 
имал съдружник във владението, и не е имал помощник срещу 
безсилието. И Го прославяй с възвеличаване! (17:110-111) 

Кълна се в строените в редици и в гонещите с решимост, и в четящите 
Напомнянето [ангели] - вашият Бог е единственият - Господарят на 
небесата и на земята, и на всичко между тях, и Господарят на 
изгревите. Украсихме Ние най-ниското небе с украса от звезди и го 
опазваме от всички непокорни сатани, за да не могат да чуят нищо от 
върховните небеса, и са замеряни от всички страни за пропъждане, и 
за тях има постоянно мъчение, освен който долови слово [от ангелите] 
и тогава го последва изгарящ пламък. И ги попитай [неверниците] 
какво мислят - те ли са по-трудни за сътворяване, или другите, които 
сътворихме! Тях сътворихме от лепнеща глина. (37:1-11) 

О, множество от джинове и хора, ако можете да проникнете зад 
пределите на небесата и на земята, проникнете! Не ще проникнете 
освен с власт [от Нас]. Та кои блага на вашия Господар взимате за 
лъжа? Ще бъде пратен срещу вас пламък от огън и дим, и не ще ви се 
помогне. Та кои блага на вашия Господар взимате за лъжа? (55:33-36) 
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Ако бяхме низпослали този Коран върху планина, щеше да я видиш 
смирена, разцепена от страх пред Аллах. Тези примери ги даваме на 
хората, за да размислят. Той е Аллах, няма друг Бог освен Него - 
Знаещия и неведомото, и явното. Той е Всемилостивия, Милосърдния. 
Той е Аллах, няма друг Бог освен Него - Владетеля, Пресветия, 
Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, 
Подчиняващия, Превъзходния! Пречист е Аллах от онова, с което Го 
съдружават! Той е Аллах - Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! Негови са 
Най-прекрасните имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. 
Той е Всемогъщия, Премъдрия. (59:21-24) 

Кажи: “Разкрито ми бе, че няколко джинове слушали и рекли: “Чухме 
удивителен Коран. Насочва той към правия път. Затова повярвахме в 
него и никого не ще съдружим с нашия Господар. Той - превисоко е 
величието на нашия Господар! - не се е сдобивал нито със съпруга, 
нито със син. (72:1-3) 

Полза: Тези 33 айета са доказани от много мъдреци, че са 
противоотрова срещу всякакви болести, особено срещу проказа. 
Четенето им дава защита на четящия ги срещу всякакви вредни 
животни, срещу крадци и зли духове. Те са защита за живота, 
имуществото и честта на човек. Затова айетите се наричат Айат-ул-
Хирс, което означава „айетите на сигурността и защитата”. Трябва да 
се четат по всяко време или най-малко веднъж дневно. 
Имам ибн Сирин разказва: „Веднъж бяхме на път. Достигнахме една 
река и решихме да лагеруваме там. Едни местни хора се опитаха да 
ни разубедят да се настаним там, защото ставали грабежи. Всички, 
които ме придружаваха, решиха да се преместят и се опитаха и мен 
да накарат. Но аз не се съгласих и не се страхувах, защото четях 
Айат-ул-Хирс всеки ден. Когато падна нощта, усетих въоръжени мъже 
да се приближават все по-близо до мен, но не успяха да ме достигнат. 
На сутринта видях един мъж на кон, който ми каза, че опитвали повече 
от сто пъти да го достигнат, но без успех, защото препятствие във 
формата на желязна завеса им пречела. Казах им, че това е заради 
33-те айета. Като чуха това, се разкаяха и заявиха, че повече никога 
няма да повторят това престъпление. 
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74. За прогонване на джин от къща 

ِّ  َيةُ اٰ  ِ ُكْر
الْ  

Полза: Ибн Кутайбе предава, че един търговец отишъл в Басра да 
купува и продава фурми. Когато пристигнал в Басра, започнал да 
търси благоприлично място за отсядане, но не намирал. След дълго 
търсене открил опустяла къща, която цялата била пълна с паяжини. 
Попитал хората защо никой не живее там, а те отговорили, че къщата 
била обитавана от джин. По-късно хазяинът също опитал да го 
разубеди: „Защо искаш да рискуваш живота си? Силен джин живее 
там. Който е отседнал там, не е излязъл жив!” Търговецът отговорил: 
„Аллах е моят помощник! Дай ми къщата, моля!” Хазяинът нямал друг 
избор, освен да даде къщата. Оттук историята се предава от 
търговеца: „Настаних се в къщата. Късно през нощта изведнъж 
отворих очи и видях човешка сянка да ме приближава. Очите му бяха 
зачервени, сякаш светли пламъци излизаха от тях. Веднага започнах 
да чета Айет-ул-Курси (2:255). Джинът повтаряше всяка моя дума, 
опитвайки се да се противопостави на нападението, докато не стигнах 

до  َوَال  ُ ُ  َوُهَو  ِحْفظُُهَما َيئُودُه ّ ِ َع
ُ الْ َعِظ

الْ . Тези думи джинът не можа да 

произнесе. Започнах да ги повтарям, докато сянката не изчезна. 
Нямаше и следа от него. Прекарах остатъка от нощта в пълен покой. 
На сутринта разгледах внимателно мястото, където джинът се появи, 
но не открих никакви останки, освен купчина пепел. Тогава от някъде 
се чу глас: „Ти изпепели силен джин!” Попитах: „Какво стана причина 
той да изгори?” Гласът отвърна: „Айетът: „И не Му е трудно да ги 
съхрани. Той е Всевишния, Превеликия. (2:255)” 

 

75. Имам Авзаи и лошият джин 

 ِ ِج ْيطَاِن الّرَ ِ ِمَن الّشَ ُ ِباّهللاَ  أَُعوذ
Превод: Търся убежище при Аллах от прокудения Шейтан! 

Полза: Имам Авзаи предава, че веднъж внезапно зъл джин се 
изправил пред него, плашейки го ужасно. Той веднага прочел истиазе 



61 
 

(горните думи) и джинът избягал, плачейки: „Ти потърси убежище при 
Великия! Ти потърси убежище при Великия!” 

 

76. За да победиш противника си в спор 

ا َيآ َ ُ ّ  ﴾١٧٤﴿ مُِبينًا نُوًرا ِإلَْيُكْم  َوأَْنَزلْنَآ َرِبُّكْم  ِمْن  بُْرَهاٌن  ءَكُْم َجآ َقْد  النَّاُس  أَ
ينَ  فَأَّمَا ِ َ ّ ِ  َمنُوااٰ  ا ْ  ِبهٖ َواْعَتَصُموا ِباّهللاَ ُ ُ ٍَة  ِىف  فََسيُْدِخل ْ ْم  َوفَْضٍل  ِمنْهُ  َر ِ ِد ْ َ  ِإلَْيهِ  َو

  ﴾١٧٥﴿ مُْسَتِقيًما ِصَراًطا
Превод: О, хора, при вас дойде довод от вашия Господар и ви 
низпослахме явна светлина. А които вярват в Аллах и се привържат 
към Него - Той ще ги въведе в милост от Него и в благодат, и ще ги 
насочи към Себе Си по правия път. (4:174-175) 

Полза: Който иска да победи противника си в спор, трябва да говее в 
неделя и след това да напише този айет върху парче кожа и да го 
завърже на ръката като муска. 

 

77. За защита на живота 

لْنَا َنْحنُ  ِإّنَا ْكَر  َنّزَ ِّ ُ  َوِإّنَا ا   ﴾٩﴿ لََحافِظُوَن  َ
Превод: Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно 
ще го пазим. (15:9) 

Полза: За да се осигури сигурността на нечий живот, здраве и 
имущество, този айет трябва да се напише върху тънък посребрен 
лист, да се прочете 40 пъти в нощта срещу петък и да се духва към 
листа. Листът трябва да се сгъне, да се постави под камъка на 
сребърен пръстен и да се носи. Това ще подсигури безопасност на 
живота чрез силата на Аллах. 
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78. За побеждаване на врага в спор или битка 
А: 

ينَ اَ  ِ َ آ ِىف  يُنِْفقُوَن  ّ َ ّ َ ّ آ ءِ ال ّرَ َكاِظِمنيَ  ءِ َوالّضَ
َعافِنيَ  الَْغْيَظ  َوالْ

 النَّاِس  َعِن  َوالْ
 ُ ُمْحِسنِنيَ  يُِحّبُ  َواّهللاَ

ينَ ﴾١٣٤﴿ الْ ِ َ ّ ْ  اَظَلُمٓو  أَْو  فَاِحَشةً  فََعلُوا ِإذَا َوا ُ  ذََكُروا أَْنفَُس
 َ ْم  فَاْسَتْغَفُروا اّهللاَ ِ ِ ُنُو ُنُوَب  َيْغِفُر  َوَمْن  ِ ّ ُ  ِإّالَ  ا وا َولَْم  اّهللاَ َ  يُِصّرُ ْ  فََعلُوا َما َع ُ  َو

ۤ ١٣٥﴿ َيْعلَُموَن  ْ َجَزآ َِك ﴾أُوٰل ُ ْم  ِمْن  َمْغِفَرةٌ  ُؤ ِ ِّ ا ِمْن  َتْجِرى َوَجنَّاٌت  َر َ ِ اُر اْألَ  َتْح َ
ْ 

ينَ  ِ ِ ا َخا َ َعاِمِلنيَ  أَْجُر  َوِنْعَم  ِف
  ﴾١٣٦﴿ الْ

Превод: Които раздават и в радост, и в беда, и за сдържащите гнева 
си, и за извиняващите хората, - Аллах обича благодетелните, - и за 
онези, които щом сторят непристойност или угнетят сами себе си, 
споменават Аллах и молят опрощение за своите грехове, - а кой освен 
Аллах опрощава греховете? - и не упорстват в своите деяния, 
знаейки, - на такива наградата им е опрощение от техния Господар и 
Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно. И колко 
прекрасна е отплатата за дейните! (3:134-136) 

Полза: Тези айети са много полезни за достигане на мир на ума и 
сърцето, за бързина в отмъщението срещу враг, за безопасност срещу 
вредата на управник-потисник или на високомерен и невеж неприятел. 
Айетите трябва да се напишат върху хартия в нощта срещу петък и да 
се носят като муска. Няма да бъде причинена вреда на носещия ги, 
дори ако попадне между враговете, иншаАллах. 

Б: 

ٓ  َجَعْلنَا ِإّنَا ْ  ِىف ِ َ  فَِهَى  ًال أَْغَال  أَْعنَاِق ْ  ْذَقانِ اْألَ  ِإ ُ  َبْنيِ  ِمْن  َوَجَعْلنَا﴾٨﴿ مُْقَمُحوَن  فَ
ْم  ِ ا أَْيِد ْ  َوِمْن  َسّدً ِ ا َخْلِف ْ  َسّدً ُ ْ  فَأَْغَشْينَا ُ   ﴾٩﴿ يُْبِصُروَن  َال   فَ
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Превод: И сложихме на врата им окови до брадата, и са държани с 
вдигната глава. И сложихме пред тях ограда, и зад тях - ограда, и ги 
затулихме, та не виждат. (36:8-9) 

Полза: Ако тези айети се напишат върху щита преди да се започне 
атака срещу враговете на исляма, победата ще е сигурна, иншаАллах. 

В:  ُسوَرةُ الِْفيِل 
Полза: Четенето на сура ел-Фил (№105) ще осигури победа за 
четящите, когато воюват с врага, иншаАллах. 

Г:  َٰيةُ ا  ِّ ِ ُكْر
الْ  

Полза: Ако Айет-ул-Курси (2:255) се прочете 313 пъти преди битка, 
победата ще е сигурна, иншаАллах. 

   ُ َزم ْ ُ ُبَُر  َويَُولُّوَن  الَْجْمعُ  َس ّ   :Д  ﴾٤٥﴿ ا
Превод: Ще бъде разгромено множеството и ще обърне то гръб в бяг. 
(54:45) 

Полза: Ако този айет се чете и се духва към пръст, след което пръстта 
се хвърли по посока на врага, то той ще претърпи поражение, 
иншаАллах. 

Е:  الُْمنَْتِقُم 
Превод: Отмъщаващия 

Полза: Който е неспособен да отмъсти на своя враг, трябва да чете 
това име на Аллах много. Аллах ще отмъсти вместо него. 

Ж: 

َ  َولَِكنَّ  َرَمْيَت  ِإذْ  َرَمْيَت  َوَما َ  َرَمى اّهللاَ ِ ُمْؤِمنِنيَ  َولِيُْب
ٓ  ِمنْهُ  الْ َ  ِإّنَ  َحَسنًا ءً َبَال  اّهللاَ

ِيٌع  َ  ٌ   ﴾١٧﴿ َعِل
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َا ْرُض اْألَ  ُزلِْزلَِت  ِإذَا َ َا ْرُض اْألَ  َوأَْخَرَجِت ﴾١﴿ ِزْلَزا َ َا َما َْسانُ اْإلِ  َوَقاَل ﴾٢﴿ أَْثَقا َ 
ٍذ ﴾٣﴿ ِ ُث  َيْوَم َ  َرّبََك  ِبأَّنَ ﴾٤﴿أَْخَباَرَها تَُحِدّ َا أَْو ٍذ ﴾٥﴿َ ِ  النَّاُس  َيْصُدُر  َيْوَم

ْ  لُِريَْوا أَْشَتاًتا ُ ةٍ  ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  فََمْن ﴾٦﴿ أَْعَمالَ ُ  َخْريًا ذَّرَ  َيْعَمْل  َوَمْن ﴾٧﴿ َيَره
ةٍ  ِمْثَقاَل  ا ذَّرَ ُ  َشّرً   ﴾٨﴿ َيَره

Превод: И не ти хвърли, когато хвърли [шепа пръст], а Аллах хвърли, 
за да подложи вярващите на добро изпитание от Него. Аллах е 
всечуващ, всезнаещ. (8:17) 

Когато земята бъде разтърсена в трус и земята изхвърли своите 
товари, и човек рече: “Какво й е?”, в този Ден тя ще разкаже своите 
вести, защото твоят Господар й е внушил. В този Ден хората ще 
излязат на групи, за да им бъдат показани техните дела. Който 
извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види. И който 
извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще го види. (99:1-8) 
Полза: Ибн-ул-Келби предава, че веднъж доверен човек му разказал 
как мюсюлманите от един град били обкръжени от неверници. 
Праведен човек измежду мюсюлманите прочел тези айети и духнал 
върху шепа пръст и разпръснал пръстта на мястото, където се били 
установили враговете. Резултатът бил, че те започнали да се бият 
помежду си и накрая се разпръснали. 

 

79. За берекет в реколтата 

 ِ ّ ِ َ ينَ  َو ِ َ ّ الَِحاِت  َوَعِملُوا َمنُوااٰ  ا ْ  أَّنَ  الّصَ ُ ا ِمْن  ىَتْجِر  َجنَّاٍت  لَ َ ِ اُر اْألَ  َتْح َ
ْ 

ا ُرِزقُوا كُّلََما َ
ْ ِ  َذاٰه  َقالُوا ِرْزًقا َثَمَرةٍ  ِمْن  ِم َ ّ ا ِبهٖ َوأُتُوا َقْبُل  ِمْن  ُرِزْقنَا ىا ً ِ ََشا  مُ

 ْ ُ آ َولَ َ َرةٌ  أَْزَواٌج   ِف ْ  مُطَّهَ ُ ا َو َ ُوَن  ِف ِ   ﴾٢٥﴿ َخا
Превод: И благовествай онези, които вярват и вършат праведни дела, 
че за тях са Градините, сред които реки текат! Всякога, щом бъдат 
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нахранени с плод оттам, казват: “Това е [същото], с което и преди 
бяхме хранени.” А ще са дарени с негово подобие. Там за тях има 
пречисти съпруги и там ще пребивават вечно. (2:25) 

Полза: Ако дърво не ражда плодове или ражда много малко, за да 
започне да ражда, човек трябва да говее в четвъртък и да разговее с 
кратуна. След вечерния (акшам) намаз този айет трябва да се напише 
върху хартия и без да се говори да се отиде в овощната градина и да 
окачи написаното на някое дърво в средата на градината. Ако на 
дървото, на което се окачи муската, има някакъв плод, той трябва да 
се изяде. Ако няма, тогава трябва да се откъсне плод от друго дърво и 
след като се изяде да се отпият 3 глътки вода. Берекетът скоро ще 
бъде забелязан, иншаАллах. 

 

80. За защита на фермата и реколтата от всякакви 
бедствия 
А: 

َ  ِإّنَ  َماَواِت  يُْمِسُك  اّهللاَ ْن  َتُزوَال  أَْن  ْرَض َواْألَ  الّسَ ِ  أََحٍد  ِمْن  أَْمَسَكُهَما ِإْن  َزالََتآ َولَ
ٓ  ِمْن  ُ  َبْعِدِه   ﴾٤١﴿ َغفُوًرا َحِليًما َكاَن  ِإّنَه

 ُ َ اِر  الّلَْيِل  ِىف  َسَكنَ  َما َو َ َ ّ ِميعُ  َوُهَو  َوال ُ  الّسَ َعِل
  ﴾١٣﴿ الْ

ْ  ِىف  َولَِبثُوا ِ   ﴾٢٥﴿ ِْسًعا َواْزَدادُوا ِسنِنيَ  ِمائٍَة  َث َثَال  َكْهِف
Превод: Аллах държи небесата и земята да не се разрушат, а ако се 
рушат, никой не може да ги държи освен Него. Той е всеблаг, 
опрощаващ. (35:41) 

Негово е онова, което живее през нощта и през деня. Той е 
Всечуващия, Всезнаещия. (6:13) 

И прекарали в пещерата си триста години и още девет. (18:25) 
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Полза: Тези айети трябва да се напишат върху лист хартия, който да 
се направи като муска и тя да се завърже на клона на някое дърво във 
фермата или в овощната градина. Цялата ферма или овощна градина 
ще бъде защитена от всякакви беди, иншаАллах. 

Б: 

ُ  َال  َخِبريُ  يُف الّلَِط  َوُهَو  ْبَصاَر اْألَ  يُْدِرُك  َوُهَو  ْبَصاُر اْألَ  تُْدِركُه
 ﴾١٠٣﴿ الْ

Превод: Не Го достигат погледите, ала Той достига погледите. Той е 
Всепроникващия, Сведущия. (6:103) 

Полза: Прекомерното четене на този айет по време на буря ще стане 
причина бурята да утихне. 

 

81. За берекет в реколтата и добитъка 

ُ اَ  ِى ّهللاَ َ ّ َماَواِت  َخلََق  ا َمآ ِمنَ  َوأَْنَزَل  ْرَض َواْألَ  الّسَ  ِمنَ  ِبهٖ فَأَْخَرَج  ءً َمآ ءِ الّسَ
َر  لَُكْم  ِرْزًقا الثََّمَراِت  َر  ِبأَْمِرهٖ الَْبْحِر  ِىف  لَِتْجِرَى  الْفُْلَك  لَُكُم  َوَسّخَ  َوَسّخَ

اَر اْألَ  لَُكُم  َ
َر ﴾٣٢﴿ ْ ْمَس  لَُكُم  َوَسّخَ َر  َِبْنيِ َدآ َوالَْقَمَر  الّشَ  لَُكُم  َوَسّخَ

اَر  الّلَْيَل  َ َ ّ ُ  َما كُِلّ  ِمْن  َتاكُْم اٰ َو ﴾٣٣﴿ َوال تُُموه
وا َوِإْن  َسأَلْ ِ  ِنْعَمةَ  َتُعّدُ  تُْحُصوَها َال  اّهللاَ

اٌر  لَظَلُومٌ  َْساَن اْإلِ  ِإّنَ    ﴾٣٤﴿ َكّفَ
Превод: Аллах е, Който сътвори небесата и земята, и изсипа вода от 
небето, и извади с нея от плодовете препитание за вас, и подчини за 
вас корабите да плават по морето според Неговата повеля, и подчини 
за вас реките, и подчини за вас слънцето и луната - усърдни [в 
движението си], и подчини за вас нощта и деня, и ви дава от всичко, за 
което Го молите. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги 
изчислите. Човек е голям угнетител, голям неблагодарник. (14:32-34) 
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Полза: Който чете тези айети по веднъж сутрин и вечер и веднъж 
преди да си легне, Аллах ще даде берекет в реколтата и добитъка му. 
Ако се четат преди пътуване, Аллах ще пази него и принадлежностите 
му от всякакви нещастия. 

 

82. За сладост на плодовете 

  ﴾٧١﴿ َيْفَعلُوَن  َكادُوا َوَما فََذَبُحوَها
Превод: И я заклаха, но без малко да не го направят. (2:71) 

Полза: Който прочете този айет преди да разреже някой плод, той ще 
се окаже сладък и вкусен, иншаАллах. 

 

 

83. За защита на добитъка 

ٓى  َوُهَو  ِ َ ّ َْشأَ  ا ُوَشاٍت  َجنَّاٍت  أَ
ْ ُوَشاٍت  َوَغْريَ  َم

ْ ْرَع  َوالنَّْخَل  َم  مُْخَتِلًفا َوالّزَ
 ُ ُ ْيتُوَن  أُكُ اَن  َوالّزَ ّمَ ا َوالّرُ ً ِ ََشا ََشاِبهٍ  َوَغْريَ  مُ ٓ  ِمْن  كُلُوا مُ  تُوااٰ َو  أَْثَمَر  ِإذَآ َثَمِرِه

هُ  ُ  َوَال  َحَصاِدهٖ َيْومَ  َحّقَ ف ِ ْ ُ  آو ـُ فِنيَ  يُِحّبُ  َال  ِإّنَه ِ ْ ُم
  ﴾١٤١﴿ الْ

Превод: Той е, Който създаде градини от растения с подпори и без 
подпори, и палмите, и насажденията с разни плодове, и маслините, и 
наровете - сходни и несходни. Яжте от плодовете им, когато са дали 
плод, и раздайте дължимото от тях в деня на беритбата им, но не 
прахосвайте - Той не обича прахосниците. (6:141) 

Полза: Ако този айет се напише върху парче обработена кожа и се 
завърже около шията на животно, иншаАллах то ще бъде предпазено 
от всякакви нещастия, включително и кражба. 
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84. За берекет в работата, земеделието, дома и т.н. 

 ٓ ٓى  اْلِكَتاِب  َياُت اٰ  ِتْلَك  رٓم ال ِ َ ّ  أَْكثََر  َولَِكنَّ  الَْحّقُ  َرِبَّك  ِمْن  ِإلَْيَك  أُْنِزَل  َوا
ُ اَ ﴾ ١﴿ يُْؤِمنُوَن  َال  النَّاِس  ِ  ّهللاَ َ ّ َماَواِت  َرفََع  ىا ا َعَمٍد  ِبَغْريِ  الّسَ َ َ َ  َتَرْو ّ َ  اْسَتَوى ُ  َع

ِش  ْ َ
َر  الْ ْمَس  َوَسّخَ ى َجٍل ِألَ  ىَيْجِر  كُّلٌ  َوالَْقَمَر  الّشَ ُر  مَُسّمً ُل  ْمَر اْألَ  يَُدِبّ  يَُفِصّ

ِ  َوُهَو ﴾٢﴿ تُوِقنُوَن  َرِبُّكْم  ءِ ِبِلَقآ لََعّلَُكْم  َياِت اْالٰ  َ ّ ا َوَجَعَل  ْرَض اْألَ  َمّدَ  ىا َ  فِ
 َ ِ اًرا َرَوا َ

ْ ا َجَعَل  الثََّمَراِت  كُِلّ  َوِمْن  َوأَ َ اَر  الّلَْيَل  يُْغِشى اْثنَْنيِ  َزْوَجْنيِ  فِ َ َ ّ  ِإّنَ  ال
ُروَن  لَِقْوٍم   َياٍت َالٰ   لَِك ذٰ  ِىف    ﴾٣﴿ َيَتَفّكَ

Превод: Елиф. Лям. Мим. Ра. Тези са знаменията на Книгата. 
Низпосланото на теб от твоя Господар е истината. Ала повечето хора 
не вярват. Аллах е, Който въздигна небесата без видима за вас опора. 
После се въздигна [безподобен] Той на Трона и покори слънцето и 
луната, всяко да се движи до определен срок. Той управлява делата, 
разяснява знаменията, за да се убедите в срещата със своя Господар! 
Той е, Който разпростря земята и стори по нея непоклатими планини и 
реки, и от всички плодове стори там по два вида. Той покрива деня с 
нощта. В това има знамения за хора мислещи. (13:1-3) 

Полза: Тези айети трябва да се напишат с незаличимо мастило върху 
4 листа от маслиново дърво, за да се увеличи берекетът в работата, 
земеделието, добитъка, дома и т.н. След това всяко листо трябва да 
се зарови в четирите ъгъла на земята, определена за обработване, за 
работа, за къща и т.н. Ще се забележи голямо увеличение на 
прехраната и берекета, иншаАллах. 

 

85. За дъжд  

ْرَنا ُ الَْمآ فَالَْتَقى ُعيُونًا ْرَض اْألَ  َوفَّجَ ٓ  ء َ   ﴾١٢﴿ قُِدَر  َقْد  أَْمٍر  َع
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Превод: И сторихме да бликнат извори от земята, и водите се 
срещнаха за предопределена повеля. (54:12) 

Полза: Този айет трябва да се напише върху малко парче от счупен 
глинен съд и със затворени очи това парче да се хвърли в 
насажденията по такъв начин, че да не се види къде е паднало то. 
Може да се очаква да завали дъжд, иншаАллах. 

 

86. За прогонване на вредители 
А: 

ينَ  َوَقاَل  ِ َ ّ ْ   َكَفُروا ا ِ ٓ  ِمّلَِتنَا ِىف  لََتُعودُّنَ  أَْو  أَْرِضنَآ ِمْن  لَنُْخِرَجنَُّكْم  لُِرُسِل َ  فَأَْو
ْم  ِ ْ ُْم  ِإلَ ُ ّ ِلَكنَّ  َر ْ ُ ُْسِكنَنَُّكُم ﴾ ١٣﴿ الّظَالِِمنيَ  لَ ْ  ِمْن  ْرَض اْألَ  َولَ ِ  لَِك ذٰ  َبْعِد

 َعنِيٍد  َجّبَاٍر  كُّلُ  َوَخاَب  َواْسَتْفَتُحوا﴾١٤﴿ َوِعيِد  َوَخاَف  َمَقاِمى َخاَف  لَِمْن 
ُ  ِهَٖوَرآ ْن ِم ﴾١٥﴿ َ ّ ُْسَقى َجَه ُعهُ ﴾١٦﴿ َصِديٍد  ءٍ َمآ ِمْن  َو ُ  َوَال  َيَتَجّرَ ُ  َيَكاد  ُِسيغُه

  ﴾١٧﴿ َغِليٌظ  َعَذاٌب  ِهَٖوَرآ َوِمْن  ِبَمِيٍّت  ُهَو  َوَما َمَكانٍ  كُِلّ  ِمْن  الَْمْوُت  َوَيأِْتيهِ 
Превод: Неверниците казваха на своите пратеници: “Или ще ви 
прогоним от земята си, или ще се върнете към нашата вяра.” А 
техният Господар им разкри: “Непременно ще погубим угнетителите и 
ще ви заселим на земята след тях. Това е за онзи, който се бои да 
застане пред Мен и се бои от Моята заплаха.” И молеха [пророците] за 
помощ, и се проваляше всеки упорит деспот. Пред него е Адът и ще 
бъде поен с гнойна вода, от която отпива и едва я преглъща, и 
смъртта го настига от всички страни, ала не е мъртъв и му предстои 
жестоко мъчение. (14:13-17) 

Полза: Ако посевите се унищожават от вредители като мишки, 
червеи, скакалци и др., тези айети трябва да се напишат върху 4 
дъски от маслиново дърво. След това всяка дъска трябва да се 
зарови в четирите ъгъла на земята, където се отглеждат посевите.  
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Докато дъските се заравят, айетите трябва и да се четат. Вредителите 
ще изчезнат, иншаАллах. 

Б:  َ  ُسوَرةُ  ِإْبَراِه
Полза: За да се прогонят мравки от житни или бобови растения, сура 
Ибрахим (№14) трябва да се прочете и да се духне към такова 
растение (например върху ориз или фасул). Мравките ще изчезнат за 
кратко време, иншаАллах. 

 

 

87. Когато намалее млякото на животно или водата в 
кладенец 

ُر  لََما اْلِحَجاَرةِ  ِمنَ  َوِإّنَ  اُر اْألَ  ِمنْهُ  َيَتَفّجَ َ
ا َوِإّنَ  ْ َ

ْ ُق  لََما ِم ّقَ ُ الَْمآ ِمنْهُ  فََيْخُرُج  َّشَ  َوِإّنَ  ء
ا َ
ْ ِبُط  لََما ِم ْ ِ  َخْشَيِة  ِمْن  َ ُ  َوَما اّهللاَ ا ِبَغاِفٍل  اّهللاَ   ﴾٧٤﴿ َتْعَملُوَن  َعّمَ

Превод: И сред камъните има такива, от които бликват реки, и сред 
тях някои се разцепват и излиза оттам вода; а някои от тях падат в 
уплах пред Аллах. Но Аллах не подминава вашите дела. (2:74) 

Полза: Този айет трябва да се напише върху вътрешната повърхност 
на нов меден съд. След това съда трябва да се напълни с вода и да 
се изтрие написаното така че да се разтвори във водата. Тогава 
водата трябва да се даде на животното да я изпие. То ще започне да 
дава повече мляко чрез милостта на Аллах. За да се увеличи водата в 
кладенец, същите айети трябва да се напишат върху плочка, която да 
се хвърли в кладенеца. 
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88. За развитие и берекет в работата 

َ  ِإّنَ  ْ  اْلُمْؤِمنِنيَ  ِمنَ  اْشَرتَى اّهللاَ ُ ْ  أَْنفَُس ُ ُ  ِبأَّنَ  َوأَْمَوالَ ُ ِ  َسِبيِل  ِىف  يَُقاِتلُوَن  الَْجنَّةَ  لَ  اّهللاَ
ا َعلَْيهِ  َوْعًدا َويُْقَتلُوَن  فََيْقتُلُوَن  قُْر  ْنِجيِل َواْإلِ  الّتَْوَراةِ  ِىف  َحّقً

 أَْوَىف  َوَمْن  نِ اٰ َوالْ
ِ  ِمنَ  ِبَعْهِدهٖ وا اّهللاَ ُ ِ

ْ ِ  ِبَبْيِعُكُم  فَاْسَت َ ّ ْ َباَيْع  ىا ُ  الَْفْوُز  ُهَو  لَِك َوذٰ  ِبهٖ ُ َعِظ
  ﴾١١١﴿ الْ

Превод: Аллах изкупи от вярващите душите и имотите им. Сражават 
се по пътя на Аллах, убиват и биват убивани, за да е техен Раят - 
Негово истинно обещание, дадено в Тората, Евангелието и Корана. А 
кой е по-верен в своето обещание от Аллах? Радвайте се на 
размяната, която направихте с Него! Това е великото спасение. (9:111) 

Полза: Този айет трябва да се напише върху лист хартия, който да се 
постави сред стоката. Ще се забележи голямо развитие и берекет в 
работата, иншаАллах. 

 

89. За развитие и защита на работата 

ِّ   َيةُ اٰ  ِ ُكْر
الْ  

Полза: Ако Айет-ул-Курси (2:255) се чете и се духва към стоката, 
следните ползи ще се забележат: 

- стоката ще се окаже изгодна за собственика 

- той ще се развие добре 

- ще бъде предпазен от злините и нашепванията на Шейтана 

- беден човек ще стане богат 

- препитанието (ризк) ще се придобива от странни, непознати и 
неочаквани източници 

Ако Айет-ул-Курси се чете при влизане вкъщи или преди заспиване, в 
къщата няма да могат да влязат крадци, четящият няма да се удави, 
да изгори или да умре при злополука, ще се радва на добро здраве. 
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90. За да се направи правилния избор при купуване 

ْ  َرّبََك  لَنَا اْدعُ  َقالُوا ُ  َقاَل  ِهَى  َما لَنَا يَُبِنيّ ا َيقُولُ  ِإّنَه َ َ ّ  َعَواٌن  ِبْكٌر  َوَال  فَاِرٌض  َال  َبَقَرةٌ  ِإ
ْ  َرّبََك  لَنَا اْدعُ  َقالُوا﴾ ٦٨﴿ تُْؤَمُروَن  َما فَافَْعلُوا لَِك ذٰ  َبْنيَ  ا َما لَنَا يَُبِنيّ َ ُ ُ  َقاَل  لَْو  ِإّنَه
ا َيقُولُ  َ َ ّ ُ َصْفَرآ َبَقَرةٌ  ِإ ا فَاِقٌع  ء َ ُ ُ  لَْو ّ ُ ْ  َرّبََك  لَنَا اْدعُ  َقالُوا﴾  ٦٩﴿ النَّاِظِرينَ  َ  لَنَا يَُبِنيّ

ُ  ءَ َشآ ِإْن  َوِإّنَا َعلَْينَا ََشاَبهَ  الَْبَقَر  ِإّنَ  ِهَى  َما   ﴾٧٠﴿  لَُمْهَتُدوَن  اّهللاَ
Превод: Рекоха: “Позови ни твоя Господар, да ни разкрие каква да 
бъде тя!” Рече: “Казва да е крава - нито стара, нито юница, а по 
средата на това. И направете, каквото ви се повелява!” Рекоха: 
“Позови ни твоя Господар, да ни разкрие какъв да бъде цветът й!” 
Рече: “Казва да е крава съвсем жълта на цвят, за радост на очите.” 
Рекоха: “Позови ни твоя Господар, да ни разкрие каква да бъде - за 
нас кравите си приличат. И ако Аллах желае, ще сме напътени.” (2:68-
70) 

Полза: За да се направи правилния избор при купуване на добитък, 
дрехи, плодове, кола, къща и т.н., тези айети трябва да се четат 
непрекъснато при разглеждането на артикула. Закупеният артикул ще 
бъде според желанието на купувача, иншаАллах. 

 

91.  За намаляване тежестта на работата 

ُ  َخّفََف  َن ْالٰ اَ   َصاِبَرةٌ  ِمائَةٌ  ِمْنُكْم  َيُكْن  فَِإْن  َضْعًفا فِيُكْم  أَّنَ  َوَعِلَم  َعْنُكْم  اّهللاَ
ِ  ِبِإْذنِ  أَلَْفْنيِ  آو ـَيْغِلبُ  أَْلٌف  ِمْنُكْم  َيُكْن  َوِإْن  ِمائََتْنيِ  َيْغِلبُوا ُ  اّهللاَ اِبِرينَ  َمَع  َواّهللاَ  الّصَ

﴿٦٦﴾  
Превод: Сега Аллах ви облекчи. Той знае, че у вас има слабост. И ако 
сред вас има сто търпеливи, те ще надвият двеста; а ако сред вас има 
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хиляда, те ще надвият две хиляди с позволението на Аллах. Аллах е с 
търпеливите. (8:66) 

Полза: Човек, който работи тежка ръчна работа, носи товари на гърба 
си или върши работа, изискваща физическо или умствено напрягане, 
ако желае да намали товара си и да улесни задачата, трябва да 
прочита този айет след всеки намаз в продължение на 1 седмица. 
Трябва да се започне в петъчен ден след следобедния (икинди) намаз 
и да се продължи до следващия петък след петъчния (джума) намаз. 
ИншаАллах, всичките му задачи ще станат лесни. 

 

 

92. При влизане в град 

ُ  َوأَْنَت  مَُباَرًكا مُنَْزًال أَْنِزلْنِى  َرِبّ    ﴾٢٩﴿  اْلُمنِْزلِنيَ  َخْري
Превод: Господарю мой, посели ме на благословено място! Най-
добре Ти поселяваш. (23:29) 

Полза: Който прочете този айет при влизане в град или село, неговият 
престой там ще бъде приятен, иншаАллах. 

 

 

93. При качване на превозно средство 

ِ  ُسْبَحاَن  َ ّ َر ى ا ُ  كُنَّا َوَما َذاٰه  لَنَا َسّخَ   ﴾١٣﴿  مُْقِرِننيَ  َ
Превод: Пречист е Онзи, Който подчини това на нас! Ние сме 
неспособни за това. (43:13) 

Полза: Който прочита този айет при качване в кола, кораб, влак, 
самолет и т.н., ще бъде предпазен от всякакви нещастия, иншаАллах. 
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94. Когато животното се заинати  

ِ  ِديِن  أَفََغْريَ  ُ  َيْبغُوَن  اّهللاَ َ َماَواِت  ِىف  َمْن  أَْسلََم  َو  َوِإلَْيهِ  َوَكْرًها َطْوًعا ْرِض َواْألَ  الّسَ
  ﴾٨٣﴿ يُْرَجُعوَن 

Превод: Нима търсят друга религия освен тази на Аллах, когато на 
Него се подчинява всичко на небесата и на земята, доброволно или по 
принуда, и при Него ще бъдат върнати. (3:83) 

Полза: Когато някое товарно животно не дава да се възсяда или се 
инати, човек трябва да прочете този айет 3 пъти и да духне в ухото на 
животното. ИншаАллах, то ще стане послушно. 

 

 

95. За защита на плавателен съд 

ِ  ِْسِم    ّ  ِإّنَ  َومُْرَساَهآ اَهاَمْجَر۪ اّهللاَ ِ ٌ  لََغفُوٌر  َر   :А  ﴾٤١﴿  َرِح
Превод: В името на Аллах той ще плава и ще се закотви. Моят 
Господар е опрощаващ, милосърден. (11:41) 

Полза: Ако този айет се чете преди човек да се качи на кораб или 
лодка, той, пасажерите и плавателния съд ще бъдат защитени от 
нещастия. 

Б:  ُسوَرةُ   لُْقَماَن 
Полза: Който прочете сура Люкман (№31) преди да се качи на 
плавателен съд, ще бъде предпазен от удавяне, иншаАллах. 
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96. Когато морето е бурно 

ِ  ِبنِْعَمِة  الَْبْحِر  ِىف  ىَتْجِر  الْفُْلَك  أَّنَ  َتَر  أَلَْم  َيُكْم  اّهللاَ  َياٍت َالٰ  لَِك ذٰ  ِىف  ِإّنَ  َياِتِهٓ اٰ  ِمْن  لُِريِ
  ﴾٣١﴿ َشُكوٍر  َصّبَاٍر  لُِكِلّ 

Превод: Нима не виждаш, че корабите плават по морето с милостта 
на Аллах, за да ви покаже Той от Своите знамения? В това има 
знамения за всеки многотърпелив, признателен. (31:31) 

Полза: Когато морето се развълнува и има опасност от бедствие, този 
айет трябва да се напише на 7 листчета, които да се хвърлят в морето 
поотделно в посока юг. Морето ще се успокои, иншаАллах. 

 

97. За завръщане у дома здрав и невредим 
А: 

 ٓ ٓ ﴿﴾  ٓم ال ٓ    ﴿﴾ ٓص ٓم ال     ﴿﴾طٓسٓم  ﴿﴾طٓس ﴿﴾ طه  ﴿﴾ٓص هيعٓ كٓ الٓٓمر﴿﴾ ﴿﴾رال
  ﴿﴾ نٓ ﴿﴾  ٓق   ﴿﴾حٓم ٓعٓسٓق ﴿﴾حٓم    ﴿﴾ٓص  ﴿﴾ٓس 

Полза: Ако човек носи у себе си тези букви от Корана, наречени 
Хуруф мукаттиат (тяхното значение е известно само на Аллах), и ги 
чете докато е на път, той ще се завърне у дома здрав и невредим. Ще 
бъде предпазен от всякакви нещастия, включително и от злините на 
враговете и крадците, ще получи препитание, ще бъдат задоволени 
нуждите му, ще бъде предпазен от змии, скорпиони и всякакви други 
опасни създания, иншаАллах. 

Б:  ُ ّ ِ  الَْع
Превод: Превисокия 

Полза: Ако пътник напише това име на Аллах и го носи у себе си, той 
ще се върне при своите хора за кратко време. Ако е беден, Аллах ще 
му даде богатство, иншаАллах. 
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В:  ُل  اْألَّوَ
Превод: Първия, Изначалния 

Полза: Ако пътник чете това име на Аллах 100 пъти всеки петък, ще 
се върне при своите хора безопасно, иншаАллах. 

 

98. При треска 
А: 

ينَ  ِإّنَ  ِ َ ّ ْ  ِإذَا اّتََقْوا ا ُ ْيطَانِ  ِمنَ  ٌِف َطآ َمّسَ ْ  فَِإذَا َتَذّكَُروا الّشَ   ﴾٢٠١﴿ مُْبِصُروَن  ُ
Превод: Когато натрапливо видение от сатаната засегне 
богобоязливите, те си спомнят [за Аллах] и ето ги - зрящи! (7:201) 

Полза: Този айет трябва да се чете и да се духва към човека, който 
има треска, заради горещина. Може да се напише и с шафран върху 
чиния, след което да се измие с вода и водата да се изпие от болния. 
ИншаАллах, скоро ще бъде излекуван чрез берекета на словото на 
Аллах. 

ِ  َناُر  َيا قُْلنَا   ٓ  ًماَوَسَال  َبْردًا كُو َ َ  َع   :Б  ﴾٦٩﴿  ِإْبَراِه
Превод: Рекохме Ние: “О, огън, бъди студен и безопасен за Ибрахим!” 
(21:69) 

Полза: Този айет трябва да се напише с шафран върху чиния, след 
което тя да се измие с вода и водата да се изпие от болния. Треската 
ще отмине, иншаАллах. 

В:  ُسوَرةُ   الَْفاِتَحِة 
Полза: Трябва да се прочете 11 пъти салеват, 7 пъти сура ел-Фатиха 
(№1), да се духне към малко памук (или вълна) и той да се постави в 
дясното ухо на болния. Тогава трябва да се прочетат 5 пъти сура ел-
Фатиха и 11 пъти салеват, след което да се духне към друг памук и 
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той да се постави в лявото ухо на болния. На следващия ден по 
същото време, трябва да се вземе памука от дясното ухо и да се 
сложи в лявото, а памука от лявото ухо да се сложи в дясното. 
ИншаАллах, треската ще отмине. 

 

99. За всяка болест 
А: 

َْشِف    ﴾١٤﴿  مُْؤِمنِنيَ  َقْوٍم  ُصُدوَر  َو
ُدوِر ِىف  لَِما  ءٌ َوِشَفآ َةٌ  َوُهًدى الّصُ ْ   ﴾٥٧﴿ لِْلُمْؤِمنِنيَ  َوَر

ا ِمْن  َيْخُرُج  َ ِ ُ  مُْخَتِلٌف  َشَراٌب  بُطُو َوانُه
  ﴾٦٩﴿ لِلنَّاِس  ءٌ ِشَفآ فِيهِ  أَلْ

لُ  قُْر  ِمنَ  َونُنَِزّ
َةٌ  ءٌ ِشَفآ ُهَو  َما نِ اٰ الْ ْ   ﴾٨٢﴿  لِْلُمْؤِمنِنيَ  َوَر

  ﴾٨٠﴿ َْشِفِني  فَُهَو  َمِرْضُت  َوِإذَا
ِينَ  ُهَو  قُْل  َ ّ   ﴾٤٤﴿  ءٌ َوِشَفآ ُهًدى َمنُوااٰ  لِ

Превод: И ще изцери гърдите на хора вярващи. (9:14) 
И изцеление на онова, което е в гърдите, и напътствие, и милосърдие 
за вярващите. (10:57) 

Излиза от стомаха им питие с различен цвят. В него има изцеление за 
хората. В това има знамение за хора премислящи. (16:69) 

И низпославаме в Корана това, което е изцеление и милост за 
вярващите. (17:82) 

И ако се разболея, Той ме изцелява. (26:80) 

Кажи: “За вярващите той е напътствие и изцеление”. (41:44) 
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Полза: Тези айети трябва да се напишат с шафран върху тепсия, 
след което тя да се измие с вода и водата да се изпие от болния. 
Айетите може да се напишат и върху хартия и да се носят като муска. 
ИншаАллах, болният ще се излекува, дори ако болестта му е 
сериозна. 

لُ    َةٌ   ءٌ ِشَفآ ُهَو  َما نِ اٰ الْقُْر  ِمنَ  َونُنَِزّ ْ   :Б  ﴾٨٢﴿ لِْلُمْؤِمنِنيَ   َوَر
Превод: И низпославаме в Корана това, което е изцеление и милост 
за вярващите. (17:82) 

Полза: Този айет или трябва да се чете и да се духва към болния, или 
да се напише с шафран върху чиния, която да се измие с вода и 
водата да се изпие от болния. 

В:  ٍد  ُسوَرةُ  مَُحّمَ
Полза: Сура Мухаммед (№47) трябва да се напише с мастило върху 
хартия или чиния, които след това да се измият с водата земзем. 
Болният трябва да се изкъпе с тази вода. Това е много полезно за 
всякакви болести. 

 

100. За премахване на болка 

ٰٓس   ُسوَرةُ  
Полза: За да се премахне болката от болен, сура Йасин (№36) трябва 
да се носи като муска. 

 

101. За лечение на безсъние 

 ِ َ  ُسوَرةُ  الُْمَجاَد

Полза: За да спи добре болният, сура ел-Муджаделе (№58) трябва да 
се чете до него. 
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102. Още предписания за всякакви болести 

А:  ُ َالم  الّسَ
Превод: Съвършения 

Полза: Трябва да се застане до главата на болния, да се вдигнат 
ръцете за дуа, и да се прочете това име на Аллах 39 пъти, така че 
болният да може да чуе. Болният ще се излекува, иншаАллах. 

Б:  ُ َعِظ
 الْ

Превод: Превеликия 

Полза: Прекомерното четене на това име на Аллах ще премахне 
всяка болест, без значение каква е. 

В:  ُ ّ َ
 الْ

Превод: Вечноживия 

Полза: Това име на Аллах трябва да се чете много или да се напише 
с шафран върху чиния, която да се измие с вода и след това водата 
да се изпие от болния. 

Г:  ُالَْغنِّى 
Превод: Пребогатия 

Полза: Това име на Аллах трябва да се чете много при нещастие или 
болест. Оздравяване може да се очаква в кратък срок, иншаАллах. 

 

103. При потиснатост и депресия 

َ  َولَِريِْبَط      :А  ﴾١١﴿ ْقَدامَ اْألَ  ِبهِ  َويُثَِبَّت  قُلُوِبُكْم  َع

Превод: И да укрепи сърцата ви, и да заякчи с това стъпките. (8:11) 
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Полза: Този айет е много полезен за премахване на депресията. 
Трябва да се напише и да се носи като муска на шията по такъв начин, 
че муската да остане върху сърцето.  

ينَ اَ  ِ َ ّنُ  َمنُوااٰ  ّ ِ ُْم  َوَتْطَم ُ ِ  ِبِذْكِر  قُلُو ِ  ِبِذْكِر  أََال  اّهللاَ ّنُ  اّهللاَ ِ قُلُوُب  َتْطَم
  :Б  ﴾٢٨﴿ الْ

Превод: Онези, които вярват и сърцата им се успокояват при 
споменаването на Аллах. О, да, при споменаването на Аллах сърцата 
се успокояват. (13:28) 

Полза: Трябва да се направи същото като в А. 

 

104. При сърцебиене 

ِ  ِديِن  أَفََغْريَ  ُ  َيْبغُوَن  اّهللاَ َ َماَواِت  ِىف  َمْن  أَْسلََم  َو  َوِإلَْيهِ  َوَكْرًها َطْوًعا ْرِض َواْألَ  الّسَ
ِ  َمنَّااٰ  قُْل ﴾٨٣﴿ يُْرَجُعوَن  ٓ  أُْنِزَل  َوَمآ َعلَْينَا أُْنِزَل  َوَمآ ِباّهللاَ َ َ  َع َاِعيَل  ِإْبَراِه

ْ  َوِإ
َ  َوَمآ اِط ْسبَ َواْألَ  َوَيْعقُوَب  َوِإْسَحاَق  ِ َ  أُو َسى مُو ْم  ِمْن  َوالنَِّبّيُوَن  َوِع ِ ِّ  َال  َر

قُ  ُْم  أََحٍد  َبْنيَ  نَُفِرّ ْ ُ  َوَنْحنُ  ِم  فََلْن  ِدينًا ِم ْسَال اْإلِ  َغْريَ  َيْبَتِغ  َوَمْن ﴾٨٤﴿ مُْسِلُموَن  َ
  ﴾٨٥﴿ الَْخاِسِرينَ  ِمنَ  ِخَرةِ اْالٰ  ِىف  َوُهَو  ِمنْهُ  يُْقَبَل 

Превод: Нима търсят друга религия освен тази на Аллах, когато на 
Него се подчинява всичко на небесата и на земята, доброволно или по 
принуда, и при Него ще бъдат върнати. Кажи: “Вярваме в Аллах и в 
низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, 
и Якуб, и родовете [му], и в дареното на Муса и на Иса, и на 
пророците от техния Господар. Разлика не правим между никого от 
тях и на Него сме отдадени.” А който търси друга религия освен 
Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите. 
(3:83-85) 

Полза: Тези айети са много полезни при сърцебиене. Трябва да се 
напишат върху вътрешната стена на нов глинен съд с мастило, най-
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добре с шафран. Съдът трябва да се измие с 1-2 чаши дъждовна вода 
или с вода от кладенец, който не е изложен на слънце. Водата трябва 
да се изпие от болния. ИншаАллах, ще получи изцеление. 

 

105. При болест на сърцето 

А:  ُِح   ُسوَرة ْ َ ّ ال  

Полза: Трябва да се чете сура еш-Шерх (№94) и да се духва към 
болния. 

ْ  ِىف  َما َوَنَزْعنَا   ِ   :Б  ﴾٤٣﴿ ِغّلٍ  ِمْن  ُصُدوِر
Превод: И ще премахнем от сърцата им всяка омраза. (7:43) 

Полза: Този айет трябва да се напише с шафран или розова вода 
върху нов глинен съд, след което той трябва да се измие с вода и 
водата да се изпие от болния. ИншаАллах, болката ще отмине. 

 

106. За укрепване на сърцето 

 الَْماِجدُ 
Превод: Славния 

Полза: Който прочете това име на Аллах няколко пъти, духвайки към 
залък, след което да изяде залъка, сърцето му ще се подсили, 
иншаАллах. 

 

107. За добиване на свобода от материализма 

َحدُ الَْواِحُد      اْألَ   
Превод: Единствения; Единосъщия 
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Полза: За да получи човек независимост на сърцето, тези имена на 
Аллах трябва да се прочетат 1000 пъти. Важността на материалните 
неща ще си отиде от сърцето на четящия. 

 

108. При болест на далака 

َ  ِإّنَ  َماَواِت  يُْمِسُك  اّهللاَ ْن  َتُزوَال  أَْن  ْرَض َواْألَ  الّسَ ِ  أََحٍد  ِمْن  أَْمَسَكُهَما ِإْن  َزالََتآ َولَ
ٓ  ِمْن  ُ  َبْعِدِه   ﴾٤١﴿ َغفُوًرا َحِليًما َكاَن  ِإّنَه

Превод: Аллах държи небесата и земята да не се разрушат, а ако се 
рушат, никой не може да ги държи освен Него. Той е всеблаг, 
опрощаващ. (35:41) 

Полза: Този айет трябва да се направи като муска, която да се 
привърже на мястото, където се намира далака. 

 

109. При изместване на пъпа 

َةٌ  َرِبُّكْم  ِمْن  َتْخِفيٌف  لَِك ذٰ  ْ   ﴾١٧٨﴿  َوَر
Превод: Това е облекчение и милост от вашия Господар. (2:178) 

Полза: Този айет трябва да се направи като муска, която да се 
привърже върху пъпа. 

 

110. При хемороиди 

ُ  َيْرفَعُ  َوِإذْ  َاِعيُل  الَْبْيِت  ِمنَ  الَْقَواِعَد  ِإْبَراِه
ْ ِميعُ  أَْنَت  ِإّنََك  ِمنَّآ َتَقّبَْل  َرّبَنَا َوِإ  الّسَ

 ُ َعِل
ّيَِتنَآ َوِمْن  لََك  مُْسِلَمْنيِ  َواْجَعْلنَا َرّبَنَا﴾١٢٧﴿ الْ  َوأَِرَنا لََك  مُْسِلَمةً  أُّمَةً  ذُِرّ

اُب  أَْنَت  ِإّنََك  َعلَْينَآ َوتُْب  َمنَاِسَكنَا ُ  الّتَّوَ ِح ْم  َواْبَعْث  َرّبَنَا﴾١٢٨﴿ الّرَ ِ  َرُسوًال  ِف
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ُْم  ْ ْم  َيْتلُو ِم ِ ْ ُ  َياِتَك اٰ  َعلَ ُ ْم  َوالِْحْكَمةَ  الِْكَتاَب  َويَُعِلُّم ِ  أَْنَت  ِإّنََك  َويَُزِكّ
ُ  الَْعِزيُز    ﴾١٢٩﴿ اْلَحِك

Превод: И когато Ибрахим и Исмаил издигаха основите на Дома, 
[рекоха]: “Господарю, приеми от нас! Наистина Ти си Всечуващия, 
Всезнаещия. Господарю, направи ни отдадени на Теб, и от нашето 
потомство - общност, отдадена на Теб, и ни покажи нашите обреди, и 
приеми нашето покаяние! Ти си Приемащия покаянието, 
Милосърдния. Господарю, проводи им пратеник измежду тях, да им 
чете Твоите знамения, да ги учи на Писанието и на мъдростта, и да ги 
пречиства! Ти си Всемогъщия, Премъдрия.” (2:127-129) 

Полза: Тези айети трябва да се напишат върху кристална чиния с 
мастило, направено от шафран и розова вода. Написаното трябва да 
се измие със сок от черно грозде. Към сока трябва да се добави малко 
захар и камфор, след което да се изпие.  

 

111. При кръвоизлив от носа 
А: 

ٌد  َوَما ِ  ِمْن  َخلَْت  َقْد  َرُسوٌل  ِإّالَ  مَُحّمَ ِ ُسُل  َقْب ْ  قُِتَل  أَْو  َماَت  أَفَِإْن  الّرُ ُ ٓ  اْنَقلَْب َ  َع
  ﴾١٤٤﴿ أَْعَقاِبُكْم 

Превод: Мухаммед е само един Пратеник, преди когото преминаха 
пратениците. Нима, ако бе умрял или бе убит, щяхте да се отвърнете? 
(3:144) 

Полза: За да се спре кръвоизлива от носа, този айет трябва да се 
напише върху хартия и да се направи като муска. Тя трябва да се 
залепи върху носа, между двете очи. 

Б: 
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َ  ِإّنَ  َماَواِت  يُْمِسُك  اّهللاَ ْن  َتُزوَال  أَْن  ْرَض َواْألَ  الّسَ ِ  أََحٍد  ِمْن  أَْمَسَكُهَما ِإْن  َزالََتآ َولَ
ٓ  ِمْن  ُ  َبْعِدِه   ﴾٤١﴿ َغفُوًرا َحِليًما َكاَن  ِإّنَه

َآ َوَيا ءَِك َمآ اْبلَِعى أَْرُض  َيآ َوِقيَل  َ ُ ُ الَْمآ َوِغيَض  أَْقِلِعى ء  َواْسَتَوْت  ْمُر اْألَ  َوقُِضَى  ء
 َ   ﴾٤٤﴿  الّظَالِِمنيَ  لِْلَقْوِم  بُْعًدا َوِقيَل  الْجُوِدّىِ  َع

Превод: Аллах държи небесата и земята да не се разрушат, а ако се 
рушат, никой не може да ги държи освен Него. Той е всеблаг, 
опрощаващ. (35:41) 

И бе речено: “О, земя, погълни своята вода!” и “О, небе, престани!” И 
спадна водата. И се изпълни повелята. И [Ковчегът] заседна върху 
[планината] ал-Джуди. И бе речено: “Гибел за хората-угнетители!” 
(11:44) 

Полза: Човек трябва да постави дясната си ръка върху челото на 
болния и да прочете тези айети. След това трябва каже: „О, кървящ 

нос! Спри да кървиш заради заповедта на  اٌر   َواِحٌد   َعِزيٌز َجّباٌر   َقّهَ
(Единствения, Покоряващия, Всемогъщия, Всеподчиняващия)!” 

 
112. При определена болка 
А: 

ُ  َوِبالَْحِقّ  نَاه
ا ِإّالَ  أَْرَسْلنَاَك  َوَمآ َنَزَل  َوِباْلَحِقّ  أَْنَزلْ ً ّ ِ َ   ﴾١٠٥﴿ َوَنِذيًرا مُ

Превод: С истината го низпослахме [Корана], с истината бе 
низпослан. И те изпратихме Ние [о, Мухаммед] само като 
благовестител и предупредител. (17:105) 

Полза: Трябва да се постави дясната ръка върху мястото, където е 
болката, да се прочете веднъж айета и да се духне 3 пъти към 
болезненото място. ИншаАллах, болката ще изчезне. 
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Б: 

ِ  لَْحْمدُ اَ  َ ِ  ِهللاّ َ ّ َماَواِت  َخلََق  ىا َ  َوالنُّوَر  الّظُلَُماِت  َوَجَعَل  ْرَض َواْألَ  الّسَ ّ ينَ  ُ ِ َ ّ  ا
ْم  َكَفُروا ِ ِّ   ﴾١﴿ َيْعِدلُوَن  ِبَر

Превод: Слава на Аллах, Който сътвори небесата и земята, и стори 
тъмнините и светлината! После онези, които не вярват, към своя 
Господар приравняват. (6:1) 

Полза: Който прочита тези айети 7 пъти сутрин и 7 пъти вечер, духва 
към ръцете, след което ги обърсва по цялото тяло, той ще бъде 
предпазен от всякакви болки, телесни проблеми и нещастия. 

В: 

َ  َنَتَوّكََل  أَّالَ  لَنَآ َوَما ِ  َع ّنَ  ُسبُلَنَا َهَداَنا َوَقْد  اّهللاَ َ  َولَنَْصِربَ َ  ذَْيتُُمونَااٰ  َمآ َع ِ  َوَع  اّهللاَ
لُوَن  فَْلَيَتَوّكَِل    ﴾١٢﴿ الُْمَتَوِكّ

Превод: И защо да не се уповаваме на Аллах, след като Той ни 
насочи по нашите пътища? И непременно ще изтърпим онова, с което 
ще ни мъчите. На Аллах да се уповават уповаващите се!” (14:12) 
Полза: Човек, чиито ръце и крака го болят постоянно, трябва да носи 
този айет като муска у себе си. ИншаАллах, ще се излекува. Същото е 
много полезно и за премахване на последиците от уроки. 

Г:  ُسوَرةُ    الَْمَسِد 
Полза: Ако сура ел-Месед (№111) се напише и се превърже към 
мястото на болката, тя ще отмине, иншаАллах. 

 

113. За защита на неродено бебе 

 ُسوَرةُ  الَْحاّقَِة 
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Полза: Ако сура ел-Хакка (№69) се напише и се носи като муска от 
бременна жена, иншаАллах, бебето ще бъде предпазено от всякакви 
телесни, умствени и духовни проблеми. 

 

114. За защита на новородено бебе 

الَْحاّقَِة ُسوَرةُ    

Полза: Сура ел-Хакка (№69) трябва да се прочете и да се духне към 
вода, с която да се навлажни устата на бебето. ИншаАллах, бебето 
ще бъде защитено от всички болести, които нормално засягат 
бебетата, и умствените му способности ще се засилят. 

Смята се, че след прочитането на сура ел-Хакка, ако се духне към 
зехтин, бебето ще бъде защитено от всякакви вредни животни. 
Зехтинът е и лек за всякакви болки на тялото. Болезненото място 
трябва да се размазва с този зехтин. 

 

115. При главоболие 

ُعوَن  َال    ا يَُصّدَ َ
ْ  :А  ﴾١٩﴿ يُنِْزفُوَن  َوَال  َع

Превод: Не ще ги боли глава от това и не ще губят ум. (56:19) 

Полза: Ако този айет се прочете 3 пъти и се духне към болния, 
главоболието му ще отмине, иншаАллах. 

Б:  الّرَ ـِْس ِ ٰ ِم اّهللاَ ْ ِ ِح ِن الّرَ  
Превод: С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния 

Полза: Предава се, че веднъж владетелят на Рим се оплакал на 
халифа Умер (радийаллаху анх) за постоянното си главоболие. 
Халифът имал една шапка, ушита за владетеля на Рим. Винаги, 
когато владетелят на Рим слага шапката, главоболието му изчезвало, 
а когато я свалял, то пак се появявало. Много се учудил и от 
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любопитство разпорил шапката, откривайки, че под шевовете е 
написано бесмеле. 

 

116. При мигрена 

А:  ُسوَرةُ    الّتََكاثُِر 
Полза: Ако след следобедния (икинди) намаз се чете сура ет-Текясур 
(№102) и се духва към главата на болния, той ще оздравее, 
иншаАллах. 

Б: 

َماَواِت  َرّبُ  َمْن  قُْل  ُ  قُِل  ْرِض َواْألَ  الّسَ ْ  قُْل  اّهللاَ ُ  َال  ءَ أَْولَِيآ دُوِنِهٓ  ِمْن  أَفَاّتََخْذ
ْ ِألَ  َيْمِلُكوَن  ِ ا َوَال  َنْفًعا ْنفُِس   ﴾١٦﴿ َضّرً

Превод: Кажи: “Кой е Господарят на небесата и на земята?” Кажи: 
“Аллах!” Кажи: “И нима приехте вместо Него покровители, които не 
допринасят за себе си нито полза, нито вреда?” (13:16) 

Полза: Този айет трябва да се чете и да се духа към болния. 
Мигрената ще изчезне, иншаАллах. 

 

117. При зъбобол 

  :А  ﴾٦٧﴿ َتْعلَُموَن  َوَسْوَف  مُْسَتَقّرٌ  َنَبإٍ  لُِكِلّ   
Превод: Всяка вест си има определено време и ще узнаете. (6:67) 

Полза: Този айет трябва да се напише върху малко листче хартия, 
след което то да се постави между болния зъб и вътрешната 
повърхност на бузата.  

Б:  ُسوَرةُ   الَْفاِتَحِة 
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Полза: Когато човек се оплаче от зъбобол, той трябва да се накара да 
хване болния си зъб с палеца и показалеца на дясната ръка, след 
което трябва да се прочете сура ел-Фатиха (№1) 7 пъти. Болният 
трябва да се попита: „Как се казваш?” След като той отговори (без да 
пуска болния зъб), отново трябва да се прочете сура ел-Фатиха 7 пъти 
и да се попита болния: „Как е името на майка ти?”. Като отговори пак 
трябва да се прочете сура ел-Фатиха 7 пъти и болния да се попита: 
„Къде е болката?”. Той трябва да отговори: „В зъба.”, след което да се 
прочете сура ел-Фатиха 7 пъти. Този път болния трябва да се попита: 
„Да го излекувам ли по волята на Аллах?”, а той да отговори 
утвърдително. За последен път трябва да се прочете сура ел-Фатиха 
7 пъти, след което болният да си почива или най-добре да легне да 
спи. Зъбоболът ще отмине, иншаАллах. 

В: 

َْسانُ  َيَر  أََولَْم  ُ  أَّنَا اْإلِ ٌ  ُهَو  فَِإذَا نُْطَفٍة  ِمْن  َخلَْقنَاه   ﴾٧٧﴿ مُِبنيٌ  َخِص
ُ اَ  ٓ  ّهللاَ َ  َال ٰ ُ  ُهَو  ِإّالَ  ِإ ّ َ ُ  اْل َقّيُوم

ُ  َال  الْ ُ  َنْومٌ  َوَال  ِسنَةٌ  َتأْخُُذه َماَواِت  ِىف  َما َ  ِىف  َوَما الّسَ
ِ  ذَا َمْن  ْرِض اْألَ  َ ّ ُ  َْشَفعُ  ىا َده

ْم  َبْنيَ  َما َيْعلَُم  ِبِإْذِنهٖ ِإّالَ  ِعنْ ِ ْ  َوَما أَْيِد ُ  َوَال  َخْلَف
ُ  َوِسَع  ءَ َشآ ِبَما ِإّالَ  ِعْلِمِهٓ  ِمْن  ءٍ َِشْى  يُِحيطُوَن  َماَواِت  كُْرِسّيُه  َوَال  ْرَض َواْألَ  الّسَ

 ُ ُ  َوُهَو  ِحْفظُُهَما َيئُودُه ّ ِ ُ  الَْع َعِظ
  ﴾٢٥٥﴿ الْ

 ُ َ اِر  الّلَْيِل  ِىف  َسَكنَ  َما َو َ َ ّ ِميعُ  َوُهَو  َوال ُ  الّسَ َعِل
  ﴾١٣﴿ الْ

 َ ّ ُ  ُ اه ْمَع  لَُكُم  َوَجَعَل  ُروِحهٖ ِمْن  فِيهِ  َوَنَفَخ  َسّوَ َدةَ َواْألَ  ْبَصاَر َواْألَ  الّسَ ِ   ﴾٩﴿  فْ
لُ  قُْر  ِمنَ  َونُنَِزّ

َةٌ  ءٌ ِشَفآ ُهَو  َما نِ اٰ الْ ْ   ﴾٨٢﴿ لِْلُمْؤِمنِنيَ  َوَر
Превод: Не вижда ли човекът, че Ние го сътворихме от частица 
сперма? А ето го  явен противник! (36:77) 
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Аллах! Няма друг Бог освен Него - Вечноживия, Неизменния! Не Го 
обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и 
което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото 
позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след 
тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. 
Неговият Престол вмества и небесата, и земята, и не Му е трудно да 
ги съхрани. Той е Всевишния, Превеликия. (2:255) 

Негово е онова, което живее през нощта и през деня. Той е 
Всечуващия, Всезнаещия. (6:13) 

После го осъразмери и му вдъхна от Своя дух. И стори за вас слуха и 
зрението, и сърцата. (32:9) 

И низпославаме в Корана това, което е изцеление и милост за 
вярващите. (17:82) 

Полза: Ако човек има зъбобол от дясната страна, някой трябва да 
чете тези айети, търкайки дясната си длан върху дясната буза на 
болния. Ако болката е отляво, трябва да се търка лявата буза с 
дясната длан на четящия. 

 

118. При ухобол 

َمآ ِمنَ  َيْرُزقُُكْم  َمْن  قُْل  ْمَع  َيْمِلُك  َمْن  أَمْ  ْرِض َواْألَ  ءِ الّسَ  َوَمْن  ْبَصاَر َواْألَ  الّسَ
َ  يُْخِرُج  ّ َ
َمِيِّت  ِمنَ  الْ

َمِيَّت  َويُْخِرُج  الْ
ِّ  ِمنَ  الْ َ ُر  َوَمْن  اْل  فََسَيقُولُوَن  ْمَر اْألَ  يَُدِبّ

 ُ   ﴾٣١﴿  َتّتَقُوَن  أَفََال  فَقُْل  اّهللاَ
Превод: Кажи: “Кой ви дава препитание от небето и от земята? Или 
кой владее слуха и зрението? И кой изважда живото от мъртвото, и 
изважда мъртвото от живото? И кой управлява делото?” Ще рекат: 
“Аллах!” Кажи: “А нима не се боите?” (10:31) 

Полза: Нужни са нов глинен съд и една чаена лъжица сок от праз лук. 
Този айет трябва да се напише върху вътрешната повърхност на съда 
със сока от праз. След това написаното трябва да се смие с лъжица 
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мед, който се загрява малко и 3 капки се слагат в ухото. Болката ще 
отмине, иншаАллах. 

 

119. При болки в очите 

 ُسوَرةُ   الَْفاِتَحِة 

Полза: Трябва да се прочете 41 пъти сура ел-Фатиха (№1) между 
суннета и фарза на намаз, след което да се духне към палците и те да 
се прекарат през очите. 

  

120. При възпаление на очите 
А: 

ُ اَ  َماَواِت  نُوُر  ّهللاَ ا َكِمْشَكاةٍ  نُوِرهٖ َمثَُل  ْرِض َواْألَ  الّسَ َ  ِىف  الِْمْصَباُح  ِمْصَباٌح  فِ
َجاَجةُ  ُزَجاَجٍة  ا الّزُ َ َ ّ ّىٌ  َكْوَكٌب  َكأَ  َشْرِقّيٍَة  َال  َزْيتُوَنٍة  مَُباَرَكٍة  َشَجَرةٍ  ِمْن  يُوَقدُ  دُِرّ

ِبّيٍَة  َوَال  ْ َ  ُ ا َيَكاد َ ُ ُ ىيُِض  َزْي َ  نُوٌر  َناٌر  َتْمَسْسهُ  لَْم  َولَْو  ء ِد  نُوٍر  َع ْ ُ  ىَ  لِنُوِرهٖ اّهللاَ
ُ ََشآ  َمْن  ُ  َوَيْضِرُب  ء ُ  لِلنَّاِس  ْمثَاَل اْألَ   اّهللاَ ْ  ِبُكِلّ  َواّهللاَ ٌ  ءٍ َ ُ  أَِذَن  بُيُوٍت  ﴾ِىف ٣٥﴿ َعِل  اّهللاَ

ا َويُْذَكَر  تُْرفََع  أَْن  َ ُ  فِ ُه
ْ ُ  َُسِبُّح  ا ا َ َ غُُدِوّ  ِف

ْم  َال  ِرَجاٌل ﴾٣٦﴿ َصاِل َواْالٰ  ِبالْ ِ  تُْلِه
ِ  ِذْكِر  َعْن  َبْيٌع  َوَال  ِتَجاَرةٌ  َال  َوِإَقاِم  اّهللاَ َكاةِ  ءِ َوِإيَتآ ةِ الّصَ  فِيهِ  َتَتَقّلَُب  َيْوًما َيَخافُوَن  الّزَ

قُلُوُب 
ُُم ﴾ ٣٧﴿ ْبَصاُر َواْألَ  الْ َ ُ  لَِيْجِز ْ  َعِملُوا َما أَْحَسنَ  اّهللاَ ُ ٖ ِمْن  َوَيِزيَد ِ ُ  فَْض  َواّهللاَ

ُ ََشآ َمْن  َيْرُزقُ   ﴾٣٨﴿ ِحَساٍب  ِبَغْريِ  ء
Превод: Аллах е Светлината на небесата и на земята. Сиянието Му е 
като ниша, в която има светилник. Светилникът е в стъкло. Стъклото е 
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сякаш блестяща звезда. Разпалена е от [маслото на] благословено 
маслиново дърво, нито източно, нито западно. Едва докоснато от 
огъня, маслото му озарява. Светлина върху светлина. Аллах напътва 
към Своята светлина когото пожелае и дава Аллах примерите за 
хората - Аллах всяко нещо знае - в домовете, които Аллах позволи да 
бъдат възвисени и да се споменава в тях Неговото име. Прославят Го 
там и сутрин, и вечер хора, които нито търговия, нито продажба ги 
отвлича от споменаването на Аллах и от служенето на молитвата и 
даването на милостинята зекят. Страхуват се от Деня, в който ще се 
преобърнат сърцата и очите, за да им въздаде Аллах най-доброто за 
онова, което са вършили, и да им надбави от Своята благодат. Аллах 
безмерно дава препитание на когото пожелае. (24:35-38) 

Полза: Човек, който страда често от възпаление на очите 
(конюнктивит), трябва да прочита тези айети по 3 пъти всеки ден след 
сутрешния намаз, да духва върху палците си и да ги обърсва върху 
очите. Очите ще се излекуват, иншаАллах. 

Б:  ِْجَدة  ُسوَرةُ   الّسَ
Полза: Трябва да се напише сура ес-Седжде (№32) с розова вода 
върху чиния, след което написаното да се измие с 1-2 чаши дъждовна 
вода. Очите трябва да се мият с тази вода. Същата вода е много 
полезна и против гурели и перде на очите. 

В:  ُسوَرةُ   الُْمْلِك 
Полза: Сура ел-Мулк (№67) трябва да се чете по 3 пъти 3 дни 
последователно. След третото прочитане трябва да се духне към 
болните очи. ИншаАллах, ще оздравеят. 

Г: 

ُ  َذاٰه  ىِبَقِميِص  ْذَهبُوااِ  قُوه
َ  فَأَلْ ِ  َوْجهِ  َع ِ  َبِصريًا َيأِْت  أَ  ِبأَْهِلُكْم  َوأْتُو

َِعنيَ  ْ   ﴾٩٣﴿  أَ
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 ﴾٢٢﴿ َحِديٌد  الَْيْومَ  فََبَصُرَك  ءََك آـِغطَ  َعنَْك  فََكَشْفنَا
Превод: Идете с тази моя риза и я поставете върху лицето на баща 
ми, и той пак ще стане зрящ! И доведете при мен цялото си 
семейство! (12:93) 

Но снехме от теб покривалото и твоят поглед Днес е проницателен.” 
(50:22) 

Полза: Тези айети трябва да се направят като муска, която да се 
закрепи около главата. 

 

121. За подобряване на зрението 

 :А  ﴾٢٢﴿ َحِديٌد  الَْيْومَ  فََبَصُرَك  ءََك آـِغطَ  َعنَْك  فََكَشْفنَا  

Превод: Но снехме от теб покривалото и твоят поглед Днес е 
проницателен.” (50:22) 

Полза: Този айет трябва да се прочита 3 пъти след всеки намаз, да се 
духва върху пръстите и те да се прекарват през очите. Така зрението 
никога няма да отслабне. Всъщност, всяка слабост ще изчезне, 
иншаАллах. 

Б:  ُسوَرةُ   الَْقْدِر 

Полза: Който е с абдест, втренчи очи в небето и след това прочете 
сура ел-Кадр (№97), зрението му никога няма да отслабне, 
иншаАллах. 

 

122. При болки в бъбреците 

ٍْش   ُسوَرةُ   قَُر
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Полза: Трябва да се прочете сура ел-Курайш (№106), да се духне към 
някаква храна и след това да се изяде. Болките ще изчезнат, 
иншаАллах. 

 

123. При камъни в бъбреците, пикочния и жлъчния мехур 

ِح  ْ َ ّ  ُسوَرةُ    ال

Полза: Сура еш-Шерх (№94) трябва да се напише с шафран или 
мастило върху хартия, след което хартията да се потопи във вода, 
така че написаното да се разтвори. Водата трябва да се пие, при 
което камъните ще се разбият на по-малки и ще напуснат тялото, 
иншаАллах. 

 

124. При плеврит 
А: 

ُ  َيْمَسْسَك  َوِإْن  ُ  َكاِشَف  فََال  ِبُضّرٍ  اّهللاَ َ  فَُهَو  ِبَخْريٍ  َيْمَسْسَك  َوِإْن  ُهَو  ِإّالَ  َ  كُِلّ  َع
 ْ ُ  َوُهَو  ِعَباِدهٖ فَْوَق  الَْقاِهُر  َوُهَو ﴾١٧﴿ َقِديٌر  ءٍ َ َحِك

َخِبريُ  الْ
 ﴾١٨﴿ الْ

Превод: Ако Аллах те застигне с вреда, не ще я отмени друг освен 
Той, и ако те застигне с добро, Той за всяко нещо има сила. Той е 
Всевластващия над Своите раби, Той е Премъдрия, Сведущия. (6:17-
18) 

Полза: Тези айети трябва да се напишат в последната част на нощта 
и да се направят като муска, която да се носи на ръката. Това също 
помага и при болки в ръцете или сърцето. 

Б:  ُسوَرةُ    الَْعنَْكبُوِت 
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Полза: Трябва да се напише сура ел-Анкебут (№29) върху хартия или 
чиния, след което да се пие водата, с която е измито написаното. 
Пристъпите и гърчовете ще изчезнат, иншаАллах. 

 

125. При болки в стомаха 

 ُسوَرةُ    لُْقَماَن 

Полза: Сура Люкман (№31) трябва да се напише върху хартия или 
чиния, след което да се пие водата, с която е измито написаното. 

 

 

126. При епилепсия 
А: 

 ٰ ْ ِ الّرَ ِ ِْسِم اّهللاَ ِح ٓ    ﴿﴾ ِن الّرَ ٓس َوالْقُْرٰاِن  ﴿﴾ ٓص ٓم ال طٓسٓم ﴿﴾ٓكهيٓعٓص﴿﴾ 
َقلَِم َوَما 

﴿﴾  حٓم ٓعٓسٓق ﴿﴾  نٓ َوالْ ِ َحِك
  َْسطُُروَن ﴿﴾الْ

Полза: Предава се от един мъдрец, че неговата слугиня имала 
епилептични пристъпи. При един такъв случай той прочел тези айети 
до ушите й, при което тя се изправила и повече никога не получила 
пристъп.  

Б:  ْمِس  ُسوَرةُ    الّشَ
Полза: Четенето на сура еш-Шемс (№91) до ушите на болния е много 
полезно против епилепсия. 

 

 

 



95 
 

127. При колики 

َمآ ِىف  َوْجِهَك  َتَقّلَُب  َنَرى َقْد  ً  فَلَنَُولَِّينََّك  ءِ الّسَ َ  َشْطَر  َوْجَهَك  فََوِلّ  َتْرَضاَها ِقْب
ْ  َوَحْيثَُما الَْحَراِم  الَْمْسِجِد  ُ ُ  ُوُجوَهُكْم  فََولُّوا كُنْ ينَ  َوِإّنَ  َشْطَره ِ َ ّ  أُوتُوا ا

ُ  لََيْعلَُموَن  الِْكَتاَب  ْم  ِمْن  الَْحّقُ  أَّنَه ِ ِّ ُ  َوَما َر ا ِبَغاِفٍل  اّهللاَ  ﴾١٤٤﴿  َيْعَملُوَن  َعّمَ
Превод: Виждаме да се обръща твоето лице [о, Мухаммед] към 
небето. Ние непременно ще те обърнем в посока за молитви, която ще 
ти е угодна. Тъй че обърни лице към Свещената джамия! Където и да 
бъдете, обръщайте лице към нея! Дарените с Писанието знаят, че 
това е истината от техния Господар. Аллах не подминава техните 
дела. (2:144) 

Полза: Този айет трябва да се напише с розова вода или миск по 
вътрешната повърхност на почистен глинен съд, след което той да се 
измие с малко вода. Болният трябва да мие лицето си 3 
последователни дни с тази вода и тя да се връща в глинения съд. 
Смята се, че това е отлично лекарство за хора с колики. 

 

128. При парализа на лицето 

 ِ َ لَْز  ُسوَرةُ     الّزَ
Полза: Сура ез-Зелзеле (№99) трябва да се напише върху хартия, 
която да се потопи във вода. Тази вода е отлично средство против 
парализата, ако се пие. 

 

129. При парализа на тялото 

ُ  ُهَو  ِ  اّهللاَ َ ّ ٓ  ىا َ  َال ٰ َهاَدةِ  اْلَغْيِب  َعالُِم  ُهَو  ِإّالَ  ِإ ٰ  ُهَو  َوالّشَ ْ ُ  نُ الّرَ ِح ُ  ُهَو ﴾٢٢﴿ الّرَ  اّهللاَ
 ِ َ ّ ٓ  ىا َ  َال ٰ قُّدُوُس  الَْمِلُك  ُهَو  ِإّالَ  ِإ

َال  الْ ُ الّسَ ُمْؤِمنُ  م
ُمَهْيِمنُ  الْ

َجّبَاُر  الَْعِزيُز  الْ
 الْ
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 ُ ُمَتَكِربّ
ِ  ُسْبَحاَن  الْ ا اّهللاَ كُوَن  َعّمَ ِ ْ ُ  ُهَو ﴾ ٢٣﴿ ُ َباِرئُ  الَْخالُِق  اّهللاَ

ُر  الْ ُمَصِوّ
ُ  الْ َ 

َآاْألَ 
ْ ُ ُ  َُسِبُّح  الُْحْسنَى ء َماَواِت  ِىف  َما َ ُ  اْلَعِزيُز  َوُهَو  ْرِض َواْألَ  الّسَ َحِك

  ﴾٢٤﴿  الْ

لُ  قُْر  ِمنَ  َونُنَِزّ
َةٌ  ءٌ ِشَفآ ُهَو  َما نِ اٰ الْ ْ  َخَساًرا ِإّالَ  الّظَالِِمنيَ  َيِزيدُ  َوَال  لِْلُمْؤِمنِنيَ  َوَر

﴿٨٢﴾ 
Превод: Той е Аллах, няма друг Бог освен Него - Знаещия и 
неведомото, и явното. Той е Всемилостивия, Милосърдния. Той е 
Аллах, няма друг Бог освен Него - Владетеля, Пресветия, 
Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, 
Подчиняващия, Превъзходния! Пречист е Аллах от онова, с което Го 
съдружават! Той е Аллах - Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! Негови са 
Най-прекрасните имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. 
Той е Всемогъщия, Премъдрия. (59:22-24) 

И низпославаме в Корана това, което е изцеление и милост за 
вярващите, а на угнетителите той надбавя само загуба. (17:82) 

Полза: Ибн Кутайбе веднъж запитал човек, който се излекувал изцяло 
от парализа, за тайната на изцелението му. Той му отговорил, че бил 
написал тези айети върху чиния, след което измил написаното с 
водата земзем и я изпил. Така се излекувал. 

 

130. При проказа  

ّ  َرّبَهُ  َناَدى ِإذْ  َوأَّيُوَب    ِ نَِى  أَ ّرُ  َمّسَ ِنيَ  أَْرَحُم  َوأَْنَت  الّضُ ِ ا   :А  ﴾٨٣﴿ الّرَ
Превод: И [спомени] Ейюб, който призова своя Господар: “Засегна ме 
беда, а Ти си Най-милосърдният от милосърдните.” (21:83) 
Полза: Ибн Кутайбе предава, че някакъв прокажен, на когото кожата 
му почти щяла да се разпадне, се посъветвал с мъдрец за лек против 
болестта му. Прокаженият прочел този айет и духнал към себе си. 
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Това станало причина да му порасне нова кожа и да се излекува от 
проказата. 

Б:  ُالَْمِجيد 
Превод: Преславния 

Полза: Ако прокажен говее на 13-ия, 14-ия и 15-ия ден на месец от 
лунния календар и чете много това име на Аллах, когато разговява, 
ще се излекува от проказата, иншаАллах. 

В: 

 ّ ِ ٓ  َرِبُّكْم  ِمْن  َيٍة اٰ بِ  ِجْئتُُكْم  َقْد  أَ ّ ِ  الطَّْريِ  َكَهْيَئِة  الِطِّني  ِمنَ  لَُكْم  أَْخلُُق  أَ
ِ  ِبِإْذنِ  َطْريًا فََيُكونُ  فِيهِ  فَأَْنفُُخ  ِ  ْبَرَص َواْألَ  ْكَمهَ اْألَ  َوأُْبِرئُ  اّهللاَ ْ ُ َ  َوأ َمْو

ِ  ِبِإْذنِ  الْ  اّهللاَ
ِخُروَن  َوَما َتأْكُلُوَن  ِبَما َوأَُنِبّئُُكْم   ِإْن  لَُكْم  َيةً َالٰ  لَِك ذٰ  ِىف  ِإّنَ  بُيُوِتُكْم  ِىف  َتّدَ

 ْ ُ   ﴾٤٩﴿ مُْؤِمنِنيَ  كُنْ
Превод: Донесох ви знамение от вашия Господар. Ще създам за вас 
от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с 
позволението на Аллах. И ще изцерявам слепи и прокажени, и ще 
съживявам мъртви с позволението на Аллах. И ще ви съобщавам 
какво ядете и с какво се запасявате по домовете си. Наистина в това 
има знамение за вас, ако сте вярващи. (3:49) 

Полза: Ибн-ул-Келби предава, че някакъв прокажен човек му се 
оплакал, че болестта му толкова е обхванала тялото му, че му било 
трудно да седне до някого, заради неприятната миризма, идваща от 
тялото му. Един ден той се оплакал на един праведен човек за 
болестта си. Праведникът прочел този айет и накрая поплюнал в 
устата на болния. След няколко дни той се излекувал.  
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131. При сърбеж на тялото 

َ  لَْحًما الِْعظَامَ  فََكَسْوَنا ّ ُ  ُ َْشأَْناه ُ  فََتَباَرَك  َخَر اٰ  َخْلًقا أَ َخالِِقنيَ  أَْحَسنُ  اّهللاَ
  ﴾١٤﴿ الْ

Превод: И покриваме костите с плът, после го оформяме в друго 
творение. Благословен е Аллах, Най-прекрасният Творец! (23:14) 

Полза: Предава се, че на някакъв човек тялото му много го сърбяло, 
заради обрив. Дълго време опитвал какви ли не лекарства, но не 
намерил изцеление. Един ден решил да се присъедини към керван, 
отиващ в Мека. Когато керванът стигнал до гроба на Али 
(радийаллаху анх), човекът се почувствал толкова уморен, че решил 
да остане там. Керванът продължил без него. През нощта той видял в 
съня си Али (радийаллаху анх) да чете този айет. Когато се събудил, 
нямало и следа от болестта му. 

 

132. При херпес 

َا َما ْرِض اْألَ  فَْوِق  ِمْن  اْجتُثَّْت    َخِبيثٍَة  َكَشَجَرةٍ  َخِبيثٍَة  َكِلَمٍة  َوَمثَُل    ﴾٢٦﴿ َقَراٍر  ِمْن  َ
Превод: А лошата дума е като лошото дърво. Изтръгнато е от земята 
и няма то устойчивост. (14:26) 

Полза: Този айет трябва да се прочете 3 пъти и да се завържат 3 
възела на един памучен конец. Този конец трябва да се завърже на 
дясната ръка на болния. Той ще се излекува, иншаАллах. 

 

133. При едра шарка 

ٰ ُسوَرةُ  الّرَ  ِن ْ  
Полза:  Нужна е около половин метър зелена памучна прежда. Чете 

се сура ер-Рахман (№55) и на всеки ٓ ٰا  فَِبأَّىِ  ُكَما ءِ َال َبانِ  َرِبّ  Та кои)  تَُكِذّ

блага на вашия Господар взимате за лъжа?) се прави възел и се 
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духва към него. След като се свърши четенето, преждата се завързва 
на шията на болния. Иншаллах, ще се излекува. 

 

 

134. При епилепсия у деца 
А: 

 ٓ ُ اَ ﴾١﴿ ٓم ال ٓ   ّهللاَ َ  َال ٰ ُ  ُهَو  ِإّالَ  ِإ ّ َ ُ  اْل َقّيُوم
َل ﴾ ٢﴿ الْ ًقا ِبالَْحِقّ  الِْكَتاَب  َعلَْيَك  َنّزَ  مَُصِدّ

 الْفُْرَقاَن  َوأَْنَزَل  لِلنَّاِس  ُهًدى َقْبُل  ِمْن ﴾ ٣﴿ ْنِجيَل َواْإلِ  الّتَْوَراةَ  َوأَْنَزَل  َيَدْيهِ  َبْنيَ  لَِما
﴿٤﴾  

Превод: Елиф. Лям. Мим. Аллах! Няма друг Бог освен Него - 
Вечноживия, Неизменния! Той ти низпосла Книгата с истината, 
потвърждаваща онова, което бе преди нея. И низпосла от по-рано 
Тората и Евангелието за напътствие на хората, и низпосла 
Разграничението. (3:1-4) 

Полза: Тези айети трябва да се напишат върху хартия с мастило, 
направено от шафран и смесено с миск и розова вода. След това 
хартията трябва да се постави в кухината на парче тръстика 
(тръстиката трябва да се отсече преди изгрев слънце), дълго 4-5 см и 
отворът да се запечата с восък. Парчето запечатана тръстика трябва 
да се окачи на шията на детето. Смята се, че това е много ефективно 
за лечение на епилепсия и други болести у децата.   

Б:  َفلَِق     ،     ُسوَرةُ  النَّاِس
 ُسوَرةُ    الْ

Полза: Четенето на сурите ел-Фелек (№113) и ен-Нас (№114) и 
духването към децата помага много за предпазването им от всякакви 
болести. 
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135. При слабост на крайниците 

ينَ  َْسَتِجيُب  ِإّنََما ِ َ ّ َ  َْسَمُعوَن  ا َمْو
ُُم  َوالْ ُ ُ  َيْبَع َ  اّهللاَ ّ  ﴾٣٦﴿ يُْرَجُعوَن  ِإلَْيهِ  ُ

Превод: Откликват само тези, които чуват, а мъртвите Аллах ще 
възкреси, после при Него ще бъдат върнати. (6:36) 

Полза: За премахване на слабостта от някой крайник или орган като 
очи, сърце и др. човек трябва да говее 3 дни последователно. Трябва 
да се разговее със захар и мляко. Човек трябва да стане по средата 
на нощта и след взимане на абдест да напише този айет върху 
дясната си длан и да я оближе. Това трябва да се повтори и през 
трите нощи, които следват дните, в които се говее. За писането трябва 
да се ползва меден писец и мастило от шафран, примесено с розова 
вода. Айетът може да се напише и от друг човек. 

 

136. При счупване на кост 

ُ َحْسِبَى  فَقُْل  َتَولَّْوا فَِإْن  ٓ  اّهللاَ َ  َال ٰ ِش  َرّبُ  َوُهَو  َتَوّكَْلُت  َعلَْيهِ  ُهَو  ِإّالَ  ِإ ْ َ
ِ  الْ  الَْعِظ

﴿١٢٩﴾  
Превод: А отметнат ли се, кажи: “Достатъчен ми е Аллах! Няма друг 
Бог освен Него! На Него се уповавам. Той е Господарят на великия 
Трон.” (9:129) 

Полза: Лейс ибн Сад (радийаллаху анх) предава, че някакъв човек 
претърпял травма, в резултат на което си счупил бедрената кост. В 
съня си този човек видял мъж, който поставил ръката си върху 
засегнатото бедро и прочел този айет. Бедрото оздравяло за кратко 
време. Този айет предпазва четящия го и от падане от високо, от 
удавяне и от намушкване с желязо. Ебу-д-Дерда (радийаллаху анх) е 
казал, че който чете този айет 100 пъти на ден, всички негови нужди за 
този и отвъдния свят ще бъдат задоволени. Който напише този айет 
върху хартия и го носи като муска преди да изпрати молба до 
властите, неговата молба ще бъде приета, иншаАллах. 
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137. При липса на памет и разсеяност 

ٰنُ 
ْ
 الّرَ

Превод: Всемилостивия  

Полза: Който чете това име на Аллах по 100 пъти след всеки намаз, 
разсеяността, небрежността и апатията ще бъдат премахнати от него, 
иншаАллах. 

 

138. За премахване на коравосърдечността 

 ُ ِح  الّرَ
Превод: Милосърдния 

Полза: Който чете това име на Аллах по 100 пъти на ден, 
коравосърдечността ще бъде премахната от него и ще бъде дарен с 
чувствителност, нежност, любезност и състрадателност, иншаАллах. 

 

139. При неспособност за уриниране 

َمآ أَْبَواَب  فََفَتْحنَآ ِمٍر  ءٍ ِبَمآ ءِ الّسَ َ
ْ
ْرَنا﴾١١﴿ مُ ُ الَْمآ فَالَْتَقى ُعيُونًا ْرَض اْألَ  َوفَّجَ َ  ء  َع

  ﴾١٢﴿ قُِدَر  َقْد  أَْمٍر 
Превод: И разтворихме Ние вратите на небето със струяща вода, и 
сторихме да бликнат извори от земята, и водите се срещнаха за 
предопределена повеля. (54:11-12) 

Полза: Ибн-ул-Келби предава, че някакъв човек не можел да уринира. 
Учен човек написал тези айети върху хартия и ги дал на болния да ги 
носи като муска. Той се излекувал за кратко време. 

 



102 
 

140. Против полюции 
А: 

َمآ  كُّلُ  ِإْن ﴾٣﴿ الثَّاِقُب  لنَّْجُم اَ ﴾٢﴿ الطَّاِرقُ  َما أَْدَراَك  َوَمآ﴾١﴿ َوالطَّاِرِق  ءِ َوالّسَ
ا َنْفٍس  ا لَّمَ َ

ْ  َدافٍِق  ءٍ َمآ ِمْن  خُِلَق ﴾٥﴿ خُِلَق  ِمّمَ  َْسانُ اْإلِ  فَْلَينْظُِر ﴾٤﴿ َحاِفٌظ  َعلَ
ْلِب  َبْنيِ  ِمْن  َيْخُرُج ﴾٦﴿ آ الّصُ َ ُ ﴾٧﴿ ِِب َوالّرتَ َ  ِإّنَه َ  َيْومَ ﴾٨﴿ لََقاِدٌر  َرْجِعهٖ َع  تُْب

آ َ َ ّ ُ  فََما﴾٩﴿ ُِر ال ةٍ  ِمْن  َ   ﴾١٠﴿ َناِصٍر  َوَال  قُّوَ
Превод: Кълна се в небето и във Вечерницата! А откъде да знаеш ти 
какво е Вечерницата? - Звездата с пронизваща светлина. Над всяка 
душа има надзорник. И да погледне човекът от какво бе сътворен! Бе 
сътворен от изтласкваща се вода, която излиза измежду гръбнака и 
ребрата. Способен е Той да го върне - в Деня, когато ще бъдат 
изявени тайните и не ще има той нито сила, нито избавител. (86:1-10) 

Полза: Четенето на тези айети преди заспиване предпазва от мокри 
сънища (полюции). 

Б:  ُسوَرةُ    نُوٍح 

Полза: Четенето на цялата сура Нух (№71) преди заспиване също 
предпазва от полюции. 

 

141. Против кошмари 

А:  ُسوَرةُ     الَْمَعاِرِج 

Полза: Четенето на цялата сура ел-Меаридж (№70) преди заспиване 
предпазва от кошмари и неприятни сънища. Предпазна мярка е и 
срещу полюции. 

Б: 
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 ُ ُ ى لَ َ
ْ
ُ
ُْنَيا الَْحَياةِ  ِىف  الْ ّ ِ  لَِكِلَماِت  َتْبِديَل  َال  ِخَرةِ اْالٰ  َوِىف  ا  الَْفْوُز  ُهَو  لَِك ذٰ  اّهللاَ

 ُ َعِظ
  ﴾٦٤﴿  الْ

Превод: За тях е радостната вест в земния живот и в отвъдния. 
Неизменни са Словата на Аллах. Това е великото спасение. (10:64) 

Полза: Този айет може да се напише върху хартия и да се носи като 
муска от човек, който постоянно има кошмари. 

 

 

142. При безсъние 

َ  ِإّنَ  ٓ  اّهللاَ َ  يَُصّلُوَن  َِكَتهُ َوَمَال ينَ  َهاـأَّيُ  َيآ النَِّبّىِ  َع ِ َ ّ  َوَسِلُّموا َعلَْيهِ  َصّلُوا َمنُوااٰ  ا
 ﴾٥٦﴿ َْسِليًما

Превод: Аллах и Неговите ангели благославят Пророка. О, вярващи, 
благославяйте го и вие, и го поздравявайте с почит! (33:56) 

Полза: Прекомерното четене на този айет осигурява добър сън и 
предпазва от безсъние. 

 

 

143. За да се накара дете да проговори 

ْسَراءِ   ُسوَرةُ   اْإلِ
Полза: Сура ел-Исра (№17) трябва да се напише върху тепсия с 
мастило от шафран. Тепсията трябва да се измие с 3-4 чаши вода, 
след което детето да пие от тази вода няколко дни. То ще проговори, 
иншаАллах. Същото помага и при дефекти в говора. 
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144. 99-те прекрасни имена на Аллах (есмау-л-хусна)  

ُ   اْلُحْسنَى َاء
ْ  اْألَ

Полза: Наизустяването и четенето на 99-те имена на Аллах е много 
достойно дело. Известена е добрата вест за влизането в Дженнета. 
Дуата, отправена след прочитането им, без съмнение се приема. 
Четенето им след сутрешния намаз обещава приемане на дуата и 
привличане на милостта на Аллах. Методът на четене е след всяко 

име да се казва  ّلَ َج َج ُ ُ َال . 

 
145. За защита срещу крадци 
А: 

ُسولُ  َمنَ اٰ  ِ  َمنَ اٰ  كُّلٌ  َواْلُمْؤِمنُوَن  َرِبّهٖ  ِمْن  ِإلَْيهِ  أُْنِزَل  ِبَمآ الّرَ ٓ  ِباّهللاَ  َوكُتُِبهٖ َِكِتهَٖوَمَال
ٖ ِ قُ  َال  َوُرُس ٖ ِمْن  أََحٍد  َبْنيَ  نَُفِرّ ِ ِْعنَا َوَقالُوا ُرُس  َوِإلَْيَك  َرّبَنَا ُغْفَراَنَك  َوأََطْعنَا َ

َمِصريُ 
ُ  يَُكِلُّف  َال ﴾ ٢٨٥﴿  الْ َا ُوْسَعَها ِإّالَ  َنْفًسا اّهللاَ ا َكَسَبْت  َما َ َ

ْ ََسَبْت  َما َوَعلَ  اْك
َْلَتهُ  َكَما ِإْصًرا َعلَْينَآ َتْحِمْل  َوَال  َرّبَنَا أَْخطَأَْنا أَْو  َِسينَآ ِإْن  تَُؤاِخْذَنآ َال  َرّبَنَا َ  َ  َع

ينَ  ِ َ ّ ْلنَا َوَال  َرّبَنَا َقْبِلنَا ِمْن  ا ْنَا لَنَا َواْغِفْر  َعنَّا َواْعُف  ِبهٖ لَنَا َطاَقةَ  َال  َما تَُحِمّ َ  َواْر
َ  فَاْنُصْرَنا َناَمْوَال  أَْنَت    ﴾٢٨٦﴿ الَْكاِفِرينَ  الَْقْوِم  َع

Превод: Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от 
неговия Господар, повярваха и вярващите. Всеки от тях повярва в 
Аллах и в Неговите ангели, и Неговите писания, и Неговите 
пратеници. [И казаха:] “Разлика не правим между никого от Неговите 
пратеници.” И рекоха: “Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господарю 
наш! Към Теб е завръщането.” Аллах възлага на всяка душа само 
според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е 
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онова, което е придобила. Господарю наш, не ни наказвай, ако сме 
забравили или съгрешили! Господарю наш, не ни натоварвай с бреме, 
каквото стовари върху онези преди нас! Господарю наш, не ни 
натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни 
прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти 
срещу невярващите хора! (2:285-286) 

Полза: Който чете тези айети преди заспиване, неговите богатство, 
имущество и живот ще бъдат предпазени от всякакви беди. 

Б:  ِّ ِ ُكْر
 ٰاَيةُ  الْ

Полза: Който чете Айет-ул-Курси (2:255) след всеки намаз както и 
всяка сутрин и вечер, при влизане вкъщи и преди лягане, той ще стане 
самостоятелен и независим; Аллах ще му даде препитание от 
неочаквани места; неговите богатство и собственост ще бъдат 
защитени от крадци; препитанието му ще се увеличи и никога няма да 
бъде засегнат от бедност. И където се прочете този айет, крадци не се 
осмеляват да отидат там. 

В:  َ َ  ُسوَرةُ    َمْر
Полза: Ако препис на сура Мерйем (№19) се постави в рамка и се 
закачи на стената, обитателите на тази къща ще бъдат предпазени от 
всякакви нещастия и особено от кражби. 

Ако препис на същата сура се сложи в прозрачна стъклена бутилка и 
се държи в къщата, това ще стане причина за берекет и средствата за 
препитание на обитателите на тази къща ще се увеличат. Ако човек 
спи близо до такава бутилка, ще сънува приятни сънища, иншаАллах. 

Г: 

َ  َمَعَك  َوَمْن  أَْنَت  اْسَتَوْيَت  فَِإذَا ِ  الَْحْمدُ  فَقُِل  الْفُْلِك  َع َ ِ  ِهللاّ َ ّ اَنا ىا  اْلَقْوِم  ِمنَ  َنّجَ
ُ  َوأَْنَت  مَُباَرًكا مُنَْزًال  ىأَْنِزلْنِ  َرِبّ  َوقُْل ﴾ ٢٨﴿  الّظَالِِمنيَ  ُمنِْزلِنيَ  َخْري

  ﴾٢٩﴿ الْ
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Превод: И когато се настаниш, ти и онези с теб, в Ковчега, кажи: 
“Слава на Аллах, Който ни спаси от хората-угнетители!” И кажи: 
“Господарю мой, посели ме на благословено място! Най-добре Ти 
поселяваш.” (23:28-29) 

Полза: Четенето на тези айети е причина за предпазване на четящия 
ги и семейството му от крадци, врагове и джинове. 

 

146. За защита на парите и ценностите 

 ُسوَرةُ    الَْعْصِر 
Полза: За защита на парите и ценностите трябва да се чете сура ел-
Аср (№103), когато се слагат в банка, на защитено място или се крият. 

 

147. За откриване на нещо изгубено 

ِ  ِإّنَا   َ  :А  ﴾١٥٦﴿ َراِجُعوَن  ِإلَْيهِ  َوِإّنَآ ِهللاّ

Превод: Ние на Аллах принадлежим и при Него се завръщаме. (2:156) 

Полза: Този айет трябва да се чете, докато се търси изгубения 
предмет. Той или ще бъде открит, или ще бъде заменен с нещо по-
добро и по-ценно, иншаАллах. 

Б:  َ  ُسوَرةُ   الّضُ
Полза: Сура ед-Духа (№93) трябва да се прочете 7 пъти. Изгубеният 
предмет ще бъде намерен, иншаАллах. 

В: َْع َضالَِّتى ْ  اَلّلَُهـّمَ َيا َجاِمَع  النَّاِس  لَِيْوٍم  َال َرْيَب فِيِه   ِا
Превод: О, Аллах! Ти, Който ще събереш хората в деня, в който няма 
съмнение! Върни ми изгубената собственост! 
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Полза: Предава се, че пръстенът на Джафер Халид паднал в река 
Деджля. Той прочел тази дуа и след няколко дни открил пръстена си, 
докато прелиствал книга. 

Г:  َ  ُسوَرةُ   الّضُ
Полза: Сура ед-Духа (№93) трябва да се прочете веднъж, но този 

айет да се повтори 3 пъти:  فََهَدى ّالً َضآ َوَوَجَدَك  (И те намери заблуден, 

и те напъти. (93:7) Изгубената вещ ще бъде намерена, иншаАллах. 

 

 

 

148. За да се хване крадец или да се върне открадната 
стока 
А: 

ا ُهَو  ِوْجَهةٌ  َولُِكّلٍ  َ َخْريَاِت  فَاْسَتِبقُوا مَُولِّ
ُ  ِبُكُم  َيأِْت  َتُكونُوا أَْينََما الْ  اّهللاَ

ِيًعا َ  ِإّنَ  َ َ  اّهللاَ ْ  كُِلّ  َع  ﴾١٤٨﴿ َقِديٌر  ءٍ َ
Превод: Всеки има посока, накъдето се обръща. Надпреварвайте се в 
добрините! Където и да сте, Аллах всички ви ще събере. Аллах над 
всяко нещо има сила. (2:148) 

Полза: Името на заподозрения трябва да се напише върху парче 
чисто нов плат с големина около 10 кв. см. След това този айет трябва 
да се напише под името, парчето плат да се навие на малък вързоп и 
да се закове на стената на ограбената къща. ИншаАллах, или 
крадецът ще бъде хванат, или откраднатите вещи ще бъдат върнати. 
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Б: 

ِ  دُونِ  ِمْن  أََنْدُعو قُْل  َنا َوَال  َيْنَفُعنَا َال  َما اّهللاَ ٓ  َونَُرّدُ  َيُضّرُ َ ُ  َهَداَنا ِإذْ  َبْعَد  أَْعَقاِبنَا َع  اّهللاَ
 ِ َ ّ َوْتهُ  ىَكا ْ َ َياِطنيُ  اْس ُ  َحْريَاَن  ْرِض اْألَ  ِىف  الّشَ َ  َيْدُعوَنهُ  أَْصَحاٌب  َ ُ  ِإ

ْ  اْئِتنَا َدىـا
ِ  ُهَدى ِإّنَ  قُْل  ُ  ُهَو  اّهللاَ

ْ ُْسِلَم  َوأُِمْرَنا َدىـا  ﴾٧١﴿ الَْعالَِمنيَ  لَِرِبّ  لِ
Превод: Кажи: “Нима ще зовем не Аллах, а онези, които нито са ни от 
полза, нито ни вредят, и ще бъдем тласнати назад, след като Аллах 
ни напъти, подобно на онзи, който има другари, зовящи го към правия 
път: “Ела при нас!”, а сатаните го замаяха на земята и е слисан. Кажи 
[о, Мухаммед]: “Напътствието на Аллах е напътствие и ни бе повелено 
да се отдадем на Господаря на световете.” (6:71) 

Полза: С пергел трябва да се направи кръг върху стар кожен мях за 
вода или върху суха кратуна. Този айет трябва да се напише в кръга, а 
името на заподозрения и на неговата майка – извън кръга. След това 
мяхът или кратуната трябва да се заровят на място, където не ходят 
хора. Крадецът толкова ще се разтревожи, че сам ще се предаде, 
иншаАллах. 

В:  ُسوَرةُ  الّطَاِرِق 
Полза: Сура ет-Тарик (№86) трябва да се прочете пред врата, през 
която са били изнесени откраднатите вещи. ИншаАллах, или 
откраднатата стока ще бъде върната, или в съня ще се види указание 
какво да се прави. 

 

149. За осигуряване защита на семейството и 
имуществото, когато мъжът отсъства 

ِقيُب   الّرَ
Превод: Наблюдаващия, Надзорника 
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Полза: Преди поемане на път, заминаващият трябва да постави 
дясната си ръка върху врата на всеки член от семейството и да 
прочете това име на Аллах 7 пъти. Като направи това, няма да е 
нужно да се притеснява за сигурността на семейството му чак до 
завръщането му. 

 

150. За защита срещу всякакви насекоми, влечуги и 
животни 

ُْم  ُ  ﴾١٨﴿ ِبالَْوِصيِد  ِذَراَعْيهِ  َباِسٌط  َوَكْل
Превод: И кучето им е проснало лапи на входа. (18:18) 

Полза: Този айет трябва да се чете, когато куче ръмжи и е готово да 
нападне. Същото се отнася и за всяко диво животно като лъв, тигър и 
т.н. 

 

151. За защита срещу змии и скорпиони 

ُ  َرّبَُكُم  ِإّنَ  ِ  اّهللاَ َ ّ َماَواِت  َخلََق  ىا َ  أَّيَاٍم  ِسّتَِة  ِىف  ْرَض َواْألَ  الّسَ ّ َ  اْسَتَوى ُ ِش  َع ْ َ
 الْ

اَر  الّلَْيَل  ىيُْغِش  َ َ ّ ُ  ال ْمَس  َحِثيثًا َيْطلُبُه َراٍت  َوالنُّجُومَ  َوالَْقَمَر  َوالّشَ ٓ  مَُسّخَ  ِبأَْمِرِه
ُ  أََال  ُ  َتَباَرَك  ْمُر َواْألَ  الَْخْلُق  َ ُ ﴾٥٤﴿ الَْعالَِمنيَ  َرّبُ  اّهللاَ ًعا َرّبَُكْم  ْدُعواا  َتَضّرُ

ُ  َوخُْفَيةً   ِحَهاِإْصَال  َبْعَد  ْرِض اْألَ  ِىف  تُْفِسُدوا َوَال ﴾٥٥﴿ الُْمْعَتِدينَ  يُِحّبُ  َال  ِإّنَه
 ُ َةَ  ِإّنَ  َوَطَمًعا َخْوفًا َواْدُعوه ْ ِ  َر ُمْحِسنِنيَ  ِمنَ  َقِريٌب  اّهللاَ

 ﴾٥٦﴿ الْ
Превод: Вашият Господар е Аллах, Който сътвори небесата и земята 
в шест дена, после се въздигна [безподобен] Той на Трона. Покрива 
Той с нощта деня, който я следва безспир. И слънцето, и луната, и 
звездите са покорни на Неговата повеля... Негови са творението и 
повелята. Благословен е Аллах, Господарят на световете! Зовете своя 
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Господар със смирение и дори в уединение! Той не обича 
престъпващите. И не рушете по земята, след като е в порядък! И Го 
зовете със страх и копнеж! Милостта на Аллах е близо до 
добродетелните. (7:54-56) 

Полза: Тези айети трябва да се напишат с шафран, примесен с 
розова вода, върху хартия, след което да се носят като муска. 
ИншаАллах, змиите и скорпионите няма да могат да навредят. 

 

152. За предотвратяване влизането в къща на диви 
животни, опасни насекоми и влечуги 

 ّ ِ ْلُت  ِإ َ  َتَوّكَ ِ  َع ّ  اّهللاَ ِ َآ ِخٌذ اٰ  ُهَو  ِإّالَ  ّبٍَة َدآ ِمْن  َما َوَرِبُّكْم  َر ِ ّ  ِإّنَ  ِبنَاِصَي ِ َ  َر  َع
ٍ  ِصَراٍط   ﴾٥٦﴿ مُْسَتِق

Превод: Аз се уповавам на Аллах, моя Господар и вашия Господар. 
Няма твар, която Той да не държи под Своя власт. Моят Господар е на 
Правия път. (11:56) 

Полза: Този айет трябва да се чете много, особено при заспиване и 
събуждане. 

 

153. При страх от нападение на животно 

ُ اَ   َوَبْينَُكُم  َبْينَنَا حُّجَةَ  َال  أَْعَمالُُكْم  َولَُكْم  أَْعَمالُنَا لَنَآ َوَرّبُُكْم  َرّبُنَا ّهللاَ
 ُ  ﴾١٥﴿ َبْينَنَا َيْجَمعُ  اّهللاَ

Превод: Аллах е нашият Господар и вашият Господар. За нас са 
нашите дела, за вас - вашите дела. Няма [основания за] спор между 
нас и вас. Аллах всички ни ще събере.” (42:15) 

Полза: Този айет трябва да се чете и да се духа срещу животното. 
ИншаАллах, то няма да навреди. 
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154. Муска за защита срещу всякакви опасни животни 

 ُسوَرةُ   الْفُْرَقانِ 

Полза: Сура ел-Фуркан (№25) трябва да се напише три пъти върху 
хартия и да се носи като муска. ИншаАллах, никакво животно няма да 
е способно да навреди. 

Ако определени хора са се събрали, за да навредят на даден човек и 
човекът, носейки тази муска, мине между тях, те ще се разпръснат 
моментално. Техните планове и хитрини ще се окажат вредни за 
самите тях. 

 

155. При ухапване от отровно насекомо или змия 

ْ  َوِإذَا ُ ْ  َبطَْش ُ  ﴾١٣٠﴿ َجّبَاِرينَ  َبطَْش
Превод: И ако прилагате сила, прилагате я като тирани. (26:130) 

Полза: Пръстът трябва да се движи в кръг около ухапаното място, 
докато се чете този айет 7 пъти на един дъх. ИншаАллах, болният ще 
оздравее за кратко време. 

 

156. При ужилване от насекомо 

ِح  ْ َ ّ  ُسوَرةُ  ال

Полза: Сура еш-Шерх (№94) трябва да се чете и да се духа към 
ужиления. ИншаАллах, болката ще изчезне за кратко време. 

 

157. За цялостна защита 

 الَْحِفيُظ 
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Превод: Съхраняващия, Пазещия 

Полза: Това име на Аллах трябва да се чете много. Никаква вреда 
няма да бъде причинена на четящия, ако спи на място, където 
обикалят диви животни. 

 

158. За пропъждане на мравки от къщата 

ُ  ُسلَْيَمانُ  َيْحِطَمنَُّكْم  َال  َمَساِكنَُكْم  اْدخُلُوا النَّْمُل  َهاـأَّيُ  َيآ ْ  َوُجنُودُه ُ  َال  َو
ُوَن  ُ  ﴾١٨﴿ َْش

Превод: О, мравки, влезте в жилищата си, за да не ви премажат 
Сулейман и воините му, без да усетят! (27:18) 

Полза: Този айет трябва да се напише на парче хартия и да се сложи 
в дупката на мравките. ИншаАллах, те ще изчезнат за кратко време. 

 

159. За пропъждане на комари, бълхи и др. 

َ  َنَتَوّكََل  أَّالَ  لَنَآ َوَما ِ  َع ّنَ  ُسبُلَنَا َهَداَنا َوَقْد  اّهللاَ َ  َولَنَْصِربَ َ  ذَْيتُُمونَااٰ  َمآ َع ِ  َوَع  اّهللاَ
لُوَن  فَْلَيَتَوّكَِل   ﴾١٢﴿ الُْمَتَوِكّ

Превод: И защо да не се уповаваме на Аллах, след като Той ни 
насочи по нашите пътища? И непременно ще изтърпим онова, с което 
ще ни мъчите. На Аллах да се уповават уповаващите се!” (14:12) 

Полза: За изгонване на комари, бълхи и др. от къщата или от 
спалнята, този айет трябва да се прочете 7 пъти и да се духне към 
малко вода (1-2 чаши). След това да се каже 7 пъти: „О, комари и 
бълхи, ако вярвате в Аллах, не ни безпокойте!” и водата да се 
напръска из къщата. ИншаАллах, нощта ще премине спокойно. 
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160. За освобождаване от затвора 
А: 

ا َ  َدَخلُوا فَلَّمَ ُ  ءَ َشآ ِإْن  ِمْصَر  اْدخُلُوا َوَقاَل  أََبَوْيهِ  ِإلَْيهِ  َوٓى اٰ  يُوُسَف  َع  ِمنِنيَ اٰ  اّهللاَ
َ  أََبَوْيهِ  َوَرفََع ﴾٩٩﴿ ِش  َع ْ َ

وا الْ ُ  َوَخّرُ ًدا َ  َى ُرْؤَيا َتأِْويُل  َذاٰه  أََبِت  َيآ َوَقاَل  ُسّجَ
ّ  َجَعلََها َقْد  َقْبُل  ِمْن  ِ ا َر ٓ  أَْحَسنَ  َوَقْد  َحّقً ْجِن  ِمنَ  أَْخَرَجنِى ِإذْ  ِ  ِبُكْم  ءَ َوَجآ الِسّ
ْيطَانُ  َنَزغَ  أَْن  َبْعِد  ِمْن  الَْبْدِو  ِمنَ  ٓ  َوَبْنيَ  َبْينِى الّشَ ِ ّ  ِإّنَ  ِإْخَو ِ ُ ََشآ لَِما لَِطيٌف  َر ُ  ء  ِإّنَه

ُ  ُهَو  ُ  الَْعِل َحِك
 ﴾١٠٠﴿ الْ

Превод: И когато влязоха при Юсуф, той настани своите родители 
при себе си и рече: “Влезте в Египет, по волята на Аллах, в 
безопасност!” И възкачи родителите си на трона, и [всички] паднаха 
пред него ничком. И рече: “О, татко мой, това е тълкуването на 
видението ми от по-рано. Моят Господар го превърна в истина. Той ми 
стори добро, когато ме извади от тъмницата и ви доведе от пустинята, 
след като сатаната пося вражда между мен и моите братя. Моят 
Господар е жалостив към когото пожелае. Той е Всезнаещия, 
Премъдрия. (12:99-100) 

Полза: Ако някой е хвърлен в затвора несправедливо, трябва да носи 
тези айети като муска на дясната си ръка. Също трябва и да ги чете 
много. Скоро ще бъде освободен, иншаАллах. 

Б:  ُسوَرةُ  الَْفاِتَحِة 
Полза: Сура ел-Фатиха (№1) трябва да се прочете 111 пъти и да се 
духне върху белезниците. Освобождаването ще бъде гарантирано, 
иншаАллах. 
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В: 

ُْنَك  ِمْن  لَنَا َواْجَعْل  أَْهلَُها الّظَالِِم  الَْقْرَيِة  ِذهِ ٰه  ِمْن  أَْخِرْجنَا َرّبَنَآ  لَنَا َواْجَعْل  َولِّيًا َ
ُْنَك  ِمْن   ﴾٧٥﴿ َنِصريًا َ

Превод: Господарю наш, изведи ни от това селище, обитателите на 
което са угнетители! И стани наш покровител, и стани наш избавител! 
(4:75) 

Полза: Ако човек се намира в капан в даден град или дадена 
държава, заради обсада, полицейски час или друга подобна причина, 
той трябва да чете много този айет. ИншаАллах, скоро ще намери 
начин да напусне града или държавата. 

 

 

 

 

 

 


