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ПредговорПредговорПредговорПредговор    

    

Лесна рецепта срещу проблемите и бедността на мюсюлманитеЛесна рецепта срещу проблемите и бедността на мюсюлманитеЛесна рецепта срещу проблемите и бедността на мюсюлманитеЛесна рецепта срещу проблемите и бедността на мюсюлманите    

Днес проблемите, с които мюсюлманите се сблъскват, не могат 
да бъдат скрити от проницателния човек. Сякаш бедността, 
несъстоятелността и тревожността са се превърнали в 
отличителни белези на мюсюлманите. Мъдрите мъже на тази 
общност планират всякакви видове лекове срещу тази тежка 
болест. Но въпреки това, понякога избраният план е неправилен. 
Така, вместо да бъде лек, той задълбочава проблема. Някои 
планове са точни, но не са практични, нито са достъпни за 
хората. 

Тук съм изложил някои лекове, взети от словата на Алла�х Теʿа�ля� 
и на Неговия Пратеник (са̣ллелла�ху ʿалейхи ўеселлем). 
Несъмнено тези слова са чисти от всякакви недостатъци. Няма 
начин тези лекове да са неверни или вредни. Независимо дали са 
трудни или не, човек може да ги приложи и да види за себе си. 

За лечението на бедността, избрах да преведа книгата „Ху̣сӯ̣л ер-
ризк̣ би усӯ̣л ер-рифк̣” на известния учен от девети век шейх̱ 
Джеля�люддӣн ес-Сую�тӣ̣. Тя е достатъчна по тази тема. 

Хвала на Алла�х, че тази книжка беше преведена с необходимите 
коментари! 

От Алла�х е успехът! 

Мюфтия Муха̣ммед Шефӣʿ 
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Придобиване на препитание чрез добри делаПридобиване на препитание чрез добри делаПридобиване на препитание чрез добри делаПридобиване на препитание чрез добри дела    

 

Шейх̱ Джеля�люддӣн ес-Сую�т̣ӣ казва:  

Много хора поискаха от мен да събера всички предания от 
достоверните х̣адӣс̱и, свързани с делата и думите, споменати за 
увеличаване на препитанието и отблъскване на бедността и 
несъстоятелността и които са били изпробвани. Затова пиша 
тази книжка, която съм разделил на две части. Първата част 
съдържа з̱икр и дуʿа�, а втората част - дела, които увеличават 
препитанието. 

� 
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Първа Първа Първа Първа частчастчастчаст    

З̱ЗЗ̱̱З̱икр и дуикр и дуикр и дуикр и дуʿʿʿʿа�а�а�а�, , , , които отблъскват бедносттакоито отблъскват бедносттакоито отблъскват бедносттакоито отблъскват бедността    

    

Ебӯ Хурайра (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че Расӯлюлла�х 
(с̣аллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««Който бъде дарен с благо Който бъде дарен с благо Който бъде дарен с благо Който бъде дарен с благо 
от Алла�от Алла�от Алла�от Алла�х, трябва много да благодари за него. Който има много х, трябва много да благодари за него. Който има много х, трябва много да благодари за него. Който има много х, трябва много да благодари за него. Който има много 
грехове, трябва многгрехове, трябва многгрехове, трябва многгрехове, трябва много да се покайва. Който изпита липса на о да се покайва. Който изпита липса на о да се покайва. Който изпита липса на о да се покайва. Който изпита липса на 
препитание, трябва много да чете:препитание, трябва много да чете:препитание, трябва много да чете:препитание, трябва много да чете: 

 ُقو� 
َ
 َحْوَ� َ�ال

َ
َعِ�ِّ ال

ْ
ِ �ل  بِاب�

�
َعِظيمِ  َ� �ِال

ْ
�ل  

[Ля� х̣аўле ўеля� к̣уўўете илля� билля�хи-л-ʿалиййи-л-ʿаз̣ӣм] 

„„„„Няма сила и няма мощ освен чрез Алла�Няма сила и няма мощ освен чрез Алла�Няма сила и няма мощ освен чрез Алла�Няма сила и няма мощ освен чрез Алла�х, Всевишния, х, Всевишния, х, Всевишния, х, Всевишния, 
ПревПревПревПревеликия!”еликия!”еликия!”еликия!”»»»» [„ел-Еўсет”̣, ет̣-Т̣абера�нӣ] 

� 

Ибн ʿАбба�с (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че Расӯлюлла�х 
(с̣аллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««Който привикне към Който привикне към Който привикне към Който привикне към 
търсенето на опрощение търсенето на опрощение търсенето на опрощение търсенето на опрощение [[[[истиг̱истиг̱истиг̱истиг̱фа�фа�фа�фа�рррр]]]], , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х ще го спаси от всеки х ще го спаси от всеки х ще го спаси от всеки х ще го спаси от всеки 
проблем и проблем и проблем и проблем и от от от от всяко нещастие.всяко нещастие.всяко нещастие.всяко нещастие.»»»» [Ах̣мeд; Eбӯ Даўӯд; Ибн Ма�дже] 

� 

ʿАбдулла�х ибн Месʿӯд (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че Расӯлюлла�х 
(с̣аллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««Който чете сӯКойто чете сӯКойто чете сӯКойто чете сӯра ра ра ра „„„„елелелел----
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ЎЎЎЎа�а�а�а�к̣кк̣̣к̣ииииʿʿʿʿаааа””””    всяка нощ, няма да бъде засегнат от бедност и нужда.всяка нощ, няма да бъде засегнат от бедност и нужда.всяка нощ, няма да бъде засегнат от бедност и нужда.всяка нощ, няма да бъде засегнат от бедност и нужда.» » » » 
[„ел-Mуснед”, Ебӯ Йеʿля�] 

� 

Енес (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху 
ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««СӯСӯСӯСӯра ра ра ра „„„„елелелел----Ўа�Ўа�Ўа�Ўа�к̣кк̣̣к̣ииииʿʿʿʿаааа””””    е сӯе сӯе сӯе сӯрата на рата на рата на рата на 
богатството. Четете я и научете децата си да я четатбогатството. Четете я и научете децата си да я четатбогатството. Четете я и научете децата си да я четатбогатството. Четете я и научете децата си да я четат!!!!»»»» [Ибн 
Мердеўейх] 

� 

ʿĀише (рад̣ийелла�ху ʿанха�) предава, че Пророка (са̣ллелла�ху 
ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««Когато Когато Когато Когато ĀĀĀĀдем (дем (дем (дем (ʿʿʿʿалейхисселя�алейхисселя�алейхисселя�алейхисселя�м) бил м) бил м) бил м) бил 
изпратен на земята, той застанал пред Кяизпратен на земята, той застанал пред Кяизпратен на земята, той застанал пред Кяизпратен на земята, той застанал пред Кяʿʿʿʿбе и изпълнил два бе и изпълнил два бе и изпълнил два бе и изпълнил два 
ракракракракʿʿʿʿята намазята намазята намазята намаз. . . . Тогава Алла�Тогава Алла�Тогава Алла�Тогава Алла�х вдъхновил следната дух вдъхновил следната дух вдъхновил следната дух вдъхновил следната дуʿʿʿʿа�а�а�а�    в сърцето в сърцето в сърцето в сърцето 
му:му:му:му:  

نِيَِ$ فَاقْ 
َ
ّ( �ََعال

ُهم� ِ�ن�َك َيْعلَُم ِ*ِ
�
بَْل َمْعِذ0ِ1َ َ�َيْعلَُم َحاَجِ$ �لل

 ٓ
ّ
7ِ�ُهم� ِ

�
ْعِطCِ ُسْؤِ@ َ�َيْعلَُم َما ِ? َغْفِ= فَاْغِفر ِ: 9َن8ِْ �لل

َ
 فَأ

 ٓ �Eقًا َحGِ8ِ َ�َيِقينًا َصا
ْ
ْسئَلَُك ِ�يَمانًا ُفبَاKُِ قَل

َ
P  

َ
ْعلََم �ِن�ُه ال

َ
P

 ٓCُِيُِصيب  Cِ  َما َكتَبَْت ِ: 1�ََِضّ
�
  بَِما قََسْمَت ِ:              �ِال

[Алла�хумме иннеке теʿлему сиррӣ ўе ʿаля�нийетӣ фек̣бел 
меʿз̱иратӣ, ўе теʿлему х̣а�джетӣ фе еʿти̣нӣ су`лӣ, ўе теʿлему ма� фӣ 
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нефсӣ фег̱фир лӣ зе̱нбӣ. Алла�хумме иннӣ ес`елюке ӣма�нен 
юба�ширу ка̣лбӣ, ўе йек̣ӣнен са̣�дик̣ан ха̣тта� еʿлеме иннехӯ ля� 
юсӣ̣бунӣ илля� ма� кетебте лӣ, ўе рад̣д̣инӣ бима� к̣асемте лӣ] 

„„„„ОООО, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х, Ти знаеш и тайното, и явното мих, Ти знаеш и тайното, и явното мих, Ти знаеш и тайното, и явното мих, Ти знаеш и тайното, и явното ми....    Приеми моето Приеми моето Приеми моето Приеми моето 
извинение! И Ти знаеш моята нужда. Изпълни моето искане! И извинение! И Ти знаеш моята нужда. Изпълни моето искане! И извинение! И Ти знаеш моята нужда. Изпълни моето искане! И извинение! И Ти знаеш моята нужда. Изпълни моето искане! И 
Ти знаеш какво е в душата мТи знаеш какво е в душата мТи знаеш какво е в душата мТи знаеш какво е в душата мииии. . . . Опрости греха миОпрости греха миОпрости греха миОпрости греха ми! ! ! ! ОООО, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х, моля х, моля х, моля х, моля 
Те за вяра, запечатана в сърцето ми, и за истинско убеждение, Те за вяра, запечатана в сърцето ми, и за истинско убеждение, Те за вяра, запечатана в сърцето ми, и за истинско убеждение, Те за вяра, запечатана в сърцето ми, и за истинско убеждение, 
така че да знам, че нищо не ми се случва освен онова, което Ти си така че да знам, че нищо не ми се случва освен онова, което Ти си така че да знам, че нищо не ми се случва освен онова, което Ти си така че да знам, че нищо не ми се случва освен онова, което Ти си 
написал за мен. Направи ме да съм доволен от онова, което написал за мен. Направи ме да съм доволен от онова, което написал за мен. Направи ме да съм доволен от онова, което написал за мен. Направи ме да съм доволен от онова, което си ми си ми си ми си ми 
отредил!отредил!отредил!отредил!””””    

После Алла�После Алла�После Алла�После Алла�х вдъхх вдъхх вдъхх вдъхновил на новил на новил на новил на ĀĀĀĀдем (дем (дем (дем (ʿʿʿʿалейхисселя�алейхисселя�алейхисселя�алейхисселя�м): „О, м): „О, м): „О, м): „О, ĀĀĀĀдем, дем, дем, дем, 
приех твоето покаяние. Опростих те и всеки, който Ми се приех твоето покаяние. Опростих те и всеки, който Ми се приех твоето покаяние. Опростих те и всеки, който Ми се приех твоето покаяние. Опростих те и всеки, който Ми се 
помоли с тази дупомоли с тази дупомоли с тази дупомоли с тази дуʿʿʿʿа�а�а�а�, ще му простя и ще поема отговорността за , ще му простя и ще поема отговорността за , ще му простя и ще поема отговорността за , ще му простя и ще поема отговорността за 
всичките му всичките му всичките му всичките му деладеладеладела. Светът ще дойде при него, въпреки че той . Светът ще дойде при него, въпреки че той . Светът ще дойде при него, въпреки че той . Светът ще дойде при него, въпреки че той 
може да не го желае.може да не го желае.може да не го желае.може да не го желае.»»»» [Ибн Мердеўейх] 

� 

ʿАлӣ (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху 
ʿалейхи ўеселлем) е казал: „Който казва всеки ден сто пъти:„Който казва всеки ден сто пъти:„Който казва всеки ден сто пъти:„Който казва всеки ден сто пъти:  

 
ٓ َ
ُ  ال  �ب�

�
�الِ َ

ٰ
Y�َمِلُك  ِ

ْ
ُمِبZُ  �ل

ْ
َق] �ل

ْ
\�  

[Ля� иля�хе иллелла�ху-л-мeлику-л-х̣ак̣к̣у-л-мубӣн] 

„Няма друг бог о„Няма друг бог о„Няма друг бог о„Няма друг бог освен Алла�свен Алла�свен Алла�свен Алла�х, Владетеля, Истинния, Явния!”, това х, Владетеля, Истинния, Явния!”, това х, Владетеля, Истинния, Явния!”, това х, Владетеля, Истинния, Явния!”, това 
ще стане причина за неговата защита от бедността и утеха от ще стане причина за неговата защита от бедността и утеха от ще стане причина за неговата защита от бедността и утеха от ще стане причина за неговата защита от бедността и утеха от 
самотата в гроба.самотата в гроба.самотата в гроба.самотата в гроба.»»»» [„Муснед ел-фирдеўс”] 
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� 

ʿʿʿʿАбдулла�х ибн Месʿӯд (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че Расӯлюлла�х 
(с̣аллеллаху ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««ККККойто прочете сӯойто прочете сӯойто прочете сӯойто прочете сӯра ра ра ра „„„„елелелел----
Их̱Их̱Их̱Их̱ля�ля�ля�ля�с̣сс̣̣с”̣”””, , , , когато влиза вкъщикогато влиза вкъщикогато влиза вкъщикогато влиза вкъщи, , , , тази сӯтази сӯтази сӯтази сӯра ще отдалечи бедността от ра ще отдалечи бедността от ра ще отдалечи бедността от ра ще отдалечи бедността от 
обитателите на този дом и от съседите.обитателите на този дом и от съседите.обитателите на този дом и от съседите.обитателите на този дом и от съседите.»»»» [ет̣-Т̣абера�нӣ] 

� 

Убей (ради̣йелла�ху ʿанх) предава, че един мъж попитал 
Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) как ще бъде, ако чете 
само благослов за него [с̣алеўа�т] вместо други споменавания. 
Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) казал: ««««Ако правиш Ако правиш Ако правиш Ако правиш 
товатоватоватова, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х ще поеме отговорността за всички твои нужди в този х ще поеме отговорността за всички твои нужди в този х ще поеме отговорността за всички твои нужди в този х ще поеме отговорността за всички твои нужди в този 
свят и в отвъдния.свят и в отвъдния.свят и в отвъдния.свят и в отвъдния.»»»»    [„ел-Муснед”, Ах̣мед] 

� 

ʿĀише (рад̣ийелла�ху ʿанха�) предава, че Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху 
ʿалейхи ўеселлем) четял следната дуʿа�:  

 

� ِعنَْد   َ َ̂ �َْسَع 1ِِْقَك 
َ
P ُهم� �ْجَعْل

�
 �لل

ٓ
cِ ُقْمِر(ِكaَِ ِسCِّ َ��نِْقَضا  

[Алла�хумме-джʿал еўсеʿа ризк̣ике ʿалеййе ʿинде кибери синнӣ 
ўенк̣ида�`и ʿумрӣ] 

««««ОООО, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х, увеличи Твоето препитание за мен, когато остарея и в х, увеличи Твоето препитание за мен, когато остарея и в х, увеличи Твоето препитание за мен, когато остарея и в х, увеличи Твоето препитание за мен, когато остарея и в 
края на живота ми!края на живота ми!края на живота ми!края на живота ми!»»»» [ет-̣Т̣абера�нӣ] 
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� 

Джа�бир (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху 
ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««Да ти покажа ли нещо, което щеДа ти покажа ли нещо, което щеДа ти покажа ли нещо, което щеДа ти покажа ли нещо, което ще    те те те те 
защити от враговете ти и ще направи препитанието ти обилно? защити от враговете ти и ще направи препитанието ти обилно? защити от враговете ти и ще направи препитанието ти обилно? защити от враговете ти и ще направи препитанието ти обилно? 
То е да се молиш на Алла�То е да се молиш на Алла�То е да се молиш на Алла�То е да се молиш на Алла�х и денем, и нощем, защото дух и денем, и нощем, защото дух и денем, и нощем, защото дух и денем, и нощем, защото дуʿʿʿʿа�а�а�а�та е та е та е та е 
оръжието на вярващия.оръжието на вярващия.оръжието на вярващия.оръжието на вярващия.»»»» [ел-Мустег̱фирӣ] 

� 

Ебӯ Селеме (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че Расӯлюлла�х 
(с̣аллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) четял следната дуʿа� след 
сутрешния намаз:  

 

 ِ�ُهم� 
�
 �لل

ً
 ُمتََقب�ال

ً
ًما نَافًِعا َ�َقَمال

ْ
ْسئَلَُك 1ًِْقا َطِيّبًا �َِعل

َ
P ٓ
ّ
7ِ  

[Алла�хумме иннӣ ес`елюке ризк̣ан та̣ййиба�, ўе ʿилмен на�фиʿа�, ўе 
ʿамелен мутек̣аббеля�] 

««««ОООО, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х, моля Те за чистх, моля Те за чистх, моля Те за чистх, моля Те за чисто препитание, полезно знание и о препитание, полезно знание и о препитание, полезно знание и о препитание, полезно знание и 
прието дело!прието дело!прието дело!прието дело!»»»» [ел-Мустег̱фирӣ] 

� 

Има�м ел-Мустег̱фирӣ предава от има�м Ма�лик, че когато той 
свършел петъчния намаз и излизал, той четял следната дуʿа� при 
вратата на джамията:  
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�
َجبُْت Gَْعَوتََك �ََصل

َ
P ٓ
ّ
7ِ�ُهم� ِ

�
 �لل

ٓ
 يُْت فَِريَضتََك َ��نْتfَْgََ لَِما

 َZِقِ� نَْت َخiُْ �لر�
َ
P�َ ِمْن فَْضِلَك CِْقَمْرتCَِ فَا1ُْ

َ
P   

 

[Алла�хумме иннӣ еджебту деʿўетек, ўе с̣аллейту ферӣда̣тек, 
ўентешерат лима� емертенӣ, ферзук̣ни мин фед̣лик, ўе енте х̱айру-
р-ра�зик̣ӣн] 

««««ОООО, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х, отвърнах на Твоя призив. Изпълних Твоята заповед. х, отвърнах на Твоя призив. Изпълних Твоята заповед. х, отвърнах на Твоя призив. Изпълних Твоята заповед. х, отвърнах на Твоя призив. Изпълних Твоята заповед. 
Излязох [за да печеля] както си ми повелил. Дари ме с Излязох [за да печеля] както си ми повелил. Дари ме с Излязох [за да печеля] както си ми повелил. Дари ме с Излязох [за да печеля] както си ми повелил. Дари ме с 
препитание от Твоята благодат, защото Ти си Найпрепитание от Твоята благодат, защото Ти си Найпрепитание от Твоята благодат, защото Ти си Найпрепитание от Твоята благодат, защото Ти си Най----добрият от добрият от добрият от добрият от 
даващите препитание!даващите препитание!даващите препитание!даващите препитание!»»»»     

� 

ʿАбдулла�х ибн ʿУмер (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че Пророка 
(с̣аллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««Когато часът на смъртта Когато часът на смъртта Когато часът на смъртта Когато часът на смъртта 
на Нӯна Нӯна Нӯна Нӯх̣хх̣̣х̣    ((((ʿʿʿʿалейхисселя�алейхисселя�алейхисселя�алейхисселя�м) наближил, той посъветвал сина си да чете м) наближил, той посъветвал сина си да чете м) наближил, той посъветвал сина си да чете м) наближил, той посъветвал сина си да чете 
две неща. Едното от тях било: две неща. Едното от тях било: две неща. Едното от тях било: две неща. Едното от тях било:     

 
ٓ َ
ُ  ال  �ب�

�
�الِ َ

ٰ
Y�ِ  

[Ля� иля�хе иллелла�х] 

„„„„Няма друг бог освен Алла�Няма друг бог освен Алла�Няма друг бог освен Алла�Няма друг бог освен Алла�х!”, а другох!”, а другох!”, а другох!”, а другото: то: то: то:     
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ِ nِ�ََْمِدmِ سُ  بَْحاoَ �ب�  

[Субха̣�нелла�хи ўебих̣амдих] 

„„„„Пречист е Алла�Пречист е Алла�Пречист е Алла�Пречист е Алла�х и хвала Нему!”х и хвала Нему!”х и хвала Нему!”х и хвала Нему!” Тези две неща съставляват Тези две неща съставляват Тези две неща съставляват Тези две неща съставляват 
намаза на вснамаза на вснамаза на вснамаза на всяяяяко ко ко ко нещо нещо нещо нещо и заради тях на вси заради тях на вси заради тях на вси заради тях на всяяяяко ко ко ко нещо нещо нещо нещо се дава се дава се дава се дава 
препитание.препитание.препитание.препитание.»»»» [„ел-Едеб ел-муфрад”, ел-Бух̱а�рӣ] 

� 

Джа�бир ибн ʿАбдулла�х (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че 
Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««ОноваОноваОноваОнова, , , , с с с с 
което Нӯкоето Нӯкоето Нӯкоето Нӯх̣хх̣̣х̣    ((((ʿʿʿʿалейхисселя�алейхисселя�алейхисселя�алейхисселя�м) посъветвал сина си, били словата:м) посъветвал сина си, били словата:м) посъветвал сина си, били словата:м) посъветвал сина си, били словата:  

ِ nِ�ََْمِدmِ سُ  بَْحاoَ �ب�  

[Субх̣а�нелла�хи ўебих̣амдих] 

„„„„Пречист е Алла�Пречист е Алла�Пречист е Алла�Пречист е Алла�х и хвала Нему!”х и хвала Нему!”х и хвала Нему!”х и хвала Нему!” ЦяЦяЦяЦяллллооооттттоооо    творениетворениетворениетворение    изричаизричаизричаизрича    ттттези ези ези ези 
словасловасловаслова    и и и и заради тях заради тях заради тях заради тях получава получава получава получава препитаниепрепитаниепрепитаниепрепитание....»»»» [ел-Мустег̱фирӣ] 

� 

ʿАбдулла�х ибн ʿУмер (ради̣йелла�ху ʿанх) предава, че един мъж се 
оплакал от бедността си на Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху ʿалейхи 
ўеселлем). Расӯлюлла�х му казал: ««««Защо нЗащо нЗащо нЗащо не е е е изричашизричашизричашизричаш    словата на словата на словата на словата на 
ангелите и прославите на творението? Те са:ангелите и прославите на творението? Те са:ангелите и прославите на творението? Те са:ангелите и прославите на творението? Те са:  
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َ سُ  ْستَْغِفُر �ب�
َ
P َعِظيِم

ْ
ِ �ل ِ nِ�ََْمِدmِ ُسبَْحاoَ �ب� بَْحاoَ �ب�  

[Субха̣�нелла�хи ўебих̣амдих, субх̣а�нелла�хил-ʿаз̣ӣм, естег̱фирулла�х] 

„„„„Пречист е Алла�Пречист е Алла�Пречист е Алла�Пречист е Алла�х и хвала Нему! Пречх и хвала Нему! Пречх и хвала Нему! Пречх и хвала Нему! Пречист е Алла�ист е Алла�ист е Алла�ист е Алла�хххх, , , , ПревеликияПревеликияПревеликияПревеликия! ! ! ! 
ОООО, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х, опрости ме!” х, опрости ме!” х, опрости ме!” х, опрости ме!” ИзричайИзричайИзричайИзричай    тези слова по сто пъти преди да тези слова по сто пъти преди да тези слова по сто пъти преди да тези слова по сто пъти преди да 
си кланял сутрешния намаз, но след като времето за него вече е си кланял сутрешния намаз, но след като времето за него вече е си кланял сутрешния намаз, но след като времето за него вече е си кланял сутрешния намаз, но след като времето за него вече е 
влязло, и светът ще ти бъде подчинен.влязло, и светът ще ти бъде подчинен.влязло, и светът ще ти бъде подчинен.влязло, и светът ще ти бъде подчинен.»»»» [ел-Мустег̱фирӣ] 

� 

Веднъж ʿУмер (рад̣ийелла�ху ʿанх) изпитал бедност, споменал за 
състоянието си пред Пророка (са̣ллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) и му 
поискал малко фурми. Пророка (с̣аллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) му 
казал, че, ако иска, може да му даде малко фурми, но, ако иска, 
може да го научи и на слова, които са по-добри за него. Тези 
слова били:  

 

 
َ
rِ �1َقًِد� َ�ال

َ
ِْسال

ْ
rِ قَاِعًد� َ��ْحَفْظCِ بِاإل

َ
ِْسال

ْ
ُهم� �ْحَفْظCِ بِاإل

�
�لل

 
ٓ
ُعو9ُ بَِك ِمْن Kَِّ َما

َ
P�َ َحاِسٌد 

َ
نَْت ٰ�ِخٌذ  َيْطَمْع ِ?� َعُد�u َ�ال

َ
P

( نِيَ  ِ
�
w� ِiَْ

ْ
x� ْسئَلَُك ِمَن

َ
P�َ بِنَاِصيَِتِه yَِد   

 

[Алла�хумме-х̣фезн̣ӣ бил-исля�ми к̣а�ʿида�, ўехф̣ез̣нӣ бил-исля�ми 
ра�к̣ида�, ўеля� тет̣меʿ фиййе ʿадуўўун ўеля� х̣а�сид, ўе еʿӯзу̱ бике мин 
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шерри ма� енте а�х̱изу̱н бина�с̣ийетих, ўе ес`елюке минел х̱айрил-
лез̱ӣ бийедик] 

««««ОООО, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х, закриляй мх, закриляй мх, закриляй мх, закриляй ме чрез исля�е чрез исля�е чрез исля�е чрез исля�ма, докато седяма, докато седяма, докато седяма, докато седя!!!!    И ме закриляй И ме закриляй И ме закриляй И ме закриляй 
чрез исля�чрез исля�чрез исля�чрез исля�ма, докато спяма, докато спяма, докато спяма, докато спя!!!!    Не позволявай да ми навреди враг или Не позволявай да ми навреди враг или Не позволявай да ми навреди враг или Не позволявай да ми навреди враг или 
завистник. Търся закрила при Теб от злото на онова, което е в завистник. Търся закрила при Теб от злото на онова, което е в завистник. Търся закрила при Теб от злото на онова, което е в завистник. Търся закрила при Теб от злото на онова, което е в 
Твоя власт. И Те моля за доброто, което е в Твое владение.Твоя власт. И Те моля за доброто, което е в Твое владение.Твоя власт. И Те моля за доброто, което е в Твое владение.Твоя власт. И Те моля за доброто, което е в Твое владение.»»»» [ел-
Мустег̱фирӣ] 

� 

ʿАлӣ (ради̣йелла�ху ʿанх) предава, че Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху 
ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««Предпочиташ да ти дам петстотин Предпочиташ да ти дам петстотин Предпочиташ да ти дам петстотин Предпочиташ да ти дам петстотин 
овце с техните овчари или пет слова?овце с техните овчари или пет слова?овце с техните овчари или пет слова?овце с техните овчари или пет слова?»»»» Това било знак, че 
последното е много по-добродетелно. Тези слова били:  

 

ُهم� �ْغِفْر ِ: 9َنْ 
�
 َيْمنَْعCِ �لل

َ
ْع ِ: ِ? ُخلzُِ َ�ال 8ِ َ�َطِيّْب ِ: َكْس8ِ َ��َِسّ

 تُْذِهْب َغْفِ=ٓ 
َ
ا قََضيَْت ِ: بِِه َ�ال ْفتَُه َعCِّ  ِمم� َ~َ cٍ ْ�َ 

َ
��ِ   

[Алла�хумме-г̱фир лӣ з̱енбӣ, ўе т̣аййиб лӣ кесбӣ, ўе ўессиʿ лӣ фӣ 
х̱улюк̣ӣ, ўеля� темнеʿнӣ мимма� к̣ад̣айте лӣ бих, ўеля� туз̱хиб нефсӣ 
иля� шей`ин са̣рафтеху аннӣ] 

««««ОООО, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х, опрости греха ми, направи дохода ми х, опрости греха ми, направи дохода ми х, опрости греха ми, направи дохода ми х, опрости греха ми, направи дохода ми чистчистчистчист    и подобри и подобри и подобри и подобри 
характера ми! И не ме лишавай от онова, което си предопределил характера ми! И не ме лишавай от онова, което си предопределил характера ми! И не ме лишавай от онова, което си предопределил характера ми! И не ме лишавай от онова, което си предопределил 
за менза менза менза мен!!!!    И не насочвай душата ми към нещо, което не е И не насочвай душата ми към нещо, което не е И не насочвай душата ми към нещо, което не е И не насочвай душата ми към нещо, което не е 
предпредпредпредопределено за менопределено за менопределено за менопределено за мен!!!!»»»» [ел-Мустег̱фирӣ] 



13 

 

� 

ʿĀише (рад̣ийелла�ху ʿанха�) предава, че баща й, Ебӯ Бекр 
(рад̣ийелла�ху ʿанх), я попитал дали да я научи на дуʿа�, на която 
Пророка (са̣ллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) го бил научил. ʿӢса� 
(ʿалейхисселя�м) учел на тази дуʿа� учениците си. Хубавото на тази 
дуʿа� е, че дори ако дълговете на човек са колкото планината Ух̣уд, 
Алла�х ще ги премахне. ʿĀише (рад̣ийелла�ху ʿанха�) поискала от 
баща си непременно да я научи и той й казал следната дуʿа�:  

كُ 
ْ
ُهم� َ�ِشَف �ل

�
ْغيَا�لل ُمْضَطِرّ 1َْ�َٰن ��]

ْ
يَب Gَْعَوِ� �ل  َرِ� ُ�ِ

ْن ِسَو�yَ ْالٰ ��َ  نَْت تَرCُِ�َْ بِرَْ�ٍَة ُيْغِنيCِ بَِها َقم�
َ
P 1�ََِحيَمُهَما �ِخَرِ  

[Алла�хумме кя�шифе-л-кураб, муджӣбе-д-деʿўети-л-муд̣т̣арр, 
рах̣ма�не-д-дуня� ўел а�х̱ирати ўе рах̣ӣмехума�, енте терха̣мунӣ 
бирах̣метин туг̱нӣнӣ биха� ʿаммен сиўа�к] 

««««ОООО, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х, Премахващи мъката, Отговарящи на х, Премахващи мъката, Отговарящи на х, Премахващи мъката, Отговарящи на х, Премахващи мъката, Отговарящи на дудудудуʿʿʿʿа�таа�таа�таа�та    на на на на 
стрстрстрстрадащия, Милостиви в този свят и адащия, Милостиви в този свят и адащия, Милостиви в този свят и адащия, Милостиви в този свят и в отвъдния, смили се над в отвъдния, смили се над в отвъдния, смили се над в отвъдния, смили се над 
мен с милост, която да ме направи независим от всички освен от мен с милост, която да ме направи независим от всички освен от мен с милост, която да ме направи независим от всички освен от мен с милост, която да ме направи независим от всички освен от 
ТебТебТебТеб!»!»!»!»    

Ебӯ Бекр (рад̣ийелла�ху ʿанх) разказва, че бил затънал в дългове и 
бил много притеснен за тях. Няколко дни след като прочел тази 
дуʿа�, той казал: „Алла�х ме дари с толкова много благодат, че 
изплатих всичките си дългове.” 

ʿĀише (ради̣йелла�ху ʿанха�) също казва, че дължала пари на 
някаква жена и много се срамувала от това. Тя започнала да чете 
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тази дуʿа� и за няколко дни Алла�х я дарил с препитание, което не 
било нито от наследство, нито от милостиня. Тя използвала това 
богатство, за да върне дълга си. [ел-Бейхек̣ӣ; ел-Ха̣�ким; ел-
Безза�р] 

� 

Ебӯ Сeʿӣд (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че веднъж Пророка 
(с̣аллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) видял Ебӯ Ума�ме (рад̣ийелла�ху 
ʿанх) натъжен и го попитал каква е причината. Той казал, че има 
дългове и тревоги. Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) 
рекъл: ««««Да те науча ли на словаДа те науча ли на словаДа те науча ли на словаДа те науча ли на слова, , , , коитокоитокоитокоито, , , , ако изричашако изричашако изричашако изричаш, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х ще х ще х ще х ще 
премахне тревогите и дълговете ти? Чети тази дупремахне тревогите и дълговете ти? Чети тази дупремахне тревогите и дълговете ти? Чети тази дупремахне тревогите и дълговете ти? Чети тази дуʿʿʿʿа�а�а�а�    всяка сутрин и всяка сутрин и всяка сутрин и всяка сутрин и 
вечер по три пъти: вечер по три пъти: вечер по три пъти: вечер по три пъти:     

 

 ِ�ُهم� 
�
ٓ �لل

ّ
ُعو9ُ بَِك ِمنَ  7ِ

َ
P�َ oُِْز

ْ
َهِمّ َ��\

ْ
ُعو9ُ بَِك ِمَن �ل

َ
P  َعْجِز

ْ
�ل

ُعو9ُ بَِك ِمْن َغلَبَِة 
َ
P�َ ُْخِل

ْ
���َ ِ�ُْ

ْ
ُعو9ُ بَِك ِمَن ��

َ
P�َ َكَسِل

ْ
َ��ل

يِْن َ�َقْهِر �لرَِّجا�ِ  ��� 

[Алла�хумме иннӣ еʿӯзу̱ бике минел хемми ўел х̣узн, ўе еʿӯз̱у бике 
минел ʿаджзи ўел кесел, ўе еʿӯзу̱ бике минел джубни ўел бух̱л, ўе 
еʿӯзу̱ бике мин г̱алебети-д-дейни ўе к̣ахри-р-риджа�л] 

„„„„ОООО, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х, търся закрила при Теб от тревогата и тъгата. И търся х, търся закрила при Теб от тревогата и тъгата. И търся х, търся закрила при Теб от тревогата и тъгата. И търся х, търся закрила при Теб от тревогата и тъгата. И търся 
закрила при Теб от безсилието и мързела. И търся закрила при закрила при Теб от безсилието и мързела. И търся закрила при закрила при Теб от безсилието и мързела. И търся закрила при закрила при Теб от безсилието и мързела. И търся закрила при 
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Теб от страхливостта и скъперничеството. И търся закрила при Теб от страхливостта и скъперничеството. И търся закрила при Теб от страхливостта и скъперничеството. И търся закрила при Теб от страхливостта и скъперничеството. И търся закрила при 
Теб от тТеб от тТеб от тТеб от това дългът да ме сломи и хората да ме съкрушат.ова дългът да ме сломи и хората да ме съкрушат.ова дългът да ме сломи и хората да ме съкрушат.ова дългът да ме сломи и хората да ме съкрушат.””””»»»»    

Ебӯ Ума�ме (рад̣ийелла�ху ʿанх) казва, че когато започнал да чете 
тези слова, Алла�х премахнал тревогите и дълговете от него. [Ебӯ 
Даўӯд] 

� 

Веднъж един роб отишъл при ʿАлӣ (рад̣ийелла�ху ʿанх), за да го 
помоли за парична помощ за свободата си. ʿАлӣ (рад̣ийелла�ху 
ʿанх) казал: „Да те науча ли на слова, на които Расӯлюлла�х 
(с̣аллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) ме научи? Ползата от тези слова е 
такава, че дори да имаш дългове, колкото планината Ух̣уд, Алла�х 
ще ги премахне от теб:  

 

ُهم� 1َ 
�
َ rَGَ�ٰ 1�ََ�� �لل

ٰ
Y�َعِظيِم ِ

ْ
َعرِْ� �ل

ْ
بِْع 1�ََ�� �ل ٰمَو�fِ �لس� ُ�ِّ �� �لس�

ُعو9ُ 
َ
P َِبّ َ����َو�

ْ
ُفْرقَاoِ فَاِلَق �\

ْ
يِل َ��ل ِ

ْ
� ِ

ْ
َ� ���ْو�1َِ� َ��إل cٍ ُمْ�ِ ْ�َ

نَْت ٰ�خِ 
َ
P cٍ ْ�َ ِّ�ُ ِّKَ بَِك ِمْن �ُ ��

َ ْ
نَْت �أل

َ
P ُهم�

�
ٌذ بِنَاِصيَِتِه �لل

نَْت فَلَيْ 
َ
P�َ cٌ نَْت ْالٰ �َس َقبْلََك َ�ْ

َ
P�َ cٌ ْ�َ yَِخُر فَلَيَْس َنْعَد

 َ
ْ
نَْت ��

َ
P�َ cٌ اِهُر فَلَيَْس فَْوقََك َ�ْ cٌ �لظ� اِطُن فَلَيَْس �Gُنََك َ�ْ

َفْقرِ  قِْض �
ْ
ْغِننَا ِمَن �ل

َ
P�َ ْفَن   َقن�ا ���
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[Алла�хумме раббе-с-сема�ўа�т-с-себʿи ўе раббе-л-ʿаршил-ʿаз̣ӣм, 
иля�хе а�деме ўе раббе кулли шей, мунзиле-т-теўра�ти ўел-инджӣли 
ўел-фурк̣а�н, фа�лик̣а-л -х̣абби ўен-неўа�, еʿӯзу̱ бике мин шерри 
кулли шей`ин енте а�х̱изун бина�си̣йетих. Алла�хумме енте-л-
еўўелю фелейсе к̣аблеке шей, ўе енте-л-а�х̱иру фелейсе беʿдеке 
шей, ўе енте-з-̣з̣а�хиру фелейсе феўк̣аке шей, ўе енте-л-ба�т̣ину 
фелейсе дӯнеке шей, икд̣и ʿанне-д-дейне ўе ег̱нина� минел фек̣р] 

««««ОООО, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х, Господарю на седемте небеса и Госпх, Господарю на седемте небеса и Госпх, Господарю на седемте небеса и Госпх, Господарю на седемте небеса и Господарю на великияодарю на великияодарю на великияодарю на великия    
Трон; Боже на Трон; Боже на Трон; Боже на Трон; Боже на ĀĀĀĀдем и Господарю на всдем и Господарю на всдем и Господарю на всдем и Господарю на всяяяякокококо    нещонещонещонещо; Който низпосла ; Който низпосла ; Който низпосла ; Който низпосла 
eeeeтттт----Теўра�Теўра�Теўра�Теўра�т т т т [[[[ТоратаТоратаТоратаТората]]]], , , , елелелел----ИнджӣИнджӣИнджӣИнджӣл [л [л [л [EEEEвангелиетовангелиетовангелиетовангелието] ] ] ] и ели ели ели ел----Фурк̣Фурк̣Фурк̣Фурк̣а�а�а�а�н н н н 
[Корана]; Който разцепва семената и зрънцата! Търся закрила [Корана]; Който разцепва семената и зрънцата! Търся закрила [Корана]; Който разцепва семената и зрънцата! Търся закрила [Корана]; Който разцепва семената и зрънцата! Търся закрила 
при Теб от злото на оновапри Теб от злото на оновапри Теб от злото на оновапри Теб от злото на онова, , , , което е в Твоя власткоето е в Твоя власткоето е в Твоя власткоето е в Твоя власт! ! ! ! ОООО, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х, Ти си х, Ти си х, Ти си х, Ти си 
Първия, Първия, Първия, Първия, няма нищо преди Теб. И Ти си Последния, няма нищо няма нищо преди Теб. И Ти си Последния, няма нищо няма нищо преди Теб. И Ти си Последния, няма нищо няма нищо преди Теб. И Ти си Последния, няма нищо 
след Теб. И Ти си Явния, няма нищо над Теб. И Ти си Скрития, след Теб. И Ти си Явния, няма нищо над Теб. И Ти си Скрития, след Теб. И Ти си Явния, няма нищо над Теб. И Ти си Скрития, след Теб. И Ти си Явния, няма нищо над Теб. И Ти си Скрития, 
няма нищо под Теб. Премахни дълга ни и ни помогни срещу няма нищо под Теб. Премахни дълга ни и ни помогни срещу няма нищо под Теб. Премахни дълга ни и ни помогни срещу няма нищо под Теб. Премахни дълга ни и ни помогни срещу 
бедността!бедността!бедността!бедността!»»»» [Ебӯ Йеʿля�] 

� 

Ку̣бейле бинт Мех̱раме (рад̣ийелла�ху ʿанха�) четяла следната дуʿа� 
след нощния намаз, когато се приготвяла да си ляга:  

 
ٓ
ا ��� ِ ِ َ�بَِكِلَماfِ �ب� ُعو9ُ بِاب�

َ
P 

َ
 ُ�َاِ�ُُهن� بَرu َ�ال

َ
ِ$ ال

�
اfِ �ل م�

 
ٓ
َما ُ� ِمَن �لس�  َما ُفَ�ِّ

ّ
ِKَ فَاِجٌر ِمْن �ُ  َما ُفَ�ِّ

ّ
ِKَ�َ َ�َما َفْعُرُ� ِفيَها cِ

 
َ ْ
يِْل ِ? �أل

�
Kَ�َ  ¡ِْ1ِّ َما َ ُْرُ� ِمنَْها Kَ�َِّ فَِ�ِ ���َها1ِ َ�َطَو�1ِِ� �لل
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 ٍiْ
 َطا1ِقًا َفْطُرُ� ِ¢َ

�
�ِال ٰ� ِ َْمُد ِب�

ْ
\� ِ ِ َ��ْقتََصْمُت بِاب� َمنُْت بِاب�

 ُ9 ) ِ
�
w� ِ َْمُد ِب�

ْ
\��َ cٍ �ِْستَْسلََم  ِلُقْد1َتِِه ُ�] َ�ْ ) ِ

�
w� [�ُ تِِه  ِلِعز�

�
�

 ِ َْمُد ِب�
ْ
\��َ cٍ ( تََو�َضَع بَِعَظَمِتِه ُ�] َ�ْ ِ

�
w� ِ َْمُد ِب�

ْ
\��َ cٍ ْ�َ

 ٍc ِكِه ُ�] َ�ْ
ْ
( َخَشَع لُِمل ِ

�
w�  ِ�ُهم� 

�
ٓ �لل

ّ
ِعِزّ ِمْن  7ِ

ْ
ْسئَلَُك بَِمَعاقِِد �ل

َ
P

ْ¥َ َ��ْسِمَك َعرِْشَك َ�ُمنْتََ¤ �لر�ْ�َِة ِمْن ِكتَابَِك 
َ ْ
yَ �أل �ََجِدّ

 
ٓ
aَ َ�َ¦َِماتَِك ���ا

ْ
ك
َ ْ
oْ �أل

َ
P فَاِجٌر 

َ
 ُ�َاِ�ُُهن� بَرu َ�ال

َ
ِ$ ال

�
اfِ �ل م�

 �iًفَِق 
َ
 َلَفْرتَُه َ�ال

�
َا 9َْغبًا ِ�ال

َ
 تََدْ© �

َ
ْنَا َغْظَرً� َمرُْحوَمًة ال

َ
ª�َينُْظَر ِ

 
ٓ �
�الِ �  َعُد�»

َ
تَُه َ�ال ْaََج 

�
�ِال  

َ
 َكَسْوتَُه َ�ال

�
 ُعْرَيانًا ِ�ال

َ
تَُه َ�ال

ْ
ْهلَك

َ
P

 
ٓ َ
 قََضيْتَُه َ�ال

�
ْغيَا َ�� Gَْفنًا �ِال َا ِفيِه ِ? ��]

َ
ْمًر� �

َ
P ْٰال 

ٓ �
�ِال ٌiَْخ �ِخَرِ 

 
ٓ
ْقَطيْتَنَاmُ يَا

َ
P  Zَ ِ�ِ� 1َْحَم �لر�

َ
P ٰ� َِ��ْقتََصْمُت بِه ِ   َمنُْت بِاب�

[Еʿӯз̱у билля�хи ўе бикелима�ти-л-ля�хи-т-та�мма�ти-л-летӣ ля� 
юджа�ўизухунне беррун ўеля� фа�джирун мин шерри ма� юнеззилю 
минес-сема�̀ и ўема� йеʿруджу фӣха�, ўе шерри ма� юнеззилю фил-
ерд̣, ўе шерри ма� йех̱руджу минха�, ўе шерри фитени-н-неха�ри ўе 
та̣ўа�рик̣и-л-лейли илля� т̣а�рик̣ан йет̣рук̣у бих̱айр, а�менту билля�х, 
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ўеʿтеса̣мту билля�х, ел-ха̣мду лилля�хи-л-лез̱ӣ истеслеме 
лик̣удратихи куллю шей, ўел-ха̣мду лилля�хи-л-лезӣ̱ з̱улле 
лиʿиззетихи куллю шей, ўел-ха̣мду лилля�хи-л-лез̱ӣ теўа�д̱аʿа 
биʿаза̣метихи куллю шей, ўел-х̣амду лилля�хи-л-лез̱ӣ х̱ашеʿа 
лимулкихи куллю шей. Алла�хумме иннӣ ес`елюке бимеʿа�к̣иди-л-
ʿиззи мин ʿаршик, ўе мунтехе-р-рах̣мети мин кита�бик, ўе 
джеддике-л-еʿля�, ўесмике-л-екбер, ўе бикелима�тике-т-та�ммат�и-л-
летӣ ля� юджа�ўизухунне беррун ўеля� фа�джир, ен тенз̣ура илейна� 
нез̣ратен мерх̣ӯметен ля� тедеʿ лена� зе̱нбен илля� г̱афертех, ўеля� 
фек̣ӣран илля� джебертех, ўеля� ʿадуўўен илля� ехлектех, ўеля� 
ʿуря�нен илля� кесеўтех, ўеля� дейнен илля� к̣ад̣айтех, ўеля� емран 
лена� фӣхи фид-дуня� ўел-а�хи̱рати х̱айрун илля� еʿт̣айтена�х, я� 
ерх̣аме-р-ра�х̣имӣн, а�менту билля�хи ўеʿтеса̣мту бих]  

««««Търся закрила при Алла�Търся закрила при Алла�Търся закрила при Алла�Търся закрила при Алла�х х х х чрезчрезчрезчрез    съвършенисъвършенисъвършенисъвършенитететете    словасловасловаслова    на Алла�хна Алла�хна Алла�хна Алла�х, , , , 
които нито праведниккоито нито праведниккоито нито праведниккоито нито праведник,,,,    нито нечестивец могат да превъзходят, от нито нечестивец могат да превъзходят, от нито нечестивец могат да превъзходят, от нито нечестивец могат да превъзходят, от 
злото на онова, което се злото на онова, което се злото на онова, което се злото на онова, което се спуска от небето, и от онова, което се спуска от небето, и от онова, което се спуска от небето, и от онова, което се спуска от небето, и от онова, което се 
издига към него, и от онова, което се спуска на земята, и от издига към него, и от онова, което се спуска на земята, и от издига към него, и от онова, което се спуска на земята, и от издига към него, и от онова, което се спуска на земята, и от 
онова, което излиза от нея, и от злото на покварата на деня и на онова, което излиза от нея, и от злото на покварата на деня и на онова, което излиза от нея, и от злото на покварата на деня и на онова, което излиза от нея, и от злото на покварата на деня и на 
случките през нощта освен случките през нощта освен случките през нощта освен случките през нощта освен от от от от онези случки, които носят добро. онези случки, които носят добро. онези случки, които носят добро. онези случки, които носят добро. 
Повярвах в Алла�Повярвах в Алла�Повярвах в Алла�Повярвах в Алла�х и потърсих х и потърсих х и потърсих х и потърсих закрила при Негозакрила при Негозакрила при Негозакрила при Него. . . . Хвала на Алла�Хвала на Алла�Хвала на Алла�Хвала на Алла�хххх, , , , 
на Чиято мощ всичко е подчиненона Чиято мощ всичко е подчиненона Чиято мощ всичко е подчиненона Чиято мощ всичко е подчинено! ! ! ! Хвала на Алла�Хвала на Алла�Хвала на Алла�Хвала на Алла�хххх, , , , пред Чието пред Чието пред Чието пред Чието 
благородство всичко е опозореноблагородство всичко е опозореноблагородство всичко е опозореноблагородство всичко е опозорено! ! ! ! Хвала на Алла�Хвала на Алла�Хвала на Алла�Хвала на Алла�х, пред Чието х, пред Чието х, пред Чието х, пред Чието 
величие всичко е смиренвеличие всичко е смиренвеличие всичко е смиренвеличие всичко е смиренoooo! ! ! ! Хвала на Алла�Хвала на Алла�Хвала на Алла�Хвала на Алла�хххх, , , , под Чиято власт под Чиято власт под Чиято власт под Чиято власт 
всичко е безпомощновсичко е безпомощновсичко е безпомощновсичко е безпомощно! ! ! ! ОООО, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х, моля Те х, моля Те х, моля Те х, моля Те чрез благородството на чрез благородството на чрез благородството на чрез благородството на 
Твоя велик Трон, чрез безкрайната милост на Твоята Книга, чрез Твоя велик Трон, чрез безкрайната милост на Твоята Книга, чрез Твоя велик Трон, чрез безкрайната милост на Твоята Книга, чрез Твоя велик Трон, чрез безкрайната милост на Твоята Книга, чрез 
Твоето всевишно великодушие, чрез Твоето найТвоето всевишно великодушие, чрез Твоето найТвоето всевишно великодушие, чрез Твоето найТвоето всевишно великодушие, чрез Твоето най----велико име и велико име и велико име и велико име и 
чрез Твоите съвършени слова, които нито праведник, нито чрез Твоите съвършени слова, които нито праведник, нито чрез Твоите съвършени слова, които нито праведник, нито чрез Твоите съвършени слова, които нито праведник, нито 
нечестивец могат да превъзходят, да гледаш към нас с такнечестивец могат да превъзходят, да гледаш към нас с такнечестивец могат да превъзходят, да гледаш към нас с такнечестивец могат да превъзходят, да гледаш към нас с такава ава ава ава 
милост, че да не оставиш грях неопростен, нито нужда милост, че да не оставиш грях неопростен, нито нужда милост, че да не оставиш грях неопростен, нито нужда милост, че да не оставиш грях неопростен, нито нужда 
неизпълнена, нито враг непобеден, нито неизпълнена, нито враг непобеден, нито неизпълнена, нито враг непобеден, нито неизпълнена, нито враг непобеден, нито голголголгол    без дреха, нито дълг без дреха, нито дълг без дреха, нито дълг без дреха, нито дълг 
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неизплатен, нито добро дело на този свят или на отвъдния неизплатен, нито добро дело на този свят или на отвъдния неизплатен, нито добро дело на този свят или на отвъдния неизплатен, нито добро дело на този свят или на отвъдния без да без да без да без да 
ни го дадеш!ни го дадеш!ни го дадеш!ни го дадеш!    О, НайО, НайО, НайО, Най----Милостиви сред милостивите, аз повярвах в Милостиви сред милостивите, аз повярвах в Милостиви сред милостивите, аз повярвах в Милостиви сред милостивите, аз повярвах в 
ТебТебТебТеб    ииии    се се се се обърнах към Тебобърнах към Тебобърнах към Тебобърнах към Теб!!!!»»»»        

След тази дуʿа�, тя казвала: 

 ِ  ُسبَْحاoَ �ب�

[субх̣а�нелла�х] 

««««Пречист е Алла�Пречист е Алла�Пречист е Алла�Пречист е Алла�х!х!х!х!»»»» 33 пъти, 

 ِ َْمُد ِب�
ْ
\� 

[ел-х̣амду лилля�х] 

««««Хвала на Алла�Хвала на Алла�Хвала на Алла�Хвала на Алла�х!х!х!х!»»»» 33 пъти и 

 ُaَ
ْ
ك
َ
P ُ   �ب�

[Алла�ху екбер] 

««««Алла�Алла�Алла�Алла�х е Найх е Найх е Найх е Най----велик!велик!велик!велик!»»»» 34 пъти. 

Тя казвала, че дъщерята на Пророка (са̣ллелла�ху ʿалейхи 
ўеселлем) Фа�т̣име (рад̣ийелла�ху ʿанха�) отишла при баща си, за да 
му поиска една прислужница. Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху ʿалейхи 
ўеселлем) казал: ««««Ще ти кажа нещо, което е поЩе ти кажа нещо, което е поЩе ти кажа нещо, което е поЩе ти кажа нещо, което е по----добро от добро от добро от добро от 
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прислужница.прислужница.прислужница.прислужница.»»»» Фа�т̣име (рад̣ийелла�ху ʿанха�) го попитала какво е 
то, а той споменал същите прослави като по-горе. [ет̣-Т̣абера�нӣ] 

� 

Веднъж ел-Ха̣сен (рад̣ийелла�ху ʿанх), внукът на Расӯлюлла�х 
(с̣аллелла�ху ʿалейхи ўеселлем), изпаднал в трудно положение. 
Той не получил стоте хиляди дирхема, които Муʿа�ўийе 
(рад̣ийелла�ху ʿанх) му давал като възнаграждение. Това му 
докарало голяма тревога. Той бил принуден да поиска писалка и 
мастило, за да напише писмо до Муʿа�ўийе  (рад̣ийелла�ху ʿанх) и 
да му напомни. Въпреки това, поради свенливост и скромност, не 
го направил. Същата нощ той видял в съня си своя дядо, 
Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху ʿалейхи ўеселлем). Последният го 
попитал как е, а ел-Ха̣сен (ради̣йелла�ху ʿанх) обяснил с 
подробности положението си. Тогава Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху 
ʿалейхи ўеселлем) казал: ««««Който се надява на творението, а не на Който се надява на творението, а не на Който се надява на творението, а не на Който се надява на творението, а не на 
Твореца, такава ще бъде съдбата му.Твореца, такава ще бъде съдбата му.Твореца, такава ще бъде съдбата му.Твореца, такава ще бъде съдбата му.»»»» [Ибн ʿАса�кир] 

� 
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Втора частВтора частВтора частВтора част    

Дела, Дела, Дела, Дела, които отблъскват бедносттакоито отблъскват бедносттакоито отблъскват бедносттакоито отблъскват бедността    

    

Поддържането на роднинските връзкиПоддържането на роднинските връзкиПоддържането на роднинските връзкиПоддържането на роднинските връзки    

Ебӯ Хурайра (ради̣йелла�ху ʿанх) предава, че Расӯлюлла�х 
(с̣аллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««Който иска препитанието Който иска препитанието Който иска препитанието Който иска препитанието 
и животът му да се увеличат, нека поддържа роднинските и животът му да се увеличат, нека поддържа роднинските и животът му да се увеличат, нека поддържа роднинските и животът му да се увеличат, нека поддържа роднинските 
връзки.връзки.връзки.връзки.»»»» [„С̣ахӣ̣х̣ ел-Бух̱а�рӣ”] 

Това означава, че човек трябва да спазва правата на своите 
близки и да ги подпомага физически и финансово според силите 
си.  

� 

Измиването на ръцетеИзмиването на ръцетеИзмиването на ръцетеИзмиването на ръцете    

Енес (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху 
ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««Който иска Алла�Който иска Алла�Който иска Алла�Който иска Алла�х да увеличи х да увеличи х да увеличи х да увеличи 
препитанието му, нека редовно си измива ръцете преди и след препитанието му, нека редовно си измива ръцете преди и след препитанието му, нека редовно си измива ръцете преди и след препитанието му, нека редовно си измива ръцете преди и след 
хранене.хранене.хранене.хранене.»»»» [Ибн Ма�дже] 

� 

НамазътНамазътНамазътНамазът    

Има�м ʿАбдурразза�к̣ предава, че когато един старец от К̣урайш се 
оплаквал от бедността си на Пророка (са̣ллелла�ху ʿалейхи 
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ўеселлем), последният наблегнал на това семейството му да 
кланя намаз. След това той прочел следния а�йет: ««««И повИ повИ повИ повели на ели на ели на ели на 
твоето семейство да отслужва намаза, и самият ти постоянствай твоето семейство да отслужва намаза, и самият ти постоянствай твоето семейство да отслужва намаза, и самият ти постоянствай твоето семейство да отслужва намаза, и самият ти постоянствай 
в него! И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти даваме в него! И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти даваме в него! И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти даваме в него! И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти даваме 
препитание. Краят принадлежи на богобоязливостта.препитание. Краят принадлежи на богобоязливостта.препитание. Краят принадлежи на богобоязливостта.препитание. Краят принадлежи на богобоязливостта.»»»»    (Т̣а�-х̣а�, 20: 
132) 

� 

Ха̣мза ибн ʿАбдулла�х ибн Селя�м (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че 
винаги когато семейството на Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху ʿалейхи 
ўеселлем) изпаднело в трудно положение, той наблягал на това 
да кланят намаза и им четял а�йета: ««««И повели на твоето И повели на твоето И повели на твоето И повели на твоето 
семейство да отслужва намаза, и самият ти постоянствай в него! семейство да отслужва намаза, и самият ти постоянствай в него! семейство да отслужва намаза, и самият ти постоянствай в него! семейство да отслужва намаза, и самият ти постоянствай в него! 
И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти даваме препитание. И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти даваме препитание. И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти даваме препитание. И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти даваме препитание. 
Краят принадлежи на богобоязливостта.Краят принадлежи на богобоязливостта.Краят принадлежи на богобоязливостта.Краят принадлежи на богобоязливостта.»»»»    (Т̣а�-х̣а�, 20: 132) [„ес-
Сунен”, Сеʿӣд ибн Менс̣ӯр] 

� 

С̱абӣт (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че винаги когато семейството 
на Расӯлюлла�х (с̣аллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) бивало засегнато от 
бедност, той ги призовавал: ««««Кланяйте намаз! Кланяйхе намаз!Кланяйте намаз! Кланяйхе намаз!Кланяйте намаз! Кланяйхе намаз!Кланяйте намаз! Кланяйхе намаз!»»»» 
[„Кита�б ез-зухд”, Ах̣мед ибн Х̣анбел] 

Такъв е бил обичаят на всички пророци (ʿалейхимусселя�м). 
Винаги когато някакво нещастие ги засегнело, те прибягвали до 
намаза.  

� 
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Благочестивостта Благочестивостта Благочестивостта Благочестивостта [[[[тек̣тек̣тек̣тек̣ўа�ўа�ўа�ўа�]]]]    

Муʿа�з̱ ибн Джебел (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че е чул 
Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) да казва: ««««О, хора, О, хора, О, хора, О, хора, 
приемете благочестивостта за търговия и ще получавате приемете благочестивостта за търговия и ще получавате приемете благочестивостта за търговия и ще получавате приемете благочестивостта за търговия и ще получавате 
препитание без работа и без стока.препитание без работа и без стока.препитание без работа и без стока.препитание без работа и без стока.»»»» После прочел а�йета: ««««За За За За 
онзионзионзионзи, , , , който се бои от Алла�който се бои от Алла�който се бои от Алла�който се бои от Алла�хххх, , , , Той ще стори изходТой ще стори изходТой ще стори изходТой ще стори изход, , , , и ще му даде и ще му даде и ще му даде и ще му даде 
препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се уповава препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се уповава препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се уповава препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се уповава 
на Алла�на Алла�на Алла�на Алла�х, Той му е достатъчен.х, Той му е достатъчен.х, Той му е достатъчен.х, Той му е достатъчен.»»»»    (ет̣-Т̣аля�к̣, 65: 2-3) [ет̣-Т̣абера�нӣ] 

� 

Ебӯ Зе̱рр (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че веднъж Расӯлюлла�х 
(с̣аллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) прочел а�йета: ««««За онзиЗа онзиЗа онзиЗа онзи, , , , който се който се който се който се 
бои от Алла�бои от Алла�бои от Алла�бои от Алла�хххх, , , , Той ще стори изходТой ще стори изходТой ще стори изходТой ще стори изход, , , , и ще му даде препитание и ще му даде препитание и ще му даде препитание и ще му даде препитание 
оттамоттамоттамоттам, , , , откъдето не е предполагалоткъдето не е предполагалоткъдето не е предполагалоткъдето не е предполагал. . . . И който се уповава на Алла�И който се уповава на Алла�И който се уповава на Алла�И който се уповава на Алла�х, х, х, х, 
Той му е достатъчен.Той му е достатъчен.Той му е достатъчен.Той му е достатъчен.»»»»    (ет̣-Т̣аля�к̣, 65: 2-3) и после му казал: ««««ОООО, , , , 
ЕбӯЕбӯЕбӯЕбӯ    З̱ЗЗ̱̱З̱ерр, ако хората действаха според този айет, това щеше да ерр, ако хората действаха според този айет, това щеше да ерр, ако хората действаха според този айет, това щеше да ерр, ако хората действаха според този айет, това щеше да 
им е достатъчно.им е достатъчно.им е достатъчно.им е достатъчно.»»»»    

� 

С̱еўба�н (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху 
ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««Понякога човек бива лишен от Понякога човек бива лишен от Понякога човек бива лишен от Понякога човек бива лишен от 
препитаниепрепитаниепрепитаниепрепитание, заради извършен от него грях., заради извършен от него грях., заради извършен от него грях., заради извършен от него грях.»»»» [Ах̣мед; ен-Неса�̀ и; 
Ибн Ма�дже] 

� 

ʿИмра�н ибн Ху̣сейн (рад̣ийелла�ху ʿанх) предава, че Расӯлюлла�х 
(с̣аллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) е казал: ««««Който се насочи само Който се насочи само Който се насочи само Който се насочи само 
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към Алла�към Алла�към Алла�към Алла�х, Той ще поеме отговорността за всичките му дела,х, Той ще поеме отговорността за всичките му дела,х, Той ще поеме отговорността за всичките му дела,х, Той ще поеме отговорността за всичките му дела,    а а а а 
който се насочи към светакойто се насочи към светакойто се насочи към светакойто се насочи към света, , , , Алла�Алла�Алла�Алла�х ще го предаде на света.х ще го предаде на света.х ще го предаде на света.х ще го предаде на света.»»»» 
[„Тефсӣр Ибн Ха̣�тим”]  

� 
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БележкБележкБележкБележкииии    

(на мюфтията Мух̣аммед Шефӣʿ) 

    

1. Не е трудно човек да възприеме всички методи и дуʿи, 
посочени в тази книжка, за да отблъсне бедността. Не е 
допълнителен товар за човек, който изпитва трудности в бизнеса, 
земеделието и т.н. 

Все пак, ако човек не разполага с достатъчно време и чете само 
една от дуʿите от първата част, това също би било достатъчно. Не 
е предадено, че Расӯлюлла�х (са̣ллелла�ху ʿалейхи ўеселлем) е чел 
всички тези дуʿи едновременно. Доказано е от х̣адӣси̱те, че той 
четял различни дуʿи по различни поводи. 

Що се отнася до делата за увеличаване на препитанието, 
посочени във втората част, те са задължителни и човек трябва да 
полага усилия за да ги практикува всичките. Ако наруши някое 
от тях, трябва да се покае. 

2.    Думите и делата за увеличаване на препитанието трябва да се 
правят с намерение за достигане задоволството на Алла�х и за 
спечелване на награда. Увеличаването на препитанието е 
допълнителна награда, неизбежна последица, която, ако Алла�х 
пожелае, автоматично ще бъде придобита. 

� 
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Транскрипция на арабските думиТранскрипция на арабските думиТранскрипция на арабските думиТранскрипция на арабските думи    
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