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ПЪРВА ГЛАВА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СИХР (МАГИЯ)

Буквално значение на сихр
• Според ал-Лейс:
Сихр е дело, което, с помощта на шейтана, приближава човек до него.
• Според ал-Азхери:
Основното значение на сихр е да накараш нещо да се появи във вид,
различен от истинския му.1
• Според Ибн ал-Мензур
Когато магьосник (сахир) накара нещо фалшиво да изглежда истинско,
или накара нещо да изглежда пред хората по начин, различен от
истинския му вид, това означава, че той е дал на предмета вид,
различен от истинския му.2
• Шамир предава от Ибн Аиша:
Арабите са го нарекли сихр, защото може да превръща доброто здраве
в болест.3
• Според Ибн Фарис:
Някои казват, че сихр е да накараш фалшивото да изглежда истинско.4
• Според Мухит ал-Мухит:
1 Тахзиб

ал-люга
Лисан ал-араб
3 Лисан ал-араб
4 Макайис ал-люга

2
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Сихр е представянето на даден предмет в най-добрия му вид, до такава
степен, че да измамиш зрителя.5

Сихр като термин (според ислямската традиция)
• Според ал-Фахр ар-Рази:
Според мюсюлманската традиция сихр е всяко нещо, причината на
която е скрита и което се появява във вид, различен от истинския му, с
намерението да изопачи истината за нещата и да заблуждава.6
• Според Ибн Кудама ал-Макдиси:
Сихр е поредица от ʿукад (възли), рука (заклинания) и думи, изречени,
написани или приложени по такъв начин, че да се засегне тялото на
субекта (ал-машур), сърцето или ума му, без дори да влизат в контакт с
него. Истината за сихр е, че има видове, които могат да убият, да
причинят болест на човек или да бъдат пречка мъж за осъществява
полово сношение с жена си. Други видове могат да разделят съпрузи и
могат да ги накарат да се мразят или обичат един други.7
• Според Ибн ал-Каййим:
Сихр се състои от въздействията на злите души и реакцията на
произлизащите от тях сили.8

Определение за сихр
Сихр е споразумение между магьосник (сахир) и шейтан, чиито
условия са сахирът да извърши определени забранени или
Мухит ал-Мухит
Ал-Мисбах ал-Мунир
7 Ал-Мугни
5

6

8

Зад ал-маʿад

8

политеистични дела, в замяна на помощ от шейтана и послушание в
изпълнението на искането на сахира.

Някои средства, които магьосниците (сахара) използват, за
да се приближат до шейтана
Някои магьосници използват Корана като обувки, когато ходят до
тоалетна. Други изписват айети от Корана с мръсотия. Трети ги
изписват с кръв от менструация. Четвърти ги изписват на ходилата си.
Пети изписват в обратна посока сура ал-Фатиха. Шести изпълняват
намаз без абдест (уду). Седми стоят в състояние на джeнаба. Осми
принасят в жертва животни на шейтана, без да започнат клането с
думите: „В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!” (Бисмилляхир-рахманир-рахим), и оставят трупа на място, посочено от
шейтана. Девети говорят с планетите и им се кланят, вместо да се
кланят на Аллах . Десети извършват кръвосмешения (с майките или
дъщерите си). Единадесети изписват заклинания на неарабски език,
съдържащи неверие (куфр).
От тази гледна точка става ясно, че джиновете не помагат на
магьосника без нещо в замяна, и колкото по-голямо е неверието на
магьосника, толкова по-покорен му е шейтанът и толкова по-бързо
изпълнява заповедите му. Ако обаче магьосникът се въздържа от
извършване на дела, включващи неверие, както му е указано от
шейтана, то той ще спре изпълнението на поръчките на магьосника.
Следователно магьосникът и шейтанът са двама съучастници в
неподчинението пред Аллах . Един поглед към лицето на магьосник
ще потвърди това, което казвам за него: тъмнината на куфра покрива
лицето му като черен облак; ако се приближите до него, ще откриете,
че той живее в психологическо нещастие със съпругата и децата си и
дори със себе си; той не може да спи спокойно през нощта с чиста
съвест; събужда се ужасен по няколко пъти нощем; през по-голямата
част от времето демони вредят на неговите деца и съпруга и
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предизвикват разделение и семейни кавги. Това нещастие се
споменава и в Корана:
„А който се отдръпва от Моето напомняне, за него има живот в
лишения.” (20: 124)
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ВТОРА ГЛАВА
СИХРЪТ В СВЕТЛИНАТА НА КОРАНА И СУННАТА

Доказателства
шейтаните

за

съществуването

на

джиновете

и

Връзката между джиновете и сихра е здрава, защото джиновете и
демоните са движещата сила на сихра. Някои хора отричат
съществуването на джиновете, а следователно и сихра. По-долу са
споменати някои от доказателствата за съществуването на джиновете и
шейтаните.

Доказателства от Корана
„[И спомни си, о, Мухаммед] как насочихме към теб група джинове,
за да слушат Корана.” (46:29)
„О, сборище от джинове и хора, не дойдоха ли при вас пратеници
измежду вас, които ви разказваха за Нашите знамения и ви
предупреждаваха за срещата с този ваш Ден?” (6:130)
„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].” (55:33)
„Кажи [о, Мухаммед]: “Разкрито ми бе, че няколко джинове
слушали и рекли: “Чухме удивителен Коран.” (72:1)
„Някои хора търсеха убежище при някои джинове, а [хората] им
надбавиха безразсъдство.” (72:6)
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„Сатаната цели именно да всее между вас вражда и ненавист чрез
виното и играта на късмет, и да ви възпре от споменаването на
Аллах, и от молитвата. Не ще ли престанете?” (5:91)
„О, вярващи, не следвайте стъпките на сатаната! А който следва
стъпките на сатаната, на него повелява той покварата и
порицаваното.” (24:21)
Доказателствата от Корана за съществуването на джиновете и
шейтаните са многобройни и известни. Достатъчно е да се каже, че
има цяла сура за джиновете (сура № 62) и че в Корана думата джин е
спомената двадесет и два пъти, джан (друга форма на джин) е
спомената седем пъти, шейтан (сатана) - шестдесет и осем пъти, а
шеятин (сатани) - седемнадесет пъти.

Доказателства от сунната
Ибн Месуд  предава: „Една нощ бяхме с Пратеника на Аллах ,
когато изведнъж той се изгуби. Търсихме го в долините и по хълмовете
и се чудехме: „Или е бил отвлечен [от джинове] или е бил убит!”
Прекарахме най-лошата нощ, която хора могат да прекарат. На
зазоряване го видяхме да идва от страната на Хира и рекохме: „О,
Пратенико на Аллах, изгубихме те и те търсихме, но не можахме да те
открием и прекарахме най-лошата нощ, която хора могат да
прекарат.” Пророка  каза: „При мен дойде представител на
джиновете и аз отидох с него и им четох от Корана.” После отидох с
него и той ми показа техните следи и следите от жаравата им. Джинът
попитал Пророка  относно тяхното [на джиновете] препитание, на
което Пророка  отговорил: „Всяка кост, над която е споменато името
на Аллах, е ваше препитание. Когато тя попадне в ръцете ви, ще се
покрие с месо. А животинският тор е храна за вашите животни.”
Пратеника на Аллах  каза: „Не правете истинджа [почистване на
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срамните места след ходене по нужда] [с тези неща], защото те са
храна за вашите братя [от джиновете].”9
Абу Саид ал-Худри  предава: „Пророка  ми каза: „Разбирам, че
обичаш овцете и пустинята. Затова когато си с овцете си или в
пустинята и искаш да призовеш с езан за намаз, повиши гласа си!
Защото който го чуе - човек, джин или друго създание – той ще бъде
свидетел за теб в Деня на възкресението.”10
Ибн Аббас  предава: „Пророка  тръгна на път с намерението да
отиде на Сук Указ (пазара „Указ”) заедно с някои от сподвижниците
си. През това време беше поставена преграда между шейтаните и
вестите от небето, така че те бяха замеряни с огън. Шейтаните се
прибрали при своя род, които ги попитали: „Какво не е наред с вас?”
Те отговорили: „Беше поставена преграда между нас и вестите от
небето и сега хвърлят огън към нас.” Рекли им: „Онова, което е било
поставено като преграда между вас и вестите от небето, трябва да се е
случило скоро. Отидете на изток и на запад и да видим какво е
поставило преградата между вас и вестите от небето.” Онези от тях,
които тръгнали в посока Тухама, се натъкнали на Пророка  на място,
наречено Нахля, което било на пътя към Сук Указ и където Пророка 
кланял сутрешния намаз (салят ал-феджр) заедно със сподвижниците
си. Когато група джинове чули Корана да се чете, те слушали и рекли:
„Кълнем се в Аллах, че това е нещото, което е поставило преграда
между нас и вестите от небето!” Те се върнали обратно при своя род и
рекли: „О, народе наш, чухме удивителен Коран. Насочва той към
правия път. Затова повярвахме в него и никого не ще съдружим с
нашия Господ.” Впоследствие Аллах низпосла следните айети на Своя
Пророк: „Кажи [о, Мухаммед]: “Разкрито ми бе, че няколко
джинове слушали…” (62: 1) В действителност онова, което бе
низпослано на него, са думите на джиновете.”11

Сахих Муслим, Шерх ан-Неуеуи
Имам Малик; ал-Бухари, Фетх ал-бари; ан-Несаи; Ибн Маджа
11 ал-Бухари, Фетх ал-бари; Муслим
9

10
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Аиша (Аллах да е доволен от нея) предава, че Пророка  е казал:
„Ангелите са създадени от светлина, джиновете - от огън, а Адем е
създаден от това, което вече ви бе описано.”12
Сафиййа бинт Хуйай (Аллах да е доволен от нея) предава, че Пророка
 е казал: „Шейтанът се движи в тялото на човека както кръвта.”13
Абдуллах ибн Умар  предава, че Пророка  е казал: „Когато се
храните, използвайте дясната си ръка, и когато пиете, използвайте
дясната си ръка, защото шейтанът се храни и пие с лявата си ръка.”14
Абу Хурайра  предава, че Пророка  е казал: „Всяко новородено в
момента на раждането бива ритнато от шейтана и затова то изплаква,
с изключение на сина на Мерйем [Иса ] и майка му.”15
Абдуллах ибн Месуд  предава: „Запитан относно човек, който е спал
през нощта до сутринта [след изгрев слънце и пропуснал салят
сутрешния намаз], Пророка  каза: „Това е човек, в чиито уши
шейтанът е уринирал.”16
Абу Катада  предава, че Пророка  е казал: „Хубавият сън е от
Аллах, а лошият сън (ал-хулм) е от шейтана. Затова, ако видите насън
нещо, което не харесвате, поплюйте три пъти на лявата си страна,
потърсете закрила при Аллах от шейтана и той няма да ви навреди.”17
Абу Саид ал-Худри  предава, че Пророка  е казал: „Когато се
прозявате, прикрийте с ръка устата си, за да не влезе шейтанът през
нея.”18
От споменатото по-горе изглежда, че няма никакво съмнение за
съществуването на джиновете и шейтаните и само твърдоглавият,

Имам Ахмед; Муслим
ал-Бухари, Фетх ал-бари; Муслим
14 Муслим
15 ал-Бухари; Муслим
16 ал-Бухари, Фетх ал-бари; Муслим
17 ал-Бухари, Фетх ал-бари; Муслим
18 Муслим; ад-Дарими
12
13
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който следва желанията си без напътствие от Аллах , оспорва тази
истина.

Доказателства за съществуването на сихр
Доказателства от Корана
„И последваха онова, което сатаните разправяха против владението
на Сулейман. И не бе Сулейман неверник, ала сатаните бяха - учеха
хората на магия и на онова, което във Вавилон бе низпослано на
ангелите Харут и Марут. Не учеха никого, докато и двамата не му
кажат: “Ние сме само изпитание, тъй че не ставай неверник!” И
[хората] се учеха от тях как да разделят мъжа от жена му, ала с това
не вредяха никому, освен с позволението на Аллах. И се учеха на
онова, което им вреди, а не им е от полза. И знаеха, че който го
избере, не ще има дял за него в отвъдния живот. Колко лошо е
онова, за което продадоха душите си, ако знаеха!” (2: 102)
„Муса каза: “Нима така говорите за истината, когато тя дойде при
вас? Нима е магия? Не ще сполучат магьосниците.” (10: 77)
„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)
„И страх усети Муса в себе си. Казахме Ние: “Не се страхувай, ти си
превъзхождащият! И метни това, което е в десницата ти, ще
погълне то стореното от тях. Те направиха само една хитрина на
магьосник. А магьосникът не ще сполучи, където и да отиде.” (20:
67-69)
„И дадохме на Муса откровение: “Метни своята тояга!” И ето я поглъща онова, с което измамват! И се установи правдата, и се
провали онова, което направиха. И бяха победени там, и станаха
унизени. А магьосниците паднаха, свеждайки чела до земята в
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суджуд. Казаха: “Повярвахме в Господа на световете, Господа на
Муса и Харун!” (7: 117-122)
„Кажи [о, Мухаммед]: “Опазил ме Господът на разсъмването от
злото на онова, което е сътворил, и от злото на тъмнината, когато
настъпи, и от злото на духащи по възлите [магьосници], и от злото
на завистник, когато завиди!” (113: 1-5)
Според ал-Куртуби под „духащи по възлите” се има предвид жени
магьосници (сахират), които духат по възли от конци, докато правят
своите магии.19
Ибн Кесир казва, че според тълкувателите Муджахид, Икрима, алХасан, Катада и ад-Даххак „духащи по възлите” се отнася за жени
магьосници (сауахир).20
Ибн Джерир ат-Табери казва, че според ал-Касими и тълкувателите
„духащи по възлите” се отнася за жени магьосници, които духат по
възли от конци по време на своите заклинания.21
Айетите за ас-сихр и ас-сахара са многобройни и са известни дори на
онези с малко знания за исляма.

Доказателства от сунната
Аиша (Аллах да е доволен от нея) предава: „Мъж на име Лебид ибн алАʿсам от племето Бену Зурайк направи сихр на Пратеника на Аллах ,
докато не започна да си мисли, че е направил нещо, което всъщност не
бе направил. Един ден или една нощ, докато беше с мен, той отправя
дуа към Аллах дълго време и след това рече: „О, Аиша, знаеш ли, че
Аллах ми даде указания относно въпроса, за който го помолих? Двама
мъже дойдоха при мен и единият от тях седна до главата ми, а другият
- до краката ми. Единият от тях попита своя другар: „Каква е болестта
Тефсир ал-Куртуби
Тефсир Ибн Кесир
21 Тефсир ал-Касими
19
20
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на този човек?” Другият му отговори: „Той е бил омагьосан (месхур).”
Първият попита: „Кой е сторил това?” Другият отговори: „Лебид ибн
ал-Аʿсам.” Първият попита: „Какъв материал е използвал?” Другият
отговори: „Гребен и космите, които са били по него, и цветен прашец
от мъжка финикова палма.” Първият от тях попита: „Къде е
това?” Другият му отговори: „В кладенеца Даруан.” В последствие
Пратеника на Аллах  отиде там заедно с някои свои сподвижници и,
като се върна, каза: „О, Аиша, цветът на водата му е като накиснати
листа от къна. Върховете на финиковите палми в близост до него са
като главите на шейтаните.” Аз попитах: „О, Пратенико на Аллах,
защо не покажеш това [на хората]? „Той рече: „Тъй като Аллах ме
излекува, не бих искал да позволя на злото да се разпространи сред
хората.” След това той нареди кладенецът да бъде запълнен с пръст.”22
Тълкувание на хадиса
Горният хадис се отнася до магията, сторена на Пророка . Евреите
наели Лeбид ибн ал-Аʿсам, един от най-опитните магьосници измежду
юдеите, за да направи сихр на Пророка , в замяна за три динара. За да
започне своята работа, се смята, че Лeбид се сдобил с кичури от косата
на Пророка  чрез млада слугиня, която ходела в дома на Пророка .
Той вързал космите на възел, изрекъл заклинанията си върху него и го
хвърлил в кладенец. От различните варианти на хадиса изглежда, че
този сихр принадлежи към категорията „причиняване на полова
неспособност”. В резултат на това Пророка  смятал, че е в състояние
да извърши полово сношение с някоя от съпругите му, но когато я
приближел, той не можел да го направи. Въпреки това, този вид сихр
не засегнал разсъдъка или поведението му, а бил ограничен само до
половата активност.
Между учените има разногласия относно продължителността на този
сихр. Някои твърдят, че той е продължил четиридесет дни, а други
имат различни мнения. Хадисът също показва, че евреите направили
сихр с намерението да убият Пророка , като се има предвид, че

22

ал-Бухари, Фетх ал-бари; Муслим
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съществуват някои смъртоносни видове сихр, но Аллах  го
предпазил като ограничил магията до по-малко вреден вид – ар-рабт.
Опровержение на мненията на онези, които отхвърлят по-горното
предание
Според ал-Мазери ал-мубтедиʿун (онези, които въвеждат нови неща в
религията) отхвърлили по-горния хадис на основание, че това ще
подкопае ранга на пророчеството и ще хвърли съмнения относно
неговата истинност. Освен това, приемането на подобен хадис ще
отслаби правдоподобността на ислямския закон. Те също твърдели, че
когато Пророка  казал, че ангел Джибрил  е дошъл при него, той
само си го е представял, и че също само си е въобразявал божественото
откровение.
Според ал-Мазери това е напълно невярно, защото доказателството на
Посланието, което е чудото на получаването на божественото
откровение, е показателно за правдивостта на Пророка  и неговия
безпогрешен характер при предаване на Посланието. Ето защо, да се
вярва в нещо, което е отхвърлено с доказателства, е грешно.23
Според Абу ал-Дженки ал-Юсуфи болестта на Пророка , причинена
от ефекта на сихра, който му сторили, не засегнала ранга на неговото
пророчеството. Това е така, защото болести без вредни ефекти в този
живот са сполетявали пратениците като цяло, и това дори ще
увеличи ранга им в отвъдния живот. Фактът, че в резултат на болестта,
причинена от сихра, Пророка  си въобразявал, че е свършил нещо от
ежедневните дейности, които всъщност не бил свършил, и че той
напълно се възстановил от тази болест чрез подкрепата на Аллах ,
Който му разкрил мястото, на което бил сихрът, означава, че
Посланието не било засегнато изобщо, тъй като това е била нормална
болест, подобна на всяка друга.
Всъщност сихрът не засегнал неговия разсъдък, а само възприятията
му. Пророка  си въобразявал, че върши неща, като докосване на
някоя от съпругите си, които всъщност не бил извършил, и от гледна
23

Зад ал-муслим
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точка на болестите подобни въображения не са вредни за здравето на
човек.
Изненадващо, има някои, които вярват, че болестта, сполетяла
Пророка  в резултат на сихр, унижила Посланието. Те го
оприличават на историята за Муса  и магьосниците на Фараона,
спомената в Корана, когато Муса , под влияние на сихр, си
представял, че въжетата и тоягите на магьосниците пълзели. Затова
Аллах  насърчил Муса  да бъде твърд и да не се страхува от
нищо, както показва айетът:
„Казахме Ние: “Не се страхувай, ти си превъзхождащият! И метни
това, което е в десницата ти, ще погълне то стореното от тях. Те
направиха само една хитрина на магьосник. А магьосникът не ще
сполучи, където и да отиде.” (20: 68-69)
Никога никой учен не е казвал, че въобразяването на Муса , че
тоягите на магьосниците пълзят под действието на сихр, унижило
Посланието му. Всъщност случки като тези усилили вярата на хората в
способността на пратениците на Аллах . Това е, защото Аллах  им
помагал да победят враговете си, да правят чудеса и да разочароват
магьосниците и неверниците, както е посочено в Корана.24
Абу Хурайра  предава, че Пророка  е казал: „Пазете се от седемте
големи гряха (ас-са ал-мубикат)!” Хората попитаха: „Кои са те?”
Пророка  отговори: „Ширкът (съдружаването с Аллах), сихрът
(магьосничеството), незаконното убийство на човек, преживяването с
пари от лихварство, присвояването на богатството на сирака,
отстъплението по време на джихад и обвиняването на целомъдрени
омъжени жени в прелюбодейство.”25
Пророка  е предупредил, че сихрът трябва да се избягва, защото е
един от най-големите грехове, и това е достатъчно доказателство, че
той съществува.

24
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Ибн Аббас  предава, че Пророка  е казал: „Човек, който е придобил
знания по някоя от науките за астрологията, е придобил знание по
един от клоновете на сихра. И колкото повече обогатява знанията си по
астрология, толкова по-богати стават знанията му по сихр.”26
В този хадис Пророка  споменава едно от средствата за научаване на
сихр, така че мюсюлманите да се пазят от него. И това е доказателство,
че сихрът е реална наука, която може да се научи. Още доказателства
може да се открият в следния айет:
„И [хората] се учеха от тях как да разделят мъжа от жена му…” (2:
102)
Ясно е от горния айет и хадис, че сихрът е наука като другите науки,
която има свои принципи. Въпреки това, и айетът, и хадисът осъждат
изучаването на сихра.
Имран ибн Хусайн  предава, че Пророка  е казал: „Не е от нас онзи,
който практикува тетаййур (предвещаване) или го правят за него;
който практикува текаххун (гадателство) или го правят за него; който
практикува сихр или го правят за него. И който потърси услугите на
гадател и повярва в онова, което той му каже, той става неверник в
низпосланото на Мухаммед.”27
Доказателството за сихра в горния хадис се открива в
предупреждението на Пророка срещу практикуването на сихр или
търсенето му от магьосник. Пророка не би предупредил срещу нещо,
ако то не е съществувало.
Абу Муса ал-Ашари  предава, че Пророка  е казал: „Онзи, който
пие алкохол редовно, вярва, че способността на сихра да навреди на
някого не зависи от намесата на Аллах, или прекъсва роднинските си
връзки, няма да влезе в Рая.”28

Абу Дауд; Ибн Маджа
ал-Хейсеми; ал-Беззар
28 Ибн Хиббан
26
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Доказателството за сихра в горния хадис се открива в
предупреждението на Пророка  срещу вярването в способността на
сихра да засегне някого независимо от Аллах . Вярващият трябва да
вярва, че сихрът и практиките, подобни на него, не вредят на някого
или на нещо без позволението на Аллах, както показва следния айет:
„…ала с това не вредяха никому, освен с позволението на Аллах.”
(2:102)
Ибн Месуд  предава: „Онзи, който е наел ясновидец, магьосник или
гадател, и е повярвал в това, с което са дошли те, то той е станал
неверник в низпосланото на Мухаммед.”29

Мнения на учените за сихра
Според ал-Хаттаби някои хора отричат съществуването на сихра. Но
сихрът е реалност, която арабите, персите, индийците и някои ромеи
признават, а те са най-добрите и най-учените измежду народите.
Аллах  казва: „…учеха хората на магия…” (2:102) и заповядва човек
да търси закрила при Него от сихра „и от злото на духащи по възлите
[магьосници]” (113:4). Освен това няколко хадиса се предават от
Пророка  за съществуването на сихра, които само безразсъден човек
може да отрече. Също така ислямските правоведи са отделили отделни
глави в своите книги за наказанието на магьосника според шериата, а
това означава, че сихрът не би бил толкова познат и обсъждан, ако не
съществуваше. Затова на онези, които отричат сихра, им липсват
знания и опровергаването на техните твърдения е лесна задача.30
Според ал-Куртуби суннитите поддържат мнението, че сихрът е
реалност, докато повечето мутазилити, както и Абу Исхак алИстрабади, който е бил един от сподвижниците на имам аш-Шафиʿи,
го отричат, твърдейки, че това е само въображение и илюзия и
действие, чрез което на нещо се придава вид, различен от истинския
му. Също така те твърдят, че сихрът е измама и форма на
29
30
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шарлатанство съгласно айета: „И ето - стори му се от магията им, че
техните въжета и тояги запълзяват.” (20:66) Изразът „стори му се”
показва, че запълзяването не било наистина, а само на Муса  така му
изглеждало. Друг айет, който прави недействителна същността на
предметите, наблюдавани под въздействието на сихр, е: „…омагьосаха
очите на хората…” (7:116)
Няма доказателства, за да се опровергаят тези твърдения, като се има
предвид, че ние не отричаме съществуването на илюзията в сихра. Има
обаче още логически въпроси, които са посочени в Корана, че това е
наука, която може да се научи. Това означава, че, ако сихрът не беше
реалност, той нямаше да може да се научи и Аллах  нямаше да ни
осведоми, че „…учеха хората на магия…” (2:102). Друго доказателство
за реалността на сихра е айетът: „…и показаха велика магия.” (7:116)
Освен това има единодушие сред тълкувателите, че низпославането на
сура ал-Феджр било в резултат на сихра, направен на Пророка  от
Лебид ибн ал-Аʿсам, както е споменато по-горе. След като сихрът бил
развален, Пророка  рекъл: „Аллах ме излекува!” Думата „лек”
означава премахване на съществуваща болест (в случая сихр) и това
доказва, че сихрът съществува. Въз основа на това, учените
единодушно признават съществуването на сихра и е безсмислено да се
казва, че те одобряват възгледите на мутазилитите, които всъщност не
са съгласни с онези, които казват истината. Сихрът е бил широко
разпространен много дълго време и хората са написали литература за
него. Следователно сподвижниците на Пророка  и техните
последователи никога не са отричали неговото съществуване.31
Според ал-Маризи сихрът е признато явление, толкова истинско,
колкото и всяко друго нещо, и което засяга човек, на когото е
направено, за разлика от онези, които отхвърлят неговото
съществуване въз основа на това, че то е само сбор от измами
и илюзии.
Всички твърдения, които отричат сихра, са неверни, защото Аллах  е
споменал сихра в Корана, заявявайки, че той се преподава, че е форма
31

Тефсир ал-Куртуби

22

неверие в Аллах и че може да бъде използван за разделяне на мъж от
съпругата му. В гореспоменатия хадис за сихра, направен на Пророка
 от Лебид ибн ал-Аʿсам, предмети са били заровени и после изровени, което означава, че действителни физически предмети са
били използвани за направата на сихра. Следователно как би могло
нещо да се преподава и практикува, освен ако не е истинско?
Ал-Мазери също казва, че е доста правдоподобно да се приеме, че
Аллах може да даде на човек необичаен характер, когато човек изрича
измислици, използва сили едновременно или комбинира две сили в
такава последователност така, както само един магьосник знае как.
Онези, които са виждали смъртоносни вещества като отрова,
отвратителни вещества като горчиво лекарство и оздравителни
лекарства, не отричат възможностите на ума на магьосника да има
знания за смъртоносни сили и език, който вреди или води до
разделянето на мъж от съпругата му.32
Според ан-Неуеуи сихрът съществува. Това явление е факт, потвърден
от повечето учени и подкрепен от Корана и хадисите.
Според Ибн Кудама сихрът съществува и се състои от видове, които
могат да убиват, да разболяват, да отдалечават жена от мъжа й, като го
правят неспособен да извършва полово сношение с нея, и да разделят
мъж от неговата съпруга.
Ибн Кудама добавя, че е общоизвестно, че в първата брачна нощ мъж
може да разбере, че са му направили сихр, след като не успял да
извърши полово сношение със съпругата си. Но когато сихрът се
развали, той се чувства в състояние да извърши полово сношение с
жена си. Практикуването на сихр се е предавало от поколение на
поколение и това не може да бъде оспорвано. Освен това, сведенията
за дейността на магьосниците не може да не са верни.33
Ибн Кудама казва в ал-Кяфи, че сихрът е сбор от обаяния, заклинания,
възли, които засягат душата и тялото, и така сихрът може да разболее,
32
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да убие или да раздели мъжа от съпругата му, както е казано в айата:
„И се учеха от тях как да разделят мъжа от жена му…” (2: 102) Също
така, ако сихрът не съществуваше, Аллах  нямаше да ни предупреди
за него и да ни съветва да се пазим от „от злото на духащи по
възлите” (113:4).
Ибн ал-Каййим казва в Бедаи ал-феуаид, че сихрът съществува и че
оказва влияние, основавайки се на айета: “Опазил ме Господът на
разсъмването… от злото на духащи по възлите” и на хадиса за сихра,
който Лебид ибн ал-Аʿсам направил на Пророка .
Според Абу ал-ʿИзз ал-Ханефи учените не са на едно мнение относно
реалността на сихра. Въпреки това, повечето смятат, че сихрът може да
причини смърт или болест на човека, без да има видима причина.34

34
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ТРЕТА ГЛАВА
ВИДОВЕ СИХР

Видове сихр според ар-Рази35
Съществуват осем вида сихр.

Първи вид
Сихрът на халдейците, които се кланяли на седемте планети, вярвайки,
че тези планети управляват света и стоят зад силите на доброто и
злото. Това били хората, при които бил изпратен пророка Ибрахим
.

Втори вид
Сихрът на хората, които имат фантазии и халюцинации. Ар-Рази e
доказал как фантазията може да окаже влияние върху хората.
Например човек може да ходи по стъблото на дърво, ако то е на
земята, но няма да може, ако стъблото е близо до река или на подобно
място.
Съветът на докторите към човек с кървене от носа да не гледа към
червени предмети или към лудия човек да не гледа към ярки или
въртящи се предмети е просто, защото човешката душа е била
сътворена слаба и се подчинява на фантазии.

35
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Трети вид
Търсене помощта на земните духове (джиновете), които са два вида:
вярващи и неверници, като последните се наричат шейтани.
Познавачите в тази област твърдят, че връзката с тези земни духове се
постига чрез прости средства, като рукйа (четене върху хора или
предмети), при която се използват думи на неверие и ширк, а също и
чрез дим. Този вид сихр е познат като ал-ʿазаим, при който се прави
заклинание срещу някого; или сихр ат-тесхир, при който се използва
помощта на джиновете за извършването на сихр.

Четвърти вид
Този вид включва правене на магия и измамване на очите. Основава се
на това да се измами окото и да се погълне вниманието му само от
обекта, който се наблюдава. Опитният магьосник може да изпълни
номер, който да слиса зрителите и да улови погледите им, оставяйки
ги да гледат даден обект; веднага след това той прави друг номер,
който за тях е различен от това, което са очаквали; и по този начин те
биват смаяни. Ако магьосникът мълчи или не говори неща, които
разсейват зрителите, те ще бъдат наясно с всички номера, които той е
възнамерявал да изпълни.

Пети вид
Удивителни предмети като геометрично изработени произведения на
изкуството. Например рицар, яздещ кон, държи рог в ръката си и
сякаш постоянно духа в него. Този вид, включително и
конструирането на часовников механизъм, не трябва да се считат за
част от сихра, защото те се основават на положителни дела и ако човек
разбира науката по-добре, той ще може да изобретява по-модерни
машини. Тези неща са станали известни сега, след напредването на
технологията, която е била движещата сила за изобретяването на
редица удивителни предмети.
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Шести вид
Употребата на специфични лекарства в храна и мехлеми. Трябва да се
има предвид, че ефектът от подобно лечение не се отрича, тъй като
резултатът от хипнозата е ясен.

Седми вид
Магьосникът твърди, че той знае най-великото име на Аллах  и че
джиновете се подчиняват на заповедите му в много неща. Ако човекът,
който слуша магьосника, е слабоумен и по-малко схватлив, тогава той
би повярвал, че онова, което му казва магьосникът, е истина. Така
слушателят бива привлечен към онова, което той смята за истина, и
лесно може да бъде уплашен. Когато страхът се внуши на човека,
сетивните му възприятия отслабват и магьосникът може да стори
каквото си поиска.

Осми вид
Злословенето по нечий адрес е от по-леките форми на сихр и широко
разпространено сред хората.36
Според Ибн Кесир ар-Рази е включил няколко форми на този вид
сихр, тъй като е лесно забележим, а сихрът по принцип е трудно
забележим и със скрита причина.37

Видове сихр според ар-Рагиб
Сихр има няколко значения, сред които са следните.
Сихр означава нещо умело и хитро. Да се направи сихр на малко дете
означава то да бъде измамено и да бъде привлечено вниманието му.
Казва се, че някой прави сихр на друг, ако той привлече вниманието
му. Това значение включва и онова, което поетите наричат сихр,
36
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привличащ погледа, защото той привлича вниманието на
зрителя. Например лекарите може да кажат, че някой е с „привличаща
погледа природа”. Друг пример за този сихр се намира в следния айет:
„Ние сме омагьосани хора.” (15:15), което означава: „Ние сме
отдалечени от знанието.” Трети пример за този сихр се намира в
израза: „Някои красноречия са сихр.”
Сихр може да се отнася и до магически номера, като например тези,
които се правят от магьосника, за да отклони вниманието на зрителя
от действителната му работа, чрез бързи и ловки движения на ръцете.
Под сихр се разбира делото, извършвано от сахир (магьосник) с
помощта на шейтани и с намерението да се приближи до тях. Това
значение е посочено в айета: „…ала сатаните бяха неверници - учеха
хората на магия…” (2:102)
Под сихр се разбира общуването на магьосник с планетите и
докарването на духовете им, както те твърдят.

Изследване и обяснение на видовете сихр
В класификациите на сихра, направени от ар-Рази, ар-Рагиб и други
учени, са включени и видове, които всъщност не са част от сихра,
защото те са въз основа на буквалното значение на думата сихр, която
означава „хитро дело със скрита причина”. В своите класификации на
сихра те са включили и неща като удивителните изобретения,
действията, извършвани чрез бързо движение на ръцете, злословенето
и други подобни.
Тези видове ще бъдат изключени от нашето изследване, като
основното внимание ще бъде насочено към истинския сихр – този, при
който магьосник се осланя на джинове и шейтани.
Има и друг въпрос, който трябва да бъдат изяснен, по отношение на
духовете на планетите, споменати от ар-Рази и ар-Рагиб. Истината,
която знаем от Аллах , е, че планетите са сред Неговите творения и
движенията им се направляват от Неговата повеля. Следователно те не
притежават свободна воля или душа и не оказват никакво влияние
върху създанията.
28

Някой може да каже, че е чувал магьосници да изричат имена, които
те твърдят, че са имена на планети, или да използват кодиран език при
общуването си с тези планети, и че сихрът става пред очите им. Но
истината е, че появата на сихра не се дължи на влиянието на
планетите, а на шейтаните, които са заблудили и изкушили
магьосниците. Казано е, че когато неверниците общували със своите
каменни идоли, духове им отговаряли с глас, който идвал от
вътрешността на идолите, и те вярвали, че боговете им им отговаряли,
въпреки че това не е така. Начините за заблуда са многобройни, така
че нека Аллах  да ни предпази от злото на шейтаните измежду
хората и джиновете.
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
КАК МАГЬОСНИКЪТ СЕ СВЪРЗВА С ДЖИН?

Споразумение между магьосник и шейтан
В повечето случаи споразумението между магьосник и шейтан изисква
магьосникът да извърши определени езически ритуали, тайно или
открито, а шейтанът да се погрижи за услугите, от които се нуждае
магьосникът, или да изпрати някого, който да свърши работата.
Обикновено споразумението е между магьосник и някой от вождовете
на племето на джиновете и шейтаните. Вождът нарежда на някой
непочтителен от племето на шейтаните да работи за магьосника, да се
подчинява на заповедите му и да го осведомява за минали събития, да
предизвиква раздяла между мъж и съпругата му, да прави заклинание
за любов между двама души, да направи някого неспособен и други
неща, които ще бъдат обсъдени по-подробно в Шеста глава.
Магьосникът изпраща шейтана на зла мисия, но ако той не се
подчини на заповедите му, то магьосникът се доближава по-близо до
вожда на племето чрез обаяния, които включват думи на възхвала и
търсене на закрила при него, вместо при Аллах . В замяна вождът
наказва шейтана и му заповядва да се подчинява на нарежданията на
магьосника или нарежда на някого другиго да му се подчинява.
Следователно връзката между магьосника и подчинения джин се
основава на омраза. Обикновено джинът нанася вреда на съпругата на
магьосника, на децата или богатство му или дори на самия него,
въпреки че магьосникът не е наясно за причината на неговото
страдание, което може да бъде постоянна болка, безсъние или
внезапно събуждане в ужас нощем. Освен това магьосниците суфлисти
обикновено стават безплодни, защото джинът убива зародиша вътре в
утробата още преди той да се е формирал. Това е толкова често
срещано сред магьосниците, че някои от тях дори се отказват от
професията си, за да имат деца.
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Веднъж лекувах жена, засегната от сихр. Когато започнах да чета от
Корана, джинът, който я беше обсебил, проговори чрез нея, казвайки:
„Не мога да изляза от нея!”
Аз попитах: „Защо?”
Той отговори: „Страхувам се, че магьосникът може да ме убие!”
Аз казах: „Махай се оттук и отиди на място, за което магьосникът не
знае!”
Той отговори: „Той ще изпрати някого след мен, за да ме върне при
него.”
Аз рекох: „Защо не приемеш исляма и не се покаеш искрено? С
позволението на Аллах , ще те научим на някои айети от Корана,
които да те пазят от злото на неверниците сред джиновете.”
Джинът каза: „Не! Няма да приема исляма. Ще си остана християнин.”
Аз рекох: „Няма принуждение в исляма, но е важно да оставиш тази
жена.”
Той ми отговори: „Няма да я оставя!”
Аз казах: „Тогава, с позволението на Аллах , ще те изгоня. Ще
прочета няколко айета от Корана и ще изгориш!”
Тогава едва му нанесох удар и той извика: „Ще изляза, ще изляза!”
Накрая той остави жената.
Обикновено колкото по-голямо е неверието на магьосника, толкова
по-послушен му е шейтанът и по-бързо изпълнява заповедите му. Ако
обаче магьосникът се въздържа от извършване на неща, включващи
неверие, както му е указано от шейтана, тогава последният спира да
изпълнява заповедите на магьосника.

Как магьосник се свързва с джин?
Има различни начини за осъществяване на връзка с джин, всеки от
които изисква използването на езически или атеистичен език. По-долу
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ще обсъдя осем метода, посочвайки накратко вида многобожие или
неверие, които се използват при всеки от тях. Споменавам тези методи,
защото някои мюсюлмани не правят разлика между лечението на сихр
с Коран и лечението на сихр със сихр. Докато първото е имани
(основаващо се на вярата), то второто е сатанинско. В повечето случаи
обикновените хора са склонни да вярват, че например, когато
магьосник изрича атеистични думи на сихр, строго се придържа към
тях и ги смесва с айети от Корана, всъщност болният бива лекуван с
Корана. Но това не е така. Ако потърпевшият повярва, че бива лекуван
с Корана, така той се предава на магьосника, който ще може да прави
каквото поиска с него. Затова целта от обсъждането на тези методи е
моите братя и сестри мюсюлмани да бъдат предупредени за пътищата
за злото, заблудата, а също и да се изобличат методите на тези
покварени хора.

Първи метод: ал-иксам
Заклеване във вожда на шейтаните и търсене на закрила при него
Магьосникът влиза в тъмна стая, запалва огън и кади тамян с добра
или лоша миризма в зависимост от предмета на искането. Например
ако магьосникът възнамерява да раздели хора или да породи омраза и
вражда между тях, той поставя тамян с лоша миризма в огъня. Но ако
той иска да породи любов между хора или да обезвреди сихра на
импотентен човек или сихр като цяло, той поставя тамян с хубава
миризма в огъня. След това той започва да изрича своите безверски
обаяния, като използва специфични заклинания. Те включват
заклеване на магьосника в джиновете и призоваването им,
използвайки техния вожд като обект на клетвата (т.е. кълна се във
вашия вожд и т.н.). Този метод включва също и други форми на
многобожие като възхваляване на главния джин и търсене на закрила
при него. Магьосникът (проклятието на Аллах  да е над него!) се
изисква да бъде нечист, т.е. да е в състояние на дженаба или да носи
мръсни дрехи и т.н.
След като изрече заклинанията, пред него се появява призрак във
формата на куче, змия и т.н., при което магьосникът му нарежда да
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изпълни желанието му. Понякога може нищо да не се появи пред
магьосника, в други случаи той може да чуе глас или може нищо да не
се случи. В такъв случай той поставя възел върху следи от жертвата,
например върху кичур от косата му, върху потно парче от дрехата му
и т.н., и тогава нарежда на джина да се подчинява на всичко, което му
заповяда.

Коментари за този метод
Този метод показва, че:
1) джиновете предпочитат тъмни помещения;
2) джиновете се хранят с тамян, над който не е споменато името на
Аллах ;
3) очевидното дело, включващо многобожие, в този метод, се намира в
заклеването в джиновете и търсенето на закрила при тях;
4) джиновете предпочитат
доближават до нечисти неща.

мръсотията,

затова

шейтаните

се

Втори метод: клане
Магьосникът взема птица (пиле или гълъб) или друго животно с
определени качества, съгласно искането на джина. Обикновено
животното е черно, тъй като джиновете предпочитат черните неща.
След това той заколва животното без да спомене името на Аллах .
Понякога той изцапва човека-жертва с тази кръв, а в други случаи не
го прави. После той оставя трупа при развалини, в кладенец или на
пустинно място, които обикновено са домовете на джиновете, без да
спомене името на Аллах . След това се връща у дома, изрича
заклинанието си и заповядва на джинове да сторят онова, което той
желае.
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Коментари за този метод
Две дела, включващи многобожие, може да бъдат обобщени от този
метод:
1) Жертвоприношението в името на джин е забранено според ранните
учени и техните наследници, защото това е жертва, която не е
принесена за Аллах . Следователно мюсюлманинът не трябва да яде
от това месо, камо ли той да го заколи. Въпреки това, невежите
вършват подобни неща по всяко време и навсякъде. Яхя ибн Яхя
предава: „Уехб ми каза: „Един халиф добил извор и след това, за да не
пресушат водата му джиновете, той заклал животно за джиновете и
приканил хората да ядат от него. Когато Ибн Шихаб аз-Зухри чул за
това, рекъл: „Закланото от халифа е непозволено и онова, което са яли
хората, е непозволено. Пророка  е забранил да се яде от животно,
заклано за джин.”
Предадено е в Сахих Муслим, че Али ибн Аби Талиб  е казал:
„Пророка  каза: „Аллах  проклина онзи, който прави
жертвоприношение за друг, освен за Аллах.”38
2) Заклинанието, което магьосникът използва, за да се свърже с джина,
включва явно многобожие, както Ибн Теймиййа посочва в не една от
своите творби.

Трети метод: ас-суфлиййа
Крайно неверие и езичество
Това е добре познат метод сред магьосниците. Практикуващият го има
голяма група от шейтани, които работят за него, подчинявайки се на
неговите заповеди, защото в сравнение с другите магьосници,
неговото неверие и езичество са най-крайни. Проклятието на Аллах 
да е над тях!
Този метод може да бъде обобщен по следния начин: магьосникът
носи Корана на ходилата си, като обувки, и отива в тоалетната, за да
38

Акям ал-мерджан
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чете своите заклинания. След това излиза от тоалетната и отива в стая,
където дава нареждане на джина какво да направи. В отговор, джинът
бърза да изпълни заповедите на магьосника в чест на силното му
неверие в Аллах  и превръщането му в шейтан.
За да бъде класифициран като суфлист, магьосникът трябва да е
извършил големи грехове, различни от тези, които бяха споменати,
като например кръвосмешение, хомосексуален акт, прелюбодеяние
или подиграване с религията – всичко с цел да се удовлетвори
шейтанът.

Четвърти метод: ан-неджас
Изписване на части от Корана с мръсотия
Магьосникът изписва айет от Корана с кръв от менструация или с
друга нечиста течност, след което изрича безверските си заклинания.
В резултат се появява джин, на когото магьосникът нарежда да се
подчинява на заповедите му.
Няма спор относно явното неверие, съдържащо се в този метод,
защото подиграването с глава или дори с един айет от Корана е форма
на неверие, а какво остава за изписването му с мръсотия.

Пети метод: ат-тенкис
Грешно изписване на думи от Корана
Магьосникът (проклятието на Аллах  да е над него!) преписва
думите на някоя от сурите на Корана грешно, докато чете
заклинанията си. Тогава се появява джинът и магьосникът му нарежда
какво да прави. Ясно е, че това е забранено, защото съдържа дела,
включващи многобожие и неверие.
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Шести метод: ат-тенджим
Общуване с определена звезда
Този метод е познат също и като ар-расд (от терассада наблюдавам). Магьосникът чака, наблюдавайки небето, докато изгрее
точно определена звезда. След това говори с нея, използвайки
обаятелен език, и прочита заклинание, съдържащо многобожие и
неверие, за което само Аллах  знае. После извършва движения,
които, както той твърди, карат духа на тази звезда да се спусне. Но
това всъщност е дело на обожаване на тази звезда, вместо обожаване на
Аллах . Магьосникът може да не е наясно със своето действие, но
това е дело на обожаване и възхваляване на друг, освен Аллах . В
резултат на това обожаване, шейтаните изпълняват заповедите на
магьосника. Той обаче вярва, че звездата е тази, която му помага, а
звездата, която е погрешно набедена, дори не знае какво се случва.
Магьосниците твърдят, че този вид сихр не може да бъде развален,
освен ако звездата не се появи отново. Има звезди, които се появяват
само веднъж годишно, затова магьосниците чакат и наблюдават,
докато звездата се появи отново. Тогава те прочитат заклинание, в
което търсят закрила при тази звезда да развали техния сихр.
Делото, съдържащо неверие, е възхваляването и търсенето на закрила
при други, освен при Аллах, да не говорим за заклинанието, което
съдържа думи на неверие.

Седми метод: ал-кеффу
Чертаене на квадрат около лявата ръка на малко дете
Магьосникът взима малко момче, което не е достигнало пубертета и
което не е с абдест, след което начертава квадрат около лявата му ръка.
Магьосникът изписва заклинания, съдържащи многобожие, около
четирите ъгъла на квадрата. След това слага масло и синя роза, или
масло и синьо мастило, в ръката на детето, която е в квадрата. После
изписва и други заклинания с единични думи върху правоъгълен лист
хартия. Поставя хартията над лицето на детето, като козирка, и слага
шапка, за да стои устойчива. След това покрива напълно детето с
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дебела дреха. В това време детето гледа в ръката си, но очевидно не
може да види магьосника, тъй като е скрито на тъмно. Магьосникът
започва да чете заклинание, което съдържа крайно неверие. В резултат
на това детето чувства, че сякаш тъмнината се е превърнала в
светлина, и вижда движещи се изображения върху ръката си.
Магьосникът пита детето: „Какво виждаш?”, а то отговаря: „Виждам
изображение на мъж.”
Магьосникът казва: „Кажи му, че магьосникът казва това и това!”
Тогава изображението започва да се движи съгласно неговите
заповеди.
Този метод се използва главно при търсене на изгубени неща.
Отново няма спор относно делата, включващи многобожие е неверие,
и странните заклинания, които се използват в този метод.

Осми вид: ал-асар
Следи от миризмата на пот по дрехите
Магьосникът помолва болния да донесе дреха, по която има следи от
миризмата на неговата пот, като например носна кърпа, тюрбан или
риза. Да предположим, че е носна кърпа. Той връзва кърпичката така,
че дебелината й да бъде четири пръста. След това я хваща здраво и
прочита сура ат-Текясур (Коран: 102) или друга къса сура от Корана на
висок глас. После прочита заклинание тихо и призовава джин,
казвайки: „Ако болестта на този болен е причинена от джин, скъси
тази дреха! Ако болестта на този болен е причинена от уроки, тогава я
удължи! Ако болестта на този болен е причинена по естествени
причини, тогава запази дължината на дрехата!” Тогава магьосникът
повторно мери кърпичката и ако тя надвишава четири пръста, той
казва на болния: „Страдаш от уроки!” Ако тя е по-къса, той казва на
болния: „Страдаш от влиянието на джин!” Ако размерът на дрехата
все още е четири пръста, той казва на болния: „Няма нищо нередно с
теб. Отиди на лекар!”

37

Коментари за този метод
1) Магьосникът обърква болния. Той чете айети от Корана на висок
глас с цел да накара болния да вярва, че бива лекуван с Корана. Това
всъщност не е така, а тайната се крие в заклинанието, което той
изрича тихо.
2) Търсенето на помощ от джиновете и призоваването им е
многобожие (ширк).
3) Джиновете много лъжат. Кой знае дали този джин е казал истината
или е излъгал! Работата на някои магьосници е била изпитана и е
доказано, че понякога те казват истината, но в повечето случаи лъжат.
Например един болен ми каза, че магьосник му рекъл, че страда от
уроки. Но когато прочетох няколко айета от Корана на болния, чрез
него проговори джин. Това показа, че болният не страдаше от
уроки. Примерите като този са много, както и други методи, за които
аз не зная.

Отличителни черти на работата на магьосника
Ако намерите някои от следните характеристики у човек, който
лекува хора, страдащи от магия или други болести, свързани с нея,
тогава този човек определено е сахир (магьосник):
1) Пита болния за името му и за името на майка му.
2) Взема потна дреха от болния (парче плат, шапка, кърпичка,
фланела и т.н.).
3) Понякога иска животно с определени характеристики, което да се
заколи без да се спомене името на Аллах . Може да използва кръвта
на убитото животно, за да оцвети някои болезнени места на пациента,
или да изхвърли трупа на разрушено, изоставено място.
4) Пише заклинания.
5) Произнася неразбираеми заклинания.
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6) Дава на болния хиджаб (заклинание, написано на парче
хартия), което съдържа квадрати, в които са написани букви или
цифри.
7) Дава указания на болния да се изолира сам в тъмна стая
и да не говори с хората за определен период от време. Обикновените
хора наричат това алхиджба (акт на усамотяване за дълго време).
8) Понякога инструктира болния да не докосва вода за определен
период от време, обикновено четиридесет дни. Това показва, че
конкретният джин, работещ за магьосника, е християнин.
9) Дава на болния разни неща, които да зарови в земята.
10) Дава на болния няколко парчета хартия, които да изгори и да ги
ползва като тамян за тялото му.
11) Мърмори неясни думи.
12) Понякога съобщава на болния името му, града му и целта на
посещението му.
13) Пише части от букви върху хартия (хиджаб) или върху чиния,
направена от бял порцелан, и казва на болния да отмие написаното с
вода и след това да пие от нея.
Ако разберете, че този човек е сахир (магьосник), не отивайте при него,
защото ще се превърнете в човека, който Мухаммед  описва в
следния хадис: „Който отиде при чародеец и повярва на думите му,
той е станал неверник в низпосланото на Мухаммед .“
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ПЕТА ГЛАВА
НАКАЗАНИЕТО СПОРЕД ИСЛЯМА ЗА
ПРАКТИКУВАЩИТЕ МАГИЯ

Наказание според шериата за практикуващия магия
мюсюлманин
Според имам Малик човек, който прави магия, но не я прави за себе
си, е подобен на човека, който Аллах  описва в следния айет от
Корана: „И се учеха на онова, което им вреди, а не им е от полза. И
знаеха, че който го избере, не ще има дял за него в отвъдния
живот.“ (2:102) Въз основа на този айет имам Малик смята, че
наказанието за практикуването на магия е смърт.39
Според Ибн Кудама наказанието за практикуването на магия също е
смърт. Това мнение е предадено от Умар, Усман ибн Аффан, Ибн
Умар, Хафса, Джундуб ибн Абдуллах, Джундуб ибн Кяб, Кайс ибн
Сад и Умар ибн Абдулазиз. Това е и мнението на Абу Ханифа и
Малик.
Според ал-Куртуби учените по фикх (ислямско право) са на различни
мнения по отношение на наказанието на мюсюлманин, практикуващ
магия, и зимми, практикуващ магия. Според Малик наказанието за
мюсюлманин, който прави магия, съдържаща думи на неверие, е
смърт. Той не трябва да бъде приканван да се покае, защото
покаянието му няма да бъде прието. Това е така, защото неговата
магия е нещо, което той държи в тайна, също като неверник или
прелюбодеец. Аллах  потвърждава това в Корана, като определя
магията като неверие: „Не учеха никого, докато и двамата не му
кажат: “Ние сме само изпитание, тъй че не ставай неверник!” (2:102)
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Ал-Мууатта
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Това също е мнение и на Ахмед ибн Ханбел, Абу Сеур, Исхак, ашШафии40 и Абу Ханифа.41
Според Ибн ал-Мунзир наказанието за човек, който признава, че
използва магия, съдържаща думи на неверие, е смърт, ако човекът не
се покае и ако доказателствата срещу него показват, че той е използвал
думи на неверие. Ако той каже, че магията, която е използвал, не е
съдържала думи на неверие, тогава той не трябва да бъде осъден на
смърт. Ако магията, която е използвал, е навредила на някого толкова
сериозно, че да заслужи смъртна присъда (според силата на закона
касас), тогава той трябва да бъде осъден на смърт, ако е използвал
магията с намерението да навреди. Ако обаче използваната магия не
заслужава смъртно наказание, тогава наказанието е плащане на
кръвнина.42
Ибн Кесир твърди, че според айета: „А ако вярваха и се бояха,
награда от Аллах е най-доброто, ако знаеха.” (2:103), магьосник не
извършва дело на неверие, когато прави магия – мнение, поддържано
от Ахмед ибн Ханбел и група от предците. Въпреки това, наказанието
за практикуването на магия е смърт, съгласно предание от аш-Шафии
и Ахмед: „Суфян ибн Уяйна цитира Амр ибн Динар: „Чух Беджале
ибн Абда да казва: „Умар ибн ал-Хаттаб нареди в писмено да убиваме
всеки сахир (магьосник) и сахира (магьосница), затова ние убихме
трима.“
Според Ибн Кесир този хадис е предаден от ал-Бухари в неговия
сборник Сахих.43 Ибн Кесир казва: „Смъртното наказание се
потвърждава и от историята на Хафса, Майката на вярващите (Умм алмуминин). Една от нейните слугини й направила магия, затова тя
заповядала слугинята да бъде убита и наказанието било изпълнено.”

Имам аш-Шафии е на мнение, че магьосникът не трябва да бъде осъждан на смърт само
заради практикуването на магия. Той обаче трябва да бъде убит, според закона за касас,
ако е използвал магия, с която е убил друг човек.
41 Тефсир ал-Куртуби
42 Цитат от Тефсир ал-Куртуби
43 Фетх ал-бари
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Според имам Ахмед трима сподвижници на Пророка
потвърдили, че наказанието за магьосника е смърт.44



са

Ал-Хафиз Ибн Хаджер предава, че според имам Малик наказанието за
практикуването на магия е, подобно на това, което се прилага спрямо
един зиндик (човек, който не вярва в отвъдния живот, или който
открито заявява вярата си, но крие неверието си). Неговото покаяние
не трябва да бъде приемано и той трябва да бъде убит, ако се
потвърди, че той наистина е магьосник. Това също е мнението на имам
Ахмед.
Според аш-Шафии магьосникът не трябва да бъде убит, освен ако той
не е използвал магия, с която всъщност е убил човек. В този случай
убийството трябва да се счита за кисас.

Заключение
От посочените по-горе мнения става ясно, че по-голямата част от
учените са на мнение, че магьосниците трябва да бъдат убивани, с
изключение на имам аш-Шафии, който казва, че не трябва да бъде
убит магьосника, освен ако магията му не е убила човек. В този случай
убийството трябва да се брои за кисас.

Наказание според шериата за практикуващия магия зимми
(немюсюлманин, който живее в ислямска страна)
Ибн Кудама предава: „Според Абу Ханифа зимми, който практикува
магия, трябва да бъде убит, въз основа на широко разпространеното
мнение, че тъй като магьосникът мюсюлманин се наказва със смърт, то
това наказание трябва да се прилага и за магьосника зимми.”45
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Ал-Хафиз Ибн Хаджер предава: „Според имам Малик магьосникът
зимми не трябва да бъде убиван, освен ако магията му не е убила
някого. Малик казва също, че ако магьосник зимми е навредил на
мюсюлманин, но преди това е бил сключил договор с мюсюлманите да
не вреди на нито един от тях, то тогава се счита, че е нарушил
договора и следва да получи смъртно наказание. Пророка  не убил
Лебид ибн ал-Аʿсам, защото магията, която той му сторил, не била за
отмъщение.”46
Според аш-Шафии магьосник зимми не трябва да бъде убиван, освен
ако неговата магия не е убила някого.47
Ибн Кудама казва: „Магьосник зимми не трябва да бъде убиван, освен
ако неговата магия не е убила някого. В повечето случаи това е магия,
която убива, и в този случай трябва да бъде приложено смъртно
наказание за кисас. Когато било потвърдено, че Лебид ибн ал-Аʿсам
направил магия на Пророка , Пророка  не заповядал да го убият,
защото многобожието, което практикувал Лебид, било много посериозно от правенето на магия.”
Ибн Кудама добавя: „Цитираните мнения са на базата на аналогията,
направена между магьосника мюсюлманин и магьосника зимми.
Разликата е, че магьосникът мюсюлманин се счита за неверник, когато
практикува магия, а магьосникът зимми вече е неверник. Ето защо,
аналогията, върху която учените основават своите постановления, е
невалидна, въз основа на разликата между човек, който е неверник по
убеждение, и мюсюлманин, изричащ думи на неверие. Също така е
недействителна въз основа на прелюбодеянието – престъпление, за
което мюсюлманинът се осъжда на смърт, а един зимми - не.”48

Фетх ал-бари
Фетх ал-бари
48 Ал-Мугни
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Позволено ли е лечението на магия с магия?
Ибн Кудама казва: „Ако магията се лекува с четенето на айети от
Корана или дуи, то в това няма нищо нередно. А що се отнася до
лечението на магия с магия, имам Ахмед никога не е обсъждал този
въпрос.”49
Ал-Хафиз Ибн Хаджер предава: „Според хадиса на Пророка : „Аннушра е от делата на шейтана.”50 ан-нушра се отнася за целта, за която
се използва. Например, ако е предназначена за нещо добро, то е добро,
но ако е предназначена за нещо лошо, то тогава е лошо. Ан-нушра
може да бъде два вида51 и това, според ал-Хафиз Ибн Хаджер, е
правилното становище :
1) Позволена нушра – лекуване на магия с айети от Корана или с
позволени дуи.
2) Забранена нушра - лекуване на магия с магия, което предполага да се
търси съдействието на шейтани, сприятеляване с тях или търсене на
убежище при тях или угаждане на тях. Може би това е видът,
споменат в хадиса: „Ан-нушра е от делата на шейтана.“ Нещо повече,
как може този вид нушра да бъде позволен, след като Пророка  ни е
предупредил в повече от един хадис, че ходенето при магьосници и
гадатели и вярването на това, което те казват, означава неверие в
низпосланото на Мухаммед .
Според Ибн ал-Кайим ан-нушра е лекуване на омагьосан човек и бива
два вида:
1) Лечение на магията с магия, което е от делата на шейтана. Това се
подкрепя и от мнението на ал-Хасан ал-Басри, че чрез това лечение и
двамата – и лекуващият (ан-нешир), и лекуваният (ал-мунтешир) - се
сприятеляват с шейтана, изпълнявайки исканията му. В отплата
шейтанът разваля магията.
Ал-Мугни
Имам Ахмед; Абу Дауд
51 Фетх ал-бари
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2) Лечение на магията с рукйа (търсене на закрила при Аллах  от
злото и четене на молитви), което е позволено.

Позволено ли е изучаването на магия?
Ал-Хафиз Ибн Хаджер предава: „Айетът: “Ние сме само изпитание,
тъй че не ставай неверник!” показва, че изучаването на магия е
неверие.52
Ибн Кудама предава: „Това, че ученето и преподаването на магия е
забранено деяние, е безспорен въпрос сред учените, доколкото знаем.
Ханбелитите смятат, че човек става неверник, ако се научи да
практикува магия, без значение дали вярва, че магията е позволено
или забранено дело.
Според ар-Рази: „Изследователите по въпросите за магията са
съгласни, че знанието за магията не е срамно, нито незаконно,
основавайки се на това, че търсенето на знание е почтен довод, а също
и въз основа на общоприетото значение на айета: „Кажи: “Нима са
равни онези, които знаят, и онези, които не знаят?“ (39:9) Освен това,
ако магията не беше достъпна за изучаване, не би било възможно да я
различим от истинските чудеса, а знанието за това, дали нещо е чудо
или не, е задължително. Ето защо, придобиване на знание за магията е
задължително и това, което е задължително не може да бъде незаконно
или срамно.”
Според ал-Хафиз Ибн Кесир: „Има известни спорове относно
твърдението на ар-Рази. Първо, ако ар-Рази е имал в предвид, че
изучаването на магия не е срамно, логично е тогава опонентите на
магията сред мутезилитите да отричат това становище. Обаче, ако е
имал в предвид, че изучаването на магия не е срамно, според шериата,
тогава изучаването на това как се прави магия е осъдено в следния
айет: „И последваха онова, което сатаните разправяха против
владението на Сулейман. И не бе Сулейман неверник, ала сатаните
52
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бяха учеха хората на магия…“ и като цяло в следните хадиси: „Който
потърси помощта на ясновидец или чародей, става неверник в
низпосланото на Мухаммед .”53; и: „Който връзва възел и духва в
него, е направил магия.“
Второ, как може изследователите на магията да са на мнение, че
знанието за магията не е забранено, след като Коранът и хадисите ни
предупреждават срещу изучаването й. Освен това, съгласие между
някои изследователи изисква доказателство, което доказва, че
водещите учени, или по-голямата част от тях, твърдят, че не е
забранено да се изучава магия. Но къде са твърденията им? Нещо
повече, включването на изучаването на магия в смисъла на „знание“ в
следния айет: „Нима са равни онези, които знаят, и онези, които не
знаят?“ (39:9) е спорно, защото този айет прославя учените, които
изучават дисциплини от ислямската религия.
Също така, мнението, че знанието за чудесата зависи от изучаването
на магия е неправилно и слабо. Това е така, защото най-великолепното
чудо, което се е случило на Мухаммед  е низпославането на Корана.
Следователно, познаването и изучаването на Корана като чудо не
зависи от изучаването на магия. Друго доказателство е, че
сподвижниците на Пророка , учените от предците, съвременните
водещи ислямски учени и обикновените мюсюлмани знаят какво е
чудо и го разграничават от други деяния без да знаят какво е магия,
без да я изучават или преподават.
Абу Хаян казва в Ал-бахр ал-мухит: „Магия, която прославя друг освен
Аллах , като планети или шейтани, единодушно е прието, че е дело
на неверие (куфр), и следователно, е забранено да се изучава или
използва. Също така, магия, която възнамерява да убие, да раздели
съпруг от съпругата му или двама приятели, е забранено да се изучава
или използва. Дори магия, която има цели, различни от посочените
по-горе, не трябва да се учи, нито да се използва. В заключение,
шарлатанство, магии и други подобни не трябва да се изучават,
защото те са част от лъжата, дори ако се използват като средство за
забавление.”
53
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Разлика между магия (сихр), чудо (муʿджиза) и харизма
(керама) (изключителна дарба)
Според ал-Мазери разликата между магия, чудо и харизма
(изключителна дарба) е, че магията се постига с много усилия, като се
говорят и правят разни неща. Харизмата не се нуждае от подобно
усилие, а чудото надминава харизмата по отношение на
предизвикателството.54
Според ал-Хафиз Ибн Хаджер има единодушие, че магия идва само от
непочтителен човек и че харизма не се появява при такъв човек. АлХафиз Ибн Хаджер също така казва, че човек трябва да е наясно с
характера на човек, свързан с необикновеното. Ако например
въпросният човек се придържа към принципите на шериата и отбягва
сериозните грехове, тогава удивителните действия, които той прави,
се определят като харизма; в противен случай, това е извършване на
магия, защото идва от една от категориите, като например помощ от
шейтани.55

Внимание!
Хората понякога са озадачени от факта, че въпреки че един човек не
може да бъде магьосник, той може да бъде голям грешник, новатор
или поклонник на гробници и все пак необикновени неща биха могли
да му се случат. Истината е, че необикновените неща, които биха
могли да му се случат, са в резултат на помощта на шейтани, които
разкрасяват на хората нововъведението (бидʿа) на този човек, така че
хората го следват и отричат сунната.
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ШЕСТА ГЛАВА
КАК СЕ ЛЕКУВА МАГИЯ?

В тази глава ще обсъдя някои видове магии от гледна точка на ефекта
им върху даден човек и начините за премахването на всеки един вид с
помощта на Корана, сунната и молитви към Аллах . Бих искал да
насоча вниманието на читателя, че в тази и в другите глави, посветени
на лекуването от магии, има някои методи, които не са потвърдени от
Пророка  като лечение на някои специални случаи. Въпреки това, те
са включени в общите принципи, потвърдени от Корана и сунната.
Например ще откриете, че лечение на заболяване с айет от Корана се
съдържа в айета:
„И низпославаме в Корана това, което е изцеление и милост за
вярващите..“ (17:82)
Някои учени твърдят, че този айет се отнася за изцелението от
психологически
заболявания,
като
подозрение,
многобожие,
неморалност; докато други са на мнение, че изцелението в този
контекст се отнася както за душевни, така и за физически заболявания.
Друго доказателство, което е не само ясен, но е и основен довод по тази
тема, е хадисът, предаден от Аиша (Аллах да е доволен от нея), че
когато веднъж Пророка  се прибрал вкъщи, открил жена, която била
тя лекувала с рукйа, и той  казал: „Лекувай я с Книгата на Аллах
[Корана]!“
Внимателният анализ на този хадис разкрива, че думите на Пророка 
са общи, т.е. не се ограничават до конкретни айети или сури от
Корана. Това доказва, че целият Коран е изцеление. Освен това,
практическият опит с времето е показал, че Коранът е не само
изцеление от магия, лудост и завист, но също така и за физически
заболявания.
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Някой може да твърди, че трябва да има конкретни доказателства за
всеки айет, който избираме от Корана с цел лечение на болен. Друг
може да твърди, че човек трябва да изчака, докато получи
доказателство от хадис, в който се казва, че Пророка  е лекувал едикакво си заболяване с еди-кой си айет. В отговор на този довод, ние
казваме, че Пророка  е дал общо правило за всяка рукйа. Предава се в
Сахих Муслим, че едни хора попитали Пророка : „О, Пратенико на
Аллах, ние практикувахме рукйа през Епохата на невежеството.“
Пророка  казал: „Кажете ми за вашата рукйа, защото няма вреда от
рукйата, която не съдържа многобожие (ширк).“56
Съгласно този хадис може да използваме рукйа от Корана, сунната,
молитви към Аллах  или други подобни; или дори рукйа, която се е
ползвала в предислямския период, при условие че не съдържа думи на
многобожие (ширк).

1) Магия за разделяне (сихр ат-тефрик)

Аллах  казва в Корана: „И последваха онова, което сатаните
разправяха против владението на Сулейман. И не бе Сулейман
неверник, ала сатаните бяха учеха хората на магия и на онова, което
във Вавилон бе низпослано на ангелите Харут и Марут. Не учеха
никого, докато и двамата не му кажат: “Ние сме само изпитание,
тъй че не ставай неверник!” И [хората] се учеха от тях как да
разделят мъжа от жена му, ала с това не вредяха никому, освен с
позволението на Аллах. И се учеха на онова, което им вреди, а не им
е от полза. И знаеха, че който го избере, не ще има дял за него в
отвъдния живот. Колко лошо е онова, за което продадоха душите
си, ако знаеха!“ (2:102)
Джабир  предава, че Пророка  е казал: „Иблис поставя трона си
върху вода и изпраща войската си от шейтани. На най-ниско ниво
56
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сред тях е онзи, който е най-известен в правене на раздор (фитна).
Един от шейтаните, след някоя своя мисия, идва и казва на Иблис:
„Направих това и това.“, а Иблис отговаря: „Нищо не си направил!“
После друг идва и казва: „Не оставих еди-кой си човек, докато не го
разделих със съпругата му.“ Тогава Иблис се приближава до него и му
казва: „Колко си добър!“.57

Определение за магия за разделяне
Това е магия, която има за цел да раздели съпруг от съпругата му или
да предизвика омраза между двама приятели или партньори.

Видове магия за разделяне
1) Разделяне на човек от майка му.
2) Разделяне на човек от баща му.
3) Разделяне на човек от брат му.
4) Разделяне на човек от негов приятел.
5) Разделяне на човек от негов партньор в работата.
6) Разделяне на човек от съпругата му. Това е най-опасният и широко
разпространен вид магия.

Симптоми на магията за разделяне
1) Внезапна промяна на поведението от любов към омраза.
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2) Появяват се подозрения между хората, които са засегнати от тази
магия.
3) Не си приемат извиненията, дори някой от тях да греши.
4) Преувеличават се причините за недоразуменията между тях,
колкото и незначителни да са те.
5) Промяна на душевната представа, която една жена има за съпруга
си, или промяна на представата, която един мъж има за съпругата си.
По този начин мъжът вижда съпругата си грозна и противна, въпреки
че тя е много красива. Всъщност шейтан е този, на когото е поверена
задачата да изпълни този вид магия. По същия начин и жената вижда
съпруга си по отвратителен начин.
6) Човекът, на когото е направена магията, намразва всичко, което
другият човек върши.
7) Човекът, на когото е направена магията, намразва и мястото, на
което другият стои. Например съпругът може да се чувства много
добре, когато не е вкъщи, но когато се прибере при съпругата си,
започва да се чувства депресиран.
Според ал-Хафиз Ибн Кесир последствията, до които води тази магия,
са, че двамата съпрузи изглеждат един на друг грозни и невъзпитани.58

Как се прави тази магия?
Човек отива при магьосник и иска определен човек да бъде разделен
от жена му. Магьосникът иска да му кажат името на човека-жертва и
името на майка му и иска следи от миризмата на човека (коса, дреха,
кърпичка и т.н.). Ако това е трудно да се получи, магьосникът прави
магия над вода и казва на клиента да я разлее по пътя, по който
жертвата обикновено ходи. Ако човекът мине през мястото, където е
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разлята водата, той ще се разболее от магията. Друг начин е тази вода
да се постави в храната или питието на жертвата.

Лечение
Има 3 етапа на лечение.

Първи етап: преди самото лечение
1) Да се осигури място с истинска вяра, като се премахнат снимки и
картини на одушевени предмети от мястото на лечението, за да може
ангелите да влизат на това място.
2) Да се премахнат всякакви талисмани от човека и да се изгорят.
3) Да няма музика на мястото на лечението.
4) На мястото не трябва да има каквито и да било забранени действия,
като мъже, носещи злато, жени без хиджаб или някой, който пуши.
5) Да се изнасят лекции на болния и семейството му относно
ислямското убеждение (акида), за да може от сърцата им да се премахне
привързаността към всеки друг, освен към Аллах .
6) Да се диагностицира болния, като му се зададат въпроси, за да се
провери дали има симптомите или повечето от тях:
Виждате ли понякога жена си противна?
Спорите ли с нея за незначителни неща?
Чувствате ли се добре навън, а когато сте вкъщи - депресиран?
Някой от вас чувства ли се некомфортно по време на полово
сношение?
• Някой от вас чувства ли се изнервен или да има кошмари през
нощта?
•
•
•
•

Продължете да разпитвате пациента и, ако има два или повече от тези
симптоми, преминете към лечението.
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1) Вземете абдест преди да започнете лечението и помолете и
останалите около вас да направят същото.
2) Ако пациентът е жена, не започвайте лечението, докато тя не
покрие косата и тялото си не стегне дрехите си добре, за да не се
открие тялото й по време на лечението.
3) Не започвайте лечение на жена, която е с непокрито лице, която е
парфюмирана и с маникюр.
4) Не започвайте лечение на жена, на която поне един неин махрам
(мъж, за когото й е забранено да се омъжва) не е с нея.
5) Не позволявайте никой друг да присъства, освен нейните махрами.

  َُ ََ َْ َ َ
6) Кажете: ﺎﺑ
ِ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إِﻻ ِﺑ
Втори етап: лечение
Поставете длан върху главата на болния и прочетете следната рукйа59
на висок глас в ушите му:
• ал-Фатиха

K  J I H G F  E D C B A
V U T S R Q P  O N M L

Обърнете внимание, че тази рукйа ще бъде споменавана по-нататък в книгата като
„рукйа” или „рукйата”!
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dc b a
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Хвала на Аллах Господа на световете, Всемилостивия, Милосърдния, Владетеля на
Съдния ден! Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем. Насочи
ни по правия път, пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на
[тези], над които тегне гняв, нито на заблудените! (1:1-7)

• ал-Бакара: 1-5

 K J IH GF E D C B A D C B A
 V U T S R  Q P O N M L
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z  Y  X W
lk j i hg f e d
Алиф. 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 Господ и тези
са сполучилите. (2:1-5)
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• ал-Бакара: 102 (да се прочете няколко пъти)

 KJIHGFEDCBA
 TSRQPONML
 `_ ^ ] \ [ Z YX W V U
 l k  ji hg  f  edc ba
 z  y xw v u t s r q p o  nm
 f e d c b a ` _ ~} | {
 r q p on m l k j ih g
s
И последваха онова, което сатаните разправяха против владението
на Сулейман. И не бе Сулейман неверник, ала сатаните бяха - учеха
хората на магия и на онова, което във Вавилон бе низпослано на
ангелите Харут и Марут. Не учеха никого, докато и двамата не му
кажат: “Ние сме само изпитание, тъй че не ставай неверник!” И
[хората] се учеха от тях как да разделят мъжа от жена му, ала с това
не вредяха никому, освен с позволението на Аллах. И се учеха на
онова, което им вреди, а не им е от полза. И знаеха, че който го
избере, не ще има дял за него в отвъдния живот. Колко лошо е
онова, за което продадоха душите си, ако знаеха! (2:102)
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• ал Бакара: 163-164

 D C B A  ÙØ×ÖÕ Ô Ó ÒÑ Ð Ï
 O N  M L K J I  H G F E
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P
 g  f   e  d  c  b  a  `  _
lk j i h
Вашият Бог е единственият. Няма друг Бог освен Него,
Всемилостивия, Милосърдния. В сътворяването на небесата и на
земята, и в промяната на нощта и деня, и в корабите, плаващи в
морето с онова, което носи полза на хората, и във водата, която
Аллах изсипва от небето, и съживява с нея земята след нейната
смърт, и множи там всякакви твари, и в смяната на ветровете, и в
покорните между небето и земята облаци - наистина има знамения
за хора проумяващи. (2:163-164)

• Айет ал-Курси (ал-Бакара: 255)

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~ } | { zy x w v u t s
 ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ §  ¦
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    Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹
ÐÏ Î Í ÌË  Ê  É ÈÇ Æ
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)

• ал-Бакара: 285-286

 s r q p on m l  k  j i h g
 ¡~}|{zyxwvut
 ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
 ¿ ¾½ ¼ »  º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± °
 Í Ì Ë ÊÉ È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À
 Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î
àß Þ
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Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от неговия
Господ, 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, Господи 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 онова,
което е придобила. Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили
или съгрешили! Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото
стовари върху онези преди нас! Господи 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)

• Али Имран: 18-19

 b a `_ ^ ] \ [ Z  Y X W  V U T
 n ml k  j  i  h g f  e d   c
 {z y x w v u t s r q p o
 d c b a ` _ ~ } |
Аллах свидетелства, че няма друг бог освен Него. И ангелите, и найиздигнатите в знанието свидетелстват същото - Той отстоява
справедливостта. Няма друг бог освен Него - Всемогъщия,
Премъдрия. Ислямът е религията при Аллах. Дарените с Писанието
изпаднаха в разногласие заради злобата помежду им, едва след като
знанието дойде при тях. А за невярващите в знаменията на Аллах Аллах бързо прави равносметка. (3:18-19)
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• ал-Араф: 54-56

 ` _ ~ } | { z y x w v  u
 jihgfedcba
 x w v u t s rq  p o n ml k
 ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~     } |{  z y
 ² ± ° ¯ ® ¬« ª ©  ¨ § ¦
 ´ ³
Вашият Господ 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, Господът на световете! Зовете своя
Господ 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)

• ал-Араф: 117-122 (тези айети трябва да се повторят няколко пъти,
особено 120-ти айет:  Ù Ø × Ö)

59

 É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼
 Ô  Ó Ò  Ñ Ð Ï     Î Í Ì Ë Ê
 FEDCBA ÙØ×ÖÕ
 I H G
И дадохме на Муса откровение: “Метни своята тояга!” И ето я поглъща онова, с което измамват! И се установи правдата, и се
провали онова, което направиха. И бяха победени там, и станаха
унизени. А магьосниците паднаха, свеждайки чела до земята в
суджуд. Казаха: “Повярвахме в Господа на световете, Господа на
Муса и Харун!” (7:117-122)

• Юнус: 81-82 (тези айети трябва да се повторят няколко пъти,
особено думите:  _^ ] \)

  c  b a ` _^ ] \ [Z Y X W V  U T S
 n m l k j i h g f e d
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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• Таха: 69 (този айет трябва да се повтори няколко пъти)

 x    w v u tsr q p on m l k j i h
z y
И метни това, което е в десницата ти, ще погълне то стореното от
тях. Те направиха само една хитрина на магьосник. А магьосникът
не ще сполучи, където и да отиде.” (20:69)

• ал-Му‘минун: 115-118

 © ¨ § ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡  ~
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±    °  ¯  ® ¬« ª
 È Ç     Æ ÅÄ Ã Â Á À   ¿ ¾ ½ ¼  » º
 Ò Ñ Ð Ï Î  Í Ì Ë Ê É
Нима смятахте, че ви сътворихме напразно и че при Нас не ще
бъдете върнати?” Всевишен е Аллах, истинският Владетел! Няма
друг бог освен Него, Господа на прекрасния Трон! А който
призовава друг бог заедно с Аллах без довод за това, равносметката
му е при неговия Господ. Неверниците не ще сполучат. И кажи [о,
Мухаммед]: “Господи, опрости и помилвай! Ти си Наймилосърдният.” (23:115-118)
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• ас-Саффат: 1-10

 G F E D C B A D  C B A
 S RQ PON  MLKJIH
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
 nm l k     j i h g f e d c b  a
zy x w v u t s r q p o
Кълна се в строените в редици и в гонещите с решимост, и в
четящите Напомнянето [ангели] - вашият Бог е единственият Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях, и
Господът 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. (37:1-10)

• ал-Ахкаф: 29-32

 KJIHGFEDCBA
 X  W V U  T  S R Q P O N ML
 e d  c b a ` _ ^  ] \ [ Z Y
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 q p  o  n m l k j i h  g f
 _ ~ } | { z y x w v u t s r
 k j i h g fe d c b a `
[И спомни си о, Мухаммед] как насочихме към теб група джинове,
за да слушат Корана. И когато пристигнаха там, рекоха:
“Слушайте!” И щом бе приключено, те се завърнаха при своя народ
с предупреждение. Рекоха: “О, народе наш, чухме Книга,
низпослана подир Муса в потвърждение на онова, което е преди
нея. Насочва тя към истината и към правия път. О, народе наш,
откликнете на зовящия към Аллах и му вярвайте! Ще ви опрости
Той греховете и ще ви предпази от болезнено мъчение. А който не
откликне на зовящия към Аллах - той е безсилен на земята и няма
друг покровител освен Него. Такива са в явна заблуда.” (46:29-32)

• ар-Рахман: 33-36

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡   ~ } | {
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬   «  ª © ¨§
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
Â
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 Господ взимате за
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лъжа? Ще бъде пратен срещу вас пламък от огън и дим, и не ще ви
се помогне. Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? (55:3336)

• ал-Хашр: 21-24

 ed  c b a ` _ ~ } |  { z y
 p o n m l  k j i h g f
 ~ } | { z y  xw  v u ts   r q
 © ¨ § ¦ ¥  ¤   £  ¢  ¡  
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 Ã Â Á À ¿  ¾½  ¼  » º¹  ¸ ¶ µ
 É È  Ç  Æ ÅÄ
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)
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• ал-Джин: 1-9
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Кажи [о, Мухаммед]: “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 Господ. Той - превисоко е величието на нашия Господ! - не се
е сдобивал нито със съпруга, нито със син. Глупците измежду нас
говорят измислици за Аллах. А ние предполагахме, че хората и
джиновете никога не ще изрекат лъжа за Аллах. Някои хора
търсеха убежище при някои джинове, а [хората] им надбавиха
безразсъдство. И [хората] предполагаха, както и вие предполагахте,
че Аллах не ще възкреси никого. И досегнахме небето, и открихме,
че е пълно със силна стража и с изгарящи звезди. А преди седяхме
там на места, за да подслушваме. А който подслушва сега, дебне го
изгаряща звезда. (72:1-9)
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• ал-Ихляс
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Кажи [о, Мухаммед]: “Той е Аллах - Единствения, Аллах, Целта [на
всички въжделения]! Нито е раждал, нито е роден, и няма равен
Нему.” (112:1-4)

• ал-Феляк (следният айет трябва да се повтори няколко пъти:  d
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Кажи [о, Мухаммед]: “Опазил ме Господът на разсъмването от злото
на онова, което е сътворил, и от злото на тъмнината, когато
настъпи, и от злото на духащи по възлите [магьосници], и от злото
на завистник, когато завиди!” (113:1-5)
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• ан-Нас
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Кажи [о, Мухаммед]: “Опазил ме Господът на хората, Владетелят на
хората, Богът на хората, от злото на шепнещия съблазни [сатана],
побягващия, който нашепва в гърдите на хората, [сатана] от
джиновете и от хората!” (114:1-6)

След тази рукйа пациентът ще бъде в едно от следните три състояния.

Първо състояние
Ако пациентът получи епилептичен припадък и джинът, на когото е
била възложена магията, проговори чрез пациента, тогава се дръжте с
джина по същия начин, както бихте лекували случаи на алджунун (лудост). Трябва да зададете на джина няколко въпроса, сред
които са: „Как се казваш?”, „Каква е твоята религия?”. Ако джинът не е
мюсюлманин, го призовете към исляма. Но ако е мюсюлманин, тогава
му обяснете, че работата му за магьосника е против исляма и това е
забранено.
Попитайте го за мястото, на което е скрита или заровена магията. Но
не му вярвайте, докато не се уверите, че казва истината. Ако например
ви каже, че сихрът е на точно определено място, тогава изпратете
някого да я намери. Ако я намери, значи джинът е казвал истината.
Запомнете, че джиновете много лъжат!
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Попитайте го дали той е единственият, на когото е поверена тази
магия. Ако ви каже, че някой друг работи с него, тогава го помолете да
го доведе, за да говорите и с него.
Понякога джинът казва: „Еди-кой си човек отиде при магьосника и
поиска тази магия да бъде направена.“ В този случай, лечителят не
трябва да вярва, защото джинът иска да предизвика вражда между
хората и това негово свидетелство трябва да бъде отхвърлено според
ислямския закон, защото джинът е нечестив. Доказателство за неговата
нечестивост е работата му за магьосник. По този повод Аллах  казва:
„О, вярващи, ако нечестивец ви донесе вест, проучете я, за да не
засегнете някои хора от неведение, та за онова, което сте
извършили, да съжалявате!“ (49:6)
Ако джинът ви е казал къде е заровена магията и сте я открили, тогава
прочетете следните айети над вода :
• ал-Араф: 117-122
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• Юнус: 81-82
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• Таха: 69
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Вземете съд с вода и прочетете горните айети над водата така, че
издишаният въздух от вашето четене да я достига. Потопете
магията във водата, каквато и да е тя - хартия, парфюм или нещо
друго; след това изсипете водата на отдалечено място.
Ако джинът казва, че болният е изпил магията, попитайте го дали
чувства болка в стомаха. Ако чувства такава, значи джинът е казвал
истината.
Ако се докаже, че джинът казва истината, опитайте се да го убедите да
излезе от болния и никога да не се връща и му кажете, че ще развалите
такава магия, с позволението на Аллах . След това прочетете погорните айети, както и айет (2:102) над водата, и кажете на пациента
да пие от нея и да се къпе с нея в продължение на няколко дни.
Ако джинът казва, че болният е минал през магията или че тя е
направена от негова коса или дрехи, тогава прочетете горните айети
над вода и кажете на пациента да пие от нея и да се къпе с нея няколко
дни извън банята (т.е. на място, където може да събере използваната
вода), а след това да я излее например на улицата или на каквото и да
е място извън банята, докато болката изчезне. След това вземете
свидетелство от джина, че ще излезе от човека и никога няма да се
върне.
Кажете на болния да се върне след седмица, за да прочетете рукйата
отново. Ако човекът не чувства вече нищо, значи сихрът се е развалил.
Ако е имал епилептични припадъци отново, значи, че джинът е
излъгал и не е излязъл от човека. Попитайте го защо не иска да си
тръгне! Дръжте се с него добре!. Ако се съгласи да си тръгне, тогава
слава на Аллах! Но ако не иска да излиза, тогава го удряйте и четете
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Коран или използвайте други начини за наказание. Ако пациентът не
припадне, но се чувства замаян и трепери, направете аудиозапис, в
който многократно, в продължение на около час, се повтаря Айет алКурси, и дайте на болния да слуша записа по 3 пъти на ден със
слушалки в продължение на един месец.
Кажете на пациента да ви посети отново след един месец. Прочетете
му същата рукйа и, с позволението на Аллах , той ще се възстанови.
Но ако пациентът не се излекува, повторете същия процес, като
направите аудиозапис на следните сури от Корана: ас-Саффат, Йасин,
ад-Духан и ал-Джин, и го посъветвайте да ги слуша по 3 пъти на ден в
продължение на три седмици. Болният трябва да се излекува, с
позволението на Аллах . Ако не се възстанови, опитайте да удължите
лечението (т.е. слушането на Коран).

Второ състояние
По време на четенето на рукйата пациентът се чувства замаян, трепери
или има силно главоболие, но не припада. В този случай повторете
рукйата 3 пъти. Ако болният припадне, лекувайте го както при
първото състояние. Ако не припадне, но треперенето и главоболието
намалеят, тогава му четете рукйата няколко дни и, с позволението на
Аллах , той ще се възстанови. Ако пациентът не се оправи,
посъветвайте го за следното лечение:
1) Направете аудиозапис, който съдържа веднъж сура ас-Саффат и
няколко пъти Айет ал-Курси, и кажете на болния да ги слуша по 3 пъти
на ден.
2) Посъветвайте го да кланя намаз групово (в джемаат).
3) Посъветвайте го да казва 100 пъти след сутрешния намаз:

ّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ   َ ٰ ٓ َ
ٌ ٍء ﻗَ ِﺪﻳﺮn
ْ َ ﻞﻛ
ِ  اﻟﻤﻠﻚ و اﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﺒﻟ، ﺮﺷﻳﻚ
ِ ﻻ إِ إِﻻ اﺑ وﺣﺪه ﻻ
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„Няма друг бог освен Аллах, Един е Той, няма съдружник! Негово е
владението и за Него е прославата! Той за всяко нещо има сила!”
Предупредете пациента, че болката може да се усили през първите 10
или 15 дни, но след това ще отслабне постепенно. До края на месеца
болката трябва да изчезне. Тогава прочете рукйата отново и, с
позволението на Аллах , той няма да чувства болка и магията ще се
развали. Но болката може да се увеличи през този един месец и
пациентът може да чувства стягане в областта на гърдите. В този
случай кажете на болния да се върне и му прочетете същата рукйа
няколко пъти. Ако пациентът припадне, тогава приложете лечението
от първото състояние.

Трето състояние
Болният може да не чувства нищо по време на четенето на рукйата. В
такъв случай му задайте някои от горе споменатите въпроси, за да
определите всички или част от симптомите му. Ако не определите
нито един от симптомите, считайте, че човекът не е засегнат нито от
магия, нито от някаква болест. За да се уверите, че му няма нищо,
прочетете рукйата 3 пъти. Ако някои симптоми са налице, вие
повторите рукйата и после пациентът вече нищо не чувства - което се
случва много рядко - направете следното:
1) Направете аудиозапис на сурите ад-Духан и ал-Джин и кажете на
болния да ги слуша по 3 пъти на ден.

 ُ ََْْ
2) Посъветвайте го да казва 100 или повече пъти на ден: أﺳﺘﻐ ِﻔﺮ اﺑ
3) Посъветвайте го да казва 100 или повече пъти на ден:

  َُ ََ َْ َ َ
ﺎﺑ
ِ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إِﻻ ِﺑ

71

Всички тези стъпки трябва да се спазват в продължение на един месец,
след което прочетете рукйата и следвайте лечението за всяко споменато
състояние.

Трети етап: след лечението
Ако пациентът се възстанови чрез лечението ви и се чувства добре,
трябва да благодарите на Аллах , Който е направил това възможно.
Също така трябва да чувствате, че имате нужда от подкрепата на
Аллах , за да ви помага Той в други случаи. Не се подвеждайте от
постигнатия успех с лечението на магия, превръщайки се в надменни
и отричащи помощта на Аллах  хора. Следният айет показва, че ако
човек е благодарен на Аллах  за благодатта, която има, Аллах  му
дава повече:
„И прогласи вашият Господ: “Ако сте признателни, Аз непременно
ще ви надбавя. А ако сте неблагодарни, мъчението Ми е сурово.”
(14:7)
И все пак, пациентът все още може да бъде изложен на опасност от
това да му сторят нова магия. Ако тези, които са направили магията,
научат, че жертвата е потърсила лечение, те могат да отидат при
магьосник, за да направи друга магия. С цел да се избегне пациентът
да бъде засегнат от друг сихр, той не трябва да споменава за
излекуването си. Във всеки случай го посъветвайте:
1) да кланя намаз групово (в джемаат);
2) да не слуша песни и музика;
3) да взима абдест и да чете Айет ал-Курси преди лягане;
4) да казва бисмиллях преди да прави каквото и да е;
5) да казва 100 пъти след сутрешния намаз:
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ّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ   َ ٰ ٓ َ
ٌ ٍء ﻗَ ِﺪﻳﺮn
ْ َ ﻞﻛ
ِ  اﻟﻤﻠﻚ و اﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﺒﻟ، ﺮﺷﻳﻚ
ِ ﻻ إِ إِﻻ اﺑ وﺣﺪه ﻻ
„Няма друг бог освен Аллах, Един е Той, няма съдружник! Негово е
владението и за Него е прославата! Той за всяко нещо има сила!”
6) да чете Коран всеки ден или поне да слуша, ако не може да чете;
7) да е сред религиозни хора;
8) да чете предписаните от сунната дуи сутрин и вечер.

Примери за лечение на магия за разделяне
Първи случай: джин на име Шакуан
Една жена мразела мъжа си толкова много, че симптомите за магия
били очевидни. Чувствала се некомфортно в дома си, особено в
присъствието на съпруга си, на когото гледала негативно, сякаш е
свирепо чудовище.
Мъжът й я завел при лечител и джинът проговорил чрез нея и казал,
че присъствието му в нея е в резултат на сихр. Неговата мисия била да
раздели жената от съпруга й. Съпругът на жената ми каза, че е водил
съпругата си в продължение на месец при лечителя, докато джинът не
му казал да се разведе с нея. За жалост, мъжът послушал джина и се
развел с жена си - първи развод. След това той я прибрал отново и тя
се чувствала добре за седмица. Но после джинът се върнал отново и
това било причината съпругът й да я доведе при мен. Аз й прочетох
някои айети от Корана и тя припадна. Това е краткият разговор, който
проведох с джина:
Аз: „Как се казваш?”
Джинът: „Шакуан.”
Аз: „Каква е твоята религия?”
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Джинът: „Християнство.”
Аз: „Защо си се вселил в тази жена?”
Джинът: „За да я разделя от мъжа й.”
Аз: „Имам предложение за теб, ако го приемеш, слава на Аллах , но
ако го отхвърлиш, ще трябва да избираш!”
Джинът: „Не се мъчи, няма да си отида! Нейният съпруг вече я води
при този и този лечител.“
Аз: „Аз не те моля да се махнеш от нея.”
Джинът: „Какво искаш тогава?”
Аз: „Бих искал да те поканя да приемеш исляма. Ако приемеш, слава
на Аллах . В противен случай, няма принуждение в религията.”
Продължих да го приканвам към исляма и след продължителен
разговор, той в крайна сметка прие исляма. Затова го попитах:
Аз: „Наистина ли стана мюсюлманин или просто ме разиграваш?”
Джинът: „Ти не можеш да ме принудиш да стана мюсюлманин, аз го
направих от сърце, но…“
Аз: „Но какво?”
Джинът: „В момента пред мен има група джинове християни, които
ме заплашват и аз се страхувам, че ще ме убият.“
Аз: „Това не е голям проблем. Ако докажеш, че наистина си станал
мюсюлманин, тогава ние ще ти дадем силно оръжие, което ще
попречи някой от тях да ти навреди.”
Джинът: „Дай ми го тогава!“
Аз: „Не, не и докато не довършим нашата дискусия.”
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Джинът: „Какво още искаш?”
Аз: „За да докажеш, че си истински мюсюлманин, трябва да излезеш
от тази жена.”
Джинът: „Да, аз съм мюсюлманин, но как бих могъл да избягам от
магьосника?”
Аз: „Това е лесно, ако се съгласиш с нас.”
Джинът: „Да, съгласен съм.”
Аз: „Къде е предмета, използван за магията тогава?”
Джинът: „Заровен е в задния двор на къщата, където живее жената. Но
аз не мога точно да определя мястото, защото там има друг джин, нает
да го пази, и всеки път, когато мястото се узнае, той премества
предмета на друго място.”
Аз: „От колко време работиш за този магьосник?”
Джинът: „От около десет или двадесет години - забравил съм, дали са
десет или двадесет. Бил съм в три други жени преди тази дама.“
Джинът разказа историята за тези три жени. Когато ми стана ясно, че
той казва истината, му рекох:
Аз: „Вземи „оръжието“, което ти обещах!”
Джинът: „Какво е то?”
Аз: „Айет ал-Курси. Всеки път, когато джин те приближи, го чети и той
ще бяга от теб! Запомни ли го?“
Джинът: „Да, научил съм го от жената, защото тя го четеше често, но
как мога да избягам от магьосника?“
Аз: „Излез сега и отиди да живееш в Мека при вярващите джинове!“
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Джинът: „Но дали Аллах  ще приеме покаянието ми след всички
тези грехове? Измъчвал съм тази жена и други жени преди нея…”
Аз: „Да, Аллах  казва: „Кажи: “О, раби Мои, които престъпвате в
ущърб на себе си, не губете надежда за милостта на Аллах! Аллах
опрощава всичките грехове [щом се покаете]. Той е Опрощаващия,
Милосърдния.“ (39:53)”
Джинът заплака, казвайки: „Когато изляза, помоли тази жена да ми
прости, защото я измъчвах!“
След това той обеща, че ще я остави, и наистина го направи. След това
прочетох някои айети от Корана над вода и помолих съпруга на
жената да напръска в задния двор с водата. След доста дълго време,
човекът ми каза, че съпругата му е добре. Възстановяването на жената
не се дължеше на мен, а всичко беше от Аллах !

Втори случай: джин поставя сихр във възглавница
Съпругът на една жена дойде при мен и каза: „Имам големи
разправии с жена си. Тя ме мрази, не може да понася да чуе и дума от
мен и иска да се раздели с мен. Чувства се спокойна вкъщи, когато аз
не съм там, но веднага щом се прибера, тя се обезпокоява и сякаш
тялото й се изпълва с гняв.”
Когато жената за първи път чу рукйата, тя усети, че крайници й се
сковават, усети стягане в гръдната област и получи главоболие. Тя
обаче не припадна. Дадох й аудиозапис с някои айети и я посъветвах
да ги слуша четиридесет и пет дни, след което да дойде при мен
отново. След четиридесет и пет дни нейният съпруг дойде и каза, че се
е случило нещо невероятно. „Нещо хубаво ли?”, попитах. Той
отговори: „След четиридесетия ден жена ми припадна и джин
проговори чрез нея, казвайки: „Ще ти разкажа всичко, при условие, че
не се върнете при онзи лечител. Присъствието ми в тази жена е в
резултат на сихр. Ако искаш да разбереш дали казвам истината или
лъжа, донеси онази възглавница – той посочи една възглавница в стаята -
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и я отвори. В нея ще намериш предмета на сихра.” Те отворили
възглавницата и наистина открили парчета хартия с писания и
фигури върху тях. Тогава джинът им рекъл: „Изгорете ги, за да
развалите сихра. Сега аз ще изляза от нея и никога няма да се върна, но
при условие, че се появя пред нея, за да се здрависам с нея.” Мъжът се
съгласил. Тогава жената се събудила и протегнала ръка, сякаш тя
поздравява някого.
Когато мъжът завърши историята, му казах, че е направил грешка,
като е разрешил на джина да се ръкува с жена му, защото това е
забранено. Това се потвърждава от хадис, в който Пророка  забранява
мъж да се здрависва с непозната жена.
След една седмица жената се разболяла отново. Той я доведе при мен,
при което аз едва изрекох кул еʿузу билляхи мине-ш шейтани-р раджим и
жената припадна. Проведе се следният разговор между мен и джина:
В: „Лъжец, защо се върна?”
О: „Всичко ще ти разкажа, само не ме бий!”
В: „Добре!”
О: „Да, излъгах ги и аз поставих парченцата хартия във възглавницата,
за да ми повярват. Но не излязох от нея.”
В: „Значи ги разиграваш!”
О: „Какво мога да направя, след като съм вързан към тялото й чрез
сихр?”
В: „Мюсюлманин ли си?”
О: „Да.”
В: „Един мюсюлманин не трябва да работи с магьосници, защото е
забранено и сихрът е от най-големите грехове. Искаш ли да отидеш в
Рая?”
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О: „Да, искам.”
В: „Тогава остави този магьосник и се кланяй на Аллах заедно с
вярващите, защото пътят на магьосника е път на нещастие в този
живот и ад в отвъдния живот.”
О: „Как мога да сторя това, когато магьосникът ме контролира?”
В: „Да, той те контролира чрез твоите грехове, но ако искрено се
покаеш, Аллах няма да му даде възможност да те контролира повече:
„Аллах не ще направи за неверниците път против вярващите.”
(4:141)”
О: „Покайвам се сега! Ще изляза и никога няма да се върна!”
Той обеща пред Аллах, че няма да се върне и излезе. Ал-хамду лилляхи
уахдеху уе ля хауле уе ля кууете илля биллях. След известно време
съпругът на жената дойде при мен и каза, че съпругата му е добре.

Трети случай: това е последният случай, който лекувах
преди написването на тази книга
Един мъж доведе съпругата си за лечение и каза: „Тя ме мрази и не
иска да бъде с мен, въпреки че я обичам. Тази омраза се появи
внезапно, без никакви предшестващи признаци.”
След като слуша рукйата, тя припадна и следният разговор се проведе
между мен и джина, който проговори чрез нея:
В: „Мюсюлманин ли си?”
О: „Да.”
В: „Защо обсеби тази жена?”
О: „Аз дойдох чрез сихр срещу нея, сторен от една жена, която го
сложи в шишенце от парфюм, което беше с нея. Известно време я
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дебнех, докато един ден крадец не проникна в къщата, жената
(т.е. настоящата пациентка) се уплаши и така се вселих в нея.”
Полезно ще е в този контекст да се спомене, че магьосникът изпраща
джин, който да дебне жертвата известно време, изчаквайки точния
момент, за да се всели. Има четири подходящи момента, в които джин
може да се всели в човек:
1.
2.
3.
4.

силен страх;
силен гняв;
силно несъзнаване на нещата;
отдаване на удоволствие.

Ако човек се намира в едно от горните състояния, джинът ще може да
се всели. Обаче ако човекът зове Аллах и е чист (т.е. е с абдест), тогава
шейтанът не може да го докосне. Според онова, което повечето
джинове са ми казвали, ако са говорели истината, ако човек призове
Аллах, когато джин е на път да влезе в него, джинът изгаря. Ето защо,
моментът на влизане на джина в човека е едно от най-трудните
преживявания в живота на самия джин.
О: „Тази жена е добър и скромен човек.”
В: „Тогава излез от нея в името на подчинението пред Аллах и не се
връщай!”
О: „При условие, че нейният съпруг се разведе с нея!”
В: „Условието ти се отхвърля! Излизай или ще ти навредим!”
О: „Добре, ще се махна!”
Той излезе, хвала на Аллах! После обясних на съпруга на жената, че
историята на джина за жена, която уж е сторила сихр срещу съпругата
му, всъщност е измислица, защото джиновете говорят лъжи с цел да
разделят хората. Посъветвах го да не вярва на онова, което джинът
каза.

79

Четвърти случай: джин поиска да се всели в лечител
Един лечител каза: „Мъж доведе съпругата си за лечение и каза, че
жена му много го мрази и се чувства спокойна вкъщи, когато него го
няма.”
Когато зададох няколко въпроса, от симптомите ми изглеждаше, че тя
страда от сихр за раздяла. След като слуша рукйа, джин проговори чрез
нея. Ето резюме на нашия диалог:
В: „Как се казваш?”
О: „Няма да ти кажа името си.”
В: „Каква е твоята религия?”
О: „Ислям.”
В: „Смяташ ли,
мюсюлманин?”

че

е

позволено

мюсюлманин

да

измъчва

О: „Аз я обичам и не я измъчвам. Всичко, което искам, е нейният
съпруг да стои далеч от нея.”
В: „Искаш да ги разделиш, така ли?”
О: „Да.”
В: „Не може да сториш това! Излизай от нея заради подчинението
пред Аллах!”
О: „Не, аз я обичам.”
В: „Но тя те мрази!”
О: „Не, тя ме обича!”
В: „Ти си лъжец! Тя те мрази и затова е дошла тук, за да те извадя от
тялото й.”
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О: „Аз няма да изляза!”
В: „Тогава аз ще те изгоря с Корана (като чета айети)!”
Прочетох няколко айета над нея и той изкрещя.
В: „Ще излезеш ли сега?”
О: „Да, но при едно условие.”
В: „Какво условие?”
О: „Да изляза от нея и да вляза в твоето тяло!”
В: „Добре, излез от нейното тяло и влез в моето, ако можеш!”
Джинът изчака за момент, след това изрева.
В: „Защо ревеш?”
О: „Не може джин да влезе в тялото ти днес.”
В: „Защо?”
О: „Защото тази сутрин ти си казал 100 пъти:

ّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ   َ ٰ ٓ َ
ٌ ٍء ﻗَ ِﺪﻳﺮn
ْ َ ﻞﻛ
ِ  اﻟﻤﻠﻚ و اﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﺒﻟ، ﺮﺷﻳﻚ
ِ ﻻ إِ إِﻻ اﺑ وﺣﺪه ﻻ
И Пророка  е говорел истината, когато е казал: „Който казва:

ّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ َْ َُ َ ُ ْ ُ ْ َُ َُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ! ! َٰ ٓ َ
ٌ ٍء ﻗَ ِﺪﻳﺮn
ْ َ ﻞﻛ
ِ   اﻟﻤﻠﻚ و اﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﺒﻟ، ﺮﺷﻳﻚ
ِ ﻻ إِ إِﻻ اﺑ وﺣﺪه ﻻ
„Няма друг бог освен Аллах, Един е Той, няма съдружник! Негово е
владението и за Него е прославата! Той за всяко нещо има сила!” сто
пъти на ден, ще има награда, равна на наградата за освобождаването
на десет роби; ще му бъдат записани десет добри дела, а десет лоши
ще бъдат заличени от книгата му; и ще бъде предпазен чрез това от
шейтана през целия ден чак до вечерта. Никой не е по-добър от този,
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който изрича този зикр, с изключение на онзи, който го изрича
повече.”60

2) Магия за любов (сихр ал-мехабба/ат-тиуале)

Пророка  е казал: „Ар-рука, ат-темаим и ат-тиуале са дела на
многобожието (ширк).”61
Според Ибн ал-Асир ат-тиуале е вид сихр, който кара мъж да обича
съпругата си. Причината, поради която този вид сихр е определен от
Пророка  като дело на многобожие, е, защото тези, които го правят,
вярват, че той оказва въздействие и прави обратното на онова, което
Аллах  е предписал.62
Бих искал да подчертая, че рукйата, спомената в горния хадис, е тази,
при която се търси помощта на джиновете и шейтаните и която
включва действия, които са ширк. Рукйата, която се основава на Корана
и позволените дуи, е позволена според учените. Предава се в Сахих
Муслим, че Пророка  е казал: „Няма лошо в това да се използва рукйа
като средство за лечение, при условие, че тя не включва ширк.”

Симптоми на магията за любов
1) Прекомерна любов и страст.
2) Прекомерно желание за полово сношение.

ал-Бухари, Фетх ал-бари; Муслим
Имам Ахмед; Абу Дауд; Ибн Маджа; ал-Хаким
62 Ан-Нихая
60

61
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3) Нетърпеливост да се стои без да се извършва полово сношение.
4) Прекомерна похот, когато се види съпругата.
5) Сляпо подчинение пред съпругата.

Как се прави магията за любов?
Семейни разправии често се случват, но се разрешават в рамките на
кратък период от време, след което животът продължава нормално
между мъжа и съпругата му. Ако една жена обаче не може да прояви
търпение, тя веднага отива при магьосник и иска от него да направи
сихр, който да накара съпругът й да я заобича много. Това може да се
случи поради недостатък във вярата й или поради нейното незнание,
че това е забранено. Магьосникът поисква от нея следа от съпруга й
(носна кърпичка, шапка, парче плат или фланела), като по нея трябва
да се съдържа миризмата от потта на съпруга й, така че те не трябва да
бъдат нови или чисти. Магьосникът взема няколко конеца от тези
предмети, духа върху тях, прави възел около тях и иска от жената да ги
зарови на безлюдно място. Също така магьосникът подготвя
заклинание във вода или храна - най-лошият сихр, е когато се използва
мръсотия или менструална кръв - и казва на жената да ги постави в
храната, питието или парфюма на съпруга й.

Нежелани ефекти от магията за любов
1) Понякога мъжът се разболява в резултат на този сихр. Дори чух, че
един мъж е бил болен три години.
2) Понякога сихрът дава противоположен ефект и мъжът започва да
мрази жена си. Това се дължи на липса на знание относно принципите
на магията.
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3) Понякога жената поисква от магьосника да направи сихр с двоен
ефект, който кара мъжа й да обича само нея и да мрази всички
останали жени. Така мъжът намразва майка си, сестрите, лелите си и
всички жени роднини.
4) Понякога сихрът с двоен ефект дава противоположен резултат и
мъжът намразва всички жени, дори и съпругата си. Знаех един
подобен случай, в който мъж мразеше съпругата си и в крайна сметка
се разведе с нея. Жената се върна при магьосника, за да развали сихра,
но той беше умрял.

Причини за направата на магията за любов
1) Семейни разпри.
2) Жена тича след богатството на съпруга си, особено ако той е богат.
3) Жена подозира, че съпругът й ще се ожени за друга жена, въпреки
че това е позволено съгласно ислямското право и няма лошо в това.
Жената от съвремието обаче, особено такава, повлияна от
разрушителните медии, би повярвала, че, ако съпругът й иска да се
ожени за втора жена, това означава, че той не я обича вече. Това е
голяма заблуда, защото има няколко причини мъжът да пожелае да се
ожени за до четири жени, въпреки любовта си към първата жена.
Например желанието му да има много деца, неспособността му да
стои без полов контакт по време на менструацията на жена му и по
време на следродилното кървене или намерението му да установи
връзка с определен род.

Позволеният сихр
Това е моят съвет към жената мюсюлманка, която иска да омае своя
съпруг:
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1) Направи се красива и привлекателна пред мъжа си, без да му даваш
повод да намери нещо грозно в теб или пък някаква неприятна
миризма!
2) Усмихвай му се!
3) Говори му благо!
4) Бъди негов добър другар!
5) Пази богатството му!
6) Грижи се добре за вашите деца!
7) Подчинявай му се във всичко, освен когато те задължава да не се
подчиниш на Аллах!
Има ясно противоречие в нашето общество днес по тези въпроси.
Например, ако една жена бъде поканена на гости у приятелката си, тя
облича най-хубавата си рокля и си слага най-красивите бижута, сякаш
отива на собствената си сватба. Когато се прибере вкъщи, тя сваля
бижутата и ги скрива за следващото гости, докато горкият й съпруг,
който е купил тези бижута и тази рокля, бива лишен от насладата да
види съпругата му да ги носи. Той винаги я вижда със стари дрехи, с
миризма на готвено, лук и чесън.
Ако тя е малко по-внимателна, ще осъзнае, че нейният съпруг е онзи,
който заслужава да я види с такъв красив външен вид. Ето защо, когато
съпругът ти отиде на работа, опитай се да свършиш домакинската
работа, а след това се измий, направи се красива и привлекателна и го
чакай. Когато той се върне вкъщи, види красива жена пред себе си,
открие вечерята сервирана, а дома - спретнат, любовта му към теб ще
се усили и той ще се почувства много по-привързан към теб. Това е
позволеният сихр, особено ако намерението ти да изглеждаш красива е
така да се подчиниш на Аллах и да помогнеш на съпруга си да се
въздържа да гледа чужди жени. Човек, който е сит, няма желание за
храна, но човек, който е лишен от храна, има непреодолима нужда от
нея.
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Лечение на магията за любов
1) Прочетете рукйата, посочена във втория етап (лечение), като
замените айет (2:102) с (64:14-16):
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О, вярващи, сред вашите съпруги и деца имате и врагове - пазете се
от тях! А ако се въздържите и извините, и простите - Аллах е
опрощаващ, милосърден. Вашите имоти и деца са изпитание. А при
Аллах има велика награда. Затова бойте се от Аллах, колкото ви е
по силите, и слушайте, и се покорявайте, и раздавайте за свое
добро! А който се предпази от скъперничеството на своята душа тези са сполучилите. (64:14-16)
2) В повечето случаи пациентът не припада, но крайниците му се
сковават, усеща стягане в гръдната област, получава главоболие или
болки в стомаха, особено ако е изпил предмета на магията (например
течност, смесена с вода, или по принцип някакво питие). Болният
може и да повръща. Ако почувства болки в стомаха и поиска да
повърне, прочетете следните айети от Корана върху малко вода и му
дайте да я изпие пред вас:
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И дадохме на Муса откровение: “Метни своята тояга!” И ето я поглъща онова, с което измамват! И се установи правдата, и се
провали онова, което направиха. И бяха победени там, и станаха
унизени. А магьосниците паднаха, свеждайки чела до земята в
суджуд. Казаха: “Повярвахме в Господа на световете, Господа на
Муса и Харун!” (7:117-122)
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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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И метни това, което е в десницата ти, ще погълне то стореното от
тях. Те направиха само една хитрина на магьосник. А магьосникът
не ще сполучи, където и да отиде.” (20:69)
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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)

Ако пациентът повърне жълта, червена или черна материя, то сихрът
се е развалил, хвала на Аллах! В противен случай, посъветвайте болния
да пие от водата в продължение на три седмици или повече, докато
сихрът се развали.
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Съпругата на болния не трябва да научава за лечението на съпруга си,
защото може да отиде при магьосник отново и да поиска нова магия.

Пример за лечение на магия за любов: мъж, управляван от
съпругата си
Един пациент ми каза, че е водел нормален брачен живот, докато
преди няколко месеца не започнал да се чувства странно. Той каза: „Не
мога да спра да мисля за жена си, докато съм на работа, а когато се
прибера вкъщи, започвам да я гледам. Ако имам гости, ги оставям
сами от време на време, само за да я видя. Изключително много я
ревнувам. Прекарвам много време с нея и сякаш тя ме управлява.
Когато тя отиде в кухнята, аз я следвам; когато отиде в спалнята, пак я
следвам; когато чисти къщата, пак я следвам. Не знам какво ми се
случи! Ако тя поиска нещо от мен, ще го изпълня веднага.”
Прочетох някои айети от Корана върху вода и му казах да пие от нея и
да се къпе с нея в продължение на три седмици, след което да ме
посети отново, непосредствено след този период, без съпругата му да
научава за всичко това. След три седмици той се върна и ми каза, че
нещата са се върнали към нормалното, но не напълно. Повторих
лечението и накрая той се възстанови напълно.

3) Магия за фалшиво видение на обекти (сихр ат-тахйил)
Аллах  казва: „Казаха: “О, Муса, ти ли ще мяташ, или ние да
мятаме?” Каза: “Вие мятайте!” А когато метнаха, омагьосаха очите
на хората и ги ужасиха, и показаха велика магия. И дадохме на Муса
откровение: “Метни своята тояга!” И ето я - поглъща онова, с което
измамват! И се установи правдата, и се провали онова, което
направиха. И бяха победени там, и станаха унизени. А
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магьосниците паднаха, свеждайки чела до земята в суджуд. Казаха:
“Повярвахме в Господа на световете, Господа на Муса и Харун!”
(7:115-122)
„Казаха: “О, Муса, ти ли ще метнеш, или ние първи да метнем?”
Каза: “Вие метнете!” И ето - стори му се от магията им, че техните
въжета и тояги запълзяват.” (20:65-66)

Симптоми
1) Неподвижен обект може да изглежда сякаш се движи, а подвижен
предмет да изглежда сякаш е неподвижен за зрителя.
2) Малък обект да изглежда
изглежда малък за зрителя.

голям,

а

голям

обект

да

3) Фалшиви видения на обекти. Под влиянието на магията на
магьосниците на Фараона въжетата и тоягите изглеждали за зрителите
като истински змии.

Как се постига това?
Магьосникът показва на зрителите познат обект, след това чрез
заклинания и с помощта на шейтани същият обект се появява във вид,
различен от истинския му.
Един човек ми каза, че някакъв магьосник изрекъл заклинание и
накарал яйце да се върти с голяма скорост. Друг ми каза, че магьосник
изрекъл заклинание, което накарало два камъка да се борят като овни.
Всичко това са номера, които магьосникът използва пред други хора,
за да получи пари или да покаже умение. Понякога той включва този
вид сихр в други видове. При магията за раздяла например мъжът
вижда съпругата си грозна, а при магията за любов той вижда
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обратното. Тези видове сихр се различават от шарлатанството, което
разчита на бързото движение на ръцете.

Как се разваля?
Този вид магия се разваля чрез всички видове зикр, които прогонват
джин от дадено място, като например:
1) четене на езан;
2) четене на Айет ал-Курси;
3) четене на позволен зикр за прогонване на джиновете от дадено
място;
4) изричане на бисмиллях;
при условие, че човек е с абдест. Ако вземете тези мерки и не можете
да развалите номерата на магьосника, тогава той е магьосник, който
разчита на бързите движения на ръцете си, а не е сахир в истинския
смисъл.

Пример за лечение на сихр ат-тахйил: магьосник, който
накара мусхаф (копие на Корана) да се движи
Преди известно време в един град имаше магьосник, който показваше
ловките си номера пред хората, като караше мусхаф да се движи
наоколо. Той връзвал мусхафа с лента (на която имало изписани
айети) от сура Йасин, после връзвал лентата за ключ и провисвал
мусхафа във въздуха. Прочитал някакво заклинание над мусхафа и
после му нареждал да се придвижи надясно. Мусхафът отивал
надясно по бърз и удивителен начин. После му нареждал да се
придвижи наляво, мусхафът спирал, след което тръгвал наляво по
бърз и удивителен начин, без магьосникът да движи ръцете си. Хората
го били виждали да го прави толкова много пъти, че едва не се
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впечатлили от неговите номера, особено от това, че в магията участва
и мусхаф.
Известен сред хората е фактът, че джин не може да докосне мусхаф.
Когато научих за магията на този човек, заедно с един приятел
отидохме да го видим. Бях последна година в гимназията.
Предизвиках магьосника в присъствието на хора да изпълни своите
номера с мусхафа. Хората се изненадаха да чуят такова
предизвикателство, защото бяха виждали магьосника да прави
номерата си много пъти преди това. Магьосникът завърза мусхафа с
лента от сура Йасин за ключ и хвана ключа с ръката си пред тълпата.
Казах на приятеля си да седне от едната страна на тълпата и да чете
многократно Айет ал-Курси, а аз седнах от другата страна и също
започнах да чета Айет ал-Курси тихо. След като магьосникът изрече
заклинанието си, нареди на мусхафа да тръгне надясно, но той не
помръдна. После изрече друго заклинание и му нареди да се
придвижи наляво, но мусхафът пак не помръдна. Аллах го унижи
пред тълпата и магьосникът се почувства нищожен в очите на
публиката: „Аллах ще подкрепи онези, които Го подкрепят.” (22:40)

4) Магия за лудост (сихр ал-джунун)
Хариджа ибн Салят предава, че чичо му отишъл при Пророка  и
обявил своето приемане на исляма. На връщане чичо му минал
покрай хора, които били оковали луд във вериги. Те рекли: „Беше ни
съобщено, че вашият сподвижник [Пророка ] е донесъл добро. Имаш
ли нещо, с което да излекуваш нашия луд?” Чичото на Хариджа казва:
„Прочетох ал-Фатиха и той се излекува. Дадоха ми сто овце, после се
върнах при Пратеника на Аллах , за да го осведомя за това. Той
попита: „Прочете ли нещо друго освен това?” Отговорих му
отрицателно. Той каза: „Вземи ги, защото има такива, които биха ги
взели като отплата за фалшива рукйа, а ти си прочел
истинска.” Според друго предание мъжът го излекувал, четейки ал92

Фатиха три дни, ден и нощ, и винаги когато свършвал четенето,
събирал слюнката си и поплювал.

Симптоми
1) Голяма разсеяност и липса на памет.
2) Объркана реч.
3) Изпъкнали очи и отклонения в зрението.
4) Безпокойство.
5) Неспособност да се извършва определена задача редовно.
6) Загуба на интерес към външния вид.
7) В тежките случаи болният може да каже с видимо лице на луд, че
знае къде отива, а накрая да отиде да спи на изоставено място.

Как се прави?
Джинът, на когото е възложен сихрът, влиза в човека-жертва и се
установява в мозъка му по указание на магьосника. После джинът
започва да притиска мозъчните клетки за мислене, памет и поведение
или да ги управлява по начин, който само Аллах знае. В резултат на
това симптомите се проявяват у жертвата.

Лечение на магията за лудост
1) Прочетете рукйата, спомената във втория етап (лечение).
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2) Ако болният припадне, следвайте същите стъпки, споменати погоре.
3) Ако той не припадне, повторете същата рукйа три пъти или повече.
После направете аудиозапис на следните сури и дайте указания на
болния да ги слуша два или три пъти дневно в продължение на един
месец: ал-Бакара, Худ, ал-Хиджр, ас-Саффат, Каф, ар-Рахман, ал-Мулк, алДжин, ал-Аʿля, аз-Зелзеле, ал-Хумезе, ал-Кяфирун, ал-Феляк и ан-Нас.
Имайте предвид, че болният може да се почувства зле, докато слуша
тези сури, може да припадне и джинът да проговори. Възможно е
болката да се усили през първите петнадесет дни, след което
постепенно да отслабне и напълно да отмине до края на месеца.
Тогава прочетете рукйата само за да проверите дали пациентът в
действителност се е излекувал.
4) Болният не трябва да приема успокоителни по време на лечението,
защото те биха му указали ефект.
5) Може да използвате токови удари по време на лечението, защото те
ще навредят на джина и така ще се ускори процесът на
възстановяване.
6) Периодът на лечението може да отнеме по-малко от месец, но може
да продължи и до три месеца или повече.
7) По време на лечението пациентът трябва да избягва извършването
на грехове, големи или малки, като да слуша музика, да пуши, да не
кланя намаза навреме, жените да не носят хиджаб (забрадка).
8) Ако болният почувства болка в стомаха, тогава е очевидно, че
магията е била в храната или питието му. В такъв случай прочетете
всички айети от рукйата над вода и заръчайте на пациента да пие от
нея по време на лечението, за да се предизвика магията да реагира в
стомаха му или да го накара да я повърне.
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Примери за лечение на магията за лудост
Първи случай
Група мъже дойдоха при мен с младеж, окован във вериги. Щом
младият мъж ме видя, той ритна с крак и скъса оковите, но мъжете го
сложиха на земята. Започнах да чета айети от Корана и докато го
правех, той плюеше на лицето ми. Накрая дадох на мъжете
аудиозапис с определени айети от Корана и им казах да накарват
младежа да слуша записа четиридесет и пет дни, след което да се
консултират отново с мен. След четиридесет и пет дни младият мъж,
който преди беше луд, дойде при мен в добро умствено състояние и
ми се извини за случилото се, въпреки че тогава той не осъзнаваше
какво върши. Прочетох рукйата за втори път, но нямаше никаква
реакция от негова страна, което означаваше, че се е излекувал. Попита
ме дали дължи определена садака за излекуването си. Казах му, че не е
длъжен, но му препоръчах, ако иска, да даде садака на бедните сред
съгражданите му или да говее в знак на благодарност към Аллах и че
това би било добро дело.
Втори случай
Млад мъж дойде при мен и ми обясни, че губи ума си и че не е
доволен от поведението си. Прочетох му рукйа и разбрах, че той страда
от магия за лудост, която вероятно му е била направена, тъй като той
беше на път да се ожени. Заръчах му да слуша определени айети от
Корана, които записах на аудиокасета. Също така му дадох вода, от
която да пие или с която да се мие и му казах да ме посети отново след
един месец. Около двадесет дни по-късно един негов роднина дойде и
ме осведоми, че младият мъж се е излекувал и най-после се е оженил.
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5) Магия за летаргия (сихр ал-хумул)

Симптоми
1) Обич към усамотяването.
2) Абсолютна интроспекция (затваряне в себе си).
3) Постоянно мълчание.
4) Необщителност.
5) Разсеяност.
6) Чести главоболия.
7) Тишина и постоянна сънливост.

Как се случва това?
Магьосникът изпраща джин в човек-жертва, като му дава указания да
се установи в мозъка му и да го накара да се затвори в себе си и да се
чувства самотен. Джинът прави всичко възможно да свърши тази
задача, а симптомите на този сихр се проявяват според силата
или слабостта на джина, натоварен със задачата.

Лечение
1) Прочетете рукйата.
2) Ако пациентът припадне, говорете с джина, следвайки стъпките,
посочени по-горе.
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3) Ако той не припадне, направете три аудиозаписа със следните сури
и дайте указания на болния да слуша единия запис сутрин, другия –
следобед, а третия - преди лягане, в продължение на четиридесет и пет
дни. Срокът може да бъде удължен и до шестдесет дни: ал-Фатиха, алБакара, Али Имран, Йасин, ас-Саффат, ад-Духан, аз-Зарийат, ал-Хашр, алМаʿаридж, ал-Гашийа, аз-Зелзеле, ал-Кариʿа, ал-Феляк и ан-Нас.
4) Болният, с позволението на Аллах, ще се излекува до края на
посочения период.
5) Посъветвайте пациента да избягва да приема успокоителни.
6) Ако болният почувства болки в стомаха, прочетете айетите на
рукйата върху вода и му кажете да пие от нея през споменатия период.
7) Ако пациентът има постоянно главоболие, прочетете айетите на
рукйата върху вода и му дайте указания да се изкъпва с водата на всеки
три дни през посочения период, като към водата не трябва да се
добавя друга вода или тя да се загрява. Къпането трябва да става на
чисто място.

6) Магия за кошмари и чуване на гласове (сихр ал-хауатиф)

Симптоми
1) Болният сънува кошмари.
2) Болният вижда в съня си, че някой го вика.
3) Болният чува гласове,
да види откъде идват те.

когато
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4) Болният получава много нашепвания (уесуесе).
5) Болният е много подозрителен спрямо своите приятели и роднини.
6) Болният вижда в съня си, че пада от високо.
7) Болният вижда в съня си как го преследват животни.

Как се постига това?
Магьосникът нарежда на джин да се явява на човека-жертва, както в
съня му, така и наяве, във вид на диви зверове, които го атакуват;
когато е буден, да го вика с гласове, които може да са му познати или
не; да го кара да подозира хората, както близките му, така и онези,
които не са му близки. Симптомите могат да варират според силата
или слабостта на магията. Те може да се усилят до степен на лудост
или да отслабнат до степен на нашепвания.

Лечение
1) Прочетете рукйата против сихр на болния.
2) Ако болният припадне, продължете лечението по метода, посочен
по-горе.
3) Ако той не припадне, му заръчайте да прави следното:
а) да взима абдест и да прочита Айет ал-Курси преди лягане;63
б) да съединява дланите си близо до лицето, да прочита алмуаууизатейн (сурите ал-Феляк и ан-Нас), да поплюва на дланите си и да
ги обърсва по тялото си три пъти преди лягане;64
63
64

ал-Бухари, Фетх ал-бари; Муслим
ал-Бухари, Фетх ал-бари
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в) да чете или слуша сура ас-Саффат сутрин и сура ад-Духан
преди лягане;
г) да прочита или да изслушва сура ал-Бакара на всеки три дни;
д) да прочита последните два айета от сура ал-Бакара преди
лягане;65
е) да казва следната дуа преди лягане:

ْ ُ ْ َ َ 
َ  َُ
ْ َ ْ ْ ََ َْ ْ ْ  ُ
َ
k وﻓﻚ ِرﻫ ِﺎk اﻟﻠﻬﻢ اﻏ ِﻔﺮ ِﻲﻟ ذﻧ ِﻲﺒ وأﺧ ِﺴﺊ ﺷﻴﻄ ِﺎ،ﺖ َﺟﻨ ِﻲﺒ
اﺑ وﺿﻌ
ِ ِۢ
ْ ْ
َْ َْ ّ 
َواﺟ َﻌﻠ ِﻲﻨ ِﻲﻓ اﺠ ِﺪ ِي اﻷﺒﻟ
„С името на Аллах лягам на страната си! О, Аллах, опрости греха ми,
прогони дявола ми, освободи ме от дълговете ми и ме стори да бъда
в най-високото сборище на ангелите!”;66
ж) да слуша сурите Фуссилет, ал-Фетх и ал-Джин три пъти на ден.
Тези указания трябва да бъдат следвани за период от един месец, след
което болният, с позволението на Аллах, ще се възстанови.

7) Магия за болест (сихр ал-мерад)

Симптоми
1) Постоянна болка в определена част от тялото.
2) Епилепсия.
65
66

ал-Бухари, Фетх ал-бари; Муслим
Абу Дауд
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3) Парализа на определена част от тялото.
4) Цялостна парализа на тялото.
5) Нарушение в някой от сетивните органи.
Искам да подчертая, че някои от тези симптоми могат да наподобяват
тези на нормално физическо заболяване. За да се разграничат
симптомите, лечителят трябва да прочете рукйа над болния. Ако той се
почувства замаян, скован, получи главоболие, или ако настъпи
някаква промяна в тялото на пациента по време на четенето, тогава
лечителят трябва да допусне, че тези симптоми се дължат на сихр. Но
ако болният не реагира на рукйата, тогава лечителят трябва да му
каже, че той страда от физическо заболяване, и да го посъветва да
отида не лекар.

Как се постига това?
Общоизвестно е, че мозъкът е основният регулатор на тялото. Това
означава, че всеки орган в човешкото тяло има контролен център в
мозъка, от който получава сигнали. Например, ако сложите пръста си
в огън, той изпраща бърз сигнал до сетивния център в мозъка, а след
това получава нареждане от този център да се пази от източника на
опасност. В отговор ръката ви се отдалечава от огъня. Всичко това
става за част от секундата:
„Това е творението на Аллах. Покажете Ми какво са сътворили
другите, а не Той!” (31:11)
Чрез този сихр, по нареждане на магьосника, джин се установява в
мозъка на човек, в сетивния център на слуха, зрението или в
центровете, отговорни за чувствителността на ръцете или краката. В
резултат на това, отговорът на даден крайник може да бъде един от
следните три:
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1) Джинът може, с позволението на Аллах, напълно да попречи на
сигналите да достигат определен крайник или орган. В резултат на
това, крайникът или органът може да спре да функционира, така че
болният може да ослепее, онемее, оглушее или да се парализира.
2) Джинът, с позволението на Аллах, понякога може да пречи на
сигналите да достигат определен крайник или орган, а друг път може
да ги пропуска. В резултат на това, крайникът или органът понякога
функционират, а друг път не.
3) Джинът може да стори мозъкът да изпраща бързи последователни
сигнали без никаква причина. В резултат на това, крайникът може да
изстине и да не може да се движи, дори и да не е парализиран.
Всяко зло, което човек претърпи под въздействието на сихр, е по волята
на Аллах:
„…ала с това не вредяха никому, освен с позволението на Аллах.”
(2:102)
В миналото много лекари нито са признавали всичко това, нито са
вярвали в подобни неща. Когато обаче станаха свидетели на няколко
случая, те нямаха избор освен да повярват и да се покорят на волята на
Аллах. Веднъж един лекар дойде при мен и каза: „Дойдох да се
допитам до вас за нещо, което ме шокира.” Попитах: „Какво е то?”
Той каза: „При мен дойде един мъж, който водеше парализирания си
син за лечение. След като го прегледах, установих, че той страда от
заболяване на гръбначния стълб, което според лекарите е нелечимо
нито с операция, нито по друг начин. Няколко седмици по-късно
човекът дойде и го попитах за парализирания му син. Той каза: „Слава
на Аллах, синът ми сега може да сяда и ходи.” Попитах: „Кой го
излекува?” Той отговори: „Уахид (авторът на настоящата книга).” Това
е причината да дойда при вас - да разбера как го излекувахте.”
Аз казах: „Прочетох определени айети от Корана над него. После
прочетох рукйа над олио от черен кимион (ал-хаббет ас-сеуда) и заръчах
да го втриват върху парализираните части от тялото му.”
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Лечение
1) Прочетете рукйа на болния три пъти. Ако той припадне, следвайте
стъпките, споменати по-горе.
2) Ако болният не припадне, но почувства леки промени:
а) направете аудиозапис на следните сури и заръчайте на болния
да ги слуша три пъти на ден: ал-Фатиха, Айет ал-Курси, ад-Духан, алДжин, други кратки сури от Корана, както и ал-Феляк и ан-Нас;
б) прочетете следната рукйа над олио от черен кимион и кажете
на болния сутрин и вечер да го втрива върху челото си и болезнените
части от тялото си:
• ал-Фатиха
• ал-Феляк и ан-Нас
•

 ~ } |{ z y x w v u t
£¢ ¡ 
„И низпославаме в Корана това, което е изцеление и милост за
вярващите, а на угнетителите той надбавя само загуба.” (17:82)
•

ْ َ َْ َْ ُّ ْ َ َ ُْ َ ُّ ْ َ ْ َ ُ َ َ َْ 
َ
ﺎﺳ ٍﺪ
ِ ﻦﻴ ﺣ
ِ ِۢ
ِ ﻞﻛ ﻏﻔ ٍﺲ أو ﻗ
ِ  و ِﻣﻦ،ﻞﻛ دا ٍء ﻳﺆ ِذﻳﻚ
ِ  ِﻣﻦ، واﺑ ﻳﺸ ِﻔﻴﻚ،اﺑ أر ِﻗﻴﻚ
َ ْ ُ
اﺑ ﻳَﺸ ِﻔﻴﻚ
„С името на Аллах! Аз ти чета рукйа, а Аллах ще те излекува! От
всяка болест, която ти вреди, и от всяка душа или око на завистник
Аллах ще те излекува!”

102

•

 َ َ َ
َْ
 َ َْ ْ َ َ َْْ
 َ  ُ

 ﻻ ِﺷﻔﺎء إِﻻ، واﺷ ِﻒ أﻧﺖ اﻟﺸ ِﺎﻲﻓ،ﺐ اﻛﺄس
ﻫ
ذ
أ
،
ﺎس
اﺠ
ب
اﻟﻠﻬﻢ ر
ِ
ِ ِ
ُ َ
ًﺎء َﻻ ُﻓ َﻐﺎد ُر َﺳ َﻘﻤﺎ
ً  ِﺷ َﻔ،ﺎؤ َك
ِﺷﻔ
ِ
„О, Аллах, Господарю на хората! Премахни болката и излекувай,
защото Ти Си Лечителя! Няма лек освен Твоя лек - лек, който не
оставя нито една болест неизлекувана!”
Кажете на болния да следва тези указания за период от шестдесет дни.
Ако той не се възстанови, прочетете рукйата отново и му заръчайте да
следва същите указания за същия период съгласно вашата преценка и
подобряването на здравословното му състояние.

Примери за лечение на магията за болест
Момиче, което не говори един месец
Едно момиче дойде при мен, водена от баща си и брат си. Тя не
можеше да говори и дори не можеше да отвори устата си, за да яде или
пие. Семейство й насилствено отваряше устата й, за да й дадат малко
мляко или сок. Баща й и брат й обясниха, че тя е така от тридесет и пет
дни. Прочетох й рукйа и тя проговори, слава на Аллах.

Джин, който бе сграбчил крака на жена
Една жена ми обясни, че чувства много силна болка в крака си.
Помислих, че може да страда от ревматизъм. Въпреки това й прочетох
рукйа, тъй като тя имаше затруднения в ходенето. Едва изслуша алФатиха и тя припадна. Чрез нея проговори джин, който ми каза, че е
сграбчил крака й. Казах му да си върви в името на подчинението пред
Аллах . Той излезе и жената започна да ходи нормално.
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Лицето на човек бе изкривено надясно от джин
Лицето на един мъж ясно личеше, че беше изкривено на дясната му
страна, и когато му прочетох рукйа, чрез него проговори джин, който
обясни, че мъжът му е навредил и това е била причината да изкриви
лицето му. Аз убедих джина, че мъжът не го е видял и че това, което е
сторил за отмъщение, е забранено. Подканих го да следва доброто и да
отблъсква злото. Джинът прие поканата ми и веднага, щом излезе,
лицето на мъжа се оправи.

Случай, който подложи на изпитание лекарите
Един мъж ми разказа как дъщеря му е претърпяла шок и е в кома от
два месеца. Тя можела да чува, но не и да говори, да се храни или да
движи някоя част от тялото си. Сега тя била в болница, подложена на
интензивно лечение. Един лекар ме осведоми, че всички медицински
изследвания са нормални и че не могат да разберат какво не е наред с
нея. Всичко, което бяха направили, бе да въведат една тръба в носа й,
за да може да диша, а друга в гърлото й, за да я хранят, и така
да поддържат живота й.
Обикновено не ходя при пациентите, за да ги лекувам, независимо кои
са те, и ако семейството на момичето не бе дошло при мен с послание
от един уважаван мой приятел - шейх Саид ибн Мисфир ал-Кахтани,
аз нямаше да отида при този пациент. Семейството на момичето ми
донесе документ от болницата, с който ми бе позволено да посетя
болната извън нормалното време за посещения. Отидох в болницата и
открих момичето да лежи в положение, което само Аллах  знае. Тя бе
толкова слаба и изтощена, че не можеше да движи никоя част от
тялото си освен главата си и то много бавно. Въпреки това, тя можеше
да чува и вижда. Зададох й обичайните въпроси в опит да установя
симптомите, но тя отговаряше отрицателно, така че не знаех какво не
е наред с нея. Отидох да кланям вечерния намаз, по време на който
помолих Аллах  да я излекува. Когато се върнах в болницата,
прочетох сура ал-Феляк и следната дуа, след което момичето
проговори:
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 َ َ َ
َْ
 َ َْ ْ َ َ َْْ
 َ  ُ

 ﻻ ِﺷﻔﺎء إِﻻ، واﺷ ِﻒ أﻧﺖ اﻟﺸ ِﺎﻲﻓ،ﺐ اﻛﺄس
ِ  أذ ِﻫ،اﻟﻠﻬﻢ رب اﺠﺎ ِس
َ
َُ َ ً َ َ ُ َ
ﺎء ﻻ ﻓﻐﺎ ِد ُر َﺳﻘ ًﻤﺎ
 ِﺷﻔ،ِﺷﻔﺎؤك
„О, Аллах, Господарю на хората! Премахни болката и излекувай,
защото Ти Си Лечителя! Няма лек освен Твоя лек - лек, който не
оставя нито една болест неизлекувана!”
В този момент бащата и двамата братя на момичето заплакаха от
радост. Бащата поиска да целуне главата ми, но аз му рекох: „Не
вярвай на хората, а вярвай в Аллах , защото Той е Онзи, Който
пожела дъщеря ти да бъде излекувана в този момент, и Той го стори
възможно чрез един от Своите раби.” Момичето рече: „Хвала на
Аллах!”, а после добави: „Искам да си тръгвам от болницата!”

Джин разкрива мястото, където е заровен предмет,
използван за сихр
Един млад мъж дойде при мен и обясни, че е болен. Прочетох му
рукйа, след което чрез него проговори джин, казвайки, че му е
поверена магия, направена срещу мъжа. Той ми показа магьосника, с
когото работи, и мястото, където е бил заровен сихра (под прага на
дома му). Заповядах на джина да излезе и той го стори. Семейството на
младежа отишло на мястото, указано от джина, и копало при прага.
Там открили нарязани парчета хартия с фигури по тях. Поставили ги
във вода и ефектите на магията изчезнали.
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8) Магия за кървене след мензиса (сихр ан-незиф)
Как се постига?
Този вид сихр засяга само жени. Магьосникът изпраща джин при
жената-жертва и му нарежда да предизвика кървене у нея. За да стори
това, джинът влиза в тялото на жената и се движи с кръвта във вените
и артериите. Ние сме предупредени за това движение от Пророка  в
следния хадис: „Шейтанът се движи в тялото на човека както
кръвта.”67
Когато джинът достигне до вена в матката на жената, той я уврежда
така, че тя започва да кърви. Това също е било посочено от Пророка ,
когато Хамна бинт Джахш попитала за кървенето извън периода на
менструацията: „Такова кървене е от делата на шейтана.”68
Съгласно друг хадис, такова кървене „е в резултат на увреждането на
вена от страна на шейтана, а не на нормален мензис.”69 Затова
съгласно двата хадиса кървене, което се наблюдава извън нормалния
период на мензиса, е в резултат на увреждане на някоя от вените на
матката от страна на шейтана.

Определение за сихр ан-незиф
Според учените по фикх (ислямско право) ан-незиф означава алистихада (непрекъсната менструация), а според лекарите се отнася за
кървене.
Според Ибн ас-Асир ал-истихада означава кървене след нормалния
мензис.70

ал-Бухари, Фетх ал-бари; Муслим
Според ат-Тирмизи този хадис е добър и достоверен, а според ал-Бухари – добър.
69 Ахмед и ан-Несаи го предават с добра верига от разказвачи
70 Ан-Нихая
67

68
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Това кървене може да продължи с месеци, а количеството на
изгубената кръв може да бъде различно.

Лечение
Лечителят трябва да прочете рукйата върху вода и да даде указания на
болната да се къпе с нея в продължение на три дни, след което
кървенето, с позволението на Аллах , ще спре.

Пример за лечение на сихр ан-незиф
Една жена дойде при мен и ми обясни, че има обилно кървене.
Прочетох й рукйа и й дадох да слуша аудиозапис с определени айети
от Корана. Няколко дни по-късно кървенето й спря.
Що се отнася до написването на айети от Корана върху хартия и
последващото им отмиване с вода и пиене на тази вода, то това е
позволено според Ибн Теймиййа: „Позволено е да се напишат айети
от Корана или дуи с чисто мастило, след което да се дадат на засегнат
от магия да ги отмие и да пие от водата, съгласно становището на
имам Ахмед и други учени.”71
А относно намаза, говеенето и другите богослужения на жената, която
има неспиращо кървене извън нормалната й менструация, вижте
книгите по фикх.

71

Меджму ал-фетауа
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9) Магия, възпрепятстваща брака

Как се прави това?
Лош човек отива при магьосник с молба да направи сихр срещу
дъщерята на определен човек тя да не може да се омъжи. Магьосникът
поисква нейното име, името на майка й и следа от нея (косъм или
миризма по нейна дреха). След като получи това, магьосникът започва
да прави магията и дава указания на един или повече джинове да
дебнат момичето до настъпването на подходящ момент, в който да
влязат в нея, а именно в някой от следните четири случая:
1) силен страх;
2) силен гняв;
3) силно неосъзнаване на нещата;
4) отдаване на удоволствия.
Джинът има две възможности:
1) ако успее да се всели в момичето, той ще я кара да се чувства зле при
всяко предложение за брак на мъж и ще го отхвърля;
2) ако не успее да се всели в момичето, тогава той ще използва външно
магията за въобразяване. В резултат на това кандидатите ще виждат
момичето грозно под въздействие на нашепванията на джина, а
момичето ще вижда кандидатите грозни и неподходящи.
Под влиянието на този сихр и нашепванията на джина, кандидат,
който първоначално е бил съгласен с брака, след няколко дни може да
се откаже без причина.
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В случай на силна магия, когато кандидатът влезе в къщата на
момичето, той се чувства много неудобно и вижда тъмнина пред себе
си, сякаш е в затвор, и така никога не се връща отново.
През време на периода на действие на сихра, джинът може да направи
понякога момичето да има главоболие.

Симптоми
1) Често главоболие, което продължава въпреки приетите лекарства.
2) Силно стягане в гръдната област, особено в интервала между
следобед и полунощ.
3) Болната вижда своя кандидат грозен.
4) Разсеяност.
5) Безпокойство по време на сън.
6) Чести болки в стомаха.
7) Болка в долната част на гърба.

Лечение
1) Лечителят трябва да прочете рукйата, посочена по-горе. Ако болната
припадне и чрез нея проговори джин, следвайте същите стъпки, както
е посочено по-горе.
2) Ако болната не припадне, но почувства промяна в тялото си,
посъветвайте я да прави следното:
а) да носи хиджаб (забрадка);
б) да кланя намаза си навреме;
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в) да не слуша песни или музика;
г) преди лягане да взима абдест и да прочита Айет ал-Курси;
д) преди лягане да съединява дланите близо до лицето си, да
прочита ал-муаууизатейн (сурите ал-Феляк и ан-Нас), след което да
поплюва върху дланите си и да обтрива тялото си три пъти;
е) веднъж дневно да слуша аудиозапис с продължителност един
час, на който многократно е записан Айет ал-Курси;
ж) веднъж дневно да слуша аудиозапис с продължителност един
час, на който многократно са записани сурите ал-Ихляс, ал-Феляк и анНас;
з) да пие от вода, над която лечителят е прочел рукйа, а също така
веднъж на всеки три дни да се изкъпва с тази вода;
и) след сутрешния намаз да прочита 100 пъти:

ّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ   َ ٰ ٓ َ
ٌ ٍء ﻗَ ِﺪﻳﺮn
ْ َ ﻞﻛ
ِ  اﻟﻤﻠﻚ و اﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﺒﻟ، ﺮﺷﻳﻚ
ِ ﻻ إِ إِﻻ اﺑ وﺣﺪه ﻻ
„Няма друг бог освен Аллах, Един е Той, няма съдружник! Негово е
владението и за Него е прославата! Той за всяко нещо има сила!”
Тези предписания трябва да се следват един месец, след което:
1) симптомите, с позволението на Аллах, може да изчезнат, защото
болестта може да се е излекувала с развалянето на магията; или
2) болките може да се засилят, а също и симптомите. В този
случай прочетете рукйата, посочена по-горе. Тогава, с позволението на
Аллах , болната ще припадне и трябва да се следва лечението,
посочено по-горе.
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Пример за лечение на магия, възпрепятстваща брака: жена
се съгласява да се омъжи, но на следващата сутрин се
отказва
Един младеж ми разказа за момиче, чийто характер бил странен. Ако
някой й предложел да се омъжи за него, тя се съгласявала и се радвала,
че ще го стори, но на следващата сутрин тя променяла решението си и
отказвала да се омъжи без да изложи причина за отказа си. Това се
повторило няколко пъти до степен, че хората станали подозрителни.
Прочетох рукйата, посочена по-горе, и чрез момичето проговори
женски джин:
В: „Коя си ти?”
О: „Аз съм... (не мога да си спомня името й)”
В: „Защо се всели в това момиче?”
О: „Защото я обичам!”
В: „Но тя не те харесва. Какво искаш от нея?”
О: „Не искам тя да се омъжва.”
В: „Какво й стори?”
О: „Всеки път, когато кандидат дойдеше при нея и тя се съгласеше да
се омъжи, аз я заплашвах в съня й, че ще направя това и това с нея, ако
тя се омъжи.”
В: „Каква е твоята религия?”
О: „Ислям.”
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В: „Това е забранено, защото Пророка  е казал: „Човек не трябва да
вреди на своя брат мюсюлманин като отнема негово право.”72, а това,
което правиш на това момиче, е в нейна вреда.”
Джинът се убеди в това, което казах, и тя остави момичето, което
възвърна нормалното си съзнание.

Важни факти за магията
1) Симптомите могат да са подобни на тези при лудост.
2) Постоянните болки в стомаха показват, че пациентът е изял или
изпил магията, направена срещу него.
3) Лечението с Коран е задоволително, при условие че:
а) лечителят е праведен човек;
б) пациентът е уверен и убеден в ефективността на лечението с
Коран.
4) Повечето видове сихр имат един и същ често срещан симптом:
усещане за стягане в гръдната област, особено нощем.
5) Разкриването на мястото, където е заровен предмета на магията,
може да стане чрез:
а) информацията, дадена от джина, на когото е поверена
магията. Въпреки това, не му вярвайте, докато не изпратите някого да
потърси сихра на мястото, посочено от джина. Ако сихрът бъде открит,
значи джинът казва истината, в противен случай лъже.
б) кланяне на два ракята намаз в последната трета на нощта от
страна на пациента или лечителя по начин, изпълнен с вяра, мир и
покорство. По време на този намаз пациентът или лечителят
72

Ибн Маджа
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трябва да отправи дуа към Аллах  да му покаже мястото, където се
намира магията. Човек може да види по време на сън, да има усещане
или да бъде силно убеден къде е заровена магията. Ако това бъде
постигнато, човек трябва да благодари много на Аллах .
6) Лечителят може да прочете рукйата над олио от черен кимион и да
даде указания на болния да го втрива по болезнените или засегнатите
части от тялото сутрин и вечер. Това е валидно за всички видове сихр.
Пророка  е казал: „Черният кимион (ал-хаббет ас-сеуда) е лек за всяка
болест освен смъртта.”73
В някои страни ал-хаббет ас-сеуда е известна като хаббет ал-барака, а в
други – като шануджи шуниз. Според преданието на Муслим: „Има лек
за всяка болест в черния кимион (ал-хаббет ас-сеуда) освен за смъртта.”74

Момиче, чието зрение бе върнато от Аллах  на мястото,
на което е била заровена магията
Веднага щом прочетох рукйа на момичето, разбрах, че тя е засегната от
силна магия. Тя ми обясни, че вижда призраци, както насън, така и
наяве. Посъветвах семейството й да следва определено лечение, след
което ефектите на сихра, с позволението на Аллах , ще изчезнат. Те
се чудеха дали има начин да открият мястото, където е заровен
предмета на магията. Казах им, че най-добрият начин да го открият, е
като отправят дуа с покорство пред Аллах, особено в последната
третина на нощта, тъй като това е време, в което дуите се приемат и
когато Аллах  спуска милостта Си до най-ниското небе.
В действителност, момичето станало в последната трета на нощта,
както семейството й ми съобщи, кланяло намаз и с покорство
отправило дуа към Аллах . След това една нощ тя видяла в съня си
как някой я хваща за ръката и я отвежда до мястото, където е бил
заровен сихрът. На сутринта тя разказала съня на семейството си,
73
74

ал-Бухари; Муслим
Муслим
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които отишли на мястото, видяно в съня,
магията. Унищожили я и така момичето се възстанови.
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и

открили

СЕДМА ГЛАВА
ЛЕЧЕНИЕ НА СИХР АР-РАБТ
(проблеми с ерекцията по време на полово сношение)

Определение за ар-рабт
Ар-рабт е неспособността на физически годен и здрав мъж да
осъществи полово сношение със съпругата си. Преди да обсъдим
причините за ар-рабт, трябва да знаем как се получава ерекцията на
пениса.

Физиология на сексуалността при мъжете
Пенисът е месест, жилест орган. Той получава ерекция, когато
напълни с кръв, и се свива, когато кръвта се оттече.

се

Фази на ерекцията
1) Когато един мъж е полово възбуден, тестисите му се активизират и
освобождават хормони в кръвта. Когато хормоните достигнат високи
нива, те ускоряват сърдечната дейност, а кожата пламва.
2) Половите хормони достигат до съответния център в мозъка,
активирайки отново производството на хормони чрез положителна
обратна връзка.
3) Центърът за половата възбуда в мозъка се стимулира и изпраща
сигнали до специални полови нерви в гръбначния мозък. Клапа, която
обикновено е затворена при отсъствието на полова възбуда, се отваря
и в пещеристите тела на пениса навлиза кръв и когато кръвта достигне
високо налягане, се получава ерекция.
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Как се прави сихр ар-рабт?
Джинът, на когото е поверена магията, се установява в мозъка на мъжа,
в центъра за половата възбуда, който изпраща сигнали до половите
органи и позволява на половите органи да функционират нормално.
Когато обаче мъжът отиде при жена си с намерението да осъществи
полово сношение, джинът разстройва центъра за половата възбуда в
мозъка и блокира изпращането на сигнали до органите, отговорни за
навлизането на кръв в пениса за получаването на ерекция. Кръвта в
пениса намалява бързо и той се свива.
Например един мъж може да бъде с еректирал пенис по време на
любовната игра със съпругата си. Когато обаче е на път да осъществи
половото сношение, пенисът му изгубва ерекция, а както знаем
ерекцията е основен елемент в осъществяването на полово сношение.
Понякога мъж с две съпруги може да бъде засегнат от сихр ар-рабт, но
само когато е с едната съпруга. Това става, защото джинът на този вид
сихр пречи на центъра за полова възбуда само когато мъжът се
приближи до тази конкретна жена.

Ар-рабт при жените (полова фригидност)
Точно както мъж може да страда от ар-рабт (проблеми с ерекцията) и
да не е в състояние да осъществи полово сношение със съпругата си,
жена също може да страда от ар-рабт (фригидност). Има пет вида аррабт при жените:
1) Рабт ал-мен (обструкция). Това е, когато една жена не позволява на
съпруга си да осъществи полово сношение с нея, като плътно
съединява краката си и възпрепятства пениса на мъжа да влезе в
нейното влагалище. Тази реакция е несъзнателна и отвъд нейния
контрол. Един млад мъж, чиято жена била засегната от този вид сихр,
критикувал съпругата си за държанието й, при което тя му обяснила,
че не може да се контролира. Казала му преди половия акт да сложи
железни скоби между краката й, които да ги държат раздалечени. Той
сторил това, но всичко било напразно. После му казала да й постави
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инжекция с лекарство, когато поиска да осъществи полово сношение с
нея. Това проработило, но така само единият от партньорите се
облагодетелствал.
2) Рабт ат-тебеллюд (липса на полово усещане). Джинът, на когото е
поверена магията, се установява в мозъчния център на жената,
отговорен за половите усещания, и й причинява загуба на половото
усещане в момента на полов акт със съпруга й. В резултат на това, тя
не чувства полово удоволствие и не реагира на съпруга си. Тялото й
остава безчувствено, дори мъжът й да прави с нея това, което тя
поиска. При този вид сихр жлезите не освобождават секрета, който
смазва влагалището, и така не може да се осъществи полово сношение.
3) Рабт ан-незиф (кървене по време на полово сношение). Различава се
от сихр ан-незиф в един аспект. Докато рабт ан-незиф се ограничава
само по време на полово сношение, сихр ан-незиф може да продължи с
дни. При този вид сихр джинът причинява тежки кръвоизливи у
жената по време на полов акт със съпруга й и по този начин не
позволява на мъжа да осъществи полово сношение с жена си. Веднъж
един човек, който беше войник, ми каза, че всеки път, когато се
прибере вкъщи за празниците, съпругата му започва да кърви, веднага
щом той влезе у дома. Кървенето продължавало през време на
отпуската му, която е около пет дни, и спирало веднага щом той се
върне на работа.
4) Рабт ал-инсидад (запушване във влагалището). При този вид рабт
мъжът среща пречка от плът във влагалището, която предотвратява
проникването на пениса в него и така не може да се осъществи полово
сношение.
5) Рабт ат-тагуир (загуба на девствеността). Това е, когато мъж се
ожени за девствена жена, но в първата им брачна нощ той открие, че
тя не е девствена. В резултат на това се появяват подозрения за
миналото на момичето. След като обаче магията се развали,
девствеността й се възвръща.
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Лечение на рабт при мъже
Първи метод
Прочетете рукйата, спомената в началото на Шеста глава. Ако чрез
пациента проговори джин, попитайте го за мястото, на което е
заровена магията. Ако го стори, унищожете магията и поискайте от
джина да излезе от тялото на болния. След като той излезе, сихрът ще
се развали. Ако обаче след прочитане на рукйата джинът не иска да
говори, използвайте другите методи.

Втори метод
Прочетете следните айети няколко пъти над вода и дайте указания на
болния да пие от нея и да се изкъпва с нея няколко дни:

 É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼
 Ô  Ó Ò  Ñ Ð Ï     Î Í Ì Ë Ê
 FEDCBA ÙØ×ÖÕ
IH G
И дадохме на Муса откровение: “Метни своята тояга!” И ето я поглъща онова, с което измамват! И се установи правдата, и се
провали онова, което направиха. И бяха победени там, и станаха
унизени. А магьосниците паднаха, свеждайки чела до земята в
суджуд. Казаха: “Повярвахме в Господа на световете, Господа на
Муса и Харун!” (7:117-122)

118

  c b a ` _^ ] \ [Z Y X W V  U T S
nm l k j i h g f e d
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)

 x  w v u ts r q p on m l k j i h
z y
И метни това, което е в десницата ти, ще погълне то стореното от
тях. Те направиха само една хитрина на магьосник. А магьосникът
не ще сполучи, където и да отиде.” (20:69)

Трети метод
Смачкайте седем листа от зелен лотос и ги сложете в съд с вода.
Приближете съда близо до устните си и разбърквайте смачканите
листа, докато четете Айет ал-Курси и сурите ал-Феляк и ан-Нас. Дайте
указания на болния да пие от водата и да се къпе с нея няколко дни,
без да добавя друга вода и без да я затопля. Ако болният поиска да
затопли водата, то нека да използва топлината на слънцето. По време
на къпането водата не трябва да се излива на мръсно място. С това, по
волята на Аллах, магията ще се развали и болният ще се излекува от
ар-рабт. Може да се излекува още след първото изкъпване.
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Четвърти метод
Прочетете рукйата и следния айет в ухото на болния:

kj i h g f e d  c b



И ще преценим всяко дело, което те са извършили, и ще го
превърнем в разпиляна прах. (25:23)
Повторете го сто или повече пъти, докато крайниците на пациента не
се сковат. Четете тази рукйа няколко дни, докато болният се почувства
нормално. Тогава бъдете сигурни, че сихрът, по волята на Аллах , е
бил развален.

Пети метод
Ал-Хафиз предава във Фетх ал-бари: „Няма лошо в това да се използва
арабска нушра, което означава болният да вземе листа от дясната и
лявата страна на едно дърво, да ги смачка и да ги сложи във вода, след
което да прочете рукйа [Айет ал-Курси, ал-Феляк и ан-Нас] над водата и
да се изкъпе с нея.”75

Шести метод
Наберете пролетни цветя, диви и градински, после ги сварете в съд с
чиста вода. Изчакайте водата да се утаи, прочетете Айет ал-Курси, алФеляк и ан-Нас над нея, след което болният да се изкъпе с водата. С
позволението на Аллах, той ще се излекува.76

75
76

ал-Бухари, Фетх ал-бари
ал-Бухари, Фетх ал-бари
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Седми метод
Прочетете Айет ал-Курси, ал-Феляк, ан-Нас и следните дуи над съд с
вода, после болният да пие от нея и да се къпе с нея в продължение на
няколко дни. С позволението на Аллах, той ще се излекува:

َْ
ُ َ  َ َ َ
 َ َْ ْ َ َ َْْ
 َ  ُ
ً ِﺷ َﻔﺎء،ﺎؤ َك

 ﻻ ِﺷﻔﺎء إِﻻ ِﺷﻔ، واﺷ ِﻒ أﻧﺖ اﻟﺸ ِﺎﻲﻓ،ﺐ اﻛﺄس
ِ اﻟﻠﻬﻢ رب اﺠ
ِ  أذ ِﻫ،ﺎس
ًَﻻ ُﻓ َﻐﺎد ُر َﺳ َﻘﻤﺎ
ِ
„О, Аллах, Господарю на хората! Премахни болката и излекувай,
защото Ти Си Лечителя! Няма лек освен Твоя лек - лек, който не
оставя нито една болест неизлекувана!”

ْ َ َْ َْ ُّ ْ َ َ ُْ َ ُّ ْ َ ْ َ ُ َ َ َْ 
َ
ﺎﺳ ٍﺪ
ِ ﻦﻴ ﺣ
ِ ِۢ
ِ ﻞﻛ ﻏﻔ ٍﺲ أو ﻗ
ِ  و ِﻣﻦ،ﻞﻛ دا ٍء ﻳﺆ ِذﻳﻚ
ِ  ِﻣﻦ، واﺑ ﻳﺸ ِﻔﻴﻚ،اﺑ أر ِﻗﻴﻚ
َ ْ ُ
اﺑ ﻳَﺸ ِﻔﻴﻚ
„С името на Аллах! Аз ти чета рукйа, а Аллах ще те излекува! От
всяка болест, която ти вреди, и от всяка душа или око на завистник
Аллах ще те излекува!”

َ ُ ُ
  
َ ﻜﻠ
َﺮﺷ َﻣﺎ َﺧﻠَﻖ
ّ َ ﺎﻣﺎت ِﻣ ْﻦ
اﺤﻛ
اﺑ
ﺎت
ﻤ
أﻋﻮذ ِﺑ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
„Търся закрила чрез съвършените слова на Аллах от злото, което е
сътворил!”

َْ
َ ْ َ َ ُّ ُ َ َ  
ُاﻟﺴﻤﻴﻊ
 اﻷ ْرض َو َﻻ ﻲﻓ
  َو ُﻫ َﻮ,اﻟﺴ َﻤﺎ ِء
ٌ
ْ
ء ِﻲﻓn ي ﻻ ﻳﺮﻀ ﻣﻊ اﺳ ِﻤ ِﻪeا
ِ
ِ اﺑ
ِ
ِ ِۢ
ِ
ُ اﻟْ َﻌﻠ
ﻴﻢ
ِ
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„С името на Аллах, с Чието име нищо не вреди нито на земята, нито
на небето! Той е Всечуващия, Всезнаещия!”

Осми метод
Напишете долния айет върху чиста чиния с чисто мастило, отмийте
написаното с олио от черен кимион, след което болният да пие от него
и да го втрива върху гърдите и челото си в продължение на три дни. С
позволението на Аллах сихр ар-рабт ще се развали.

 É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼
 Ô  Ó Ò  Ñ Ð Ï     Î Í Ì Ë Ê
 FEDCBA ÙØ×ÖÕ
IH G
И дадохме на Муса откровение: “Метни своята тояга!” И ето я поглъща онова, с което измамват! И се установи правдата, и се
провали онова, което направиха. И бяха победени там, и станаха
унизени. А магьосниците паднаха, свеждайки чела до земята в
суджуд. Казаха: “Повярвахме в Господа на световете, Господа на
Муса и Харун!” (7:117-122)
Според Ибн Теймиййа е позволено болен мюсюлманин да напише
айети от Корана или дуи върху съд (например чиния и др.), да отмие
написаното (с вода/олио от черен кимион) и да изпие
водата/олиото.77

77

Меджмуʿ ал-фетауа
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Девети метод
Напишете рукйа върху чист съд с чисто мастило (с шафран например),
отмийте написаното с вода, след което болният да пие от водата и да
се къпе с нея в продължение на няколко дни. С позволението на
Аллах, магията ще се развали.

Разлика между ар-рабт, ал-аджз ал-джинси (импотентност)
и аз-зуф ал-джинси (полова слабост)
Ар-рабт
Мъжът, засегнат от този вид магия, се чувства способен да извърши
полово сношение с жена си. Пенисът му дори е в ерекция, когато той е
далеч от съпругата си. Приближи ли я обаче, пенисът му се свива и не
е в състояние да осъществи полово сношение.

Ал-аджз ал-джинси (импотентност)
Мъжът е неспособен да осъществи полово сношение с жена си, тъй
като пенисът му не може да достигне ерекция, независимо дали когато
мъжът е далеч от съпругата си, или близо до нея.

Аз-зуф ал-джинси (полова слабост)
Мъжът може да осъществи полово сношение с жена си само след дълъг
период на въздържание. Половият акт трае кратко време, след което
пенисът губи ерекция.
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Лечение на ар-рабт, ал-аджз ал-джинси (импотентност) и
аз-зуф ал-джинси (полова слабост)
За лечението на ар-рабт се отнесете до деветте метода, споменати погоре. Що се отнася до ал-аджз ал-джинси (импотентност), тя се лекува от
лекари (ако е възможно това). При аз-зуф ал-джинси (полова слабост)
използвайте следното лечение:
1) Смесете един килограм чист мед с двеста грама гиза меликет аннахл (пчелно млечице).78
2) Над сместа прочетете сурите ал-Фатиха, аш-Шерх (№94), Айет
ал-Курси, ал-Феляк и ан-Нас.
3) Болният да приема три лъжици от сместа сутрин на гладно,
една лъжица – преди обед, и една лъжица - един час преди вечеря.
4) Лечението да се продължи един или два месеца в зависимост
от степента на половата слабост. По волята на Аллах, магията ще се
развали.

Видове стерилитет (безплодие) и причините за него
Стерилитет при мъжете
Съществуват два вида:

За предпочитане е медът да е пресен, тъй като той се консервира в хладилник и
хранителната му стойност намалява с времето, докато изчезне напълно. Има три вида
пчелно млечице, изброени по-долу по реда на тяхното качество:
1) ал-гиза ал-джебели – най-високо качество; среща се в някои райони на Йемен и
Саудитска Арабия
2) ал-гиза ал-мисри – египетско производство
3) ал-гиза ат-турки – турско производство
4) за износ

78
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1) Органичен стерилитет. Този вид може да се лекува от лекари.
2) Стерилитет, причинен от магия. Този вид се причинява от джин,
намиращ се в тялото на човек. Той се лекува с Коран и дуа към Аллах
.
За да бъде плодовит един мъж е необходимо в един кубичен
сантиметър сперма да има най-малко двадесет милиона
сперматозоида. Понякога джин може да увреди един от тестисите,
които произвеждат сперматозоиди, като го притисне, или по друг
начин, така че тестисът да не може да произведе необходимото
количество сперма за оплождането на яйцеклетка. В други случаи
джинът може да предизвика смъртта на сперматозоидите преди те да
узреят и така мъжът остава стерилен.

Разлики между органичния стерилитет и стерилитета,
причинен от магия
Стерилитетът, причинен от сихр, има следните симптоми:
1) стягане в гърдите, което започва следобед и може да продължи до
полунощ;
2) разсеяност;
3) болка в долната част на гръбначния стълб;
4) неспокоен сън;
5) сънуване на кошмари.

Стерилитет при жените
Съществуват два вида:
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1) Органичен стерилитет.
2) Стерилитет, причинен от магия. Джинът се установява в матката на
жената и унищожава яйцеклетката, така че оплождане не може да се
осъществи. Понякога джинът може да позволи да се осъществи
оплождане и жената да забременее, но след няколко месеца от
бременността той уврежда вена в матката, което води до кървене и
помятане. Повтарящи се спонтанни аборти, които жените са имали в
миналото, в по-голямата си част са били причинени от джинове.
Подобни случаи обаче са били излекувани. Присъствието на джинове
в тялото на човека се потвърждава и от хадиса: „Шейтанът се движи в
тялото на човека както кръвта.”

Лечение на стерилитет
1) Слушане на рукйата на аудиозапис три пъти дневно.
2) Четене или слушане на сура ас-Саффат сутрин.
3) Четене или слушане на сура ал-Мааридж преди лягане.
4) Лечителят трябва да прочете следните сури и айети над олио от
черен кимион, след което пациентът да втрива олиото върху гърдите,
челото и гръбнака си преди лягане: ал-Фатиха, Айет ал-Курси,
последните айети на ал-Бакара и Али Имран.
5) Лечителят трябва да прочете същите айети над чист мед, след което
болният да приема по една лъжица от него всяка сутрин на гладно.
Болният трябва да следва този курс на лечение в продължение на
няколко месеца, спазвайки заповедите на Аллах по отношение на
позволеното и забраненото, за да бъде причислен към правдивите
вярващи, които Аллах лекува с Корана, както показва следният айет:
„И низпославаме в Корана това, което е изцеление и милост за
вярващите…” (17:82)
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Всъщност доста случаи на хора с този вид стерилитет са били
излекувани по волята на Аллах.

Лечение на преждевременна еякулация
Преждевременната еякулация може да бъде природна и може да се
лекува от лекарите като се използват няколко техники, сред които са:
1) използване на кремове, които да намаляват усещането;
2) съветване на пациента да мисли за други неща по време на половото
сношение;
3) съветване на пациента да реши няколко математически задачи по
време половото сношение.
Преждевременната еякулация може да бъде причинена и от възбуда,
предизвикана от джин в простатната жлеза. Това може да се излекува с
четене на следното най-малко три месеца:
1) казване 100 пъти след сутрешния намаз:

ّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ   َ ٰ ٓ َ
ٌ ٍء ﻗَ ِﺪﻳﺮn
ْ َ ﻞﻛ
ِ  اﻟﻤﻠﻚ و اﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﺒﻟ، ﺮﺷﻳﻚ
ِ ﻻ إِ إِﻻ اﺑ وﺣﺪه ﻻ
„Няма друг бог освен Аллах, Един е Той, няма съдружник! Негово е
владението и за Него е прославата! Той за всяко нещо има сила!”
2) четене или слушане на сура ал-Мулк преди лягане;
3) четене на Айет ал-Курси три пъти на ден;
4) четене на следните дуи три пъти сутрин и три пъти вечер:

َ َ
َ ُ ُ
  
َ ﻜﻠ
ّ َ ﺎﻣﺎت ِﻣ ْﻦ
ﺮﺷ َﻣﺎ ﺧﻠ َﻖ
اﺤﻛ
اﺑ
ﺎت
ﻤ
ِ
ِ ِ ِ أﻋﻮذ ِﺑ
ِ
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„Търся закрила чрез съвършените слова на Аллах от злото, което е
сътворил!”

َْ
َ ْ َ َ ُّ ُ َ َ  
ُاﻟﺴﻤﻴﻊ
  َو ُﻫ َﻮ,اﻟﺴ َﻤﺎ ِء
 اﻷ ْرض َو َﻻ ﻲﻓ
ٌ
ْ
ﻲﻓ
ء
n
ي ﻻ ﻳﺮﻀ ﻣﻊ اﺳ ِﻤ ِﻪeا
ِ اﺑ
ِ
ِ
ِ ِۢ
ِ
ِ
ُاﻟْ َﻌﻠﻴﻢ
ِ
„С името на Аллах, с Чието име нищо не вреди нито на земята, нито
на небето! Той е Всечуващия, Всезнаещия!”

َ ُ ُ َ
 َ ْ َ ُّ ْ َ  َ َ َْ َ ُّ ْ   
َ
ﻦﻴ ﻻﻣ ٍﺔ
ِ أﻋﻮذ ِﺑﻜ ِﻠﻤ
ِ ﺎت
ٍ ﻞﻛ ﺷﻴﻄ
ٍ ﻞﻛ ﻗ
ِ  و ِﻣﻦ،ﺎن وﻫﺎﻣ ٍﺔ
ِ اﺑ اﺤﻛﺎﻣ ِﺔ ِﻣﻦ
„Търся закрила чрез съвършените слова на Аллах от всички
шейтани и вредители и от уроките на всички зли очи!”

Общи защитни мерки срещу магия
Обикновено ар-рабт се случва на млад мъж при женитбата му, особено
ако той живее в общност, в която има магьосници. Въпросът, който се
задава, е: може ли булката и младоженецът да бъдат предпазени от
всяка магия, направена срещу тях, преди брака им? Отговорът е: да, и
по-долу аз ще изброя списък с предпазни мерки. Но преди това, бих
искал да споделя с вас следната случка.
Имало един праведен младеж, който приканвал своите съграждани
към исляма, както в неговия град, така и извън него. Обикновено той
изнасял проповеди, които призовали хората към чисто единобожие и
чиста вяра. Той също ги предупреждавал да не ходят при магьосници
и им обяснявал, че магията е форма на неверие, а магьосникът е
противен човек, който показва враждебност спрямо Аллах  и
Неговия Пратеник . В града имало магьосник, който бил известен

128

сред хората. Всеки път, когато мъж искал да се ожени, той отивал при
него и му казвал: „Ще се оженя на еди-кога си. Какво е твоето искане?”
Магьосникът поисквал пари, а мъжът без колебание му ги давал. В
противен случай, щял да го накаже, като направи сихр ар-рабт, което
ще му попречи да осъществява полово сношение с новата си съпруга.
В този случай мъжът нямало да има друг избор освен да се върне при
магьосника и да поиска от него да развали магията, но тогава цената
щяла да се удвои.
Праведният младеж се борел против този магьосник публично и
разкривал злото му от минберите на джамиите, а също и на частни и
обществени събирания. Той разкривал името му и предупреждавал
хората да не ходят при него. Младият мъж бил ерген и хората чакали
сватбения му ден, за да видят отговора на магьосника и дали
праведният младеж ще може да се предпази от него.
Младият мъж в крайна сметка се оженил, но преди първата брачна
нощ той дойде и ми разказа всичко. Рече ми: „Магьосникът заплаши,
че ще ми навреди, и сега хората чакат да видят кой ще бъде
победителят. Какво мислите? Можете ли да ми кажете някакви
защитни мерки срещу сихр, имайки предвид, че той ще даде всичко от
себе си, за да направи най-ефективната магия, защото аз го унижавах
толкова много пред хората?”
Аз казах: „Да, с позволението на Аллах, мога, но при едно условие.”
Той попита: „Какво е то?”
Аз казах: „Кажи на магьосника: „Аз ще се оженя еди-кога си.
Предизвиквам те да направиш всичко, каквото можеш, но ако не
успееш, доведи който можеш от магьосниците и разгласи публично
всичко това!”
Младият мъж ме попита колебливо: „Сигурен ли сте в това, което
казвате?”
Отговорих му: „Да, сигурен съм. Защото победата е за вярващите, а
унижението е за нечестивците!”
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В действителност младият мъж изпратил съобщение на магьосника, че
го предизвиква да направи всичко, каквото може, и го уведомил за
сватбения му ден. Хората очаквали с нетърпение този труден ден.
Дадох на младежа някои защитни мерки, които ще изброя по-долу.
Младият мъж в крайна сметка се ожени и осъществил първото си
полово сношение без да бъде засегнат от магията на магьосника или от
коварството на друг измамник. Всички хора били шокирани и
изумени от това събитие, което било победа за вярата, доказателство за
непоколебимостта на нейните последователи и за защитата им от
страна на Аллах от хората на лъжата. Тази случка издигна младия мъж
в очите на семейството му и местните хора и навреди на репутацията
на магьосника.
Аллах е велик, слава Нему и победата се постига само чрез Него!
По-долу са изброени петнадесет защитни мерки.

Първа мярка: фурми
Яжте по седем фурми сутрин на гладно, преди каквато и да е друга
храна. За предпочитане са фурмите от Медина (аджуа). Ако това не е
възможно, яжте каквито и да е други сухи фурми, защото Пророка  е
казал: „Който изяжда седем фурми всяка сутрин преди да е ял друга
храна, няма да бъде засегнат от отрова или магия.”79

Втора мярка: абдест (уду)
Магията не повлиява на човек, което е с абдест, защото той е защитен
от ангел, изпратен от Всемилостивия. Ибн Аббас  предава, че
Пророка  е казал: „Измийте тези тела и Аллах  ще ви измие. Няма
раб, който да си ляга с абдест, и ангел да не го придружава в дрехите
79
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му; и няма миг, в който той да направи движение в леглото си, и
ангелът да не каже: „О, Аллах, опрости Своя раб, защото той спи в
чисто състояние!”80

Трета мярка: кланяне на намаз групово
Кланянето на намаз в група (джемаат) укрепва мюсюлманина срещу
шейтана, а пренебрегването на това дава възможност на шейтана да
вземе надмощие. А когато шейтанът властва над човек, той му
наврежда с магия и с други неща, които лесно може да направи. Абу
ад-Дарда  предава, че е чул Пророка  да казва: „Няма трима души в
един град или село, които не кланят групово намаз, и шейтанът да
няма надмощие над тях. Стойте с общността, защото вълкът хваща
самата овца, отдалечила се от стадото.”81

Четвърта мярка: кияму-л-лейл (кланяне на допълнителен
среднощен намаз)
Който иска да се защити от магии, трябва да кланя намаз през нощта.
Пренебрегването на това позволява на шейтана да вземе власт над
човека. Ако той успее, тогава вие ще се превърнете в разсадник за
ефекта на магията върху вас. Ибн Месуд  предава: „Когато Пророка
 бе запитан за човек, който е спал до сутрешния намаз без да е станал
за кияму-л-лейл [през нощта], той каза, че шейтанът е уринирал в ухото
на този човек.”82
Саид ибн Менсур  предава, че Ибн Умар  е казал: „Няма човек,
който да се е събудил сутрин, без да е кланял намаза уитр [през

ат-Таберани, ал-Аусат. Според ал-Мунзири веригата на предаване е много добра.
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нощта], и въже с дължина седемдесет аршина да не бъде поставено на
главата му на сутринта.”83

Пета мярка: истиʿазе (търсене на закрила при Аллах 
преди влизане в тоалетна)
Мюсюлманинът трябва да потърси закрила при Аллах , когато влиза
в тоалетната, защото шейтанът се възползва от присъствието му там, за
да му навреди на това мръсно място, което е домът на джиноветешейтани. Веднъж един джин ми каза, че се е вселил в човек, защото
той не е потърсил закрила при Аллах , когато е влизал в тоалетната.
Аллах  обаче ме подкрепи и аз изкарах този джин от човека.
Веднъж друг джин ми каза, че Аллах  ни е дал силно оръжие, с което
да ги надвиваме, но ние не го използваме. Попитах го какво е то, а той
каза: „Дуите, определени от Пророка ”.
Потвърдено е, че Пророка  е казвал следната дуа при влизане в
тоалетната:

ْ َ ْ ُْ َ َ ُ ُ َ ّ  ُ 
َ
َ
ﺚ
ِ ﺚ واﺨﻟﺒﺎ ِﺋ
ِ  أﻋﻮذ ِﺑﻚ ِﻣﻦ اﺨﻟﺒkِ ِاﻟﻠﻬﻢ إ
„О, Аллах, търся закрила при Теб от мъжките и женските
шейтани!”84

Шеста мярка: търсене на закрила при Аллах при започване
на намаза
Джубейр ибн Мутим  предава: „Видях Пророка  да казва три пъти:

83
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ً َ َ ً َ ْ ُ  َ َ ْ ُ َ ً َ  ُ ْ َْ َ ً َ ُ َ ْ َ ُ 
اﺑ ﺑﻜﺮة وأ ِﺻﻴﻼ
ِ  وﺳﺒﺤﺎن،ﺑ ﻛ ِﺜﺮﻴا
ِ ِ  واﺤﻟﻤﺪ،اﺑ أﻛﺮﺒ ﻛ ِﺒﺮﻴا
„Аллах е Най-велик! Цялата възхвала е за Аллах! Слава на Аллах и
сутрин, и вечер!”
а след това:

َْ ْ
ْ ََ ََْ
ْ  َ  ُ ُ َ
َ

ﻴﻢ ِﻣﻦ ﻏﻔ ِﺨ ِﻪ وﻏﻔ ِﺜ ِﻪ وﻫﻤ ِﺰ ِه
ِ ﺎن اﻟﺮ ِﺟ
ِ أﻋﻮذ ِﺑ
ِ ﺎﺑ ِﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄ
„Търся закрила при Аллах от прокудения шейтан – от неговата
надменност, поезия и лудост!”85

Седма мярка: предпазване на съпругата от магия по време
на женитбата
Скоро след подписването на брачното съгласие мъжът трябва да
сложи дланта си върху челото на жената и да каже:

َ ُ ُ ََ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َُ ْ َ ّ  ُ 
َﺮﺷ ﻣﺎ
ّ َ ﺮﺷ َﻫﺎ َو
ّ َ ﻚ ِﻣ ْﻦ
 وأﻋﻮذ ِﺑ، أﺳﺄﻟﻚ ﺧﺮﻴﻫﺎ وﺧﺮﻴ ﻣﺎ ﺟﺒﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴ ِﻪkِ ِاﻟﻠﻬﻢ إ
ِ
ِ
ْ
َْ
َﺟﺒَﻠﺘَ َﻬﺎ َﻋﻠﻴ ِﻪ
„О, Аллах, моля те за нейното добро и за доброто, за което си я
създал! И търся закрила при Теб от нейното зло и от злото, за което
си я създал!”86
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Осма мярка: започване на брачния живот с намаз
Абдуллах ибн Месуд  е казал: „На първата брачна нощ, преди
сношението, кланяйте два ракята и кажете на съпругите си да сторят
същото, след което кажете следната дуа:

ْ َّ َ َْ َ ْ ََ َ َََْ ْ َْ  ُ  ْ َُ ْ ََ ْ َ
ْ َ  ُ
 وﻓ ِﺮق،ﺮﻴ
ﺨﺑ
ﺖ
ﻌ
ﻤﺟ
ﺎ
ﻣ
ﺎ
ﻨ
ﻨ
ﻴ
ﺑ
ﻊ
اﻤﺟ
ﻢ
ﻬ
ﻟﻠ
ا
،
ﻲﻓ
ﻢ
ﻬ
ﻟ
ك
ﺎر
ﺑ
و
،
ﻲﻠ
ﻫ
أ
ﻲﻓ
ﻲﻟ
ك
ِ
ِ ِ ﺎر
ٍ ِ
ِ
ِ اﻟﻠﻬﻢ ﺑ
ِ
ْ َ َ َ ْ َ َ َََْ
ﺮﻴ
ٍ ﺑﻴﻨﻨﺎ إِذا ﻓﺮﻗﺖ إِﻰﻟ ﺧ
„О, Аллах, благослови съпругата ми за мен и благослови мен за нея!
О, Аллах, ако ни свържеш, свържи ни за добро, а ако ни разделиш,
раздели ни за добро!”87

Девета мярка: защита от шейтана по време на полово
сношение
Ибн Аббас  предава, че Пророка  е казал: „Ако изречете следната
дуа по време на полово сношение и се зачене бебе, шейтанът никога
няма да навреди на това бебе.”

ّ َ َ َ َْ  َّْ َ  ُ
ََْ َ َ َ َ َْ 
ﺐ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﺎ رزﻗﺘﻨﺎ
ِ  وﺟ ِﻨ،اﻟﻠﻬﻢ ﺟ ِﻨﺒﻨﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن
„О, Аллах, дръж ни далеч от шейтана и дръж шейтана далеч от
онова, с което си ни дарил!”88
Един джин ми каза, след като бе приел исляма и се бе покаял, че той е
вземал участие в половото сношение на мъж със съпругата му, защото
този човек не е казвал горната дуа. Пречист е Аллах! Имаме толкова
много ценни съкровища, но не оценяваме тяхната стойност.

87
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Десета мярка
Взимайте абдест преди лягане, четете Айет ал-Курси и споменавайте
Аллах  в леглото, докато заспите. Потвърдено е, че шейтанът казал
на Абу Хурайра : „Който прочете Айет ал-Курси преди лягане, ще
бъде защитен от Аллах  и шейтан няма да се приближи до него през
цялата нощ.” Пророка  потвърдил думите на шейтана и казал на Абу
Хурайра : „Шейтанът ти е казал истината, въпреки че е лъжец.”89

Единадесета мярка
Казвайте 100 пъти след сутрешния намаз:

ّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ   َ ٰ ٓ َ
ٌ ٍء ﻗَ ِﺪﻳﺮn
ْ َ ﻞﻛ
ِ  اﻟﻤﻠﻚ و اﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﺒﻟ، ﺮﺷﻳﻚ
ِ ﻻ إِ إِﻻ اﺑ وﺣﺪه ﻻ
„Няма друг бог освен Аллах, Един е Той, няма съдружник! Негово е
владението и за Него е прославата! Той за всяко нещо има сила!”
Пророка  е казал, че, който изрича горното, ще има награда, равна на
наградата за освобождаването на десет роби; ще му бъдат записани
десет добри дела, а десет лоши дела ще бъдат изтрити от книгата му; и
чрез този зикр ще бъде предпазен от шейтана през целия ден, чак до
вечерта. Също така е казал, че никой не е по-добър от онзи, който чете
този зикр, освен онзи, който го изрича повече.

Дванадесета мярка
При влизане в джамия казвайте:

ْ  ُ ُ َ
ْ َُ
َ ْ
َْ
ْ َ َ
ْ  َ
َ
َ
َ

ﻴﻢ
ِ ﺎن اﻟﺮ ِﺟ
ِ  وﺳﻠﻄﺎ ِﻧ ِﻪ اﻟﻘ ِﺪ،ﻳﻢ
ِ  وﺑِﻮﺟ ِﻬ ِﻪ اﻟﻜ ِﺮ،ﻴﻢ
ِ ﺎﺑ اﻟﻌ ِﻈ
ِ أﻋﻮذ ِﺑ
ِ  ِﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄ،ﻳﻢ
89
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„Търся закрила при Аллах, Превеликия, чрез Неговия благороден
Лик и чрез Неговата вечна власт от прокудения шейтан!”
Потвърдено е, че Пророка  е казал: „Всеки път, когато мюсюлманин
каже тази дуа, шейтанът казва: „Той е предпазен от мен до края на
деня!”90

Тринадесета мярка
Четете следната дуа три пъти сутрин и три пъти вечер:

َْ
َ ْ َ َ ُّ ُ َ َ  
ُاﻟﺴﻤﻴﻊ
 اﻟﺴ َﻤﺎ ِء َو ُﻫ َﻮ
 ﻷ ْرض َو َﻻ ﻲﻓ
ٌ
ْ
ِ ء ِﻲﻓ اn ي ﻻ ﻳﺮﻀ ﻣﻊ اﺳ ِﻤ ِﻪeا
ِ اﺑ
ِ
ِ ِۢ
ِ
ُ اﻟْ َﻌﻠ
ﻴﻢ
ِ
„С името на Аллах, с Чието име нищо не вреди нито на земята, нито
на небето! Той е Всечуващия, Всезнаещия!”91

Четиринадесета мярка
При излизане от дома казвайте:

  َ  ُ ََ ْ َ َ  ََ ُ ْ ََ 
ﺎﺑ
ِ  ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إِﻻ ِﺑ،اﺑ
ِ  ﺗﻮﺖ ﺒﻟ،اﺑ
ِ ِۢ
„С името на Аллах! Уповавам се на Аллах! Няма сила и няма мощ
освен чрез Аллах!”
Когато изречете това, ще ви бъде речено: „Ти бе пощаден, защитен и
напътен!” Шейтанът ще стои далеч от вас и ще каже на друг
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шейтан: „Какво можеш да сториш на човек, който е напътен, защитен
и пощаден?”92

Петнадесета мярка
Казвайте сутрин и вечер:

َ ُ ُ َ
  
َ
َﺮﺷ َﻣﺎ َﺧﻠَﻖ
ّ َ ﺎﻣﺎت ِﻣ ْﻦ
ِ اﺑ اﺤﻛ
ِ أﻋﻮذ ِﺑﻜ ِﻠﻤ
ِ ﺎت
ِ
„Търся закрила чрез съвършените слова на Аллах от злото, което е
сътворил!”93

Пример за разваляне на ар-рабт
Има много случаи и примери за разваляне на ар-рабт. Ще посоча само
един пример. Веднъж един млад мъж дойде заедно с брат си, който се
бил оженил седмица преди това и не е бил в състояние да осъществи
полово сношение със съпругата си. Мъжът водил брат си при
магьосници и гледачи, но нямало полза. Когато научих, че е бил при
тях, му казах да се покае искрено пред Аллах  и да засвидетелства
своето неверие в магьосниците и гледачите, за да бъде вярата му
валидна и за да се подпомогне процеса на лечение. Той обясни, че,
когато отишъл при тях, се убедил повече в техните лъжи, трикове и
слабост. Аз му прочетох рукйата и им казах да ми донесат седем листа
от зелен лотос, които те не успяха да набавят. Получих обаче седем
листа от камфорово дърво. Те ги смачкаха с два камъка, след което аз
ги поставих във вода и прочетох Айет ал-Курси, ал-Феляк и анНас. Дадох указания на болния да пие от водата и да се къпе с нея,
което той направи и неговият рабт се развали веднага.
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Абу Дауд; ат-Тирмизи
Муслим
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Сихр ар-рабт, който доведе до лудост
Имало един мъдър младеж, който се оженил, но в първата си брачна
нощ открил, че е засегнат от сихр ар-рабт, което по-късно го довело до
лудост. Случаите, в които магии дават неочаквани ефекти, са
многобройни в днешно време. Това се дължи на невежието на
магьосника по отношение на изкуството на магията. Една жена
например отишла при магьосник и поискала от него да направи
такава магия, че съпругът й да намрази всички жени освен нея.
Магьосникът направил магия и жената я сложила в храната на съпруга
й, но впоследствие магията направила така, че той да намрази всички
жени, включително и нея. Той дори се развел със съпругата си. Тя се
върнала при магьосника, за да развали сихра, но той вече бил умрял.
Така или иначе младежът вървял из града, гледайки земята и
крещейки като луд. Аз прочетох рукйа над вода и смачках листа от
лотос. После му казах да пие от водата и да се къпе с нея. Той изпълни
това и се възстанови.
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ОСМА ГЛАВА
УРОКИ

Доказателства от Корана за влиянието на уроките
Аллах  казва: „И рече: “О, синове мои, не влизайте през една врата,
а влезте през различни врати! И с нищо аз не ще ви избавя от
Аллах. Властта принадлежи само на Аллах. На Него аз се уповавам
и на Него да се уповават уповаващите се!” И когато влязоха оттам,
откъдето баща им повели, нищо не ги избави от Аллах - беше в
душата на Якуб само една потребност, която той задоволи. Той
притежаваше знание, защото Ние го научихме, ала повечето хора
не знаят.” (12:67-68)
Според ал-Хафиз Ибн Кесир в този айет Аллах  съобщава на
читателя, че, когато пратеникът на Аллах Якуб  изпратил Бунямин
с братята му в Египет, той ги посъветвал да не влизат от една врата, а
от различни врати. Това било, защото синовете на Якуб, според
тълкувателите Ибн Аббас , Мухаммед ибн Кяб , Муджахид , адДаххак , Катада  и ас-Судай , били толкова красиви, че баща им
се страхувал за тях да не би да ги урочасат. Уроките са реалност и
могат да свалят конника от коня му.
Думите на Якуб : „И с нищо аз не ще ви избавя от Аллах.”
означават, че тази предпазна мярка няма да е против промисъла (када)
и предопределението (кадер) на Аллах , защото ако Аллах  е решил
нещо, нищо не може да го спре.
Според Ибн Кесир „И когато влязоха оттам, откъдето баща им
повели, нищо не ги избави от Аллах - беше в душата на Якуб само
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една потребност, която той задоволи.” е средство за предпазване от
уроките.94
Аллах  казва: „И едва не те сразяват с погледи неверниците, когато
слушат Напомнянето, и казват: “Той е луд.” (68:51)
Според Ибн Аббас , Муджахид  и други тълкуватели тук се
споменават злите очи на неверниците, което е показателно за завистта
и омразата им към Пратеника на Аллах . И ако не е била защитата на
Аллах , техните зли очи са щели да го засегнат. Това е още едно
доказателство, че уроките и последиците от тях са реалност.95

Доказателства от хадисите за влиянието на уроките
Абу Хурайра  предава, че Пратеника на Аллах  е казал: „Уроките са
истина.”96
Аиша (Аллах да е доволен от нея) предава, че Пратеника на Аллах  е
казал: „Търсете закрила при Аллах  от уроките, защото те са
истина.”97
Ибн Аббас  предава, че Пратеника на Аллах  е казал: „Уроките са
истина. И ако имаше нещо, което да може да изпревари съдбата, то
това биха били уроките. И ако някой ви помоли да измиете тялото си,
сторете го.”98
Последният хадис показва, че ако е потвърдено, че даден човек е
урочасал друг човек, от него е поискано да измие тялото си и да даде
използваната вода на урочасания човек, за да се изкъпе с нея, то той
трябва да стори това.

Тефсир Ибн Кесир
Тефсир Ибн Кесир
96 ал-Бухари; Муслим
97 Ибн Маджа
98 Муслим
94
95
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Асма бинт Умейс (Аллах да е доволен от нея) попитала Пророка : „О,
Пратенико на Аллах, Бени Джафер са урочасани. Да търся ли рукйа за
тях?” Той отговорил: „Да, защото ако имаше нещо, което да може да
изпревари съдбата, то това биха били уроките.”99
Абу Зер  предава, че Пратеника на Аллах  е казал: „Уроките, с
позволението на Аллах , могат да засегнат до такава степен, че човек
да се изкачи на високо и да падне от там.”100
Ибн Аббас  предава, че Пратеника на Аллах  е казал: „Уроките са
истина, която може да свали човек от високо място.”101
Джабир  предава, че Пратеника на Аллах  е казал: „Уроките
вкарват човека в гроба, а камилата - в казана.”102
Това означава, че уроките могат да засегнат човек до такава степен, че
той да умре, и да засегнат камила толкова лошо, че тя да приближи
смъртта, да я заколят и да я сготвят в казана.
Джабир  предава, че Пратеника на Аллах  е казал: „Повечето от
смъртите на моя народ, след промисъла (када) и предопределението
(кадер) на Аллах, са причинени от уроки.”103
Аиша (Аллах да е доволен от нея) предава: „Пророка  ми казваше да
търся рукйа срещу уроките.”104
Енес ибн Малик  предава: „Пророка  одобри лечението на уроките,
ал-хума (ухапване от отровна змия или скорпион) и ан-немле (язви) с
рукйа.”105
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Ахмед; ат-Тирмизи; Ибн Маджа

Ахмед; Абу Яʿля
101 Ахмед; ат-Таберани; ал-Хаким
102 Абу Нуайм, ал-Хиля
103 ал-Бухари, ат-Тарих
104 ал-Бухари; Муслим
105 Муслим
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Умму Селеме (Аллах да е доволен от нея): „Пророка  забеляза едно
момиче в дома ми, на чието лице имаше черно петно, и каза: „Тя е
урочасана. Лекувайте я с рукйа!”106
Джабир  предава: „Пророка  позволи на семейството на Хазм да
лекуват ухапване от отровна змия с рукйа и каза на Асма бинт Умейс:
„Какво е това, че виждам децата на брат си толкова слаби? Не ги ли
хранят добре?” Тя каза: „Урочасани са.” Той каза: „Използвайте рукйа
за тях!” Тя прочела рукйа, която той одобрил и казал да я използват за
тях.”107

Мнения на учените относно съществуването на уроките
Според Ибн Кесир поразяването от уроки и ефектът от тях са истина,
която става по заповед на Аллах .108
Според Ибн Хаджер уроките представляват бегъл поглед, съчетан със
завист, който идва от жалък човек, за да засегне друг.109
Според Ибн ал-Асир се казва, че човек е урочасан, ако някой враг или
завистлив човек го е погледнал, и този поглед го е засегнал така, че в
резултат на него човекът се е разболял.110
Според Ибн ал-Каййим хората с по-малко знание отричат
съществуването на уроките и твърдят, че казаното за тях е само
въображаемо. Тези хора са най-невежите, на които им липсват знания
за духовете и душите, за техните характеристики, действия и влияния.
Мъдрите хора от различни религии обаче не отхвърлят
съществуването на уроките, въпреки разногласията им относно
причините за тях и техните последици.

ал-Бухари; Муслим
Муслим
108 Тефсир Ибн Кесир
109 Фетх ал-бари
110 Ан-Нихая
106
107

142

Няма съмнение, че Аллах  е създал човешките тела и души с
различни сили и наклонности и е дарил някои от тези тела и души с
влиятелни характеристики. Нито един мъдър човек не може да отрече
влиянието на душата върху тялото. Това е нещо осезаемо. Вижте
например как човек се изчервява от уважение или срам, но
пребледнява от страх. В действителност има много случаи, в които
хора се разболяват в резултат на един поглед. Всичко това става под
въздействието на душите на хората. Силната връзка между душата и
очите е довело до предположението, че окото засяга човек, който е бил
гледан, но в действителност това е скритото наблюдаване от страна на
душата. По принцип душите се различават по отношение на своите
наклонности, сили и други белези. Душата на завистливия човек
например очевидно вреди на човека, на когото завижда. Затова Аллах
 е наредил на Своя Пратеник  да търси закрила при Него от злото
на завистника. Влиянието на завистливия човек и вредите, които
причинява на друг, са истина, която би отрекъл само някой без
никакво знание за човешкото състояние; и това всъщност
представляват уроките. С други думи, лошата, завистлива душа се
предразполага към злото, и когато се изправи лице в лице с прицелния
човек, тя го засяга с това свое предразположение.
Урочасване може да стане чрез общуване, среща, поглед или чрез
влияние на душата върху целта. Понякога то става чрез илюзия и
въображение. Влиянието на душата на човек със зли очи не се
ограничава само до виждане на целта. Дори слепец може да повлияе с
душата си, ако има описание на целта. Повечето хора със зли очи
урочасват целта само чрез описание, без да са виждали прицелния
човек или предмет.
Влиянието на злите очи идва от възхитата на даден човек, последвано
от злото предразположение на неговата душа, която черпи своята сила
от поглеждането към целта. Човек може дори, против своята воля, сам
да се урочаса.111

111
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Разлики между уроки и завист
• Завистта е по-обща от уроките. Всеки човек със зли очи е
завистлив човек, но не всеки завистник е човек със зли очи.
Следователно търсенето на закрила при Аллах , посочено в Корана
(сура №113), се отнася за завистника. Ето защо, ако един мюсюлманин
търси закрила при Аллах  от злото на завистника, това включва и
хората със зли очи. Това е показателно за изчерпателността,
неповторимостта и реториката на Корана.112
• Завистта се причинява от яд, омраза и желание да се види
определен човек, лишен от неговите блага. Уроките, от друга страна,
се причиняват от възхита и одобрение.
• Завистта и уроките споделят концепцията за влиянието: и двете
могат да засегнат определена цел. Обаче те се различават по своя
източник: докато завистта произтича от изгарящото желание на
сърцето да види прицелния човек, отрупан с много блага, а после да го
види лишен от тях; уроките, от друга страна, произтичат от погледа на
човек. Ето защо, човек със зли очи може да урочаса определена цел,
дори ако не изпитва завист към нея; може да урочаса неодушевени
предмети, животни, посеви или пари. Той дори може да урочаса сам
себе си. Това е поглед, изпълнен с възхищение, който се последва от
определено предразположение, засягащо целта.
• Човек може да изпитва завист към нещо още несъществуващо,
докато човек със зли очи може да урочаса само онова, което
съществува в момента.
• Човек не може да завижда на себе си или на своето богатство, но
може да ги урочаса със злите си очи.
• Завистта идва само от зла, негодуваща душа, а уроките могат да
дойдат от праведен човек, който се възхищава на нещо, без да има
желанието да го види отнето. Амир ибн Рабиа  урочасал Сехл ибн
Хунейф , въпреки че Амир бил сред онези, които не само били
приели исляма в ранен период, но и участвали в битката при Бедр.
Сред учените, които са се занимавали с различията между завистта и
уроките, са Ибн ал-Джеузи, Ибн ал-Каййим, Ибн Хаджур и ан-Неуеуи.
112
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Препоръчително е, когато мюсюлманинът види нещо, което му
харесва, той да отправи дуа към Аллах  да благослови това нещо,
независимо дали принадлежи на него или на някого другиго; съгласно
думите на Пророка  към Сехл ибн Хунейф : „Защо не отправи дуа
към Аллах  да го благослови?”, т.е. Аллах  да благослови всичко,
каквото имаше, защото дуата към Аллах  проваля влиянието на
уроките.

Джин може да урочаса човек
Абу Саид ал-Худри  предава: „Пророка  търсеше закрила при
Аллах  първо от уроките на джиновете, а после от уроките на хората.
Но когато сурите ал-Феляк и ан-Нас бяха низпослани, той ги възприе и
изостави всички други неподходящи дуи.”113
Умму Селеме (Аллах да е доволен от нея) предава: „Пророка  видя
едно момиче в дома ми, на чието лице имаше черно петно, и каза: „Тя
е урочасана. Лекувайте я с рукйа!”
Съгласно горните предания, уроките могат да се дължат и на джинове.
Ето защо, мюсюлманинът трябва да споменава Аллах  при
събличане, при гледане в огледалото, при започване на някаква работа
и т.н., за да се предотврати вредата от уроките на джиновете.

Лечение на уроките
Съществуват няколко метода за лечение на уроки.

113
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Първи метод: измиване
Ако човекът със зли очи се знае, от него трябва да се поиска да измие
тялото си и да запази водата, която е използвал. После тази вода трябва
да се излее върху урочасания човек, откъм гърба му, и той, с
позволението на Аллах , ще се излекува.
Абу Умама ибн Сехл ибн Хунейф предава: „Когато баща ми Сехл ибн
Хунейф  свали одеждата си, за да се изкъпе при ал-Харрар [поток в
Медина], Амир ибн Рабиа  го гледаше. Тъй като Сехл  беше много
бял и имаше хубав тен на кожата, Амир  му каза: „Никога не бях
виждал кожата на бяло момиче, покрито с одеждата си.” На мига Сехл
 се разболя и болестта му се влоши. Беше съобщено на Пророка  за
неговата болест и му беше казано, че Сехл  не може дори да
повдигне главата си. Пророка  попита дали се знае кой го е урочасал
и му беше отговорено, че това е бил Амир ибн Рабиа . Пророка 
повика Амир  и беше ядосан: „Поради каква причина искаш да
убиеш своя брат? Не искаш ли от Аллах  да благослови онова, което
има [твоят брат]? Измий се за него!” Амир  изми лицето, ръцете,
коленете, краката и части под долната си дреха (изар) в съд, събирайки
използваната вода. После тази вода бе излята върху гърба на Сехл  и
той се възстанови на мига.”114
Има разногласия относно това кои части от тялото се имат предвид
като се каже „под долната дреха (изар)”. Някои учени са на мнение, че
се има предвид която и да е част от тялото, която по принцип един
изар покрива; други казват, че се имат предвид срамните части; а трети
са на мнение, че се има предвид хълбока, който е мястото, около което
се връзва изара. Според кадията Ибн ал-Араби най-силното мнение е,
че се имат предвид всички части от тялото, които покрива изарът.
Метод на измиването
Ибн Шихаб аз-Зухри казва: „Методът на измиването, както той е
описан от нашите учени, е следният: на човека със зли очи трябва да
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се даде съд с вода и да му се обясни да измие тялото си с тази вода в
следния ред, без да оставя съда на земята:
1) да изплакне устата си веднъж, след което да изплюе водата
обратно в съда;
2) да измие лицето си с водата над съда;
3) с лявата си длан да измие дясната ръка до лакътя, а с дясната
си длан да измие лявата ръка до лакътя;
4) с лявата си длан да измие десния лакът, а с дясната си длан да
измие левия лакът;
5) да измие дясното си ходило с дланта на лявата ръка и лявото
си ходило с дланта на дясната ръка;
6) да измие дясното си коляно с дланта на лявата ръка и лявото
си коляно с дланта на дясната ръка;
7) да измие частите под изара (долната дреха, бельото).
След това използваната вода трябва да се излее върху гърба на
урочасания, на един път.115
За допустимостта на измиването
Пророка  е казал: „Уроките са истина. Ако имаше нещо, което да
може да изпревари съдбата (кадер), това биха били уроките. И ако от
вас поискат да се измиете, сторете го!”116
Аиша (Аллах да е доволен от нея) предава: „Пророка  нареждаше на
човека със зли очи да вземе абдест и даде използваната вода на
урочасания, за да се измие с нея.”117
С тези две предания се доказва допустимостта на измиването.
ал-Бейхаки, Сунен
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Втори метод
Поставете дясната си длан на челото на урочасания и кажете:

َ َْ 
ْ َ َْ َْ ُّ ْ َ َ ُْ َ ُّ ْ َ ْ َ ُ
َ
ﺎﺳ ٍﺪ
ِ ﻦﻴ ﺣ
ِ ِۢ
ِ ﻞﻛ ﻏﻔ ٍﺲ أو ﻗ
ِ  و ِﻣﻦ،ﻞﻛ دا ٍء ﻳﺆ ِذﻳﻚ
ِ  ِﻣﻦ، واﺑ ﻳﺸ ِﻔﻴﻚ،اﺑ أر ِﻗﻴﻚ
َ َْ 
َ َْ ُ
اﺑ أر ِﻗﻴﻚ
ِۢ
،
ﻴﻚ
اﺑ ﻳﺸ ِﻔ
ِ
„С името на Аллах! Аз ти чета рукйа, а Аллах ще те излекува! От
всяка болест, която ти вреди, и от всяка душа или око на завистник
Аллах ще те излекува! С името на Аллах! Аз ти чета рукйа!”118

Трети метод
Поставете дясната си длан на челото на урочасания и кажете:

ُّ ّ َ َ َ َ َ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ُْ 
َ
ّ
ﻞﻛ ِذي
ِ ﺮﺷ ﺣ
ِ ِۢ
ِ ﺮﺷ
ِ  و،ﺎﺳ ٍﺪ إِذا ﺣﺴﺪ
ِ  و ِﻣﻦ،ﻞﻛ دا ٍء ﻳﺸ ِﻔﻴﻚ
ِ  ِﻣﻦ،ﺮﺒﻳﻚ
ِ اﺑ ﻓ
َْ
ﻦﻴ
ٍ ﻗ
„С името на Аллах! Той ще те изцери! От всяка болест Той ще те
излекува! И от злото на завистника, когато завиди, и от злото на
всички уроки!”119

Четвърти метод
Поставете дясната си длан на челото на урочасания и кажете:

118
119
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َْ
ُ َ  َ َ َ
 َ َْ ْ َ َ َْْ
 َ  ُ
ً ِﺷ َﻔﺎء،ﺎؤ َك

 ﻻ ِﺷﻔﺎء إِﻻ ِﺷﻔ، واﺷ ِﻒ أﻧﺖ اﻟﺸ ِﺎﻲﻓ،ﺐ اﻛﺄس
ِ اﻟﻠﻬﻢ رب اﺠ
ِ  أذ ِﻫ،ﺎس
َ
َُ َ
ﻻ ﻓﻐﺎ ِد ُر َﺳﻘ ًﻤﺎ
„О, Аллах, Господарю на хората! Премахни болката и излекувай,
защото Ти Си Лечителя! Няма лек освен Твоя лек – лек, който не
оставя нито една болест неизлекувана!”120

Пети метод
Поставете дясната си длан на челото на урочасания и прочетете
сурите ал-Ихляс, ал-Феляк и ан-Нас.121

Практически примери за лечение на уроки
Първи случай: бебе, което отказва за суче от майката си
Докато бях на гости у мои роднини, ми казаха, че някакво бебе отказва
да суче от майка си в продължение на няколко дни, след като е било
кърмено нормално преди това. Казах им да ми донесат бебето. Когато
го донесоха, му прочетох рукйа, като използвах сурите ал-Ихляс, алФеляк и ан-Нас и няколко дуи, а след това им казах да занесат бебето
при майка му. След малко се върнаха и ми казаха, че бебето вече суче
нормално, и хвала на Аллах !

Втори случай: дете, което онемява
Имаше красноречиво момче, което беше известно сред връстниците си
в средното училище. Той беше техен говорител по време на срещи или
120
121

ал-Бухари; Муслим
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събирания и разговаряше с хората по време на приеми. Един ден
човек от неговия град починал и той отишъл на погребението заедно
със семейството си. Там той възхвалил Аллах  и изнесъл много
хубава проповед. Вечерта на същия ден той изведнъж онемял. Баща му
бил смаян и го завел в болница, където му направили необходимите
изследвания, но без успех. Баща му го доведе при мене и той бе в
такова ужасно състояние, че ако не се бях контролирал, щях да се
разплача, защото го познавах като активен мюсюлманин в училището.
Попитах баща му какво не е наред с него. Той ми разказа всичко,
докато момчето продължаваше да мълчи. Тогава разбрах, че е бил
урочасан. Прочетох му рукйа, като използвах сурите ал-Феляк и ан-Нас,
а над вода прочетох дуите против уроки. Дадох указания на бащата да
дава на сина си да пие от водата и да се къпе с нея в продължение на
седем дни. След този период момчето се възстанови и стана
красноречив както преди. Научих го на няколко дуи, които да чете
сутрин и вечер за защита от уроки.

Трети случай: невероятна история
Тази случка стана в дома ми. Един ден един мъж и възрастна жена ме
посетиха. Мъжът седна с мен и ми разказа историята на майка си, а
майка му седна с жена ми. Извиках възрастната жена и й прочетох
рукйа. Когато те си тръгнаха, забелязах, че в дома ми са се появили
множество бели червеи. Бях учуден. Жена ми почисти къщата, но
скоро след това те се върнаха и се разпръснаха из всички стаи. Казах на
жена си: „Нека да помислим над това!” Попитах я какво правеше
старицата, докато бяха заедно, а жена ми отговори, че се е взирала във
всяка част на къщата дълго време, без да казва нищо. Веднага разбрах,
че домът ни е бил урочасан, въпреки че възрастната жена беше много
скромна, но пък тя живееше в провинцията и никога не бе виждала
градския живот. Прочетох рукйа против уроки над вода и напръсках с
нея всички ъгли на къщата. Веднага след това белите червеи напълно
изчезнаха и домът ни стана както беше преди. И хвала на Аллах !
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