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ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻠﻤﻲ ت

С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния

Ползи от бедите, изпитанията, страданията и нещастията
Султанът на учените ‘Иззуддин̄ ‘Абдуљ‘азӣз ибн ‘Абдусселя̄м ес-Сулемӣ
Аллах да е доволен от него!
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Чертичка отгоре означава, че буквата се изговаря удължено.
Точка отдолу означава, че буквата се изговаря удебелено.
За по-подробно обяснение вижте инструкциите на следващата страница.
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С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния
И Аллах да благослови нашия повелител Мух̱̱аммед и неговото семейство и да ги
приветства.
Казва шейхът, имамът, доказателство в Исляма, опора за творенията, ебӯ Мух̱аммед
‘Абдуљ‘азӣз ибн ‘Абдусселя̄м ибн еби ељ-К̣о̄сим ес-Сулемӣ еш-Ша̄фи‘ӣ, Аллах да го стори от полза
за мюсюлманите и да ни опрости на нас, на него и на всички мюсюлмани:
От бедите, изпитанията, страданията и нещастията има ползи, които се различават
според степента на хората.
Първата полза: Узнаване на всемогъщата и всепокоряваща сила на Господаря.
Втората полза: Узнаване на принизеното и разорено положение на раба.
Признак за това са думите на Всевишния:
tβθãèÅ_≡u‘ Ïµø‹s9Î) !$¯ΡÎ)uρ ¬! $¯ΡÎ) (#þθä9$s% ×πt7ŠÅÁ•Β Νßγ÷Fu;≈|¹r& !#sŒÎ) tÏ%©!$#

“Онези, които бъдат ли застигнати от беда казват: На Аллах принадлежим и при
него се завръщаме!” [ељ-Бек̣ар̣а: 156]
Те осъзнават, че са негово притежание и негови раби. И че те се завръщат към неговото
господство и неговото управление, и неговото отсъждане, и неговото предопределение. За тях
няма нито избавление, нито отклонение от Него.
Третата полза: Искреност и преданост към Всевишния Аллах.
Защото няма друго убежище за отблъскване на бедите освен при Него и няма друга
опора за тяхното премахване освен у Него.
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uθèδ āωÎ) ÿ…ã&s! y#Ï©%Ÿ2 Ÿξsù 9hÛØÎ/ ª!$# y7ó¡|¡ôϑtƒ βÎ)uρ
“И ако те докосне вреда от Аллах, никой не ще я премахне освен Него!” [ељ-Ен‘а̄м: 17]
tÏe$!$# çµs9 tÅÁÎ=øƒèΧ ©!$# (#âθtãyŠ Å7ù=àø9$# ’Îû (#θç7Å2u‘ #sŒÎ*sù

“И когато се покачат в корабите молят Аллах с искреност в религията.” [ељ‘Анкебӯт: 65]

Четвъртата полза: Покаяние пред Аллах и обръщане към него.

Ïµø‹s9Î) $·7ÏΖãΒ …çµ−/u‘ $tãyŠ @àÑ z≈|¡ΣM}$# ¡§tΒ #sŒÎ)uρ

“И когато човекът бъде докоснат от вреда умолява своя Господар, покайвайки се
пред [обръщайки се към] Него.” [ез-Зумер̣: 8]
Петата полза: Умоляване и призоваване [на Аллах ].
$tΡ%tæyŠ @àÑ z≈|¡ΣM}$# ¡§tΒ #sŒÎ*sù

“И когато човекът бъде докоснат от вреда ни умолява.” [ез-Зумер̣: 49]

çν$−ƒÎ) HωÎ) tβθããô‰s? tΒ ¨≅|Ê Ìóst7ø9$# ’Îû •‘Ø9$# ãΝä3¡¡tΒ #sŒÎ)uρ

“И когато бъдете докоснати от беда в морето пропада всичко, на което се молите
освен Него.” [ељ-Иср̣о̄’: 67]
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u!$x© βÎ) Ïµø‹s9Î) tβθããô‰s? $tΒ ß#Ï±õ3u‹sù tβθããô‰s? çν$−ƒÎ) ö≅t/
“Затова само него призовавате, а той премахва онова, за което призовавате, ако
така пожелае.” [ељ-Ен‘а̄м: 41]
ZπuŠøäzuρ %Yæ•|Øn@ …çµtΡθããô‰s? Ìóst7ø9$#uρ Îhy9ø9$# ÏM≈uΗä>àß ÏiΒ /ä3ŠÉdfuΖãƒ tΒ ö≅è%

“Кажи: Кой ще ви избави от тъмнините на морето и сушата, когато го зовете
смирено и незабележимо?” [ељ-Ен‘а̄м: 63]
Шестата полза: Благонравие и смирение в търпението, които произтичат от
сполетяната беда.
ÒΟŠÎ=ym îν≡¨ρV{ zΟŠÏδ≡tö/Î) ¨βÎ)

“Наистина Ибр̣̣о̄хӣ̄м бе благонравен, смирен [в търпението].” [ет-Теўбе: 114]
5ΟŠÎ=ym AΟ≈n=äóÎ/ çµ≈tΡö¤±t6sù

“И го зарадвахме със смирено [в търпението] момче.” [ес̣-С̣о̄ффа̄т: 101]
ِ ِ َ
ِْْ
َ ن ﻓِﻴ
ُﻢ َو ْاﻷَﻧَﺎة
َ ﻚ
إِ ﱠ
ُ ﺧ ْﺼﻠﺘ َ ْﲔ ُﻳﺤﺒﱡﻬُ َﻤﺎ اﷲ ُ اﳊﻠ

“Наистина в теб има две черти, които Аллах обича: смирение [в търпението] и
издръжливост [в търпението].” [Муслим, раздел ељ-Ӣма̄н]
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Като степените на смирение в търпението се различават според големината на бедата,
като смирението при най-големите беди е по-добро от всички останали.
Седмата полза: Опрощение към престъпника.
Ä¨$¨Ψ9$# Çtã tÏù$yèø9$#uρ
“И които опрощават [приемат извинение за стореното от] хората” [А̄ли ‘Имр̣о̄н:
134]

«!$# ’n?tã …çνãô_r'sù yxn=ô¹r&uρ $xtã ôyϑsù

“А онзи, който опрощава [приема извинението] и поправя грешките – неговата
награда е при Аллах.” [еш-Шӯр̣о̄: 40]
А опрощението за най-големите от тях [т.е. престъпления] е по-добро от всяко друго
опрощение.
Осмата полза: Търпението [по време на беда].
То предизвиква обичта на Всевишния Аллах и огромната му награда.
tÎÉ9≈¢Á9$# =Ïtä† ª!$#uρ

“И Аллах обича търпеливите!” [А̄ли ‘Имр̣о̄н: 146]

5>$|¡Ïm ÎötóÎ/ Νèδtô_r& tβρçÉ9≈¢Á9$# ’®ûuθãƒ $yϑ¯ΡÎ)

“Наистина наградата на търпеливите ще бъде изплатена безмерно.” [ез-Зумер̣: 10]
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ِ
ِ
َ
اﻟﺼ ْﺒ ِﺮ
َ ﺣ ٌﺪ َﻋﻄَ ًﺎء
ﻦ ﱠ
َ َ َو َﻣﺎ أ ُ ْﻋﻄ َﻲ أ
َ ﺧ ْﻴ ًﺮا َوأ ْو َﺳ َﻊ ﻣ

“Няма нито един, който да е дарен с нещо по-добро и по-всеобхватно от търпението.”
[ељ-Бух̣о̄рӣ: 1469]
Деветата полза: Радостта му от нея [от бедата], заради ползите, които носи.
Казва [Пророкът i], Аллах да го благослови и приветства:
ِ ْﺴﻲ ﺑِﻴ ِﺪهِ إِن َﻛﺎﻧﻮا ﻟَﻴﻔْﺮﺣﻮن ﺑِﺎ ْﻟﺒ َﻼ ِء َﻛﻤﺎ ﺗﻔْﺮﺣﻮن ﺑﺎﻟﺮﺧ
ِ واﻟ ﱠ ِﺬي ﻧﻔ
ﺎء
َ
َ َ َ َ ُ َ َ ﱠ
َ َ ُ َ َ ُ ْ
َ
َ

“Кълна се в Онзи, в чиято ръка е душата ми, вие трябва да се радвате на страданията
[бедите, нещастията] така, както се радвате на благополучието!” [Ж̱а̄миа‘ Меа‘мер̣ ибн Р̣о̄шид:
20626, Муснед Ах̱мед: 3/94, Сунен ибн Ма̄ж̱е: 4024]
И казва ибн Мес‘ӯд ت:
ِ وﻫ
ْ ﺎن
ْ ﺣﺒ ﱠ َﺬا
ت َوا ْﻟﻔَﻘ ُْﺮ
ُ اﳌ َ ْﻮ
َ اﳌ َ ْﻜ ُﺮ
َ

“Възхвалени да бъдат две ненавиждани неща: смъртта и бедността!” [Х̱иљйету-љЕўлийа̄’ на ебӯ Ну‘айм: 1/132]
И наистина радостта от нея [бедата, нещастието, изпитанието] се усеща, когато човек
не се поддава на нейната сила и горчивина, заради [очакването] на наградата и ползата от нея.
Така, както човек страдащ от много тежка болест се радва при пиене на спасителното лекарство
макар, че го преглъща едвам едвам, заради неговата горчивина.
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Десетата полза: Благодарността за нея [бедата].
Заради ползите, които съдържа по същия начин, както болния благодари на лекаря,
който премахва негов орган, който е пречка за постигането на целта [излекуването], тъй като
чрез това той ще постигне здраве и изцеление.
Единадесетата полза: Чрез нея [бедата] се пречистват [изкупват] прегрешенията и
престъпленията.
9ÏWx. tã (#θà÷ètƒuρ ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr& ôMt6|¡x. $yϑÎ6sù 7πt6ŠÅÁ•Β ÏiΒ Νà6t7≈|¹r& !$tΒuρ
“И каквато и беда да ви застигне тя е заради онова, което са извършили ръцете ви.
И Той [ви] извинява за много [от прегрешенията ви].” [еш-Шӯр̣о̄: 30]
ِﻛﻬﺎ إِ ﱠﻻ َﻛﻔﱠﺮ ﺑِﻪِ ﻋﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗِﻪ
ِ اﳌ ْﺆﻣِﻦ وﺻﺐ و َﻻ ﻧﺼﺐ ﺣﺘﻰ ا ْﻟﻬﻢ ﻳﻬﻤﻪ و ﱠ
ْ ُ و َﻻ ﻳ ِﺼ
ََ َ ْ َ ﱢ
َ ُ اﻟﺸ ْﻮ َﻛﺔ ُﻳ َﺸﺎ
َ ُ ﻴﺐ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ﱠ َ ﱢ ُ ﱡ
ُ َ
“Каквато и болест или беда да застигне вярващия, та дори и грижа, която да го
притеснява или трън, който да го убоде, тя е откуп за неговите прегрешения.” [ељ-Бух̣о̄рӣ: 5640,
5641, Муслим: 2572, 2573]
Дванадесетата полза: Проявяване на милост към сполетените от беда и оказване на
помощ към тях.
ُ اﺷ
ﻜ ُﺮوا اﷲ َ َﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﻌﺎﻓِﻴَ ِﺔ
ْ ﺣﻤُﻮا أ َ ْﻫ َﻞ ا ْﻟﺒَ َﻼ ِء َو
ُ اﻟﻨ ﱠ
َ ﺎس ﻣُ َﻌﺎﻓًﻰ َوﻣُ ْﺒﺘَﻠًﻰ ﻓ َْﺎر
“Хората са два вида: благоденстващ и страдащ. Затова бъдете милостиви към
страдащите и бъдете благодарни на Аллах за благоденствието [с което ви е дарил].” [ељ-Муўет̣т̣а’:
2/986]
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ق َﻣ ْﻦ َﻋ ِﺸﻘَﺎ
ُ ﻢ ا ْﻟ ﱡﻌ ﱠﺸﺎ
َ َوإِﳕﱠ َﺎ َﻳ ْﺮ
ُ ﺣ
“Само влюбените изпитват състрадание към онези, които преживяват обич.”
Тринадесетата полза: Узнаване на истинската стойност на благоденствието [т.е.
опазването от бедите и нещастията] и проявяване на благодарност за това.
Защото истинската стойност на всяко благоденствие се разбира едва след като изчезне.
Четиринадесетата полза: Наградата, която Всевишният Аллах е подготвил в отвъдния
живот [ахирета], според степента на тези изпитания.
Петнадесетата полза: Скритите ползи, съдържащи се в изпитанията.
#ZÏWŸ2 #Zöyz ÏµŠÏù ª!$# Ÿ≅yèøgs†uρ $\↔ø‹x© (#θèδtõ3s? βr& #|¤yèsù

“Защото може да ненавиждате нещо, а Аллах да е вложил в него огромна добрина.”
[ен-Нися̄’: 19]
öΝà6©9 ×öyz uθèδuρ $\↔ø‹x© (#θèδtõ3s? βr& #|¤tãuρ

“И може да ненавиждате нещо, а то да е добро за вас.” [ељ-Бек̣ар̣а: 216]

ö/ä3©9 ×öyz uθèδ ö≅t/ ( Νä3©9 #uŸ° çνθç7|¡øtrB Ÿω 4 ö/ä3ΨÏiΒ ×πt6óÁãã Å7øùM}$$Î/ ρâ!%y` tÏ%©!$# ¨βÎ)

“Онези, които донесоха клеветата са шайка хора сред вас. И не мислете, че това е
лошо за вас. Не, то е добро за вас.” [ен-Нӯр̣: 11]
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[Например,] когато тиранинът отне Ся̄р̣а от Ибр̣о̄хӣм  това нещастие и изпитание
бе причина да получи в откуп Ха̄ж̱ер̣. А тя роди Исма̄‘ӣљ на Ибр̣о̄хӣм, благословиите и
приветствията да бъдат над тях, а пък от потомството на Исма̄‘ӣљ се роди повелителят на всички
пратеници и печатът [завършекът] на всички пророци [Мух̱аммед i]. Толкова огромна бе
скритата полза в това изпитание.
Както е казано:
ِ ﻚ ﺑﲔ أَﺛْﻨ
ٍ
ٍ ِ
ِ ِﺼﺎﺋ
ْ ﺎء
ﺐ
َ َ ْ َ َ َ َﻛ ْﻢ ﻧ ْﻌ َﻤﺔ َﻣ ْﻄ ِﻮ ﱠﻳﺔ ﻟ
َ َ اﳌ

“Колко много блага се съдържат за теб по време на изпитания.”
А също е казано:

ٍ ب ﻣ ْﺒ ُﻐ
ﻒ
ْ ِﻮض َﻛ ِﺮﻳﻪٍ ﻓِﻴﻪِ ِﷲ ِ ﻟَﻄَﺎﺋ
َ ُر ﱠ

“Може в онова, което е омразно и ненавиждано да има скрити блага от Аллах.”
Шестнадесетата полза: Наистина изпитанията и трудностите предпазват от
злините и недоволството [неблагодарността], и самохвалството, и самодоволството, и
гордостта, и жестокостта.
Защото ако Немр̣ӯд беше беден и болен, и глух и сляп нямаше да спори с Ибр̣о̄хӣм за
неговия Господар. Но заради надменността, която прояви по отношение на владението си [той
не прие доводите на Ибр̣о̄хӣм ]. И Пречистият и Всевишен Аллах посочва като причина за
това именно владението, с което бе дарен.

10

šù=ßϑø9$# ª!$# çµ9s?#u ÷βr& ÿÏµÎn/u‘ ’Îû zΝ↵Ïδ≡tö/Î) ¢l!%tn “Ï%©!$# ’n<Î) ts? öΝs9r&
“Не видя ли онзи, който спореше с Ибр̣̣о̄хӣ̄м за неговия Господар, че Аллах го е дарил с
владението…” [ељ-Бек̣ар̣а: 258]
И ако Фараона също бе подложен на горепосочените изпитания той нямаше да каже:
4’n?ôãF{$# ãΝä3š/u‘ O$tΡr&

“Аз съм вашия най-върховен господар.” [ен-Ня̄зи‘а̄т: 24]

Ï&Î#ôÒsù ÏΒ …ã&è!θß™u‘uρ ª!$# ãΝßγ9uΖøîr& ÷βr& HωÎ) (#þθßϑs)tΡ $tΒuρ

“И те нямаше да търсят отмъщение ако Аллах и неговият пратеник не ги бяха
обогатили чрез своята благодат.” [ет-Теўбе: 74]
#o_øótGó™$# çν#u§‘ βr& #xöôÜuŠs9 z≈|¡ΣM}$# ¨βÎ) Hξx.

“Наистина човекът престъпва, защото смята себе си за самодостатъчен.” [ељ‘Алек̣: 6-7]
ÇÚö‘F{$# ’Îû (#öθtót7s9 ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 s−ø—Îh9$# ª!$# xÝ|¡o0 öθs9uρ

“И ако Аллах дареше рабите с обилно препитание щяха да сеят несправедливост по
земята.” [еш-Шӯр̣о̄: 27]
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Ïµ‹Ïù (#θèùÌø?é& !$tΒ (#θßϑn=sß šÏ%©!$# yìt7¨?$#uρ
“А злодеите се устремиха към разкоша.” [Хӯд: 116]

ÏµŠÏù ÷ΛàιoΨÏGøuΖÏj9 $]%y‰xî ¹!$¨Β Νßγ≈oΨø‹s)ó™V{

“…щяхме да ги напоим обилно с вода – за да ги изпитаме чрез това.” [ељ-Ж̱инн: 1617]

tβρãÏ≈x. ÏµÎ/ ΟçFù=Å™ö‘é& !$yϑÎ/ $¯ΡÎ) !$yδθèùuøIãΒ tΑ$s% āωÎ) @ƒÉ‹¯Ρ ÏiΒ 7πtƒös% ’Îû $uΖù=y™ö‘r& !$tΒuρ

“И в което и селище да изпратехме предупредител винаги онези, тънещи в разкош
казваха: Ние отричаме [не вярваме в] онова, с което сте изпратени!” [Себе’: 34]
А бедните и слабите – те са приближените и последователите на пророците. Именно
заради тази величествена полза хората подлагани на най-силни изпитания са пророците, после
праведниците, после онези, който най-много се придържат към техния пример и т.н. И затова те
са обявявани за луди и за магьосници, и за гадатели и са подлагани на унижения и подигравки.
(#ρèŒρé&uρ (#θç/Éj‹ä. $tΒ 4’n?tã (#ρçy9|Ásù

“А те търпяха, че бяха взети за лъжци и че бяха подложени на страдания.” [ељЕн‘а̄м: 34]
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â!#§œØ9$#uρ â!$y™ù't7ø9$# ãΝåκ÷J¡¡¨Β ( Νä3Î=ö6s% ÏΒ (#öθn=yz tÏ%©!$# ã≅sW¨Β Νä3Ï?ù'tƒ $£ϑs9uρ sπ¨Ψyfø9$# (#θè=äzô‰s? βr& óΟçFö6Å¡ym ÷Πr&
Ò=ƒÌs% «!$# uóÇnΣ ¨βÎ) Iωr& 3 «!$# çóÇnΣ 4tLtΒ …çµyètΒ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$#uρ ãΑθß™§9$# tΑθà)tƒ 4®Lym (#θä9Ì“ø9ã—uρ
“Нима смятахте, че ще влезете в Рая без при вас да дойде [изпитание] подобно на
[изпитанието на] онези, които бяха преди вас? Настигаха ги нещастия и беди и бяха
разтърсвани докато Пророкът и вярващите с него казваха: “Къде е подкрепата на Аллах?”
Наистина подкрепата на Аллах е близо.” [ељ-Бек̣ар̣а: 214]
šÎÉ9≈¢Á9$# ÌÏe±o0uρ 3 ÏN≡tyϑ¨W9$#uρ Ä§àΡF{$#uρ ÉΑ≡uθøΒF{$# zÏiΒ <Èø)tΡuρ Æíθàfø9$#uρ Å∃öθsƒø:$# zÏiΒ &óy´Î/ Νä3¯Ρuθè=ö7oΨs9uρ

“И наистина ще ви изпитаме с частица от страха и глада, и недоимъка, и отнемане
на душите, и недостатък на плодовете. И зарадвай търпеливите.” [ељ-Бек̣ар̣а: 155]

zÏΒuρ öΝà6Î=ö6s% ÏΒ |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& zƒÏ%©!$# zÏΒ ∅ãèyϑó¡tFs9uρ öΝà6Å¡àΡr&uρ öΝà6Ï9≡uθøΒr& þ’Îû āχâθn=ö7çFs9

#ZÏWx. ”]Œr& (#þθä.uõ°r& šÏ%©!$#
“Наистина ще бъдете изпитани чрез вашите имоти и души. И непременно ще чуете
от дарените с Книга преди вас и от многобожниците много обиди.” [А̄ли ‘Имр̣о̄н: 186]
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И те са онези, които бяха прогонвани от домовете си и на които бяха отнемани имотите,
и пращани на заточение извън родините си, и се множаха мъките им, и се засилваха бедите, които
понасяха, и враговете им се обединяваха против тях и понякога дори надделяваха над тях, и част
от тях бяха убити при Ух̱уд и Би‘р Ме‘ӯне и на други места, и бе ранявано лицето на Пратеника на
Аллах, Всевишният Аллах да го благослови и приветства, и един от зъбите му бе счупен, и белите
коси се умножиха по главата му, и бяха убивани най-скъпите му хора, и враговете злорадстваха
над него, а приближените му биваха опечалени.
И в деня на Х̣андек̣ бяха подложени на голямо изпитание:
#Y‰ƒÏ‰x© Zω#t“ø9Î— (#θä9Ì“ø9ã—uρ šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# u’Í?çGö/$# y7Ï9$uΖèδ

“Там вярващите бяха подложени на голямо изпитание и бяха потресени силно.” [ељЕх̱зя̄б: 11]
tÅ_$oΨysø9$# ÛUθè=à)ø9$# ÏMtón=t/uρ ã≈|Áö/F{$# ÏMxî#y— øŒÎ)uρ

“И когато погледите се вцепениха, а сърцата достигнаха гърлата.” [ељ-Ех̱зя̄б: 10]
И така те бяха в непрекъснат страх, и непрестанни лишения, и крайна нищета, та чак
привързваха камъни към стомасите си от глад. А пък повелителя и на първите и на последните
[Мух̱аммед i] никога не вкусваше житен хляб по два пъти на ден, и му бяха причинявани всички
видове страдания, чак бяха набеждавани [в безпътство] най-любимите от семейството му, а пък в
края на живота му бе изпитан чрез [лъжепророците] Мусейлеме и Т̣улейх̱а и ељ-‘Ансӣ, и той i и
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сподвижниците му понесоха от войската на ељ-‘Усер̣а онова, което понесоха, и по времето на
неговата смърт бронята му беше оставена като залог при един евреин срещу една с̣а‘а [няколко
шепи] ечемик.
И не престават пророците и праведниците да бъдат сполетявани от изпитания едно след
друго, всеки според степента на вярата си. И колкото по-силен е човек в религията си, толкова поголямо изпитание получава. И на един от тях бе поставено … върху главата му и той не се отказа
от религията си.
И казва [нашия повелител Мух̱аммед i], Аллах да го благослови и приветства:
ِ ْ ُ ال اﻟﺮﻳﺢ ﲤُ ِﻴﻠُﻪ و َﻻ ﻳﺰ
ِ َ اﳌ ْﺆﻣِﻦِ َﻛﻤﺜ
ْ
ﻦ ُﻳ ِﺼﻴﺒُﻪُ ا ْﻟﺒَ َﻼ ُء
ََ َ ُ
ُ ﻞ اﻟ ﱠﺰ ْر ِع َﻻ ﺗَ َﺰ ُ ﱢ
ُ ال اﳌ ُ ْﺆﻣ
َ
ُ َﻣﺜ َ ُﻞ
“Примерът с вярващия е като примера с посева. Вятърът не престава да го наклонява
така, както и бедите не престават да застигат вярващия.” [ељ-Бух̣о̄рӣ: 5644, Муслим: 2809]
И казва [още нашия повелител Мух̱аммед i], Аллах да го благослови и приветства:
ِ ِ ْ ِ
ِ ْ
ِ
ﺣﺘﱠﻰ ﺗَﻬِﻴﺞ
ُ اﻟﺮ
َ ﺼ ﱠﺮ ُﻋ َﻬﺎ َﻣ ﱠﺮةً َو ﺗَ ْﻌﺪﻟ ُ َﻬﺎ أ ُ ْﺧ َﺮى
َ َﻳﺢ ﺗ
ﻦ اﻟ ﱠﺰ ْر ِع ﺗَﻔَﻴﱢﺆُ َﻫﺎ ﱢ
َ َﻣﺜ َ ُﻞ اﳌ ُ ْﺆﻣﻦِ َﻛ َﻤﺜَﻞ اﳋ َ َﺎﻣﺔ ﻣ
“Примерът с вярващия е като стъбло от посев, което вятърът люлее. Единия път го
поваля, а другия път го изправя, чак докато изсъхне.” [ељ-Бух̣о̄рӣ: 5643, Муслим 2810]
Затова положението на трудност и страдание е причина рабът да се обърне към
Всемогъщия и Величествен Аллах. А положението на благоденствие е причина рабът да се
отклони от Всевишния Аллах.
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óΟ©9 βr(Ÿ2 §tΒ …çν§àÑ çµ÷Ζtã $uΖøt±x. $£ϑn=sù $VϑÍ←!$s% ÷ρr& #´‰Ïã$s% ÷ρr& ÿÏµÎ7/ΨyfÏ9 $tΡ%tæyŠ •‘Ø9$# z≈|¡ΡM}$# ¡§tΒ #sŒÎ)uρ
…çµ¡¡¨Β 9hàÑ 4’n<Î) !$oΨããô‰tƒ
“И когато човекът бъде докоснат от вреда ни моли и на хълбок, и седнал, и прав. И
когато премахнем вредата от него продължава [да се държи] все едно не ни е молил да
премахнем вредата от него.” [Йӯнус: 12]
И по тази причина те ограничаваха храненето и пиенето си, и дрехите си, и женитбите
си, и сбирките си, и къщите си, и животните, които яздеха за да бъдат по този начин в положение,
което е причина да се завръщат към Всевишния Аллах и да се обръщат към Него, Всемогъщия и
Величествения.
Седемнадесетата полза: Задоволство, което е причина за задоволството на Всевишния
Аллах.
Защото бедите постигат, както праведника, така и грешника. И който ги посрещне с
гняв бива сполетян от гнева [на Всевишния] и загуба на земния и отвъдния свят. А който ги
посрещне със задоволство се сдобива със задоволството [на Всевишния], а това задоволство е попревъзходно дори и от Рая заедно с всичко, което се намира в него, заради думите на Всевишния:
çt9ò2r& «!$# š∅ÏiΒ ×β≡uθôÊÍ‘uρ

“И задоволството на Аллах е по-велико от това.” [ет-Теўбе: 72] Т.е. по-велико от
Дженнета ‘Адн и неговите прелестни обитатели.
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И това е само един малък откъс, който споменахме по отношение на ползите от
изпитанията.
И ние молим Всевишния Аллах за опрощение и благополучие на този свят и на
отвъдния, защото ние не сме от хората подложени на изпитание.
И нека Всевишният Аллах ни дари с успех за извършване на онова, което обича и от
което е доволен и да ни предпази от бедите и нещастията.
Завърши [книжката] “Ползи” с възхвала към Аллах и по неговите благодеяние и милост.
И Аллах да благослови Мух̱аммед и неговото семейство, и неговите сподвижници и да ги
приветства. И Той [Аллах] ни е достатъчен, и колко прекрасен покровител е Той.
И завършекът й бе по време на деветия ден преди края на месец Р̣аби‘у-љ-‘Еўўељ от
шестстотин петдесет и пета година. И нека Аллах опрости на онзи, който я чете и който я слуша,
и който я преписва, и на всички мюсюлмани. И всичката възхвала е само за Аллах.
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Ползи от бедите, изпитанията, страданията и нещастията
Узнаване на всемогъщата и всепокоряваща сила на Господаря .
Узнаване на принизеното и разорено положение на раба.
Искреност и преданост към Всевишния Аллах .
Покаяние пред Аллах  и обръщане към него.
Умоляване и призоваване на Аллах .
Благонравие и смирение в търпението, които произтичат от сполетяната беда.
Опрощение към престъпника.
Търпение по време на беди и изпитания.
Радост от бедите и изпитанията, заради ползите, които носят.
Благодарност към Аллах  за бедите и изпитанията.
Чрез бедите и изпитанията се пречистват и изкупват прегрешенията и престъпленията.
Проявяване на милост към сполетените от беди и изпитания и оказване на помощ към тях.
Узнаване на истинската стойност на благоденствието и проявяване на благодарност за това.
Награди, които Всевишният Аллах  е подготвил в отвъдния живот, според степента на
бедите и изпитанията.
15. Скрити ползи, съдържащи се в бедите и изпитанията.
16. Бедите и изпитанията предпазват от злините и недоволството, и самохвалството, и
самодоволството, и гордостта, и жестокостта.
17. Задоволство от предписаното, което е причина за задоволството на Всевишния Аллах .
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