http://www.noorbg.net/Articles/Sixty tips from the Quran.html

February 7, 2013

ِﺑ ْﺴِﻢ اﱢﷲ اﻟ َّﺮْﺣَﻤِﻦ اﻟ َﱢﺮﺣﯿِﻢ
В имет о на Аллах, Всемилост ивия, Милосърдния
Аллах казва в Курана: „Днес изградих за вас вашат а религия и изпълних Своят а
благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.”/Ал-Маида:3/

Шейсет съвет а от Свещения Куран

(част 1)
1. Уважавай и почит ай всички човешки същест ва, независимо от т яхнат а религия,
цвят на кожат а, раса, пол, език, ст ат ус, имущест во, произход, проф есия и т .н.
/17:70/

1. Говори ясно и т очно по т емат а, без двусмислици и заблуди. /13:70/
1. Избирай най-добрит е думи, с коит о да говориш и ги казвай по възможно найдобрия начин. /17:53, 2:83/

1. Не викай. Говори учт иво, придържайки т их гласа си. /31:19/
1. Винаги казвай ист инат а. Избягвай думи, коит о са лъжливи и заблуждаващи.
/22:30/

1. Не смесвай ист инат а с лъжат а. /2:42/
1. Казвай т ова, коет о е в сърцет о т и. /3:167/

1. Говори по цивилизован начин и на разбираем за общест вот о език. /4:5/
1. Когат о изразяваш ст ановище, бъди справедлив, дори и т о да е срещу роднина.
/6:152/

1. Не бъди самохвалко. /31:18/
1. Не говори, не слушай и не прави нищо напразно. /23:3, 28:55/

1. Не участ вай в нищо нищожно. Ако минеш покрай безсмислена игра, прост о

от мини с дост ойнст во. /25:72/
1. Не се приближавайт е до каквот о и да е неприличие или похот ливост ,
независимо дали е скрит о или явно. /6:151/

1. Ако неволно допуснеш грешка, поправи се момент ално. /3:134/
1. Не бъди надменен или арогант ен към хорат а. /31:18/

1. Не ходи надменно или самонадеяно. /17:37, 31:18/
1. Бъди умерен. /31:19/

1. Ходи със смирение и уравновесеност . /25:63/
1. Свеждай погледа си. Избягвай похот лив поглед и неприлично вт орачване. / 24:3031, 40:19/

1. Ако нямаш пълно знание за нещо, по-добре си дръж уст ат а зат ворена. Може да
си мислиш, че говоренет о за нещо, без пълнот о му познаване е т ривиален
въпрос. Но т ова може да има т ежки последици. /24:15-16/
Изт очник: http://quranicteachings.org/a-summary-of-general-manners-of-living/

