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ِمیحَِّرلا ِنَمْحَّرلا  ِّهللا  ِمْسِب 

В името на Аллах, Всемилостивия, 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 съвета от Свещения Куран

 

(част 1)

1. Уважавай и почитай всички човешки същества, независимо от тяхната религия,
цвят на кожата, раса, пол, език, статус, имущество, произход, професия и т .н.
/17:70/

 

1. Говори ясно и точно по темата, без двусмислици и заблуди. /13:70/

1. Избирай най-добрите думи, с които да говориш и ги казвай по възможно най-
добрия начин. /17:53, 2:83/

 

1. Не викай. Говори учтиво, придържайки тих гласа си. /31:19/

1. Винаги казвай истината. Избягвай думи, които са лъжливи и заблуждаващи.
/22:30/

 

1. Не смесвай истината с лъжата. /2:42/

1. Казвай това, което е в сърцето ти. /3:167/

 

1. Говори по цивилизован начин и на разбираем за обществото език. /4:5/

1. Когато изразяваш становище, бъди справедлив, дори и то 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 участвай в нищо нищожно. Ако минеш покрай безсмислена игра, просто

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


отмини с достойнство. /25:72/

1. Не се приближавайте до каквото и да е неприличие или похотливост,
независимо дали е скрито или явно. /6:151/

 

1. Ако неволно допуснеш грешка, поправи се моментално. /3:134/

1. Не бъди надменен или арогантен към хората. /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 похотлив поглед и неприлично вторачване. / 24:30-
31, 40:19/

 

1. Ако нямаш пълно знание за нещо, по-добре си дръж устата затворена. Може да
си мислиш, че говоренето за нещо, без пълното му познаване е тривиален
въпрос. Но това може да има тежки последици. /24:15-16/
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