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МЕСЕЦ РАМАДАН Е МЕСЕЦЪТ НА КОРАНА

Слава на Аллах, освен Който няма друг бог. Мир и благослов за Мухаммед С.А.С. за

неговите сподвижници, за неговото семейство и всички, които до настъпването на

съдния ден ще следват техния път.

   Ето благословеният месец Рамадан дойде, Неговата светла луна озари света ни,

Милостта и благодатта заложени в него предизвика сърцата на вярващите да са

нащрек. Спомените от него и успехите раздвижиха чувствата на призоваващите към
религията на Аллах. Говеенето през него и нощният намаз приповдигнаха желанието

на прекланящите се вярващи към служене и блогодеяния.

   Скъпи братя и сестри!
   Дългът, който се пада на нас е да се облагодетелствате с искреност, вяра и преданост

на Аллах, да се поучим на вяра, търпение и воля. Необходимо е обаче за всичко това да

си дадем дума, че ще следваме пътя начертан от Аллах и метода набелязан от Неговия

Пратеник С.А.С. в стремежа си към Него. Така ще имаме надеждата духът ни да

достигне до най-възвишена степен на чистота, душите ни да се спасят от опасностите
и материализъм и страсти и греховете ни да се изличат и изчезнат, след което да

възприемем състояние на чистота така както когато сме били родени. Това е пътя по
който всецяло ще се привържем към истинната религия, към Исляма.

   Скъпи братя и сестри!

   Знаете ли каква е благодатта заложена в този месец? Този месец е изпълнен с

изобилие благодат и благополучие, защото онзи, който говее през този месец

единствено търсейки благоволението на Аллах, той се спасява от малките грехове и

получава чистота както при своето раждане.

   Пратеника на Аллах С.А.С. в следния хадис казва:    “На онзи, който с вяра и в

очакване на наградата си от Аллах говее през месец Рамадан, отминалите грехове му

се опрощават.” (Бухари)

   Големите грехове се опрощават само когато извършителя с искрено покаяние (тауба)
се покае. В хадис от достоверния сборник на Муслим Абу Хурайра Аллах да е доволен

от него свежда, че Пратеника С.А.С. е казал:

   “При положение, че човека се предпазва от големите грехове петте намаза, джума

намаз до следващата джума, говеенето през месец Рамадан до другия Рамадан са

изкупление за малките грехове извършени помежду тях.” (Муслим)

   Този месец е месец на благодат, изобилиe и благополучие, защото в следния хадис

Аллах Теаля е посочил пет особености, които притежават онези, които говеят през

този месец: 



“През месец Рамадан за моята общност (умма) са дадени пет неща, които не са
давани на никой пророк преди мен:

   Първо: През първата нощ на месец Рамадан Аллах Теаля поглежда към говеещите и

към когото погледне, никога не ще го подложи на страдание и мъчение.

   Второ: Мирисът излизащ от устите но вярващите привечер пред Аллах е по-

приятен от полъх на миск.

   Трето: Меляикетата денонощно молят за опрощение на говеещите.

   Четвърто: Всевишния Аллах повелява на Дженнета: “Подготви се и се натъкми за

моите раби, защото остана малко докато моите раби се спасят от трудностите в

земния живот и дойдат в моята милост.”

   Пето: В последната нощ от месец Рамадан Аллах Теаля опрощава на всички, които

са говяли. 
   Един от намиращите се там попитал: -Това нощта Кадър ли е? Пратеника на Аллах

С.А.С. казал: “Не, не виждаш ли как работника си получава възнаграждението щом

приключи работата си?”

   В хадис Пророка С.А.С. казва:
“За говеещия има две радости. Първата е когато си радзговява. Другата е радостта
в Съдния ден, когато ще изпитва радост от това, че в земния живот е

говял.”(Муслим, Нисаи)
   Този месец е месец на благодат, изобилие и благополучие, защото само Аллах Теаля е

този, който знае истинската стойност на наградата, с която ще бъде възнаграден
говеещия. Пратеника на Аллах С.А.С е казал в тази насока: 

   “Великия Аллах намножава наградата за делата на синовете Адемови от десет до
седемстотин пъти. Аллах Теаля е казал, освен за говеенето. (Защото говеенето е за

мен и Аз ще дам възнаграждението за него…”(Бухари и Муслим)
   Ето благодатта, изобилието и благополучието на този месец…. Ако добре сте

разбрали и осъзнали тези награди, започнете говеенето в смирение и искреност , с
убедена душа, за да сполучите заложената благодат, изобилие и благоденствие в него.

ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВИ СА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ 

СЛУЧИЛИ СЕ ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ?

   1- Аллах Теаля е низпослал Свещения Коран през този месец, за да бъде
предупредител, благовестител и да покаже правия път на хората. “Рамадан е месецът,

през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от
напътствието и разграничението. Който от вас се окаже в този месец, да говее

през него, а който е болен или на път - да се издължи в други дни. Аллах иска да ви
улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни; да

възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.” (Бакара
:185)

   Най-добро представяне и окачествяване на Свещения Коран можем да открием в
следните думи на Али Р.А.: “В книгата на Аллах има известие за постановления сред
предците ви, сред вас и за онези, които ще последват след вас. Коранът е

категорично слово разделящо истината от заблудата, което не е за забавление.
Аллах погубва онези, които надменно го изоставят и отправя в заблуда онези, които

търсят друго напътствие освен него.”
   Това е така, защото Корана е здравата връзка на Аллах, озаряващата светлина и

Неговото мъдро напомняне. Той е такъв Коран, който възпира страсти и желания. Чрез



него словата не отвеждат в съмнения. Гледищата чрез Него не разделят и не
разпокъсват. Учените не Му се насищат, а покорните никога не се отегчават от него…

Който знание научи чрез него, той винаги сполучва, който изрече нещо чрез него,
винаги правдиво казва. Който чрез него отсъди, винаги справедливо отсъжда. Който

върши дела според него винаги награда сполучва, а онзи, който призовава към него,
напътен е той по правия път.

   2- В този месец е нощта Кадър. Всевишния Аллах е известил, че тази нощ е по-
благодатна от хиляда месеца в които тази нощ не съществува. През тази нощ

меляикетата и Джибрил слизат за всяко дело (отредено за тази година). До зазоряване
тази нощ е спасение (за търсещите).

   Знаете ли защо Аллах Теаля е именувал тази нощ, нощта Кадър? Тя е получила това
название, което означава Могъщество защото Аллах Теаля който е притежател на
могъщество през нея е низпослал Свещения Коран – притежател на могъщество, чрез

пророк даден с могъщество на общност притежаваща могъщество.
   А знаете ли с какво благополучие се среща онзи, който прекара нощта Кадър в

служене (ибадет)? Всевишния Аллах опрощава греховете на такъв човек. Пратеника на
Аллах С.А.С. казва: “Опрощават се отминалите грехове на онзи, който с вяра и

очаквайки наградата си от Аллах прекара тази нощ в служене!” (Бухари – Муслим)
   В кое време е необходимо да се търси нощта Кадър? Търсете тази нощ сред нечетните

числа на нощите от последните десет дена на месец Рамадан. Един хадис на пратеника
на Аллах С.А.С. гласи:

“(Нощта Кадър)се намира сред последните десет нощи на месец Рамадан, 21 нощ,
или 23 нощ, или 25 нощ, или 27 нощ, или 29 нощ, или пък е последната нощ от месец
Рамадан. Който прекара тази нощ в служене (ибадет) с вяра и в очакване на награда

от Аллах на него му се опрощават отминалите и бъдещите грехове."

   Скъпи братя!
   Ако сте разбрали какво представлява благодатта заложена в нощта Кадър и желаете

да спечелите благоволението на Аллах и Дженнета в онзи труден ден на
равносметката, то тогава е необходимо да търсите и прекарате тази нощ в служене на
Аллах Теаля.

   3. През този месец се е състояла битката при Бедр. Битката при Бедр е станала на 17

Рамадан на втората година от преселението в Медина. Аллах Теаля е определил този
ден по следния начин ”…Деня на разграничението, деня, когато двете множества

се срещнаха…” (8:41). Чрез тази битка Всевишния Аллах е дал възможност на

вярващите да си отмъстят на съдружаващите с Аллах, хората на заблудата. Освен това

вследствие на тази битка знамето на вярата и победата в едно със словото на
единобожието (келимеи таухид) се възвиси в небесата. Неоспорима истина е, че в тази

незабравима битка сподвижниците на Мухаммед С.А.С. показали пример за

непоклатима устойчивост и себеотдаване. Поради това въпреки тяхната

малочисленост и недостатъчното оръжие Аллах Теаля благоволил победата да бъде на
тяхна страна. Всичко това се осъществило вследствие на действията и молбите на

вярващите именно през месец Рамадан.

   4. през този месец се осъществило превземането на Мекка. Да , това събитие се
осъществява на 11 ден от месец Рамадан, през 8 година от преселението. През този

свещен месец били премахнати идолите от периода на невежеството. След тази

величава победа за първи път видният сподвижник Билял Хабеши се покатерил на

стените на Кааба зада прогласи за света и озвучи хоризонтите с повика “Аллаху акбар”
“Аллах е най-велик”
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