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ТАЙНИТЕ НА СУРА АЛ-КЕХФ

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

Задавали ли сте си въпроса защо Пророка салл Аллаху алайхи уассалам ни е предпоръчал да
четем сура Ал-Кахф (Пещерата) всеки петък?

Нека да видим защо,инша’Аллах:

Тази Сура има ЧЕТИРИ истории с поуки,нека ги погледнем:

1) Хората в Пещерата:
Това е история за млади мъже,които живеели в град на неверници и решили да направият
Хиджра (преселване) името на Аллах и да избягат от там.-Аллах ги награждава с милост в
пещерата и ги защитава от слънцето-когато се събуждат,виждат че всички хора вече са
вярващи.

Поука: ИЗПИТАНИЕ НА ВЯРАТА

2) Собственика на Двете Градини

Историята е за човек,благословен от Аллах с две красиви градини,но мъжът забравил да
благодари на Този,който го е дарил щедро и дори се усъмнил в Аллах относно живота след
смъртта.Така,че неговите градини били затрити.Човека се разкаял,но било твърде късно и
неговото разкаяние не му донесло полза.

Поука: ИЗПИТАНИЕ С БОГАТСТВОТО

3) Муса алейхи салам и Кидр алейхи салам

Когато Муса Аллах да е доволен от него бил попитан ,,Кой има най-много знания сред хората
на земята,, той отвърнал:”Аз”,но Аллах му открил,че има някой,който Знае повече от
него.Тогава Муса Аллах да е доволен от него заминал да учи и разбрал как Божията Мъдрост
понякога може да е скрита в нещата,които ние определяме като лоши.

Поука: ИЗПИТАНИЕ СЪС ЗНАНИЕТО

4) Зул-Курнайн

Това е историята на великия цяр,на който му били дадени знания и власт и пътувал по
земята,за да помага на хората в разпространението на доброто.Той победил Йаджудж и
Маджудж и построил здрава стена с помоща на хора,чиито език даже не разбирал.

Поука:ИЗПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ВЛАСТ

По средата Аллах споменава Иблис,който губи от тези изпитания:

”И когато рекохме на ангелите: “Сведете чела пред Адам!”, те се поклониха, освен Иблис.
Той бе от джиновете и не послуша повелята на своя Господ. Нима него и потомството му ще
приемете за покровители вместо Мен, а те са ваш враг? Колко лоша е за угнетителите тази
замяна!”

Сега нека разгледаме връзката между сура Ал-Кахф и Даджаал (Антихриста):

Даджаал ще се появи преди Съдния Ден с 4 изпитания:
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*** Той ще казва на хората да служат на него,а не на Аллах:

ИЗПИТАНИЕ НА ВЯРАТА

***Ще му бъде дадена силата да кара дъжда да вали и спира и да изкушава хората с
богатствата си.

ИЗПИТАНИЕ С БОГАТСТВОТО

*** Той ще бъде изпитание за хората заради ,,знанието си,, и нещата,които ще им казва:

ИЗПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗНАНИЕТО

***Той ще владее голяма част от Земята

ИЗПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ВЛАСТ
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