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АЛЛАХОВИОТ ЗИКР
Ова е македонски превод на говорот кој го одржал
хазрети Муслех Мауд, Мирза Басхируддин Махмуд Ахмад,
Халифатул Месих II, во текот на Џалса салана (годишен
собир) на Ахмадија муслиманскиот џемаат, на 28 декември
1916 година, и Фазл-е-Умар фондацијата го печатела на
урду јазик како Зикр-и-Иллахи. (Рабва, декември 1982
година).
Почитуваниот говорник беше син на основачот на
Ахмадија муслиманскиот џемаат хазрети Мирза Гулам
Ахмад (1835-1908 година), Ветениот Месија. Во 1914
година, кога имал 25 години, тој е избран за халифа, т.е.
наследник на Ветениот Месија. Тој, Заедницата ја водел 52
години и ѝ служел за целта за која била основана. Го
вдахнал и поттикнал духовниот напредок на своите
следбеници. Тој говорел и пишувал во одбрана на исламот и
ги втемелил институциите да го пропагираат исламот
ширум светот.
Зикр-и-Иллахи го покажува вистинското разбирање
на односот помеѓу Аллах, Создателот, и човечките
суштества во нивното трагање по Него. Полна е со мудрост
за тоа како тој однос да биде негуван преку Зикр-и-Иллахи спомнување на Аллах. Тоа е ризница која ќе им користи на
сите оние кои ќе ја практикуваат за да основаат жив однос
со својот Создател.
Нека Аллах го прими овој понизен напор во
преводот на овој говор. Нека тоа биде извор на
унапредување на вистинското разбирање за Бог и на
многумина да им помогне да ја стекнат Неговата љубов и
близина.

Сета слава му припаѓа на Аллах, Господарот на сите
светови.
Муневар А. Саид
Вашингтон, САД
Април 1998 година
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АЛАХОВИОТ
ЗАКР

СПИСОК НА ПОВАЖНИТЕ ТЕРМИНИ
Во корист на читателот во наредниот текст се
објаснети некои важни термини.

АЛЛАХ

Аллах е лично име на Бог во исламот. За да покажат
соодветна почит кон Него, муслиманите кога го изговараaт
Неговото возвишено име,
често додаваат Та‘ала,
Возвишениот.

АХМАДИЈА МУСЛИМАНСКИ ЏЕМААТ

Муслиманската заедница која како на Ветен Месија
ги прифатила тврдењата на хазрети Мирза Гулам Ахмад од
Кадијана (а.с.). Ова заедница ја основал Ветениот Месија во
1889 година и сега е под водство на петтиот халифа Мирза
Масроор Ахмад. Заедницата е позната како Ахмадија
џемаат. Припадникот на заедницата се нарекува ахмади
муслиман или ахмади.
ЏАЛСА САЛАНА – ГОДИШЕН СОБИР

Тоа е конференција која се одржува еднаш годишно
во земјите ширум светот и на која присуствуваат голем број
на ахмади муслимани. Годишната конференција ја започнал
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Ветениот Месија 1891 година. Позната е по своето урду име
'Џалса Салана'.
ХАЗРЕТИ (ИЛИ ХАДРАТ)

Ова е термин на почит кој се употребува за личност
со утврдена исправност и побожност.

ЧЕСНИОТ ПРАТЕНИК

Овој термин исклучиво се однесува за Мухаммед,
Чесниот Пратеник на исламот (с.а.в.с.).
ЧЕСНИОТ КУР‘ АН

Тоа е книга која Аллах ја пратил како упатство за
целото човештво. На Чесниот Пратеник му е објавена во
период од 23 години.

ХАЛИФА

Зборот 'калиф' е изведен од арапскиот збор 'халифа'
која овде значи 'наследник'. Во исламската терминологија
'исправен халифа' се употребува за секој од четирите
халифи који ја продолжиле мисијата на Мухаммед Чесниот
Пратеник на исламот с.а.в.с. Ахмади муслиманите на
наследниците на Ветениот Месија се повикуваат како на
Халифатул Месих.
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МУСЛЕХ МАУД

Термин кој означува дека Ветениот Месија е хазрети
Халифатул Месих II, односно Мирза Басхируддин Махмуд
Ахмад. Тој е наречен Муслех Мауд бидејќи е роден според
претскажувањата кои Ветениот Месија а.с. ги дал во 1886
година за тоа дека ќе се роди богобојазлив син, кој ќе биде
надарен со посебни способности, атрибути и моќи. Животот
на делото на хазрети Мирза Басхируддин Махмуд Ахмад е
сведоштво за исполнувањето на ова претскажување.

ИБАДЕТ И НАМАЗИ

Трите исламски термини кои понекогаш се
преведени како ибадет всушност треба да се разликуваат.
Првиот термин е дова или молба упатена на
Семоќниот Бог. Дова може да биде направена во било кое
време на било кој јазик. Таа не бара никаква формално
пропишана положба. Дова во текстот е преведена како
'ибадет'.
Второ, намаз се однесува на петте дневни намази
пропишани за сите муслимани. За разлика од довата,
намазот има одредено време и начин на извршување. Ние во
преводот го задржавме терминот намаз или 'пропишана
молитва' или 'молитва'. Секој намаз е поделен во рекати.
Секој рекат вклучува неколку пози – стоење или кијам,
свивање или руку, седење или када и паѓање на тло или
сеџда. Пропишаните намази имаат три составни дела: фарз,
кој е нредба на Аллах; суннет кој го правел Чесниот
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Пратеник с.а.в.с. и за кој тој дал наредба; и нафл,
доброволен составен дел.
Нафл значи да се направи повеќе одошто должноста
или обврската бараат, односно означува доброволност.
Навафил е множина од нафл. Навафил, кој му е
сличен на намазот, може да се врши одвоено или заедно со
пропишаниот намаз. Вршењето на навафил намаз, иако не е
задолжително високо е ценето. Еден од нафл намазите е
тахаџуд, доцен ноќен намаз.

ВЕТЕНИОТ МЕСИЈА

Овој термин се однесува и на основачот на Ахмадија
муслиманскиот џемаат хазрети Мирза Гулам Ахмад од
Кадијана (а.с.). Тој тврдел дека е пратен од Аллах како што
претскажал Чесниот Пратеник с.а.в.с., за доаѓањето на
Мехди (Упатениот) и Месија меѓу муслиманите.

ТЕСПИХ

Величење на Аллах со учење на Субханаллах (Аллах
е свет) и други фрази.

ТАХМИД

Изразување на благодарноста на Аллах со учење на
Алхамдолиллах (сета благодарност му припаѓа на Аллах)
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ТЕКБИР

Прогласување на Аллаховата величественост со
учење на Аллаху Акбар (Аллах е Најголем)
ЗИКР, ЗИКРУЛЛАХ, ЗИКРИ- ИЛАХИ

Зикр е арапски збор кој значи спомнување.
Зикруллах и Зикри-илахи значи спомнување на Аллах.
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АЛЛАХОВИОТ ЗИКР
(ЗИКРИ-ИЛАХИ)
Јас сакам да ги допрам следните теми:
Што е зикри-илахи или спомнување на Аллах?
Зошто е зикри-илахи неопходен?
Разни форми на зикри-илахи.
Мерки на претпазливост кои треба да се преземат во
обавувањето на зикри-илахи.
Вообичаени погрешни разбирања за зикри-илахи.
Начин за ослободување од шејтанското влијание и
одржување на концентрацијата во намаз.
Овој предмет е од општа важност, тој се однесува на сите
човечки суштества – големи и мали, богати и сиромашни,
млади и стари. Кога ќе ги практикувате идеите кои денес
планирам да ви ги изнесам, ќе ви станат очигледни
корисните резултати од зикри-илахи.
ШТО Е ЗИКРИ-ИЛАХИ ИЛИ СПОМНУВАЊЕТО НА
АЛЛАХ
Зикр е арапски збор кој значи спомнување. Кога е
употребен за Аллах, зборот се однесува на начините на
спомнување на Аллах: со мисла за Неговите атрибути, со
нивното непрекинато учење, со потврдувањето на ревност и
искреност и размисла за Неговата Семоќ и Сила.
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ВАЖНОСТА НА ОВОЈ ПРЕДМЕТ
Колку е важен зикри-илахи? Накратко, тој е битен и
од голема важност. Не сум јас тој што го нарекува голем
туку Аллах така вели:
Односно: Спомнувањето на Аллах е на повисока
положба од сите останати постапки на ибадетот. Ова
тврдење дека овој предмет е толку важен не е мое; тоа го
прогласил Самиот Аллах. (29:46)
ЗОШТО Е ЗИКРИ-ИЛАХИ НЕОПХОДЕН?
Ако овој предмет е од толку голема важност,
исламот тоа секако постојано ќе го истакнува. Впрочем тоа
и се случува. Ние наидуваме на чести потсетувања за тоа во
Чесниот Кур‘ан, како на пример:
"Спомнувај го името на Господарот секое утро и
вечер" (76:26)
Слично на ова, во еден од хадисите Чесниот
Пратеник с.а.в.с. вели:
"Кога луѓето ќе се соберат поради спомнувањето на
Аллах, тие се опкружени со мелеците и прекриени се
со милоста на Својот Господар."
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Поради тоа јас ја одбрав оваа тема за
овогодинешниот собир. Илјадници од вас дојдоа од далеку
да присуствуваат на овој собир. Кога јас ќе зборувам за ова
тема, мелеките врз вас ќе истурат Аллаховите благослови.
Кога ќе се вратите дома и кога ќе го повторувате тоа
на оние кои не биле тука, тогаш благословите ќе се рашират
во целиот џемаат. Хадисот кој го спомнав порано покажува
дека спомнувањето на Аллах на собирите е благословен
настан. Тој ги привлекува мелеките кои со себе ги носат
Аллаховите благослови и милост. Според тоа очигледна е
важноста на зикрот. Секако, мелеките на оној кој врши зикр
ќе му одадат почит тој ќе го привлече нивното внимание; и
тие непрестано ќе го потсетуваат да прави добри дела.
Постоењето на мелеките не е измислица на
човековата замисла; тоа е стварност. Јас лично видов некои
мелеки. Еднаш неформално разговарав со нив. Низ своите
чести посети, мелеките засновуваат пријателство и сродство
со оние кои го спомнуваат Аллах. Семоќниот Бог вели:

"О вие кои верувате! Нека вашиот имот и вашите
деца не ве прават невнимателни кон спомнувањето на
Аллах." (63:10)

"О вие кои верувате! Спомнувајте го Аллах често; и
величајте Го наутро и навечер." (33:42-43)
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Чесниот Пратеник с.а.в.с. во овој хадис ја истакнал
важноста на зикр. Хазрети Абу-Муса Аш‘ари пренесува
дека Чесниот Пратеник с.а.в.с. рекол:

"Сличноста помеѓу човек кој го спомнува Својот
Господар и оној кој не Го спомнува е како помеѓу оној
кој е жив и оној кој е мртов."
Оној кој го спомнува Аллах е жив, оној кој не го
спомнува не е, тој е мртов.
Хазрети Абу-Дарда пренесува дека Чесниот
Пратеник с.а.в.с. рекол:

"Сакате да ви кажам за најдобрата постапка и за
најблагородното дело кое ја воздига вашата
положба, и за вас е подобро од трошењето злато и
сребро, и подобро одошто да се соочите со своите
непријатели и да им ги пресечете вратовите, или
сами да бидете убиени?"
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Асхабите рекле: "Секако, те молиме кажи ни".
Чесниот Пратеник с.а.в.с. рекол:
"Тоа е
спомнувањето на Аллах".
(Тирмизи, Абвабуд Дават)
Според друг хадис, Чесниот Пратеник с.а.в.с. рекол:
"Спомнувањето на Аллах има голема дереџа
(награда)".
Асхабите
прашале:
"О
Аллахов
Пратенику, дали тоа е на поголем степен од џихадот
(борбата на Аллаховиот пат)". Тој рекол: "Да,
бидејќи спомнувањето на Аллах е она што ве
охрабрува да ја преземете борба".
(Муснад Ахмад бин Хамбал)

ПОТРЕБА ЗА ПОГОЛЕМО ВНИМАНИЕ КОН ЗИРК
ВО НАШИОТ ЏЕМААТ
Толку многу е важен зикрот. Но сепак, во некој
поглед, многу членови во нашиот Џемаат не му посветуваат
доволно внимание. Семоќниот Бог одредил да бидам
природно наклонет кон длабоко размислување. Јас длабоко
се замислив над овој предмет, и од својата младост
подеднакво сум загрижен како што бев и тогаш. Какво
невнимание и да постои во нашиот Џемаат во однос на
спомнувањето на Аллах, мора веднаш да биде отклонето.
Ветениот Месија а.с. силно ја истакнувал довата. Со
Божја милост, нашиот Џемаат води сметка за ова обврска.
Ветениот Месија а.с. исто така го нагласил значењето на
спомнувањето на Аллах, но Џемаатот на тоа не обрнал
доволно внимание.
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Немарноста во спомнувањето на Аллах делумно е
последица од влијанието на западното образование. Многу
луѓе сметат дека нема смисла во тоа да се седи сам и да се
зборува - Ла илахе илеллах (Нема друг Бог освен Аллах)
или да се рецитираат Божјите атрибути како што се: Каддус
(Свет), Аллим (Сезнаен), Кхабир (Сезапознаен), Кадир
(Семоќен) или Кхалик (Создател). Овие идеи влијаеле на
многу наши членови, кои биле препуштени на западното
образование. Земјоделците ја чинат втората друга голема
група во нашиот Џемаат. Во минатото тие не биле добро
известени за концептот на зикр и негова корисност. Поради
тоа тие не ги создале навиките на зикр. Доколку заедницата
на земјоделците не биде научена како треба, не може да се
очекува да му придава доволно внимание на спомнувањето
на Аллах.
Намазот (правењето на петте пропишани намази во
текот на денот) исто така е спомнување на Аллах. Со
Аллаховата милост нашиот Џемаат е редовен во
извршувањето на намазот. Меѓутоа, освен во намазот важни
се и останатите начини на спомнувањето на Аллах. Иако
тие не се потполно отсутни во Џемаатот, сепак не им се
придава доволно внимание.
Некои членови воопшто ја немаат навиката на
спомнувањето на Аллах во додатокот на намазот. Ако некој
е исклучително убав, но има изобличени очи, уши или нос,
дали ќе биде наречен убав? Воопшто не. Секој ќе рече дека
е грд. Со други зборови, членот на Џемаатот кој не ги
користи сите начини на спомнувањето на Аллах е како
човек кој носи многу скап мантил, кошула, јакна и
панталони но нема кондури или капа на главата. И покрај
постоењето на неговата добро направена облека, тоа што му
недостасуваат кондури и капа на главата ја прават неговата
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појава непотполна. Немањето навика во спомнувањето на
Аллах е недостаток, а луѓето со добар вкус не сакаат
никаков личен недостаток.
Јас ќе ви ги покажам начините на спомнување на
Аллах кои Аллах и Неговиот Пратеник ги пропишале во
додатокот на намазот. Без оглед дали некој во целост ќе ја
сфати филозофијата на овие наредби или не, неопходно е да
се следат за де се стекне духовна извонредност.
Некои членови на нашиот Џемаат сметат дека со
извршувањето на задолжителниот ибадет ја завршиле
својата должност и дека нема потреба од навафил, т.е. од
доброволните намази. Ова е погрешно сфаќање. Чесниот
Пратеник с.а.в.с вели дека Семоќниот Бог му рекол:

"Со извршувањето на навафилот Моите робови
стануваат толку блиски до Мене што јас станувам
нивните уши со кои слушаат, очите со кои гледат,
рацете со кои држат и стапалата со кои одат."
(Бухари, Китабур Рикак)
Овој хадис ја открива вредноста која Аллах ја дал на
навафилот и високата положба на човекот кој го извршува.
Аллах него го воздигнува толку високо што тој почнува да
ги впива Неговите атрибути. Според тоа, навафилот не е
обична работа и не посветувањето на внимание на неговото
извршување е повод за голема грижа.
Човекот е наклонет кон немарност и мрзеливост. Тој
сака да оди по линија на помал отпор. Семоќниот Бог, Кој
ги знае слабостите на Своите суштества, одредил некои
постапки на ибадет задолжителни, а другите доброволни.
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Задолжителниот ибадет поставува прифатлив стандард. Кој
во целост го исполнува, ќе нема вина.
Еден друг хадис вели:

Пренесено е дека некој човек дошол кај Чесниот
Пратеник с.а.в.с. и го прашал за исламот. Тој
одговорил: "Петте намази во текот на денот и
ноќта". Тој прашал: "Има ли уште нешто покрај
ова"? Чесниот Пратеник с.а.в.с. рекол: "Не, освен ако
самиот ти не сакаш". Чесниот Пратеник с.а.в.с.
продолжил: "Пост во текот на месец Рамазан".
Човекот повторно прашал: "Има ли уште нешто
покрај ова"? Чесниот Пратеник с.а.в.с. одговорил:
"Не,освен ако самиот ти не сакаш (доброволно)".
Тогаш Чесниот Пратеник с.а.в.с. му раскажал за
зекатот. Тој го повторил истото прашање и добил
сличен одговор. Човекот си заминал зборувајќи: "Јас
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во името на Аллах ветувам дека ништо нема да
додавам на ова, ниту пак ќе испуштам било кое од
нив". Чесниот Пратеник с.а.в.с. рекол: "Ако тој
зборува вистина, постигнал успех".
(Бухари, Китабул Иман)
Накратко,
задолжителниот
ибадет,
направен
совршено, гарантира успех. Но, внимателните и мудрите не
се ограничуваат на задолжителниот ибадет. Тие влегуваат
во полето на нафилот за да ги надополнат можните
пропусти во извршувањето на задолжителниот ибадет. На
пример пропишани се пет дневни намази. Меѓутоа, можат
да се појават грешки или пропусти во текот на било кој од
нив и така тие ќе станат бескорисни. На Судниот ден ќе има
задолжителен долг за сите такви пропусти во намазите.
Навафилот ќе ги надополни таквите пропусти.
Пренесено е дека Чесниот Пратеник с.а.в.с. еднаш го
видел еден од своите асхаби како клања намаз. Побарал од
него да го повтори својот намаз, што овој и го направил. Но,
Чесниот Пратеник с.а.в.с. од него побарал тоа да го повтори
по втор а потоа и по трет пат. Асхабот замолил: "О Аллахов
Пратенику, јас не знам да клањам подобро; те молам, научи
ме". Чесниот Пратеник с.а.в.с. одговорил: "Брзаше со
намазот и поради тоа тој не е вреден за прием кај Аллах.
Клањај полека и тоа ќе биде примено".
Ќе ми дозволите сликовито да го прикажам овој
предмет. Да претпоставиме дека студент има испит во кој
му требаат педесет поени за да помине. Ако тој одговори на
прашањата вредни само за педесет поени, не може да биде
сигурен во својот успех. Или замислете патник кој трга на
пат. Тој може да процени колку пари му требат, но, во текот
на патувањето може да му се случи нешто ненадејно што ќе
бара додатни трошоци. Навафилите се додатни фондови за
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итни случаи. Тие се важни и треба да им се посвети посебно
внимание.
ПОГРЕШНО РАЗБИРАЊЕ НА ЗИКР
Постои општо погрешно разбирање на зикрот во
нашиот Џемаат. Бидејќи како последица на тоа се јавува
занемарување на зикрот, јас сакам да го отстранам ова
погрешно разбирање. Ветениот Месија а.с. ги критикувал
(суфиите) (така наречени дервиши) на своето време кои
вовеле многу новотарии во исламот. Тој истакнал дека
нивното непрекинато повторување на разните фрази на зикр
е бескорисно; ова е време исламот да се брани од нападите
на непријателот. Ветениот Месија а.с. ги критикувал – и тие
тоа навистина го заслужиле – но некои ахмади муслимани
погрешно го разбрале. Сосема е погрешен заклучокот дека
седењето на едно место и спомнувањето на Аллах нема
вредност.
Сите форми на зикр се наменети за пофалба на
Аллах и да го величаат Неговото име. Ветениот Месија а.с.
ги критикувал оние кои со зборовите ја изразувале Божјата
слава во приватноста на своите домови, но не им се
спротивставуваат на непријателите кои истурат навреди на
Неговото Свето Име. Тој ги предупредил бидејќи биле
немарни. Тие не ја вршат својата должност која се состои во
повикување на луѓето во добро и во спречување на злото.
Нивните постапки еднакви се на дволичноста. Ако тие се
искрени во своето величање на Бог, зошто тогаш не им се
спротивстават на нападите на непријателите? Зошто не го
величаат Аллах на јавна платформа како што тоа го прават
во тивките ќошиња на своите домови?
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Понатаму, Ветениот Месија а.с. ги критикувал
бидејќи го искривиле концептот на зикр. Во нивната пракса
нема ни трага од првобитната чистина на концептот за
спомнување на Бог.
ПОГРЕШНИ ФОРМИ НА ЗИКР
Кај суфите постојат неколку погрешни форми на
зикр. Тие од своите срца испуштат извик и го упатуваат до
своите глави толку гласно што никој во околината не може
да спие или да се концентрира на ибадетот. Ова е наречено
обземање на срцето – како да - - Ла иллахе иллеллах ќе
влезе во нивните срца само ако биде втиснато во нив! Иако
тие велат дека се собираат поради зикр, тие самите себе се
измамуваат со празните гласови Аллах, Аллах.
Постојат многу пракси:
- Некои едноставно добро се забавуваат со песните, со
пеењето во хор или танцот на девојките; и тие тоа го
нарекуваат собир на зикр бидејќи често се повторува
гласот "Аллах".
- Некои ги параат своите срца.
- Некои изговараат восклик од своја душа.
- Некои гo воздигнуваат зикрот од своите срца и тој се
враќа по извршувањето сеџда на Арш – Аллаховиот
престол.
- Некои воскликнуваат Аллах од секој дел од своето
тело.
- Некои танцуваат во тонот на ајетите на Чесниот
Кур‘ан покрај останатите кои скокаат одоколу и
рецитираат поезија. Тие се прават опиени и ја губат
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свеста. Некои тогаш скокаат во групата со продорен
крик Аллах, Аллах.
Накратко, многу претерани и вештачки пракси се
воведени во концептот на зикр, и ниту еден од нив нема
ништо со вистинското учење на исламот. Ние ги осудуваме
овие новотарии, но ние зикрот не можеме да го напуштиме
поради нив.

"Секоја новотарија која е воведена во верата е
заблуда, а секоја заблуда води во Џехеннем."
(Нисаи, Китабус Салат)
Поради тоа таквиот зикр овие луѓе не ги води
поблиску до Аллах, наместо тоа, тој ги оддалечува од Него.
Откако започнал овој вид на зикр, муслиманите се разделија
од Аллах. Ова не е изненадувачко: целта на праксата
спротивна на Аллах и Неговиот Веровесник е да ја слабее
духовноста.
Сите новотарии воведени во зикрот имаат некој
елемент на задоволство но ова задоволство е вештачко.
Човекот кој на тоа ќе му подлегне по цена на вистинското
задоволство е уништен.
Тој е како некој кој страда од болка во стомакот и
наместо да бара соодветен третман (лек), тој оди на спиење
со една доза опиум. Дејството на наркотикот овозможува
привремено олеснување, но тој всушност се убива себе.
Наскоро ќе дојде време кога ова болест ќе направи
непоправлива штета.
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ЗИКРОТ НАСПРОТИ МАЃЕПСАНОСТА
Она што овие луѓе го нарекуваат зикр всушност е
маѓепсаност и хипнотизам. Тоа нема никаква врска со
духовноста: всушност тоа е поврзано со концентрацијата на
мислата.
Семоќниот Бог на човековиот ум му дал моќ да може
со концентрирана мисла да произведе силна последица. Со
таква концентрација може да се добие чувство на
задоволство – слично на она кое се добива од опиумот,
кокаинот и марихуаната. Овие чувства не се вистинско
задоволство, туку состојба на нечувствителност. Таквите
луѓе се залажуваат дека со рецитирањето на Аллаховото
име добиваат задоволство. Впрочем, дури и ако изговорат
Рам (хинду назив за Бог), нивните чувства нема да бидат
поинакви.
Пренесено е како некој угледен муслиман патувал
со лаѓа. Го започнал својот зикр со полна концентрација.
Останатите во лаѓата, повеќето хинду, му се придружиле во
изговарањето на Аллах, Аллах. Меѓутоа тоа не влијаело на
хинду аскетите. Муслиманот ги управил мислите кон овој
аскет, кој пак со се поголема сила се сосредоточил на
муслиманот. Наместо да влијае на аскетот, муслиманот
самиот бил под неговото влијание. Тој сосема несвесно
почнал да изговара Рам, Рам. Муслиманот бил
вчудоневиден и сфатил дека правење зикр на овој начин е
бескорисно. Тој се покајал и престанал со ваквата пракса.
Знаел дека ваквиот резултат бил произведен со вештина а
не со спомнување на Аллах. Да било изговарањето на
благословот Аллах извор на поткрепа за него, изговорените
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зборови Рам немало да можат да го создадат истото
чувство.
Оние кои извршуваат такви ритуали се како патник
кој во пустина умира од глад и наоѓа вреќа наполнета со
чакал, и тогаш замислува дека таа содржи храна. Личноста
која прави безначајни ритуали верува дека ја стекнува
близината на Аллах, но всушност е во заблуда. Нејзините
сетила се опиени. Таа смета дека досегнала висока духовна
положба, но состојбата на нејзиното срце останала нечиста.
ЗАДОВОЛСТВОТО ОД ЗИКРОТ
Еден искрен ахмади муслиман еднаш ми кажа дека
од таквите начини се добива големо задоволство. Јас му
кажав дека ова задоволство е слично на она кое се добива
од опиумот и кокаинот. Краен доказ е дека таков зикр не
создава духовна чистота. Тој се согласи и ми кажа дека
познава некој кој ги совладал сите ритуали, но сепак на
улица проси за храна. Овој ахмади се чудеше зошто овој
човек проси за храна а тврди дека ја досегнал високата
положба?
Ветениот Месија а.с. ја пренел приказната за еден
пир (светец) кој тврдел дека достигнал висока духовна
положба. Еднаш, додека бил во посета на некој од
следбениците во време кога владеела глад, тој побарал:
"Донеси ми израз на почит."
Овој следбеник кој немал што да понуди молел да му
биде опростено, но пир продолжил да инсистира. На крајот
овој следбеник бил приморан да продаде дел од
покуќнината за да го задоволи пировото барање.

19

АЛАХОВИОТ
ЗАКР

Накратко, кај луѓето кои ги фалат погрешните форми
на зикр, можат да се најдат многу слабости и нечистотии.
РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ ЗИКРОТ И САМОТО
ВЛИЈАНИЕ НА МИСЛАТА
Семожниот Бог на човековиот глас и мисла им
доделил посебна моќ. Ако човекот продолжи да мисли дека
нешто се случило, неговиот ум ќе продолжи да размислува
во таа насока. Слично на тоа, ако некој почне да замислува
дека неговото срце го имитира гласот Аллах, тој почнува да
го ослушнува тој глас. Се поставува прашањето: Ако срцето
навистина го произведува тој глас, зошто тогаш не е
очистено?
Овде е една важна разлика помеѓу оние кои
вистински го сакаат Бог и оние кои мамат. Оваа разлика е
едноставна, но неможноста да ја препознае човекот го чини
невнимателен во неговото поправање. Тој можеби верува
дека му се приближил на Аллах, но всушност не е. Како
човек кој стасал на погрешно одредиште, но сепак верува
дека стасал на своја цел и поради тоа тој ќе седне и ќе ја
поднесе загубата. Оние кои им се препуштаат на
погрешните пракси замислуваат дека ја достигнале својата
вистинска цел, но всушност се со километри далеку од неа.
Како зависници од опиум, тие се во состојба на поулавена
опиеност и нечувствителност. Ветениот Месија а.с. своите
следбеници ги поттикнувал да се држат далеку од
погрешните форми на зикр. Тој ги критикувал оние кои ги
практикувале: "Како овие пракси можат да се нарекуваат
спомнување на Аллах во вистинска смисла кога дури и
хинду и христијаните ги практикуваат."
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РЕЦИТИРАЊЕ НА ЗИКРОТ НА ГЛАС
А што е со учењето на зикр на глас или со
слушањето песни и музика? Како што порано кажав на
човековиот нервен систем му е дадена моќ да влијае и да
биде под влијание. Ушите чинат еден од деловите на
нервниот систем. Тие одговараат на пријатни звуци. Ова
вреди не само за човечките битија туку исто така и за
другите суштества. Ако и засвирите на флејта на змија таа
ќе почне да танцува. Можете ли да кажете дека таа е под
духовно влијание? Воопшто не. Слично на тоа, ако некој
почне да танцува кога ќе слушне некоја мелодија за него не
може да се тврди дека примил духовно влијание туку само
дека неговите чувства се под одредено влијание. Секој кој
верува дека пеењето има духовно дејство греши. Токму
како што змијата танцува со музика од флејта, суфите
танцуваат со песна и музика. Покрај тоа, гласното правење
на зикр е новотарија во верата на исламот.
Еднаш Чесниот Пратеник с.а.в.с. патувал со своите
асхаби и слушнал дека гласно изговараат Аллаху Акбар.
Хазрети Абу-Муса пренесува дека Чесниот Пратеник
с.а.в.с. ги советувал.

"Задржете го тоа во себе. Зошто не зборувате
тивко? Оној Кого го привикувате не е глув или
отсутен; Он е со вас и добро ве слуша."
(Бухари, Китабул Џихад)
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Денешните суфии одат против наредбите на Чесниот
Пратеник с.а.в.с. Кога ги одржуваат собирите на зикр,
целата околина е исполнета со врева. Тие тоа го сметат за
добра постапка; додека всушност одат против Шеријатот
(исламскиот закон). Нивната пракса – танцот, воскликот,
паѓањето, вртењето на главата – не се во склад со учењето
на исламот.
ПОЕЗИЈАТА КАКО ЗИКР?
Се зборува дека Чесниот Пратеник с.а.в.с. слушал
поезија, но никој не може да докаже дека поезијата ја
слушал како спомнување на Аллах.
Понекогаш хазрети Хасан му доаѓал говорејќи: "О
Аллахов Пратенику, еден противник на исламот составил
строфи против тебе и јас го подготвив овој одговор". Тој го
сослушал одговорот. Слично на тоа, еднаш некој човек, на
кого му досудил смртна казна, дошол и му се претставил, и
откако добил одобрение изрецитирал неколку строфи
молејќи го за прошка. Чесниот Пратеник го раширил својот
мантил преку него за да покаже дека му е простено.
Подоцна овој човек рекол: "Јас не се плашев од смртта, но
јас ја препознав вистинитоста на исламот и не сакав да
умрам како неверник". Во друга прилика некој асхаб
напишал поема во текот на војната во која рекол: "Овој ден
ние ќе бидеме победници или ќе ја прифатиме смртта; но
нема да се повлечеме".
Ништо од ова не покажува дека спомнувањето на
Аллах попримило форма на занесени песни или рецитирање
на поезија, ниту докажува дека асхабите танцувале или биле
опиени. Сите овие пракси се новотарии. Однесувањето кое
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бива поттикнато со овие поеми е просто и неисламско.
Исламот за тоа не дава прошка.
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВИСТИНСКИОТ ЗИКР ВО
СКЛАД СО ИСЛАМСКОТО УЧЕЊЕ
Она што Аллах вели за Зикри-Илахи е следното:

"Верници се само оние чии срца затреперат кога
Аллах ќе се спомне"
(8:3)

"Од него ги фаќаат морници на кожата оние кои
стравуваат од Господарот свој; и тогаш нивните
кожи и срца се смируваат кога ќе се спомне Аллах
(наклонувајќи се)."
(39: 24)
"И кога им се кажуваат ајетите на Милостивиот
паѓаат на сеџда плачејќи."
(19:59)
Според овие ајети, постапките на
вистински го спомнуваат Аллах е следното:

оние

кои

1. Нивните срца се исполнети со страв од Аллах,
бидејќи се потсетуваат на статусот и Славата на Бог.
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2. Нивните кожи се ежат, т.е. длаките на нивното тело
се креваат поради стравот.
3. Нивните тела смекнуваат, нивните срца стануваат
меки.
4. Тие паѓаат на сеџда, т.е. тие почнуваат да прават
ибадет на Бог.
5. Тие плачат и липaат.
Ова се петте состојби спомнати во Чесниот Кур‘ан.
Ако танцот, скокањето, паѓањето во несвест или викањето
беа соодветни состојби на зикр, Семоќниот Бог сигурно ќе
зборуваше и за нив. Тој ниту едно од нив не ги спомнува;
според тоа тие немаат ништо со спомнувањето на Аллах.
ВИСТИНСКИОТ ЗИКР ГО ИСКЛУЧУВА ТАНЦОТ И
ВИКАЊЕТО
Никој не може да тврди дека сегашните пракси се
точни додатоци на праксата која Аллах ја навел, бидејќи
зборовите кои Аллах ги употребил потполно ги
исклучуваат. Употребените зборови се: вајјл, иксхирар,
та‘лиин и јулууд.
Вајјл покрај другото значи и мекост и трошење Тоа
бара состојба на одмор. Но денешните суфии се движат
наоколу во состојба на лудост, што е спротивно на овој
концепт. Слично на тоа икширарун се појавува кога кожата
се ежи од стравот. Тоа исто така бара состојба на мир,
бидејќи во стравот човекот е вчудовиден и не се движи.
Зборовите талиина и јолуудин едноставно барат состојба
на одмор.
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Соодветен збор во арапскиот јазик за да се искаже
движење е турб. Таа се употребува за напевите и скокањето
од веселба. Овој збор не е употребен во Чесниот Кур‘ан за
спомнување на Аллах. Лексиконите велат дека состојбата
на турб е спротивна на состојбата на понизност и
покорност, која според Чесниот Кур‘ан настанува од
спомнувањето на Аллах. Според тоа, скокањето и
движењето не можат да произлезат од вистинското
спомнување на Аллах. Тие би правеле состојба на турб кое
е спротивно на понизност и покорност, кои се соодветен
резултат на спомнување на Аллах.
Исламот подучува рационалност, мудрост и важност
на следењето на правиот пат – а не безумност и лудост кои
водат во фрлањето натаму – наваму, во скокање и викање.
Ова не може да биде учење на ислам.
ГУБЕЊЕТО НА СВЕСТА НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ
СООДВЕТЕН РЕЗУЛТАТ НА ЗИКРОТ
Паѓањето во несвест исто така не е соодветно на
исламското учење за совладувањето на силните чувства. На
муслиманот кој ќе доживее трагична смрт на некој близок
дозволено му е да пролева солзи во тага, но не и тоа да го
искажува јавно и да кука, ниту да паѓа во несвест. Еднаш
Чесниот Пратеник с.а.в.с. поминувал покрај жена која
немала трпение во својата болка и кукала над гробот на
своето дете. Тој ја советувал да има трпение. Таа кажала:
"Ако тебе ти умреше дете, ќе разбереше колку е тешко да
покажеш трпение". (Таа тоа го кажала од незнаење.
Вистина е дека Чесниот Пратеник с.а.в.с. ја поднел смртта
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на неколку свои деца). Накратко, кукањето и паѓањето во
несвест се предизвикани од нетрпение и недостаток на
надеж.
Понекогаш нетрпението се појавува од слабоста на
срцето; и дури ниту тогаш тоа не е пожелно. Во времето на
хазрети Јунаид бил еден постар зналец кој паѓал во несвест
кога ќе се спомнувал Аллах. Кога неговите студенти го
прашале за тоа, тој одговорил: "Јас сум стар и поради тоа
се онесвестувам". Внимавајте, тој губењето на свеста не го
припишал на висока духовна положба, туку само на својата
физичка слабост.
Што се однесува до паѓањето во несвест поради
очајот и безнадежност, Аллах вели:

"... не очајувајте во милоста Аллахова; никој не губи
надеж во милоста Аллахова освен луѓето кои не
веруваат."
(12:88)
Секој кој паѓа во несвест поради безнадежност прави
дело на неверување. Ако тоа му се случи поради слабоста
на срцето, тој е болен. Во ниту еден случај нема мудрост.
За прашањето на губењето на свеста се расправало и
во времето на асхабите на Чесниот Пратеник с.а.в.с.
Хазрети Абдуллах бин Зубаир ја прашал хазрети Есма за
губењето на свеста. Таа одговорила:
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"Јас барам засолниште кај Аллах од проклетиот
шејтан". Синот на хазрети Абдуллах бин Зубаир пренел
дека видел како луѓето паѓаат во несвест кога ќе го слушнат
учењето на Чесниот Кур‘ан. Хазрети Есма, ќерка на АбуБакр и самата асхаб, одговорила: "Ако видите такво
нешто, сведоци сте на шејтанско дело".
Ибн-Сирин автор на добро познатата книга за
интерпретацијата на соништата, бил зет на хазрети АбуХуреира. Нему еднаш му било кажано за некој кој паѓа во
несвест кога ќе ги слушне ајетите на Чесниот Кур‘ан. Тој
одговорил: "Ставете го на висок ѕид и тогаш учете му го
целиот Кур‘ан, не само еден ајет. Ако падне во несвест,
јас ќе се согласам дека е под дејството на учењето на
Чесниот Кур‘ан".
Дури и сега оние кои се преправат дека се во несвест
внимателно избегнуваат повреда. Освен по грешка тие не
паѓаат од покрив или од места кај што можат да бидат
повредени. Општо, тие паѓаат во маса други луѓе.
Накратко, сите новотарии воведени во зикрот се
погрешни и забранети. Тие заслужуваат осуда бидејќи ја
уништуваат духовноста. Тие го понижуваат човекот до
статусот на мајмун и мечка. Исламот сака човекот да го
направи во лик на мелек и овие начини ги смета за залудни
и бескорисни.
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ЧЕТИРИТЕ ВИДА НА ЗИКР КОИ ИСЛАМОТ ГИ
НАРЕДИЛ
Како е пропишано со Чесниот Кур‘ан има четири
видови на зикр. Сите четири треба да се прават внимателно;
пропуштањето на еден од нив ќе ја лиши личноста од голем
благослов. Овие четири вида се следните:
1. Пропишаните намази,
2. Учењето на Чесниот Кур‘ан,
3. Рецитирање на Аллаховите атрибути и потврда на
нивната вистинитост и изразување на нивните детали
со зборовите и
4. Јавно прогласување на Аллаховите атрибути.
Важност на овие четири вида на зикр е добро
утврдена во Чесниот Кур‘ан. Тие се важни, навистина
најважни за постигањето на духовен напредок.
Јас сега ќе докажам дека овие четири вида на зикр се
наредба од Чесниот Кур‘ан. Бог за намазот вели:

"Јас сум, навистина, Аллах; нема друг Бог освен Мене.
Па, обожувај Ме, и намазот извршувај го за сеќавање
на Мене." (20:15)
Овој ајет покажува – кога Аллах вели: "Сеќавајте се
на мене," Тој мисли на кланање намаз. Потоа Аллах вели:
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"Ако стравувате, тогаш правете го (намазот) одејќи
или јавајќи; а кога сте сигурни, спомнувајте го Аллах
така како што ве има научено на она што (пред тоа)
не го знаевте."
(2:240)
Во овој ајет кланањето на намазот е наречено
спомнување на Аллах. Има многу други ајети, но овие два
за сега ќе бидат доволни. Втор зикр е учењето на Чесниот
Кур'ан. Аллах вели:
"Навистина, ние ја објавивме оваа опомена и
вистински ќе ја чуваме."
(15: 10)
Во овој ајет објавата на Чесниот Кур'ан е наречена
спуштање на Опомена – во арапскиот текст зикр. Според
тоа, кога Аллах вели, спомнувајте Ме, Тој исто така мисли –
учете од Чесниот Кур'ан. Тогаш Аллах вели.

"А тоа е благословена опомена што Ние ја
испративме; ќе ја одбиете ли вие тогаш?"
(21:51)
Овој ајет зборува за Чесниот Кур'ан како потсетник;
овде е исто така употребен арапскиот збор зикр.
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Третата форма на зикр се состои од рецитирање на
атрибутите на Аллах и признавање на нивната вистинитост.
Некои веруваат дека е доволно само да се рецитираат
атрибутите на Аллах за време на салат (намазот). Тоа е
погрешно. Спомнувањето на Аллах - во склоп на салатот јасно е наредено во чесниот Кур'ан. Аллах вели:

"Штом ќе завршите со намазот, спомнувајте го
Аллах стоејќи, и седејќи, и лежејќи на својата
страна."
(4:104)
Јасно е дека зикрот спомнат овде е во склоп со
салатот. Тогаш тој вели:

"Такви возвишени мажи кои ни трговијата ни
пазарот не ги прават неодговорни да го спомнуваат
Аллах, и да клањат намаз и да даваат зекат. Тие
стравуваат од Денот кога срцата и очите ќе бидат
искривени (од страв)."
(24: 38)
Овде, повторно, спомнувањето на Аллах е различно
од салат.
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Четвртиот вид зикр е јавно прогласување на
атрибутите на Аллах. Тој вели:

"О со покривка покриен! Стани и опомени ги! И
Господарот свој величај го! И што се однесува до
твојата облека (твоите блиски другари), очисти ја
(добро) и чувај се настрана од нечистотијата! И не
прави добрини за да добиеш повеќе! И заради својот
Господар, стрпи се!"
(74: 2-8)
НАЧИНИ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗИКРОТ
Кои се соодветни начини за обавување на овие
форми на зикр? Врз основа на потребите на Џематот јас ќе
се задржам само на неколку аспекти од овој предмет.
Различните видови на зикр можат да се поделат во
две групи: фарз (задолжителен) и навафил (доброволен). Со
Божјата милост нашиот Џемат води сметка за
задолжителната форма на зикрот, и јас околу тоа нема да
дискутирам многу. Подоцна во дискусијата, ќе речам нешто
за навафилот, доброволната форма, која бара широка
дискусија. Дозволете ми да почнам со тоа како треба да се
учи Чесниот Кур'ан.
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УЧЕЊЕ НА ЧЕСНИОТ КУР'АН
1) Чесниот Кур'ан треба да се учи редовно и според
поставен план. Подобро утврдете еден дел за секојдневно
учење отколку од време на време да го земате Чесниот
Кур'ан и да учите што ќе ви текне. Нередовното учење на
Чесниот Кур'ан не донесува корист. Без разлика дали ќе се
одлучите за половина дел, или за цел, или за неколку делови
кои ќе ги учите во денот, определениот дел мора
секојдневно да се проучува без ни најмало занемарување.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. вели дека Аллах го сака ибадетот
кој се извршува редовно и никогаш не се пропушта.
Нередовноста покажува недостаток на жар, а срцето
не може да биде очистено без жар и вистинска љубов.
Моето лично искуство го потврдува овој став. Кога и
да сум зафатен со пишување на книга или со некоја друга
работа и не можам да го учам Чесниот Кур'ан, моето срце
чувствува болка и тоа влијае неповолно и на другите
начини на ибадетот. Накратко, Чесниот Кур'ан треба да се
учи секојдневно.
2) Настојувајте тоа што го читате да го разбирате.
Чесниот Кур'ан не треба да се учи на брзина. Учењето
полека ќе ве оспособи да разберете и исто така да го
покажете соодветното почитување кон Чесниот Кур'ан.
Еден ахмади муслиман праша што да прави некој
кога не може да го разбере Чесниот Кур'ан. Таквите луѓе
треба да научат еден дел од Чесниот Кур'ан во превод и тој
дел да го вклучат во секое учење. Можеби ќе прашате:
каква е користа од учењето делови кои не ги разбираме?
Запаметете, кога нешто се прави со искреност и со добра
намера, Аллах тоа сигурно го наградува. Ако учите заради
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Бога, и да не го знаете значењето, Тој сигурно ќе ве
благослови во склад со вашата искреност. Покрај тоа, тие
зборови имаат влијание. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. наредил
да се проучи азан на увото на новородено дете. Детето
тогаш не е во состојба да разбере нешто или нешто да
препознае, но е под влијание на зборовите од азанот.
3) Кога е можно, земајте абдест пред учењето. Јас
сметам за дозволено Чесниот Кур'ан да се учи без земање
абдест, но некои учени го сметаат тоа за непожелно.
Сигурно е по добро да се земе абдест за да се добие
поголема корист и заради поголема награда.
ИЗРАЗУВАЊЕ НА АЛЛАХОВАТА
ВЕЛИЧЕСТВЕНОСТ И СЛАВА И
ЗАБЛАГОДАРУВАЊЕ НЕМУ
Другата форма на зикрот го содржи таспихот
(прогласување на славата на Аллах), тахмиид (изразување
благодарност на Аллах) и такбиир
(изразување на
величественоста на Аллах). Таков зикр
можете да
обавувате сам, или во друштво.
Понекогаш таквиот зикр е задолжителен, како
изговарањето на такбиирот, т.е. Аллах-у-Акбер (Аллах е
најголем) кога колеме некое животно. Ако не се учи
такбиир, кланањето не е во склад со исламските наредби.
Но, тасбиих и тахмиид, како спомнување на Аллах, се
повторуваат со понизок глас.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. за секоја пригода
пропишал по некоја форма на зикр.
Кога почнуваме со јадење, не поучил да кажеме:
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Бисмиллахир Рахманир Рахиим
Во името на Аллах, Милостивиот, Дарителот без
барање, Сомилосниот.
Секој кој нема да изговори Бсмиллах... нема ни
стомакот да го наполни. Но вистинската цел на јадењето е
да се биде задоволен само со Бсмиллах... Во тоа јадење ќе
биде духовната корист.
-На крајот од секоја работа, Чесниот Пратеник,
с.а.в.с. не поучил да кажеме:

Алхамдолиллахи Раббил ‘Аламиин
"Сета пофалба му припаѓа на Аллах, Господарот на
сите светови."
(1:2)
Алхамдолиллах – исто така се учи кога облекуваме
нова облека, или кога ни се даде нешто ново.
-Во секоја момент на жалост и тага поучени сме да
кажеме:
Инна Лиллахи ва инна илејхи раџи‘уун
"Му припаѓаме на Аллах и нему Му се враќаме."
(2:157)
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-Кога ќе се соочи со задача надвор од неговите
можности, на муслиманот му се наложува да каже:
Ла хавла ве ла куввета илла биллах
Не постои никаков план (програма, замисла) ниту моќ
освен со Аллахова помош.
Овие форми на зикр ги опфаќаат сите аспекти од
човековиот живот. Во текот на денот можат да се доживеат
и радост и тага. Кога се соочува со радост, муслиманот
вели:
‘Алхамду Лиллахи Раббил ‘Аламиин‘ (сета
пофалба Му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови),
а ако е во тага, тој вели:
‘Инна лиллахи ва инна илејхи раџи‘уун‘ Му
припаѓаме на Аллах и кон Него се враќаме). Чесниот
Пратеник, с.а.в.с. пропишал зикр за секоја пригода во склад
со наредбата на Семоќниот Бог, кој вели:
"Спомнувајте го Аллах стоејќи и седејќи, и лежејќи на
својата страна."
(4: 104)
Ако ги следите овие наредби, секогаш ќе бидете
окупирани со спомнувањето на Аллах. Ако чуете добри
вести додека работите во својата канцеларија, речете:
Алхамдулиллах. Ако такви вести чуете додека одите,
речете: Алхамдулиллах. Повторувајте го тахмиид ако
радосните вести дојдат додека лежите. Така спомнувањето
на Аллах ќе продолжи во сите прилики.
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ПРОГЛАСУВАЊЕТО НА АЛЛАХОВАТА
ЕДИНСТВЕНОСТ КАКО ЗИКР
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. исто така рекол дека
најдобар и најистакнат зикр е да прогласуваме:
Ла илаха иллеллах
Нема друг бог освен Аллах.
(Како што пренел Џабир во книгата ‘Тирмизи‘)

ДРУГИ УЧЕЊА
Овде се и другите форми на зикрот кои се за
пофалба. Важно учење е:

Субхан Аллахи ве би Хамадихи; Субхан Аллахи Азиим
Слава Му на Аллах, со Неговите пофалби; Слава Му
на Аллах со неговата Величественост.
Во поглед на ова учење, Чесниот Пратеник, с.а.в.с.
вели: "Имаат две реченици кои се лесни за изговор, но на
Судниот ден ќе бидат тешки на вагата на добрите дела. Тие
Му се многу драги на Милостивиот Господар." Тие прават
зикр од висок ред.
Еднаш Ветениот Месија а.с. не се чувствуваше
добро, но стана заради тахаџуд-намазот. Заради слабоста не
можеше да стои за да го изврши тахаџуд. Прими објава
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дека во таа состојба може да го прави наведениот зикр
наместо тахаџудот. Според хадисите, Чесниот Пратеник,
с.а.в.с. често го учел.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с ни кажал за супериорноста
на овие форми на зикр. Тука е уште едно учење кое е за
пофалба. Бидејќи е зачуван хадис за тоа, разумот не упатува
кон неговата заслужност. Тој зикр се состои од учење ајети
од Чесниот Кур'ан на начин што се споменува Аллах. Тоа е
двојно благословено зашто ќе донесе награда за учењето на
Чесниот Кур'ан, а и за правењето зикр.
МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ И СООДВЕТНО
ВРЕМЕ ЗА ОВАА ФОРМА НА ЗИКР
Откако ја наведов природата и формите на зикрот,
сега ќе ги објаснам неопходните мерки на претпазливост и
соодветното време за негово извршување.
Неопходна претпазливост за зикр
1. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. ни наредил да не
продолжуваме со зикрот до точка на замор.
2. Да не започнуваме зикр кога умот е вознемирен. Не
се препорачува да правиме зикр кога сме во некоја
важна работа (должност). Овој напор ќе биде
малодушен и неучтив кон зборовите на Бога; тоа ќе
се брои како грев.
Да повторам: правете го зикрот кратко и со целосно
внимание.
Кога еднаш Чесниот Пратеник, с.а.в.с. се вратил
дома, хазрети Ајша разговарала со некоја жена.
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Хазрети Ајша му рекла на Чесниот Пратеник, с.а.в.с.
дека таа жена поминала многу часови во ибадет. Тој
одговорил: "Не е доблеста во продолжувањето на
ибадетот до таква крајност. Аллах е задоволен со
ибадет кој е редовен. Аллах не се изморува од
претераниот ибадет, туку човекот се изморува.
Тогаш неговиот ибадет е направен без жар и добар
дух и не заслужува награда. Ако некоја ја поминува
границата, тој или таа на себе навлекува неволја".
Хазрети Абдула бин Амар бин Ас бил силен човек.
Преку целата ноќ правел ибадет, постел преку денот,
и целиот Чесен Кур'ан го учел во еден ден. Кога чул
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. за тоа, рекол: "Тоа не е
правилно. Прави го ибадетот во една шестина, една
третина, или најмногу половина ноќ. Пости секој
втор ден. Немој да го завршуваш учењето на Чесниот
Кур'ан за помалку од три дена". Абдула бин Амар
бин Ас молел за повеќе, но не му било дозволено.
Тој се заветувал дека ќе продолжи со максималното,
што му било и дозволено. Се држел до својот завет
долго време, но на стари години жалел што не се
користел со олеснувањата. Се што се тера до
крајност предизвикува проблеми. Премногу добрата
храна ќе го расипе стомакот; слично на тоа,
претерано зголемениот зикр предизвикува товар и
несклоност. Постепено ставајте товар на себе и
ставајте толку колку што можете да понесете.
3. Ако не можете да се концентрирате на почетокот,
бидете истрајни и завршете го ибадетот што си го
имате зададено и наспроти шејтанските влијанија. Со
цврста решителност можете да ги совладате своите
слабости.
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Такон, популарен адвокат, еднаш застапувал нечиј
случај. Противничкиот адвокат, плашејќи се дека
Такон ќе го добие случајот, употребил лукавство.
Додека разговарал со судијата, рекол: "Такон тврди
дека може да добие поволна пресуда од секој судија,
без оправданост на случајот". Судијата решил да не
го слуша Такон. Кога почнал процесот судијата го
негирал секој предлог што ќе го дадел Такон. На
крајот пресудил во корист на другата странка.
Заклучок, никој не може да влијае на човек кој
решил да не биде под влијание. На почетните
стадиуми од зикрот држете ја концентрацијата да ги
одбиете сите надворешни влијанија.
4. Не правете зикр во состојба на физичка неудобност.
Ако ве боли нешто, ослободете се од тоа пред да
започнете со зикрот.
5. Со радост прифатете се што ќе ви биде дадено. Дури
и ако не постигнете совршена концентрација на
почетокот, ќе дојде време кога оваа навика за зикр
ќе биде добро втемелена.
6. Направете го зикрот со понизност и страв пред
Аллах. Ако не доживувате вистинска понизност,
направете соодветен израз на лицето; саканата
состојба на умот ќе дојде. Често се случува некој
вештачки да прими некој начин, но постепено го
стекнува како втора природа. Ако имитирате
понизност и тага, набргу ќе ја развиете и понизноста
на духот.
Пренесено е како некој професор бил со многу меко
срце, но подоцна станал многу груб. Тоа се случило така:
заради неговата блага природа, еден ден претрпел загуба и
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од тогаш решил да стане тврд. Така се поставил грубо, иако
длабоко внатре бил се уште добродушен. Грубоста
постепено пуштила корен во неговиот карактер. Овој
професор кон злото одел со имитирање на неговите
принципи, но исто така може да се оди и кон доброто.
Првиот ден вистинската понизност може би ќе се појави
само на миг; другиот ден таа ќе живее подолго. Ако се
трудите на таков начин, сигурно ќе успеете. Има и други
општи точки кои треба да се повторуваат постојано.
Освен во пригодите во кои според овој хадис се
дозволени, зикрот не објавувајте го гласно. Ова може да
доведе преправање и да им попречи на другите во
спомнувањето на Аллах или во обавувањето на салатот.
Запаметете дека е тешко да се прифати нова пракса.
Треба време да се свикне на неа. Многу луѓе приговараат
дека не можат да имаат склоност кон зикрот. Добро, дали
мислите дека некој може за само еден ден да усоврши
некоја нова вештина? Сигурно не. За тоа треба време и
трпение. Затоа, ако забележите дека ви е тешко на
почетокот, не бидете обесхрабрени. Постепено ќе се
навикнете на тоа. Единствениот услов е да останете
истрајни.
Некои велат дека уживаат во зикрот. Тие не треба да
бараат задоволство во зикрот, туку да го извршуваат како
ибадет, што всушност е неговата крајна цел. Ибадетот е
примен кога се прави само со таа намера.
Некои приговараат дека со денови се чувствуваат
незаинтересирано во зикрот и потоа одеднаш стануваат
заинтересирани. Мојот совет до нив е: не бидете
обесхрабрени, тоа е вообичаено искуство. Еднаш асхаб на
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. дошол и му рекол: "О
Пратенику, јас сум лицемер". Тој му одговорил: "Не, ти си

40

АЛАХОВИОТ
ЗАКР

муслиман". Тој одмерено забележал: "Кога дојдам кај тебе,
можам со свои очи да го видам Џенетот и Џехнемот, но
штом се вратам го губам тој дух". Пратеникот му рекол:
"Aко цело време си во иста состојба, наскоро ќе умреш".
Останувањето во иста состојба ја гуши способноста
за напредок. Понекогаш Семоќниот Бог го спушта човекот
пониско од неговиот вистински статус; слично на тоа, Тој
понекогаш му дозволува да ужива повисок статус за да го
поттикне да го ужива тој статус за постојано.
Недостатокот на интерес меѓутоа, може да биде и
корисен и штетен. Разликата помеѓу тоа може да се
препознае. Претпоставете дека во зикрот постојат степени
на интерес. Нула го покажува најнискиот, а еден, два, три,
четири и пет, повисоките степени на интерес. Ако сте на
степен два, и недостатокот на интерес не ве спушти до еден,
тоа е добар вид. Ако од степен три не спушти под степен
два и тоа е добар вид. Но ако ве спушти до степен еден или
нула, треба да се згрижите и да направите додатен напор за
да го задржите своето место.
Како што спомнав порано, Семоќниот Бог вели:

"А откако го завршите намазот, спомнувајте го
Аллах, стоејќи, или седејќи и лежејќи на својата
страна."
(4: 104)
Се поставува едно важно прашање: Кои периоди се
правилни за зикр? Во извесна смисла, Аллах треба да се
спомнува постојано. Хазрети Ајша вели:
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"Чесниот Пратеник го спомнуваше Аллах цело
време".„(Тирмизи, Абвабуд Дават) Но во Чесниот Коран се
предвидени точно определени термини. На пример:

"О вие кои верувате! Спомнувајте го Аллах често; и
величајте Го наутро и навечер."
(33: 42-43)
Термините кои се посебно наведени во овој ајет се
многу важни. Букра на арапски значи од првото руменило
на зората до заоѓањето на сонцето. Со други зборови, Аллах
треба да се спомнува од утринскиот намаз, до заоѓањето на
сонцето. Асиил, другото точно наведено време за зикр е од
доцно попладневниот (аср) намаз, до заоѓањето на сонцето.
Семоќниот Бог вели:

"Затоа стрпи се околу тоа што го зборуваат, и
величај го Господарот свој фалејќи го пред
изгревањето на Сонцето, и пред неговото заоѓање; и
величај Го во часовите на ноќта и во деловите на
денот, да бидеш задоволен."
(20: 131)
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Овој ајет покажува три додатни времиња за
величање на Аллах: времето после заоѓањето на сонцето, и
во првиот и последниот дел од ноќта.
Шестото време за спомнување на Аллах е веднаш
после секој пропишан намаз. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. бил
многу вмнимателен за зикрот во ова време. Да го прави
зикрот во ова време било негов сунет (традиција). Хазрети
Ибн-и-Аббас кажува дека асхабите кои доцнеле на намазот,
можеле да кажат дека намазот е завршен според следниот
глас од зикрот:
"Ти си Мир, о Аллах, и целиот мир од тебе потекнува,
о Ти што поседуваш величество и возвишена
положба."
Другата форма на зикрот после намазот го содржи
учењето:
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Субхан-Аллах (сета слава му припаѓа на Аллах)
Алхамдулиллах (сета слава му припаѓа на Аллах)
Аллаху Акбер (Аллах е Најголем)
Ова се неколкуте традиции на зикрот. Најдобар
начин за негово извршување е да ја учиме првата фраза
триесет и три пати, потоа другата триесет и три пати и на
крајот третата фраза триесет и четири пати.
Времето после намазот заслужува голема награда за
зикрот и треба да биде целосно искористено. Некои луѓе
можат да помислат дека јас не го правам тој зикр или дека
хазрети халифатул Месих и Ветениот Месија не го правеле.
Тоа е погрешно. Јас го правам, и хазрети халифатул Месих
и Ветениот Месија го правеле. Но тие тоа не го правеле
гласно, а ниту пак јас. Вие исто така треба да ја имате оваа
навика.
НАМАЗИ
Сега ќе се свртам кон најважната форма на зикрот:
пропишаните намази. Во намазот муслиманот прави зикр
во сите форми – стоечка – кијам, со преклон – руку, паѓање
на тло – сеџда, и седечка – ка‘да. Тој го учи Чесниот Кур'ан
и прави други видови на зикр во текот на намазот. Намазот
е состав од сите форми на зикрот.
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ФИЛОЗОФИЈАТА НА ПРОПИШУВАЊЕ СУНЕТ И
НАВАФИЛА
Пропишаниот намаз има три дела: 1) фарз,
задолжителен дел, 2) суннет, делот што го правел Чесниот
Пратеник, с.а.в.с. и што тој го наредил и 3) доброволен дел,
навафил. Повеќето луѓе редовно ги вршат фарз и суннет.
Суннет е воведен да ги надомести недостатоците во
задолжителните делови. Аллах не прима нецелосни намази;
Тој ги прима само беспрекорните. Но Tој го прима суннет
како надополнување на недостатоците од фарз. Ако на еден
рекат
(составен дел) од фарз му недостасува
концентрација, или е расипан со искушенија, ќе биде
надоместен со суннет. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. бил
запознаен добро со човековата природа и нејзините
слабости. Тој со додавањето на суннет во намазите им
направил голема услуга на своите следбеници. Потоа тука
се навафил намазите. Тие се средства за постигнување
блискост со Бога. Тие го воздигнуваат човекот до духовен
степен кој води кон спас. Секој кој сака Близина до Аллах,
треба да посвети посебно внимание на навафилот. Има
различни видови на навафил намазите. Некои навафил
намази се вршат во текот на денот, а другите пак, во текот
на ноќта. Тие што се вршат во текот на ноќта се викаат
тахаџуд и се посебно благословени. Семоќниот Бог вели.

"Навистина стоењето ноќе е најмоќно за газење (на
нафсот) под нозете и со силен говор е."
(73:7)
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Со тахаџудот нашето 'јас' (нафс) може да се
реформира и може да се успее на големи духовни височини.
Секој кој го врши ќе ја открие неговата важност. Асхабите
на Чесниот Пратеник, с.а.в.с. биле редовни во вршењето на
тахаџуд. Иако тој е доброволен, Чесниот Пратеник,
с.а.в.с.одел на околу да види кој го извршува. Еднаш се
спомнати доблестите на хазрети Абдула бин Умар. Чесниот
Пратеник, с.а.в.с. рекол: "Да, тој би бил многу добар, ако
врши тахаџуд". Тој бил млад човек и бил нередовен со
тахаџудот. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. така го потсетил за
извршувањето на тахаџуд намазот.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. рекол: "Нека има милост
Аллах за мажот и жената што ноќе еден друг се будат за
тахаџуд. Ако се разбуди мажот нека го направи
тахаџудот, па нека ја разбуди и жената. Ако пак жената
не стане, нека ја напрска со малку вода по лицето. Жената
ако стане, исто така нека клања тахаџуд и нека го
напрска мажот со вода по лицето". Чесниот Пратеник,
с.а.в.с. и наредил на жената да го почитува својот маж. Но
сепак и дозволил да го напрска со малку вода ако е заради
будење за тахаџуд. Очигледно е дека тој на тахаџуд му
давал големо значење.
Чесниот Кур'ан ни говори дека станувањето ноќе за
намаз го исправува нефсот (нашето 'јас'). Во склад со тоа
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. вели дека морате да го
извршувате тахаџудот, па макар тоа да бидат и два реката.
Тој исто така рекол дека Семоќниот е близу во доцните
делови на ноќта. Затоа тахаџудот е многу важен и корисен.
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СТАНУВАЊЕ ДОЦНА ЗАРАДИ ТАХАЏУД
Еден од начините – според мене не многу корисен –
е да користиме будилник. Тоа создава зависност и не и
помага на волјата во зајакнувањето. Ако одите на спиење
одлучни да станете за тахаџуд ќе бидете во состојба да
правите ибадет преку целата ноќ. Бидејќи сте одлучни ќе
станете. Оние кои користат будилник, но им недостасува
волја, често ќе го исклучат будилникот и ќе се вратат на
спиење. Кога ќе станат тие очигледно се чувствуваат
поспано на намазите. Нивната зависност ги спречува да се
разбудат целосно и да бидат свесни. Но под одредени
околности, почетниците и некои други можат да користат
будилник.
Постојат тринаесет методи кои можат да ви
помогнат да станете ноќе. Секој што ќе ги проба, ако даде
Бог, ќе има корист од нив. Можеби на почетокот ќе има
потешкотии, но потоа тие начини ќе се покажат како
корисни. Јас овие начини ги извадив од Чесниот Кур'ан и
хадисите. Аллахова милост е мене да ми бидат покажани
тие спорни работи, кои останале скриени од другите. Да
заштедиме време јас само ќе ги дадам овде своите
заклучоци, без наводи.
1. Природен закон е се да се враќа на почетната
положба, ако се појават повторно слични околности.
Често на стари години човек пати од своите детски
болести. Истото се случува со птиците и со дрвата.
Овој закон може да биде во корист за станувањето
ноќе. Вршете зикр некое време после иша намазот.
Што повеќе зикр ќе направите, толку порано ќе
станете заради зикрот пред утрото.
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2. Не разговарајте со никого после иша намазот. Иако
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. многу пати разговарал
после тој намаз, тој го забранувал тоа како општа
пракса. Тука има две причини: а) ако почнете да
разговарате ќе заспиете доцна и нема да бидете во
можност да станете утрото; б) ако разговорот се води
на друга тема, а не на верска, вашето внимание ќе се
сврти во друга насока. Треба да одите на спиење
додека размислувате за својата вера; ќе се разбудите
со исти мисли. Не е забрането да ја продолжите
својата канцелариска работа или друга важна работа
после иша намазот.Но, во тој случај не е лошо да се
помине некое време во зикр пред спиењето.
3. Земете абдест пред да заминете во кревет, дури и да
сте земале пред тоа. Тоа влијае на срцето и создава
посебна свежина. Ако заминете на спиење со
свежина такви и ќе се разбудите. Тоа е општа
забелешка. Оној кој се смее пред да оди на спиење,
се смее и кога ќе се разбуди; тој пак што плаче, ќе се
разбуди плачејќи. Со абдестот ќе бидете свежи за
време на спиењето, а и кога ќе се разбудите. Тоа ќе
ви помогне и да станете.
4. Учете некој зикр пред да заспиете. Тоа ќе биде
причина во текот на ноќта да се разбудите за зикр.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. на следниот начин го
вршел зикрот пред спиење: би ја проучил АјатулКурси (ајет 2:256) и последните три сури од Чесниот
Кур'ан; тогаш нежно ќе дувнел во дланките и ќе

48

АЛАХОВИОТ
ЗАКР

поминел полека со нив три пати околу своето тело.
Тогаш ќе се свртел на десно и ќе речел три пати:

Аллаху инни асламту нафси илејка ва ваџџахту ваџи
илејка ва фавазту амри илејка рагбетен ва рахбатен
илејка. Ла малаѓаа вала манџае илла илејк. Аллахумма
ааменту бикитабикеллази анзелта ва набијјикеллези
арсалта.
"О Аллах, јас се ставам себе си во Твоја заштита, и
своето лице го свртувам накај Тебе и сите свои
задачи ги предавам на Тебе, со целосна склоност и
страв пред Тебе. Нема засолниште, или заштита од
тебе освен кај Тебе. Јас верувам во Твојата Книга
што Ти ја објави и во Твојот Пратеник што Ти го
испрати." (Тирмизи, Абвабуд Дават)
Сите верници треба да го практикуваат тој зикр и
тогаш да продолжат со другите форми на зикр се додека не
заспијат. Едно важно учење за тоа време е:

Субхан Аллахе ва би Хамдихи Субхан Аллах хил Азиим
"Свет е Аллах, со Својата пофалба, свет е Аллах, со
Својата величественост."
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Во каква состојба ќе отиде човек на спиење, во таква
и ќе остане преку ноќта. Ако некој дреме додека го врши
теспихот (величањето на Бога) и тахмиидот (фалењето на
Бога), тој во таа духовна состојба ќе остане цела ноќ.
Општа забелешка е дека жените и децата кои се
вознемирени или со болка во времето кога заминуваат в
кревет, плачат кога во сонот ќе се свртат на другата страна.
Слично на тоа, ако некој пред спиење учи теспих тој ќе учи
теспих и кога ќе се сврти на другата страна. Семоќниот Бог
вели:

"Нивните бокови се одвојуваат од постелата; тие го
повикуваат Својот Господар со страв и надеж и
трошат од она што Ние им го дадовме."
(32: 17)
За површниот посматрач може да изгледа дека
боковите на муслиманите се одвоени од нивните кревети.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. одел на спиење, а и останатите
муслимани го прават тоа. Но, всушност, нивното спиење не
е спиење; тоа е една форма на теспих. Тие изгледаат дека
спијат, но всушност не спијат. Нивните бокови се одвоени
од нивните легла, тие се зафатени со спомнување на својот
Господар.
5. Цврсто решете се кога заминувате в кревет дека ќе
станете за тахаџуд. Семоќниот Бог му дал на
човекот моќ да го натера умот да ја послуша својата
волја. Филозофите го прифатиле овој принцип.
Цврсто решете дека ќе станете за тахаџуд. Додека
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телото ви спие, вашиот ум ќе биде буден. Тој ќе ве
разбуди токму во саканото време.
6. Шестиот метод е за цврстите во верата. Наместо да
се извршува витр (три рекати пропишани како
неопходни) после ишата, оставете го витрот за
времето на тахаџудот. Обично луѓето се редовни во
извршувањето на редовниот ибадет, но покажуваат
неодговорност во доброволниот. Витрот е ваџиб –
неопходен дел од ибадетот, незадолжителен, но
поважен од доброволниот. Кога ваџибот е составен
со навафилот, тоа ќе ја засили решеноста за вршење
на двата. Душата нема да мирува додека ваџибот не
биде завршен. Така и навафилот ќе биде завршен.
Тој што веќе го завршил витрот може да не стане за
тахаџуд дури и ако е буден. Неговата душа ќе се
чувствува мирно. Но, ако го должи витрот, душата
ќе му биде немирна и ќе го разбуди. Само силните во
верата треба да го практикуваат тој метод. Оние
слабите можат на тој начин да се лишат дури и од
ваџибот.
7. Седмиот метод е исто така за оние кои се напредни
во верата. Тие треба да почнат да го вршат навафил,
после иша намазот и да продолжат додека не почнат
да дремат во намазот и не бидат совладани со сон.
Иако нивното вкупно спиење ќе биде намалено, во
времето за тахаџуд ќе бидат будни. Овој метод е
вежба за духот.
8. Осмиот метод го практикуваат многу суфии. Јас
лично не сум чувствувал потреба за тоа, но се чини
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корисно. Ако се стекнете со навика да спиете
предолго, заменете го мекиот кревет со тврд.
9. Вечерајте неколку часа пред да одите на спиење.
Јадете пред магриб-намазот, или веднаш после тоа.
Понекогаш духот е активен, но телото не е. Телото
постапува како јарем: ако јаремот е претежок, тој го
притиска духот. Стомакот не треба да биде полн кога
одиме на спиење.
10. Не одете во кревет џунупи (нечисти). Мелеките се
придружуваат на оние кои се чисти; на нечисти не
приоѓаат. Еднаш на Чесниот Пратеник, с.а.в.с. му
било понудено нешто со силен мирис. Тој не го јадел
тоа, но на асхабите им дозволил да го јадат. Им
објаснил дека мелеките, кои често го посетувале не
сакаат такви мириси.
Мелеките ја мразат нечистотијата. Еднаш хазрети
Халифатул Месих I отишол в кревет без да ги измие
рацете после вечерата. Во сонот го видел својот
постар брат како сака да му го даде Чесниот Кур'ан,
но кога тој сакал да го земе брат му му рекол: "Не
фаќај го Чесниот Кур'ан, твоите раце се нечисти".
Физичката чистота влијае и на чистотата на срцето.
Оние кои се чисти ќе имаат помош од Мелеките да
станат; на нечистите тие нема да им пријдат. Затоа
држете ги своите тела чисти.
11. Креветот треба да биде чист. Многу луѓе ја
занемаруваат оваа работа. Запаметете дека чистотата
на креветот влијае директно врз духовноста. Посебно
внимание обратете на тој поглед.
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12. Мажот и жената треба да избегнуваат да одат заедно
в кревет. Меѓу обичните муслимани таа практика
може да и наштети на духовноста, но кај напредните
не влијае штетно. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. спиел во
ист кревет со своите жени. Тој поседувал возвишен
духовен статус и неговата духовност не можела да
биде загрозена. Обичните муслимани треба да бидат
внимателни. Телесните страсти штетно влијаат на
духовноста. Затоа исламот поучува:
„и јадете и пијте, но не минете ги границите." (7:32)
a.
Зошто исламот ни забранува да ги минуваме
границите? Затоа што тоа штети на духот. Луѓето
кои владеат над нафсот нема да
изгубат ништо со
заедничкото спиење, но обичните муслимани
ќе
увидат дека тоа нивните умови ги држи наклонети
кон страста. Тоа пречи на духовноста и им пречи да
станат.
13. Последниот метод е исклучителен. Тој помага во
станувањето за тахаџуд и ја спасува личноста од
многу гревови и слабости. Пред да заминете на
спиење размислете дали имате некакви злобни
намери или чувствувате ли некаков гнев и
предрасуди кон некого. Ако е така, отстранете го тоа.
Чистењето кое ќе го постигнете со оваа вежба ќе ве
оспособи да станете за тахаџуд.
Срцето треба да биде потполно чисто кога одиме в
кревет. Секој кој мисли дека треба да има такви
склоности, и дека тоа е вредно, нека се потсети дека
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преку ден може слободно да се впушта ви нив, но
дека за нив нема потреба и ноќе. После се, тој
сигурно нема со некого да се бори преку ноќта.
Кога таквите мисли еднаш ќе бидат искоренети, тие
сигурно нема повторно да се појават. Па дури и да се
појават, штетата од нив нема да биде толку голема.
Резултатот од некоја работа често зависи од тоа
колку долго таа била под влијанието на нешто друго.
Ако нешто избришете со сунѓер, тоа ќе биде влажно.
Ако сунѓерот го чувате во вода тој ќе биде накиснат.
Мислите кои се задржуваат и повторуваат во вашиот
ум цела ноќ ќе надвладеат во вашето срце.
Таквите мисли преку денот не можат да направат
голема штета затоа што умот е зафатен со други
активности. Но ноќе умот е слободен за да биде под
влијание. Отфрлете ги сите лоши мисли против
другите кои се јавуваат пред да одите в кревет за да
не фатат корен. Тогаш нема да ви биде тешко да се
ослободите од нив. Покрај тоа, ако се случи да
умрете ноќе, нема да сте во состојба да барате
прошка за овој грев.
Ако еднаш го отстраните гневот, постојано ќе бидете
ослободени од тоа. Ако на тој начин се очистите себе
си ноќта, сигурно ќе бидете благословени да станете
за тахаџуд.
КОНЦЕНТРАЦИЈАТА ВО НАМАЗИТЕ
Јас сега ќе зборувам за одржувањето на
концентрацијата во намазите – предмет за кој често ме
прашуваат. Можеби вие веќе практикувате некои од
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методите кои ќе ги опишам. Ако сте ги практикувале
исправно во целост, сигурно сте почувствувале корисен
резултат од нив.
Шеријатот (исламскиот закон) во делот за вршење
на намазите има пропишано некои правила за одржување на
концентрацијата. Заради своето сопствено незнаење многу
луѓе не извлекле корист од тие правила. Јас ќе додадам овде
некои начини за нивно изведување кои не се општо познати,
но можат да бидат од корист. Дозволете ми да почнам со
еден општ принцип. Кога некој навистина верува во некоја
постапка која користи, тој од тоа добива поголема корист.
Сандо бил експерт за зајакнување на мускулите во Европа.
Тој рекол: "Вежбата е неопходна за здравје, но во исто
време морате да верувате дека вашите раце и мускули
стануваат посилни и поцврсти". Рацете со вежба стануваат
посилни, но кога го додадете и верувањето дека телото има
корист, тоа природно делува на него. Без таквото верување
потенцијалниот ефект во голема мера ќе биде изгубен, а
користа намалена.
Правилата во Шеријатот (исламскиот закон) кои
помагаат во постигнувањето на концентрацијата
Некои од правилата за концентрација кои се
вклучени во Шеријатот се:
1. Земање вуза (абдест – миење) е неопходно пред
започнувањето на секој намаз. Семоќниот Бог создал
средства за пренесување на мислите и чувствата. Еден
од нив е нервниот систем. Тој дејствува како канал кој
ги пренесува човечките чувства на другите нешта.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. додека го учел Ајетул-курси
дувал во дланките и со нив минувал преку телото. Дали

55

АЛАХОВИОТ
ЗАКР

милите дека тоа е бескорисна постапка? Не! Вистината
е дека мислите од една на друга личност преку
нервниот систем, а исто така и преку гласот и здивот.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. ги довел овие средства под
контрола учејќи го Ајетул-курси со својот јазик, потоа
со дување во дланките и тогаш со поминување преку
телото. Накратко, нервниот систем, видот и здивот се
средства за изразување на мислите. Затоа исправните
муслимани, вклучувајќи го и Чесниот Пратеник, с.а.в.с.
учеле одредени зборови да постигнат целосна духовна
корист додека дуваат или го допираат телото.
Затоа што нервниот систем е канал за изразување на
мислите, Чесниот Пратеник, с.а.в.с. ни наредил на
правиме вуза со цел да ги очистиме мислите. Главниот
излез за изразување на мислите се устата, рацете и
стапалата. Се бара тие да бидат чисти. Експериментите
покажуваат дека кога устата, рацете и нозете се
измиени со вода, линијата од зли мисли се прекинува.
Абдестот ја прекинува линијата на мисли од надвор и
создава мир и удобност. Ова пак, помага на
концентрацијата. Кога земете абдест цврсто решете
дека со тоа ќе ги истерате сите непотребни мисли. Со
овој став ќе доживеете дополнителна цврстина и
вашите мисли нема да бидат расеани.
2. Друго средство кое помага во концентрацијата во
намазите е намазот да се врши во џемат (во група) во
џамија.
Човечките мисли функционираат преку процес на
поврзување. Кога Хасо го сретне Хусо, тој го прашува за
неговиот син Емир. Иако Емир не е присутен, средбата
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со Хусо го потсетува на Емир. Така работи човековиот
мозок: кога ќе видите нешто вие се сеќавате и на нешто
друго поврзано со него. Ако некој врши намаз на место
наречено Божја куќа, каде намазот се врши и ден и ноќ,
тој сигурно ќе мисли дека стои пред Бога, заради чие
обожавање е создадено ова место. Тогаш тој ќе
почувствува дека мора да го послуша својот Господар со
вистинско срце.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. наредил муслиманите да
определат место во куќата во кое ќе го извршуваат
намазот и тоа да го прават исклучиво на тоа место.
Може би помеѓу вас има некои кои такво чувство
немале никогаш во џамијата. Но, сега, кога таа работа е
објаснета, ќе бидете во состојба да одите в џамија со тоа
чувство. Тоа ќе ви помогне да ги контролирате своите
мисли и да се концентрирате на својот ибадет и да го
најдете вистинскиот мир.
3. Наредбата да се свртиме накај Каба (првата Божја куќа
изградена во Мека) исто така помага во постигањето
концентрација. Градот Мека има многу одлики. Овде
Аллаховиот миленик Ибрахим, а.с. во покорност на
Божјата волја, ги оставил жената и детето без никакви
средства. Затоа што тој тоа го направил заради бога, Тој
го умножил неговото потомство, кое е безбројно, како
ѕвездите на небото. Помеѓу неговите потомци родени се
многу пратеници. Конечно, личноста која е родена да го
реформира целото човештво воздигната е од неговото
потомство. Кога човек ќе ја увиди мудроста од
свртувањето на лицето накај Мека, вдахновена е од
жртвувањето на Исмаил, а.с. Неговиот ум размислува за
фактот дека Бог, заради Чие обожавање тој сега стои,
Господар на Голема Чест и Возвишеност. Ова сфаќање
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помага да се отстранат грешните мисли и ја води
личноста кон препознавање на Величеството и Славата
на аллах.
4. Учењето азан (повик за намаз) исто така помага во
концентрацијата. Повикот Аллаху – Акбар, Аллаху –
Акбар (Аллах е најголем, Аллах е најголем) го потсетува
тој што клања дека Бог, пред Чие присуство се повикани
е Нјаголем. Тоа ќе ја зголеми концентрацијата во
намазот. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. вели дека азанот се
учи да го натера шејтанот во бегство.
Кога човекот ќе сфати дека целта на азанот е да ги
изрази Величието и Славата на Бога, тој ќе ја цени
неговата мудрост. Сега, откако научивте за оваа
филизофија, запаметете ја и кога ќе чуете азан ќ е имате
полна корист. Кога спомнувањето на Божјата
Величественост и Слава ќе се всадат во вашиот ум,
другите мисли ќе исчезнат и ќе се постигне
концентрација.
5. Икаматот (кратка верзија од азанот, се учи на
почетокот на намазот во џемаат, во група) исто така го
свртува вниманието на Величественоста и Славата
Божја. Сите работи кои се однесуваат за азанот, важат и
за икаматот. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. вели дека
икаматот исто така го тера шејтанот во бегство. Тој
мислел дека икаматот ги отстранува сите зли склоности
и ја унапредува концентрацијата во ибадетот.
6. Правилниот ред на оние кои клањаат става ред и во
мислите и не им дозволува да се распрснат. Кога
физички се направат редовите за намаз, длабоките
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мисли исто така се тука. А заради тоа што оваа форма на
редовите која е прикажана во намазот вдахнува
стравопочит – секој стои пред Кралот над кралевите во
целосна тишина. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. вели:
'Држете ги своите редови прави, за срцата да не ви бидат
искривени'. Какво е значењето на редовите? Едноставно,
надворешниот неред штетно влијае на духовниот склад.
7. Седмото средство за постигнување на концентрација во
намазите е ниетот (намерата), зашто кога наредите на
умот да работи нешто, тој тоа и го слуша. Ниетот не
значи дека со зборови треба да го кажете името на
имамот, бројот на рекатите и свртувањето накај Каба.
Намерата за вршење на намазот треба да биде направена
во срцето.
Велат дека некој човек се уплашил во врска со ниетот, а
особено од спомнувањето на името на имамот (оној што
го предводи намазот). Ако застанел на линијата зад
другите не бил задоволен кога се велело: 'зад овој имам'.
Тој се сомневал, заради тоа што помеѓу него и имамот
имало други луѓе, дека тој не е вистински 'зад' тој имам.
Така тој одел напред и рекол: 'зад овој имам'. Но и така
не бил задоволен, па отишол уште понапред, го чепнал
имамот и рекол: 'зад овој имам'. Тие кои патат од такви
сомнежи не се во право. И тие ги трпат последиците. Тој
ниет е претворен во непотребен товар.
Навистина, намерата се однесува на срцето. Кога
застанете заради намазот, мислите активно на намазот.
Потсетете се на она што ќе го работите. Штом ќе го
разберете тоа, ќе почнете да ја развивате понизноста и
ќе почнете да се концентрирате.
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8. Во заедничките намази имамот спомнува зборови кои
создаваат страв пред Аллах. Кога се поучи Аллаху
Акбар, тој е предупреден: стој со целосно внимание
затоа што Тој во Чие присуство стоиш е Најголем.
Тогаш после некое време, кога мислите ќе бидат
расеани, имамот повторно го дава истиот потсетник.
Повторно, после некое време, се вели:
Сами Аллахо ли ман Хамида (Бог го слуша оној што
го фали – потсетувајќи го оној што клања дека за да има
корист од намазот времето мора да го потроши во
фалење на Аллах; инаку времето е загубено).
Повторуваните потсетувања од имамот ги држи
следбениците будни и внимателни. Затоа имамот има
положба пред оние што клањаат; тој постојано ги
потсетува дека стојат во присуство на Најголемиот од
сите кралеви и затоа мораат да стојат со целосно
внимание.
9. Исламот не прифатил само една поза за намазите, туку
различни позиции. Ако некој го обземат други мисли,
неговото руку (наведнување) и сеџда (паѓањето на тло)
го потсетуваат. Дури и некој од навика да се движи низ
овие позиции, соодветните движења го држат буден.
Обожавањето во другите религии не ја поседува оваа
одлика; таа е единствена за исламот.
10. Вршењето на суннетот пред фарз (задолжителните)
намазите исто така помага во постигнувањето
концентрација, особено во текот на задолжителните
намази.
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Природен закон е знаците за нештата што доаѓаат да
се појавуваат пред појавувањето на самите нешта и,
последиците да продолжуваат после нивното избивање. На
пример, светлото се шири пред да се појави сонцето наутро,
а продолжува и откако тоа навечер ќе зајде. Исто така
знаеме дека некои грижи преовладуваат над умот по цена на
некои други мисли. Работи кои се во склад со желбите на
некого, или оние кои произлегуваат од задоволството, или
оние чие отсуство може да биде штетно, ги надвладуваат
другите ствари и го окупираат умот.
Ако некој е зафатен со задача која не изгледа многу
корисна за него, и ако тој треба да заврши нешто што
веројатно би му користело, или би му наштетило ако не го
направи, или е од особен интерес за него, неговите мисли ќе
бидат во втората задача дури и ако ја работи првата. Земете
го за пример работникот во канцеларија. Ако тој треба да
заврши некоја работа после таа во канцеларијата, тој на таа
работа ќе почне да мисли уште час, два, пред да биде готов
со работата во канцеларијата. Обратно, ако тој е зафатен со
важна работа во канцеларијата, тој ќе продолжи да мисли на
неа и откако ќе излезе оттаму. Само после некое време ќе
биде во можност целосно да се концентрира на останатите
свои работи. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. го пропишал
суннетот пред и после фарзот за да се осигури дека фарзот
нема да биде расипан со збунети мисли. Таквите расеани
мисли за време на суннетот се потиснуваат и го прават
човекот целосно припремен и внимателен во текот на
вршењето на фарз намазот. Слично на тоа, одреден е
суннет после фарз намазот да ги спречи мислите околу
недовршените задачи, да не го расипат тие последниот дел
од фарз намазот. Така целиот фарз намаз е заштитен. Како
што реков, погрешните мисли обично се јавуваат кога една
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задача е при крај, а умот веќе е спремен за друга. Ако некој
верува дека на крајот од фарз намазот крајот не е тука, туку
потоа следува суннетот, неговите мисли ќе останат
потиснати. Ова е една од главните мудрости заради која е
одреден суннетот.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. определил еден број на
суннети во склад со условите на времето.
Времето на зухр намазот (во раното претпладне) е
време со голема ангажираност во другите задачи. Тој затоа
определил два или четири суннети пред и после фарзот.
Тој одредил двајца стражари да го чуваат фарзот од
залутаните мисли.
Пред аср намазот (доцна попладне) нема суннет, но
има навафил – можеме да ги извршиме, но можеме и да ги
прескочиме – зашто тоа време е да се завршат работните
обврски. Затоа намазот во ова време е многу краток. Но
тука е зикрот помеѓу аср и магриб (вечерниот) намазот.
Пред магриб намазот нема суннет, затоа што
времето е многу кратко, но, затоа е овде суннетот после
магриб. Вечерата се зема обично после магрибот. Два
сунета чуваат умот да не биде зафатен со храната или со
други слични нешта.
Пред иша намазот нема суннет, затоа што
активностите пред иша не го оптоваруваат умот толку
многу и толку долго; но тука се сунетите и витрот после
иша кои го штитат умот од мислите за спиење. Витрот исто
така може да се изврши подоцна.
Пред фаџр (утринскиот намаз) има два суннета; тие
служат да се ослободиме од дремежот. После фаџр намазот
нема суннет, затоа што активностите после фаџр се малку
за да можат да го оптоварат умот. Но затоа пропишан е
зикр помеѓу фаџр и излегувањето на сонцето.
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Сите од напред наведените методи што ја одржуваат
концентрацијата во намазот се пропишани со Шеријатот.
Можете во целост да ви користат ако ја разберете нивната
филозофија и ако продолжите да се потсетувате самите на
нивната мудрост. Јас детално ги опишав овие методи за да
бидете во состојба целосно да ги разберете. Ако даде Бог,
оние кои ќе постапуваат според нив, давајќи им должна
почит на нивната филозофија, ќе се здобијат со голема
корист.
Исто така, треба да се запамети дека, исто како што и
човековото тело има споеви, така имаат и намазите.
Споевите на намазот ги прават зборовите кои се изговараат
за време на положбата на стоење, наведнување и паѓање на
тло. Посветете особено внимание на овие споеви за да ги
направите своите намази цврсти и правилни; инаку тие ќе
паднат.
Други методи за одржување на концентрацијата
Јас овде ќе пишувам за методите кои не се бараат од
Шеријатот, но можат да помогнат во одржувањето на
концентрацијата во намазот.
11. Ако не сте во состојба да се концентрирате, зборовите
учете ги полека. Човековиот ум веднаш одново ги
оживува нештата кои често ги забележува, но тешко му
е тоа да го направи со нештата кои поретко ги гледа.
Ако Хасо го гледате секој ден, вие кога ќе помислите на
него веднаш ќе се сетите како изгледа, но ако го гледате
од време – на време неговиот изглед ќе се појави дури
после извесен период, а и покрај тоа пак не многу јасно.
Слично на тоа, ако научите некој јазик во детството, ќе
се создаваат слики кога ќе бидат изговарани зборовите.
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Кога се изговорат зборовите вода и леб, тие брзо ќе не
потсетат на вистинските нешта кои ги претставуваат.
Тоа не е случај со странските јазици. Умот сликата ја
замислува дури после некое време. Кога децата учат
англиски јазик и изговараат некој збор (како на пример
мачка), тоа за нив нема да претставува ништо повеќе од
збор. Но, кога соодветниот збор ќе се изговори на
нивниот мајчин, разбирлив јазик, нивниот ум веднаш ја
формира сликата (на мачка).
Многу неарапски муслимани кои не се запознаени со
арапскиот јазик не можат целосно да се концентрираат во
намазите. Концентрацијата бара значењето на зборовите
да биде ставена во нивниот ум. Без тоа тие нема да можат
веднаш да се сетат на претставата. Тие може би го
говорат четвртиот ајет од сурата Ал-Фатиха,
Ијјака На‘абуду (ние само Тебе те обожаваме), додека
нивниот ум е уште во процес на претставување на
претходниот ајет, Ар-Рахман ир Рахим
(Милостив,
Сомилосен).
Според
тоа,
нивната
концентрација е погодена и користа од намазот е
смалена.
Оние кои не го владеат добро арапскиот јазик неопходно
е полека да ги изговараат зборовите. Додека нивниот ум
не запамети една фраза, не треба да минуваат на
следната. Тие треба да кажат
Бисмиллах
ир Рахманир Рахим (во името на Аллах, Милостивиот,
Сомилосниот) и да настојуваат да го запаметат нејзиното
вистинско значење. Тие не треба да поминат
на
Алхамдо Лиллахи Раббил Аалемиин
(сета слава Му припаѓа на Аллах, Господарот на сите
светови) додека јасно не ги запаметат претходните фрази.
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Истото вреди и за следната фраза – Малики Јаумиддин
(Господар на Судниот ден). Доколку не стекнат навика за
такво постепено и промислено учење, зборовите на
нивните усти ќе бидат различни од оние запаметените во
умови.
Дури и оние кои го разбираат арапскиот јазик ќе имаат
корист од учењето полека. Иако тие ќе бидат во можност
брзо да ги разберат фразите, брзото учење нема да им
даде време да се задлабочат во соодветните чувства во
нивното срце. И тие исто така треба полека да го учат
чесниот Кур'ан и да го прекинуваат учењето со чести
паузи.
Бавното учење е добра навика не само во поглед на
Чесниот Кур'ан туку и општо кога даваме или примаме
совет и опомени. Еднаш хазрети Абу-Хуреира
пренесувал некој хадис брзо и гласно. Хазрети Ајша
прашала кој бил тоа и што прави. Тој го кажал своето
име и рекол дека пренесува говор од Чесниот Пратеник,
с.а.в.с. Таа го прашала: "Дали тоа е начинот на кој
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. го држеше тој говор?" Тој
молчел.
Начинот на Чесниот Пратеник, с.а.в.с. е да користите
промислен начин не само во учењето туку и во
разговорите. Следете го овој начин. Тоа ќе ја оттргне
збунетоста помеѓу зборовите кои ги изговарате и
значењата формирани во вашиот ум. Тоа е извонреден
начин на одржување на концентрацијата.
12. Дванаесеттиот метод го наредил Чесниот Пратеник,
с.а.в.с. Тој наредил очите да бидат концентрирани на
местото на сеџдата за време на намазот. Многу луѓе ја
занемаруваат оваа наредба. Тие ги затвараат очите за
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време на намазот, мислејќи дека така ќе постигнат
концентрација. Но не е така. Концентрацијата се
постигнува само со отворени очи. Затоа Чесниот
Пратеник, с.а.в.с. не советувал да ги држиме очите
отворени. Во својата книга 'Авафул Ма‘ариф' (Мудроста
на учените) Шахабудин Сухерварди вели дека за време
на рук'у очите треба да бидат концентрирани на местото
помеѓу двете стапала. Јас се согласувам со овој предлог;
тоа е корисно за очите и создава понизност.
Голема мудрост е да се држи погледот во една точка.
Одлика на човековата психологија е кога едно од сетила
е сосема зафатено, другите да станат неактивни. Кога
очите ќе се концентрираат во целост, способноста на
слухот не функционира. Ако некој тогаш ве вика, вие
нема да го чуете неговиот глас. Слично на тоа, кога
ушите се зафатени, сетилото за мирис не функционира.
Но ако ниту едно сетило не е зафатено, во умот ќе
струјат различни видови на збунети мисли.
Сетилата за мирис и слух не можат да ја постигнат таа
цел, зашто нивното дејствување често е неизвесно.
Користењето на сетилото за мирис во таа цел би барало
ситуација во која би постоеле различни видови парфеми.
Ако луѓе со поинаков парфем поминат покрај,
вниманието ќе се сврти. Истото е и во случајот со
слухот. Никој не може да контролира што сака да чуе, а
што не. Ако неколку звуци се појават истовремено,
човекот ќе мора да ги слушне сите. Но во таков случај
ниеден звук нема да чуе јасно. Според тоа, ако го
ангажираме сетилото за слух, ушите ќе ги чујат сите
звуци, или нема да чујат ни еден воопшто.
Наспроти сетилата за слух и мирис, видот може да се
контролира. Човек може да ги потргне очите од она што
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не сака да го види и може да го насочи своето внимание
на она што сака да го види. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. по
Божја наредба го избрал сетилото за вид, за
постигнување на концентрација во намазот.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. исто така наредил дека на
местото на сеџдата не треба да има украси и дека тоа
треба да биде едноставно. Кога муслиманот го насочи
својот поглед кон местото на сеџдата, резултатот ќе
биде многу корисен. Неговите мисли ќе се
концентрираат на ибадедтот со постојано потсетување
на сеџдата. Неговите други сетила – кои по правило
можат да бидат или активни или потиснати – сосема ќе
бидат потиснати. Заради тоа што мислите се поттикнати
од надворешни влијанија, кои се сфатени преку тие
сетила, фактот што очите се ангажирани, а другите
сетила не се во потполно делување, ќе го оспособи
човекот да се концентрира на својот намаз. Неговата
намера била заради неговите следбеници.
13. Како што спомнав порано, на почетокот од намазот се
бара ниет (намера). Исто така ќе биде од голема корист
ако уште на почетокот на намазот решите да не им
дозволите на никакви туѓи мисли да влезат во вашиот
ум. Секој знае дека таквите мисли се непожелни. Но
луѓето се склони да заборават и потсетување на
почетокот на секој намаз ќе биде корисно.
14. Кога го следите имамот учењето кое тој го изговара ќе
ве држи будни. Имамот така ги штити своите
следбеници. Ова покажува како е важно да се клања зад
имамот. Кога клањате сами треба да го примените
извонредниот метод кој го прифатил Чесниот Пратеник,
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с.а.в.с. и многу побожни муслимани. Некои ајети од
Чесниот Кур'ан посебно водат кон понизност;
повторувајте ги често. На пример кога ја учите сурата
Ал-Фатиха, повторувајте го често следниот ајет:
"Ние единствено Тебе Те обожаваме и единствено од
Тебе бараме помош."
(1:5)
Ова ќе ја стави душата на грижа на совеста. Ако е
изгубена во бесцелни мисли, душата ќе се врати во
постапка на ибадет чувствувајќи дека не треба да лута
наоколу затоа што тврди дека го обожува Бога.
15. Следниот метод треба да им помогне на оние кои не
можат да ја задржат концентрацијата долго. Како што
малите деца не се во можност да трпат глад, или да ја
задржат храната на подолго, на нив им е потребна
почеста помош. Корисна техника за нив е да се
сконцентрираат прво на една поза, па на друга, и така по
ред. Кога застанат заради кијам, треба да се решат да не
дозволат на никакви мисли да ги вознемират до крајот
на рук'у. Со преклонувањето на рук'у треба да ја имаат
истата решителност за тоа време се до времето на рук'у.
Истото треба да го прават со секоја промена на позата.
Тоа ќе им даде сила да надвладеат било какви мисли кои
го свртуваат вниманието.
16. Ако подлегнете на други светски мисли, тие ќе ве
прогонуваат. Но, ако им се спротивставите на своите
мисли и се решите да не им дозволите да ве вознемират,
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тие ќе престанат. Понудете решителен отпор на сите
такви мисли; запрете ги моментално. На пример, ако за
време на намазите мислите за своето болно дете,
престанете да мислите на тоа велјќи си дека на детето
нема да му биде подобро со тоа што ќе мислите на него,
нити ќе му стане полошо ако престанете да мислите на
него. Затоа одлучете се да не мислите на него.
Продолжете со таков третман на секоја мисла додека не
се стекнете со мајсторско владеење над нив.
17. Кога вршите навафил дома, зборовите учете ги доволно
гласно за да можете да ги чуете. Бидејќи ушите не се
затворени, тие продолжуваат делумно да работат. Кога
ќе ги чуете зборовите, вашиот ум ќе биде по склон кон
спомнувањето на Бог. Овој метод треба да се практикува
особено ноќе. Ако ушите ги ставите во употреба во
дневните намази, тие ќе бидат растргнати од секаков вид
на врева.
18. Од новите движења се раѓаат свежи мисли. Движењата
направени за време на намазот се дел од ибадетот и
затоа не предизвикуваат надворешни мисли. Но ако се
прават други движења, тие ќе ве одвратат од намазот.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. нардил за време на намазот да
не се прават никакви непотребни движења.
Движењето навистина ги разнесува мислите. Ако некој
случајно го чепне својот мантил, може да почне да
мисли како мантилот е многу стар и му треба нов. Па
може тогаш да почне да се прашува од каде да најде
пари. Може да почне да мисли како му е мала платата и
како последната плата доцнела, или, ако ја примил
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заради неодговорноста на службеникот, како тој
службеник е лош и така натаму. Тогаш може да се
изгуби во мислите како ќе се согласува со овој
службеник. Се уште фатен во тој ланец од мисли, тој ќе
го чуе имамот кај вели Ассалама алеикум ва
рахматуллахи и ќе го заврши својот намаз, а при тоа да
не направил никаков вистински ибадет.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. ги забранил сите видови на
неприкладни движења за време на намазот. Дури и да
има песок на местото на сеџдата не треба да се трга
доколку не предизвикува неподнослива болка – и тоа
само еднаш. Накратко, сите движења кои не се во врска
со намазот треба да се избегнуваат.
19. Извршете ги кијам, рук'у и сеџда со будност. Кога
стоите на кијам, немојте целата тежина да ја ставате на
една нога, а другата да ја оставате да виси. Кога сте
тромави и мрзеливи, непријателот може да ве совлада.
Физичката тромост води кон духовна тромост.
20. Следниот метод се однесува на дисциплинирањето на
самиот себе. Суфите како што се Шибли овој метод го
користат до претераност. Јас не сакам да ги терам
работите до претераност. Но сепак ќе го спомнам тоа.
Ако се користи умерено, овој метод може да биде
корисен.
Хазрети Јунаид од Багдад бил побожен човек со
голем углед. Еден од неговите следбеници бил Шибли,
искрен и богобојазлив човек. Тој некогаш бил гувернер на
покраината. Еднаш, кога бил претставен на дворот на
кралот, племенскиот главатар примил кралски мантил како
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знак на признание за неговата служба. Овој главатар
страдал од настинка. Му се случило, баш кога застанал пред
кралот, носот да почне да му тече. Главатарот немал
марамчиња. Кога мислел дека кралот не го гледа, го
избришал носот со кралската облека. Но кралот тоа го видел
и бил многу налутен; на тоа гледал како понижување на
кралската облека. Шибли, кој имал страв пред Бога во
своето срце, толку бил шокиран од овој настан, што се
онесвестил. Кога се освестил, се повлекол од службата
гувернер. Кога прашале за тоа, Шибли му рекол на кралот:
"Ти му даде облека на главатарот и се разбесни толку
многу кога тој го понижи. Мене Бог ми дал толку многу
благослови. Колку ќе биде голема Неговата казна ако јас не
Му заблагодарам."
Тогаш отишол кај хазрети Јунаид и побарал од него да го
прими како ученик. Тој му рекол: "Јас не можам да те
примам како ученик, ти си бил управител и во тоа својство
си бил груб кон толку многу луѓе." Шибли сахиб молел:
"Можам ли јас нешто да направам?" Јунаид му советувал
да отиде до секоја куќа во областа, да се извини и да се
понуди да ја надомести секоја штета што ја нанел. Тој така
и направил. Записите за животот на Шибли бележат – кога и
да забележел некаква слабост, или мисли кои му го
свртуваат вниманието додека клања навафил, ќе почнел да
се удира со стап, се додека стапот не се скршел. Тогаш
повторно би започнал. На почетокот чувал сноп стапови зад
себе. Тоа што тој го правел било претерано, а јас мислам
дека исламот не дозволува работите да се тераат до таква
крајност. Меѓутоа, бидејќи оваа работа се однесува само на
него, не можам да барам од него да прифати критика.
Според мене, постои начин на дисциплина кој не е
претеран. Кога и да залутаат вашите мисли, гледајте да го
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запаметите делот до кај сте стигнале кога почнало да се
случува деконцентрирањето. Тогаш продолжете оттаму.
Вашето 'Јас' тогаш ќе сфати дека вие сте истрајни во својот
ибадет кон Бога. Ова сфаќање ќе го спречи понатамошното
збунување и вие ќе постигнете мир и концентрација.
21. Има уште една важна и корисна постапка. Одлика на
вистинските верници е:

"и кои се свртуваат од се што е бесмислено." (23:4)
Оние кои имаат навика да се занимаваат со
безначајни и безвредни мисли ќе останат подложни на
таквите мисли и за време на намазот. Ако настојуваат да ги
отфрлат таквите мисли од себе, ќе бидат исто така спасени
од таквите мисли и за време на намазот. Има многу кои се
впуштаат во приказни и легенди како Шеик Чили од
Иран. Такви мисли не им прават ништо добро. Не треба
да му се дозволува на умот да се спушта во плитки мисли
кои се само лични замисли. Особено се бескорисни мислите
кои се однесуваат на минати нешта кои не можат да се
сменат. Да се грижиш за такви работи навистина е голема
глупост.
Треба да биде очигледно дека човековите напори се
концентрираат таму каде што се упатени. Ако некој своето
внимание го насочи кон празни мисли, ја губи способноста
да се посвети на корисните. Затоа треба да ги запрете
бескорисните мисли и да го свртите своето внимание кон
корисните идеи. Ако така направите, вашиот ум ќе стекне
навика да размислува за корисните идеи. Да се размислува
за друга задача додека се извршува една е бескорисно,
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освен во некои случаи. Умот на тој што го воспитал да се
концентрира на корисното нема да мисли на други работи
за време на намазот.
22. Следната постапка е многу корисна; таа ја доведува
духовноста до нејзиниот врв. Еднаш Чесниот Пратеник,
с.а.в.с. бил запрашан: "Што е исанот (добрината)?" Тој
одговорил:
"Обожавајте го Аллах како да го гледате; или барем
бидете свесни дека Тој ве гледа."
Кога застанете за намаз, замислете дека стоите во
Божјо присуство и дека можете да Го видите – не во
Неговата физичка форма, туку во Неговата Слава и
Величественост. Тоа во умот создава страв од Неговата
Величественост и Моќ. Умот внимава да не прави ништо
бескорисно во тоа време. Ако не можете да го замислите
Бог, верувајте, како минимум, дека Тој Ве гледа вас. Тој е
запознаен потполно со тоа што вие го работите.
Размислувајте ревносно. Кога ќе кажете Алхамдолиллах
(сета пофалба Му припаѓа на Аллах), дали состојбата на
вашето срце го потврдува тој дух? Или тоа е сосема
заземено од некои други мисли? Ако умот е зафатен со
различни правци, сами опоменете се, и направете вашето
срце да се соедини со она што е изговорено со вашиот јазик.
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. вели дека секој Божји роб
кој клања два реката со таква посветеност да не зборува со
својот 'Нафс' ќе биде ослободен од сите гревови. Замислете
ја тогаш положбата на оној кој секогаш остануваа во таа
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состојба. Според тоа, во целост да се концентрираш кон
Бога за време на намазот, не е лесна работа.
Немојте да ги земате несериозно методите кои јас, со
Божја милост, ви ги опишав. Постапувајте со нив со
искреност. Ако правите така ќе бидете многу благословени.
На крајот на намазот ние го изговараме познатиот
поздрав Ассаламо Алеикум Ва Рахматуллах. Ова е
прекрасен 'показател' за одржување на концентрацијата. Вие
велите Ассаламо алеикум... кога од некаде доаѓате. Кога
муслиманот вели Ассаламо Алеикум Ва Рахматуллах на
крајот на својот намаз, тој тврди дека бил да му ја искаже на
Бога својата послушност и потчинетост, и сега се враќа. Тој
вели дека сега донесува порака за мир на своите другари
муслимани. Бидејќи физички бил присутен на тоа место,
единственото значење може да биде дека неговиот дух
паѓал на тлото во Божјото присуство – тој така бил зафатен
во својот ибадет што бил повлечен од светот. Изговарањето
Ассаламо Алеикум... на крајот од намазот покажува дека
за муслиманот е неопходно да биде буден во чувањето на
својот намаз, затоа што во тоа време е присутен во дворот
на Семоќниот Бог, Кој на муслиманите им вели:

"Тие внимаваат на своите намази." (6:93)
Шејтанот сака да ги разбие неговите намази, но
внимателните муслимани ги чуваат своите намази од
неговите напади. Затоа секој поединечно треба да го чува
својот намаз. Кога клањате намаз, имајте на ум дека сте
влезени во Божјото присуство. Кога се вратите, треба да им
донесете радосни вести на оние од десната и на оние од
левата страна и да им кажете дека сте донеле мир и
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благослови за нив. Но ако некој никогаш не бил во Божјо
присуство, и останал зафатен со своите мисли, тој ќе
изговара голема лага кога вели Ассаламо Алеикум Ва
Рахматуллах. Тој се обидува да им каже на луѓето дека се
враќа од кај Бога, а воопшто не бил таму.
Направете ги сите напори да ги сочувате своите
намази. Пружете му силен отпор на шејтанот, зашто тој се
обидува да ве држи подалеку од Бога. Запаметете и ако
целиот ваш намаз е потрошен во непрестајна борба, на
крајот ќе успеете.
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ЈАВНОТО ПРОГЛАСУВАЊЕ КАКО СПОМНУВАЊЕ
Јас досега спомнав три вида на зикр – намазите,
учењето на Чесниот Кур'ан и другото спомнување на Аллах
освен намазите, извршено приватно. Останува уште ден вид
на зикр кој се врши јавно. Тој се извршува на два начина:
1. Кога се сретнеме со други муслимани треба да
зборуваме за Аллаховата миќ и слава и да се
потсетуваме на Неговите благослови, наместо да се
впуштаме во безвреден и бескорисен разговор. Тоа
го чисти срцето и создава простор за најдлабоки
чувства.
Еднаш Чесниот Пратеник, с.а.в.с. излегол од дома.
Видел некои луѓе на намаз во џамијата. Некои други
седеле во круг и говореле за верата. Тој се
придружил на втората група и рекол: "Тоа што овие
луѓе го прават подобро е." Тоа значи дека понекогаш
јавното прогласување е подобро од спомнувањето во
приватност.
Постои време кога спомнувањето во приватност е
неопходно. Но кога се присутни повеќе луѓе,
покорисно е да се учи јавно за еден со друг да ги
споделат своите духовни искуства. Но и држењето по
страна под овие околности може да доведе до
претерување. Толкувањето на значењето на Чесниот
Кур'ан исто така е вклучено во овој вид зикр. Слично
на тоа повикувањето на другите муслимани на добри
дела се вбројува во зикр.
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2. Потоа овде е зикрот кој се извршува на собирите на
противниците. Сите религии освен исламот се
виновни за испуштање или додавање во
опишувањето
на
Божјите
атрибути.
Затоа
опишувањето на вистинскиот статус и Божјата слава
на нивните собири е зикр. Аллах вели:
"О ти прекриениот! Стани и опомени! И Господарот
свој величај го!"
(74: 2-4)
Да се опоменат луѓето и да се изрази Божјата
возвишеност пред нив, овде вклучено е како текбир, што е
дел од зикрот.
Да заклучиме: изнесувањето на Аллаховите атрибути
пред луѓето кои припаѓаат на друга вера е зикр. Сурата 87
од Чесниот Кур'ан (Сура Ал- Ала) исто така го истакнува
овој факт. Зборот зикр употребен е посебно за таквите
активности во сурата Ал- Ала, која вели:
"Затоа продолжи да советуваш; советот секако
користи."
(87: 10)
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КОРИСТИ ОД ЗИКРОТ
Јас сега ќе се свртам кон користите од зикрот.
Најголемата корист од зикрот е таа што тој води кон
Божјото задоволство – не само како било кое добро дело,
туку на посебен начин.
1. Наградата за некое дело е мерка за неговата важност.
Семоќниот ни кажува дека зикрот е највозвишената
од сите работи. На друго место во Чесниот Кур'ан
Тој вели:

"Аллах на многу верници им ветил ливади низ кои
течат реки, каде тие вечно ќе живеат – чисто
престојувалиште кое ќе биде во Џенетите на
Вечноста. А Аллаховото задоволство е поголемо од
се. Тоа е врвниот успех."
(9:72)
Највозвишена награда е Аллаховото задоволство.
Оваа најголема награда може да произлеза само од
најголемото дело, како што е зикрот. Оттука, наградата за
зикрот е Аллаховото задоволство. Во наведениот ајет
Семоќниот Бог го разликува Аллаховото задоволство од
другите награди. Тоа покажува дека тоа е нешто поголемо и
посилно од се. Навистина, за вистинскиот верник не може
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да има поголема награда од примањето на задоволството на
неговиот Господар.
Аллах јасно укажува на тоа дека, ако правите зикр-иилахи, највозвишеното од сите дела, ќе го примите
Аллаховото задоволство, најголемата од сите награди.
2. Спомнувањето на Аллах може да доведува до спокој
и мир во срцето. Аллах вели:

"Нека слушаат оние што веруваат и чии срца се
смируваат кога ќе го спомнат Аллах. Слушајте! Со
спомнувањето на Аллах срцата се смируваат."
(13:29)
Срцата наоѓаат утеха во зикрот. Зошто? Затоа што
грижата е предизвикана од стравот од неволјата што
претстои. Ако човекот верува дека постои решение за секоја
неволја, тој нема да биде загрижен. Кога некој го спомнува
Аллах и согледува дека Тој со Неговите неограничени моќи
може да ги тргне сите видови препреки, неговото срце го
теши велејќи: "Зошто да се грижам? Јас имам Семоќен Бог;
Тој сигурно ќе ги отстрани моите тешкотии." Таквите мисли
ми даваат мир на умот.
3. Аллах е пријател на оној кој своето време го троши
во Негово спомнување. Тој за Него овозможува
место во Своето присуство дури и на овој свет. Како
што вели Аллах:
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"Затоа сеќавајте се на Мене и јас ќе се сеќавам на
вас; и бидете Ми благодарни, а не неблагодарни."
(2:153)
Исто како што и земните кралеви ги повикуваат
поданиците на прием кога се задоволни со нив, така и
Аллах прави.
4. Спомнувањето на Аллах го спасува човекот од грев.
Семоќниот Бог вели во Кур'анот:

"Ти учи ја книгата што ти е објавена, и врши намаз.
Навистина намазот ги спречува срамните и грди
нешта, а спомнувањето на Аллах навистина е
најголемо од сите (спомнувања). А Аллах знае што
правите вие."
(29:46)
Намазите ве спречуваат во непристојноста и во
злото. Како што реков и порано, намазот е форма на
спомнување на Аллах. Така, спомнувањето на Аллах чува
од грев. Зикрот е тежок. Кога тој падне на главата на
шејтанот тој ќе биде згмечен и нема повеќе да ве тера на
зло.
5. Спомнувањето на Аллах ги засилува срцата и духот
во борбата против злото. Како што вели Семоќниот
Бог:
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"О вие кои верувате! Кога ќе се соочите со некоја
група, бидете цврсти, и многу спомнувајте го Аллах
за да успеете."
(8:46)
Според овој ајет, еден од начините да се
спротивставиме на силниот непријател е да го спомнуваме
Аллах често.
6. Личноста што го спомнува Аллах ќе биде успешна
во сите свои задачи, под услов Аллах да го спомнува
со крајна посветеност. Ова е докажано со ајетот што
го спомнав порано. Аллах вели:
"и многу спомнувајте го Аллах за да успеете." (8:46)
7. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. вли дека на Судниот Ден
седум видови луѓе ќе ја имаат сенката од Аллаховата
милост. Еден од тие видови се луѓето кои го
спомнуваат Аллах. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. додал
дека тоа ќе биде тежок ден. Никој ништо слично
нема да има видено до тогаш, зашто гневот Аллахов
ќе биде голем тој ден, бидејќи сите организатори на
неволјите ќе бидат изведени пред Него. Сонцето ќе
се приближи. На секој на кого ќе му биде дадена
сенката на Аллаховата милост ќе биде навистина
среќен!
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8. Аллах ги прима довите од оние кои го спомнуваат.
Довите во Чесниот Кур'ан почнуваат со зикр, т.е. со
теспих и тахмиид. Првата дова е содржана во сурата
Ал-Фатиха. Оваа сура започнува со ајетите кои се
содржат исклучиво од зикр.

"Во името на Аллах, Милостивиот, Дарителот без
барање, Сомилосниот. Сета пофалба му припаѓа на
Аллах, Господарот на сите светови, Милостивиот,
Дарителот без барање, Сомилосниот, Владетелот на
Судниот ден."
(1:1-4)
Потоа доаѓа делот кој дел е за Бога, а дел за човекот:
"Ние единствено Тебе Те обожаваме и единствено од
Тебе помош бараме." (1:5)
На крајот доаѓа молбата:

"Упати не на вистинскиот пат – на патот на иние на
кои има даде благодат, на кои не се истури гневот, и
кои не залутаа." (1:6-7)
Сурата Ал-Фатиха е дова; но Семоќниот Бог ја
започнува со спомнување и ја завршува со молба. Истиот
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феномен го забележуваме во светот. Кога просјакот дојде,
тој прво го фали домаќинот па потоа почнува да моли.
Слично на тоа, кога човекот оди да го моли Аллах,
тој првин треба да ја потврди неговата моќ и да ја признае
својата слабост. Пратеникот Јунуз, а.с. го направил истото
кога заплакал од дното на мракот говорејќи:
"Нема Бог освен Тебе, Ти си Свет. Навистина јас сум
помеѓу грешниците." (21: 88)
Тој првин ја изразил Божјата Слава, па потоа ја
искажал својата состојба. Покрај тоа, Чесниот Пратеник,
с.а.в.с. следната изјава му ја припишува на Аллах: "Оној
што ќе остане зафатен со моето спомнување ќе прими
повеќе од оној што продолжува само да бара." Овој хадис
не значи дека не треба да го молите Бога. Сурата АлФатиха, која е мајка на Книгата, го спојува зикрот со
довата. И Чесниот Кур'ан и хадисите не поучуваат на многу
дови. Овој хадис значи дека оној кој не чини зикр (туку
само испраќа молби и барања) прима помалку од оној што
продолжува да моли за она што треба и покрај тоа времето
го троши за зикр.
9. Зикрот е средство за примање на Аллаховата прошка
од гревот. Чесниот Пратеник, с.а.в.с. вели дека на
оној кој врши такбир, тахмиид и таспих сите грвови
му се опростени, па дури и ако се безбројни колку
пената во морето.
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10. Зикрот ја изострува проникливоста. Оној кој што го
спомнува Аллах открива работи и мудрости со кои и
самиот е изненаден. Семоќниот Бог вели:

"Навистина, во создавањето на Небесата и на
Земјата и во смената на ноќта и денот знаците се за
разумните луѓе; оние кои го спомнуваат Аллах
стоејќи, седејќи (и лежејќи на своите страни, и
размислуваат за создавањето на Небесата и
Земјата: ‘Господару наш, Ти не си Го создал напразно
тоа; слава Ти; спаси не, тогаш, од казната на
Огнот."
(3: 191- 192)
11. Спомнувањето на Аллах води кон исправност. Овде
е хадисот во кој Чесниот Пратеник, с.а.в.с. следното
тврдење го припишува на Семоќниот Бог:
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"Кога Мојот роб Ме спомнува Мене во своето срце,
Јас го спомнувам него во Себе, а ако тој Мене Ме
спомнува јавно, Јас него го спомнувам јавно..." Овој
хадис покажува, на пример, кога човекот вели: "Свет
си Ти, о Аллаху!" Аллах возвраќа со благослов: "И ти
исто така да станеш свет и очистен" зашто Аллах
вели дека чистењето сигурно е постигнато. Слично
на тоа, кога човек го велича Аллаховото име помеѓу
другите, Аллах го воздига неговиот углед помеѓу
луѓето. Светот го признава како исправен човек.
12. Човековата природа е таква – ако често се дружите
со некој, вашата љубов кон него ќе порасне. Луѓето
дури го засакуваат селото, или градот во кој живеат.
Кога некој го спомнува Аллах дење и ноќе, и го
спомнува Неговото име, неговата љубов кон Аллах
постепено ќе порасне.
Ова се накратко, користите од спомнувањето на Аллах. Јас
го молам Аллах да ги направи корисни за мене и за сите вас.
Амин.
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