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GAFLETTEN
KURTULMAK GEREK
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Ecdadımızın
Dilinden
Atasözlerimiz

SAKLA SAMANI, GELIR ZAMANI
Hiç cebinizde unuttuğunuz bir paranın sonradan elinize geçtiği
oldu mu? Bir tarafa koymuşsunuz, unutmuşsunuz. Bazen öyle lâzım
olduğu bir zamanda bulursunuz ki, o kadar olur. O zaman bunu daha
şuurlu yapmak gerekir. Yani elimize geçen herşeyi harcamamalıyız.
Bir kısmını ileride lâzım olur düşüncesiyle bir tarafa koymalıyız.
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Vedat S. AHMED

Çiçek Çocuklar

Gönlümde sevgiyle yunmuş bir bahçe,
Çocuklar koşuşan çiçekler gibi.
Öylesine cıvıl cıvıl, iç içe
Balkıyan rengârenk ipekler gibi.

Salkım salkım leylâk yüreği Can’ın,
Gözleri lâleye çalmış Gonca’nın,
Portakal çiçeği Ay’ın, Tunca’nın
Eli, yüzü nurdan ocaklar gibi.

Cem, Nilüfer duru suyunda gölün,
Cansu, titrek dalı mavi sümbülün,
Ali, Ayten, Uğur pembe bir gülün
Yaprağında canlı petekler gibi.

Zambağın bir eşi İzzettin, Leylâ,
Gelincik çiçeği benzeri Aylâ,
Güle “Ben de varım” diyen Süheylâ
Dünyayı sevgiyle kucaklar gibi.

Deniz, Derya, Reyhan birer menekşe,
Çiğdem, saf rengini vermiş Güneş’e,
Merve, Ece, Güzin, Gülnihal, Ayşe
Nar çiçeklerinde böcekler gibi.

Papatya beyazı Sabiha, Erkin,
Saçında lâvanta kokusu Berk’in,
Kardelen misali Leman, Gültekin
Baharı getiren sıcaklar gibi.
Gönlümde bir bahçe, çiçekler çocuk,
Kimisi açılmış, kimisi tomurcuk,
Hepsi hevenk hevenk inciden boncuk
Süslüyor ömrümü çelenkler gibi.
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Tuz Biber

Hüseyin KÖSE

KÖSE HALİL
(1905- 1977)
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НАМЕРЕТЕ 5-ТЕ РАЗЛИКИ
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БОСНА И Х ЕРЦЕГОВИНА

Хайде, подгответе се! Тръгваме на екскурзия. Толкова
интересни и хубави места има по света! В това пътешествие ще
се отбием в малка, но богата в културно отношение страна! Това е
Босна и Херцеговина...
Здраво! Мерхаба!
Аз съм Харун, това е сестра ми Емина. В това пътуване ще ви
придружаваме. Хайде заедно да откриваме!
Страната ни се намира в Югоизточна Европа. Тя е една
от балканските държави, която има много малка граница с
Адриатическо море. В страната ни се говорят босненски, сръбски
и хърватски. Разстоянието от София до нашата столица Сараево се
изминава за 9 часа с кола.

Мостът в Мостар
Мостът, изграден върху река Неретва, е в
списъка на Световното културно наследство
на ЮНЕСКО. Построен е през 1566 г. от
архитекта Хайреддин, който е ученик на
великия Синан.
Хюсрев-беговата джамия
Това е 500-годишна джамия, останала от
османския период. Тя е един от прекрасните
образци на ислямската архитектура.
Специфичното е, че това е първата джамия в
света, в която е използвано електричество.

Националният музикален
инструмент
Акордеонът е традиционният
ни музикален инструмент.
Много харесваме звученето му и
въодушевлението, което предизвиква
у нас.

Обичате ли баница?
В нашата страна баницата я наричаме
„бурек“. „Босанският бурек“ е известен
и много харесван, прави се с кайма,
сирене, спанак. Прекрасен вкус!

Водопад Кравица
Водите му падат от 25
м височина. Много туристи
посещават водопада – едни от
тях се наслаждават на гледката,
други плуват, а трети си правят
пикник.
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ПЕХЛИВАНИНЪТ

РЪЗА КАЯАЛП

Ръза Каяалп е турски състезател по класическа
борба. Роден е на 10 октомври 1989 година в град
Йозгат в работническо семейство. Той е шестото
дете в семейството. След като завършва началното си образование през 2000 година, се записва в
Центъра по борба в Йозгат и така започва да тренира класическа борба.

Първото си отличие печели през 2005 г. на
Европейското първенство в Тирана, Албания, в
категория до 100 кг, побеждавайки всичките си
съперници. Същата година е трансфериран в спортен клуб „АСКИ“ в Анкара и продължава своето
развитие под ръководството на олимпийския шампион Мехмед Акиф Пирим. През 2006 г. завършва
средно образование и се записва да учи в специалност „Физическо възпитание и спорт“ в Университета в Аксарай.
Пехливанинът Ръза се бори в категория до 120
кг и през 2007 г. печели сребърен медал по класическа борба на Световното първенство за младежи в Пекин. През 2009 г. става шампион на Средиземноморските игри в Пескара. Същата година
печели златното отличие на Европейското първенство за младежи в Тбилиси и на Световното първенство за младежи в Анкара.
През 2011 г. пак става световен шампион по
класическа борба до 120 кг. През 2012 г. на Европейското първенство в Белград отново се сдобива
със златното отличие. През 2012 г. на Летните
олимпийски игри в Лондон печели бронзовия медал.
На Европейските игри в Баку през 2015 г. грабва златното отличие по класическа борба до 130
кг. През 2016 г. на Олимпийските игри в Рио де
Жанейро печели сребърното отличие в класическата борба до 130 кг. Наскоро, на 17 септември т.г.,
за четвърти път стана световен шампион по класическа борба до 130 кг.
Световноизвестният турски борец е доброволец
към социалните инициативи на турския „Диянет
вакъф“. Той всяка година помага и през месец
рамазан раздава със собствените си ръце помощи
на нуждаещите се. Всяка година участва и в раздаването на курбан по време на Курбан байрам. Така
освен със силата си Ръза Каяалп достига до сърцата на хората и с милостта и състраданието си.
Сара ШАБАНОВА , София
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ТРЪН
Навремето в една
страна се прилагало
много страшно
наказание. При
установяване на вина у
хората ги хвърляли живи
пред гладни лъвове. А
народът се събирал, за
да стане свидетел на
това кърваво зрелище.
Веднъж обвиненият
бил роб, избягал от
господаря си. Изправили
този роб по средата на
площадката, оградена с
високи стени, която се
наричала арена. Срещу
него пуснали един лъв,
който десет дни не бил
ял. Лъвът яростно се
нахвърлил върху жалкия
човек, но изведнъж спрял
и започнал да ближе
ръцете на роба. Всички
хора бяха втрещени от
случилото се. Попитали
роба за причината, а той
отговорил:
– Навремето срещнах
този лъв в гората. В
лапата му се беше
забил остър и болезнен
трън. Беше измъчен и
пъшкаше. Сприятелихме
се с него, след като
извадих този остър трън
от лапата му.

Хората, които слушали
тези думи, били удивени.
Освободили роба и лъва.
Хората с почуда и възхита
наблюдавали как лъвът върви
подир роба като кротка котка.
Колко хубаво е казал нашият
Пейгамбер (с.а.с.):

„Всемилостивия е милостив към тези,
които се отнасят с милост. Бъдете милостиви
към тези на земята, за да бъдат милостиви
към вас онези, които са на небесата“
(Тирмизи, Бир, 16).
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ЕТИЧНИ ПРАВИЛА
ПРИ ДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СЕЛЯМ

Джeмал ХАТИП

Ес-селяму алейкум, малки приятели!
Някога запитвали ли сте се защо ние,
мюсюлманите, се поздравяваме със
„селям“? Като малък аз много се питах и
научих това едва когато пораснах, но вие
не бива да чакате дотогава, нали?
Изразът „ес-Селям“ е едно от 99-те
най-прекрасни имена на Аллах Теаля,
което вече може би сте научили от новоиздадената детска книжка „99 дуички,
отправени от детските ръчички“. Та там
се казва: „ес-Селям – Даряващия мир и
спокойствие. Това е Аллах, Който предпазва хората от всякакви опасности и
препятствия. С поздрава „селям“ Той ще
поздрави всички вас, когато влезете в
дженнета, иншаллах!“.
Прекрасно, нали?
Ето защо Пратеника на Аллах (с.а.с.)
ни поучава, че ако ние, мюсюлманите,
искаме да се обикнем едни други, трябва
да разпространяваме поздрава „селям“
между нас. Именно затова:
– Когато срещнем на улицата някой от
нашите близки, приятели, роднини или
по-възрастни от нас, трябва да го поздра-

вим с думите: „Селямун алейкум“; „Есселяму алейкум“ или „Ес-селяму алейкум ве рахметуллахи ве беракятуху“, т.е.
„Мирът, милостта и благодатта на Аллах
да бъдат върху вас“.
– Винаги малките поздравяват по-възрастните от тях.
– Ако някой по-възрастен или по-малък от нас избърза и ни поздрави със
„селям“, тогава отговаряме с думите:
„Алейкум селям“, „Ве алейкум-ус-селям“
или „Ве алейкум-ус-селям ве рахметуллахи ве беракятуху“.
– Със „селям“ се поздравява и при влизане вкъщи, в джамията, в автобуса или
на друго място, където има мюсюлмани,
тъй като това е поздравът на мюсюлманите.
– Не трябва да забравяме, че е задължително да отговорим на онзи, които ни
поздрави със „селям“, защото, ако не го
направим, губим много голяма награда
при Аллах.
– Когато се разделяме, също казваме
„Ес-селяму алейкум!“.
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ше име „Амр“. Това беше име на човек.
А човек не можеше да бъде на раб на
друг човек. Имената, които придаваха
божественост на човека, противоречаха на разбирането за тевхид (единобожие). Именно затова Мухаммед (с.а.с.)
го назова „раб на Всемилостивия“ – Абдуррахман. Той вече се казваше Абдуррахман бин Авф.
Абдуррахман, подобно на останалите младежи мюсюлмани, усърдно полагаше грижи за разпространяването
на исляма. В защита на тази кауза той
срещна много трудности. След увеличаване на натиска върху мюсюлманите
бе принуден да се изсели в Етиопия.
После се върна пак в Мекка и бе сред
първите изселници в Медина.
Отново се захвана с търговия и от
нулата постигна много успехи в тази
насока. Аллах Теаля го дари с такова богатство, че се превърна в един от
най-богатите хора сред мюсюлманите.
Името на Абдуррахман стана известно
повече с даренията, които правеше.
При всяко затруднение на мюсюлманите той ги радваше с материалната
си подкрепа. Веднъж дари цели 7000
камили ведно със стоката, с която бяха
натоварени. Друг път дарил 40 000

сребърника и 40 000 жълтици. А веднъж при мобилизация за война дарил
500 коне и 1500 камили. През целия
си живот дал свобода на 30 000 роби.
Освен това този избран младеж,
школуван при Мухаммед (с.а.с.), станал известен учен. Той бил сред няколкото сахабии, които още по времето на Расулюллах (с.а.с.) давали фетва
(становище) по религиозни въпроси
и изпълнявал функции на съдия. А на
бойното поле той бил храбър и жертвоготовен воин. Наградата за големите
му заслуги на този свят била да е от
хората, които били предварително известени, че ще влязат в дженнета.
Абдуррахман е модел за младежите, които се занимават с бизнес, както
и съвършен образец за раздаване на
огромно богатство по пътя на Аллах.
Той знаел как да управлява
имуществото си, и то при
много големи печалби,
показал как търговията не би попречила
на човека да се занимава с наука, познание и борба в името
на Аллах.
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Вейсел Аккая

РАБЪТ НА ВСЕМИЛОСТИВИЯ
Той беше на седемнадесет години. Абду-амр имаше визия за бъдещето, беше младеж с добри търговски умения. Докато приятелите му пропиляваха живота си в пивници, той никога не бе правил това. От уста на
уста се разказваше за прекрасния му морал и особено за щедростта му.
Един от най-близките приятели на този любезен младеж беше Хазрети
Ебу Бекир. Често се виждаха и се възползваше от идеите му.
Отскоро Хазрети Ебу Бекир беше в редиците на исляма. На
отиване към чаршията се срещна с Абду-амр. Дръпна го настрани и си поговориха. Той му разказа за красотата на
исляма и го призова да стане мюсюлманин. След тези
хубави думи Абду-амр отговори с увереност, която невинаги се вижда у хората:
– Да, приех!
Заедно отидоха при любимия Пейгамбер. Абдуамр, заявявайки, че е повярвал в Аллах и Неговия
Пратеник, отвори най-хубавата страница в живота
си.
При встъпване в исляма Расулюллах (с.а.с.) сменяше имената на хората, които противоречаха на
духа на исляма, а другите си оставаха. Например
Селман беше персийско, а Билял – етиопско име.
Абду-амр означаваше „раб на Амр“. А Аллах няма-
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ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБАВИМ ОТ
НЕХАЙСТВОТО (ГАФЛЕТ)
Мухсин бей все още работеше на балкона, но вече почти беше привършил
с боядисването му. Халиме ханъм излезе да види как работи съпругът й и
докъде е стигнал с боядисването. Погледна и рече:
– Мухсин бей, наистина ни спести парите, които щяхме да дадем на бояджията. Здраве на ръцете ти, много хубаво е станало!
Мухсин бей също бе харесал своята работа, но снизходително каза:
– Да, така е, жено, но преди всичко ние трябва да се избавим от гафлета.
За почти всички ремонти и поддръжки викаме майстори, а някои дребни
неща можем и сами да направим…
Кенан слушаше родителите си и дочу думата гафлет. Отиде в стаята си и започна да разлиства
тълковния речник. В него той прочете: „1.
Гафлет – ленивост; състояние на небрежност и бездействие; 2. Състояние, при което човек угажда на
своето его и прекарва времето
си в безчинство и безсмислени занимания“.
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Завистта изгаря и изпепелява

Селямун алейкум, приятели!
Да ви кажа ли кой е един от най-лошите
хора на този свят? Добре, ще ви го съобщя.
Това е ЗАВИСТЛИВИЯТ!
Да, не го прочетохте грешно… Завистливите хора са толкова лоши, че дори не заслужават проклятие. Чуйте какво казва всеизвестният мъдрец на Изтока Сади Ширази:
„Не проклинайте завистливия човек. Врагът,
който го преследва, му е достатъчен, това е
завистта…“.
Тогава да си зададем въпроса: каква е причината завистливият да изпадне в толкова
жалко и печално състояние? Завистта, която
в ислямската литература се нарича „хасед“,
означава злоба, нетърпимост, ревнивост, желание да бъде унищожено притежаваното от
другия. Завистта хасед е неукротим стремеж
за погубване на материалните и духовни
придобивки на определен човек. В резултат
на тази злоба завиждащият, дори и самият
да търпи щети, изпитва „щастие“ от ощетяването, от нещастието на човека, комуто завижда. Пословичен пример в това отношение е онзи, на когото казали: „Искай каквото
пожелаеш, ще ти го дадем, с единственото
условие, че ще дадем от него двукратно на
твоя съсед“. Тогава завистливият късметлия
поискал: „Извадете едното ми око!…“

Завистта е проява на деградиралия характер, който подтиква Кабил, сина на първия
човек и пейгамбер Хазрети Адем, да убие
брат си…
Завистта е злонамереността, която замъглява съзнанието на синовете на пейгамберския син и внук Хазрети Якуб и ги кара да
хвърлят малкия си брат Юсуф в бездната.
Завистта е резултат от сатанински чувства,
които отнемат ума на човека и го отвеждат в
пропастта. Това чувство го подтиква да върши такива злини, че дори да осъзнае в един
момент стореното, не може да си проправи
път от безизходната тъмна улица.
Завистта убива цветята на доброто в сърцето, защото властва над цялата същност,
разум и чувства на завистливия и ги разяжда като раково образувание. Колко образно
и ясно е изразил това последният Аллахов
Пратеник Мухаммед (с.а.с.), казвайки: „Сакън да не завиждате! Тъй като завистта унищожава и изпепелява добрините, подобно на
огъня, който изгаря и унищожава дървата“.
Аллах да ни опази от чувството на завист
и от злото на виждащия!
ХИЛЯЛ
За връзка: hilal.dergi@abv.bg
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