
СПАЗВАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ПО ПЪТИЩАТА Е СПАЗВАНЕ НА 
ПРАВАТА НА РАБИТЕ (КУЛ ХАККЪ) 

(ез-Зухруф, 43: 13-14) 
(Хутбе - Проповед) 

 
Уважаеми мюсюлмани!  
Всевишният Аллах е сътворил човека в най-прекрасния образ, удостоил го с почит, 

низпослал му Своето напътствие и сторил така, че неговите „имущества, живот, кръв, 
чест и вяра” да са неприкосновени. Посочвайки, че го сътворил с достойнство, е 
разяснил, че ще го поставя на изпитание. Затова го предупредил с повелята: „...И не се 
хвърляйте със собствените си ръце към гибелта...” (ел-Бакара, 2: 195) 

 
Скъпи братя! 
Колко жалко, че поради грешките на някои водачи на автомобили и пешеходци, 

които не спазват правилата за движение по пътищата, стават произшествия на цената 
на човешки живот, който Аллах е дарил и Той би трябвало да вземе. Съдбата се 
определя от Аллах, но „Каквато и беда да ви сполети, тя е заради онова, което 
сами сте извършили...” (еш-Шура, 42: 30). 

Докато от една страна светът се развива технологично и с това улеснява много 
нашия живот, за съжаление, от друга страна се случват много беди поради 
прибързването и пренебрегването на предпазните мерки. 

За жалост, ежедневно ставаме свидетели на шофьори, които излизат сънливи на 
път и не използват обезопасителните колани, шофират с висока скорост, изпреварват 
неправилно, сядат зад волана след като са пили алкохол и не спазват правилата за 
движение по пътищата. И по този начин стават причина за толкова много необратимо 
погубени човешки животи или оставяне в недъгави състояния. 

 
Уважаеми мюсюлмани! 
Пратеникът на Аллах (с.а.с.) описва истинския мюсюлманин като казва: 

„Истински мюсюлманин е онзи, от чийто език и ръка мюсюлманите остават 
невредими...” (Бухари) В тази връзка нека бъдем за пример и да спазваме правилата за 
движение, да внушаваме доверие, както във всяка друга сфера. 

Нека, когато тръгваме на път, прочитаме айета: „ َر لَنَا َهَذا َوَما ُكنَّا لَهُ ُمْقِرنِيَن،  ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ
 Пречист е Онзи, Който подчини това на нас! Ние сме...„ ,”َوإِنَّا إِلَى َربِّنَا لَُمنقَلِبُونَ 

неспособни за това. При нашия Господар ще се завърнем.” (ез-Зухруф, 43: 13-14) 
 
Скъпи джемаат!  
Не трябва да забравим и винаги: Нека взимаме нужните предпазни мерки при 

тръгване на път! Да тръгваме в най-ранния възможен час! Да закопчаваме 
обезопасителните колани! Да не надвишаваме обозначената в пътните знаци 
максимално допустима скорост! Да не предприемаме погрешни и рискови 
изпреварвания при намалена и ограничена видимости! Да даваме предимство на 
пешеходците! Да даваме път на бързащите с мисълта, че може да имат болен! Нека с 
това отдадем дължимото спрямо правата на рабите! 

И с позволението на Аллах, нека стигнем докъдето сме се запътили така, както са 
посочили мъдреците: „Без някой да ни причини болка и страдание, и без да причиним 
на никого болка и страдание!” 


