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Чистоћа и улепшавање
Посланик Мухаммед, мир над њим, је
подстицао да се одржава чистоћа тела, одеће и дома.
Посланик је волео леп мирис, а презирао је ружан.
Његови савети по том питању су следећи:
„Ко од вас има косу, нека је уређује.“1
„Три су ствари које треба да ради сваки
муслиман: купање на дан џуме2 (најмање једном
недељно и то петком), чишћење зуба и мирисање.“3
Када би Посланик, мир над њим, негде
долазио, познат би био по томе што је лепо мирисао.
Он је казао: „Природне ствари су: изапирање
уста, носа, чишћење зуба, скраћивање бркова,
резање ноктију, уклањање длака испод мишке,
уклањање длака са стидног места, уклањање
прљавштине која се налази на врховома прстију,
прање водом након нужде и обрезивање.“4
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Хадис, бележи Ебу Давуд, бр. 3632.
Обавезна заједничка молитва муслимана сваког петка, тада
имам одржи кратко предавање о битним стварима муслимана и
заједнице у којој живи.
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Хадис, бележи Ахмед, бр. 21998.
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Хадис, бележи Ахмед, бр. 17606., и Ебу Давуд, бр. 49.
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Такође је казао: „Одржавајте своје куће
чистим.“5
Божији Посланик је казао: „Аллах (Бог) је леп
и воли лепоту.“6
Једном приликом је Посланик, мир над њим,
видео неког човека који је био рашчупане косе па је
казао: „Зар овај не може наћи ништа што би
уредило његову косу?“
Другом приликом је видео човека који је имао
прљаву одећу, па је казао: „Зар овај не може наћи
воду којом би опрао своју одећу?“7
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Хадис, бележи Тирмизи, бр. 2713.
Хадис, бележи Муслим, бр. 131., и Ахмед, бр. 3600.
7
Хадис, бележи Ебу Давуд, бр. 3540.
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