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1444
Yıl Önce
Sevgili çocuklar,
1444 yıl önce çok önemli bir olay oldu.
“Ne oldu acaba?” diye merak ettiniz
değil mi? Sizi daha fazla merakta
bırakmamak için hemen yazıyorum.
1444 yıl önce, Sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed (s.a.s.) dünyaya geldi.
Peygamberimizin doğduğu gece çok
ilginç olaylar meydana gelmiştir.
İran’da, Mecusîlerin bin yıldan beri
hiç söndürmedikleri ateşleri birdenbire sönmüştür. İran hükümdarının
sarayındaki burçlar yıkılmıştır. Kurumuş bir dere sularla dolup taşmıştır.
Mekkeli müşriklerin Kâbe’ye doldurdukları ve taptıkları 360 tane put
yerlere devrilmiştir.
Mekke’de bir gelenek vardı. Durumu
iyi olan aileler, yeni doğan çocuklarını
bir sütanneye verirlerdi. Doğumundan sonra Peygamberimiz’i de Halime
isimli bir sütanneye verdiler. Halime,
yoksul bir kadındı. Para kazanmak
için bu işi yapıyordu. Bu yetim yavruyu kucağına alır almaz gönlü sevgi ile
dolmuştu. Bu küçük çocuk, Halime’nin
evine bereket getirmişti. O yıl, çevrede büyük bir kıtlık olduğu halde,
Halime’nin evinde bolluk ve bereket
vardı. Bütün ev halkı bu sevimli yavruyu çok sevmişlerdi.
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Halime, ara sıra çocuğu Mekke’ye götürerek annesiyle görüştürüyordu.
Annesi Âmine, yavrusunu görür görmez öpüyor, kokluyor, seviyordu. Hz.
Muhammed (s.a.v.), beş yaşına kadar
sütannesinin yanında kaldıktan sonra
Mekke’ye döndü. Âmine, yavrusuna
kavuştuğu için çok sevinmişti.
Bir süre sonra oğlunu yanına alıp
Medine’ye gitti. Medine’de akrabaları
vardı. Hem onları görecek, hem de
ölen kocası Abdullah’ın kabrini
ziyaret edecekti. Hz. Muhammed (s.a.s.), Medine’de
akrabalarının çocukları ile
tanıştı. Babasının kabrini
ziyaret etti.
Mekke’ye geri dönüş sırasında, annesi
Âmine yolda hastalandı. Henüz altı yaşında
bulunan oğlunu yanına
çağırdı. O’nu doyasıya
sevdi ve O’na güzel
öğütler verdi. Sonra da gözlerini dünya
hayatına kapadı. Annesinin başında sessiz
sessiz gözyaşı döken bu
yavruyu Mekke’ye, dadısı
Ümmü Eymen getirdi. De-

desi Abdülmuttalib’e teslim etti.
Peygamberimiz, annesinin ölümüyle altı yaşında hem annesiz, hem de
babasız kalmıştı. Dedesi O’na çok
iyi baktı. Yanından hiç ayırmadı. Bu
durum iki sene kadar devam etti. Hz.
Muhammed (s.a.v.) sekiz yaşına geldiğinde, dedesi Abdülmuttalib de öldü.
Ölmeden önce O’nu, oğlu Ebu Talib’e
emanet etti. O, artık amcasının evinde yaşamaya başladı. Ebu Talib de
yeğenini çok seviyordu. Nereye giderse, O’nu da yanında götürüyordu.
Peygamberimizin çocukluğu tertemiz geçmişti. O, çocukluğunda bile
dürüst, ahlâklı ve doğru bir insandı.
Sevgili çocuklar,
Allah’a sayısız şükürler olsun ki böyle
bir peygamberin ümmetiyiz. Bunun
önemini bilerek yaşayanlardan oluruz
inşallah.
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Rahmet Mevsimi
İlkbahar
İlkbahar, kış mevsimi ile yaz mevsimi arasında yaşanan bir dönemdir.
İlkbahar ayları Mart, Nisan, Mayıs
olarak bilinir. Ancak Mart olur olmaz
hemen gelmez ilkbahar. Havaların
ısınmasıyla ortaya çıkan uğur böcekleri ilkbaharın müjdecisidir. İlkbahar
en güzel mevsimdir fakat geç gelir,
çabuk biter.
Baharın gelişini, yeşeren ağaçlardan, tomurcuklanan çiçeklerden,
anlayabiliriz. Tabiat, baharla birlikte
adeta yeşilliklere bürünür. Baharda
kuşların ötüşmeleri daha bir cıvıl cıvıl
olur. Yağmurlar yağmaya, göçmen
kuşlar tekrar ısınan ülkemize dönmeye başlarlar. Kış uykusuna yatan
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hayvanlar uyanır. Gündüzler uzayıp
geceler kısalmaya başlar.
Ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı
artmaya başlar. Karların erimesi ve
yağışların yağması ile dereler, göller
ve barajlar su ile dolar.
Nisan ayı, yağmur ayıdır. Yağmurun
halk arasındaki adı “rahmet”tir. Nisanın bereketi yaz mevsiminde görülür.
Nisan yağmuru, yaz mahsulüne dönüşür.
Doğaya şöyle dikkatlice baktığımızda, aynı hava, aynı toprak, aynı
su... Lakin çiçekler başka, böcekler
bir başka, canlılar bir başka. Tabiatta görmüş olduğumuz bu başkalıkların
Allah’ın eseri olduğunu anlıyoruz.

İlkbahar mevsimi, yaz mevsimi
için hazırlıkların yapıldığı, çiftçilerin bağlara, bahçelere çıkarak; ekim,
dikim işlerine başladığı dönemdir. Ev
hanımları bahar temizliklerini yaparlar. Kışlık kıyafetler kaldırılır. Sanki
evin içi de ferahlamış olur. Baharla
birlikte çocuklar kendini daha özgür
hissetmeye başlar. Kış mevsiminde
annelerin artık: “Dışarı çıkma hasta
olursun.” ihtarı geçerliliğini kaybetmektedir. Çünkü kış mevsimi boyunca oynayamadıkları oyunları özlemle
beklemişlerdir. Kırlara çıkıp koşmak,
yuvarlanmak, çiçekleri koklamak,
temiz bahar havasını teneffüs etmek onlara baharı sevdirmeye yeter
de artar bile. Bahar coşkudur adeta.
İlkbahar gelince herkes piknik hayali
kurmaya başlar.

İnsanlar, ilkbahar geldiğinde farklı
bir psikolojiye bürünürler. İnsanın içi
mutluluk ve huzur ile dolar. Gezmek,
dolaşmak isterler. Çünkü pencere-den
içeri vuran güneş kendini öylesi-ne
sıcak gösterir ki, insan dört duvar
arasına sığamaz. Yemyeşil alanlara,
caddelere, parklara gitmek ister.
Baharın gelmesiyle kıyafetlerimiz
renk ve şekil değiştirir. Koyu renkli
ve kalın kıyafetler giyerken havaların
ısınmasıyla açık renkli ve daha ince
kıyafetler giyeriz.
Şefkat ve merhamet timsali, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in Nisan
ayında dünyayı şereflendirmiş olmaları ayrıca Nisan ayının rahmet ve
bereket ayına vesile olmasını sağlamıştır.
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Íà çåìÿòà ñå ñëó÷âàò èíòåðåñíè íåùà. Îñòàâàì ñìàÿí îò âñè÷êî âèäÿíî. Èçïúëâàì
ñå ñ âúëíåíèå îò ðàçöúôâàíåòî íà åäíà ðîçà — íà åäíî öâåòå. Ïðèâëè÷à âíèìàíèåòî
ìè ïåïåðóäà, êîÿòî ëåòè ñúñ ñâîèòå ïúñòðè è ìíîãîöâåòíè êðèëà. Ñòîòèöèòå ÿâëåíèÿ,
ñâúðçàíè ñúñ ñëúíöåòî, çâåçäèòå, ëóíàòà, îáëàöèòå, äúæäà, ñíåãà, ï÷åëèòå, ìðàâêèòå
ìå êàðàò äà ñå çàìèñëÿ. Ïèòàì ïî-ãîëåìèòå îò ìåí: „Êàê ñà ñå ïîÿâèëè?“, à òå ìè îòãîâàðÿò: „Àëëàõ çíàå“. Ïèòàì: „Êîé ãè ñúçäàäå?“ Îòãîâàðÿò ìè: „Àëëàõ“. Ìíîãî èñêàì
äà âèäÿ Àëëàõ. Èñêàì äà ãî îïîçíàÿ. Ìíîãî ëè å ñèëåí? Âñè÷êî ëè, êîåòî ïîèñêà ìîæå äà íàïðàâè? Íà êàêâî ïðèëè÷à? Êàê ïîñòúïâà, êîãàòî ìó ñå ïðèñïè? Îáè÷à ëè íè?
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подчертава, че «Дължат много неща на мюсюлманите», че те стоят над
методите на Питагор.
Ебу Кямил Шуджа развил и разширил по-нататък възгледите на
Харизми /780-850/ за алгебрата и изградил систематична наука
и предложил тази ценна съкровищница на световната история на
науката. Неговата област са били уравненията от втора и трета степен.
Благодарение усилията на тези учени, алгебрата станала математическа
наука. Най-важните книги на Ебу Кямил Шуджа са:
1. Кутбю-л фелях - Книга с решения.
2. Мифтаху-л фелях - Ключове за решения.
3. Еш-шамил фи-л джебир вел мукабеле - Обща алгебра и
съпоставяне.
4. Китабу-л асир - Книга за трудностите.
5. Прекрасна книга за действията събиране и изваждане.
6. Онези, които грешат.
7. Книга за полето, геометрията и степените.
Вие, бъдещи трудолюбиви, примерни и вярващи деца! Знайте, че
векове наред са се полагали много усилия да не се знаят и да се
забравят онези мюсюлмански учени, израснали в днешната ислямска
география, които са положили основите на съвременните науки. Всички
теоретични, практически и технологични открития са се приписвали
все на западни, християнски и европейски учени. По-нататък ще се
убедите, че не всякога това е било така.
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ЕБУ КЯМИЛ ШУДЖА
Истинското му име е Ебу Кямил Шуджа бин Еслем бин Мухаммед
Хасиб ел-Мъсри. Математиците го наричат Ибни Еслем елХасиби. Той е най-големият математик в областта на алгебрата
след Мухаммед бин Муса ел-Харизми и е първият, чиито книги са
достигнали до наше време.
Ебу Кямил като последния представител на ислямската алгебрична
школа се учил от Харизми, Абдулхамид бин Васии бин Тюрк и Синд
бин Али като редом с тях е изпитал и влиянието на древногръцката
математическа школа и особено на Херон и Евклид.
Рождената му дата не е известна с точност. Няма много данни
и за живота му. От последните му книги разбирамe, че е работил
по време на Ахмед бин Толон /868-884/ в Кайро като инженер
корабостроител и счетоводител при някои областни управители.
Ебу Кямил е един от великите математици
на мюсюлманския свят. Авторът на книги
по история на науката Джордж Сартон
пише за него като «най-великия
математик». Неговото име се
споменава сред имената на онези,
които научиха европейците на
математика.
Има един известен
италиански математик Леонардо да Писа Фибоначи.
По време на пътешествията
си той научава математиката
от мюсюлманските учени.
Онова, което пък е научил,
е описал в книгата си
„Либер аббаци“, чрез която
християнският свят се е
обогатил с много неща
за математиката. В своята
книга Фибоначи използва
мюсюлманските цифри /числа и
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март, дори по снежните гнезда ща затракат белокрилите щъркели и ще ни
известят, че вече са тук.
Със затоплянето на времето по поляните започват да скачат пъргави
агнета и ярета, децата грабват топките и започват безкрайните си веселби.
Нощите се скъсяват, а дните се удължават, за да има време за повече игри.
Изведнъж и някак неусетно дърветата се покриват с цвят, после градините
се раззеленяват.
Април е месецът на дъждовете. Сред хората битува мъдрост:
Ако през април вали - ще има пълни с жито чували, но завали ли през
май, нищо добро не чакай.
И все пак внимателно наблюдавайте всичко край вас. Онова, което доскоро било потънало в дълбок зимен сън, сега е обляно с цветове, жужат
пчелички, всичко се е пробудило за нов живот. Тази прекрасна промяна
настъпва по волята на Аллах.
Настъпи ли пролет, хората тръгват по полята и лозята. А по домовете
започва пролетното почистване. Изтупват се килимите, метат се стаите,
зимните дрехи се прибират, отварят се широко вратите и прозорците. Не
се чува предупредителния глас на майките и бабите: „Недейте, деца, ще
настинете!»
С пролетта всички хора и животни се променят. Всички жадуват за въздух и простор. Защото наоколо е така топло, че не ти се задържа вкъщи.
Променя се външния вид на хората. Сега вече всички се обличат в посветли и свежи дрехи, по лицата им греят радостни усмивки. Като че ли
всичко това идва да ни подскаже, че нашият Пейгамбер е прославил света
с появата си през пролетта.
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ПРОЛЕТТА - СЕЗОНЪТ
НА БЛАГОДАТТА
Пролетта е преходен сезон между зимата и лятото. Месеците март, април, май са известни като пролетни. Само че с идването на март пролетта
не настъпва изведнъж. Месец март понякога може да поднесе изведъж
неочаквани студове и снегове. Възрастните хора помнят и разказват как
някога през март се натрупал толкова дълбок сняг, че едва излизали от
къщите си.
Но все пак усмихне ли се слънцето, снеговете започват да се топят, ручеите зашумяват, птичките започват да чуруликат все по-мило. Пролетта
е най-хубавия сезон, но е кратък и бързо отминава.
Тази година пролетта като че ли избърза. Много рано цъфнаха кокичетата по градините, а температурите през деня напомняха летните жеги.
Дърветата и храстите напъпиха. И ако март не ни изненада скоро трябва
да завалят дъждове и най-интересното е да се върнат прелетните птици
от далечния юг. Има много легенди, в които се разказва, че дойде ли 22
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Тя е 66-а сура в Коран-и Керим. Низпослана е в Медина и се състои от
12 айета.
В Медина Пейгамбера ни живеел със семейството си. Поради някои събития, които са се случили, нашият Пейгамбер взел определени решения,
които засягали него и семейството му и се заклел.
Аллах Теаля предупредил Пейгамбера ни я поискал да се откаже от
клетвата си като му показал и пътя за това.
Клетвите се отключват чрез изкупления.
Ние сме отговорни за всяка от нас изречена дума. Ето защо не бива да
говорим необмислено и безразсъдно. Ако е допусната някаква грешка, тя
трябва да има своя цена за изкупление. Когато бъде изплатена тази цена,
животът се връща на нормалните си релси.
Ислямската религия разглежда поотделно вината от греховете и запазва чистотата на човека като при всички случаи поставя на преден план
мисълта за невинност.
Трябва да знаем, че животът не е толкова прост и лесен както ни изглежда.
Дните, в които живеем, събитията, с които се сблъскваме, не се възприемат и разбират по един и същи начин от всички. Умствените равнища
на хората са различни. Възможно е всеки да има свои тайни, които не би
желал да ги споделя с другите.
Животът е голяма и сложна система, която се изгражда върху различни интереси на различни хора. Нещо, което за час може да няма никаква
стойност, но за други да струва живота им. Много голямо е мястото и
значението на всяка дума, мисъл и постъпка в социалния живот. Ето, тук
се крие ролята на онази истина, която наричаме „тайна“ и оказва силно
влияние върху този, който я изказал и останалите хора.
Нека следната мисъл на Хз. Али да ви бъде обеца на ухото: «Твоята тайна е твоят роб. Когато разкриеш тайната си, ти ставаш роб на нея».
В семейния живот отговорността се пада върху бащата. Законите в нашата страна действат въз основа на това правило. Затова никога не се заемайте с неща, които надхвърлят силите и възможностите ви. Съгласието
на Аллах се крие в задоволството на родителите. Ето защо трябва да внимавате с предупреждението на Аллах.
Тежка е мъката в ада.
Затова, когато и където в живота е наредено «Стой!», трябва да се стои и
да не се дава възможност злото да тържествува и властва!
Всички дарове, начело с живота ни, са дадени от Аллах и те трябва да се
пазят и всекидневието да се изживява с радостите на ибадетите.
Пред нас е дженнета. Дните, в които живеем може да са трудни. Но
знайте, че с всяка турдност е сътворена и леснина. Животът е дар от Аллах.
В наши ръце е как да го оценим. Затова трябва да постъпваме винаги с ум
в главата и любов в сърцата!
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СУРА
ТАХРИМ
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цата на роднините си, посетил и гроба на
баща си.
После решили да се върнат обратно в
Мекка. По пътя обаче се разболяла майка
му Амине. Тя повикала при себе си шестгодишния си син и му дала ценни съвети,
след което затворила очи завинаги. Малкото момче, което горчиво плакало до
майка си се върнало в Мекка с бавачката
си. От този ден нататък той заживял при
дядо си Абдулмутталиб.
След като загубил и майка си, той
останал съвсем сам. Много преди да се
роди бил починал баща му. Но дядо му
се грижел за него много добре. Не се отделял от него. Това продължило две години. Когато Мухаммед станал на осем
години, починал и дядо му. Преди това
обаче той го поверил на сина си Ебу Талиб. Сега вече Мухаммед заживял в дома
на чичо си. Ебу Талиб също така много го
обичал. Водел го навсякъде, където отивал той.
Детството на нашия Пейгамбер било
трудно, но честно и чисто. Така той получил много добро възпитание, израснал
като примерно момче и много добър човек. Нека сме благодарни, че сме от юммета на такъв Пейгамбер и да се стараем
да следваме примера му.
Сърръ ЕР
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Мили деца,
Преди 1444 години се случило много важно събитие. Навярно си задавате въпроса: „Какво ли се случило, аджаба?“ За да не измъчвам повече любопитството
ви повече, ще ви кажа: Преди 1444 години се роди любимият ни Пейгамбер Хз.
Мухаммед /с.а.с./.
През същата нощ в света са се случили много интересни събития. Така например, в Иран изведнъж са изгаснали огньовете, които огнепоклонниците /меджуси/ поддържали от хиляда години. Паднали са защитните кули на двореца на
иранския владетел. Някогашно пресъхнало речно корито изведнъж се напълнило
с буйни води. 360-те идоли, с които мекканските езичници били натъпкали Кябе
се разпаднали.
В самия град царяла стара традиция. Семейства с добро положение
давали децата си за отглеждане на дойки в пустинните райони, за да
не се разболеят и да растат здрави и силни. След раждането си и нашият Пейгамбер го дали на дойка на име Халиме. Тя била бедна
жена. Семейството й живеело скромно и честно. За да припечели
още нещичко за издръжката на семейството си, тя също приемала малки деца за отглеждане. Когато прегърнала това малко
сиротно същество, цялата се изпълнила с радост. От този ден
нататък малкото момченце променило живота в семейството
на Халиме. Те заживели много по-заможно.
През същата година имало голямо засушаване. Но в къщата на Халиме всичко било в изобилие. Затова те много
обикнали малкото момче.
От време на време Халиме водела момченцето в Мекка,
да го види майка му. По време на тези срещи майка му Амине много му се радвала, прегръщала го, целувала го. До петгодишна възраст малкият Мухаммед останал при дойката си.
След това се върнал в Мекка. Бил силен, пораснал. Майка му
Амине му се зарадвала много.
След известно време тя решила да погостува на свои роднини в Медина. Искала да види и гроба на съпруга си. Тръгнали заедно. Малкият Мухаммед в Медина се запознал с де-
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