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УВОД

Първата заповед, низпослана от Аллах Теаля, е „Чети!“. Това обуславя исляма като религия 
на просвещението и образованието. Предвид другите айети на Корана, засягащи знанието, 
а също така и хадиса на Мохамед (с.а.с.): „Търсете науката от люлката до гроба“, можем 
да кажем, че обучението е една от най-важните дейности в исляма. Почти е невъзможно 
да се твърди, че някой някога е направил всичко за собственото си образование или за 
образованието на децата си. Винаги може повече. Заедно с това начините на преподаване и 
обучение са променлива величина, поради което всеки трябва да се образова непрекъснато. 

Образованието е мерило за културата и просперитета на дадено общество. 
Действителността ни показва, че когато младото поколение е добре образовано, общество-
то се справя с предизвикателствата по-лесно. Казано с други думи, липсата на качествено 
обучение и образование е в основата на всички проблеми. 

Обучението дава духовната храна на човека, от която той има необходимост от появата си 
на този свят до края на жизнения си път, също както има нужда от материална храна, която 
присъства в целия му живот. Неслучайно е казано, че обучението не може да бъде ограничено 
в определен период от човешкия живот. Несъмнено в нашето съвремие обучението на всички 
хора, без оглед на тяхната възраст, е по-важно от всякога, защото техническият прогрес се 
налага все повече с всеки изминал ден. 

Религиозното обучение също е наложително, тъй като материализмът завладява все повече 
територии в индивидуален и обществен план, което води до отдалечаване от човешките 
ценности и нанася непоправима вреда на човешкия морал. Без религия не може да има морал, 
а без морал хората не са това, за което са изпратени на този свят. Ето защо колкото по-скоро 
те се върнат към религията, толкова по-малко ще бъдат загубите в морален и духовен план. 

Мюсюлманско изповедание направи целенасочени стъпки по линия на образованието, 
което е една от най-важните насоки в дейността му. Подобряването на работата в трите 
духовни училища (ДУ) и Висшия ислямски институт (ВИИ) се изразява в извършените 
промени по отношение програмата на съответните училища, както и по отношение на 
извънкласната работа с учениците и извънлекционната дейност на студентите. 

Друг важен момент в образователната дейност на Мюсюлманско изповедание е 
преподаването на предмета „Религия – ислям“ в държавните и общинските училища. За 
отбелязване е фактът, че нивото на преподаване се повишава. Периодичните семинари и 
срещи с преподавателите са един от начините, чрез които отдел „Образование“ осъществява 
своята дейност в тази насока. А съгласно новите изисквания на Закона за предучилищното 
и училищното образование се подготвят нови учебници по „Религия – ислям“, които са 
съобразени с нравствените норми на ислямската култура, а също така и с родолюбието, в 
духа на което трябва да бъдат възпитавани децата на мюсюлманите. 

д-р Мустафа Хаджи
Главен мюфтия
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УКАЗАТЕЛ

ДА ПОГОВОРИМ

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ЗАДАЧИ

НАРИСУВАЙ И ОЦВЕТИ

УЧИМ НОВИ ДУМИ

НАПИШИ 

ДА НАПРАВИМ ДУА

За да разберете по-добре този учебник, запознайте се със следните рубрики: 

ТОВА СЪМ АЗ ИМЕТО МИ Е ………………………………………..
АЗ СЪМ В …………………………………….. КЛАС.
МОЕТО УЧИЛИЩЕ СЕ КАЗВА 
……………………….....................................................
УЧИТЕЛЯТ/УЧИТЕЛКАТА МИ 
ПО „РЕЛИГИЯ – ИСЛЯМ“ Е
 …………….....................................................................
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ДУА ЗА УСПЕШНО НАЧАЛО

ЧЕТЕМ „БИСМИЛЛЯХ“

И ПРЕЗ ЗИМА, 
И ПРЕЗ ЛЯТО, 

И ПРОЛЕТ, И ЕСЕН – 
ПРЕДИ ВСЯКО НАЧАЛО 

„БИСМИЛЛЯХ“ КАЗВАМЕ.

С дуа и „Бисмиллях“ започваме всяко добро и полезно дело.

ЕУЗУ БИЛЛЯХИ МИНЕШ-ШЕЙТАНИР-РАДЖИМ
БИСМИЛЛЯХИР-РАХМАНИР-РАХИМ 

Търся убежище при Аллах от проклетия шейтан.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: Милостиви Аллах, направи това начало лесно, 
а приятелството ни – полезно и щастливо!

6



vjeronauka_3_ispravke2016 dostampavanje.indd   6 16/06/16   09:58 vjeronauka_3_ispravke2016 dostampavanje.indd   7 16/06/16   09:58

ДУА ЗА УСПЕШНО НАЧАЛО

ЗАДАЧИ

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

Молим Аллах (дж.дж.) да ни улесни, правейки 
дуата:

РАББИ ЙЕССИР ВЕ ЛЯ ТУАССИР
РАББИ ТЕММИМ БИЛ ХАЙР.

АМИН!

Господарю мой, улеснявай, а не затруднявай!
Господарю мой, завърши всичко с добро!

Амин!

РАББИ ЗИДНИ ИЛМЕН…
Господарю мой, увеличи знанието ми!

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ЛЕКОТА В ТОВА НАЧИНАНИЕ!

1. Повторете заедно с учителя 
„Еузу“, „Бисмиллях“ и дуата.

2. Нарисувай и оцвети рисунка на 
училище и книги.

• Пратеникът на Аллах, Мохамед 
(с.а.с.), всеки ден е отправял 
следната дуа към Аллах (дж.дж.): 

О, АЛЛАХ МОЙ! НЕ ОСТАВЯЙ ДА 
ОТМИНЕ И ЕДИН ДЕН В, КОЙТО ДА 

НЕ СЪМ НАУЧИЛ НЕЩО НОВО!
МИЛИ ДЕЦА ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ В ТРЕТИ КЛАС ДА 
НАУЧИТЕ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАШАТА 
ПРЕКРАСНА РЕЛИГИЯ ИСЛЯМ.

1. Преди хранене ще кажа ……………………………………………
2. Започвам всяко добро и ………….………. дело с „Бисмиллях“.
3. Господарю мой, надбави ми ……………………………………
4. Когато изпитвам затруднение, ще се моля на Аллах (дж.дж.) да ми …………………, 

като чета дуата „Рабби йессир“. 
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ВЪВЕДЕНИЕ - ОТНОВО С УХАНИЕТО 
НА СЕПТЕМВРИ
ИСЛЯМЪТ Е ВСИЧКО ЗА МЕН

Ислям означава покорност пред Аллах. 
Ислямът е като една съвършена постройка. 
Стойността и здравината на тази постройка зависят най-вече от нейните основи и стълбове.

Основите на исляма са:
Свидетелстване, че няма друг бог освен Аллах и че Мохамед е Негов раб и Пратеник;
Кланяне на намаз;
Говеене през рамазан;
Даване на зекят;
Извършване на хадж.

Задълженията в исляма

КЕЛИМЕ-И 
ШЕХАДЕТ НАМАЗ ОРУЧ ЗЕКЯТ ХАДЖ

8
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ЗАДАЧИ

ИСЛЯМЪТ МИ Е ВСИЧКО

ИСЛЯМЪТ Е РЕЛИГИЯТА МИ, ИСЛЯМЪТ Е СПАСЕНИЕТО МИ!
ИСЛЯМЪТ МЕ УЧИ ВСИЧКИ ДА ОБИЧАМ.

ИСЛЯМЪТ ИЗИСКВА УСИЛИЯ, ЗНАНИЕ И ТРУД.
ИСЛЯМЪТ ЛЪЖИТЕ НЕ ОБИЧА, С ИСТИНАТА ХОРАТА ПРИВЛИЧА.

СПОКОЙСТВИЕ И ЩАСТИЕ ИСЛЯМЪТ МИ ДАРЯВА,
ДОБРОТА, НАДЕЖДА, МИР ТОЙ СЪТВОРЯВА.

С ДУМИ И ДЕЛА КЪМ ИСЛЯМА АЗ ЩЕ СЕ СТРЕМЯ,
С ВЯРАТА В АЛЛАХ УВЕРЕНО НАПРЕД АЗ ЩЕ ВЪРВЯ.

1. Попълни липсващата буква и обясни значението на съответната дума.

Мюсюлман…н е ……………………………………………………………………..

…елям е ...................………………………………………………………………………………

Ал…ах е ........................……………………………………………………………………………

Зек…т е .......................…………………………………………………………………………........

Е…ине е ................……………………………………………………………………………….

2. Напиши думата, която се получи от попълнените букви в предходната задача.

3. Посочи задълженията в исляма.

4. …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. . . . . . . . . . . . . . .

……………………………………….................……………………………………….............

9
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РЕЛИГИЯ И ВЯРА

Ние сме мюсюлмани.
Принадлежността си към исляма 

потвърждаваме, изговаряйки келиме-и 
шехадет. 

Келиме-и шехадет е: 
ЕШХЕДУ ЕН ЛЯ ИЛЯХЕ 
ИЛЛЯЛЛАХ ВЕ ЕШХЕДУ 
ЕННЕ МУХАММЕДЕН 
АБДУХУ ВЕ РАСУЛЮХУ.

Което означава:
ВЯРВАМ И ЗАСВИДЕ-

ТЕЛСТВАМ, 
ЧЕ НЯМА ДРУГ БОГ ОСВЕН 

АЛЛАХ, И ВЯРВАМ И ЗАСВИДЕ-
ТЕЛСТВАМ, ЧЕ МОХАМЕД Е НЕ-
ГОВ РАБ И ПРАТЕНИК.

„Който каже искрено ля иляхе иллял-
лах, ще влезе в дженнета.“ (Хадис)

Повторете келиме-и шехадет, четейки иляхи.

Намери пътя до шехадета.

УЧИМ НОВИ ДУМИ

ШЕХАДЕТ 
ИЛЯХИ ЗА ШЕХАДЕТА

СЪС СЪРЦЕТО СИ ВЯРВАМ 
И С ЕЗИКА ГО КАЗВАМ: 

НЯМА ДРУГ БОГ 
ОСВЕН ЕДИНСТВЕНИЯ АЛЛАХ.

СЪЩО ТАКА ВЯРВАМ
И С ЕЗИКА ГО КАЗВАМ: 

МОХАМЕД Е РАБ И ПОСЛЕДЕН 
ПРАТЕНИК НА АЛЛАХ.

1. Шехадет – свидетелстване.

10
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КРАСОТАТА НА СЕЛЯМА – 

ПОЗДРАВА НА ИСЛЯМА
РЕЛИГИЯ И ВЯРА

„И щом ви поздравят с поздрав, поздравете с 
по-хубав от него…“ (ен-Ниса: 86)

При всяка среща хората се поздравяват помежду 
си. Поздравът се произнася с добра воля и добро-
намереност. Селям е поздравът, с който се поздра-
вяват мюсюлманите по целия свят. Селям означава 
мир. Когато поздравим някого със селям, ние же-
лаем Аллах (дж.дж.) да го дари с мир и спасение.

Ес-селяму 
алейкум! Алейку-

му-с-селям!

ПОЗДРАВЯВАЙКИ 
СЪС СЕЛЯМ, НИЕ:

се молим на Аллах (дж.
дж.) да дари този, кого-
то поздравяваме, с мир 

и добро;

извършваме добро дело, 
обичано от Аллах (дж.ш.); показваме, че сме 

мюсюлмани;

постигаме обич, 
близост и приятелство 

с другите;

споменаваме името 
на Аллах, ЕС-СЕЛЯМ 

(Даряващия с мир, щастие 
и спасение).

11
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по-младият към
по-възрастния;

мъж към жена; по-малката група към 
по-голямата.

преминаващият към 
седналия.

Със СЕЛЯМ се поздравява:
– мюсюлманинът;
– когато влизаме вкъщи;
– когато идваме при група;
– когато си тръгваме или се разделяме помежду си.

„Най-приближеният и най-обичан при Аллах е онзи, който пръв поздрави със селям.“ (Хадис)

ПЪРВИ ТРЯБВА ДА ПОЗДРАВИ СЪС СЕЛЯМ:

12
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ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

ЗАДАЧА

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

1. Ако покрай нас минава по-възрастен, сме длъжни да станем и …………… ……………

2. Когато някой ни поздрави, не е възпитано да му отвърнем хладно, държейки ръцете си в 

……………….. и да гледаме на ………………………….

3. Когато влизаме вкъщи, поздравяваме…………………………………………

4. Думата селям означава ……………………………………..

5. Със селям се поздравява, казвайки …………………………………………

2. Призив за намаз

3. Не е истина, а........

4. 

5. Ние желаем да живеем не във война, а в 

................. и спокойствие.

Попълни с правилните думи. Прочети в тъмните квадратчета. Какво е?

Какво е селям?
…………………………………………………………………………………………………

Напиши как се поздравява със селям.
………………………………………………………………………………………………….

Разпространявайте селяма, защото така разпространявате мира от Аллах между хората.

– ЕС-СЕЛЯМУ АЛЕЙКУМ ВЕ РАХМЕТУЛЛАХИ ВЕ БЕРАКЯТУХУ!

– ВЕ АЛЕЙКУМУ-С-СЕЛЯМ ВЕ РАХМЕТУЛЛАХИ ВЕ БЕРАКЯТУХУ!

Този поздрав означава:  

МИР НА ВАС, МИЛОСТТА И БЛАГОДАТТА НА АЛЛАХ ДА СА ЗА ВАС.

13
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ВЯРВАМ В ЕДИНСТВОТО НА АЛЛАХ

КОЙ Е ИСТИНСКИ МЮСЮЛМАНИН?

Ислямът означава преданост към Всевишния Аллах и изпълняване на задълженията, с 
които Той ни е задължил. Ако се покоряваме на Аллах, ще бъдем истински мюсюлмани и 
така Аллах ще ни обича. Ислямът е нашият начин на живот. Мюсюлманин е онзи, който 
вярва и върши добрини, помага на другите, грижи се за възрастните и нуждаещите се. Мю-
сюлманинът не желае злото на никого, а с постъпките си се стреми да постигне задоволство-
то на Всевишния Аллах.

Ние сме горди, че сме мюсюлмани!

Мюсюлманин е човек
който вярно служи
и на Всевишния Аллах
иска да се издължи. 

Мюсюлманина е човек,
който вярата си обича
и към  Всевишния Аллах
за прошката си  тича. 

МЮСЮЛМАНИН

Мюсюлманин е човек 
и желае той на всеки
с прошката Си,  Аллах
да го дари навеки.

Мюсюлманина е човек ,
на Аллах се кланя
който хората обича
и дуа Му  отправя. 

ДА ПОГОВОРИМ

1. Какво означава покорство пред Аллах?

2. Какви трябва да бъдат истинските мюсюлмани?

3. Какво разбираш от изречението „Да желаеш на хората това, което желаеш за себе си“? 

4. Ти какво ще направиш, за да станеш истински мюсюлманин/мюсюлманка? 

14



vjeronauka_3_ispravke2016 dostampavanje.indd   14 16/06/16   09:59 vjeronauka_3_ispravke2016 dostampavanje.indd   15 16/06/16   09:59

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

1. Ислямът е нашият ………………… на живот.

2. Мюсюлманин е онзи, който …………………………………………………………..

3. Ако се покоряваме на Аллах, ще бъдем …………………… и Аллах ще ни ……………

4. Мюсюлманинът винаги говори ………………, помага на ……………… и върши онова, 

което ……………… обича.

Мохамед (с.а.с.) е казал: 

„Пази се от нещата, които Аллах е забранил, и ще бъдеш най-богобоязливият. Искай 
за хората това, което искаш за себе си, и ще бъдеш истински мюсюлманин.“ (Хадис)

Аллах ще награди истинските мюсюлмани с дженнет.

ДА НАПРАВИМ ДУА!

О, МИЛОСТИВИ АЛЛАХ! ОБЛАГОРОДИ  ДУШИТЕ И СЪРЦАТА НИ 
И НИ СТОРИ ИСТИНСКИ МЮСЮЛМАНИ.

Оцвети думата ИСЛЯМ, написана с арабски букви.

15
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ДОБРОТО ПРИЯТЕЛСТВО 

ДОПЪЛНИ ПРОПУСНАТОТО. 

ДОБРИЯТ 
ПРИЯТЕЛ Е:

ИСКРЕН НЕОБХОДИМ

ПРЕДАН 

ТРИТЕ ПЕПЕРУДИ

В един слънчев летен следобед над ливадата ле- тели 
три пеперуди – бяла, червена и жълта. Иг-
риво прелитали от цвят на цвят, но из-
ненадващо се спуснали черни облаци и 
започнало да вали. Пеперудите бързо 
се върнали вкъщи, но вратата била за-

творена и останали на дъжда. Крилата 
им ставали все по-тежки и по-тежки, докато 

не видели в градината цветовете на една лилия 
и веднага литнали към нея. Стигайки, се помолили:

– Лилийо бяла, разтвори цветовете си, за да се скрием от дъжда!
А лилията отговорила:
– Мога да приема само бялата пеперуда, без жълтата и червената.
Тогава бялата пеперуда казала:
– Благодаря ти за гостоприемството, но отказвам щом не при-

емаш приятелките ми..
И трите отлетели.
Дъждът ставал все по-силен и по-силен. Пеперудите видели голямо 

червено лале. Веднага се отправили към него и любезно го помолили:

16
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– Лале красиво, приеми ни да се подслоним в твоя дом! Дъждът 
ще ни погуби!

– Червената и жълтата да влизат, но бялата не я приемам! – казало 
лалето.

– След като не ни приемаш и трите, не ни трябва твоята закри-
ла. По-добре да умрем заедно, вместо да се изоставим една друга – 
рекли червената и жълтата пеперуди и отлетели оттам.

Слънцето чуло този разговор и веднага разгонило облаците. Изгряло силно и изсушило 
крилата на пеперудите. Те отново полетели над ливадата, играейки си до вечерта. Когато слън-
цето залязло, те се върнали вкъщи изморени и сладко заспали.

ДА ПОГОВОРИМ

1. Какво правели трите пеперуди на ливадата?
2. Какво прекъснало играта им?
3. От кого потърсили помощ?
4. Защо отказали помощта на лилията и лалето?
5. Чия постъпка не одобряваш и защо?
6. Имаш ли приятел и защо дружиш с него?
7. Как разбираш кой ти е истински приятел?
8. Какви качества притежава истинският приятел?

Измисли заглавие на песента.

Не питай за човека, 
а погледни приятеля му,

защото приятелят следва приятел.
Ако е лош, веднага го напусни!

А ако е добър, с него бъди!
На прав път ще бъдеш ти!

17
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УЧИМ НОВИ ДУМИ

Иман – вяра.
Шарт – условие или изискване.

АЗ ВЯРВАМ В ЕДИНСТВЕНИЯ АЛЛАХ

НИЕ ВЯРВАМЕ В: 

АЛЛАХ
МЕЛЯИКЕ-

ТАТА НА 
АЛЛАХ

КНИГИТЕ 
НА АЛЛАХ

ПРАТЕНИ-
ЦИТЕ НА 

АЛЛАХ

СЪДНИЯ 
ДЕН

СЪДБАТА, 
ОПРЕДЕ-
ЛЕНА ОТ 

АЛЛАХ

Задължение за всеки мюсюлманин и мюсюлманка е да вярват в шартовете на имана.

18
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Да научим иляхи:

АЗ ВЯРВАМ В ЕДИНСТВЕНИЯ АЛЛАХ

Аменту билляхи
Аз вярвам в единствения Аллах, Вечноживия,

Който създава и унищожава и на Когото човек се възхищава.

Ве меляикетихи
И вярвам във всички меляикета, за човека невидими,

които на Аллах вечно служат, вечно Му се молят, вечно Го 
прославят.

Ве кутубихи 
И вярвам в книгите на Аллах, в тях са мъдрите слова

и истината на Единствения Аллах, които към вечното щастие ни 
водят.

Ве русулихи
И вярвам в пратениците, които Всемогъщия изпрати 

цялото човечество на праведната вяра да научат.

Ве-л-йевми-л-ахири
И вярвам в Съдния ден, когато грешникът пред

Всемогъщия Аллах ще застане, Който съдбата му ще отсъди.

Ве би-л-кадери, хайрихи ве шеррихи минеллахи теаля
И също така вярвам, че всичко, което става, се движи,

се случва само по волята на Всемогъщия Аллах – Вечноживия.

Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Керим Аллах!

Да се надпреварваме в пеенето на това иляхи!
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ВЯРВАЩ СЪМ

Ислямът изисква от 
нас да развиваме бла-
городни качества и по 
този начин да станем 
добри вярващи. Ня-
кои от тези качества 
са да даваме селям на 
нашия брат мюсюлма-
нин и да се отнасяме 
добре с него. Селямът 
засилва обичта между 
мюсюлманите.

Ислямът насърча-
ва благородството, 
щедростта и подпо-
магането на нужда-
ещите се.

Искрено вярващите 
редовно кланят 
намаз. Децата за-
почват да кланят, 
когато са на седем 
години, но и преди 
това. Когато навър-
шат възрастта на 
полово съзряване  
кланят редовно 
намаз. Ходят често 
на джамия, за да 
кланят намаза с 
джемаат.

Вярващият обича 
и уважава своите 
родители. Почита 
роднините си 
и поддържа 
роднинските 
връзки, помага 
им и ги радва с 
постъпките си.

ВЯРВАЩ СЪМ, ИСКРЕНО СЕ ГОРДЕЯ С ТОВА
НА ЕДИНСТВЕНИЯ АЛЛАХ, ПРАВЯ АЗ ДУА.

УВАЖАВАМ БЕЗКРАЙНО РОДНИНИТЕ СВОИ
ЛЮБЕЗНО ГОВОРЯ НА РОДИТЕЛИТЕ МОИ.

ПОМАГАМ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ, КОЛКОТО МОГА
ВИНАГИ ОТ ВСЕВИШНИЯ ИСКАМ, ЗА ДА СМОГНА.

Пратеникът на Аллах, Мохамед (с.а.с.), казва: „О, хора, разпространявайте селяма, поддър-
жайте роднинските връзки, хранете (гладните) и кланяйте през нощта, докато другите спят 
– ще влезете в дженнета“. 
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ПОГОВОРЕТЕ

1. Какво засилва обичта между мюсюлманите?
2. Как трябва да се отнасяме към родителите и роднините си?
3. Отбележи кои качества красят вярващия: 
а) благородство;
б) скъперничество;
в) щедрост;
г) искреност.
4. Кога детето започва да кланя намаз с родителите си?

Аллах е моят Господар.
Мохамед е Неговият Пратеник.
Коранът е словото на Аллах.
Ислямът е моята религия.
Кябе е моето къбле (посока).
Вярващите мюсюлмани са мои братя.

Напиши няколко изречения на тема „Вярващ/а съм и се гордея с това“. 

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
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АМЕНТУ

Задължение за всеки мюсюлманин и мюсюлманка е да вярват в Аллах (дж.ш.). Аллах е Съз-
дателят на всичко. Създал е планините, равнините, моретата, реките, полята. Създал е хората, 
животните и растенията. 

Майко, разкажи ми за Аллах!

– Майко, можеш ли да ми раз-
кажеш за Аллах (дж.ш.)? – помо-
ли Омер.

– Какво искаш да знаеш за Ал-
лах (дж.ш.)? – попита го майка му.

– Искам да знам всичко – каза 
той. 

Майка му се усмихна:
– Никой не знае всичко за Ал-

лах (дж.ш.).
– Дори ти и татко ли не знаете? 

– попита детето изненадано.
– Да, дори и ние не знаем, нито 

пък някой друг може да знае всич-
ко.

– Защо?
– Защото някои неща са тол-

кова големи, че човешкият разум 
нито може да ги разбере, нито 
пък да си ги представи. Всичко, 
което знаем за нашия Създател, е, 
че Той е пожелал да научим това, 
което ни е съобщил чрез Своята 
книга – прекрасния Коран, и по-
средством Своите пратеници.

Детето спокойно каза:
– Ако е така, тогава ми разкажи 

това, което знаеш ти. 
Майката благо се усмихна и за-

почна да разказва…

22
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Да научим повече за Аллах (дж.дж.) посредством иляхи.

НА КОГО ПРАВИШ СЕДЖДЕ, БРАТКО?

На кого правиш седжде братко, кажи на своя брат?
– На Господаря на всички светове, Единствения Рабб.

Къде е твоят Господар, братко? Къде е Неговият дом?
– Обърни се, братко, навсякъде е Той.

Дали Той вижда, чува, когато ден е или нощ?
– Той чува всичко. Той вижда всичко и е Всемогъщ!

Братко, има ли други божества освен Рабба твой?
– Няма друг бог освен Аллах, Един-Единствен е Той!

Той превръща камъка и дървото в най-ситен прах.
– Затова, братко, от сърце кажи: Аллах, Хакк Аллах!

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

УЧИМ НОВИ ДУМИ

Рабб – Господар, Аллах (дж.ш.).
Хакк – истина.

Опознаваме Аллах (дж.дж.) чрез Неговите имена.
„Аллах има Най-прекрасните имена. Зовете Го с тях…“ (ел-Араф: 180)

Някои от имената на Аллах (дж.дж.) са:
1. Ер-Рахман – Всемилостивия
2. Ер-Рахим – Милосърдния 
3. Ел-Мелик – Владетеля
4. Ел-Халим – Всеблагия
5. Ел-Керим – Прещедрия
6. Ел-Гаффар – Опрощаващия
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ПРИРОДАТА – ДОКАЗАТЕЛСТВО 
ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА АЛЛАХ

Поетът казва за съществуването на Аллах: 

Погледни само това дърво,
какви прекрасни клони има!
От една семка е поникнало
и огромно дърво е станало.

Попитай: „Кой е онзи, който плодовете му е подарил?“.
Отговори: „Това е Аллах, всички нимети Той ги е дарил!“.

УЧИМ НОВИ ДУМИ

Нимет – благодат, милост, доброта.

Омер беше с баща си на една дълга 
разходка сред природата. Прибирай-
ки се весел и преизпълнен с щастие и  
весели емоции от преживяното каза 
на майка си:

– Майко, видях толкова много 
неща: малки птички, котки, зайчета, 
пиленца … - бяха толкова красиви!

– Сине, радвам се, че всичко това ти е харесало.
– Досега никога не съм се забавлявал така.
– Лицето ти направо сияе от щастие – каза майката.
Детето седна до нея:
– Майко, след като Аллах (дж.дж.) ни е подарил красивия 

свят, тогава и ние трябва да сме с онези, които са на правия 
път, и по този начин да изкажем нашата признателност.

– Омере, съгласна съм с теб, защото ние сме длъжни да съх-
раним тези красоти, които Аллах (дж.дж.) ни е поверил. С 
постъпките си трябва да покажем, че сме добри раби на своя 
Господар, и да оправдаем това доверие. 

ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СМЕ ПРИЗНАТЕЛНИ НА АЛЛАХ (ДЖ.Ш.)
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ДА ПОГОВОРИМ

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ЗАДАЧИ

1. Откъде и как се е вър-
нал вкъщи Омер?

2. Какво му е направило 
впечатление, докато е бил навън?

3. За какво размишляваш, докато 
наблюдаваш природата?

АЛЛАХ Е СЪЗДАТЕЛЯТ 
НА ЖИВОТНИТЕ И ПТИЦИ-

ТЕ.
АЛЛАХ Е СЪЗДАТЕЛЯТ 

НА НЕБЕСАТА И ЗЕМЯТА.
АЛЛАХ Е СЪЗДАТЕЛЯТ 

НА ВСИЧКИ РАСТЕНИЯ.
АЛЛАХ Е СЪЗДАТЕЛЯТ 

НА РЕКИТЕ И ПЛАНИНИТЕ.
ПРЕСЛАВЕН Е АЛЛАХ, 

ВСЕМОГЪЩИЯТ СЪЗДАТЕЛ!

„На небесата и на земя-
та има знамения за вярва-
щите.“ (ел-Джасия: 3)

НАБЛЮДАВАЙ И НАПРАВИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

1. Наблюдавай птиците! Виждаш ли във формата на телата им доказателство за величието и 
могъществото на Аллах (дж.ш.)?

2. Наблюдавай синьото небе! Виждаш ли в него и в облаците доказателство за величието и 
могъществото на Аллах (дж.ш.)?

3. Наблюдавай рибите! Виждаш ли във формата на телата им доказателство за величието и 
могъществото на Аллах (дж.ш.)?

Аллах (дж.дж.) ни е дарил с много блага, за които трябва постоянно да Му благодарим.
Красотата е навсякъде около нас, само трябва да умеем да я пазим и да й се възхищава-
ме.

1. Излез сред природата, разгледай красотата, която е създал Аллах (дж.ш.).
2. Нарисувай и оцвети това, което най-много ти харесва в природата.
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 ВСИЧКО ОКОЛО НАС Е ЖИВОТ

Всичко, което ни заобикаля, жива и нежива природа – всичко е създадено от Аллах (дж.ш.).

Живите същества се нуждаят от вода и 
светлина.

ПОМИСЛИ

Какво би станало, ако водата и 
светлината изчезнат?

„И нима не виждат, че Ние насочваме вода-
та към сухата земя, и сторваме с нея да поник-
нат насаждения, от които ядат те и техни-
ят добитък. Не ще ли прозрат?“ (ес-Седжде: 
27)

БЕЗ ВОДА ЖИВОТЪТ 
НА ЗЕМЯТА Е НЕВЪЗМОЖЕН.

АЛЛАХ (ДЖ.
ДЖ.) ДАВА РАЗ-

ЛИЧНИ ПЛОДОВЕ, 
КОИТО СА ХРАНА 
ЗА ХОРАТА И ЖИ-

ВОТНИТЕ.

АЛЛАХ (ДЖ.ДЖ.) НИ Е ПОДАРИЛ 
СЛЪНЦЕ И ДЪЖД, ОТ КОИТО 
НИКНАТ РАСТЕНИЯТА НА ЗЕМЯТА.
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ДА ПОГОВОРИМ

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ 

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ЗАДАЧИ

„Не виждат ли те птиците, покорни 
[да летят] в небесния простор? – Само 
Аллах ги крепи.“ (Коран, ен-Нахл: 79)

„И внуши твоят Господар на пчелите: „Вземете 
си жилища сред планините и по дърветата, и в оно-
ва, което [хората] градят! После яжте от всички 
плодове и следвайте пътищата на вашия Господар, 
улеснени [за вас]!“ (ен-Нахл: 68–69)

ОСВЕН ЖИВОТА НА СУШАТА 
АЛЛАХ (ДЖ.ДЖ.) НИ Е ПОДАРИЛ 

И ВОДЕН СВЯТ.

1. Кой е Създателят на живата и неживата природа?
2. Кой ни дарява със слънце, светлина и топлина?
3. Къде още има живот освен на сушата?
4. Разкажи какво знаеш за света на птиците.

1. Плодовете, моретата и реките са ……………… от Аллах (дж.ш.).
2. Аллах (дж.ш.) ………………дъжд от небето.
3. Това, което пониква от ……………… различни плодове, са храна за 

……………… и ………………

Аллах (дж.дж.) изисква от нас, докато наблюдаваме красотата на това, което е създал, да 
размишляваме за неограничената Му мощ и мъдрост.

1. Събери няколко снимки на животни и билки и ги залепи на пано в класната си стая.
2. Нарисувай по едно създание на Аллах (дж.дж.) от водния свят и от тези, които летят.
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РАСТИТЕЛНИЯТ И ЖИВОТИНСКИЯТ СВЯТ 
СА ТВОРЕНИЯ НА АЛЛАХ (ДЖ.Ш.)

РАСТИТЕЛНИЯТ СВЯТ АЛЛАХ (ДЖ.Ш.) 
НИ Е ПОДАРИЛ

ЖИВОТИНСКИЯТ СВЯТ

ДА ПОГОВОРИМ

1. Какво виждате на рисунката?
2. Кой ни е подарил растителния и животинския свят?
3. Какво е общото между тях? 
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ДА ПОГОВОРИМ

УЧИМ НОВИ ДУМИ

МУНАДЖАТ

Цялата природа Те прославя,
Милостиви Аллах,
всяка твар с обич

на могъществото Ти се възхищава.

За нас Ти синьото небе създаде
и гори зелени,

жарко слънце, звезди сияйни 
и море огромно.

За нас светли дни Ти създаде
и вечери тъмни,

бистри извори, градини китни
и поляни равни.

За нас Ти създаде пример с делата:
човек и мравка,

а между тях длъжност
и права определи.

Мунаджат – религиозни песни, с които се възхвалява и прославя Аллах (дж.ш.).

1. Разкажи кой прославя и възхвалява Аллах (дж.ш.)?
2. Кой е създал синьото небе и зелените гори?
3. Намери и прочети стиховете, в които се казва, че всяка твар с обич се възхищава на 

могъществото на Аллах. 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
• Овцата познава своето агънце по миризмата.
• Конете спят прави.
• Катерицата има силни и остри зъби.
• Щраусът е най-бързият бегач.
• Черно-белите линии при всяка зебра са различни.
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Отношението към животните

Животните са ни подарък от Аллах (дж.ш.). Те заемат важно място в нашия живот, затова 
сме длъжни да се отнасям хуманно към  тях. Ето няколко примера как Мохамед (с.а.с.) е настав-
лявал за хуманно отношение към животните:

Една жена бе хвърлена в огъня заради смъртта на котка, която беше затворила и не се гриже-
ше за нея. (Хадис)

Един човек докато вървял, силно ожад-
нял. Намерил кладенец, спуснал се вътре и 
утолил жаждата си. След като излязъл, ви-
дял едно куче, което лижело пясък от силна-
та жажда. Рекъл си: „Това куче го е сполетя-
ло същата жажда, както и мен преди малко.“  
Спуснал се отново в кладенеца, напълнил 
обувката си с вода , захапал я с уста, изкачил 
се горе и  напоил кучето. В замяна на прояве-
ната доброта Аллах дж.ш му опростил всич-
ки грехове.  Присъстващите попитали: „О, 
Пратенико на Аллах, нима и заради живот-
ните ще бъдем награждавани?“. Той рекъл: 
„Да! За всичко живо ще се възнаграждава!“.

Пратеника (с.а.с.) видял една камила, която плачела. Той я погалил по главата и тя прес-
танала. Попитал за собственика и и н след дълго дошъл един младеж. Казал: “О, пратенико 
на Аллах, тя е моя“. А Пратеникът (с.а.с.) му рекъл: „Нима не се страхуваш от Аллах заради 
животното, което Той ти е подарил. Тя ми се оплака, че не я храниш и я претоварваш“.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ 

Всевишният Аллах обича онези, които 
постъпват благородно спрямо Неговите 
създания.

1. Ако бях теменужка или глухарче, 
бих желал/а да не ме …………………

2. Ако бях котка, щеше да ми е 
приятно децата да ме …………………

3. Който не обича животните, не 
обича и …………………
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Подчертай качествата, които биха подхождали на онези, които се грижат за животните 
и растенията:

грижовен     невнимателен
зъл      благороден
добър      суров
внимателен     нехаен

Нарисувай любимите си животни.

Опиши с няколко изречения своите любими животни.
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МАЛКО СЛАДКО БЕБЕ

МАЛКАТА ЕХЛИМАН

Преди месец станах кака – 
роди се малка, сладка

Ехлиманка.

Мама я храни, татко я носи,
всеки горд е с детето си.

Учи и слушай, дъще, 
татко ѝ шепне,

така ще си другото наше
семейно съкровище.

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ 

ДА ПОГОВОРИМ

1. Каква е малката Ехлиман?
2. Защо родителите са горди с децата си?
3. Какво представлява семейното съкровище? 

Какви са децата според стихотворението?
1. Децата са ……………………
2. Децата са ……………………
3. Децата са ……………………
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ДА ПОГОВОРИМ 

Малко сладко бебе

Майката на Зехра ѝ роди братче. Името му е Абдулмеджид. Тя е много щастлива и много го 
обича. Един ден Зехра стоеше до 
люлката на Абдулмеджид и го гле-
даше.

– Майко, ще мога ли да си иг-
рая с Абдулмеджид, когато порас-
не? – попита тя. 

– Да, Зехра, сърце мое, но бъди 
търпелива! – каза майка ѝ. – Аб-
дулмеджид ще порасне бързо и то-
гава ще си играете заедно. 

Междувременно Абдулмеджид 
се събуди и започна да плаче. Зехра 
се натъжи и попита майка си защо 
братчето ѝ плаче. 

– Мисля, че е гладен – отвърна 
майка ѝ. 

Зехра отиде до кухнята, взе пар-
че кекс от масата и дотича обратно, 
като поиска да сложи от него в устата на Абдулмеджид. 

Майка ѝ я предупреди: 
– Дъще, то няма още зъбки, кексът може да  заседне в гърлото му и да го задави. 
Зехра се изненада и попита: 
– Тогава с какво може да се храни Абдулмеджид?
– Той пие мляко и това е съвсем достатъчно, за да се нахрани. 
След това майката стана, взе бебето в ръцете си, постави го на гърдите си и започна да го 

кърми.

1. Ти имаш ли брат или сестра?
2. Зехра обича ли брат си?
3. Защо Зехра е опитала да нахрани брат си с кекс?
4. Как разбираме, че бебето е гладно?
5. Колко обича детето си една майка?
6. Какво изпълва майчиното сърце?

ЗАДАЧИ

1. Научи да четеш изразително разказа.
2. Нарисувай малко сладко бебе.
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ЧОВЕКЪТ – НАЙ-ПРЕКРАСНОТО 
ТВОРЕНИЕ НА АЛЛАХ

„Не му ли дадохме Ние две очи и език, и устни, и му посочихме двата пътя…“ (ел-Белед: 
8–10)

Аллах е красив. Красиво е и това, което Той е създал: деня и нощта, звездното небе и китни-
те поля, ручеите и горите, птиците и цветята. А и хората! Създал ни е в най-съвършен облик. 
Определил е за нас специално място. Дарил ни е със знание. Дал ни е сила, достойнство и 
напътствие. Вярваме във Великия Аллах, постоянно Му благодарим и никога не Го забравяме! 

Дал ни е очи – да виждаме, уши – да чуваме, сърце – да обичаме, 
език и уста – да говорим хубави неща, крака – да ходим, ръце – да 
работим и помагаме на другите. Нашият слух, зрение, разум и говор 
потвърждават мъдростта в създаденото от Аллах (дж.ш.).

За какво ни служат очите?
Какво би се случило, ако нямахме очи?

Щяхме ли да можем да виждаме, да тичаме и играем?

„Ние сътворихме човека с превъзходен облик.“ (ет-Тин: 4)

Господарю, Ти си ме създал,
нахрани ме и напои.

Дал си ми очи – да виждам,
уши – да чувам.

Затова размислих,
и погледнах всички части на тялото си.

Как с разума си мисля и планувам,
как с ръката си изписвам думи.

Как с краката си ходя по земята
   Господарю мой, благодаря Ти за благата!
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ДА ПОГОВОРИМ 

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

1. Какво чувстваш, докато гледаш и размишляваш върху прелестите, създадени от 
Аллах (дж.ш.)?

2. Как разбираш, че Аллах (дж.дж.) те обича?
3. Помисли и отговори – защо човекът е най-прекрасното създание на Аллах (дж.ш.)?

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ 

Аллах (дж.дж.) ни е дал очи, за да …………………………………………
Дал ни е уста и език, за да …………………………………………………
Човекът е най-превъзходното създание на ………………………….....

С красив почерк напиши името на Създателя

Аллах се обича от сърце. Знай, че Той те е създал в най-съвършения облик.

Нарисувай момче и момиче.
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АЛЛАХ Е ВСЕВИЖДАЩ, ВСЕЗНАЕЩ

Знай, дете, 
че Аллах е един. 

Той винаги е с теб. 
Където и да си – 

Той е там.

Хасан имаше трима сина: Фарук, Абдуллах и Касим. Той много ги 
обичаше и затова искаше да бъдат добри мюсюлмани. Самият той беше 
добър мюсюлманин и се подчиняваше на всички заповеди на Аллах, до-
колкото можеше.

Един ден реши да изпита синовете си, даде им 
по няколко сладкиша и каза: 

– Изяжте ги на място, на което сте сигурни, 
че никой не може да ви види. След като го на-
правите, се върнете при мен.

Фарук взе сладките и отиде в стаята си, затво-
ри вратата след себе си, като си мислеше, че там 
никой не може да го види, и ги изяде. 

Абдуллах отиде в килера – той беше сигурен, 
че там няма никой. И така в тъмния килер и той 
изяде сладките.

Касим мислеше къде може да ги изяде, без 
никой да го види. Не можеше да се сети за нито 
едно такова място. Винаги като си помислеше за 
такова място, се сещаше, че и Аллах там го виж-
да, и затова не изяде сладките.

Фарук и Абдуллах се върнаха при баща си и му разказаха как бяха 
постъпили. След това дойде Касим и върна сладкишите на баща си, 
казвайки: 

– Няма място, скрито от Аллах, затова не изядох сладките.
Бащата беше възхитен от постъпката на Касим. Съветвайки Фарук и Абдуллах да вземат 

поука от брат си, им каза:
– Скъпи мои синове, никога не забравяйте, че Аллах знае и вижда всичко. Той винаги е с 

нас. Затова не трябва да вършим нищо лошо, дори и тайно.
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ДА ПОГОВОРИМ

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

1. Какво мислиш за постъпката на Касим?
2. Защо Хасан е бил възхитен от нея?
3. Разкажи ти как би постъпил в подобна ситуация.
4. Какво научи от този разказ?
5. Кой вижда и чува всичко? Кой знае за нашите мисли?

1. …………………… всичко знае и всичко чува.
2. Аллах винаги ни ……………………
3. Трябва да се държим възпитано вкъщи, на ……………… в училище и ………………
4. Когато помислиш да извършиш нещо, спомни си, че Аллах (дж.ш.) …………………… 

всичко.

„Аллах е Всечуващ, Всезрящ.“ (Коран)
„Добродетелството е да служиш на Аллах, все едно Го виждаш, защото, ако ти не 

Го виждаш, Той те вижда.“ (Хадис)
Не прави нищо грозно и лошо, дори и тайно.

Избери и препиши най-хубавите изречения от разказа.
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АЛЛАХ Е ВСЕМОГЪЩ

ДОПЪЛНИ СХЕМАТА!

Аллах (дж.дж.)

Знае всичко

Всемогъщ

Знае и 
мислите ни

Вижда всичко

Поговорете за качествата на Аллах (дж.дж.), споменати в схемата.

АЛЛАХ Е СЪЗДАТЕЛЯТ НА СВЕТА

Уморени от събирането на цветя, Омер и 
Айше седнаха на тревата. Мълчаха и наблюда-
ваха заобикалящата ги природа. В очите им се 
четеше възхищението от това, което погледите 
им попиваха. Лекият ветрец ги освежаваше, а 
листата, потрепвайки, ги забавляваха. Скоро 
към тях се присъедини и майка им. В един мо-
мент Омер каза:

– Майко, Аллах (дж.дж.) е искал този свят 
да бъде хубаво място. Виждаш ли как е осмис-
лил всичко до най-малката подробност? 

– Защо така мислиш? – попита майка му.
– Майко, дребните листенца на цветята са в 

един цвят, както е и при листата на дърветата.
Вида на листата, са спрямо растението.Така е и 
при пеперудите, те са еднакви, но украсата по 
тях е различна.    

38



vjeronauka_3_ispravke2016 dostampavanje.indd   41 16/06/16   09:59

– Да, детето ми, всички неща, без значение дали са малки, или големи, са толкова красиви, 
че можем да ги почувстваме, когато мислим за тях: птици, различни видове животни, цветя и 
други растения и още много, които сега не можем да изброим, всичко е прекрасно.

Развълнувана, Айше попита:
– Аллах (дж.дж.) знае ли всичко?
– Да, Айше, Аллах (дж.дж.) е Създателят на всичко и знае всичко, което ние не знаем. Той, 

Създателят на това, което ни заобикаля, знае всичко до най-малката подробност. Той е Онзи, 
Който знае и вижда всичко. Създава всичко в най-хубав облик и в подходящото за това време. 

ДА ПОГОВОРИМ

ЗАДАЧИ 

1. Кой е създал всичко, което ни заобикаля?
2. Защо казваме, че Аллах (дж.дж.) е Всезнаещ?
3. С кого си е играл Омер на поляната?
4. На какво се е възхищавал Омер?
5. Какво е попитала Айша майка си?
6. Намери и прочети текста, в който се разказва за Аллах (дж.дж.) и красотата при 

създаването.

ТРИ ВЪПРОСА
Защо имаме само една уста и 
две уши?
Повече слушай, по-малко го-
вори.
Затова Аллах така те сътвори.

Защо имаме две очи, а уста 
само една?
Мъдрият човек повече гледа,
а на устата всичко да казва не 
дава.

Защо ръце две имаме, а 
уста само една?
Аллах красиво това отреди: 
повече работи и по-малко 
се храни.

1. Упражнявайте се да четете разказа. Може да четете и в парка.
2. Нарисувай това, което най-много ти хареса от разказа.
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БЛАГОДАРНОСТ КЪМ АЛЛАХ

„И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Аллах е опрощаващ, 
милосърден.“ (ен-Нахл: 18)

ШЮКЮР НА АЛЛАХ

Шюкюр на Аллах –
за водата и земята.

Шюкюр на Аллах – 
когато нагоре гледам 

и морето сънувам.

Шюкюр на Аллах – 
когато тревите растат
и лястовиците летят.

Шюкюр на Аллах – 
за цветята в градината,
за дъжда през пролетта.

ДА ПОГОВОРИМ 

УЧИМ НОВИ ДУМИ

1. За какво благодари поетът?
2. Ти как изказваш благодарност към Аллах (дж.ш.)?
3. Разкажи случай, в който си благодарил/а на Аллах (дж.дж.), и как си се почувствал/а.

Шюкюр на Аллах – благодарност към Аллах (дж.ш.).
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ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

1. Аллах (дж.дж.) е милостив и ни е дарил с много ………………………
2. Създал е светлината за нас, за да ………………………
3. Дарил ни е водата, за да ……………………… и ………………………
4. Преди всяка работа казвам ………………………, а като я завърша, казвам 

………………………

ЕЛХАМДУ ЛИЛЛЯХИ РАББИ-Л-АЛЕМИН – СЛАВА НА АЛЛАХ, ГОСПОДАРЯ НА СВЕТОВЕТЕ!

Нарисувай, впиши и оцвети някои благодеяния на Аллах.

АЛЛАХ МОЙ, БЛАГОДАРЯ ТИ!

Блага 
на Аллах:

Религия

Разум

Живот

Да повторим Субханеке

СУБХАНЕКЕ

СУБХАНЕКЕ АЛЛАХУММЕ
ВЕ БИ ХАМДИКЕ

ВЕ ТЕБАРЕКЕ – СМУКЕ
ВЕ ТЕАЛЯ ДЖЕДДУКЕ
ВЕ ЛЯ ИЛЯХЕ ГАЙРУК

ПРЕЧИСТ СИ ТИ, О, АЛЛАХ, 
И ХВАЛА НА ТЕБ!

БЛАГОСЛОВЕНО Е ТВОЕТО ИМЕ
И Е ВСЕВИШНО ТВОЕТО ВЕЛИЧИЕ. 

НЯМА ДРУГ БОГ ОСВЕН ТЕБ!
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ПЪТЯТ КЪМ МИЛОСТТА НА АЛЛАХ 
В НАМАЗА СЕ СРЕЩАМЕ СЪС СВОЯ ГОСПОДАР

„Аз съм Аллах. Няма друг Бог освен Мен. Затова на Мен служи и извършвай молитва-
та, за да Ме споменаваш.“ (Та-ха: 14)

НАМАЗ ЩЕ КЛАНЯМ.
АБДЕСТ ЩЕ ВЗЕМАМ.
МОЯ ГОСПОДАР ЩЕ ВЪЗХВАЛЯВАМ.
АЙЕТИ И СУРИ ЩЕ ЧЕТА.
ЗА ПРОШКА АЛЛАХ ЩЕ УМОЛЯВАМ.

На седжде съм най-
близко до Аллах (дж.

дж.). Срещам се със своя 
Господар и Го възхвалявам.

Кланям намаз и на Аллах 
се отблагодарявам. Пред 
своя Господар заставам.

„Намазът предпазва от покварата и порицаваното.“ (ел-Анкебут: 45)

Трябва да сме сигурни, че ако редовно и искрено кланяме намаз, Аллах (дж.дж.) ще 
ни възнагради. Ще ни дари с щастие в живота, воля за добрини и спокойствие в сърцето. 
Ще ни дари със сила и търпение, ако ни застигнат неволи и беди, за да им устоим. На-
края, в другия свят, ще ни дари с най-прекрасната награда – дженнета.

42



vjeronauka_3_ispravke2016 dostampavanje.indd   45 16/06/16   09:59

ДА ПОГОВОРИМ 

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

1. Каква дума се получава, като прочетеш оцветените букви в текста по-горе?
2. Какво е намаз?

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

1. В намаза най-близко до Аллах сме ………………………
2. Намазът предпазва от ……………………… и ………………………
3. В намаза се срещаме с ………………………
4. Аллах (дж.дж.) ще ни награди, ако ……………………… редовно и 

……………………… намаза.

Кланянето на намаз е строго задължение за всички мюсюлмани и мюсюлманки.
Аллах (дж.дж.) обича тези, които кланят намаза.

Нарисувай момче и момиче, които кланят намаз.
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ПОДГОТОВКА ЗА НАМАЗ

За да кланяме намаз, трябва да се подготвим по определен начин. Подготовката за намаза се 
изразява в няколко неща, които се наричат условия за намаз, или шартове. 

Условията за намаз са шест и те са следните:

Чистота на тялото, дре-
хите и мястото, където 
ще се кланя намазът.

Да се кланя в 
определеното 

време.

Да е в посоката 
къбле (към Кябе).

Да се направи въз-
намерение – нийет. 

Да се вземе абдест, при 
необходимост да се 

изкъпе, а при липса на 
вода – да се направи 

тейеммум. 

Облеклото да е спо-
ред изискванията. 
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ДА ПОГОВОРИМ 

ЗАДАЧИ

1. Каква подготовка е необходимо да направим, за да кланяме намаз?
2. Помисли и обясни как разбираш изискването дрехите и мястото за кланяне да са 

чисти.

Прочети внимателно началото на изречението. Подчертай думите, с които би завършил/а 
изречението:

Поддържам тялото си чисто, като:

спя, се къпя, мия зъбите си, пиша, мия ръцете си, подрязвам ноктите си, се разхождам, се 
мия след ходене до тоалетна, говоря, се реша…

Да помогнем на Харун да намери чешмата, за да вземе абдест и да кланя намаза на-
време.
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1. Да повторим вземането на абдест. 
2. Нарисувайте в празните квадратчета правилния ред на вземане на абдест.

ЗАДАЧИ
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ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

В намаза:

Дрехите ми са …………………

Тялото ми е ………………………

Кланям на чисто ………………………

Обръщам се към ………………………

Подготовката за намаз се нарича ………………………

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Намазът е правилен, ако изпълним всичките шест условия за намаз.
Аллах (дж.дж.) обича чистотата. Той обича онези, които са чисти.

Нарисувай как дете мие ръцете си, докато взема абдест.
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ОБЛИЧАНЕ НА НАЙ-ХУБАВИТЕ 
ДРЕХИ ЗА НАМАЗ

Третото условие за намаз 
е да сме облечени според 
изискванията.

За срещата ни с 
Всевишния Аллах в намаза 
обличаме най-хубавите си 
дрехи.

ДРЕХИТЕ ТРЯБВА ДА СА:

•	 Чисти

•	 Широки 

•	 Хубави

НЕ ТРЯБВА ДА СА:

•	 Прозрачни

•	 Тесни

•	 Скъсани (заради 
модата)

ДА ПОГОВОРИМ 

ЗАДАЧИ

1. Кое е третото изискване за намаза?
2. Защо за намаза обличаме най-хубавите си дрехи?
3. Как трябва да бъде облечена жената за намаз?

Оцвети в зелен цвят               правилно облечения за намаз, а неправилно       облечения 
– в червен.
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ЗАДАЧИ

Нарисувайте на рисунките облекло подходящо за един мюсюлманин и една 
мюсюлманка. 

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

В намаза трябва да сме облечени според изискванията.
За мъжете изискването е да са облечени най-малкото от пъпа до под коленете. За 

жените – цялото тяло, без лицето, ръцете до китките и краката до глезените.
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УЧИМ НОВИ ДУМИ

ВЪВ ВСЯКА ЧАСТ ОТ ДЕНЯ 
СЕ ОБРЪЩАМ КЪМ АЛЛАХ

Езан от минаретата

Зове ни всички нас

Аллах да възхваляваме,

Намазът е спасение за нас.

Езан – призив за намаз.

Мюсюлманите и мюсюлманките всеки ден кланят петкратен намаз:

1. САБАХ (ФЕДЖР) – кланя се от зори до преди изгрев слънце.
2. ОГЛЕ (ЗУХР) – от средата на деня до късния следобед.
3. ИКИНДИ (АСР) – от късния следобед до преди залез слънце.
4. АКШАМ (МАГРИБ) – от залез слънце до настъпването на пълен мрак.
5. ЯТСЪ (ИША) – от пълния мрак до преди зори.
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ДА ПОГОВОРИМ

ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕНАТА ЗА НАМАЗ

сабах

огл
е

икинди

акшам

ятсъ

oбяд

нощ 

Изгрев 
слънце

Залез 
слънце

1. Колко намаза в едно денонощие е длъжен да кланя всеки мюсюлманин?
2. Защо намазът трябва да се кланя навреме?
3. Какво мислиш – как ще си спомняме редовно за Аллах (дж.ш.)?
4. Какви са качествата на добрия мюсюлманин?

Свържи със стрелка подходящите думи – намаз и време за намаз.

Сабах                                                    след средата на деня

Огле                                                  когато настъпи пълен мрак

Икинди                                                 преди изгрев слънце

Акшам                                                  след залез слънце

Ятсъ    

Напиши имената на петкратния намаз:

ЗАДАЧИ

когато слънцето се наклони 
към запад

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

До седем години трябва да имаме изграден навик да кланяме намаз, а когато 
навършим възрастта на полово съзряване кланяме редовно. Намазът трябва да се 
кланя навреме.
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КЯБЕ – ПОСОКАТА ЗА НАМАЗА

КЯБЕ Е ДОМЪТ НА АЛЛАХ.
ЯВНО Е ТОВА И АКО МОЖЕШ, ПОСЕТИ ГО ТИ.
БЪДИ ГОРД ХАДЖИЯ ПРЕД АЛЛАХ.
ЕТО – НА АЛЛАХ СЕ ОТЗОВАВАМ И БЕЙТУЛЛАХ ПОСЕЩАВАМ.

„Първият Дом, съграден за хората, е в Бекка – благословен и за напътване на народи-
те.“ (Ал-и Имран: 96)

Кябе (Бейтуллах) е първата и най-стара джамия в света. Намира се в Мекка. Тази постройка 
е във формата на куб и е покрита с огромен черен плат.

Построена е от камък.

Когато са в намаза, мюсюлманите се обръщат към Кябе.
То се намира югоизточно от нашата страна.
Кябето е построено от първия Пратеник на Аллах, Адем (а.с.), а е реставрирано 

от Ибрахим (а.с.) и Исмаил (а.с.).
Това е първият Дом на земята, построен в името на Аллах (дж.ш.).
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УЧИМ НОВИ ДУМИ

Кябе – най-свещеното място в исляма, Домът на Аллах (Бейтуллах). 
Къбле – посоката (към Кябе), в която се обръщаме по време на намаз.
Бекка – едно от имената на Мекка.

ДА ПОГОВОРИМ

1. Какво е Кябе?
2. Къде се намира Кябе?
3. Как изглежда?
4. Кой е построил Кябе?
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ЧЕРНОТО НАМЕТАЛО НА БЕЙТУЛЛАХ

Черното наметало на Бейтуллах
чувства в сърцето ми събужда.

Я, РАСУЛЮЛЛАХ, ТИ ПОИСКА
УММЕТЪТ ОТ АШК ДА ГОРИ!

От конак до конак
и хаджия до хаджия.

Я, РАСУЛЮЛЛАХ, ТИ ПОИСКА
УММЕТЪТ С ОБИЧ ДА СЕ ТОПЛИ!

Ей, ашици със сърца болни,
за Пратеника копнеещи.

Я, РАСУЛЮЛЛАХ, ТИ ПОИСКА – 
СЪРЦЕТО С КЯБЕ ИЗПЪЛНЕТЕ!
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АЛЛАХ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МИЛОСТИВ 
ПРЕЗ РАМАЗАН

Рамазан е: 
месец на 

опрощаване от 
Аллах (дж.ш.)

месецът на 
Корана

месец на 
милостта на 

Аллах

месец на 
говеене

Месец рамазан е специален за Аллах (дж.ш.).

ХЕЙ, МУБАРЕК РАМАЗАН

Обсипан с твоето сияние,
целият всемир празнува.
Като розово ухание си,
ей, мубарек рамазан.

За световете рахмет си,
подарък от Рабба Всевишен.
Награда за уммета си,
ей, мубарек рамазан.

Между дванадесетте месеца
сияеш като слънце ти.
През теб Коранът бе дарен,
ей, мубарек рамазан.

На месеците цар си ти,
приют за грешници.
От дженнета ключ си ти,
ей, мубарек рамазан.
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УЧИМ НОВИ ДУМИ

Мубарек – благословен.
Рахмет – милост.
Магфирет – опрощаване.
Зикир – споменаване на Аллах (дж.ш.).

ДА ПОГОВОРИМ

1. Как разбираш думите „за световете рахмет си“?
2. Как би обяснил/а значението на думите: сахур, езан, теравих, ифтар, мукабеле?

Ифтар е време, през което всички се рад-
ват. Това време е милост от Аллах и опроще-
ние за нас.

През месец рамазан е започнало низпосла-
ването на Корана. 

През месец рамазан се чете мукабеле.
През месец рамазан Аллах ни е за-

радвал с нощта Лейлету-л-Кадр. Тя е 
по-ценна от хиляда месеца.
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НЕКА ГРАДИНИТЕ УХАЯТ (ПЕСЕН)

Майка сина си за сабах събуди:
Стани, сине, сабах е, стани, сине, байрам е.

Хайде, сине, стани, хубаво ми се облечи,
байрам намаз кланяй ти, гробищата посети.

Нека градините ухаят, нека всички се радват,
навсякъде нека да се пее, байрам е.

Хайде, сине, ти стани и курбаните разнеси,
бедните зарадвай ти, от сърце хелял им направи.

И близките посети, радостта с тях сподели.
По чаршията се разходи, нека сърцето се весели.

Нека градините ухаят, нека всички се радват,
навсякъде нека да се пее, байрам е.
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ДА ПОГОВОРИМ

УЧИМ НОВИ ДУМИ

1. За какво се говори в тази песен?
2. За кой байрам става дума в песента?
3. Как посрещате байрам във вашия дом?

Хелял – прошка между мюсюлманите.

БАЙРАМЪТ – ОБИЧАИ, СВЪРЗАНИ С БАЙРАМ

Хубаво е по случай байрама да се направи следното:

Да се изкъпете преди отиване на байрам намаз. Да се парфюмирате и да облечете 
най-хубавите си дрехи.
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До джамията да отидете по един път, а да се върнете по друг.

Да си честитите байрама.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Текбирът, който се чете за Курбан байрам, е следният:

АЛЛАХУ ЕКБЕР, АЛЛАХУ ЕКБЕР. ЛЯ ИЛЯХЕ ИЛЛЕЛЛАХУ ВЕЛЛАХУ ЕКБЕР. 
АЛЛАХУ ЕКБЕР ВЕ ЛИЛЯХИ-Л-ХАМД.
Аллах е най-велик, Аллах е най-велик. Няма друг бог освен Аллах, Аллах е най-

велик, Аллах е най-велик, за Него е цялата признателност.
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МИЛОСТИНЯТА ЗЕКЯТ

ЗАДЪЛЖЕНИЕ 
НА БОГАТИТЕ 

МЮСЮЛМАНИ 
КЪМ БЕДНИТЕ.

Зекятът е: 

ПРАВО НА БЕДНИТЕ 
МЮСЮЛМАНИ В 

ИМУЩЕСТВОТО НА 
БОГАТИТЕ.

ДА ПОГОВОРИМ

1. За кого се говори в този разказ?
2. Какъв е бил бащата? Отбележи:
а) скъперник;
б) добър;
в) щедър;
г) признателен на Аллах.
3. Давал ли е бащата редовно зекят и по този начин ли е пречиствал своето 

имущество?
4. Какво се е случило, когато бащата починал? Разкажи!
5. Какви са синовете? (Отбележи вярното)
а) щедри;
б) скъперници;
в) алчни;
г) себични.
6. Поговорете по какъв начин зекятът свързва богатите и бедните мюсюлмани.

„Вземи от техните имоти милостиня, за да се пречистят с нея и да им се въздаде!“ (ет-Тевбе: 103)

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ЗАДАЧИ

– Зекятът е задължително даване на част от богатството, което богатите мюсюлмани 
раздават на бедни и нуждаещи се.

– Мюсюлманите в България дават зекята във фонд „Зекят“ към Главно мюфтийство.
– Аллах (дж.дж.) обича онези, които дават зекят, а и тези хора Го обичат.
– Зекятът пречиства и увеличава имуществото ни.
– Разкажи дали ти някога си извършил/а някоя добрина. Подарил/а ли си на някого 

нещо ценно за теб? 

1. Намери и прочети тази част от текста, в която се разказва как синовете са осъзнали греш-
ката си.

2. Какво заключение са направили накрая?
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ЗЕКЯТ

Тате, има много ре-
колта в овощната гра-

дина!

Ес-селяму алейкум.

Ве алейкуму-с-селям. Да! Зекятът е ваше право.

Вземете! Вземете! 
Това е ваше право.

Ще ни дадеш 
ли зекят?

Да, трябва да 
благодарим 

на Аллах.

Тате, защо им 
даваш това?!

Чрез този зекят Аллах 
ще ни даде берекет, а за 
скъперника няма бере-
кет.
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След смъртта на добрия човек. На сутринта....Но утре сиромасите ще 
бъдат там!

Утре е беритба. Ще 
даваме ли зекят, 

както правеше баща 
ни?

Ние ще отидем в гра-
дината през нощта и 

ще оберем плодовете, 
преди те да дойдат.

Побързай, преди сирома-
сите да са се събудили! 
Ще оберем плодовете, 
преди да дойдат, и така 
бедните няма да ни видят.

Къде са плодовете? 
Дърветата са унищожени! О, 
Аллах… Какво е това? Какво 
е станало с нашата градина?

Това е наказание… 
Искахме да не 
даваме зекят 
на бедните. 
Загубихме… Ех, 
да им бяхме 
дали зекят, както 
правеше баща ни.

Не, ние имаме 
най-голямо пра-
во на реколтата.

Аллах ни наказа 
заради скъпер-
ничеството ни. 
Да, станахме 

сиромаси.

О, Аллах, опрости 
ни, дари ни и 

ние ще даваме на 
сиромасите.
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ДО КЯБЕТО СТОЯХ

До Кябето стоях, хей, аман, аман, аз стоях.
Чистех черен грях, хей, аман, аман, чистех!

Към своя Господар се обръщах:

Леббейкеллхумме, леббейк, леббейкеллаху!
Леббейкеллхумме, леббейк, леббейкеллаху!

На таваф обикалях, хей, аман, аман, обикалях,
като звезда треперех, хей, аман, аман, треперех.

Както Ибрахим призовавах: Леббейкеллхумме, леббейк…

Покрай извора Земзем, хей, аман, аман, на Земзем,
като ято лебеди хей, аман, аман, като ято лебеди!

Копнеж, желания и гласове: Леббейкеллхумме, леббейк…

От сърце с обич хей, аман, аман, от обич
реките непресъхващи текат, хей, аман, аман, текат.

Ислямът във всички посоки тече: Леббейкеллхумме, леббейк…
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УЧИМ НОВИ ДУМИ

ДА ПОГОВОРИМ

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Земзем – извор при Кябе.
Таваф – седем обиколки около Кябе.

1. Къде се намира изворът Земзем?
2. Кого наричаме хаджия?
3. Имал/а ли си възможност да говориш с някой хаджия?
4. Как се изпращат при вас хаджиите?

Напиши песен под формата на 
акростих:

К…………………………………......................

Я…………………………………......................

Б…………………………………......................

Е………………………………….....................

ЗАДАЧИ

1. Поговори с някой, който е ходил на 
хадж, за впечатленията му от това свято 
пътуване.

2. Събери колкото се може повече сним-
ки, показващи местата, които се посе-
щават от хаджиите (Кябе, Сафа, Мерве, 
Мина, Музделифе, Арафат, Харем-и 
Шериф, Джамията на Пратеника (с.а.с.) в 
Медина), и направи пано на тема „Хадж“.

Хаджът е петата основа на исляма и всеки мюсюлманин, който има възможност, е 
длъжен да го извърши.

Нарисувай момче или момиче при Кябе.
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КУРБАНЪТ

 РОДНИНИТЕ, 
ПРИЯТЕЛИТЕ И 

КОМШИИТЕ
КУРБАНЪТ СЕ 
РАЗДАВА НА:

СЕМЕЙСТВОТО

БЕДНИТЕ

Много отдавна живял Ибрахим (алейхис селям). Вече бил стар, когато Аллах (дж.дж.) го да-
рил с Исмаил, хубаво и мило дете. Това било първото му дете и той много го обичал, но когато 
детето пораснало дотолкова, че да може да му помага в работата, Аллах (дж.дж.) му заповядал да 
го заколи за курбан. 

– Тате, направи това, което 
ти се заповядва – казало дете-
то, докато сърцето на неговия 
баща се свивало от мъка. 

Той го положил на земята, 
като челото му също я докос-
вало. Нямал сили да го гледа в 
очите. На небесата всичко за-
ехтяло, меляикетата се удиви-
ли: „Нима е възможно човек 
да бъде толкова предан на Ал-
лах?! Нима е готов да жертва 
най-скъпото си, единствения 
си син?!“.

В този момент Аллах (дж.
дж.) дарил на Ибрахим (алей-
хис селям) прекрасен рогат 
овен, с бяло руно и черни очи, 
който да заколи за курбан 
вместо сина си Исмаил…
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ДА ПОГОВОРИМ

УЧИМ НОВИ ДУМИ

Курбан – приближаване, жертване.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

	Коленето на курбана е задължение в исляма и традиция между мюсюлманите.
	Курбан означава да се жертва нещо хубаво и ценно, с което желаем да се прибли-

жим до милостта на Аллах.
	Курбанът сближава мюсюлманите помежду им.
	Раздаването на курбанското месо е специално преживяване за децата. Тогава им 

се подаряват най-различни подаръци по повод байрамските дни.

1. Какво е курбан?
2. На кого помагаме чрез курбана?
3. Към кого ни приближава курбанът?
4. Разкажи как се раздава курбанът в твоята махала.

НАПРАВИ СЦЕНКА.
Когато даваме курбана, казваме:
– ХЕЛЯЛ ОЛСУН!
Онзи, който приема курбана, казва:
– АЛЛАХ КАБУЛ ЕЙЛЕСИН!
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НА БАЙРАМ

КУРБАН БАЙРАММУБАРЕК ДНИРАМАЗАН БАЙРАМ

– Мунира, дъще! Стани, скъпа 
моя, скоро ще съмне, трябва да под-
готвим брат ти, днес е байрам.

Малката главичка отвори двете 
умни очички и се загледа в лампата 
и осветената стая.

– Майко, студено ли е?
– Нима не усещаш как гори огъ-

нят?
Мунира се надигна от постелята, 

а румената ѝ устичка се отвори като 
макова чаша:

– Майко, ще събудиш ли братята?
– За тях още е рано, девойките трябва да стават първи.
Мунира отиде до легена, изми лицето си с ибрика, внимателно взе абдест, сплете косата си и 

я скри под забрадката си.
Съмваше се вече, през вратата проникваха светлината от ранното утро, пеенето на птиците и 

полъхът на вятъра. Мунира погледна навън и затвори вратата. 
– Колко е хубаво навън!
Момичето застана по средата на стаята, огледа дрехите си и 

погледна въпросително към майка 
си.

– Какво има, дъще?
– Майко, ще може ли днес да 

облека новите си дрехи? Исмет 
казва, че панталоните му са по-ху-
бави от моите шалвари.

– Ах, какво знае Исмет! Твоите 
шалвари са от коприна, а панта-
лоните му са от шаяк, но не му го 
казвай, защото ще се разсърди.
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ПРАТЕНИЦИТЕ И ПЕЙГАМБЕРИТЕ 
ПРЕДИ МОХАМЕД (С.А.С.)

Пратениците са избрани хора, които Аллах (дж.дж.) е предпочел и избрал да предават
и тълкуват Неговото послание.
Поговорете за качествата на Пратениците на Аллах.

ПРАТЕНИЦИТЕ СА: 

ГОВОРЕЛИ ИСТИНАТА

ПРЕДАВАЛИ 
ПОСЛАНИЕТО ТОЧНО

УМНИ И ПАМЕТЛИВИ

ПАЗЕНИ ОТ ГРЯХ

ДОВЕРЕНИ И НАДЕЖДНИ

ИСКРЕНИ

Пратениците учат хората на добро поведение. Учат ги да вярват в Единствения Аллах. 
Разпространяват обич между хората, посочват им благороден, достоен начин на живот и ги 
подготвят за срещата с Всевишния Аллах.

Мисията на пратениците е била тежка. Учили са хората да вършат добро и да странят от 
злото. Отнасяли са се добре с всички хора. Пратениците на Аллах често бивали прогонвани 
от лошите хора от своя народ, но същевременно били почитани и уважавани от благородни-
те и достойни хора измежду тях. Имало е много пратеници, но в Корана са споменати само 
25 от тях.

ПЪРВИЯТ ПРАТЕНИК 
НА АЛЛАХ (ДЖ.ДЖ.) Е 

АДЕМ (А.С.).

ПОСЛЕДНИЯТ ПРАТЕ-
НИК НА АЛЛАХ (ДЖ.ДЖ.) 

Е МОХАМЕД (С.А.С.).

Длъжни сме да обичаме и почитаме всички пратеници на Аллах (дж.дж.). Когато спо-
менем името на някого от тях, сме задължени да допълваме: алейхис-селям, което означава: 
Аллах да го благослови и с мир да го дари.
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АДЕМ (А.С.) – ПЪРВИЯТ ЧОВЕК НА ЗЕМЯТА

Първият човек и пър-
вият пратеник на земята 
бил Адем (а.с.). Аллах (дж.
дж.) го създал от пръст. И 
му подарил живот. Научил 
го на имената на всички 
неща и заповядал на меляи-
кетата да му се поклонят. 
Всички го направили освен 
Иблис, един от джиновете, 
който обитавал дженнета 
заедно с меляикетата. Ал-
лах го проклел , а той се 
зарекъл, че до Съдния ден 
ще приканва хората към 
злото. Адем (а.с.) и неговата 
съпруга Хавва безгрижно 
се разхождали в дженнета 
и дженнетските градини. 
Наслаждавали се на прохла-
дата, плодовете и бистрата 
вода. Нищо не пречело на 
щастието им. 

Един ден, докато се раз-
хождали, стигнали до дър-
во, чиито плодове и клони 
не се различавали по нищо 
от останалите. На тях обаче 
им било забранено да го 
доближават или пък да ядат 
от плодовете му. Шейтанът успял да ги подмами с думите, че това е дървото на безсмърти-
ето – ако вкусят от неговия плод, ще станат като меляикетата, безсмъртни. Те престъпили 
забраната и вкусили от плода на забраненото дърво. В мига, когато направили това, им се 
открили срамните части, а те веднага се покаяли. Аллах (дж.дж.) им опростил, но ги извел 
от дженнета и ги настанил на земята. Двамата имали деца, едни от тях били Кабил и Хабил 
и сестрите им. От тях произхожда целият човешки род.
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ХУД (А.С.) И НЕГОВИЯТ НАРОД

„А адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър.“ (ел-Хакка: 6)
В огромно изобилие и благосъстояние и в големи палати е живял народът Ад. Адитите били 

много силни, а телата им сякаш били изковани от желязо. Те не се страхували от нищо, но 
всички се страхували от тях. За благата, които Аллах (дж.дж.) им дарил не били признателни  и 
вместо него се кланяли на идоли

Аллах (дж.дж.) пожелал да изпрати на народа Ад пратеник. Този пратеник бил Худ (а.с.), 
който произхождал от видно семейство. Той започнал да предупреждава своя народ, казвайки 
им:

– Народе мой, вярвайте в Аллах, няма друг бог освен Него. Защо служите на камъни, а не на 
Онзи, Който ви е сътворил?! Аз съм Пратеник на Аллах.

Никой обаче не слушал какво казва Худ (а.с.) и затова адитите ги сполетяла страшна суша. 
Настъпили глад, жажда и болести.

Худ (а.с.) постоянно ги призовавал:
– Народе мой, покайте се пред Аллах и искайте прошка от Него. Само Той може да ви даде 

дъжд. Аз се страхувам за вас. Вие си навличате огромно наказание.
Веднага след това на небето се появили черни облаци и хората се зарадвали. 
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ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

От всички страни се чувало:
– Дъжд! Дъжд!
Худ (а.с.) казал:
– Тези черни облаци не носят дъжд, те носят унищожение.
Задухал силен вятър, какъвто дотогава хората не били виждали. Чупел дървета, рушал къщи, 

а между адитите настъпила паника. 
Худ (а.с.) и неговите последователи били спасени, а народът Ад бил унищожен заедно с не-

верието си.

1. Как се казвал народът на Худ (а.с.)?
2. Какви хора били адитите?
3. Кого изпратил при тях Аллах (дж.ш.), за да ги предупреди?
4. Как ги наказал Аллах (дж.дж.)?
5. Какво се случило с Худ (а.с.) и с вярващите?

ДА ПОГОВОРИМ

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

1. Аллах (дж.дж.) ще ………………… онези, които вършат злини.

2. От Аллах (дж.дж.) нищо не може да се …………………

3. Аллах (дж.дж.) ………………всичко, ……………....... всичко и ……………… всичко. 

4. Тези, които вършат добрини, със сигурност ще бъдат …………………

Аллах (дж.дж.) ще накаже угнетителите и тези, които вършат злини, и ще награди онези, 
които вярват и вършат добро.
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КАМИЛАТА В ГРАДА 
НА ПРОКЪЛНАТИТЕ ХОРА

След народа Ад се появил друг народ – народът Семуд. Те също били много силни, а къщите 
си издълбавали в планинските скали. Вярвали в идоли. Салих (а.с.) бил изпратен при народа 
Семуд, за да го призове да вярва в Единствения Аллах.

Тогава те му казали:
– Ако наистина си пратеник на Аллах, направи така, че от тази стена да излезе камила, която 

да има достатъчно мляко за всички хора от това място.
Пратеникът направил дуа, скалата се отворила и от нея бавно излязла голяма камила. Това 

било чудо, което дотогава хората не били виждали с очите си. 
– Това е камилата, която пожелахте като доказателство. Това е истина от Аллах (дж.ш.). Ос-

тавете я да пие от този извор и не я безпокойте. Хранете я и се грижете за нея. Ако се опитате да 
ѝ навредите, ще ви сполети нещо страшно.

Камилата пиела от извора и давала мляко повече, отколкото те имали нужда. Сиромасите 
били много щастливи и с голямо удоволствие се грижели за нея. Тя била голяма и с необичайно 
телосложение. Когато и да отидела да пие вода, останалите животни се плашели и се разбягвали.
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Пратеникът Салих (а.с.) видял това и казал:
– Нека един ден камилата да пие вода, а на другия да пият вашите животни.
Така и станало, но и това не се харесало на противниците на Салих (а.с.) и те започнали да 

кроят планове как да убият камилата.
Салих (а.с.) разбрал за коварните им намерения и отново ги предупредил:
– Не правете това, ще ви сполети голямо наказание!
Те не го послушали, един измежду тях заклал камилата и започнали да викат:
– Успяхме! Успяхме! Камилата е мъртва и нищо лошо не ни сполетя.
Салих (а.с.) много се натъжил, когато научил какво е станало, и им казал:
– Три дни ще ви е спокойно, а след това Всевишният Аллах ще ви накаже.
Подигравали му се, но когато трите дни от убийството на камилата минали, се чул ужася-

ващ вик. Голямо земетресение сполетяло народа Семуд. От страшното наказание били поща-
дени само Салих (а.с.) и тези, които го били последвали.

ДА ПОГОВОРИМ

1. При кого бил изпратен Салих (а.с.)?
2. Какви доказателства искали от него?
3. Каква била камилата, която Аллах (дж.дж.) им дал като доказателство?
4. Какво казвали злите хора за нея?
5. Какво им казал Салих (а.с.), че ще ги сполети, ако я убият?
6. Как ги наказал Аллах (дж.дж.), след като убили камилата?
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ДА ПОВТОРИМ ЕЛ-ФАТИХА И ЕЛ-ИХЛЯС

Първата сура в Корана е ел-Фатиха.
Четейки ел-Фатиха, благодарим на Аллах (дж.ш.).

„Който не чете ел-Фатиха в намаза, намазът му не е пълен…“ (Хадис)

ДА ПОВТОРИМ ЗАЕДНО ЕЛ-ФАТИХА!

БИСМИЛЛЯХИ-Р-РАХМАНИ-Р-РАХИМ

ЕЛ-ХАМДУ ЛИЛЛЯХИ РАББИ-Л-АЛЕМИН.
ЕР-РАХМАНИ-Р-РАХИМ.

МАЛИКИ ЙЕВМИ-Д-ДИН.
ИЙЯКЕ НЕАБУДУ ВЕ ИЙЯКЕ НЕСТЕЪЙН.

ИХДИНЕ-С-СИРАТА-Л-МУСТЕКИМ.
СИРАТАЛЛЕЗИНЕ ЕН АМТЕ АЛЕЙХИМ.

ГАЙРИЛ МЕГДУБИ АЛЕЙХИМ 
ВЕ ЛЕ-Д-ДАЛЛИН.

В ИМЕТО НА АЛЛАХ, ВСЕМИЛОСТИВИЯ, 
МИЛОСЪРДНИЯ!

ХВАЛА НА АЛЛАХ – ГОСПОДАРЯ НА СВЕТОВЕТЕ,
ВСЕМИЛОСТИВИЯ, МИЛОСЪРДНИЯ,

ВЛАДЕТЕЛЯ НА СЪДНИЯ ДЕН!
САМО НА ТЕБ СЛУЖИМ И ТЕБ ЗА ПОДКРЕПА ЗОВЕМ.

НАСОЧИ НИ ПО ПРАВИЯ ПЪТ,
ПЪТЯ НА ТЕЗИ, КОИТО СИ ДАРИЛ С БЛАГОДАТ,

А НЕ НА [ТЕЗИ], НАД КОИТО ТЕГНЕ ГНЯВ, 
НИТО НА ЗАБЛУДЕНИТЕ!
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СУРА ЕЛ-ИХЛЯС

Сура ел-Ихляс говори за единството на Аллах (дж.ш.).
За тази сура Пратеникът (с.а.с.) е казал: „Който прочете Кул хувеллаху ехад, все едно е прочел 

една трета от Корана“. 

ДА ПОВТОРИМ СУРА ЕЛ-ИХЛЯС:

БИСМИЛЛЯХИ-Р-РАХМАНИ-Р-РАХИМ

КУЛ ХУВЕЛЛАХУ ЕХАД.
АЛЛАХУ-С-САМЕД.

ЛЕМ ЙЕЛИД ВЕ ЛЕМ ЮЛЕД
ВЕ ЛЕМ ЙЕКУНЛЕХУ

КУФУВЕН ЕХАД.

КАЖИ [О, МУХАММЕД]: „ТОЙ Е АЛЛАХ – 
ЕДИНСТВЕНИЯ,

АЛЛАХ, ЦЕЛТА [НА ВСИЧКИ ВЪЖДЕЛЕНИЯ]!
НИТО Е РАЖДАЛ, НИТО Е РОДЕН,

И НЯМА РАВЕН НЕМУ“.

Препиши сура ел-Ихляс!
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ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

ЗАДАЧА

1. Първата сура в Корана е …………………

2. С ел-Фатиха благодарим на …………………….

3. Който не чете …………………. в ……………., намазът му не е ………………..…

4. Сура ел-Ихляс говори за единството на ………………………………………………

5. Който прочете Кул хувеллаху ехад, все едно е прочел ……………….. Корана.

1. Оцвети арабския текст на сура ел-Ихляс.
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И АЗ ЧЕТА КОРАН И АЗ ПРАВЯ ДУА
ПОДГОТОВКА ЗА РАВНОСМЕТКАТА 
ПРЕД АЛЛАХ 

Аллах (дж.дж.) иска да Му правим дуа
– Аллах (дж.дж.) много ли е зает? Той може ли да ме чува?

– Омере, Аллах (дж.дж.) винаги може да те чуе и винаги 
има време за теб.

– Нима никога не се изморява от толкова работа?
– Аллах (дж.дж.) никога не се уморява. Той не е като 

нас, не се нуждае от почивка. Той, Аллах (дж.дж.), е 
Един-Единствен и винаги можеш да се уповаваш на 
Него.

– Кога можем да Му се молим?
– Аллах (дж.дж.) желае да Му се молим вина-

ги и по всяко време.
– А може ли да Го помоля да ми даде заек? 

– попита детето.
– Сигурен ли си, че искаш заек? – каза 

майката.
– Да, аз искам заек – отговори детето.
– Синко, Аллах (дж.дж.) знае за теб и за 

това, което искаш. Той знае даже по-

добре и от мен, като твоя майка, кое е полезно и кое е 
вредно за теб.

– Татко ми каза, че ще ми купи заек, когато порасна. 
Най-вероятно когато порасна достатъчно голям, за да 
се грижа сам за него, защото си мисли, че ти си много 
заета около Фатима. Мисля, че е прав и ще е по-добре да 
си вземем заек, когато порасна още малко. Ще се моля 
на Аллах (дж.дж.) тогава да ни улесни да си го купим. 

– Да, синко, каквото и да става, не забравяй, че Ал-
лах (дж.дж.) те обича, и винаги се уповавай на милост-
та Му.
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ДА ПОГОВОРИМ

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

1. Какво е дуа?
2. Към кого отправяме дуите си?
3. Аллах (дж.дж.) дава ли ни винаги това, което искаме?
4. Ти имаш ли някакво желание, което би искал/а да ти бъде изпълнено от Аллах (дж.ш.)?
5. Как трябва да постъпваме, за да приеме Аллах (дж.дж.) дуите ни?

	Дуата означава молба, обръщане към Аллах (дж.ш.).
	За да приеме Аллах (дж.дж.) дуите ни, трябва да направим следното: 

 – да правим дуата искрено;
 – да се уповаваме на Неговата помощ.

ЗАДАЧА

Напиши една своя дуа.
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СУРА ЕН-НАС

БИСМИЛЛЯХИ-Р-РАХМАНИ-Р-РАХИМ 

КУЛ ЕУЗУ БИ РАББИН-НАС,
МЕЛИКИН-НАС,

ИЛЯХИН-НАС,
МИН ШЕРРИЛ ВЕСВАСИЛ ХАННАС.

ЕЛЛЕЗИ ЮВЕСВИСУ ФИ 
СУДУРИН-НАС,

МИНЕЛ ДЖИННЕТИ ВЕН-НАС.

В ИМЕТО НА АЛЛАХ, ВСЕМИЛОСТИВИЯ, 
МИЛОСЪРДНИЯ!

КАЖИ [О, МУХАММЕД]: „ОПАЗИЛ МЕ 
ГОСПОДАРЯ НА ХОРАТА,
ВЛАДЕТЕЛЯ НА ХОРАТА,

БОГА НА ХОРАТА, ОТ ЗЛОТО 
НА ШЕПНЕЩИЯ СЪБЛАЗНИ [ШЕЙТАН], 

ПОБЯГВАЩИЯ,КОЙТО НАШЕПВА В ГЪРДИ-
ТЕ НА ХОРАТА, [ШЕЙТАНА] ОТ ДЖИНОВЕ-

ТЕ И ОТ ХОРАТА!“.

Упражнявайте се за правилното изговаряне заедно с учителя по религия.

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

С четенето на сура ен-Нас искаме от Аллах да ни защити от ………………………….

Който нашепва ……………………. в гърдите на ……………………………………

Хубаво е сура ен-Нас да се чете преди сън …………………, защото и нашият 

………………… е чел ………………… преди сън.
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МЯСТОТО НА КОРАНА В СЕМЕЙСТВОТО 
И ЗОВЪТ КЪМ АЛЛАХ

КОРАНЪТ ОТ АЛЛАХ Е КНИГА ПОСЛЕДНА.
ВСИЧКО В НЕГО Е ИСТИНА ЕДИНСТВЕНА.

КОРАНЪТ СЕ ЧЕТЕ, СЛУША И ПРЕДАВА.
БЛАЗЕ НА ОНЗИ, КОЙТО В СЪРЦЕТО СИ ГО СЪХРАНЯВА.

КОРАНЪТ ЗА НАС Е ВОДАЧ, ЩАСТИЕ И НАСЛАДА.
ДА ДРУЖИТЕ С НЕГО Е МЪДРОСТ НАЙ-ГОЛЯМА.

Коранът е Книгата на Аллах (дж.ш.) – последната свещена книга.
Низпослан е посредством Мохамед (с.а.с.) на цялото човечество.
Четенето и слушането на Корана е ибадет.
Важността и значимостта на четенето на Корана потвърждават и словата на Пратеника 

на Аллах, Мохамед (с.а.с.).

Членовете на моето семейство четат Корана и спазват правилата в него.

Вярващият, който чете Корана, е като цитрусов плод – с хубав аромат и приятен вкус.

Вярващият, който не чете Корана, е като фурма – няма аромат, но вкусът му е сладък.

Лицемерът, който чете Корана, е като босилек – има хубав аромат, но е горчив на вкус.

Лицемерът, който не чете Коран, е като дива тиква – няма аромат и е горчив на вкус.
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ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Корана може да се пипа без абдест, но когато правим хатим - когато го четем от 
начало до край, тогава трябва да сме с абдест.

УЧИМ НОВИ ДУМИ

Ибадет – служене на Аллах (дж.ш.).
Мунафък – двуличник, лицемер.

Напиши стихотворение под формата на акростих.

Коранът е Книгата на Аллах.
У……………………………
Р……………………………
А……………………………
Н……………………………
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СУРА ЕЛ-ФЕЛАК

Да научим сурата, която нашият Пратеник Мохамед (с.а.с.) често четял преди сън.

БИСМИЛЛЯХИ-Р-РАХМАНИ-Р-РАХИМ

КУЛ ЕУЗУ БИ РАББИЛ ФЕЛАК
МИН ШЕРРИ МА ХАЛЕК,

ВЕ МИН ШЕРРИ ГАСИКЪЙН 
ИЗА ВЕКАБ,

ВЕ МИН ШЕРРИН-НЕФФАСАТИ 
ФИЛ УКАД,

ВЕ МИН ШЕРРИ ХАСИДИН 
ИЗА ХАСЕД.

В ИМЕТО НА АЛЛАХ, ВСЕМИЛОСТИВИЯ, 
МИЛОСЪРДНИЯ!

КАЖИ [О, МУХАММЕД]: „ОПАЗИЛ МЕ 
ГОСПОДАРЯ НА РАЗСЪМВАНЕТО 

ОТ ЗЛОТО НА ОНОВА, КОЕТО Е СЪТВОРИЛ,
И ОТ ЗЛОТО НА ТЪМНИНАТА, 

КОГАТО НАСТЪПИ, И ОТ ЗЛОТО НА ДУХАЩИ 
ПО ВЪЗЛИТЕ [МАГЬОСНИЦИ],

И ОТ ЗЛОТО НА ЗАВИСТНИК, КОГАТО 
ЗАВИДИ!“.

Заедно с учителя по религия се упражнявайте за правилното изговаряне.

УЧИМ НОВИ ДУМИ

Фелак – зора, разсъмване.
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Аллах е създал нощта

Омер облече пижамата си и се приготви за сън. 
Погледна през прозореца, видя луната на небето и 
попита:

– Майко, Аллах (дж.дж.) е създал деня и нощта, 
луната и звездите, нали?

– Да, Омере, Аллах (дж.дж.) е създал деня и но-
щта, и луната, и звездите, за да осветява с тях тъмните 
нощи. 

Заедно наблюдаваха как луната за малко се скри 
зад един облак. Тогава детето рече:

– Луната не е като слънцето!
– Сигурна съм, че не би искал луната да е като 

слънцето, защото тогава не би могъл да спиш – до-
пълни майка му.

– Права си, майко, затова я обичам такава, каквато 
е.

– Аллах (дж.дж.) е подарил на хората нощта, за да 
могат да спят и да почиват чрез съня си. 

Омер се протегна и по детски каза:
– Аз обичам нощта, защото, когато спя, си почи-

вам. Майко, как така Аллах (дж.дж.) мисли за всичко? 
Майка му продължи с усмивка на лице:
– Аллах (дж.дж.) е великодушен и винаги мисли за нуждите и сигурността на Своите раби.
Детето сънливо каза:
– Слава на Аллах (дж.ш.), Който ни дарява със сън!

ДА ПОГОВОРИМ

1. За какво си говорят Омер и майка му?
2. Какво научи, четейки техния разговор?
3. Как мислиш – какво е направил Омер след този разговор?
4. Дали е прочел нещо преди сън?
5. Кои сури четем преди сън?

Препиши сура ел-Фелак!
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ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

ЧЕТЕЙКИ СУРА ЕЛ-ФЕЛАК, ТЪРСИМ ОТ АЛЛАХ (ДЖ.ДЖ.) ЗАКРИЛА ОТ ……

………………………..........................................................................................................................................................

НАПРАВИ, КАТО СЕ ЗАБАВЛЯВАШ.
Напиши сурите, които си наизустил.

ОБЩО: ……………

Хубаво е преди сън да се четат сурите ел-Фелак и ен-Нас. Те ни предпазват от 
всички злини.
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О, ЛЮБИМИ АЛЛАХ, КЪМ ТЕБ СЕ ОБРЪЩАМ 
И НА ТЕБ СЕ МОЛЯ!

„Това е Аллах, моят Господар! На Него се уповавам и към Него се обръщам.“ (еш-Шура: 10)

ДУА НА МАЛКИТЕ ДЕЦА

Към любимия Аллах молба отправям
и на дуата се осланям.

О, Аллах, молбата ми приеми!
Само Ти си, о, Величествени!

Теб зова, когато спя,
и заспивам пак така.

Мислите си към Теб отправям
и сърцето си на Теб предавам.

Научи ме да Ти се подчинявам
и всички хора да обичам.

Опази ме от злото на света,
а за всичко добро на Теб благодаря.

Слава, че учи ме майка ми да знам
винаги Тебе да зова.

Слава за хляба, с който ни дари,
може ли човек да Ти се отблагодари?

И сънят спокоен продължава,
Ти си Този, Който го дарява.

На Тебе слава, о, Аллах,
и децата малки Ти благодарят.

Чуй гласа на нашите дуи,
о, Аллах, спаси ни Ти!
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ДА ПОГОВОРИМ

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

1. Към кого се обръщаме за помощ? Как се молим на Аллах (дж.ш.)?
2. За какво се молят в дуата малките деца?
3. Разкажи как си отправял/а дуа към Аллах (дж.ш.). Как си се чувствал/а?

	Аллах (дж.дж.) е милостив към Своите раби.
	Аллах (дж.дж.) се отзовава на онзи, който Му се моли.
„Когато се молиш, моли се на Аллах. Когато искаш помощ, поискай я от Аллах!“ (Хадис)

Мохамед (с.а.с.) е отправял следната дуа: „О, Аллах, дари ме с полезно знание, с хелял храна и с 
поведение, което Ти обичаш“.

Напиши няколко изречения на тема „Скъпи мой Аллах, моля се на Теб!“.

ДА ПРОЧЕТЕМ ЗАЕДНО ТАЗИ ДУА:

О, АЛЛАХ, ПОДАРИ МИ ВСЯКО ДОБРО И МЕ ОПАЗИ ОТ ВСЯКО ЗЛО! 
ОЗАРИ СЪРЦЕТО И РАЗУМА МИ С ПОЛЕЗНО ЗНАНИЕ! АМИН!
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ДА НАУЧИМ „ЕТТЕХИЙЯТУ“

На всяко сядане в намаза четем „Еттехийяту“.
По този начин изразяваме, че почитта, уважението и до-

брите дела са за Аллах (дж.ш.).
Искаме от Аллах (дж.дж.) да благослови Мохамед (с.а.с.).

Да научим „Еттехийяту“. Ще видите, че е лесно.

ЕТТЕХИЙЯТУ ЛИЛЛЯХИ
ВЕС-САЛЕВАТУ ВЕТ-ТАЙЙИБАТУ
ЕС-СЕЛЯМУ АЛЕЙКЕ
ЕЙЮХЕН-НЕБИЙЮ 
ВЕ РАХМЕТУЛЛАХИ
ВЕ БЕРАКЯТУХУ
ЕС-СЕЛЯМУ АЛЕЙНА ВЕ АЛЯ
ИБАДИЛЛЯХИС-САЛИХИН
ЕШХЕДУ ЕН ЛЯ ИЛЯХЕ ИЛЛЯЛЛАХ 
ВЕ ЕШХЕДУ ЕННЕ МУХАММЕДЕН
АБДУХУ ВЕ РАСУЛЮХ.

КОЕТО ОЗНАЧАВА:

ПРИВЕТСТВИЕТО Е ЗА АЛЛАХ, 
ПОЧИТТА И ДОБРОТО! МИР, 
СПАСЕНИЕ И БЛАГОСЛОВ ОТ АЛЛАХ ЗА ТЕБЕ, 
ПРАТЕНИКО НА АЛЛАХ! МИР ЗА НАС 
И ЗА ПРАВЕДНИТЕ РАБИ НА АЛЛАХ! 
СВИДЕТЕЛСТВАМ, ЧЕ НЯМА ДРУГ БОГ, ОСВЕН АЛЛАХ 
И СВИДЕТЕЛСТВАМ, ЧЕ МУХАММЕД 
Е НЕГОВ РАБ И ПРАТЕНИК!

Упражнявайте правилното произношение заедно с учителя по религия.
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АЛЛАХ (ДЖ.ДЖ.) ЧУ И ПРИЕ ДУАТА МИ

„Молете се на Аллах и бъдете сигурни, че Той ще приеме дуата ви. Но знайте, че Аллах не 
приема дуа от нехайно и забравящо сърце.“ (Хадис)

Мустафа разказва спомените си

Когато настъпи лятото, силните жеги ни карат да търсим хладни места. Под широко-
листната липа си мислех колко милостив е Аллах (дж.ш.), наблюдавах хълмовете, обрасли 
с дървета, както и овощните градини с техните дръвчета – всичко това бе като една ог-
ромна сянка. Любими Аллах, чудех се, какво ли е в пустинята, където с километри няма 
нито едно дръвче или пък някаква зеленина… Като си мислех това, осъзнах защо е толкова 
голям севаб да засадиш дърво и да се грижиш за него. Пожелах и аз да засадя едно и реших 
това да бъде до пътя, близо до извора, където се спира за почивка. Представях си как ми-
нават големи и малки, как си почиват под неговата сянка, ядат от плодовете му и се мият с 
изворната вода.
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Мислейки си за плодовете, почувствах голяма наслада в устата си от вкуса на черница. Бях 
напълно убеден, че това дърво ще бъде черница. Помолих се на Аллах (дж.дж.) да ме улесни 
в това начинание. Засадих фиданка. Често отивах и дълго, радостно наблюдавах появата на 
всяка пъпка. Дръвчето се хвана и започна да расте. Растеше много бързо. Скоро след това 
заминах да уча в чужбина, а когато се завърнах, веднага отидох при извора – накрай селото.

Имаше какво да видя. Моята черница беше станала много голяма, отрупана с черни, слад-
ки плодове. Бяха предостатъчни за птиците и за децата. Днес, когато знам много повече за 
религията си, виждам как Аллах (дж.дж.) приема благородните и искрени дуи. 

Тази млада черница расте колкото от водата, толкова и от дуата.
„Няма мюсюлманин, който да засее нещо или да посади семенце, а от него да се храни птица, 

човек или животно и за това да не му се пише севаб, все едно е дал садака.“ (Хадис) 

ДА ПОГОВОРИМ

1. Към кого отправяме дуите си?
2. Какво желаел да направи Мустафа?
3. Какво добро дело е извършил?
4. Какво мислиш за постъпката му? Как би постъпил/а, ако си на негово място?
5. Намери и прочети тази част от текста, в която става ясно, че Аллах (дж.дж.) е приел 

дуата му.
6. Разкажи ни какво е станало, когато ти си се молил/а на Аллах (дж.дж.) за нещо.

Не е лош, а е 

Създател

Попълнете правилните думи.
Погледнете зелените полета!
Тази дума е важна за вярващия. Дуата е хубава дума.
А какво е дуа?

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

	Дуата е молба, начин, по който се обръщаме към Създателя и искаме от Него това, 
което желаем.
	За да приеме Аллах (дж.дж.) дуите ни, трябва да Му бъдем искрени и предани раби.
	Отправяме дуите си към Аллах (дж.дж.) искрено и с пълно уважение.vjeronauka_3_ispravke2016 dostampavanje.indd   131 16/06/16   09:59
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ОТНОВО С МОХАМЕД (С.А.С.)
ЧРЕЗ ОТПРАВЯНЕ НА САЛЕВАТ 
СИ СПОМНЯМЕ ЗА МОХАМЕД (С.А.С.)

МОХАМЕД Е ЛЮБИМЕЦ НА ЕДИНСТВЕНИЯ ТВОРЕЦ,
С ВСЕКИ ДЪХ И ВСЯКО БИЕНЕ НА СЪРЦЕТО СИ ГО ПОЗДРАВЯВАМ.

Мохамед (с.а.с.) е нашият пример и учител.
Изпратен е да ни посочи истината и правия път.
Изразяваме обичта и почитта си към него, като 
отправяме салеват.

Я, РАСУЛЮЛЛАХ

Когато името ти чувам,
сърдечно аз се радвам.

Я, РАСУЛЮЛЛАХ, Я, РАСУЛЮЛЛАХ!

Когато салевати се четат
сълзи от очите ни текат.

Я, РАСУЛЮЛЛАХ, Я, РАСУЛЮЛЛАХ!

Мислите ни за теб копнеят
салевати нека да се леят.

Я, РАСУЛЮЛЛАХ, Я, РАСУЛЮЛЛАХ!

За греховете ни моли се ти,
защото в сърцата ни си ти.

Я, РАСУЛЮЛЛАХ, Я, РАСУЛЮЛЛАХ!

Душата ни салеват мълви.
От ашк сърцето ни гори.

Я, РАСУЛЮЛЛАХ, Я, РАСУЛЮЛЛАХ!
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ЗАДАЧИ

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

1. Упражнявайте се да изговаряте правилно салеват.
2. Оцвети арабския текст на салевата.

Мохамед (с.а.с.) е казал: „В чието присъствие се спомене името ми нека ми отправи сале-
ват. Защото, който ми отправи един салеват, Аллах ще му отправи десет“.

ДА НАУЧИМ САЛЕВАТИ!

АЛЛАХУММЕ САЛЛИ АЛЯ МУХАММЕДИН
ВЕ АЛЯ АЛИ МУХАММЕД. 

КЕМА САЛЛЕЙТЕ АЛЯ ИБРАХИМЕ ВЕ АЛЯ АЛИ ИБРАХИМ.
 ИННЕКЕ ХАМИДУН МЕДЖИД. 

АЛЛАХУММЕ БАРИК АЛЯ МУХАММЕДИН 
ВЕ АЛЯ АЛИ МУХАММЕД. КЕМА БАРАКТЕ АЛЯ 

ИБРАХИМЕ ВЕ АЛЯ АЛИ ИБРАХИМ. 
ИННЕКЕ ХАМИДУН МЕДЖИД.

О, АЛЛАХ, БЛАГОСЛОВИ МУХАММЕД 
И СЕМЕЙСТВОТО НА МУХАММЕД, КАКТО СИ 
БЛАГОСЛОВИЛ ИБРАХИМ И СЕМЕЙСТВОТО 

НА ИБРАХИМ! ТИ СИ ПРЕСЛАВЕН, ВЕЛИК.

О, АЛЛАХ, ДАРИ БЛАГОДАТ НА МУХАММЕД 
И НА СЕМЕЙСТВОТО НА МУХАММЕД, КАКТО СИ 

ДАРИЛ БЛАГОДАТ НА ИБРАХИМ И НА СЕМЕЙСТВОТО 
НА ИБРАХИМ! ТИ СИ ПРЕСЛАВЕН, ВЕЛИК.
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ДЕТСКИТЕ ГОДИНИ НА МОХАМЕД (С.А.С.)

В Арабия

Роден в Мекка

През 571 година

Баща му е Абдуллах

Майка му е Амине

Дядо – Абдулмутталиб

Чичо – Ебу Талиб

От племето Курейш
МОХАМЕД 
(С.А.С.) Е:

Мохамед (с.а.с.) бил здраво и силно дете. Още в ранното му детство се откроили бистрият 
му разум и неговата прозорливост. Разказва се, че когато близките му не можели да открият 
нещо важно, изгубено вкъщи, те се обръ-
щали към него с молба да им помогне да го 
намерят, а той винаги лесно го откривал. 
Когато някой го питал нещо, той с лекота 
му отговарял. Пазел поверените неща и 
винаги ги връщал на собственика им. Ви-
наги спазвал даденото обещание. 

Прислужницата на Ебу Талиб е разказа-
ла, че по време на хранене той възпитано 
изчаквал отстрани, докато другите деца 
веднага се втурвали към майките си, за да 
получат повече храна от тях, а той с бла-
годарност вземал това, което му дадат. В 
детските му години жителите на Мекка се 
отнасяли към него като към личност с изя-
вен добър характер и отношения. Нарекли 
го Ел-Емин, което означава честен, дове-
рен. Много родители се молели децата им 
да бъдат като Мохамед (с.а.с.).
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ДА ПОГОВОРИМ

1. Какъв бил Мохамед (с.а.с.) като дете?
2. Подчертай качествата, които красели Мохамед (с.а.с.):

а) силен;
б) разумен;
в) доверен;
г) нетърпелив;
д) искрен
е) послушен.

3. Намери и прочети текста, в който се говори за търпението на Мохамед (с.а.с.).
4. Защо бил наречен Ел-Емин?
5. Можеш ли да откриеш в себе си някои от качествата на Мохамед (с.а.с.)?

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Пратеникът на Аллах веднъж попитал: 
„Искате ли да ви кажа кой от вас ще бъде най-близо до мен в Съдния ден?“. „Искаме“ – отго-
ворили сахабетата. 
Пратеникът казал: „Онзи, който има най-хубав нрав“.

Мохамед (с.а.с.)

Напиши някои от качествата, които са красели нашия Пратеник (а.с.).
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МОХАМЕД (С.А.С.) И ДЕЦАТА

Мохамед (с.а.с.) 
много обичал де-
цата. Обичал да ги 
радва, подарявай-
ки им различни 
неща. Обръщал 
им внимание и 
се грижел за тях. 
Често изтъквал, че 
не могат да бъдат 
добри мюсюлмани 
онези, които нямат 
милост към млади-
те и състрадание 
към възрастните. 
Сърцето му било 
изпълнено с неж-
ност към децата. За 
първи път заплакал 
пред хората на гро-
бищата. Това стана-
ло, когато синът му 
Ибрахим починал. 

Мохамед (с.а.с.) обичал много своите внуци Хасан и Хюсеин и винаги им показвал обич-
та си. При пътуванията си често срещал деца и най-напред поздравявал тях, като им давал 
селям, а след това поздравявал и останалите. Винаги имал време да поговори с децата и да ги 
помилва по косите. Често Пратеникът (с.а.с.) критикувал родителите, които не обръщали 
достатъчно внимание на децата си. При едно събиране заедно с неговия приятел Екра Мо-
хамед (а.с.) целунал двамата си внуци Хасан и Хюсеин, Екра се усмихнал и казал, че той има 
десет деца и че никога не ги е целувал. Мохамед (с.а.с.) го погледал ядосано, след което казал: 
„Който не е милостив, не ще бъде помилван“. 

Един ден Мохамед (с.а.с.) кланял намаз заедно с джемаата в Медина и точно когато бил на 
седжде, дотичал внукът му Хюсеин и се хвърлил на врата му. Мохамед (с.а.с.) не се изправил 
от седждето, докато детето не слязло от гърба му. По-късно сахабетата разказвали, че Моха-
мед (с.а.с.) се задържал толкова дълго на седжде, че си помислили, че нещо се е объркал.
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ДА ПОГОВОРИМ

Как се е отнасял Мохамед (с.а.с.) към децата?
Кого е обичал най-много?
Как са се казвали внуците на Мохамед (с.а.с.)?
Сподели какво най-много ти хареса в разказа.

Мохамед (с.а.с.)

Попълни схемата!
Опиши какво изпитваш към Мохамед (а.с.) след прочетения разказ.

Уважение

Разкажи кога си усетил/а, че твоите родители те обичат. Как си се почувствал/а тогава?

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

„Не е от нас този, който не проявява милост към по-малките и не уважава по-възраст-
ните.“ (Хадис)
„В дженнета има къща, наречена „къща на щастието“. В нея няма да влезнат други ос-
вен онези, които са знаели как да зарадват децата.“ (Хадис)
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ПЪРВИТЕ АЙЕТИ ОТ КОРАНА – „ЧЕТИ!“

Връщайки се от джамията, от теравих, Омер попита майка си:
– Майко, докато бях на теравих в джамията, имамът каза, че утре е най-хубавата нощ в 

годината – Лейлету-л-Кадр. 
– Да, синко, през тази нощ е започнало низпославането на Корана.
– Можеш ли да ми разкажеш как Мохамед (с.а.с.) е приел първото откровение? – по-

пита детето.
– По това време, Омере, хората в Мекка вярвали в идоли. Имали много лоши тради-

ции, постоянно враждували и се избивали помежду си, крадели се, играели комар… 
Мохамед (с.а.с.) често ходел в планината Нур, близо до Мекка, в пещерата Хира. Там се 

усамотявал и размишлявал за величието на творенията и техния Творец. Една нощ през 
месец рамазан, докато бил в пещерата, чул глас: „Чети!“. Това било меляикето Джебраил. 
„Аз не мога да чета“ – отговорил Мохамед.

Джебраил го прегърнал и отново му казал да чете, а Мохамед (с.а.с.) отново отговорил: 
„Аз не мога да чета“. Меляикето го прегърнало по-силно, после го пуснало и казало: 

„ИКРА БИСМИ РАББИКЕЛ-ЛЕЗИ ХАЛЯК“
„ЧЕТИ В ИМЕТО НА ТВОЯ ГОСПОДАР, КОЙТО СЪТВОРИ…“
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– Мохамед (с.а.с.) повтарял тези слова и чувствал как те се вливат в сърцето му – тихичко 
каза майка му. 

Омер дълбоко се замисли и рече: 
– Сега вече знам защо се казва, че месец рамазан е месец на откровението.
– Да, синко, това е било началото на низпославането. Така Мохамед (с.а.с.) станал Пратеник 

на Аллах. Той е изпратен на цялото човечество, за да го изведе от тъмнината към светлината.

Чрез игра на асоциации ще разберем какво сме научили днес.

ИФТАР    ХИРА    ЕМИНЕ

ОРУЧ    ДЖЕБРАИЛ   ПРАТЕНИК

ТЕРАВИХ    МОХАМЕД   ЕЛ-ЕМИН

Първото откровение

Било е рамазан, светъл, топъл ден,
пълни шест месеца, ден след ден,

Мохамед в пещерата Хира на планината,
сам, от мисли завладян…

(…)
Мохамед се изправи, секна му дъхът,

кръвта изстина, сърцето стегна го страхът,
пот по челото му изби, все едно гори,

„Мохамед, чети!“ – Джебраил му нареди.

„Аз не мога да чета“ – прошепна изумен,
а Джебраил отново: „Повтаряй го след мен!“.

И истината, вечна като сбъднат сън,
вля в душата му Свещения Коран.

Мохамед (с.a.с.) започнал да получава откровението през месец Рамазан, когато 
бил на четиридесет години.
Откровението било низпослано от Аллах посредством Джебраил.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
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ДОВЕРЕНИТЕ САХАБЕТА (СПОДВИЖНИЦИ) 
НА МОХАМЕД (С.А.С.)

Поговорете за приятелството и помагането.
Ти имаш ли приятели?
Нуждаем ли се от приятели?

Сахабетата са верни приятели на Пратеника на Аллах (с.а.с.). Дружали са и се съветвали с 
него. Защитавали са Пратеника (с.а.с.) дори с цената на живота си. 

При срещата с него показвали нужното уважение. Пратеникът (с.а.с.) никога не злоупо-
требил с добрината и предаността им към него. Даже често се ядосвал, когато те искали да го 
пощадят при вършенето на някаква работа.

Той ги уважавал по същия начин. Уважавал и мнението им. Помагал им в беда. Винаги бил 
готов да говори с тях. Стараел се и в добро, и в зло да бъдат заедно. 

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

УЧИМ НОВИ ДУМИ

Сахабетата са предани приятели на Мохамед (с.а.с.).
Първите хора измежду приелите исляма били хазрети Хатиджа, съпругата на 
Мохамед (с.а.с.), Ебу Бекир и Зейд ибн Харис.

Сахабета – приятели, сподвижници на Мохамед (с.а.с.).

ДА ПОГОВОРИМ

1. Какви са били приятелите на Мохамед (с.а.с.)?
2. Какви са били обичта и уважението им към Пратеника (с.а.с.)?
3. На какво са били готови заради него?
4. Как се е отнасял Пратеникът (с.а.с.) към тях?
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ЕБУ БЕКИР И АЛИ

ЕБУ БЕКИР

Още от ранно детство Ебу Бекир дружал с Пратеника на Аллах, бил измежду първите, при-
ели исляма без никакво колебание. Той знаел, че Мохамед (с.а.с.) не би го призовал към нещо 
лошо. Бил по-млад с две години от Пратеника (с.а.с.). Сериозен и доверен, с прекрасна реч, 
добри постъпки, уважаван и почитан сред хората.

Приемането на исляма от негова страна станало причина много видни хора да постъпят по 
същия начин. 

Ебу Бекир бил много богат и способен мекански търговец. Без притеснение харчел от имота 
си за откупване от робство и помагане на нуждаещите се. Противопоставял се на онези, които 
тормозели и упражнявали натиск върху Пратеника (с.а.с.). 

Когато неговият баща му казал: „О, синко мой, виждам, че освобождаваш слабите, незначи-
мите и бедните, вместо да освобождаваш силните, значимите и здравите, които да бъдат до теб, 
да ти помагат и да те защитават…“, той отговорил: „Аз искам това, което е при Аллах (дж.ш.)“.
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Ебу Бекир се преселил заедно с Пратеника (с.а.с.). Когато двамата се скрили от мушриците 
в пещерата, видял змия да излиза от една дупка и понеже Мохамед (с.а.с.) бил изморен и зас-
пал, Ебу Бекир затворил дупката с петата си, да не би да излезе и да ухапе Пратеника (с.а.с.), 
докато той спи. 

За него със сигурност може да се каже, че е бил истински и верен приятел на Пратеника 
(с.а.с.).

Попълни схемата!

Доброта

Внимателен

Любов/Обич

ИСКРЕНОСТ

Поговорете за искреността.

ДА ПОГОВОРИМ

1. Какъв е бил Ебу Бекир?
2. Как е харчел богатството си?
3. Какво бил готов да направи за Пратеника (с.а.с.)?
4. Намери и прочети тази част от текста, в която се говори за обичта му към Пратеника (с.а.с.).
5. Имаш ли искрен/а приятел/ка?
6. Опиши какъв според теб е искреният приятел.
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ФАТИМА И ВНУЦИТЕ НА МОХАМЕД – ХАСАН 
И ХЮСЕИН

Обичта на едно момиченце към баща ѝ

Едно благородно цвете на име Фатима
Слава на Създателя за това, че те има

На Пратеника Мохамед дъщеря любима
В мюсюлманските сърца майка незабравима.

Останала последна рожба си ти
Щастие за Пейгамбера била си ти

С хубост, доброта и обич сияела си ти
С Хасан и Хюсеин дарена си ти.

ПРИМЕРИ ЗА ОБИЧТА И СМЕЛОСТТА НА ЕДНА ДЕВОЙКА

Веднъж, докато Мохамед (с.а.с.) кланял при Кябе, една група езичници хвърлили върху ра-
менете му вътрешности от заклано животно. Неговата дъщеря Фатима тогава била на десет го-
дини. Скочила, отишла, махнала мръсотията от баща си и с малкото си и крехко тяло застанала 
пред неверниците, очаквайки тяхното нападение. И четиримата се засрамили и замълчали. 

В друг случай, докато Мохамед (с.а.с.) кланял при Кябе, няколко езичници сложили примка 
на врата му, искайки да го убият. Тогава Фатима извикала за помощ колкото ѝ глас държи. На 
помощ се притекъл един от първите мюсюлмани, хазрети Ебу Бекир, който успял да освободи 
Пратеника (с.а.с.) от примката, но и той бил наранен.

Един ден неверник срещнал Пратеника (с.а.с.) и хвърлил пръст върху главата му. Мохамед 
(с.а.с.) спокойно се върнал вкъщи, а Фатима го почистила, плачейки.

Затова, когато Пратеникът (с.а.с.) виждал сълзи в очите на своята дъщеря, казвал: „Не пла-
чи, миличка, наистина Аллах пази твоя баща“.

ДА ПОГОВОРИМ

1. Какви поуки можем да си извлечем от поведението на хазрети Фатима?
2. Ти как се отнасяш към баща си? Помагаш ли му, когато той се нуждае от помощта ти? 
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ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Хазрети Фатима е дъщеря на ……………………… и ……………………. Тя била 
много привързана към …………………………. много ………………….. баща 
си. Когато неверниците го обиждали и хвърлили мръсотия върху него, тя го 
………………………………………. Фатима била много ………………………….. и 
………………………. девойка.

Хазрети Фатима имала прозвище Ез-Зехра, което означава сияйна.
Била е петото дете на Мохамед (с.а.с.) и хазрети Хатиджа.
Омъжила се за хазрети Али и имали двама сина – Хасан и Хюсеин.

Напиши акростих за хазрети Фатима.

Фатима е петото дете на Мохамед (с.а.с.).

А……………………………………………………………………

Т……………………………………………………………………

И……………………………………………………………………

М……………………………………………………………………

А……………………………………………………………………
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АЛИ – СМЕЛИЯТ ПРИЯТЕЛ

– Ес-селяму алейкум. 
– Алейкуму-с-селям.
– Аз се казвам Али – каза детето.
– А аз се казвам Амар. Колко е хубаво името ти, Али!
– Да, дадено ми е от моите родители, защото така се е казвал племенникът на Мохамед (с.а.с.). 

Знаеш, че Али е израснал в дома на Мохамед (с.а.с.).
– Да, знам нещо, но бих искал да науча повече за него – прошепна Амар.
– Виж, Пратеникът (с.а.с.) много обичал Али, той бил дете с чисто сърце, мил и добър. Пазел сла-

бите и им помагал. Бил скромен, почтен и умен. Слушал Пратеника (с.а.с.) и бил искрен във вярата 
си. 

– Чувал съм, че приел исляма, когато бил на десет години – каза Амар.
– Да – продължи Али, – първият след Хатиджа, съпругата на Пратеника (с.а.с.). Един ден, докато 

Мохамед (с.а.с.) и хазрети Хатиджа кланяли намаз, ненадейно Али ги видял как правят седжде. След 
като Мохамед (с.а.с.) завършил с намаза, Али нетърпеливо го попитал: „На кого се молите?“. „На 
нашия Господар, Създателя – Аллах. Той ме избра за Свой Пратеник и ми заповяда да предам на хо-
рата Неговата заръка“ – отговорил Мохамед (с.а.с.). Али знаел, че Мохамед (с.а.с.) говори истината, 
и веднага повярвал на това, което му казал. 

Амар каза:
– Виждам, Али е приел Аллах за свой Господар и така е станал първото дете мюсюлманин. Сигур-

но е следвал Мохамед (с.а.с.) навсякъде?
Момчето продължи:
– Участвал е заедно с Прате-

ника (с.а.с.) в разпространението 
на исляма. Курейшите решили да 
убият Мохамед (с.а.с.), преди той 
да замине за Медина. Мохамед 
(с.а.с.) тайно напуснал къщата, а 
в постелята му, за да заблуди ку-
рейшите, легнал Али. Много се 
ядосали, когато видели, че Прате-
ника (с.а.с.) го няма.

– Наистина, Али е бил храбро 
дете, след като е бил готов да 
жертва живота си, за да защити и 
спаси Пратеника (с.а.с.) – с възхи-
щение изрече Амар.
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– Бил е смел и готов да се жертва за исляма. Участвал е във всички битки и е показал ог-
ромна храброст. Повалял враговете на Аллах като лъв. Той е четвъртият халиф, владетел на 
мюсюлманите. Бил е справедлив и учен. Изисквал е равенство за всички.

– Ех, как ми хареса това, което ми разказа. Благодаря ти, Али, че ми припомни – каза Амар.

ДА ПОГОВОРИМ

ЗАДАЧИ

1. Хареса ли ти разказът? Защо?
2. Опиши хазрети Али въз основа на това, което прочете.
3. Как е приел исляма?
4. Намери и прочети тази част от текста, в която се изтъква смелостта му.
5. Какво мислиш за вниманието и обичта му към Пратеника (с.а.с.)?
6. Ти имаш ли смел/а приятел/ка?
7. Какво най-много ти харесва в него/нея?

Попълни схемата!

Али е…

Изброй качествата, които са отличавали хазрети Али.

Разкажи ни случка, в която ти си бил/а смел/а приятел/ка.

1. Направете сценка.
2. Може да четете текста, разпределени по роли.
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ХАСАН И ХЮСЕИН – ВЕЧНИТЕ ПРИМЕРИ 
ЗА МЮСЮЛМАНСКИТЕ ДЕЦА

Мохамед (с.а.с.)

Фатима – дъщеря на Мохамед (с.а.с.)

Хасан и Хюсеин – синове на Фатима и внуци на Мохамед (с.а.с.)

МЪДРОСТТА НА ХАСАН И ХЮСЕИН

Внуците на Мохамед (с.а.с.), Хасан и Хюсеин, си играели край една чешма близо до джамията. Тогава 
дошъл един човек и започнал да взема абдест. Деца-
та забелязали, че човекът взема абдест по погрешен 
начин, и веднага измислили план как да го научат да 
взема абдеста правилно. Отишли близо до чешмата, 
поздравили със селям и Хасан казал:

– Чичо, брат ми Хюсеин твърди, че взема абдест 
по-правилно от мен, а аз не съм съгласен с това. Ис-
каш ли да погледаш как си вземаме абдест и да опре-
делиш кой е по-добър?

Човекът се съгласил. 
Пръв си взел абдест Хасан. Казал „Бисмиллях“, 

измил ръцете си до китките.След това изплакнал ус-
тата си, направил гаргара,  после почистил носа си, , 
след това измил лицето си, дясната си, а после и лява-
та ръка до над лакътя, направил месх на главата, след 
това измил врата и ушите и накрая – десния, а след 
това и левия крак до над глезена. След него Хюсеин 
взел абдест по същия начин, а човекът не могъл да 
забележи никаква разлика между двата абдеста. След 
това доволен им казал:

– Мили деца, и двамата взехте абдест по правилен 
и прекрасен начин. Сега виждам, че аз съм вземал аб-
дест по погрешен начин, а вие ме научихте. Аллах да 
ви възнагради! 
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ДА ПОГОВОРИМ

1. Какво са забелязали на чешмата Хасан и Хюсеин?
2. По какъв начин децата са успели да научат човека да взема правилно абдест?
3. Как е приел човекът напътствието от двете деца?
4. Разкажи ти как би постъпил в такава ситуация.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Хасан и Хюсеин са деца на хазрети Фатима и хазрети Али и внуци на Пратеника (с.а.с.).
Мохамед (с.а.с.) е казал: „Хасан и Хюсеин са водачи на младежите в дженнета“.

Напиши качествата, които според теб притежават Хасан и Хюсеин – въз основа на прочетената случка.

Хасан и Хюсеин
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ДА ПОГОВОРИМ

ИСЛЯМСКО ПОВЕДЕНИЕ 
АЛЛАХ ОБИЧА КРАСОТАТА, 
ЧИСТОТАТА И РЕДА

Добри

Чисти Умни

Възпитани

Подредени
ВнимателниПолезни

Отговорни/
точни

Аллах (дж.дж.) обича да сме:

1. Какви трябва да бъдем?

Джамиите са хубави и чисти.
Нашите къщи трябва да се отличават с чистота 

и подреденост.
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Погледнете шадраваните и чешмите, 
от които тече чиста вода!

Да държим на чистотата и 
хигиената!

Аллах е красив и обича красотата. 
Мюсюлманите през целия си живот се стремят към чистота, красота и подреденост.
Аллах дж.дж. обича, когато децата се поддържат чистота, пазят вещите си и се грижат за 

тях.
Аллах (дж.дж.) обича да помагаме на родителите си, като слагаме личните си вещи в своя-

та стая и я поддържаме чиста и подредена.

ДА ПОГОВОРИМ

1. Защо мюсюлманите не влизат в домовете си с обувки?
2. Защо джамиите трябва да са чисти и подредени?
3. Как да поддържаме чистота?
4. Аллах обича ли да сме чисти и подредени? Защо?
5. Опиши ситуация, в която си вземал абдест пред някоя джамия.
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ДОБРОТО ДЕТЕ ПАЗИ ЗДРАВЕТО СИ

ЗДРАВЕТО Е БОГАТСТВО, ЗДРАВЕТО Е ДАР.
ТО Е БЛАГОДАТ ОТ ВЕЛИКИЯ НИ ГОСПОДАР.

ДА СИ ПАЗИШ ЗДРАВЕТО Е ДЪЛГ СВЕЩЕН. 
ПАЗИ ГО, И ЩЕ БЪДЕШ БЛАГОСЛОВЕН.

Чети, попълни и нарисувай!

ОТГОВОРНОТО ДЕТЕ СЕ ГРИЖИ ЗА 

Чистотата                         Здравето                                           Задълженията си

Правилният начин на хранене

Здравето е най-голямото 
богатство, което имаме.

Да благодарим на милия 
Аллах, че сме здрави.

Да се грижим добре за 
Неговия дар.

Пратеникът (с.а.с.) е 
казал: „Аллах ви е дал двете 
най-големи блага: вярата и 
здравето“.
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Чистотата е половината от здравето

Ако се храним здравословно, ще бъ-
дем здрави.
Здравословното хранене означава:
-Да се раним редовно и навреме.
-Да ядем разнообразна храна и да  
приемаме много течности.
 

Ако се разболеем, трябва да се лекуваме и 
да се молим на Аллах (дж.дж.) за оздравяване. 
Аллах (дж.дж.) е дал лек за всяка болест.
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ЧУВСТВАМ, МИСЛЯ, ПРАВЯ

Как ще се държиш при посещение на болен приятел? Подчертай онова, което би направил/а.

1. Ще отправя селям.
2. Ще подготвя подарък за приятеля 

си.
3. Ще остана дълго време при 

посещението.
4. Ще говоря много и високо.
5. Ще окуража приятеля си с думите: 

„С позволението на Аллах бързо ще 
оздравееш“.

6. Ще отправим дуа към Милостивия 
Аллах за оздравяването му.

ДА ПОГОВОРИМ

1. Кой ни е подарил здравето?
2. Защо казваме, че здравето е най-голямото богатство?
3. Какво трябва да знае за здравето всяко дете?
4. Как се грижиш за здравето си?
5. Какво разбираш от израза „По-добре да се предпазиш, отколкото да се лекуваш“?
6. Към кого отправяме дуа за оздравяване?
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ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

Здравето е дар от …………………... За здравето благодарим на Милия ни …………………
Чистотата е ……………………… здравето.
Преди всяко хранене трябва да си ………………………. ръцете, не чакай майка ти да ти 
напомня за това. 
Здравият човек има хиляди мечти, а болният само една – да ……………………….

Запознайте се с момичето Кериме. Тя е отговорно дете. Кериме обикновено се грижи за здравето 
си, но понякога забравя за това и постъпва неправилно. Оцветете кръгчето в зелено, ако постъпката 
на Кериме е правилна, и в червено – ако е погрешна.

Мие зъбите си сутрин, като се 
събуди, след храна и преди сън.

Моли се на Аллах (дж.ш.) за здравето си.

Мие ръцете си само преди ядене.

Не яде плодове и зеленчуци, 
а само сладки неща.
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Преяжда. Редовно прави физически упражнения.

Когато се разболее, ходи на лекар.
Нарисувай и опиши и ти една постъпка, 

важна за опазването на здравето.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Когато си спретнат и чист, ще бъдеш здрав и обичан от Аллах (дж.ш.).
Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал, че чистотата е половината от вярата.
Моли се на Аллах (дж.дж.) и Му отправяй дуа за здравето си.
Дуа за оздравяване: „Ес’елюллахел-азийм, раббе-л арши-л-азийм ен йешфийек“. 
„Моля се на Всевишния Аллах, Господаря на великия Арш, да те излекува“.
Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: „Лекувайте се, когато се разболеете, защото Ал-
лах не е дал нито една болест, за която да не е дал и лек“.
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ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА

ВСЯКО ДЕТЕ НЕКА ЗНАЕ,
ЧЕ ОТ АЛЛАХ ТО ДАР Е.

НЕКА ВНИМАВА, НЕКА СЕ ПАЗИ,
БОЛЕСТ ДА НЕ ГО ПОГАЗИ.

ЗАТОВА ДА ЯДЕ ХРАНА 
ЗДРАВОСЛОВНА,

БЕЗ ДА ПРАВИ ГРИМАСА 
НЕДОВОЛНА.

ЧИСТАТА ХРАНА ДОБРА Е – 
И ТЯ ОТ АЛЛАХ ДАР Е.

За да сме здрави, трябва да се храним със 
здравословна храна, богата на витамини 
и минерали.

Някои от здравословните и полезни 
храни са:
– плодове и зеленчуци, които не са 
пръскани с препарати;
– месо от хелял животно, заклано с 
„Бисмиллях“;
– зърнени храни;
– мляко и млечни продукти.

Преди готвене съдовете трябва да се 
измиват добре. 
Пресните плодове и зеленчуци също 
трябва да се мият преди консумация.

114



vjeronauka_3_ispravke2016 dostampavanje.indd   135 16/06/16   09:59

Аллах (дж.дж.) знае най-добре кое е най-полезно за нашето здраве.
Мръсната храна е вредна за здравето ни.
Аллах (дж.дж.) е забранил да ядем месото на някои животни: на прасето, магарето, 

враната, кучето, жабата, орела, змията.

Как мислите – защо е забранена консумацията на месото на тези животни?

ПОПЪЛНЕТЕ:
Кажете ми как се ………………….......... и аз ще ви кажа какво ………………....... ви очаква.
                                   7, 1, 5, 10, 4, 8, 11                                             9, 6, 3, 11, 2, 11
Няма здравословен ………………........ без здравословна ……………..........
                                        18, 4, 13, 15, 8                                         7, 1, 5, 10, 5
Здравето влиза през …………………….
                                         16, 12, 8, 5, 8, 5

16 – у, 18 – ж, 7 – х, 3 – д, 1 – р, 13 – в, 8 – т, 2 - щ, 5 – а, 10 – н, 4 – и, 12 – с, 9 – б, 6 – ъ, 11 – е,  15 – о, 12 – с

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

„Яжте от благата и вършете праведни дела!“ (ел-Муминун: 51)
Храната е дар от Аллах (дж.дж.) и затова, когато се храним, ние винаги Му благодарим.
Измий ръцете си и кажи „Бисмиллях“ преди хранене.
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МОХАМЕД (С.А.С.) 
ПРИКАНВА ДА СПОРТУВАМЕ

СПОРТУВАЙТЕ – 
ПРАТЕНИКЪТ НИ НАПЪТВА.
ОТ СПОРТА НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ.
РЪЦЕТЕ И КРАКАТА СИЛНИ НАПРАВЕТЕ.
ТИЧАЙТЕ И ПЛУВАЙТЕ.

Спортът е важен за нашето развитие. Той въздейства положително на здравето ни, 
намалява стреса и ни помага да се освободим от отрицателната енергия. Мохамед (с.а.с.) 
е обърнал сериозно внимание на този въпрос. Самият той е обичал някои спортни дис-
циплини като тичане, стрелба с лък, хвърляне на копие и езда. Препоръчал е още от ран-
на младост да се практикуват най-различни спортни дейности. 

Необходимо е да се занимаваме със спорт в нормални граници, като по този начин ще 
пазим здравето си.
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ЗА УСПЕШЕН ДЕН И СПОКОЕН СЪН

ВСЯКА НОЩ И ВСЯКА СУТРИН
МОЛЯ СЕ НА АЛЛАХ ЗА ХУБАВО УТРО.

ЗА УСПЕШЕН ДЕН „БИСМИЛЛЯХ“ ЧЕТА,
А ПРЕДИ СЪН ОТПРАВЯМ МУ ДУА.

В МИСЛИТЕ СИ, АЛЛАХ, НА ТЕБ СЕ МОЛЯ, 
ЗАЩОТО ТИ СИ ВСЕМОГЪЩИЯ.

МОЛЯ ТЕ ЗА ДОБРО, ЗА ЩАСТИЕ И ЗДРАВЕ,
ЗНАМ, ЧЕ ТАКА НЯМА ДА ЗАГУБЯ.

Мохамед (с.а.с.) ни е научил преди лягане и след ставане от сън да правим следното:

ПРАВИЛА ПРЕДИ ЛЯГАНЕ:

– Лягаме си рано.
– Преди сън трябва да вземем правилно абдест.
– Да прочетем сурите ел-Ихляс, ел-Фелак и ен-Нас.
– Да отправим дуа към Аллах (дж.ш.).
– Спим на дясната страна.
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ПРАВИЛА ПРИ СТАВАНЕ ОТ СЪН:

– Ставаме рано.
– След като станем, отправяме дуа към Аллах 

(дж.ш.).
– Мием се, измиваме и зъбите си.
– Обличаме дрехите си за през деня.
– Вземаме абдест и кланяме сабах намаз.

ДОПЪЛНЕТЕ ПОГОВОРКАТА:

Рано ............…., рано …...........

ДА ПОГОВОРИМ

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

1. Как разбираш посочената 
народна мъдрост?

2. Ти по какъв начин се под-
готвяш за сън?

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Дуата след събуждане от сън е: 
ЕЛХАМДУ ЛИЛЛЯХИЛ-ЛЕЗИ ЕХЯНА 
БЕАДЕ МА ЕМАТЕНА ВЕ ИЛЕЙХИН-НУ-
ШУР.
Слава на Аллах, Който ни съживи, след 
като ни умъртви, и при Него ще се върнем.

Ставам в ………………. часа. След това прочитам ……………………………….. След 

като прочета дуата за след ставане от сън, се чувствам ……………………… …………….. 

и денят ми преминава ………………………..

Когато стана от леглото и не прочета нищо, се чувствам ……………………………....

Преди сън правя следното: ……………………………………………………............................

Напиши съчинение с дадените думи: абдест, нощ, Аллах, дуа, спокойствие, душа, приятно сънуване, щастие.
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ДЯСНАТА РЪКА, ДЕСНИЯТ КРАК

С ЛЕВИЯ СИ КРАК МЕХМЕД СТАНА – 
СПРИХАВИТЕ МОГАТ ГО ТОВА.

ПОДИГРАВА ГО ВРАБЧЕТО ОТ КЛОНА:
ПИУ, ПИУ, МЕХМЕД ЛЕВИЧАР!

ЯДОСАН, МЕХМЕД ДА ГО ЗАМЕРИ СКОЧИ 
И ЛЯВАТА РЪКА ОТНОВО ТОЙ НАСОЧИ, 

НО ВМЕСТО ПЕЕЩАТА ПТИЧКА ДА УЛУЧИ,
ПРОЗОРЕЦА НА КЪЩАТА СИ СЧУПИ.

ДА ПОГОВОРИМ

1. Чул/а ли си някой да казва „станал е с левия крак“?
2. Знаеш ли какво означава това?
3. Как мислиш – дали всичко, от което е сполетян Мехмед, е заради това, че е станал 

с левия крак?
4. На теб случвало ли ти се е някога да станеш с левия крак?
5. Ако да, как е преминал денят ти?
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ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Мюсюлманите отдават предимство на дясната страна пред лявата.
Когато се събудиш, най-напред прочети „Бисмиллях“ и стани с десния крак!
Влизай в банята с левия крак, а излизай с десния!
Влизай вкъщи с десния крак!
Когато пишеш, го прави с дясната ръка, освен ако не си левичар.
При обличане с предимство са десните страни.
„Когато се храните, хранете се с дясната ръка и когато пиете, пийте с дясната ръка!“ 
(Хадис)
„Когато обувате обувки, започнете с десния крак, след това левия, а когато се събува-
те, започнете с левия, а после десния.“ (Хадис)

ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

Преди хранене трябва да кажем …………………….. Храня се с ……………………… ... 

С десния крак влизам в ……………………………………… .................................................................

Първо обувам ………………………крак, а след това …………………………........................

Когато се събувам, започвам с ……………………… и след това ………......................................

Вкъщи, в джамията и в училище влизам с ………………………………………........................

Попълнете таблицата!

С  дясната ръка/крак    С  лявата ръка/крак
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ПОВЕДЕНИЕТО ВКЪЩИ И ГРИЖАТА 
ЗА УЧИЛИЩЕТО И УЧИЛИЩНИЯ ДВОР

„Който влиза вкъщи, нека чете следната дуа: „Аллах, моля те за добро при влизането 
и при излизането ни. Влизаме с името на Аллах и излизаме с името на Аллах и на Аллах, 
нашия Господар, се уповаваме“. А след това да даде селям на присъстващите.“ (Хадис)

Домът е най-хубавото и най-важно място, 
там живеем. Обичаме дома си, защото в него 
са родителите ни, братята и сестрите ни. В 
него се къпем, храним се, учим и се забавля-
ваме. В дома е и нашата стая, там са играчките 
ни, леглото, дрехите и учебниците ни. Тук е и 
седжадето с теспих за намаз. Особено прият-
но става гостуването на приятели и близки. 
Когато навън е студено, у дома е топло. Трудно 
е да си представим нашия живот без дом.

За всичко това често благодарим на Милостивия Аллах (дж.ш.). Той ни е дарил с ро-
дители, които усърдно се трудят, за да имаме дом. Дал ни е братя и сестри и прехрана за 
всеки ден. Дарил ни е и обич, за да се грижим един за друг. Ако сме признателни, Той ще 
ни обича и ще ни помага да растем щастливи, да сме добри в училище и полезни вкъщи.

Помисли и отговори
1. Как поддържаш реда вкъщи?
2. Каква работа вършиш у дома? От какво си най-доволен/на?
3. Какво те радва и какво не? Разкажи!
4. Опиши чувствата, които изпитваш от чистотата и подредеността на дома.
5. Преживял/а ли си неприятност заради мръсотия и разхвърляност. Разкажи!
6. Какво правиш, когато се прибереш вкъщи?
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ПОВЕДЕНИЕТО ВКЪЩИ

Чукам на вратата, преди да вляза. При влизане поздравявам със селям.

Помагам в къщната работа.

Емир, бързайки, се прибра от училище. С него беше и 
приятелят му Мирза. Емир беше уморен и много гладен. 
След като се прибра вкъщи, той направи следното:

Отбележи правилните постъпки.
1. При влизане вкъщи прочете дуа и влезе с десния 

крак.
2. Не постави обувките си на правилното място.
3. Поздрави майка си със селям и я запозна с прия-

теля си.
4. Отваряйки вратата, веднага започна да вдига вря-

ва, че е гладен.
5. Постави чантата си на мястото, предназначено за 

нея.
6. Изми ръцете си и покани приятеля си да се нахра-

нят заедно.
7. След ядене не почисти масата.
8. Влезе в стаята на сестра си, без да почука.
9. Спори със сестра си кой е прав.
10. Изпрати приятеля си, когато той си тръгна.

Какво би направил/а ти в ситуациите, 
в които Емир е сгрешил?
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НИЕ СМЕ ЗА РЕДА, А ТИ?

Противоположно значение на думи-
те: 
хаос – ред
Напиши противоположните значе-
ния на посочените думи и изрази:

Нечист 
Неподредено помещение
Разхвърлени неща 
Незачитане на правила
Неподдържане на чист дом 
Непроветряване на помещение 
Ленив 
Невнимателен
Лош 

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ЗАДАЧА

Поддържай реда у дома!
При влизане вкъщи прочети дуата и поздрави със селям!
Бъди внимателен с братята и сестрите си!
Помагай в къщната работа!
При излизане от вкъщи кажи „Бисмиллях“, за да те пази Аллах!

Оцвети подредената стая.
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ГРИЖА ЗА УЧИЛИЩЕТО И УЧИЛИЩНИЯ ДВОР

Поговорете за обичта към училището.

Искаме училището ни да бъде хубаво, чисто и подредено. Но за да го постигнем, трябва да 
знаем 

и спазваме училищните правила.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ:

1. Говорим приятелски, без да вдигаме шум.

124



2. 5. 7.

8. 9.

vjeronauka_3_ispravke2016 dostampavanje.indd   148 16/06/16   09:59

2. Пазим училищното имущество.
3. Седим прилично на стола (не се 
люлеем и въртим).
4. Не тичаме в училище, а ходим 
спокойно.

5. Хвърляме отпадъците 
в кошчето за боклук.
6. Пазим училищния двор.

7. През зимата чистим 
снега.

8. През есента събираме 
листата.

9. -10. През пролетта садим и поддържаме цветята.

ДА ПОГОВОРИМ

1. Как се държим в училище и училищния двор?
2. Защо не тичаме из училището?
3. Кой поддържа училищния двор?
4. Обичаш ли училището си? Защо?

Разкажи ни ти какво си направил/а, за да изглежда училищният двор по-добре.

Направи сам!

Излезте в двора на училището и ако има отпадъци, ги съберете.
Предупреждавайте всички, които не се грижат за училището и рушат училищното имущество.
Създайте екодружество. 
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УЧАСТНИЦИ: Селма, Хамза, Мирза и 
Емир.

Първи ден
(Учениците Селма, Хамза, Мирза и Емир 

са заедно и изпълняват задача. Полезни са, 
весели са и се радват, че знаят как да изпъл-
нят задачата. Химикалката на Селма пада на 
пода, Хамза я вижда и тайно я слага в чанта-
та на Мирза.)

Селма: Къде ми е химикалката?
Хамза: Не знам.
Мирза: Не съм я виждал.
Емир: Погледни добре около себе си.
Селма: Сигурна съм, че беше тук. Да не би някой от вас да е взел химикалката ми?
Мирза: За какво ми е твоята химикалка, ето виж. (Взема чантата си и изважда своите 

неща. Химикалката на Селма изпада на масата. Мирза е изненадан.) Ах, откъде се взе?!
Емир: Мирза, какво е това? Не си искал да я откраднеш, нали?
Селма: Как можа да направиш това?
Хамза: Да, срамота, как можа! (Смее се.)
Мирза (притеснен): Не знам за какво говорите. И представа си нямам откъде се взе.
Емир: Знаеш много добре, че Аллах (дж.дж.) не обича онези, които вземат чуждите неща 

без питане. При мюсюлманите кражбата е грях!
Селма: Даже и лъжеш! Казваш, че не си взел химикалката, а тя е в твоята чанта! (Селма, 

Хамза и Емир си тръгват.)
Селма: Повече не си ни приятел! Няма да говорим с теб!
Мирза (тъжно): Но аз не съм направил нищо!

Втори ден
Мирза: Селма, кълна се в Аллах, че не съм ти вземал химикалката!
Селма (мълчи и обръща глава).
Хамза (притеснен, но не признава, че той е сгрешил, а също се отдръпва от Мирза).
Емир (отдръпва се от Мирза).

ДА ПОЧИТАМЕ И УВАЖАВАМЕ ДРУГИЯ

„Мюсюлмани, пазете се, обичайте се и взаимно си помагайте. Не се обиждайте помежду си, не 
смейте да се ощетявате или нещо да отнемете един от друг!“ (Хадис)
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Трети ден
(Мирза закъснява за училище.)
Хамза (умислен, чувства се виновен): Приятели, знаете ли, че е грях, ако не си говорим по-

между си повече от три дни?
Емир: Знаем.
Селма: Трябва да му простим.
Хамза: Не трябва да прощаваш на него, а на мен!
Емир: Какво говориш? Защо на теб трябва да простим? Ти нищо не си направил.
Хамза: Направих! И се срамувам от това…
Селма: Говори, кажи вече!
Хамза: Поисках да се пошегувам, аз сложих химикалката в чантата на Мирза. Виждам, че 

сгреших, мюсюлманите не трябва да се обиждат един друг, да се наричат с лоши имена, да се 
подиграват с недостатъците на другите. Правете ми хелял, приятели!

Емир: Аллах не обича, когато лъжем и крадем. Хелял да ти е, но какво ще кажем на Мирза?
Селма: И аз ти правя хелял! Как ще погледна Мирза в очите, вече трети ден не му говоря. 

Мюсюлманите не бива да си причиняват това.
(Пристига Мирза.)
Мирза: Ес-селяму алейкум.
Селма, Емир, Хамза: Алейкуму-с-селям.
Селма: Мирза, прави ми хелял! Моля те! Знам, че не си виновен, че не ти си взел химикалка-

та. Хамза ни разказа всичко, искал е да се пошегува на твой гръб. Ти знаеш какъв е Хамза… Не 
е очаквал, че ще се стигне дотук. Срамува се и му е много тежко. 

Мирза: Хелял да е на всички ви! Ние сме приятели и трябва да се уважаваме. Аллах не оби-
ча, когато си причиняваме болка един на друг.

Селма, Емир и Хамза: Много ти благодарим! (Отново са весели и засмени.)

УЧИМ НОВИ ДУМИ 

ДА ПОГОВОРИМ

Хелял – прощаване, прошка.

1. Какво се е случило на Селма?
2. Какво е направил Хамза? Какво мислиш за постъпката му?
3. Какво разбрал Хамза накрая?
4. Изпадал/а ли си някога в ситуация като тази на Мирза, как би се почувствал/а и 

какво би направил/а?
5. Как се отнасяш към приятелите си?
6. Кои качества на твоите приятели най-много ти харесват?
7. Благородството е хубаво и важно качество. Ти какво мислиш за това качество?
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ПОМИСЛИ И ПОПЪЛНИ

1. Никога не се подигравам на чуждите …………………………..
2. Никого не наричам с грозни …………………………………….
3. Мюсюлманинът се стреми да ……………………… скараните мюсюлмани.
4. „Който помогне на брат мюсюлманин в беда, Аллах ще му ………………, когато 

него го сполети беда.“
5. Когато сторим на някого нещо неприятно, трябва да се ……………… и да кажем, 

че съжаляваме за случилото се.

ОТБЕЛЕЖИ ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

1. Уважаваме и почитаме другите:
а) ако ги притесняваме;
б) ако говорим хубави неща за тях;
в) ако ги обиждаме;
г) ако им желаем доброто;
д) ако защитаваме правата и имущество-

то им.

2. Онзи, който почита и уважава другия, е:
а) добър;
б) чувствителен;
в) себичен;
г) лъжец;
д) искрен;
е) благороден.

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

„Мюсюлманин е онзи, от чиито ръце и език са сигурни другите мюсюлмани.“ (Хадис)
Мюсюлманинът обича другия, почита го и му желае доброто, както го желае за себе си.
Постъпвай добре с всеки и Аллах ще те възнагради.

Добра дума железни врати отваря.

Напиши съчинение на тема „Сгреших“ или „Постъпих добре“.
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ПЪТУВАНЕ ИЗ РОДИНАТА
БЪЛГАРИЯ - МОЯТА РОДИНА

ХУБАВА СИ, ТАТКОВИНО, 
ИМЕ СЛАДКО, ЗЕМЯ РАЙ, 

СЪРЦЕ МЛАДО И НЕВИННО 
ЗА ТЕБ ТРЕПКА, ТА ИГРАЙ.

Моята родина е България, в нея се на-
мират много природни и културно-исто-
рически забележителности. Тя е богата на 
равнини, долини, планини, реки, множе-
ство питейни източници и полезни изкопа-
еми. Родината ни има излаз на Черно море. 
България притежава и много исторически 
паметници като мостове, джамии, църкви, 
манастири, часовникови кули, хамами, без-
истени… Моята родина е известна с много-
образното си културно богатство. 

Аз обичам своята родина!
Напиши имената на градовете на карта-

та. (София, Пловдив, Кърджали, Смолян, 
Благоевград, Русе, Шумен, Разград, Си-
листра, Търговище, Видин, Гоце Делчев, 
Плевен, Пазарджик, Добрич)

София

Гербът и знамето на Република България. 
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София, столицата на България!

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

София е най-големият град и столица на Република България. 
Други големи градове са: Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Кърджали, Шумен, Благоевград.
Най-високата планина е Рила, а най-високият й връх е Мусала – 2925 метра.
Най-дългата, изцяло българска река е Искър, а най-пълноводна е река Марица.

ПРОВЕРИ КОЛКО ДОБРЕ ПОЗНАВАШ СВОЯТА РОДИНА!

Покритият мост, построен от Колю Фичето, се намира в    Хасково. 

Най-старата джамия по българските земи е в     Ловеч. 

Вторият най-висок връх в България е      Пловдив.

Най-големият черноморски град е       Вихрен.

Джамията „Мурадие“ (Джумая джамия) се намира в    Варна.
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ДА ПОГОВОРИМ

1. Какво най-много харесваш в своята родина?
2. Разкажи кои природни забележителности си посетил/а в родината си.
3. А кои исторически забележителности си посетил/а?

НАПИШИ ПРАВИЛНО ДУМИТЕ И ПОДРЕДИ 5 ПРАВИЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ.

Основателят на

България

България е

Единсвената

действаща

джамия в София е

Кадъ Сейфуллах Ефенди.

част от 

Европейския съюз

се намира

Столицата

на Република

България

от 2007 година. 

е София.

в континента

Европа.

Българската държава

през 681 г. 

е Хан Аспарух.

ДЕ Е БЪЛГАРИЯ? 
ПИТАТ ЛИ МЕ ДЕ ЗОРАТА 
МЕ Й ОГРЯЛА ПЪРВИ ПЪТ, 
ПИТАТ ЛИ МЕ ДЕ Й ЗЕМЯТА, 
ЩО НАЙ-ЛЮБЯ НА СВЕТЪТ.
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София е столицата и най-големият град 
в България. Тя е 14-ият по големина град в 
Европейския съюз. София е разположена 
в централната част на Западна България, в 
Софийската котловина, и е заобиколена от 
планини: Витоша на юг, Люлин на запад и 
Стара планина на север.

София е основен административен, 
индустриален, транспортен, културен и 
университетски център на страната. Тук се 
намират Българската академия на науките, 
много университети, театри, кина, както и 
Националната галерия и библиотека, На-
ционалните археологически, исторически, 
природонаучен и други музеи. 

Най-ранното запазено в източниците 
наименование на днешния град София е 
Сердонполис. Император Траян офици-
ално дава на града своето родово име, на-
ричайки го Улпия Сердика („сердикийска 
Улпия“), като по-късно то често е съкраща-
вано на Сердика. През четиринадесети век 
градът започва да се споменава и като Со-
фия, от името на съборната църква „Света 
София“.

В София са съсредоточени всички ор-
гани на държавната власт – законодателна, 
изпълнителна и съдебна. В центъра на 
столицата са сградите на Народното съ-
брание, Президентството, Министерския 
съвет и всички министерства.

В София се намира „Баня Башъ джа-
мия“. Построена е от османския архитект 
Мимар Синан по инициатива и с финансо-
вата подкрепа на благодетеля молла Ефен-
ди Кадъ Сейфуллах. Затова в някои източ-
ници джамията се отбелязва и под името 
„Молла Ефенди“ или „Кадъ Сейфуллах“. 

СОФИЯ Е СТОЛИЦАТА И НАЙ-ГОЛЕМИЯТ 
ГРАД В БЪЛГАРИЯ
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На арката над вратата, върху камък 
с боя, е написан текст, който не може 
да се разчете. Под него личи числото 
974, което дава основание да се при-
еме, че тя е построена през 974 г. по 
хиджра (мюсюлманското летоброене) 
или през 1566–1567 година.

ДА ПОГОВОРИМ

1. За какво се говори в текста? 
2. Били ли сте някога в София?
3. Кое е мястото което най-много Ви харесва в гр. София?

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Град София е столицата на България. В София са съсредоточени всички органи на държав-
ната власт. В нея се намира „Баня Башъ Джамия“.

Напиши списък със забележителностите, които трябва да се посетят в гр. София.
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РОДОЛЮБЕЦ

Скъпи деца, днес ще се запознаем с три важни думички: родина, родолюбие и родолюбец, 
които трябва да научим, обикнем и осъществяваме в нашия живот. Защото те са много важни 
и интересни: 

1. Що е родина? Това е страна, място, в което се е родил даден човек, където са се родили 
неговите родители, деди и прадеди. Всички хора по света си имат родина, а нашата родина се 
казва България. Тя е нашата родина, защото ние сме родени тук, тук живеем и се учим. Нашата 
родина се намира в континента Европа, затова ние, освен че сме граждани на България, сме 
граждани и на Европа. 

Нашата родина е разположена в югоизточната част на континента Европа – на Балканския 
полуостров. България е заобиколена от няколко държави, много дълга река, която се нарича 
река Дунав, и красивото Черно море. В нашата родина има хубаво синьо небе, високи и кра-
сиви планини с различни животни и дървета, просторни равнини и пълноводни реки. Има 
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много природни богатства и разнообразен 
животински и растителен свят.

2. Що е родолюбие? Това е обич, дълг и 
отговорност към родината. Всеки човек, 
който е роден в тази красива страна, тряб-
ва да я обича, да пази нейните подземни и 
надземни богатства. Трябва да се грижи за 
горите, като пази гората от пожари и из-
сичане на дърветата, защото те ни даряват 
чист въздух. Да се стремим да засаждаме 
повече дървета, от които се възползваме 
всички ние. Нашият любим Пратеник каз-
ва: „Ако един от вас го завари краят на све-
та и в ръката си има малко дръвче – нека 
го засади“. Това е добър съвет към младия 

мюсюлманин да гради своята родина, а не да 
я руши.

3. Що е родолюбец? Всеки човек – мъж, 
жена или дете – който обича своята родина, 
пази нейните богатства, гордее се със своя-
та държава и я обича и защитава от злото. 
Такъв човек може да се нарече родолюбец. 
Аллах обича децата, които се грижат и пазят 
природата. Затова е чест човек да бъде родо-
любец.

1. Какво означава родина?
2. Как трябва да се грижим за 

родината?
3. Какво казва нашият 

Пратеник за засаждането на 
дръвчетата?

ДА ПОГОВОРИМ
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НАДГРОБНИТЕ КАМЪНИ

Когато минаваме покрай гробища, най-напред забелязваме белите и красиви надгробни 
камъни. Върху тях по принцип са отбелязани основните данни за хората, които са погреба-
ни там. Надгробните камъни свидетелстват за съществуването на мюсюлманския народ и на 
мюсюлманската общност. Когато минаваме покрай тях, ако можем, хубаво е да се спрем и да 
прочетем ел-Фатиха.

ЗАДАЧИ

1. Съберете снимки на надгробни камъни от мюсюлманските гробища в България и 
направете пано заедно с учителя.
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СТАРИТЕ СГРАДИ В ПЛОВДИВ

Предстои ни да опознаем град Пловдив. Той е град с хълмове и река, град с много имена и 
много лица. Малко са подобните градове в България – със старинни и знаменити постройки. 
В него се намира Архитектурно-историческият резерват „Старинен Пловдив“, известен още 
като „Стария град“. С тесните си улици, каменни огради и старинни къщи той съчетава в себе 
си духа на различни епохи.

Градът е обитаван още по времето на 
Римската империя. Най-забележителна 
постройка от това време е Античният 
театър. Той е построен през 90-те годи-
ни на първи век. 

„Имарет джамия“ е построена от Ше-
хабеддин паша през 1444–1445 година. 
Има „високо и безподобно“ минаре със 
зигзаговидна тухлена зидария. Джамия-
та получава името си от свързания с нея 
имарет, където ежедневно раздавали то-
пла храна и хляб на бедните независимо 
от вярата им. В двора на джамията има 
тюрбе, в което е погребан Шехабеддин 
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ДА ПОГОВОРИМ

1. Защо казваме, че Пловдив е старинен град?
2. Какво най-много ви харесва в Пловдив?
3. С какво е известен Пловдив?
4. Виждали ли сте друг град с подобни сгради?

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

„Джумая джамия“ е джамията, в която мюсюлмани-
те се събират за джума намаз.
„Имарет джамия“ получава името си от свързания 
с нея имарет.

Напиши какво си спомняш за Пловдив.

паша. Ако решите да отидете в този 
красив град, не пропускайте да посе-
тите прекрасната „Имарет джамия“.

Това е джамията „Мурадие“. 
Според последните проучвания 
тя е построена от султан Мурад 
II през 20-те или 30-те години на 
петнадесети век, а не от неговия 
прадядо султан Мурад I. Известна е 
още като „Джумая джамия“, защото 
в нея мюсюлманите се събират, за да 
кланят джума намаз. Джамията е с 
размери 40 на 30 метра. Тя е много 
красива, има девет купола, носени 
от четири стълба, разположени в 
центъра на сградата.
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ДЯВОЛСКИЯТ МОСТ

Дяволският мост се намира на 10 км от град Ардино, област Кърджали. Построен е в нача-
лото на шестнадесети век по заповед на султан Селим I като част от път, свързващ Горнотракий-
ската низина с Беломорска Тракия и Егейско море. На мястото на днешния мост някога е имало 
римски мост, част от значимия античен път Виа Егнация, свързващ Бяло море и Тракия през 
прохода Маказа. По нареждане на султан Селим I мостът е възстановен, за да продължат тър-
говските връзки между двата географски района. Той бил известен с името Шейтан кьопрюсю 
(Дяволския мост).

Легендите във връзка с името на моста са няколко: 
1. Уникален мост, който не бил построен от хората, а от невидими сили.
2. Всеки ден преди обяд в отражението на водата под моста се вижда ликът на шейтана.
3. Преди този мост са правени многократни неуспешни опити за изграждане на мост.
Мостът е разположен на 420 метра надморска височина в пролом, ограден от двете страни от 

стръмни склонове, достигащи до 800 метра височина. Дължината му е 56 метра, ширината – 3,5 
метра. Той е трисводест, като на сводовете на страничните му ребра са направени отвори с полу-
кръгли сводчета за оттичане на водата. Височината на централния свод е 11–12 метра, а по ръба 
е запазен каменен парапет с височина 12 см.
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Аз съм Хатидже и чакам с нетърпение 
идването на лятната ваканция, изморих 
се от уроци, изпити и изходни нива…

Очаквам с нетърпение и започването 
на летния Коран-курс, срещата с новата 
госпожа, срещата с приятелките ми там. 
Знам, че ще е вълнуващо, защото ни чакат 

КАК ПРЕКАРАХ МИНАЛАТА ЛЯТНА 
ВАКАНЦИЯ

най-различни игри и забавления, пикници, със-
тезания и надпревари.

Г-жа Айше организира петдневно училище на 
море, записаха се всички деца освен Омер, защо-
то беше болен.

На морето имахме учител по плуване и всич-
ки се научихме да плуваме. Научих се също и да 
кланям намаза – всички кланяхме заедно. Съ-
брах си много миди и раковини.

Като се прибрахме от морето, в Коран-курса 

ни очакваше нова изненада – г-жа Айше 
бе подновила стаята ни за игри. Там ни 
чакаха нови шахове, „Не се сърди чо-
вече“, „Черен Петър“, въжета, обръчи и 
много нови игри.

Освен игрите аз научих пет от кратки-
те сури, прочетох си и задължителните 
книги за училище, защото ни предстое-
ше още едно вълнуващо приключение – 
г-жа Айше бе организирала едноседмич-
но лятно училище на планина.

Малката хижа работеше само за нас, 
всеки ден излизахме в гората, беряхме 
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билки, а г-жа Айше ни разказваше кои от тях за 
какво са полезни, вечер си правехме билков чай 
и си говорехме.

Един ден дори брахме гъби и разбрах как-
ва е разликата между ядливите гъби и техните 
отровни двойници. Слагахме също къщички и 
хранилки за животните в гората.

А когато свърши Коран-курсът, в деня на 
пикника и почерпката, организирана от майки-
те, всички деца получихме подаръци. Аз и при-
ятелката ми Фатме получихме различни книги 
и щяхме да си ги разменим за четене. Накрая 
всички плакахме, толкова много обикнахме 
г-жа Айше, станахме толкова добри приятел-
ки с момичетата… Аз обикнах Аллах, усетих 
Неговата безкрайна обич и милост! Вече знам 
повече за моята религия и съм една горда мю-
сюлманка!

Този летен Коран-курс бе най-прекрасното 
ми изживяване!

След това за две седмици бях на село при 
баба и дядо заедно с майка ми и баща ми.Там 
имат толкова сладки котенца, много молих ро-
дителите ми, докато накрая се съгласиха да взе-
мем едно бяло пухкаво топче, но при условие, 
че аз ще се грижа за него – ще го храня, ще му 
чистя… Аз ще се справя, защото вече съм голя-

мо момиче.
На село се видях с приятелките си и 

си играхме. Но не бяха само игри – по-
магах на мама и баба да правят консерви 
за зимата. Най-накрая направихме от 
вкусната лютеница на баба ми и аз нау-
чих как се прави, защото участвах в при-
готвянето ѝ – мих чушки, пекохме ги с 
мама, после ги белихме… Тогава пригот-
вих и първия си какаов кекс, стана пух-
кав и сладък.

Толкова много неща научих това 
лято, толкова много преживявания и 
приключения!

Научих се да плувам, да познавам 
билките и гъбите, разбрах как се при-
готвя зимнина, направих най-сладкия 
си кекс и получих най-сладкото пухкаво 
котенце!…

Благодаря Ти, Аллах, знам, че това са 
подаръци от Теб!

Ще запомня завинаги тази лятна ва-
канция и чакам с нетърпение предсто-
ящата!

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Ваканцията е време за почивка и забавление, за да може когато дойде 
време за новата учебна година да бъдем готови за нови знания.  
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