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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, обществото 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

Увод

Скъпи ученици,
Слава на Аллах (дж.ш.), ето ни в четвърти клас.
Вече сте по-големи и по-умни. Вашите умове и
души са украсени с полезното знание, получено досега, а сърцата ви горят от обич към Аллах (дж.ш.).
С помощта на Аллах (дж.ш.) вие продължавате напред. Обогатявайте се с полезно знание и винаги вървете по
правия път.
Бъдете търпеливи. Учете религията си с обич и ще бъдете
щастливи.
Бъдете добри мюсюлмани, както и истински синове и дъщери
на своя народ.
Бъдете горди с произхода си и с прекрасните примери на
предците ни.
Съхранявайте в душите си само доброто.
Всичко това не е лесна или временна задача, но вие не сте
сами. Аллах (дж.ш.) ще ви е помощник, а Мохамед (с.а.с.) – непресъхващ извор на мъдрост.
Вашият учител е добър вярващ и искрен приятел, той обича
децата, особено онези, които са добри, послушни и ученолюбиви ученици.
С помощта на Аллах (дж.ш.) заедно ще постигнем целта.
Ес-селяму алейкум!
Авторите
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Вяра
Бисмиллях

Всеки мюсюлманин трябва да започва всичките си дела с „Бисмиллях“. Започвайки ги така,
намерението му трябва да е чисто, а името на Господаря трябва да го вдъхновява и изпълва с
надежда и вяра в Неговата огромна и безгранична милост.
БИСМИЛЛЯХИР-РАХМАНИР-РАХИМ
В ИМЕТО НА АЛЛАХ, ВСЕМИЛОСТИВИЯ, МИЛОСЪРДНИЯ!

Аллах, Аллах, спаси ме и под закрила
от проклетия шейтан измамник вземи ме!
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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!
АЛЛАХУММЕ САЛЛИ ВЕ СЕЛЛИМ АЛЯ СЕЙЙИДИНА ВЕ НЕБИЙЙИНА
МУХАММЕДИН ВЕ АЛЯ АЛИХИ ВЕ САХБИХИ ЕДЖМЕИН!
Аллах, Аллах, благослови
и от Себе си не го дели,
вечен мир му Ти дари
и с всички почести го удостои
нашия водач, прекрасния

Мохамед, Пратеника!
Целия му род и другари,
последователи и асхаби,
Аллах, Аллах, благослови
и винаги с него Ти ни остави!
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Келиме-и шехадет

Ние сме мюсюлмани, а религията ни е ислям. Думата „ислям“ означава покорство на Аллах
(дж.ш.) и на Неговия Пейгамбер. Всички онези, които се покоряват на Аллах (дж.ш.) и на Мохамед (с.а.с.), са мюсюлмани и мюсюлманки. Принадлежността си към исляма потвърждаваме,
като изговорим келиме-и шехадет.
ЕШХЕДУ ЕН ЛЯ ИЛЯХЕ ИЛЛЯЛЛАХ
ВЕ ЕШХЕДУ ЕННЕ МУХАММЕДЕН АБДУХУ ВЕ РAСУЛЮХУ.
Вярвам и потвърждавам, че няма друг бог освен Аллах,
и вярвам и потвърждавам, че Мухаммед е Негов раб и Пейгамбер.

СЪС СЪРЦЕТО СИ
ВЯРВАМ
Със сърцето си вярвам,
с езика потвърждавам:
Няма друг бог
освен единствения Аллах.
Също така вярвам
и с езика потвърждавам:
Мохамед е раб на Аллах
и последният Му Пейгамбер.
Аллах, Аллах, хуваллах
ля иляхе илляллах.
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Слава на Аллах (дж.ш.)!

СУБХАНЕКЕ АЛЛАХУММЕ
ВЕ БИ ХАМДИК
ВЕ ТЕБАРА КЕСМУК
ВЕ ТЕАЛЯ ДЖЕДДУК
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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Не вземай чуждото!

Един ден Мехмед излезе с баща си навън. Беше много горещо и детето много ожадня. Минавайки покрай едно дръвче, Мехмед видя узрели, жълти и сочни круши, които бяха така привлекателни, че силно изкушаваха детето.
Мехмед се спря и каза на баща си:
– Тате, откъсни ми една круша, за да утоля жаждата си.
Бащата укорително го погледна:
– Крушите са чужди! Какво ще каже собственикът, ако ни види?
– Няма да ни види! Виждаш, че няма никой.
– Ех, синко мой, има Някой, който знае и вижда всичко. Той знае дори и мислите ни. Аллах
(дж.ш.) знае и вижда всичко!
Момчето помълча известно време и рече:
– Ах, тате, забравих за това. Добре, че ми напомни.
В този момент собственикът на крушовото дърво застана до оградата и каза:
– Много си чистосърдечен! Да си жив и здрав на баща си! След като си толкова послушен, ела
да ти дам една круша.
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РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
За какво се говори в този разказ?
Как Мехмед е оправдал желанието си за чуждата круша?
Как е реагирал бащата на Мехмед относно изкушението на
сина си?
Какво е казало детето накрая?

ПОСТЪПКИТЕ ГОВОРЯТ ЗА ЧОВЕКА
Детето е невъздържано – обзето от желанието си, то не мисли за последствията от
вземането без позволение на нещо чуждо.
Дори когато баща му го предупреждава,
че крушите са чужди, то настоява да
извърши онова, което си е наумило.
Намери в текста изреченията, с
които детето убеждава баща си, че
могат да откъснат круши.
Как бащата успява да убеди детето, че не можем да извършим нищо,
без да ни види Аллах (дж.ш.)?
Намери в текста изречение, с
което бащата предпазва детето от
погрешна и лоша постъпка.
Какъв е бащата за детето?
Защо бащата не забранява категорично и веднага на детето вземането на
нещо чуждо?
Как бащата напомня на сина си, че Аллах наблюдава всичко?
Как би постъпил твоят баща в такава ситуация?
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ИЗРАЗЯВАНЕ НА ЛИЧНОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ, ПОРОДЕНО ОТ РАЗКАЗА
Децата понякога обичат да ходят в чужди градини и да берат плодове.
Разкажи как е завършило всичко това, ако ти си имал подобна
случка.
Как е реагирал собственикът на овошките и как е реагирал баща ти, когато е разбрал
за това?
Когато коментираш с приятелите си някаква случка, имай предвид следния хадис:
„ВСИЧКИ ХОРА ГРЕШАТ, А НАЙ-ДОБРИТЕ ИЗМЕЖДУ ГРЕШНИЦИТЕ СА ОНЕЗИ, КОИТО ИСКРЕНО СЕ ПОКАЙВАТ И ПОСЛЕ СТРАНЯТ ОТ ГРЕХА..“

ЗАПОМНИ И ПРАКТИКУВАЙ
За да не попадаш в подобна ситуация, често чети следната дуа:
АЛЛАХУММЕ ЕИННИ АЛЯ ЗИКРИКЕ ВЕ ШУКРИКЕ ВЕ ХУСНИ
ИБАДЕТИК!
Аллах мой, помогни ми да Те споменавам постоянно, винаги да съм
Ти признателен и да Ти служа по най-добрия начин!
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Разказ за Русе

Русе е като топло гнездо
Дядо често ми разказваше истории за красотата на старинния град Русе, за това, че
градът е съществувал още по времето на траките, а названието му по римско време е било
Сексагинта Приста (Пристанище на шейсетте кораба). Разказваше ми още за природните
красоти на Русе, за река Дунав, за джамиите с минарета, за многобройните сгради – паметници на културата. Слушах дядовите разкази и мечтаех за деня, когато ще отида в Русе
и ще видя Дунава и корабите, плаващи в него.
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Един ден дядо ми каза: „Хайде, Зехра, ставай, отиваме в Русе! Нека ти покажа един
красив град на България“. Думите на дядо ме зарадваха толкова много, че без малко да
политна от щастие. „О, Аллах – помислих си, – наистина ли ще видя синевата на Дунава
и красивите сгради, за които дядо ми е разказвал?!“
По волята на Аллах стигнахме до Русе, дядо ми ме разведе из града, разходихме се по
кея, седнахме на една пейка и се загледахме във водите на Дунава. Радвах се, че сме на мястото, чието посещение очаквах с години. „Русе, дядо, е като топло гнездо“ – прошепнах
тихо.

О, Аллах, как се увиват облаците, докато се състезават с Дунава…
Нищо в живота не се случва случайно. Тази красота е от благодатта на Аллах. Аллах е
красив и обича красотата. Той награждава Своите раби с красотата на творението.
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УЧИМ ЗА ПРИРОДАТА ОТ КОРАНА И ХАДИСИТЕ
„Земята е на Аллах. Дава я Той в наследство на когото пожелае
от Своите раби.“ (ел-Араф: 128)
„Когато мюсюлманин засади дръвче или засее посеви и от тях се
хранят човек, птица или животно, то на него му се записва като садака.“ (Хадис)

РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
За какво се говори в този разказ?
Коя девойка разказва за красотите на Русе?
Какво се споменава специално?
Какви забележителности се изброяват в разказа?
За какво размишлява девойката, вглеждайки се в синевата на
Дунава?
Истории, породени от преживявания през лятната ваканция
Сигурни сме, че и ти помниш някоя вълнуваща случка, която си преживял през
ваканцията. Разкажи я и открий в нея присъствието на сътвореното от Аллах (дж.ш.).
Ти знаеш и можеш, бъди търпелив и упорит. Аллах (дж.ш.) е най-добрият ти помощник. Ако си добър художник – нарисувай преживяното.
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Не вземай онова, което не ти принадлежи!
(Разказ въз основа на рисунките)

Пред тебе е изобразен разказ в рисунки.
Внимателно разгледай всяка рисунка и разкажи какво виждаш.
След третата рисунка разкажи всичко най-подробно.
Поговорете за смисъла и поуката от разказа.
За да направите правилно заключение от посочените рисунки, имайте
предвид следните слова: „…и човек ще има само онова, за което
се е постарал“ (ен-Неджм: 39).
16

Хармонията и синхронът на планетата

БАЩА И СИН
Тръгнали баща и син към съседно село. Скоро синът се
уморил и седнали да си починат под сянката на една палма.
Докато детето лежало по гръб, забелязало червените фурми на стъблото на палмата. Попитало
баща си:
– Тате, защо Аллах дава такива малки плодчета
фурми на такова голямо дърво, а дините, които са
толкова големи са на слабо и тънко стъбло, което
не може да носи плода си? Не е ли по-логично динята да расте на палмата, а фурмата – на крехкото
стъбло на динята?
Бащата погледнал сина си, без да му каже нищо, а
синът се отпуснал и задрямал.
Изведнъж задухал силен вятър, палмата започнала да се
огъва и една узряла фурма паднала върху носа на задрямалия
син. Детето се събудило и уплашено погледнало баща си.
Баща му казал:
– Сине, бъди признателен на
Аллах, че не е отредил дините
да растат на мястото на фурмите.
Арабска народна
приказка
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ВСИЧКО В ПРИРОДАТА НИ ПРИКАНВА ДА РАЗМИШЛЯВАМЕ
Колко пъти заставаме замислени и унесени пред величествения
пример при изгрева на слънцето, което изпраща лъчите си на земята, за да може живата природа да расте и да се развива!
Възхищаваме се и на пурпурната руменина при залеза на слънцето, което бавно потъва в далечния хоризонт.
Нощта приспива със спокойствието си след ден, изпълнен с работа.
Аллах ни посочва знамения за добрата подредба на света.
От всичко блика могъществото на Аллах, всички Го възхваляват и прославят.

РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
За какво се говори в тази приказка?
Защо бащата и синът седнали под палмата?
Какво забелязало детето на дървото?
До какво заключение стигнало то?
Защо бащата не отговорил веднага на неговия въпрос?
Как се убедило детето във величието на реда, който Аллах (дж.ш.) е установил
на земята?
НЕИЗБРОИМИ СА БЛАГАТА НА АЛЛАХ
„Той е, Който подчини за вас земята, затова ходете из нейните краища и яжте
от Неговото препитание! Към Него е завръщането.“ (ел-Мулк: 15)
„И не рушете по земята, след като е в порядък! И Го зовете със страх и копнеж! Милостта на Аллах е близо до добродетелните.“ (ел-Араф: 56)

НАУЧИ И ПОТЪРСИ ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОКОЛО СЕБЕ СИ
„Ще им покажем Нашите знамения по хоризонтите
и в тях самите, додето им се изясни, че това е истината.“
(Фуссилет: 53)
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Уважение към учените и науката

Известният учен Мохамед ибн Хазм бил учител в двореца на халифа. Учителят не виждал
добре и затова халифът заповядал на синовете си да го водят, където пожелае.
Един ден учителят влязъл в стаята за хранене, халифът бил там, станал взел каната с вода,
полял на учителя да си измие ръцете и го завел до софрата с храна.
По време на храненето халифът попитал учителя знае ли кой му е помогнал да си измие
ръцете. И тъй като Мохамед ибн Хазм не знаел, му казал, че той е този, който му е помогнал.
Учителят се изненадал, а след това рекъл:
– Предводителю на вярващите, Аллах да те дари с уважение, така както ти уважаваш науката, и да те дари с голяма почит в Съдния ден.
Уважението към учените е уважение към науката.
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РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
За какво се говори в този разказ?
Защо халифът заповядал на синовете си да придружават
своя учител, където той поиска?
По какъв начин силният халиф оказал почит и уважение към учителя?
Как учителят се отблагодарил на халифа?
ТРУДОЛЮБИЕТО И СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ЗНАНИЯ СА ЖЕЛАНИ КАЧЕСТВА
Полезният човек цени труда. Най-полезният човек е онзи,
който работи, и онова дете, което учи старателно.
Ти как планираш деня си? Колко време прекарваш, учейки,
и колко ти остава за останалите задължения? Кои са твоите основни
задължения?
ЗНАНИЕ И БОГАТСТВО
С учене се придобива знание.
Знанието е светлина, а незнанието – мрак.
Възпитанието и науката облагородяват нашите сърца, нашия ум
и ни украсяват с най-прекрасните качества.
Как трябва да се отнасяме към учените хора?
РАЗБРАХ И ЩЕ СЕ ПОГРИЖА
Ученият човек е уважаван от всички.
Бъди прилежен ученик и всички ще те обичат и уважават, а Аллах (дж.ш.)
щедро ще те възнагради.
На Сюлейман (а.с.) му било предложено да избере едно от следните
блага: богатство, царство или знание. Той избрал знанието, а знанието му спечелило
царство и богатство.
Как е станало това?
ЗАПОМНИ
„Икра бисми раббикел-лези халяк…“
„Чети в името на твоя Господар, Който сътвори…!“
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Аз вярвам в единствения Аллах

Аз вярвам в единствения Аллах,
Който създава и унищожава.
Който вечен е, постоянно жив е
и на Когото човек се възхищава.
Аз вярвам във всички меляикета,
които Аллах възхваляват,
невидими са те за човека,
вечно Му служат и Го прославят.

И в книгите на Аллах аз вярвам,
в тях са мъдрите Му доводи
и истината на Единствения
към вечното щастие ни води.

И в пратениците вярвам,
които Всемогъщия посочи,
цялото човечество
в правата вяра да насочат.
И в Съдния ден вярвам,
когато човекът, грешникът застане
пред Всевишния съдия Аллах
присъдата си да приеме.

И вярвам също така,
че с волята на Всемогъщия
всичко става и се движи.
Един Аллах е Вечноживия.
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Това, че не виждаме нещо, не означава,
че то не съществува

МЕЛЯИКЕТАТА СА НЕВИДИМИ ТВОРЕНИЯ
Мюсюлманите вярват, че
Аллах (дж.ш.) е Творец и Господар на всичко, което съществува. Създал е от пръст човешкото тяло и след това е вдъхнал
душа в него.
Той ни е дал лице, ръце, крака, уши, очи, тяло, способност
да се храним, да пием, да се движим, да размишляваме, учим и
още много други блага, които
са както видими, така и скрити
за очите ни.
Едно от благата, с които
нашият Господар ни е дарил,
е въздухът, който постоянно
вдишваме. Ние не го виждаме,
но знаем със сигурност и сме убедени в съществуването му.
Заедно с това цялата вселена е изпълнена с различни вълни, чрез които слушаме радио,
гледаме телевизия и разговаряме по мобилните телефони, и въпреки че не ги виждаме, те са
навсякъде около нас.
Едно от специалните блага от нашия Господар, което не виждаме, но е около нас, е светът
на Неговите меляикета – духовни създания, които Аллах (дж.ш.) е създал от нур (светлина) и
ги е натоварил с най-различни задължения. Меляикетата не живеят като хората, защото те не
се хранят, не пият, нямат пол, не изпитват никакви желания и не се изморяват. Те изпълняват
всяка заповед на Аллах (дж.ш.) и са Му покорни в абсолютно всичко. Меляикетата изключително много обичат да присъстват на места, където се чете Коран, след това да посещават места, където хората се събират за намаз с джемаат и да споменават заедно своя Господар. Една от
основните им задача е да пазят рабите на Аллах (дж.ш.), вярващите, които са Му покорни и
да се молят за тяхното опрощение.
Меляикетата са най-различни, а броя им го знае само Всевишният Аллах. Те са натоварени
с различни задачи.
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ЧЕТА, РАЗМИШЛЯВАМ, РАЗБИРАМ
Как Аллах (дж.ш.) е създал човешкото тяло?
С какво ни е дарил Аллах (дж.ш.)?
Какво би станало, ако Аллах (дж.ш.) ни лиши дори само от едно от
благата, с които ни е дарил?
Ние не ги виждаме в пространството, но то е изпълнено с вълни. Откъде знаем за
това?
Изброй някои по-специални блага от нашия Господар.
Какво представляват меляикетата? Посочи някои от качествата им.
От какво са създадени те?
Къде и защо предпочитат и обичат да присъстват меляикетата?
Коя е основната им задача?
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Синко, меляикетата те пазят!

Джемал се подготвяше за училище
и с поглед търсеше майка си, за да отправи селям, преди да тръгне. Когато
я видя, щастливо извика:
– Ес-селяму алейкум, майко!
Майка му го помилва по главата,
отговори на селяма и допълни:
– Меляикетата да те пазят, синко!
В училище Джемал постоянно
размишляваше над майчините слова
и веднага щом се върна вкъщи, я попита:
– Майко, кои са меляикетата?
– Меляикетата, синко, са невидими духовни същества, които се намират навсякъде около нас.
– Как така, майко? Какво правят?
– Аллах (дж.ш.) е натоварил меляикето Джебраил с доставянето на
откровението от Аллах (дж.ш.) на
пратениците. Джебраил е първото по
важност меляике.
– Как се казва онова меляике, което леля Зейнеб постоянно споменава?
– Това е Азраил. Той идва при човека в часа на смъртта му. Има и други
меляикета – Мункир и Некир. Те разпитват човека след смъртта: кой е неговият Господар, кой
е Неговият пратеник и коя е религията му. Това, че леля Зейнеб често споменава меляикето
Азраил, въобще да не те притеснява. Тя винаги говори така, когато понастине малко.
Заедно с тези меляикета има и такива, които са задължени и ангажирани поединично с всеки човек. Кирамен Кятибин са меляикетата, които записват всяко човешко дело, независимо
дали е добро, или лошо.
– Майко, леля Зейнеб често споменава и Исрафил. Каква е неговата отговорност?
– Задачата на меляикето Исрафил е да духне два пъти в рога. Когато духне първия път, всичко живо ще умре освен онези, които Аллах пощади. Когато духне втория път, всички ще бъдат
съживени.
– Майко, колко велик е Аллах (дж.ш.), Който е сътворил този свят в хармония и е задължил
меляикетата да се грижат стриктно за този ред!
– Прав си, синко, това е поука за онези, които имат разум.
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Промените в природата са от мъдростта
на творенията на Аллах (дж.ш.)
Разказ въз основа на рисунките, посочени по-долу.

РАЗГОВОР ЗА ГОДИШНИТЕ ВРЕМЕНА
Разгледайте рисунките на годишните времена.
Как изглежда природата през пролетта? Аллах (дж.ш.) с мъдростта Си
е създал най-подходящи условия за всичко. Дал е обилни валежи
и подходяща температура за покълване на семето и растежа на растенията.
Разгледай рисунката за пролетта и разкажи къде прозира мъдростта на
създаденото от Аллах (дж.ш.).
Как изглежда природата през лятото?
Какво помага на плодните растения да растат и да дават вкусни плодове?
Как изглежда природата през есента?
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ЖИВИТЕ СЪЩЕСТВА И ГОДИШНИТЕ СЕЗОНИ
През пролетта птиците, отлетели
към топлите страни, се завръщат, свиват гнезда, снасят яйца и очакват своите
малки.
Кой помага на птиците да свият гнезда на безопасни и сигурни места?
Кой показва пътя на птиците, които отлитат през есента, за да могат да се
върнат от далечните места в старите си
гнезда?
Помислете – какво би станало с птиците, които трябва да отлетят, ако през
зимата останат по нашите места?
Какво би станало с мечката, ако остане будна през зимата?
Защо тя не би могла да си намери
достатъчно храна под дълбокия сняг?
Как е възможно живо същество да
съществува толкова дълго време без храна и вода?
Какво би се случило с пчелите, ако
през зимата излязат от кошерите? Кой
ги е научил да поддържат необходимата
температура в кошера?
До какво заключение ни водят съвършенството и хармонията между отделните сезони и живите твари?
„И няма по земята твар, препитанието на която да не е от
Аллах. Той знае нейното обиталище и хранилище. Всичко е в
ясна книга.“ (Худ: 6)
„Не виждат ли те птиците,
покорни [да летят] в небесния
простор? – Само
Аллах ги крепи.
В това има
знамения за
хора вярващи.“
(ен-Нахл: 79)
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Създаденото от Аллах (дж.ш.)
се вижда навсякъде около нас

Орелът и пчелата
Видя орелът как пчелата търпеливо събира мед
и гордо ѝ рече:
– Горката, колко ти е
трудно и изморително с
толкова работа! Вие сте
хиляди в кошера, а цяло
лято правите пита. Кой
ще забележи какво си
направила?
Наистина
не разбирам – какво те
кара да работиш толкова много? Ще изчезнеш,
работейки, а след себе си
няма да оставиш никакви следи. Колко голяма
е разликата между теб и
мен! Аз се рея навсякъде
из простора. Птиците не
смеят да мръднат от земята, защото ги е страх от
острите ми нокти.
Трудолюбивата пчела
отвърнала на орела:
– Почит и уважение
към теб! Аз съм се родила
да работя за общото благо
и не търся никаква слава
за труда си. Горда съм, че
в тази пита има и от мен
поне една капка мед.
Народна басня
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РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
Кои са героите в тази басня?
Защо орелът казва на пчелата, че няма да остави никакви следи
след себе си?
Кажи кой е прав и обясни защо!
Пред нас има много задачи. Не можем да смогнем да свършим всичко,
успехът е в екипната работа. Обоснови се!
Какво означава да се държат другите в страх и подчинение?
Как размишлява пчелата за живота?
Защо тя казва, че се е родила за общото благо?
С какво се хранят пчелите?

И пчелите са доказателство,
че са създания на Аллах (дж.ш.)
Пчелите са изключително полезни насекоми. Те
летят от цвят на цвят и правят най-здравословната,
най-вкусната и най-сладката храна на света. Къде живеят пчелите? Обясни!
В Свещения Коран за пчелите се казва: „И внуши
твоят Господар на пчелите: „Вземете си жилища
сред планините и по дърветата, и в онова, което
[хората] градят! После яжте от всички плодове и
следвайте пътищата на вашия Господар, улеснени
[за вас]!“ Излиза от стомаха им питие с различен
цвят. В него има изцеление за хората. В това има
знамение за хора премислящи.“ (ен-Нахл: 68–69)
НАБЛЮДАВАМ, РАЗМИШЛЯВАМ, СТИГАМ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заедно със свои приятели от класа посетете някой пчелар, наблюдавайте как пчелите внасят прашеца в кошера и поговорете с
пчеларя за техния труд. Поговорете и за смисъла от работата
в екип. Освен хората много животни и твари обичат меда. Какво е подарил А л л а х
(дж.ш.) на пчелата, за да пази меда, който събира? Аллах (дж.ш.) е Милостив и Милосърден Владетел, Той е подредил този свят с мъдрост.
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И насекомите са доказателство,
че Аллах (дж.ш.) е Създателят

МРАВКАТА
Мравките са най-интересните и най-чудни животинки. Известни са около 14 000 вида
мравки. Те живеят в добре организирани и различни по численост гнезда и колонии. В едно
гнездо могат да живеят от няколко десетки до няколкостотин хиляди мравки. Мравките
живеят в свои мравуняци, които приличат на малки планини. В една колония обикновено
има една майка, която снася яйца и така увеличава общността на мравките. Мравките работници се грижат за майката и за яйцата, които тя снася.
Мравката може да носи товар, който надвишава теглото ѝ. Ако е много по-тежък, тогава се съюзяват няколко мравки и заедно носят товара. Ако мравките бъдат възпрепятствани от някаква цепнатина в земята, тогава няколко от тях се вкопчват
и правят здрав мост, по който преминават
останалите мравки.
Има различни видове мравки. Един вид са известни като
мравки, които отглеждат
гъби. Този вид мравки засяват гъби в мравуняците си,
от които след това се храни
цялата колония.
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РАЗГОВОР ЗА МРАВКИТЕ
Защо мравките са интересни насекоми?
Каква е организацията в обществото на мравките?
Как изглеждат мравуняците? Опиши ги.
От колко членове може да бъде една колония сред мравките?
Кой е задължен да увеличава броя на мравките?
По какъв начин мравките си помагат помежду си в носенето на товар
или при преодоляването на някаква пречка?
Колко вида мравки се споменават в този текст и защо са наречени така?

РАЗМИШЛЯВАМ И СТИГАМ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кой е дарил дребните мравки със сила, за да могат да носят товар,
по-голям от собственото им тегло?
Кой е научил мравките да организират живота в своята колония?
Всичко това ни насочва към Всевишния Творец и Неговата мъдрост в сътворяването.
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„Веднъж един пратеник на Аллах бил ухапан от мравка. Той заповядал да се изгори целият мравуняк. Заради това бил укорен от
Всевишния Аллах със следните думи: „Нима заради това, че те
е ухапала една мравка, ще изгориш една цяла общност, която
прославя Аллах?“ (Хадис)
„Нашият Господар е Онзи, Който дава на всяко нещо облика
му, после го напътва.“ (Та-ха: 50)
„И няма нещо, което да не прославя Неговата възхвала. Ала
вие не разбирате прославата им.“ (ел-Исра: 44)
„И няма твар по земята, нито птица, летяща с крилата си,
без да са в общности, подобно на вас.“ (ел-Енам: 38)

ПРОУЧИ И ОПИШИ
Когато излезете на излет с учителя си по религия, намерете мравуняк, наблюдавайте го и си отбележете всичко, което сте забелязали. Когато отидете на училище, напишете доклад за стройната организация при мравките.
Не забравяйте да опишете и впечатленията си от хармонията, която Аллах
(дж.ш.) е създал.
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Съвършенството при създаденото
от Аллах (дж.ш.)

ВЯТЪРЪТ
АХМЕД, ТОЗИ ВЯТЪР ПРОВАЛИ ИГРАТА НИ!
САМО НЕ ЗНАМ ОТКЪДЕ СЕ ПОЯВИ…

ИРФАН, НАУЧИХМЕ
ТОВА ОТ БЛИЗКИТЕ СИ.
ВЯТЪРЪТ Е ДВИЖЕНИЕ
НА ВЪЗДУХА НАД
ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ.

СЕТИХ СЕ: КОГАТО ВЪЗДУХЪТ СЕ ЗАТОПЛИ,
ТОЙ СЕ РАЗПРОСТИРА, СТАВА ПО-ЛЕК И СЕ ИЗДИГА НАВИСОКО, А СТУДЕНИЯТ ИДВА НА НЕГОВО
МЯСТО. ПРИ ТАКИВА ДВИЖЕНИЯ НА ВЪЗДУХА СЕ
ОБРАЗУВА ВЯТЪРЪТ.

РАНА, В КОЙТО СЕ
СПОМНИХ СИ ЗА АЙЕТА В КО
ПРАЩА ВЕТРОВЕТЕ
КАЗВА: „ТОЙ Е ОНЗИ, КОЙТО
ЯТА МИЛОСТ. КОКАТО БЛАГОВЕСТИЕ ПРЕД СВО
К, НИЕ ГО НАСОЧВАГАТО ПОНЕСАТ ТЕЖЪК ОБЛА
АМЕ ТАМ ВОДАТА,
МЕ КЪМ МЪРТВА ЗЕМЯ И ИЗЛИВ
ПЛОДОВЕ“.
И ИЗВАЖДАМЕ С НЕЯ ВСЯКАКВИ
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АХМЕД, ТОВА НАИСТИНА ПОКАЗВА, ЧЕ ВСИЧКО,
СЪЗДАДЕНО ОТ АЛЛАХ
(ДЖ.Ш.), Е СЪВЪРШЕНО.

ПОЛЕЗНИЯТ РАЗГОВОР
Какво представляват полезните разговори?
За какво са си говорили Ирфан и Ахмед?
Какви са техните разговори – полезни или безполезни?
Ти какви разговори провеждаш с приятелите си от класа?

ПИШИ И РИСУВАЙ ЗА ПОЛЕЗНИТЕ РАЗГОВОРИ
Най-вероятно във вашия клас има ученик, когото Аллах (дж.ш.) е дарил с дарбата да
рисува хубаво. Заедно, във вид на комикси, изобразете един полезен разговор. Нека всяка
група да залепи на табло направеното и да обясни нарисуваното и написаното.
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Кръговратът на водата в природата –
доказателство за хармонично устроения свят

ДЕТЕТО: Тате, откъде има толкова дъжд на небето?
БАЩАТА: Синко, под влиянието на слънчевата топлина водата се изпарява от океаните, моретата, езерата и реките. Когато водната пара се издигне много високо, се охлажда и сгъстява, а
след това се образува облак, от който пада дъжд, градушка или сняг. Така, под формата на дъжд,
водата се връща на земята и отново се изпарява.
ДЕТЕТО: Това ми е ясно, но, татко, как успява водната пара да се издигне толкова високо?
БАЩАТА: Водната пара е по-лека от въздуха и затова се издига нависоко.
ДЕТЕТО: Значи, тук най-важна е топлината на слънцето?
БАЩАТА: Слънцето е важно, но ако няма вятър, как тогава облаците ще се движат в различни посоки във въздуха?
ДЕТЕТО: Значи, вятърът, слънцето и облаците се сработват много добре, за да можем ние да
живеем?
БАЩАТА: Така е, ако не валяха дъжд и сняг, въздухът щеше да се замърси и да стане отровен.
Такъв въздух би бил опасен за човешкия живот.
ДЕТЕТО: Това означава, че ако не валеше дъжд, хората, животните и растенията не биха могли да съществуват на земята.
БАЩАТА: Точно така, синко, всичко това ни говори за Аллах (дж.ш.), Който е създал човека,
а след това му е осигурил вода, светлина, растения и животни, за да се възползва от тях.
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ЗАПОМНИ
„Той е, Който стори слънцето блясък и луната – сияние, и я
отмери по фази, за да знаете броя на годините и изчислението. Аллах сътвори това само с мъдрост. Той разяснява
знаменията на хора знаещи.“ (Юнус: 5)
„…и подчини за вас слънцето и луната – усърдни [в движението
си], и подчини за вас нощта и деня…“ (Ибрахим, 14: 33)
ПОТЪРСИ И ДРУГИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ПРИРОДАТА
Около нас е пълно с доказателства за хармонично устроения свят.
Потърси и други явления в природата, които предизвикват възхищение.
Разговаряй за тях с приятелите си от класа.
Ако не можете да се справите сами, помолете учителя по религия да ви помогне.

35

Доказателства в сътвореното

ВСИЧКО НА ЗЕМЯТА Е ВЗАИМНОСВЪРЗАНО

НАБЛЮДАВАЙ, РАЗМИШЛЯВАЙ, ГОВОРИ!
Като стимул за разсъждаване нека ти послужат айетите от Корана:
„И мъртвата земя е знамение за тях. Ние я съживяваме и изваждаме от нея зърно, от което ядат. И създаваме там градини с палми и грозде, и сторваме там да бликнат извори, за да
ядат от техните плодове и от онова, което със своите ръце
придобиват. Не ще ли бъдат признателни?“ (Ясин: 33–35)
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Плодовете са доказателство
за творението на Аллах (дж.ш.)

Растенията са „фабрика“ за производство на храна
Растенията имат „фабрика“ за производство на храна, това са листата им. Листата
на дръвчетата допринасят за производството на храна, както и за това плодовете им
да бъдат вкусни.
Някои плодове са много сладки, защото листата извличат необходимите съставки
от земята и въздуха. Всяка част от растението приема вода и храна, точно както всяка
част от човешкото тяло приема определено количество кръв, която сърцето изпомпва. Дървото няма помпа, как тогава течността се движи в стъблото?
Науката все още не е отговорила на този въпрос. Има много теории за това, но нито
една от тях не е предоставила правилен отговор на въпроса.
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РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА

Ти как си представяш „фабриката“ за производство на храна, създадена в растителния свят?
Кой е Създателят на тайнствената „фабрика“?
С какво биха се хранили хората и животните, ако нямаше листа,
които да подпомагат „производството“ на храна?
Какво мислиш – как се движи течността в дървото?
Растенията дишат посредством малки отвори на листата, които не могат да се видят с просто око. Без слънчевата светлина, без вода и въздух растенията не могат
да растат и да дават вкусни плодове.
Разкажи как дърветата прочистват въздуха!

РАЗМИШЛЯВАМ И ОПОЗНАВАМ
Кой е предвидил и осигурил всичко, от което се нуждаем?
Погледай зелените листа на дървото и запечатай в мислите си
снимката на благодатта на Всевишния Аллах.
Какво ни дарява чрез милостта Си Аллах (дж.ш.) от недрата на земята?
Посочи няколко примера от това, което те заобикаля, в които си
припознал могъществото в сътвореното от Аллах.
ЗАПОМНИ И ПРИЛОЖИ
Размишлявай за природата и тайните, които тя крие, защото това
е пътят към вярата.
Размишляването и търсенето на истината се намира дълбоко в сърцето.
Нека следният айет от Корана ти послужи като повод за размишляване и разговор с приятелите от класа: „Господарю наш, Ти не си сътворил това
напразно. Пречист си Ти!“ (Ал-и Имран: 191)
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Взаимната връзка в хранителната верига

Дъждът пада и напоява земята.
Растенията посредством корените си поемат водата,
която им е необходима за развитието.

След като дъждът спре и слънцето изгрее, растенията
с помощта на светлината, водата и въздуха произвеждат храна в зелените си листа.

Животните не могат сами да си произвеждат храна.
Някои животни са тревопасни и се хранят само с
растения. Ако животните са месоядни, тогава се
хранят с месото на други животни. Всички животни
пият вода и дишат въздух.

ЗАПОМНИ
Всичко това е доказателство за съществуването на Мъдрия Творец, Който установява ред навсякъде.
„И изсипваме от небето вода с мяра, и я съхраняваме в земята, и
несъмнено можем да я отнесем.“ (ел-Муаминун: 18)
„С нея Той за вас изважда посевите и маслините, и палмите, и гроздето, и всички плодове. В това има знамение за хора премислящи.“ (ен-Нахл: 11)
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Как се храни човекът?

Човекът не може да създава това, от което приготвя храната си.
Той се храни с различни видове растения и животни.
Разкажи как човек достига до хляба въз основа на следващите рисунки.

ПОМИСЛИ И РАЗКАЖИ
Как човек осигурява вода на своя организъм?
Как диша човекът?
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Хелял и харам

Полезни храни и напитки
Полезни храни и напитки

Хелял по принцип
Спечелени по хелял начин

Вредни храни и напитки
Вредни храни и напитки

Харам по принцип
Спечелени по харам начин

„И яжте от онова, което Аллах ви е дал за препитание – разрешено, приятно! И бойте се от Аллах, в Когото вярвате!“
(ел-Маиде: 88)

41

Храни и напитки – хелял и харам

ХЕЛЯЛ

ХАРАМ

„Кажи: „Не са равностойни скверното и приятното, дори да ти
е харесала многото скверност. И бойте се от Аллах, о, разумни
хора, за да сполучите!“ (ел-Маиде: 100)
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Аллах (дж.ш.) се грижи
за всяко Свое създание

ЛОВУВА

ЯДЕ

ЛОВУВА

ЯДЕ

ЛОВУВА

ЯДЕ

ХРАНИ

ДАВА

РАЗГОВОР ВЪРХУ РИСУНКИТЕ
Разгледай рисунките и разкажи как Аллах (дж.ш.) се грижи за
Своите творения.
Спомни си за подобни примери и разговаряй за тях с приятелите от класа.
Нарисувай няколко примера от хранителната верига.
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Всичко се случва според волята
на Аллах (дж.ш.)

Хранителната верига
ОХЛЮВЪТ МЕТЕ
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Обкръжени сме от доказателства
за съществуването на Аллах (дж.ш.)
Живата и неживата природа ни подсказват
за съществуването на Аллах (дж.ш.)

ТЕ ПРЕДЧУВСТВАТ
1. Когато паякът се спотаи в центъра на паяжината си и кротува, означава, че скоро времето
ще се развали и ще вали обилен дъжд. Ако
паякът усърдно плете нова мрежа, това значи,
че времето ще бъде хубаво.
2. Когато жабите се разквакат и излязат от водата, означава, че скоро ще вали.
3. Когато кълвачът „барабани“ мелодично, няма
да има дъжд. Ако издава звуци и крясъци, означава, че скоро ще вали.
4. Ако видите лястовиците да летят високо,
няма да има дъжд. Когато лястовиците летят
ниско, скоро ще вали, а преди дъжд ниско
има много насекоми и лястовиците се хранят
с тях.
5. Преди дъжд пчелите се прибират в кошерите.
6. Преди дъжд няма да видим и пеперуди по
ливадите. Те търсят сигурно място и чакат
дъждът да спре.

КОМЕНТИРАЙ СЪС СЪУЧЕНИЦИТЕ СИ
Организирайте в класа разговор на тази тема.
Кой е научил паяка да се оттегля в центъра на мрежата си, за да
очаква лошото време и дъжда?
Как се случва преди дъжд жабите да квакат?
Кой е подучил кълвачът да променя тона на „пеенето“ си според
предстоящото време?
Защо лястовиците летят ниско преди дъжд?
Какво правят пчелите и пеперудите преди дъжд?
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Заобиколени сме с послания
от Аллах (дж.ш.).

ИМЕНАТА НА АЛЛАХ (ДЖ.Ш.)
ЧРЕЗ 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 НЕСТЕИН.
ИХДИНЕ-С-СИРАТАЛ МУСТЕКИМ.
СИРАТА-Л-ЛЕЗИНЕ 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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Прекрасните имена на Аллах

АЛЛАХ Е ВСЕМИЛОСТИВ И МИЛОСЪРДЕН!
Името Ер-Рахман означава милостта на Аллах (дж.ш.), с която Той дарява всичките Си творения – тези, които са Му покорни, и тези, които са Му непокорни. Тази милост на Аллах се отнася
за всички блага в природата, които е създал за нуждите на хората. Всички хора дишат въздух,
пият вода, слънцето грее за всички, хранят се с житни култури, месо и зеленчуци.
Никой не е лишен от този вид милост на Аллах (дж.ш.). Съответно това име на Аллах –
Ер-Рахман, в превод означава Милостив и Всемилостив.
Името на Аллах – Ер-Рахим, се отнася за специална милост на Аллах, която е само за онези,
които са Му покорни. Това е специален вид внимание и грижа от страна на Аллах (дж.ш.) към
тях. В съответствие с това името на Аллах Ер-Рахим на наш език може да се преведе като Милосърден и Всемилосърден.
Името Ер-Рахман е по-специфично от Ер-Рахим. Никой не може да носи това име освен Всевишният Аллах, а името Рахим се ползва и от хората. При нас, в България, обичайно това име е
женско – Рахиме, което означава „жена, която е особено милостива“.
Третото име на нашия Господар, споменато в сура ел-Фатиха, е Ел-Мелик. На наш език тази
дума означава Владетел и Господар. Но по отношение на Аллах (дж.ш.) има много по-широко
значение и може да се преведе като Владетел на всички и всеки, Господар на всичко, Всевладеещ.
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От съкровищата на Свещения Коран
Сура Масад

БИСМИЛЛЯХИР-РАХМАНИР-РАХИМ
ТЕББЕТ ЙЕДА ЕБИ ЛЕХЕБИВ ВЕ ТЕББ.
МА ЕГНА АНХУ МАЛЮХУ ВЕ МА КЕСЕБ.
СЕЙЕСЛЯ НАРАН ЗАТЕ ЛЕХЕБ.
ВЕМРАЕТУХУ ХАММАЛЕТЕЛ ХАТАБ.
ФИ ДЖИДИХА ХАБЛЮМ МИН МЕСЕД.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Погинаха и двете ръце на Ебу Лехеб! И той погина!
Не го избави неговият имот и онова, което е придобил.
Ще гори в огън с пламъци той –
и жена му, носещата дърва.
На шията ѝ ще има въже от сплетени влакна.
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Имало е човек на име Ебу Лехеб

Ебу Лехеб бил чичо на Пратеника на Аллах Мохамед (с.а.с.). Той бил женен за Умму Джемил,
сестра на вожда на езичниците Ебу Суфян. Ебу Лехеб и неговата съпруга били жестоки врагове
на Пратеника (с.а.с.). Той не можел да понесе детето на неговия брат, което било останало сираче след смъртта на родителите си, да бъде пред него. Той и съпругата му разпространявали
лъжи за Мохамед (с.а.с.), клеветели го и предизвиквали омраза срещу него. Разказва се, че съпругата на Ебу Лехеб събирала тръни и ги хвърляла на пътя, когато оттам минавал Пратеникът
на Аллах.
Ебу Лехеб се разболял от проказа и бил изолиран в пустинята. Проказата е тежка кожна болест. Съпругата му обедняла, а веднъж когато се връщала с дърва на раменете си, минавайки по
някакъв зид паднала. Била намерена увиснала с ленено въже около врата ѝ.
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След голямото поражение на курейшите при Бедир Ебу Лехеб умрял като неверник, а
Всевишният Аллах подпомогнал Мохамед (с.а.с.) и увенчал мисията му с успех.
Така предсказанието в Корана за края на тези двама врагове на Мохамед (с.а.с.) се сбъднало напълно. Това е едно от доказателствата за истинността на Корана, който е низпослан
на Пратеника (с.а.с.) от Всевишния Аллах и е предупреждение за всички онези, които нападат и обиждат Мохамед (с.а.с.).
Най-значимата поука, която трябва да си извлечем от примера с Ебу Лехеб, е, че не трябва
да се държим горделиво спрямо другите деца: защото те са бедни или защото си нямат родители, или пък – Аллах да пази – да завиждаме на онези, които са по-успешни и по-способни
от нас в нещо. За да не ни сполети наказание от Аллах (дж.ш.), както се случило с Ебу Лехеб
и съпругата му.

РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
Кой бил Ебу Лехеб?
Защо Ебу Лехеб и съпругата му били върли врагове на Пратеника
(с.а.с.)?
Какво хвърляла по пътя Умму Джемил, когато оттам минавал Пратеникът (с.а.с.)? Защо?
Защо Ебу Лехеб не успял да понесе поражението на курейшите?
Какво се случило с Ебу Лехеб и неговата съпруга?
Каква поука трябва да си вземем от примера с Ебу Лехеб?
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Сура ен-Наср

БИСМИЛЛЯХИР-РАХМАНИР-РАХИМ
ИЗА ДЖАЕ НАСРУЛЛАХИ ВЕЛ ФЕТХ.
ВЕ РАЕЙТЕН-НАСЕ ЙЕДХУЛЮНЕ ФИ ДИНИЛЛЯХИ
ЕФВАДЖА.
ФЕСЕББИХ БИХАМДИ РАББИКЕ ВЕСТЕГФИРХ
ИННЕХУ КЯНЕ ТЕВВАБА.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Когато дойде подкрепата на Аллах и победата,
и видиш хората да встъпват на тълпи в религията на Аллах,
прославяй своя Господар с възхвала и Го моли за опрощение!
Той винаги приема покаянието.
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Призивът в исляма е успял

Сура ен-Наср е низпослана на
Мохамед (с.а.с.), след като той постигнал най-големия успех в живота си. Неговата мисия се увенчала с
огромен успех, особено в родния му
град Мекка. Целият Арабски полуостров приел исляма. Хората на групи встъпвали в религията на Аллах.
На Прощалния хадж в местността
Арафат присъствали над сто хиляди
поклонници – негови последователи. Тази сура е предизвестила скорошното му преселение и завръщане при Всевишния Господар – Аллах
(дж.ш.).

НЕ ДОПУСКАЙ УСПЕХЪТ
ДА ТЕ ВЪЗГОРДЯВА!
В моментите на най-големи успехи в
нашия живот не бива да забравяме своя
Господар, Който ни е дарил със здраве,
разум и физическа възможност, за да можем да постигнем този успех. При всеки
наш успех трябва да сме Му признателни
и да Го възхваляваме, и да търсим прошка, ако случайно забравим за Него. Той
приема всеки, който се обърне към Него.
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Из живота на пейгамберите
Пейгамберът Идрис (а.с.)

Пйгамберът Идрис (а.с.) е живял във времето между Адем (а.с.) и Нух (а.с.). Поради тази
причина няма много данни за него. Знае се, че и той, както и останалите пратеници, приканвал хората към правата вяра, казвал им какво е позволено и какво е забранено, показвал
им как да служат на Аллах, казвал им какво ще се случи, ако човек бъде непокорен към Господаря. Разказвал на хората за Адем (а.с.) и Хавва и за онова, което ги сполетяло, след като
вкусили от забраненото дърво.
Предава се, че Идрис (а.с.) е първият, който започнал да пише с перо и да се занимава с
наука. Предава се също, че на пръстена му било изписано: „Побеждава се с търпение и вяра
в Аллах“.
Казва се, че той е първият, който започнал да шие дрехи. Преди него хората се завивали
с животински кожи.
Според някои древни предания Идрис (а.с.) е първият, който научил хората да строят
градове.
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Предава се, че следните мъдрости са изречени от
Идрис (а.с.):
Най-добрият начин човек да изрази признателността си към Аллах за даденото от Него е да дава на другите.
Избягвайте нечистата печалба.
Душата живее чрез знание и мъдрост.
Не завиждайте на хората за това, което имат, защото те ще му се радват за кратко.
Който премине границата на позволеното, нищо няма да може да го задоволи.
Идрис (а.с.) е баща на дядото на Нух (а.с.), имал е повече добри дела от всички хора заедно
по това време и Аллах (дж.ш.) го „издигнал на високо място“, както се казва в Корана.
РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
Кога е живял Идрис (а.с.)?
Защо няма много данни за него?
Как е поучавал хората Идрис (а.с.)?
Каква стойност имат писането и ученето при Аллах (дж.ш.)?
Какво разбираш от мъдрите думи на Идрис (а.с.): „Душата живее чрез
знание и мъдрост“?
Какво било написано на пръстена на Идрис (а.с.)? Обясни тази мъдрост и я подкрепи с пример.
Въз основа на кои данни, посочени в текста, научаваме, че Идрис (а.с.) е учел хората
на умереност и смирение?
НЕ ЗАВИЖДАЙТЕ НА ХОРАТА!
Какво е казал Идрис (а.с.) за завистта?
Защо хората не трябва да завиждат за богатството?
В какво се крие истинската стойност?
Какво се случва с онзи, който премине границата на позволеното?

АЛЛАХ (ДЖ.Ш.) ВИЖДА ВСИЧКО
Аллах (дж.ш.) е възнаградил Идрис (а.с.) за добрите дела и в айет от
Корана казва: „И го въздигнахме Ние на извисено място“.
Кой е най-добрият начин да се изрази признателност към Аллах
(дж.ш.) за онова, което Той ни дава?
По какъв начин благодариш на Аллах (дж.ш.) за благата, с които те
обсипва?
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Пратеникът Нух (а.с.)

Аллах (дж.ш.) пожелал да изпрати Нух (а.с.) при неговия народ. Между тези хора имало
богаташи и първенци, но Аллах (дж.ш.) предпочел него за пратеник, а не някой друг. Защото
Той знае кой ще оправдае доверието Му и ще понесе тежестта на пратеничеството.
Нух (а.с.) бил добър и благороден, умен и милостив. Бил искрен и доверен, Аллах (дж.ш.)
го избрал за пратеник и му низпослал:
– Напътствай своя народ, за да не го сполети голямо наказание.
И Нух (а.с.) започнал да говори на своя народ:
– Аз наистина съм пратеник, на когото трябва да се доверите.
Някои от хората отговорили на тези думи:
– Този пък кога стана пратеник?
– Той е човек също като нас, като дете си играеше с нас и сега изведнъж започна да говори,
че е Пратеник на Аллах.
– Нима Аллах не можа да намери някой друг?
– Нима са измрели всички хора, та Аллах предпочете този бедняк?
– Ако Аллах е искал да ни изпрати пратеник, нашите предци щяха да ни кажат.
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Нух (а.с.) търпеливо призовавал своя народ да вярва и да служи на Аллах, и да изостави вярата в идоли. Но само малцина му повярвали. Гордостта на богаташите и първенците от неговия
народ им попречила да повярват.
След това Аллах (дж.ш.) им се разгневил, лишил ги от дъжд и им намалил от земните блага.
– Народе мой – казал Нух (а.с.), – ако бяхте повярвали, Аллах (дж.ш.) щеше да е доволен от
вас, да спре това наказание, да ви даде дъжд и да ви дари с плодове и жита.
РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
За кого се говори в тази история?
Защо Аллах (дж.ш.) е избрал за пратеник Нух (а.с.), а не някой от
първенците и богаташите от неговия народ?
Какво очаква Аллах (дж.ш.) от пратениците?
Какъв е бил Нух (а.с.)? Изброй някои от характерните му черти.
Какво заповядал Аллах (дж.ш.) на Нух (а.с.), след като го избрал за пратеник?
ОТНОШЕНИЕТО НА БОГАТАШИТЕ И ПЪРВЕНЦИТЕ КЪМ НУХ (А.С.)
Как народът на Нух (а.с.) приел напътствието от Аллах (дж.ш.)?
С какви думи обиждали Нух (а.с.)?
Аллах (дж.ш.) обяснява тези постъпки със следните слова:
„О, горко на рабите! Не идва при тях пратеник, без да се подиграят с него“ (Ясин: 30).
ПРОУЧВАНЕ НА ПРИЗОВАВАНЕТО ОТ НУХ (А.С.)
Посочи словата, с които Нух (а.с.) е приканвал своя народ да вярва и
да служи на Аллах (дж.ш.)?
В какво са вярвали хората по времето на Нух (а.с.)?
Кой е повярвал в призива на Нух (а.с.)?
Какво е попречило на богаташите да бъдат покорни?
По какъв начин Аллах (дж.ш.) е започнал да наказва непокорните?
Защо Аллах (дж.ш.) е намалил земните блага на горделивите?
ЗАПОМНИ И ПРИЛОЖИ В РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛИТЕ СИ ОТ КЛАСА
Аллах (дж.ш.) казва за пратениците:
„Нима не ви обземаше надменност всеки път, щом пратеник
ви донасяше онова, което душите ви не желаят? И някои отрекохте, а други убивате.“ (ел-Бакара: 87)
Посочи примери, в които някои горделивци са отхвърлили посланичеството на последния Пратеник на Аллах.
Говори за това с приятелите си. Нека подкрепят твърденията си с цитати от книги, които са чели.
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Корабът на Нух (а.с.)

Нух (а.с.) постоянно приканвал своя народ да вярва и да служи на Аллах (дж.ш.), но хората
не повярвали. Не престанали да се молят на идоли и не се обърнали към вярата на Аллах. Тогава
Аллах (дж.ш.) низпослал на Нух (а.с.):
– От твоя народ няма да повярва вече никой освен тези, които са повярвали.
След като Нух (а.с.) отново ги призовал, те отново му казали:
– О, Нух, вече ни предупреди и предупрежденията ти станаха много. Ако казваш истината,
нека ни застигне това, за което ни предупреждаваш.
Натъжен заради постъпките им, Нух (а.с.) се обърнал към Аллах (дж.ш.):
– Господарю мой, не оставяй на земята нито един неверник.
Аллах (дж.ш.) приел дуата му и решил да накаже неговия народ с потоп, но също така искал
да спаси Нух (а.с.) и вярващите, затова заповядал на Нух (а.с.) да започне да строи голям кораб.
А неверниците му казвали:
– Всичките ти дела са безсмислени.
Наказанието на Аллах (дж.ш.) застигнало неверниците. Завалял обилен дъжд, а навсякъде от
земята извирала вода, хората започнали да се давят. Аллах (дж.ш.) казал на Нух (а.с.) да вземе със
себе си хората от своето семейство и от своя народ, които са повярвали, както и по една двойка,
мъжко и женско, от всички видове животни. Нух (а.с.) изпълнил заповедта. Всички създания
бягали от наказанието на Господаря, но спасението било само при Него.
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Нух (а.с.) имал син, който бил с неверниците. Той го видял по време на потопа и го повикал:
– Синко, ела с нас и не бъди с неверниците!
– Ще се покатеря на планината – казал синът му, – там ще се спася от потопа.
Нух (а.с.) се помолил на своя Господар с думите:
– Той е от моето семейство, Твоето обещание е истина, а Ти си Най-мъдрият!
Но Аллах (дж.ш.) не гледа потеклото, а делата. Той не приема застъпничеството за езичниците, защото езичникът не е от семейството на пратеника, дори да става въпрос за сина на Нух
(а.с.). Аллах (дж.ш.) предупредил Нух (а.с.) с думите:
– О, Нух, той не е от твоето семейство. Неговото деяние не е праведно. И не Ме питай за
това, за което нямаш знание! Поучавам те да не бъдеш от невежите.
След което станало така, както Аллах (дж.ш.) бил пожелал, а именно Нух (а.с.) и неговите
последователи слезли спасени от кораба, а неверниците погинали и нито земята, нито небесата плакали за тях.
Аллах (дж.ш.) благословил потомците на Нух (а.с.), които се размножили и изпълнили земята. От тях се образували народи, измежду които имало пратеници и владетели. Нека е салеват и селям на Нух (а.с.).
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РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
Нух (а.с.) непрекъснато предупреждавал своя народ. Но хората не
се обърнали към вярата в Аллах, а продължили да вярват в идоли.
Какво низпослал тогава Аллах (дж.ш.)?
Посочи изречение от текста, от което да се вижда, че гордостта е заела
много високо място сред народа на Нух (а.с.).
Аллах (дж.ш.) се отзовал на призива на Нух (а.с.) и решил да накаже непокорния народ.
Какво наказание отредил Аллах (дж.ш.) за народа на Нух (а.с.)?
Какви поуки можем да си извлечем от историята за Нух (а.с.), когато става въпрос за
нашето отношение към Пратеника Мохамед (с.а.с.), който Аллах (дж.ш.) е избрал за
Свой Пратеник за нас?
КОРАБЪТ НА НУХ (А.С.)
Защо Аллах (дж.ш.) заповядал на Нух (а.с.) да построи голям кораб?
Как са коментирали враговете на Нух (а.с.) това, че той строи кораб?
Какво наказание застигнало неверниците?
Защо Аллах (дж.ш.) заповядал на Нух (а.с.) да качи на кораба всички
вярващи от своя народ и от своето семейство, както и от всеки вид
животни по една двойка (мъжко и женско)?
СИНЪТ НА НУХ (А.С.) В РАЗГАРА НА ПОТОПА
Защо синът на Нух (а.с.) не бил качен на кораба?
Посочи думите, с които Нух (а.с.) се обърнал към сина си.
Какво отговорил синът му?
Защо Аллах (дж.ш.) не приел застъпничеството на Нух (а.с.) за неговия син?
Защо Аллах (дж.ш.) казал на Нух (а.с.), че синът му не е от неговото
семейство?
С чия благословия последователите на Нух (а.с.) се размножили по земята?
Какви станали хората от поколението на Нух (а.с.), след като се спасили?
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Из живота на Пратеника Мохамед (с.а.с.)
Раждането на Мохамед (с.а.с.) и израстването му

В зората на пролетта, на 20 април 571 година, понеделник, Амине родила син и му дали името Мохамед (с.а.с.), което означава „хвален, похвален“. Дотогава в цяла Арабия не е имало такова
име. Дядо му Абдулмутталиб много се зарадвал, че има внук, което, след смъртта на неговия син
Абдуллах, му подействало като мехлем на рана.
По това време Мохамед (с.а.с.) бил поверен на Халиме, бедна, но милостива и благородна
жена.
Мохамед (с.а.с.) се чувствал спокоен и щастлив в нейните ръце.
Когато го взела да се грижи за него, Халиме забелязала, че откакто започнала да му дава да
суче, кърмата ѝ се увеличила. Изненадана от това, казала: „Много деца съм кърмила досега, но
никога не съм имала толкова много кърма. Това дете сигурно е благословено. Чувствам, че ще ми
донесе много късмет и щастие. Колко искате да го задържа?“. Абдулмутталиб отвърнал: „Нека
остане при вас, докато не заякне и не проходи. Но, моля те, идвай по-често при нас, виждаш, че
майка му много го обича и ще бъде много тъжна без него“.
Мохамед (с.а.с.) растял добре при Халиме, а когато навършил пет години, тя го върнала на
майка му. Абдулмутталиб и Амине били доволни от състоянието на Мохамед (с.а.с.), благодарили на Халиме и щедро я възнаградили за положения труд.
Завръщането на Мохамед (с.а.с.) изпълнило къщата с радост. Амине решила да посети близките си роднини в Медина и да покаже на сина си къде е погребан баща му. При завръщането от
Медина Амине се разболяла и починала.
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Мохамед (с.а.с.) бил на шест години. След смъртта на Амине за Мохамед (с.а.с.) започнал да
се грижи дядо му Абдулмутталиб. А след неговата смърт грижата за него поел чичо му Ебу Талиб.
Мохамед (с.а.с.) бил на 12 години, когато заедно с чичо си пътувал до Дамаск. В град Бусра познатият свещеник Бахира забелязал, че един облак постоянно се движи над кервана и го предпазва от
слънцето. По-рано свещеникът бил чел в книгите, че облаците правят сянка само над очаквания
пейгамбер. Затова приготвил изобилна храна и поканил търговците от Мекка на трапезата си.
Когато търговците пристигнали, свещеникът попитал пътува ли още някой с тях, а те му отговорили, че има още едно дванадесетгодишно дете. Когато дошъл и Мохамед (с.а.с.), той бил затрупан с въпроси, а след яденето, с треперещ и развълнуван глас, свещеникът повикал Ебу Талиб и
роднините му и тихичко им казал: „Това е последният Пратеник!“.
РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
Каква е основната причина, поради която Абдулмутталиб изключително се зарадвал от раждането на Мохамед (с.а.с.)?
Защо новородените деца по онова време били поверявани на
жени, живеещи извън Мекка, които да се грижат за тях?
Как се е казвала дойката на Мохамед (с.а.с.)?
Защо Халиме е казала, че Мохамед (с.а.с.) е благословено дете?
Посочи и други примери, от които се вижда, че Мохамед (с.а.с.) е бил по-специално
дете.
МОХАМЕД (С.А.С.) ПРИ МАЙКА СИ АМИНЕ
На колко години бил Мохамед (с.а.с.), когато се завърнал от дойката
в дома си?
На колко години бил Мохамед (с.а.с.), когато останал без майка?
Кой започнал да се грижи за Мохамед (с.а.с.) след смъртта на майка му?
Какво станало с него след смъртта на дядо му?
ОТКРИТИЕТО НА СВЕЩЕНИКА БАХИРА
Защо дванадесетгодишното дете Мохамед (с.а.с.) е пътувало до
Дамаск заедно с чичо си?
Как свещеникът припознал Мохамед (с.а.с.) като последния Пратеник на Аллах (дж.ш.)?
ПРЕРАЗКАЖИ ТЕКСТА НАКРАТКО
Внимателно прочети текста и след това накратко го разкажи.
Внимавай, като разказваш, да не пропуснеш някоя важна подробност.
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Младежките години на Мохамед (с.а.с.)

Мохамед (с.а.с.) имал примерно поведение. Неговите връстници прекарвали времето си в
игри и забавления, като той също се включвал към тях., нито пък участвал в подобни сбирки с
тях. Най-приятно му било да наблюдава красотата на природата. Възхитен от нея, размишлявал
за величието на Твореца, за красотата и хармонията, които Той е създал.
Под мирното и чисто небе на Арабия Мохамед (с.а.с.) се грижел за голямо стадо овце. Небе,
на което луната и звездите сияели и се откривала превъзходна гледка. Занимавал се с това, за да не
стои без работа и да не бъде в тежест на чичо си.
Бил точен стрелец с лък и добър ездач. На Червено море се научил да плува. В борбата, известен спорт в този регион по онова време, бил много по-добър от останалите. След преселението в
Медина, в по-късните години от своя живот, Мохамед (с.а.с.) победил най-добрия борец по тези
места. Бил изключително силен и смел, същевременно бил проницателен и умен младеж.
Често размишлявал за своята земя и своя народ. Бил много тъжен и притеснен от факта, че хората се молят на предмети, идоли от дървета, глина и камък. Мохамед (с.а.с.) често казвал: „Трябва
да има Създател на всичко това, Всемогъщ създател, Единствен, достоен хората да Му служат“.
Неговият висок морал, добро поведение и мъдрост, които във всеки един момент показвал,
станали причина той да бъде почитан и уважаван. Това изключително проличавало, когато Мохамед (с.а.с.) понякога се занимавал с търговия. Той разказвал на клиентите за качеството на стоката, която продавал. Затова хората в Мекка го нарекли ес-Садик – Искрения, и ел-Емин – Доверения.
„Право на детето при неговите родители е да го научат на Книгата на Аллах, на стрелба с
лък, на плуване и чисто, хелял, наследство.“ (Хадис)
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РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
Какви качества красели Мохамед (с.а.с.)?
Защо Мохамед (с.а.с.) обичал да наблюдава природата, вместо да се
забавлява с връстниците си?
Каква поука можем да си извлечем от факта, че Мохамед (с.а.с.) припечелвал като дете, грижейки се за стадо овце?
Какви способности придобил Мохамед (с.а.с.) през младежките си години?
В коя дисциплина Мохамед (с.а.с.) бил изключително добър?
Какво можем да научим от това?
За какво размишлявал Мохамед (с.а.с.) още в младежките си години?
Защо Мохамед (с.а.с.) бил наречен ес-Садик и ел-Емин?

НАУЧИ ДУАТА
Мохамед (с.а.с.) имал вродена храброст, решителност и жертвоготовност. И въпреки това, като Пратеник на Аллах (дж.ш.), постоянно отправял следната дуа:
„АЛЛАХУММЕ ИННИ ЕУЗУБИКЕ МИНЕЛ ХЕММИ ВЕЛ ХАЗЕНИ, ВЕ ЕУЗЮ БИКЕ МИНЕЛ АДЖЗИ ВЕЛ КЕСЕЛИ, ВЕ ЕУЗЮ БИКЕ МИНЕЛ
ДЖУБНИ ВЕЛ БУХЛИ, ВЕ ЕУЗЮБИКЕ МИН ГАЛЕБЕТИД-ДЕЙНИ ВЕ КАХРИР-РИДЖАЛИ.“
„Аллах мой, спаси ме и ме защити от притеснението и тъгата, от слабост и
мързел, от страхливост и грубост, от дълга задлъжнялост и унижение пред хората.“
Мохамед (с.а.с.) казвал, че ако отправяш редовно тази дуа, Аллах (дж.ш.) ще те спаси и
предпази от споменатите негативни качества, ще подсили волята и непоколебимостта ти, ще подкрепи решителността ти да четеш и да се трудиш, ще събуди храбростта
ти, ще увеличи способността и силата ти и ще те дари с успешен живот.
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Женитбата на Мохамед (с.а.с.) с Хатидже
и неговото потомство
Ебу Талиб, чичото на Мохамед (с.а.с.), чул, че Хатидже бинти Хувейлид, заможна жена, която се занимавала с търговия, подготвя керван за Шам и търси
доверен човек, който да се грижи за нейната стока.
Ебу Талиб разказал това на Мохамед (с.а.с.), а после, с негово позволение, отишъл при Хатидже. Когато пристигнал в нейния дом, той ѝ казал: „Искаш ли тази година да повериш имуществото
си на моя племенник Мохамед? Чух, че за тази работа даваш две камили, но Мохамед няма да я
приеме за по-малко от четири“.
Това предложение приятно изненадало Хатидже и тя отговорила: „Мохамед е обичан от
всички и на мен ще ми бъде много приятно тази година да го наема на работа, даже и за заплатата, която ти поиска“.
Ебу Талиб разказал на Мохамед (с.а.с.) за разговора си с Хатидже и допълнил: „Това е подарък, който Аллах (дж.ш.) ти изпраща“.
Така Мохамед (с.а.с.) бил включен в търговските дейности на Хатидже, от които тя печелела
доста добре.
Голямото уважение, което Хатидже изпитвала към Мохамед (с.а.с.), преминало в искрена и
голяма любов. Хатидже била богата вдовица, като по това време била вече на четиридесет години. Много видни мъже я искали за съпруга, но тя отказвала, защото била сигурна, че искат да се
оженят за нея заради богатството ѝ.
Три месеца след завръщането си от Шам Мохамед (с.а.с.), с посредничеството на нейната приятелка Нефисе, се оженил за Хатидже.
За Мохамед (с.а.с.) това било ново начало. Той бил щастлив
мъж, споделяйки живота си с жена, която правела всичко необходимо съпругът ѝ да се чувства добре. Хатидже родила всичките му деца освен Ибрахим. Всички те обаче, без Фатима, починали, докато той бил жив.
След смъртта на Хатидже Мохамед (с.а.с.) се женил и за други
жени, но докато била жива, тя била единствената му съпруга.
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РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
За какво се говори в този текст?
Разкажете за Хатидже бинти Хувейлид.
Какъв човек търсела да назначи Хатидже, за да се грижи за търговската стока, която щяла да изпраща в Шам?
Кой помогнал на Мохамед (с.а.с.) да се включи в търговските дейности
на Хатидже?
Защо Хатидже обещала на Мохамед (с.а.с.) двойно по-голямо възнаграждение от обичайното?
Намери в текста изречението, в което Хатидже изразява готовността си да
вземе Мохамед (с.а.с.) при себе си на работа.
По какъв начин коментирал тази случка Ебу Талиб?

ОТ УВАЖЕНИЕ ДО БРАК
Защо Хатидже отказвала предложенията за брак на мекканските
първенци?
Защо Хатидже избрала за съпруг Мохамед (с.а.с.)?
Кой помогнал за женитбата между Мохамед (с.а.с.) и Хатидже и кой
одобрил този брак?
Хатидже е майка на всички деца на Мохамед (с.а.с.) освен на Ибрахим. Защо всички
деца на Мохамед (с.а.с.), освен Фатима, са починали преди неговата смърт?
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Мохамед (с.а.с.) призовава тайно

Един ден през месец рамазан, когато Мохамед (с.а.с.) бил на четиридесет години, потънал
в дълбоко усамотение в пещерата Хира, той чул глас и го озарила светлина. В този момент се
почувствал изплашен, а гласът бил на меляикето Джебраил – носителя на всички откровения,
който му казал:
– Чети!
– Аз не мога да чета – отговорил Мохамед (с.а.с.).
– Чети!
– Аз не мога да чета – отговорил Мохамед (с.а.с.).
– Чети!
– Какво да чета?
– Чети в името на твоя Господар, Който сътвори –
сътвори човека от съсирек!
Чети! Твоят Господар е Най-щедрия,
Онзи, Който научи чрез калема,
научи човека на онова, което не е знаел.
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Мохамед (с.а.с.) повтарял тези слова и ги запомнил. Когато излязъл от пещерата, отново видял
и чул меляикето, което му казало: „Аз съм Джебраил, доставям откровенията от Аллах (дж.ш.) до
Неговите Пратеници. А ти си Пратеникът на Аллах, който ще поведе хората по правия път, пътя на
истината“.
Хатидже била първата, която му повярвала, като казала: „Няма друг бог освен единствения Аллах и Мохамед е Пратеник на Аллах“. След Хатидже исляма приели десетгодишният му братовчед
Али и осиновеният Зейд ибн Харис. Четвъртият човек, който приел исляма като начин на живот,
бил Ебу Бекир – богат търговец от Мекка.
Откровението било низпославано на Мохамед (с.а.с.), а той продължавал да приканва хората към
исляма. Призовавал ги да се отдадат в служба на единствения Аллах (дж.ш.), да Му се покоряват и да
отхвърлят идолите, на които се молят.
Периодът, през който призовавал тайно към исляма, продължил три години, а броят на хората,
приели исляма, постоянно се увеличавал. Мохамед (с.а.с.) тайно съобщавал на своите асхаби откровенията, низпославани от Аллах (дж.ш.). В нечия къща, далече от очите на хората, той ги учел на
религията. Учел ги на вяра, намаз, ахляк – ислямски начин на поведение, и други стойностни неща.
Изграждал в тях решителност и търпение, за да могат да се противопоставят на езичниците. Вярата
им била силна и това им помагало да преодоляват трудностите, с които се сблъсквали.
Първите мюсюлмани, когато в началото били подлагани на жестоки изтезания, черпели сили от
Свещения Коран и отправяли дуа към Аллах (дж.ш.).
През цялото време Мохамед (с.а.с.) винаги бил заедно със своите асхаби. Постоянствал в благородната си мисия, въпреки че бил подложен на злословие, обиди и физически посегателства от
враговете на исляма.
Когато хората приели исляма и станали достатъчно много, новината за исляма се разнесла навсякъде. Тогава Всевишният Аллах заповядал на Пратеника (с.а.с.) да започне с явния призив.
РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
В коя част от живота на Мохамед (с.а.с.) започнало да слиза низпосланието?
Къде се е случило това?
Кога Мохамед (с.а.с.) чул първата заповед на Аллах (дж.ш.) „Чети!“?
Кой доставял откровението от Аллах (дж.ш.)?
Кой първи повярвал и изрекъл словата: „Няма друг бог освен единствения Аллах и
Мохамед е Пратеник на Аллах“?
Изброй имената на хората, приели исляма след Хатидже.
Какво казвал Мохамед (с.а.с.) на своя народ?
Колко години Мохамед (с.а.с.) призовавал тайно? Защо?
На какво учел асхабите Мохамед (с.а.с.)?
Защо Пратеникът на Аллах учел асхабите на търпение, решителност, постоянство и
смелост?
По какъв начин на теб ти помагат търпението, решителността, постоянството и смелостта? Посочи някои примери от живота, когато тези качества са ти помогнали да
постигнеш определена цел.
Кога било заповядано на Мохамед (с.а.с.) да започне с явния призив?
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УЧИМ, КАТО СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ
Гледайте филма „ПОСЛАНИЕТО“ и разкажете за трудните моменти,
в които са попадали Мохамед (с.а.с.) и неговите асхаби.
Обърнете внимание на смелостта и геройството на хазрети Хамза.
Поговорете за храбростта на мюсюлманката Сумейе!
ЛИТЕРАТУРНО ИЗРАЗЯВАНЕ
За нашия Пратеник (с.а.с.) са написани много книги. За Мохамед (с.а.с.)
са писали и твои връстници. Манка Кичикова от с. Драгиново пише:
Аллах ни изпрати вестител
в най-трудните и тъмни времена.
Най-прекрасният учител
дойде да промени света!

Изучи ни търпеливо и бавно,
за усилията не бе настоятел.
Времето му беше славно,
бе учител, баща и приятел.

Най-светлият човешки пример,
любимият раб на Аллах!
В историята е неговото име –
Мохамед Расулюллах!

Я, Расулюллах, благодаря ти
днес с треперещи ръце,
че прочете първите айети
и да ни научиш се зае.

Постави край на нашето невежие,
светлина над главите ни взе да блещука.
Разбрахме, че в дните ни има небрежие
и за него ни носи ясна наука!

Ти никого назад не върна
и никого дори наум не угнети.
Човека в мъдрост превърна,
научи се да чете и твори!

Коранът в ръцете ти свети,
а ти не бе учител произволен.
Благодаря ти за всички съвети,
Аллах от теб да е доволен!
Какво би допълнил към стиховете на Манка?
Направете литературно състезание във вашия клас. Темите могат да бъдат за живота
на Мохамед (с.а.с.), например: „Обичам Мохамед (с.а.с.) и затова…“, „Аз съм последовател/ка на Пратеника“…
Изберете най-добрите творби и ги изпратете в списание „Мюсюлмани“ за детската
притурка „Хилял“.
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Учим, като се забавляваме

Аз винаги ще следвам моя Пратеник
и, знайте, даже много се гордея!
На Аллах единствено е моят живот
и за задоволството му аз копнея.
Обичам Мохамед (с.а.с.),
неговия път ще следвам до края.
Сюннетът му ме води, знам,
към висините и благата на рая.
Да се срещна с него се моля.
Я, Рабби, дано го заслужавам.
Заедно с Аллах и Неговата воля
да се боря аз ще продължавам.
Ще обичам и ще правя дуа,
за всеки вярващ ще бъде опора.
Заедно, зная, ще спасим света,
ще излезем дружно от затвора.
Затвора на сивия, мрачния ден,
където всеки със всеки се кара.
И ще помогна на всеки заблуден
да намери в сърцето си вяра.
Защото Пратеникът на това ни научи –
да бъдем хора, да бъдем смирени.
Да бъдем насреща, щом нещо се случи,
да решаваме не само своите проблеми.
Защото Пратеникът беше светлина,
с Корана в ръцете си беше богат!
Нека задружно направим сега
за него поздрав – салеват.
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РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
Поговори с учителя по религия по въпроса какво очаква вярващите
хора на другия свят заради трудностите, през които са преминали на
този, защитавайки религията си. Какво ги очаква неверниците, които
са се подигравали с вярващите за начина им на живот?
ДОБРЕ Е ДА ЗАПОМНИТЕ СЛЕДНОТО НАПЪТСТВИЕ ОТ КОРАНА:
„Праведниците са в блаженство, от престоли гледат [към техния Господар].
Ще узнаеш по лицата им сиянието на блаженството.
Ще им се поднесе запечатано, пребистро питие.
Дори утайката му е като [ухание на] мускус. Нека за това се надпреварват
надпреварващите се!
Сместа му е от Тасним – извор, от който пият приближените.
Онези, които престъпиха, се смееха на онези, които повярваха.
И когато минаваха край тях, си смигваха.
И когато се завръщаха при своите хора, те се завръщаха развеселени.
И когато ги виждаха, казваха: „Тези са заблудени“.
А те не бяха пратени за техни надзиратели.
Но в този Ден вярващите се смеят на неверниците.
От престоли гледат. Не се ли въздаде на неверниците за онова, което са вършили?“
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Слава на Аллах, че имах чичо!

Бях в четвърти клас. Една
вечер чичо изненадващо ни
дойде на гости. Седнах до него,
гледах го право в очите, без да
трепна, а той бръкна в джоба
си, извади шарени бонбони и
ми ги даде. Замисли се и каза:
„Вахди, в кой клас си сега?“. „В
четвърти“ – отговорих аз. „Машаллах, много си пораснал –
ако баща ти те видеше, щеше да
се гордее с теб. Вече е студено,
а ти все още нямаш топли дрехи. Утре, иншаллах, ще отидем
на шивач и чичо ти ще ти купи
вълнени дрехи.“
През цялата нощ не мигнах,
от главата ми не излизаха думите: дрехи, вълнени и шивач. На
сутринта чичо ме хвана за ръка
и ме заведе направо при шивача. Той любезно ни посрещна,
а чичо ми постави пред него
един топ плат и каза:
„Искам да облечеш този
юнак така, че целият град да го
гледа“. Шивачът с едното око
гледаше мен, а с другото – плата, и рече: „Много хубав плат, много хубав!“.
След това взе метър и започна да мери краката ми, ръцете, кръста, гърдите… Като записваше всичко поред.
Днес, когато разглеждам албума, най-много се задържам върху снимките на детето с вълненото облекло. Понякога даже и сълзи се стичат по лицето ми. Чичо отдавна вече го няма, няма
го и стария шивач, а и децата вече не носят вълнени дрехи…

71

РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
Кой разказва тази история? Защо?
За какво си спомня авторът?
Какво разбираме за него?
От кое изречение на текста става ясно, че детето няма баща?
Какво е решил да купи чичото на детето?
Защо детето не е мигнало през цялата нощ?
Коя случка е оставила трайни спомени у детето?

ПОДДЪРЖАНЕ НА РОДНИНСКИТЕ ВРЪЗКИ
Пратеникът на Аллах бил сирак, след смъртта на майка си останал
при дядо си, а след това, до женитбата с Хатидже, бил при чичо си.
Проучете и вие вашето потекло.
Направете роднинските си взаимоотношения по-добри.
Няма роднинска близост, ако се прекъснат роднинските връзки.
Какви близки роднини имаш?
Ако някой от твоите роднини или приятели е без единия или и двамата
родители, окуражи го, като му дадеш за пример Пратеника (с.а.с.).
ЛИТЕРАТУРНО ИЗРАЗЯВАНЕ, ПОРОДЕНО ОТ ТЕКСТА
Авторът на този текст благодари на Аллах (дж.ш.) за това, че е имал
чичо, който е направил детството му по-добро. На теб някой правил
ли ти е хубав подарък или пък накарал ли те е да се почувстваш обичан? Спомни си и напиши съчинение на тема „Благодаря ти о, Аллах,
че имах…“.

ДА НАУЧИМ ХУБАВИ ДУМИ ОТ ГРАДИНАТА НА ИСТОРИЯТА
Чувал ли си някога думата „терзи“? В миналото на всеки голям
пазар имало терзи. Терзи е човек, който крои и шие облекла. Ти
виждал ли си някъде такова ателие? В терзийската работа има терзибаш. Това е главен майстор – крояч. В миналото терзилъкът бил
много широко разпространен занаят. Но тъй като днес децата носят палта и ризи, терзиите вече не шият вълнени дрехи, но все пак е добре да знаем
това и да не го забравяме.
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Потомството на Пратеника (с.а.с.)

От брака с Хатидже
Пратеникът на Аллах
имал шест деца: двама
сина – Касим и Абдуллах,
и четири дъщери – Зейнеб, Рукие, Умму Гюлсум и
Фатима.
Абдуллах и Касим починали още като малки.
Всичките му дъщери, с
изключение на Фатима,
починали, докато той бил
още жив. Най-малката му
дъщеря починала шест месеца след неговата смърт.
Фатима си заминала от този свят на двадесет и четири години.
В по-късните години от живота на Мохамед (с.а.с.) се родил синът му Ибрахим, който също
починал, преди да навърши две години. Ибрахим починал, преди Мохамед (с.а.с.) да си замине
от този свят, в ден на слънчево затъмнение.
Смъртта на Ибрахим много натъжила Мохамед (с.а.с.), който казал:
„Очите ми плачат, а сърцето тъгува, но няма да кажем нищо, което не би се харесало на нашия Господар. Наистина, Ибрахиме, ние сме тъжни заради твоето заминаване“.
Хората започнали да говорят, че затъмнението е станало заради смъртта на Ибрахим. Чувайки това, Мохамед (с.а.с.) казал:
„Слънцето и луната са две знамения на Аллах и тяхното настъпване не е заради нечия смърт,
нито заради нечий живот. Кланяйте се и се молете на Аллах, докато отмине затъмнението“.
Смъртта на децата му го научила да бъде силен и затвърдила убеждението му, че този свят е
само временен.
Пратеникът (с.а.с.) имал осем внука от децата си и това са: от Умму Гюлсум – внукът Абдуллах, от Зейнеб – Умаме и Али, от Фатима – Хасан, Хюсеин, Зейнеб, Умму Гюлсум и Мухсин.
Родословното дърво на Пратеника (с.а.с.) продължава посредством дъщеря му Фатима. Днес
има потомци от рода на Мохамед (с.а.с.) по целия свят.
„Всички от рода на Мохамед са нравствени, те се пазят от греха и се боят от Аллах.“ (Хадис)
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КАКВО ЗНАМ ЗА ДЕЦАТА И ПОТОМЦИТЕ НА ПРАТЕНИКА (СА.С.)
Колко деца е имал Пратеникът (с.а.с.) от брака си с Хатидже?
Кога се е родил Ибрахим – синът на Мохамед (с.а.с.)?
Как се е чувствал Мохамед (с.а.с.), когато синът му Ибрахим починал?
Какво трябва да се прави, когато има слънчево затъмнение?
Какво ни казва съвременната наука за това?
Кое дете умира след смъртта на Пратеника (с.а.с.)?
Колко внучета е имал Пратеникът (с.а.с.) и от кои дъщери са били те?
Кои внучета на Пратеника (с.а.с.) са носели същите имена като децата му?
Посредством кое дете на Пратеника (с.а.с.) се продължава неговото благородно потомство?

ТАКА Е ВЪЗПИТАВАЛ МОХАМЕД (С.А.С.)
Мохамед (с.а.с.) е бил с най-доброто възпитание, той е възпитал и
подобрил морала на децата, внуците, асхабите и последователите
си.
Мохамед (с.а.с.) е казал:
„Няма да дойде някой с по-голям грях от онези, които са изоставили възпитанието и образованието на децата си.“
„Родителят не може да подари на детето си по-хубаво нещо от доброто възпитание.“
„Уважавайте децата си и добре ги възпитавайте.“
„В дженнета има къща, наречена „Къща на щастието“, в която ще влязат само онези,
които са знаели как да зарадват децата си.“
„Децата са дженнетски цветя.“
„Детето е плод на сърцето и едно от ухаещите дженнетски цветя.“
„Всевишният Аллах не обича да правите разлика между децата си дори и когато ги
целувате.“
„В Съдния ден след някои хора ще има планини от добри дела и човекът ще попита:
Какво е това? Тогава ще му се каже: Това е севабът от дуата на твоето дете, което се
молеше да бъдат опростени греховете ти.“
„Не правете разлика между децата си, когато им подарявате нещо. И вие обичате
всичките ви деца да се отнасят еднакво към вас, като ви вършат добрини и се държат любезно към вас.“
РАЗГОВОР ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО В ЧАСА НА КЛАСА
Какво е за теб добро възпитание? Направи с твоя приятел или приятелка от класа списък с постъпки на добре възпитано дете и списък
с постъпки на невъзпитано дете. Направете сравнение и споделете в
класа какво мислите. Какво мислиш, че трябва да се направи, за да се
подобри възпитанието на някой ученик от твоя клас?
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Моето семейство и моите роднини
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Ислямски морал, ценности и норми
на поведение
СЕМЕЙСТВОТО И СЕМЕЙНОТО ОБКРЪЖЕНИЕ –
ГАРАНТ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗРАСТВАНЕ НА ДЕТЕТО

ЗАБРАВЕНИЯТ РАЗКАЗ
Когато Фатима била на четири години, нейният дядо ѝ разказал една случка от своята младост. Но тъй като момиченцето било малко, постепенно забравило разказа на дядо си. Тя си
спомняла само някои отделни думи.
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ДА ПОМОГНЕМ НА ФАТИМА ДА ПОДРЕДИ ДЕТАЙЛИТЕ
ОТ ЗАБРАВЕНИЯ РАЗКАЗ НА ДЯДО СИ

Внимателно прочети думите, които Фатима била запомнила. Създай изречения с тези думи. Помисли
и разкажи!
Измисли съдържание на разказ по такъв начин, че посочените думи да са в основата на този разказ.
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ИЗЧАКВАНЕ

УСТНО РАЗКАЗВАНЕ
След като измислиш случка, постави заглавие. Разкажи случката на части. С всяка посочена дума създай добре оформено изречение. Вижда
се, че се касае за голямо семейство, в което царят любов и разбирателство. В семейството има много деца, които уважават по-възрастните. През една рамазанска нощ нещо е нарушило мира и спокойствието в
това семейство. Опитай се с дадените думи да откриеш тайнствената случка.
Как е завършило всичко това?
РАЗГОВОР ЗА РАЗКАЗАНИТЕ СЛУЧКИ
Внимателно слушай разказите на твоите приятели. Какво мислиш
за разказите, които си чул? Ако смяташ, че в някои от разказаните
истории липсват детайли, ти ги допълни.
Задачата на всеки ученик е да съживи забравената случка.
„Помощта на Аллах е върху обединената общност.“ (Хадис)
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Семейна среща

ЛЮБИМАТА МИ КНИГА
Беше петък. Мама очакваше гости,
а аз знаех, че приготвя баклава по
случай тръгването ми в летния Коран-курс. Баща ми каза: „Искам
на софрата ни да има баклава, за
да ѝ бъде знанието сладко също
като баклавата“.
В този ден дойде леля ми и
ми подари елифка с корица от
сребърни нишки.
Днес още пазя елифката –
моята любима, първа елифка!
След това тръгнах на училище.
Имах много книги, но много малко
са книгите, толкова хубави, колкото
моята малка елифка.
Не знам дали заобичах книжката заради леля или леля заради книжката, но
когато стане петък, винаги поглеждам
дали тя ще дойде.

РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
По какви поводи най-често се събира твоето семейство?
Какво означават за теб тези срещи?
Коя семейна среща е била най-специална за теб? Защо?
Кой подарък е специален за теб?
Как поддържаш добри семейни взаимоотношения?
По какви поводи посещаваш своите роднини?
Какво най-често подаряваш на роднините си?
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В семейството всеки си има свои
задължения
Тази пролет в нашата градина разцъфна жълт невен. Градината придоби по-интересен облик. Един ден баба влезе вкъщи и ядосано каза:
– Този люляк в ъгъла го
отрежете, пречи на невена,
а дечурлигата го търсят и
тъпчат градината!
В мен нещо трепна:
– Бабо, не давам люляка!
Дядо го е засадил, когато
съм се родил. Той цъфти
преди твоите невени. Той
първи разнася аромата на
пролетта в моята стая.
– Защо тогава не го
поддържаш, любимецо на
дядо? Децата го изпочупиха.
Баба леко се усмихна, а в
нейната усмивка се губеха и
укорът, и предупреждението.
РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
Как изглежда градината в този разказ?
Защо бабата пази толкова старателно градинското цвете невен?
Защо грижата за градината не е само нейно задължение?
Как разбираме, че бабата не е имала намерение да отсече люляка?
Кой от твоите близки се грижи за цветята? Ти какво задължение, свързано с тях, имаш?
Чул ли си за обичай, според който при раждане на дете в семейството се засажда едно дръвче?
Кой от твоето семейство е засаждал дръвче?
Каква е позицията на исляма относно пазенето на цветята и дърветата? Поговорете за това и поискайте помощ от учителя по религия.
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Какво ново научи в училище

Вече половин час грижовният дядо Ахмед чака пред училището своя внук Ведат. С позволението на Аллах, отскоро дядото и внукът станаха толкова близки, че вече са неразделни
– Защо ли се бави още? Сигурно отново гледа онези папагали на входа. Ще му покажа аз
на…!
Ведат се появи на вратата, а дядото спря с мърморенето. Лицето му блесна, като видя внука си, който се хвърли в прегръдката му.
– Ето го моя Ведат, съкровището на дядо! Кажи ми, синко, какво учихте днес в училище?
– Днес, дядо, учителката по религия ни говореше за птиците. Има една птица, която се
казва щраус. Висока е като баскетболист, а тежи почти колкото теб. Не се смей, дядо, учителката каза, че може да тежи до сто килограма. Учителката ни каза още, че яйцето на щрауса е
голямо колкото осемнайсет кокоши яйца. Все си мисля, че ако имахме един щраус, щеше да
е много добре за нас.
– Ведате, я почакай малко! Какво ново има в това? Аз вече ти разказвах за щрауса, а преди
няколко дни, в час по „Човекът и природата“, също учихте за него.
– Не е същото, дядо. Тази птица е създадена от Аллах (дж.ш.), а другите, за които ти ми
разказваше, са се появили ей така.
Дядото замълча.
– Ведате, сине, разговорът за птиците още не е приключил. Дядо ще ти разкаже още нещо
за тях.
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ДА НАУЧИМ ОЩЕ НЕЩО
ЗА ПТИЦИТЕ
Птиците имат необичайна структура
на тялото. Те са леки, защото костите им
са изпълнени с въздух и затова могат да
летят.
Кой е творецът на всичко онова, което
пълзи по земята, ходи на два или четири
крака или пък лети в небето?
Обясни как часът по „Религия–ислям“
ти помага да обогатиш наученото от часа
по „Човекът и природата“. Какво ново научаваш в час по „Религия–ислям“ и как го
свързваш с наученото по другите предмети?
Всяко птиче перо има своя специфика
и така птицата може да управлява крилата си. Има ли поне един самолет в света с
възможностите на птиците? Как мислиш,
какво би станало със самолет, ако се спусне във водата, както птицата го прави?
Кой е дарил възможността на птицата да
се движи умело и с лекота?
„Не виждат ли те птиците над себе
си, разтварящи и свиващи криле? Държи ги само Всемилостивия. Той съзира
всяко нещо.“ (ел-Мулк: 19)
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Моят принос за класа ми,
грижи и помощ за приятелите

В училище учите заедно, играете, придобивате знание и опит. За да бъде класът обединен и полезен, не се лъжете помежду си, не се мразете и не се обиждайте. В училище
най-много ни обединяват учителите, библиотеката, игрището на двора, училищните
пособия, класният състав и още много други неща. Известен ислямски учен казва за
сплотеността:
„Който работи с хора и не ги угнетява, който им предава нещо и не ги лъже в това,
който обещава нещо и спазва обещаното, е личност с голяма честност и заслужава огромно уважение. Такъв трябва да го приемете като роден брат и да не го отхвърляте по
никакъв начин. Отхвърлянето от общността на такава личност е забранено“.
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Грижа се за приятелството
и помагам на приятелите си

АЗ НЕ МОГА
ДА РЕША ТАЗИ
ЗАДАЧА.

МОЖЕ ЛИ И АЗ ДА
ПОИГРАЯ С ВАС?

АКО НЕ МОЖЕШ,
ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ
НЕ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ
ЧАСТ ОТ НАШАТА
ГРУПА.

ТИ НЕ ЗНАЕШ
ПРАВИЛАТА НА
ИГРАТА!

НИЕ СМЕ ОТБОР
И ТРЯБВА ДА СИ
ПОМАГАМЕ ЕДИН
НА ДРУГ.

ЕЛА! ИГРАЙ С НАС,
ТАКА СЕ УЧИ
НАЙ-ЛЕСНО.

ПОГОВОРЕТЕ ЗА ПОКАЗАНИТЕ ИЛЮСТРАЦИИ.
Как се държиш в такива ситуации?
С кого седиш в час по религия?
С кого ходиш най-често в библиотеката, на училищните празненства и
на игрището?
Какво би променил в своя клас? Защо?
Какво би променил в своето мислене и в поведението на най-добрия си приятел?
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ГЛЕДАМЕ РИСУНКИТЕ И РАЗГОВАРЯМЕ
Кой е груб и себичен на посочените илюстрации?
Кой е солидарен и готов да помогне?
Посочи пример за искрено и приятелско отношение, както и примери за неискрено и несолидарно отношение от твоята среда.
ЗАПОМНИ
Солидарен е онзи, който е готов да помогне на другите.
Себичен е онзи, който мисли само за себе си и не желае да помага
на никого.
Искрен е онзи, който открито казва това, което мисли.
Неискрен е онзи, който не казва това, което мисли.

РАЗКАЖИ
На кого си помогнал да научи нещо полезно?
Кой те е научил на нещо, за което си му признателен?
Какъв трябва да бъде мюсюлманинът: солидарен или несолидарен, искрен или неискрен? Защо? Разкажи!

ЗАПОМНИ
„Никой от вас не е истински повярвал, докато не пожелае за
своя брат онова, което желае за себе си.“ (Хадис)
„Никой от вас не е истински повярвал, докато не пожелае за
хората онова, което желае за себе си.“ (Хадис)
Има две предания на този хадис и двете са достоверни.
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Скромността е добродетел

В едно далечно царство в царския двор живеел известен мъдрец. Често царят канел мъдреца
и искал от него съвети. След известно време той официално назначил мъдреца за свой съветник. Царят плащал добре на мъдреца, а мъдрецът се стараел да му дава полезни съвети.
Един ден, докато мъдрецът се разхождал по улиците, една старица го спряла и го помолила
да ѝ отговори на един въпрос. Мъдрецът помислил малко и без да се срамува, отговорил:
– Майко, не мога да ти отговоря на този въпрос.
Старицата се ядосала и казала:
– Царят ти плаща да решаваш всички важни въпроси, свързани с държавните дела, а ти си
неспособен да отговориш на въпроса на една старица. Защо тогава ти плаща толкова?
– Майко – отвърнал мъдрецът, – царят ми плаща за това, което знам, ако ми плащаше за
онова, което не знам, нямаше да е достатъчно цялото му богатство.
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РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
Понякога се казва за някой човек, че знае всичко – може ли човек
да знае всичко?
Кой знае всичко, при Кого са абсолютното знание и цялото могъщество?
Как се държат учениците от твоя клас?
Ти кои ученици от класа харесваш – тези, които се хвалят, или скромните? Защо?
АЛЛАХ НИ ЗАПОВЯДВА ДА СМЕ СКРОМНИ И СМИРЕНИ
„И не върви по земята с надменност! Ти нито ще пробиеш
земята, нито ще се въздигнеш колкото планините.“ (ел-Исра: 37)
„Аллах не обича горделивия, самохвалеца…“ (ен-Ниса: 36)
„Аллах не обича никой горделивец, самохвалец.“ (Лукман: 18)
„Аллах не обича горделивите, самохвалците…“ (ел-Хадид: 23)

РАЗПОЗНАЙ СМИРЕНИЕТО И СКРОМНОСТТА
Как ще разпознаем у своя приятел качествата, които Аллах (дж.ш.)
обича?
Защо скромният човек е обичан измежду хората и защо хората слушат неговите съвети? За да отговориш на тези въпроси, си помогни
със следното:
„Скромността увеличава положението на носителя на това качество. Бъдете
скромни и Аллах ще ви издигне.“ (Хадис)
Садаката не намалява имота. Аллах само увеличава честта на раба, който прощава на
другите хора. Скромността е качество на пратеници и пейгамбери. Те смирено са се
покорявали на Аллах (дж.ш.), служили са Му и са се стараели да предизвикат любов
към Аллах (дж.ш.) в сърцата на хората.
„Направете обичани от Аллах Неговите раби.“ (Хадис)
Нека смирението и скромността станат и твои качества и Аллах (дж.ш.) ще те дари с
милостта Си и ще те издигне в очите на хората.
Каква е разликата между скромност и унижение?
Може ли мюсюлманинът да допуска да бъде унижаван или някои от неговите приятели и братя да бъдат унижавани? Как ще реагираме в такава ситуация?
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ЗАПОМНИ
„О, вярващи, едни мъже от вас да не се присмиват на други!
Може да са по-добри от тях. Нито жени – на жени… Може да са
по-добри от тях. И не се хулете, и не се назовавайте с оскърбителни прякори! Колко лошо е името нечестивост подир вярата! А които не се покаят – тези са угнетителите.“ (ел-Худжурат: 11)
„Достатъчен грях за човека е да омаловажи и подцени своя брат мюсюлманин.“
(Хадис)
„Онзи, който защити честта и достойнството на своя брат, Аллах в Съдния
ден ще защити лицето му от огъня на джехеннема.“ (Хадис)
РАЗГОВАРЯЙ ЗА СМИРЕНИЕТО И СКРОМНОСТТА В ЧАСА НА КЛАСА.
Задайте въпроси, с отговорите на които ще проучите добрите и лошите качества на учениците от вашия клас.
Задаването на такъв вид въпроси се нарича анкетиране.
Предлагаме вашата анкета да бъде анонимна, което означава, че учениците не са длъжни да напишат своите имена.
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Грижа за здравето

ХРАНАТА
Здравето е най-голямото богатство. За да сме здрави дълго време, трябва да знаем кое е полезно
и кое е вредно за нашето здраве и да се грижим за него.
За опазването на здравето е необходимо да се внимава с храната и физическата активност.
Аллах (дж.ш.) е казал:
„И яжте от онова, което Аллах ви е дал за препитание – разрешено, приятно! И бойте се
от Аллах, в Когото вярвате!“ (ел-Маиде: 88)
„О, вярващи, яжте от благата, които Ние ви дарихме, и бъдете признателни на Аллах,
ако на Него служите!“ (ел-Бакара: 172)
„О, хора, яжте от онова по земята, което е позволено и чисто!“ (ел-Бакара: 168)
Споменатите изрази в Корана – разрешени храни, приятни храни, чисти и хубави храни – се
отнасят за здравословната храна. Под здравословно хранене се разбира чистота и правилно хранене във физически и духовен смисъл. Духовно чистата храна е онази, която Аллах (дж.ш.) ни е
позволил и е закупена със средства, които сме спечелили по позволен начин – хелял.
Много важно е да се храним правилно и здравословно.
Който се храни правилно, расте бързо. Освен от трите основни хранения (закуска, обяд и вечеря) децата имат нужда и от допълнително хранене.
Допълнителното хранене може да бъде преди обяд или вечеря. Това могат да бъдат плодове, да
се пие мляко или да се хапне сандвич. Децата в училище по принцип го правят в междучасията.
Здравословният начин на хранене означава и правилна, умерена консумация. Мюсюлманинът
не трябва да прекалява с храната.
„И яжте, и пийте, ала не
разхищавайте! Той не обича
разхищаващите…“ (ел-Араф:
31)
„Разхищаване е да ядеш всичко,
което ти се прииска.“ (Хадис)
„Най-много се страхувам за
своите последователи с големи
стомаси, прекалено спане и мързеливост.“ (Хадис)
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Храним се правилно

За да сме здрави, би било добре
при всяко хранене да има и плод,
защото плодовете съдържат много
витамини. Добре е да се консумират мляко и млечни продукти, които са важни за развитието на децата.
Ако обичате сладко, хапвайте
мед или пийте медовина – вода,
разбъркана с мед. Пчелите събират
меда от различни цветове. Медът е
много важен за здравето и развитието на децата. Мохамед (с.а.с.)
често е пиел медовина.
Не трябва веднага след ядене да
се спи. Мохамед (с.а.с.) е казал: „Не лягайте да спите веднага след ядене, за да не закоравеят сърцата ви. Напълнете една трета от стомаха с храна, една трета – с вода, и оставете една трета празна
– за въздух“.

ЗАПОМНИ
Сюннет е преди ядене мюсюлманинът да каже „Бисмилляхир-рахманир-рахим“, да се храни с храната пред себе си, след хранене да
благодари на Аллах (дж.ш.), казвайки „Елхамдулиллях“, и да се измият
ръцете. Най-добре е да се яде само когато се почувства глад.
Сюннет е лъжицата или вилицата да се държи с три пръста – палеца,
показалеца и средния пръст. С трите пръста се поднасят хлябът и другата храна, която
се яде без лъжица или вилица. Мохамед (с.а.с.) се е хранел с дясната ръка. Ако някой
е левичар по рождение, трябва да свикне да се храни и да пие с дясната ръка, като
за това ще има награда за съживяването на един сюннет на нашия Пратеник (с.а.с.). А
онзи, който се постарае за това, ще има още по-голяма награда.
„Който съживи моя сюннет, той ме обича, а който ме обича, ще бъде заедно с мен
в дженнета.“ (Хадис)
„Достатъчни са няколко залъка, за да се засити стомахът.“ (Хадис)
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РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
Как чрез храната се пази здравето?
Кои храни са позволени на мюсюлманите?
Какво означава здравословно хранене?
Как храната може да бъде напълно чиста и полезна?
Могат ли мюсюлманите да прекаляват с храненето и пиенето?
Как се прави медовина?
Кога е най-добре да се храним?
Кои са сюннетите от Мохамед (с.а.с.) при хранене?
Каква е мъдростта от забраната на Мохамед (с.а.с.) да се духа в храната и напитката?
Какво ни казва съвременната наука по този въпрос?
Заради какво тази забрана е едно от големите доказателства, че Мохамед (с.а.с.) е
Пратеник на Аллах (дж.ш.)?
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Пазим здравето си

НАСТИНКА
Настинката не е само една от най-досадните беди, които понякога ни застигат, тя е и една
от най-тайнствените.
Около 90 процента от хората в света страдат от настинка, а половината от тях настиват и
по няколко пъти в годината. Признаците на настинката ги знаете толкова добре, колкото и
лекарите: запушен нос, болки в гърлото, главоболие… По-късно болният започва да кашля,
вдига температура или получава треска.
При възрастните настинката се случва по-рядко, но могат да се появят и усложнения. Признаците на настинка при децата биха могли да бъдат показатели и за сериозни детски болести
като морбили или дифтерия. Затова лекарят обръща много сериозно внимание при дете с
настинка. Тя се развива в срок от един до три дни.
Как настъпва настинката?
Обичайно се казва, че е възпаление на горните дихателни пътища, но такова обяснение не
е напълно изчерпателно.
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Съществува мнение, че тази болест по принцип се причинява от някакъв вирус. Но е учудващо, че този вирус постоянно се намира в гърлото и атакува тялото само тогава, когато имунната
система на организма е слаба.
Причинителят би могъл да бъде и някаква бактерия, но бактериите също не атакуват, докато
не отслабне имунната система.
Изглежда, че вирусът на настинката отслабва съпротивителните сили на организма и по този
начин се създават условия и за други атаки.
Най-добрият начин за предпазване от настинка е да пазим и укрепваме имунната си система
с помощта на правилно хранене, достатъчно почивка и сън, подходящо облекло, предпазване от
зараза, често проветряване на помещенията, в които живеем, и стриктно спазване на чистота и
хигиена.
ЗАПОМНИ
„Настинката е източник на всяка болест.“ (Хадис)

РАЗГОВОР ЗА ЗДРАВЕТО
Кога за последен път си настивал?
Какви първи признаци на настинката усети?
Как се разви болестта след това? Защо лекарите обръщат специално
внимание при деца с настинка?
По кое време обичайно се развива настинката?
Как се настива?
Къде се намира вирусът, свързан с настинката?
Кога този вирус атакува организма?
Как можем да се предпазим от настинка?
Как трябва да постъпим към кихащия?
Какво казваме, когато настинал човек кихне?
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Да научим повече за заразните болести,
за да се предпазим от тях
Децата често се разболяват от обичайни детски болести като морбили, заушка и
други. Те биват ваксинирани против такива болести и ако все пак се разболеят от
тях, болестта протича в по-лека форма.
Освен ваксината важна роля играе и борбата с болестите, а именно начинът на
живот, хранене и почивка, чистият въздух, подходящото облекло, закаляването на
организма.
Организирайте с учителя по религия среща със здравен работник. Помолете го
да ви обясни как да се предпазите от заразните болести и как да се лекувате, ако все
пак се разболеете.

КАК ДА СЕ ПАЗИМ ОТ БОЛЕСТИ
Здравето е много важно за мюсюлманското общество. Трябва да се къпете редовно, да миете зъбите и ръцете си, дрехите и мястото, където
живеете, трябва да се поддържат чисти.
Примерните и добре възпитани деца внимават за чистотата на околната среда, хвърлят отпадъците само на предназначените за това места.
Особено трябва да внимаваме за чистотата на водата, тя е дар от Аллах (дж.ш.).
Аллах (дж.ш.) казва в Свещения Коран:
„И изсипваме от небето благословена вода…“ (Каф: 9)
„Кажи: „Виждате ли? Ако водата ви пресъхне, кой ще ви даде изворна вода?“
(ел-Мулк: 30)
Мохамед (с.а.с.) често е говорел за поддържането на личната хигиена и особено за
устата и зъбите. В един хадис казва: „Мийте устата и зъбите си, защото те са корито, през което минават айетите от Корана“.
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Какъв бих желал да стана, когато порасна

САМО АЛЛАХ (ДЖ.Ш.)
ЗНАЕ КОЙ КАКЪВ ЩЕ СТАНЕ
Старите пловдивски улици блестят от
утринната роса. Мустафа ага, виден пловдивчанин, не забелязва тази красота, дори
не чува селяма, с който го поздравяват преминаващите приятели. Как да ги чуе, потънал е в мислите си… Сутринта гордият
баща беше завел Мехмед на училище. Разказваше той на своя син за науката, с която
се строят пътища, сгради и мостове. Детето стоеше плътно до баща си, слушаше, без
да трепне.
– Сине, с позволението на Аллах, ще се
изучиш и ще станеш голям учен, полезен
за хората. Синко, бъди горд с вярата и произхода си. Нека целият ни род се гордее с
теб!
Детето не разбираше думите на баща си,
но някак си се чувстваше важно, бързо го
следваше и се стараеше да огледа всичко.
– Валлахи, Мустафа ага, от този малчуган ще стане велик алим и гордост за мюсюлманите. Усещам това винаги когато
влезе в дюкяна ми.
– Благодаря ти, Ибрахим ага, но само
Аллах знае кой какъв ще стане. Моля се на
Всевишния да бъде човечен и да се държи
така, както изискват Аллах (дж.ш.) и Неговият Пратеник.
– Хайде, Мехмед, слушай и учи! Не забравяй, преди да влезеш в училище, да кажеш „Бисмиллях“ – това е вторият ти дом.
Ние с Ибрахим ага ще отидем да пием по
едно кафе пред „Джумая джамия“. Днес за
мен е един специален, мубарек ден.
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РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
За кого се говори в този разказ?
Как се чувства Мустафа ага, докато води сина си на училище?
Защо Ибрахим ага твърди, че Мехмед ще стане велик алим и гордост за своя род?
Бащата на Мехмед казва, че само Аллах (дж.ш.) знае кой какъв ще стане. Обясни това
твърдение.
Ти какъв би желал да станеш, когато пораснеш?
Какво училище трябва да завършиш, за да постигнеш това, което желаеш?

ХОДЖАЗАДЕ МЕХМЕД МУХЙИДДИН ЕФЕНДИ
Мехмед Мухйиддин ефенди е роден през 1859 г. в гр. Шумен. Той е син на един от шуменските мюфтии през османския период, затова е известен като „ходжазаде“, т.е. син
на ходжа. Баща му Хаджи Хюсеин ефенди за времето си бил много известен учен, мюдеррис и мюфтия. Той се обучавал в Истанбул при един от най-видните учени – Манастърлъ Реджеб ефенди.
Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди получава първите си знания от своя баща, който бил преподавател в най-авторитетното медресе в Шумен – медресето при „Ески джамия“. След което продължава обучението си в Истанбул, придобива знания по традиционната система в медресетата и се дипломира с иджазет. Завършвайки висшето си
религиозно образование в османската столица, Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди
се връща в родния си град, за да служи на мюсюлманската общност.
На 8 декември 1910 г. в София се осъществява първият избор за главен мюфтия. Така
Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди е избран за първия главен мюфтия на България.
Починал е през 1949 г. в родния си град Шумен.
В негова памет през 2017 г. е учредена ежегодната награда „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“, която се връчва от Висшия мюсюлмански съвет за принос към развитието
на Мюсюлманско изповедание в България.
95

За да се свърши някаква работа, е необходимо знание
Най-добрият начин да се служи на Аллах (дж.ш.) е ученето. За да свършиш добре работата, с която си се ангажирал, трябва да научиш как се върши тази работа, т.е. необходимо
ти е знание.

КАКВО ЗНАМ ЗА НЯКОИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Какво прави лекарят?
Изброй няколко неща, произведени от дърводелец.
Какво работят обущарите?
Как се наричат хората, които отпечатват книги?
Какво училище трябва да завършиш, за да станеш учител по религия?
Ако във вашия край близо до вас има някаква фабрика, посетете я
заедно с учителя по религия и поговорете за задълженията на хората там и за това,
което се произвежда в тази фабрика.
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Обреди и ритуали
Сахур

(РАЗГОВОР ВЪЗ ОСНОВА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЦЯЛАТА РИСУНКА)

РАЗГОВОР ЗА РИСУНКАТА
Разгледай рисунката и запомни детайлите. В съставянето на разказа
участват всички ученици от класа.
Какво виждаш на рисунката?
Кои са станали за сахур?
Какво прави всеки един от семейството?
Как се подготвят децата за говеене?
Какво е най-интересното в тази рисунка?
Как се организира сахурът в отделните семейства?
Теб кой те събужда за сахур?
Може ли някой от твоето семейство да помага на майката в сервирането и вдигането на софрата?
Пратеникът Мохамед (с.а.с.) е казал:
„Ставайте на сахур, защото в сахура има берекет.“
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На Байрам

– Мунира, дъще! Стани, сърце мое! Скоро ще съмне. Да помогнем на брат ти да се подготви за байрам намаз. Ставай, дъще, днес е байрам!
Малката главичка отвори две мъдри очи и се загледа в осветеното помещение.
– Майко, студено ли е?
– Нима не чуваш как гори огънят?
Мунира се надигна от постелята, а румената ѝ уста се отвори като маково цвете.
– Майко, ще събуждаме ли брат ми?
Мунира отиде при легена, изми лицето си с вода и внимателно взе абдест. С пръсти събра
разпиляната си коса, сплете я и я скри под забрадката.
Навън се развиделяваше. През отворената врата проникваха свеж въздух, пеене на птички и неясна песен на палавия вятър. Мунира погледна навън и затвори вратата.
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Тя се спря в средата на стаята, оправи пораздърпаната рокля и погледна към майка си, все
едно искаше да ѝ каже нещо.
– Какво има, дъще?
– Майко, днес и аз ще облека новата си рокля, нали? Исмет казва, че неговите панталони са
по-хубави от моите шалвари.
– Ех, какво знае Исмет! Твоите шалвари са от коприна, а коприната е по-хубава от вълната.
Само не му го казвай, защото знаеш какъв е, ще се развика много.
Ахмед Мурадбегович
РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
За какво се говори в този разказ?
Защо майката събужда дъщеря си по-рано от обичайното?
Как се обръща майката към момичето? Намери изречението в текста
и го прочети.
Как писателят описва събуждането на момичето?
Какво пита майка си детето, докато сънливо отваря двете си очи?
Защо Мунира иска от майка си да събуди по-бързо брат й?
Къде отиват мъжете от семейството на байрам?
Какво трябва да направят те, преди да тръгнат за байрам намаз?
Намери къде в текста авторът изброява нещата, които Мунира е направила, преди
да кланя сабах намаз.
НАШИТЕ БАЙРАМИ
Рамазан байрам е празник, който започва след завършването на
говеенето.
Както Рамазан байрам е свързан с говеенето, така Курбан байрам
е свързан с хаджа и с коленето на курбан.
Как изглежда мюсюлманската къща в утрото на байрам?
Как се държат близките по време на байрам? Разкажи за някои обичаи, свързани с
един от байрамите, характерни за вашия край (обличане, приготвяне на храна, отиване на джамия, посещение на роднините и раздаване на курбан).
ЗАПОМНИ
Байрамът е за онзи, който се запаси с богобоязливост и пазене от
грехове.
Байрамът не е за онези, които само се обличат в нови, хубави и скъпи дрехи.
Байрамът е за онзи, който от сърце обича Аллах (дж.ш.) и е щастлив,
че живее така, както е живял Пратеникът на Аллах – Мохамед (с.а.с.).
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Поклонението хадж
Там е красотата!

Един вик прекъсна мислите ми: Джидде се вижда!
Погледнах през прозореца на самолета: Джидде целият е осветен! Десетки, стотици, хиляди
лампи…
Спускаме се, чувствам как тръпки ме побиват.
След кратък престой се отправяме към Мекка. Все едно времето не съществува, текбири и
техлили се носят в автобуса: Аллаху екбер! – Аллах е Най-велик!, Ля иляхе илляллах! – Няма
друг бог освен Аллах!…
Това е най-вълнуващият момент от живота на хаджията, който датира от началото на света.
Хаджът кара мюсюлманите да се вълнуват, той заема специално място в сърцето на всеки хаджия и приканва към подчинение на Всевишния Аллах. С непрекъснато изричане на „Леббейкеллахумме леббейк“ – „Отзовавам Ти се о, Аллах, отзовавам Ти се“, влязохме в Мекка.
Показват ми планината Хира, не виждам пещерата, но все едно чувам словата на Аллах
(дж.ш.), отправени към Неговия Пратеник.
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В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
„Чети [о, Мухаммед] в
името на твоя Господар,
Който сътвори –
сътвори човека от съсирек!“ (ел-Аляк: 1–2)
В тази пещера започва
нова епоха в историята на
човечеството. Мекка е заобиколена отвсякъде с планини.
Докато обикаляхме с автобуса, си казах: „Тук е живял
Мохамед (с.а.с.), тук са били
хазрети Ебу Бекир, хазрети
Омер, хазрети Осман, хазрети Али и още много достойни и велики асхаби.
Там е планината Арафат,
там е изворът Земзем… Там е
красотата!
Мунир Гавранкапетанович

БЪДИ И ТИ ДОБЪР ПИСАТЕЛ!
Пред теб се намира една картичка, на която е описана среща с
Мекка и нейните околности. Прочети внимателно написаното, а
след това опиши едно мислено пътуване до Мекка. Дотук си научил толкова, че няма да ти бъде трудно да напишеш хубава картичка.

ОТГОВОРИ
Какво е текбир?
Какво е техлил?
Какво е телбийе?
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Леббейкаллах

Цялото богатство на този свят
в една чаша бих дал,
Мекка да бих видял
и пред Кябе стоял.
В Бейтуллах, ако вляза,
седжде на Рабба ще направя
със сълзи и зикир,
вечно останал бих тук.
На Арафат, ако стоях,
в дуа бих се отдал,
ентусиазиран до вечността,
на своя Рабб бих се предал.
Ако от Земзем глътна,
грижата от душата бих премахнал.
„Леббейкаллах“ – сърцето прошепва,
„Слава на Създателя!“
– така ми нашепва.
Аллах, Аллах, я, Аллах,
нека видя Бейтуллах!
Махмут Куртович

РАЗГОВОР ЗА ИЛЯХИТО
За какво се говори в това иляхи?
Какво е Кябе?
Къде се намира Кябе?
Разкажи всичко, което знаеш за Бейтуллах?
Защо Арафат е от значение?
Какво се е случило насред пустинята, за да бликне изворът Земзем?
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Петте стълба на исляма
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Потвърждаваме покорността си пред Аллах (дж.ш.), като изпълняваме основните задължения в исляма. Това са шартовете на исляма. Те
са пет и са следните:
1.
2.
3.
4.
5.

ИЗГОВАРЯНЕ НА КЕЛИМЕ-И ШЕХАДЕТ;
КЛАНЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ НАМАЗ;
ГОВЕЕНЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ РАМАЗАН;
ДАВАНЕ НА ЗЕКЯТ;
ИЗВЪРШВАНЕ НА ХАДЖ.
Само онзи, който приеме истински и изпълнява ислямските шартове, само той ще
получи обещаната награда.

ПОМИСЛИ И ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ
Как потвърждаваме покорството си пред Аллах (дж.ш.)?
Кои са основните задължения в исляма?
„Намазът е основата на вярата. Който пази намаза, пази и вярата, а който го изоставя, руши вярата.“ (Хадис)
„Аллах е задължил хората с петкратен намаз. Който го изпълнява
без съкращения и без да го омаловажава, Аллах ще го възнагради, като го въведе
в дженнета. Онзи, който не дойде с тях, няма гаранция пред Аллах – ако пожелае,
ще го накаже, а ако пожелае, ще го въведе в дженнета.“ (Хадис)
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Изпълнението на намаза
е повеля на Аллах (дж.ш.)

ЗАПОМНИ
„И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята зeкят, и се покланяйте с покланящите се!“ (ел-Бакара: 43)
„Аз съм Аллах. Няма друг Бог освен Мен. Затова на Мен служи и извършвай
молитвата, за да Ме споменаваш!“ (Та-ха: 14)

Кланяйки намаз, ние изпълняваме заповедта на нашия Господар, който в Корана го е определил като строго задължение (фарз), а посредством Своя Пратеник е повелил неговото изпълнение да бъде пет пъти на ден.
Мохамед (с.а.с.) ни е показал как да кланяме намаза.
Кланянето на петкратния намаз ни помага да не забравяме за своя Господар, винаги да знаем и
помним, че Той ни е създал и ни държи живи, и че завръщането е единствено при Него.
ПОМИСЛИ И ОТГОВОРИ
Колко пъти на ден кланяме намаз?
Коя е първата причина за кланянето на намаза?
Откъде мюсюлманите знаят как да кланят намаз?
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С намаза изказваме благодарност
на Аллах (дж.ш.)

Когато кланяме намаз, ние изказваме своята признателност към Всевишния Господар, Който
ни е дарил със съвършена природа и условия да живеем сред нея. Той ни дава слънце, което ни
предоставя топлина и светлина; луна, която със своите фази ни помага да броим дните и годините; въздух, който дишаме постоянно; ветрове, които движат облаците и ни носят дъжд; земя,
на която расте всичко необходимо за нашия живот – плодове, зеленчуци, жита, има и животни,
с чието месо можем да се храним.
Всевишният Аллах ни е дарил със съвършен организъм и ни е дал възможност да чуваме, гледаме, ходим, да се храним, да пием, да мислим и говорим.
Най-големият дар от Аллах (дж.ш.) е изпращането на пратеници на всички народи с откровение, в което има напътствие за хората как да живеят и да бъдат щастливи в този и на другия свят.
Заедно с това Пратеникът на Аллах със своя житейски пример е показал как Коранът може да се
приложи на практика в живота.
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ЗАПОМНИ
„И прогласи
вашият Господар:
„Ако сте
признателни,
Аз непременно
ще ви надбавя.
А ако сте
неблагодарни,
мъчението Ми е
сурово.“ (Ибрахим:
7)

ПОМИСЛИ И ОТГОВОРИ
Какво изразяват чрез намаза мюсюлманите?
Изброй някои от благата, с които Аллах (дж.ш.) ни е дарил.
Кой е най-големият дар от Аллах (дж.ш.)?
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Чрез намаза развиваме чувство за
единство с всички мюсюлмани по света

Кланяйки намаз, ние развиваме в душите си чувство за принадлежност и
еднаквост с другите вярващи, които
също се кланят, вярват във Всевишния Аллах, в Неговите меляикета,
в Неговите пратеници и пейгамбери, в Неговата книга, в Съдния ден и в предопределеното
от Него. Мюсюлманите от
България са част от тази група вярващи хора, която се нарича ислямски уммет.
Уммет са всички хора,
които са повярвали на Мохамед (с.а.с.) и са приели
неговия начин на живот. В
днешно време това, което обединява ислямския уммет, е еднаквият начин на живот.
Всички мюсюлмани по света,
над милиард и половина, са като
едно тяло, което чувства и действа
с всички органи. Ако мюсюлманите
в една част на света страдат, то всички
мюсюлмани са съпричастни с тяхното страдание. Ако мюсюлманите постигнат някакъв
успех, независимо в коя страна, всички останали мюсюлмани са щастливи.
Кланяйки намаз, не трябва да забравяме, че заедно с нас още милиард и половина мюсюлмани се обръщат към Всевишния и Му се молят. Те следват и подражават на един и същ човек
– Пратеника на Аллах, Мохамед (с.а.с.). Ние се радваме на всеки мюсюлманин, който прави
седжде на Аллах (дж.ш.) и Го признава свой Господар. Начинът на живот на Мохамед (с.а.с)
представлява пример за него. Мюсюлманинът, който осъзнава своята принадлежност към мюсюлманския уммет, чувства гордост, задоволство и сигурност.
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ПОМИСЛИ И ОТГОВОРИ
Какво развиваме, кланяйки
намаз?
Какво е ислямски уммет?
Колко мюсюлмани има по
света?
Как трябва да се отнасяме
към другите мюсюлмани?
Кажи хадиса на Пратеника
на Аллах, който говори
за отношението на един
мюсюлманин спрямо друг
мюсюлманин.
С какво е оприличил
Мохамед (с.а.с.) вярващите
мюсюлмани?
Какво не трябва да забравяме относно намаза?
Как разбираш, че принадлежиш към ислямския
уммет?

БИ БИЛО ДОБРЕ ТОВА ДА СЕ ЗАПОМНИ:
„И те изпратихме Ние [о, Мухаммед] за всички хора само като
благовестител и предупредител, ала повечето хора не знаят.“
(Себе: 28)
„Кълна се в Онзи, в Чиито ръце е душата на Мухаммед, няма да има някой, който чуе за мен – християнин или евреин – да не повярва в онова, с
което съм изпратен, и да не влезе в огъня.“ (Хадис)
„Никой от вас не е истински повярвал, докато не пожелае за хората онова, което желае за себе си.“ (Хадис)
„Вярващите в своята взаимна обич, милост, внимание и свързаност са като едно тяло
– ако един орган чувства болка, другите органи чувстват треска и безсъние.“ (Хадис)
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Намазът помага в трудности и неволи

Нашето тяло става силно, когато се храним със здравословна и качествена храна. Ако спрем
да се храним или ако се храним с лоша храна, нашето тяло ще отслабне и ще се поболее. По
същия начин и душата ни става силна при редовното кланяне на намаз. Ако спрем да се кланяме или ако кланяме по неправилен начин, душата ни ще отслабне и не би имала сила да се
противопостави на греха и на всичко онова, което няма стойност.
Кланяйки правилно намаз, като по това време се отдаваме напълно с мислите и чувствата
си на Аллах (дж.ш.), ние получаваме сила и ако ни сполети нещастие или беда, тя ни помага,
като ни предпазва от греха и от всичко, което няма стойност, а след това, с опрощение за извършените грехове, се сдобиваме с милост и награда в двата свята.
Онези, които не кланят намаз, които го кланят нехайно или неправилно, няма да се сдобият с такива блага. Нехайството в намаза означава, че си отсъстващ от намаза с мислите и
чувствата си. Всевишният Аллах приема от нашия намаз толкова, колкото присъстваме в него
с мислите и чувствата си. Затова трябва да научим как се изпълнява това свещено задължение.
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ПОМИСЛИ И ОТГОВОРИ
От какво черпят сили нашите тела и души?
Каква полза имаме от намаза?
Защо е необходимо в намаза да сме напълно отдадени с мислите
и чувствата си на Господаря?
От какво предпазва правилно изпълненият намаз?
Колко приема Аллах (дж.ш.) от нашия намаз, който сме кланяли?
ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕМ И СЛЕДНОТО:
„И искайте помощта [на Аллах] с търпение и молитва!
Тя наистина е трудна, ала не и за смирените, които се
надяват, че ще срещнат своя Господар и че при Него ще се
върнат.“ (ел-Бакара: 45–46)
„Докато човек е в намаз и докато пази абдеста, меляикетата се
молят за него: Аллах, смили се над него и му опрости!“ (Хадис)
„Петте намаза един след друг, от джума до джума и от рамазан до рамазан, заличават греховете измежду тях.“ (Хадис)
„Намазът предпазва от покварата и порицаваното. Най-великото е
споменаването на Аллах. Аллах знае какво правите.“ (ел-Анкебут: 45)
„Първото нещо, за което ще бъде питан рабът в Съдния ден, е намазът и ако намазът му бъде точен, точни ще бъдат и останалите му дела, ако намазът бъде
неизправен, неизправни ще бъдат и останалите му дела.“ (Хадис)
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Първият намаз на Хасан

Времето за сабах намаз отдавна вече беше минало, а Хасан обикаляше около майка си и
следваше всяко нейно движение. Майката се захвана с къщната работа, без да забележи, че
Хасан иска да я попита нещо.
– Майко – каза Хасан, – аз ще приспивам сестра си, а ти ще ми повториш още един път
условията за намаза.
– Добре, Хасане, ти си упорит и така трябва да бъде. За намаз трябва да вземем абдест, да
се облечем според правилата и да се къпем редовно. Ти видя, че се обличам, като покривам
цялото си тяло и косата, без лицето, ръцете до китките и краката до глезените. Ти също трябва да си облечен според правилата, което означава, че с къси панталони не може да се кланя
намаз, а и закъсня за сабах намаз – намазът трябва да се кланя в определеното за това време.
В началото на времето за намаз се чете езан. Обръщаш се към Кябе, след това правиш нийет,
което означава да потвърдиш със сърцето и да го изговориш с езика, че ще кланяш намаз.
Синко, баща ти ще ти разкаже още много за намаза.
– Майко, моля те, покажи ми всичко, искам да изненадам и зарадвам татко.
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ПРОЧЕТОХ И СИ ЗАПИСАХ
Всичко, което се записва, остава, а онова, което смятаме, че сме запомнили, се забравя.
Извади от текста условията за намаза и ги запиши в тетрадката си.
Анализирай всяко едно условие поотделно.

ПОВТОРЕТЕ КАК СЕ ВЗЕМА АБДЕСТ
Вече се научихте как се взема абдест. Разделете се на групи и проверете правилното вземане на абдест, като един от групата демонстрира, а останалите слушат и наблюдават за евентуални грешки.

ПОМИСЛИ И ОТГОВОРИ
Колко са условията за намаз?
Какво означава чистота на тялото?
Какво означава чистота на дрехите?
Какво означава чистота на стаята и дома?
Какво разваля абдеста?
Какви са изискванията за облеклото при мъжете и при жените в намаза?
Посочете кой намаз сме длъжни да кланяме през деня.
Какво е езан?
Какво е Кябе и къде се намира?
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Сутрин рано

ЗАПОМНИ
„Който кланя сабах намаз, той се намира под
закрилата на Аллах. Гледай, сине на Адем, та
Аллах не ще ти търси сметка за нещо, което
е под Неговата закрила.“ (Хадис)

Всяка сутрин, когато стана
и чуя гласа на езана,
сърцето ми с радост се пълни,
така е при всички мюсюлмани.

Когато рано сабах кланям
и на Аллах дуа отправям,
горд съм през целия ден,
от Аллах добър ден ми е отреден.
Всеки ден така ми минава,
рано сабах винаги кланям,
а когато вечерта настъпи,
отново на Аллах се прекланям.
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Основните части в намаза

Когато се изпълнят условията за намаз, трябва да се пристъпи към изпълнението му.
Всеки намаз има своите части, които се наричат еркян.
Еркяните в намаза са шест и те са:

1.

Ифтитах
текбир

начален текбир

2.

Къям

стоене прав
в намаза

3.

Къраат

четене на
Коран в намаза

4.

Рукю

поклон в
намаза

5.

Седжде

поклон до
земята

Кааде-и ахире

седене при завършването
на намаза (последно сядане
преди даването на селям).

6.

На този, който пропусне дори и един рукюн, намазът му не е правилен и трябва да го повтори. Трябва да изпълняваме всички еркяни в намаза внимателно и правилно. Този, който не
внимава за правилното им изпълнение, краде от намаза, а според исляма най-големите крадци
са онези, които крадат от намаза.
Един рекят се състои от: къям, рукю и две седждета. Една част от рекятите в намаза са фарз, а
други – сюннет. Фарз е всичко онова, което Аллах (дж.ш.) е заповядал да се изпълнява, а сюннет
е онова, което Мохамед (с.а.с.) е изпълнявал и е препоръчал да се изпълнява. Намазът може да
има два, три или четири задължителни рекята. Сабах намаз се състои общо от четири рекята,
огле – от десет, икинди – от осем, акшам – от пет, а ятсъ – от десет рекята и три витир.
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Петкратният намаз

НАМАЗ
АКШ

АМ

Във всеки намаз е задължително да се седи, когато свършат рекятите. Намаз с два рекята има едно сядане, а намази с три и четири рекята имат две сядания – първото след двата
рекята и второто след последния рекят от намаза. Нощните намази са акшам, ятсъ и сабах,
а дневните са огле и икинди.
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Сабах намаз

Сабах намаз се кланя от ранни зори до изгрев слънце. Ако случайно не се кланя в това време,
може да се кланя като „каза“, т.е. във времето един час след изгрев слънце и един час преди огле,
но трябва да се знае, че той няма дори приблизителна стойност като намаза, който се кланя
навреме.
Сабах намаз се състои от четири рекята – два сюннет и два фарз. Първо се кланя сюннетът,
а след това – фарзът. След като се вземе абдест, се застава на чисто място, по посока на Кябе, и се казва „Еузубиллях“ и „Бисмиллях“. Нашата
посока в намаза е Кябе и се намира в град Мекка, югоизточно от нашите
земи. След това наум правим нийет за сюннета на сабах намаз.
Нийетът е осъзнато решение какво ще се прави и защо. Най-добрият
нийет по смисъл и съдържание е „Бисмиллях“. Това е нийетът на всички
нийети. Мюсюлманинът трябва да има нийет за всички дела, които върши. За намаза има нийет и на арабски език, който е добре да научим и да
го изговаряме правилно. Нийет на тези езици
не е задължителен, но
изричането им ни помага да съсредоточим мислите и чувствата си за
намаза, който вече със
сърцето си сме решили
да кланяме.

Нийет на арабски език за сюннета на сабах се прави така:
„НЕВЕЙТУ ЕН УСАЛЛИЙЕ ЛИЛЛЯХИ ТЕАЛЯ САЛЯТЕ СУННЕТИЛ
ФЕДЖРИ ЕДАЕН МУСТЕКБИЛЕН КЪБЛЕТИ – АЛЛАХУ ЕКБЕР.“
Което в превод на български означава:
„Реших заради Аллах да кланям сюннет на сабах намаз, спазвайки
условията, по посока на Кябе. Аллах е Най-велик.“
Нийет на арабски език за фарза на сабах се прави така:
„НЕВЕЙТУ ЕН УСАЛЛИЙЕ ЛИЛЛЯХИ ТЕАЛЯ САЛЯТЕ ФАРДИЛ ФЕДЖРИ ЕДАЕН МУСТЕКБИЛЕН КЪБЛЕТИ – АЛЛАХУ ЕКБЕР.“
Което в превод на български означава:
„Реших заради Аллах да кланям фарза на сабах намаз, спазвайки
условията, по посока на Кябе. Аллах е Най-велик.“
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Икамет

Преди кланянето на фарз намаз мъжете задължително четат икамет.
В джемаат – групово кланяне на намаз, икамет прави само мюеззинът. Икамет се прави,
като се чете следното:
АЛЛАХУ ЕКБЕР
АЛЛАХУ ЕКБЕР
АЛЛАХУ ЕКБЕР
АЛЛАХУ ЕКБЕР
ЕШХЕДУ ЕН ЛЯ ИЛЯХЕ ИЛЛЯЛЛАХ
ЕШХЕДУ ЕН ЛЯ ИЛЯХЕ ИЛЛЯЛЛАХ
ЕШХЕДУ ЕННЕ МУХАММЕДЕН РАСУЛУЛЛАХ
ЕШХЕДУ ЕННЕ МУХАММЕДЕН РАСУЛУЛЛАХ
ХАЙЯ АЛЕС – САЛЯТИ
ХАЙЯ АЛЕС – САЛЯТИ
ХАЙЯ АЛЕЛ ФЕЛЯХИ
ХАЙЯ АЛЕЛ ФЕЛЯХИ
КАД КАМЕТИС –САЛЯТУ
КАД КАМЕТИС – САЛЯХ
АЛЛАХУ ЕКБЕР
АЛЛАХУ ЕКБЕР
ЛЯ ИЛЯХЕ ИЛЛЯЛЛАХ
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Как се кланя намаз

Началният текбир, стоенето и четенето в намаза следват
след изговарянето на последните думи от нийета. При ифтитах текбир, или началния текбир, се казва „Аллаху екбер“,
като мъжете вдигат ръцете на нивото на главата, а жените –
на нивото на раменете. Дланите на ръцете трябва да бъдат
отворени, със събрани пръсти и обърнати към Кябе.
След началния текбир спускаме ръцете и ги връзваме,
като с палеца и кутрето на дясната ръка хващаме през китката лявата. Мъжете връзват ръцете под пъпа, а жените – на
гърдите. Краката трябва да са поставени паралелно, а разстоянието между тях да е около три-четири пръста. При кланяне на намаз с джемаат трябва да се подравнят раменете и
петите с другите хора в сафа. В намаза се стои, без да се мърда, гледа се към мястото, където ще се прави седжде.
Запомни това правило, което важи за всеки намаз
Във всеки намаз на първия рекят се чете:
Субханеке, Еузубиллях, Бисмиллях, ел-Фатиха и едно
суре.
Във всеки рекят, след като се прочете ел-Фатиха, се казва
„Амин“, което означава „Аллах, чуй и приеми“.

Рукю – поклон в намаза
Когато се завърши с четенето на Корана при стоенето в намаза, по време на правенето на поклон, се
изговаря текбир – „Аллаху екбер“. Раменете и гърбът са във водоравно положение. Ръцете се поставят на коленете, гледа се в мястото за седжде и три
пъти се казва:
СУБХАНЕ РАББИЙЕЛ АЗИМ
СУБХАНЕ РАББИЙЕЛ АЗИМ
СУБХАНЕ РАББИЙЕЛ АЗИМ
(Пречист е моят велик Господар!)
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Седжде – поклон, при който пръстите на краката,
коленете, ръцете, носът и челото докосват земята.
След рукю се изправяме, изговаряйки:
СЕМИА-ЛЛАХУ ЛИМЕН ХАМИДЕХ
(Аллах чува онзи, който Го прославя!)
Когато се изправим, държим ръцете спуснати
до тялото и казваме:
РАББЕНА ЛЕКЕЛ-ХАМД
(Господарю наш, за Теб е прославата!)
Отиваме на седжде, като изговаряме текбир – „Аллаху екбер“, първо спускаме коленете, след това дланите и поставяме
носа и челото между тях. Ръцете са на разстояние една от друга, колкото лицето, мъжете държат лактите вдигнати, а жените
– спуснати до земята. Краката държим събрани един до друг и
подвиваме пръстите, като се стараем да не ги отлепяме от земята. Когато сме на седжде, с отворени очи, казваме три пъти:
СУБХАНЕ РАББИЙ-Е-Л АЛЯ
СУБХАНЕ РАББИЙ-Е-Л АЛЯ
СУБХАНЕ РАББИЙ-Е-Л АЛЯ
(Пречист е моят Господар, Всевишен!)
След това с текбир – „Аллаху екбер“, се изправяме от седжде
и сядаме на левия крак. Като мъжете оставят пръстите на десния крак подвити, а жените изпъват стъпалото на десния крак
навън. Ръцете се поставят на коленете по посока дължината им.
Изговаряйки текбира – „Аллаху екбер“, правим още едно седжде. Така завършва първият рекят на който и да е намаз.

ЗАПОМНИ
„Човек е най-близо до Аллах, когато е на седжде.“ (Хадис)
След второто седжде на първия рекят ставаме за втория рекят, като
първо вдигаме главата, след това – ръцете, поставяйки ги на коленете, и се изправяме прави – къям. Възрастните и болните хора могат при ставането
да си помагат с ръцете. На втория рекят постъпваме, както и при първия.
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ЗАПОМНИ ТОВА ПРАВИЛО, КОЕТО ВАЖИ ЗА ВСЕКИ НАМАЗ
Във втория рекят на всеки намаз се четат само:
БИСМИЛЛЯХ, ЕЛ-ФАТИХА И ЕДНО СУРЕ.
Винаги след ел-Фатиха казваме „Амин“.
След това по същия начин извършваме рукю и две седждета, после
сядаме на тешеххуд – сядане, което се прави между двата рекята.
Това сядане трябва да бъде по правилата, както между двете седждета. Намазите от
два рекята имат едно сядане, докато намазите от три и четири рекята имат две сядания. Последното сядане в намаза се нарича кааде-и ахире.

ЗАПОМНИ ТОВА ПРАВИЛО, КОЕТО ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ НАМАЗИ
На последното сядане във всички намази се чете:
ЕТ-ТЕХИЙЯТУ, САЛЛИ И БАРИК, КАКТО И КОНКРЕТНИ ДУИ.
При намаза с три или четири рекята на първото сядане се чете само ет-Техийяту,
освен при сюннета на икинди и ятсъ, където се четат и Салли и Барик.
Да повторим ет-Техияту,
Салли и Барик и да научим някои дуи
ЕТ-ТЕХИЙЯТУ
ЕТТЕХИЙЯТУ ЛИЛ-ЛЯХИ ВЕССАЛЕВАТУ ВЕТ-ТАЙЙИБАТ. ЕССЕЛЯМУ АЛЕЙКЕ ЕЙЙЮХЕННЕБИЙЮ ВЕ РАХМЕТУЛЛАХИ ВЕ БЕРАКЯТУХ.
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 за теб, о, Пророче, милосърдие
от Аллах и благодат от Него! 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!
Когато се казва „ЕН ЛЯ ИЛЯХЕ“, ще повдигнем показалеца и казвайки „ИЛЛЯЛЛАХ“, ще го спуснем.
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САЛЛИ И БАРИК
АЛЛАХУММЕ САЛЛИ АЛЯ МУХАММЕДИН ВЕ АЛЯ АЛИ МУХАММЕД.
КЕМА САЛЛЕЙТЕ 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.
АЛЛАХУММЕ БАРИК АЛЯ МУХАММЕДИН ВЕ АЛЯ АЛИ
МУХАММЕД. КЕМА БАРАКТЕ АЛЯ ИБРАХИМЕ ВЕ АЛЯ АЛИ
ИБРАХИМ. ИННЕКЕ ХАМИДУН МЕДЖИД.
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.
ДУИ
РАББЕНА АТИНА ФИД-ДУНЯ ХАСЕНЕТЕН ВЕ ФИЛ АХИРАТИ
ХАСЕНЕТЕН. ВЕ КИНА АЗАБЕННАР.
Аллах мой, Господарю, въздай ни добрина в земния живот и добрина в отвъдния! И опази ни от мъчението на огъня!
РАББЕНЕГФИР ЛИ ВЕ ЛИВАЛИДЕЙЙЕ, ВЕ ЛИЛ МУ’МИНИНЕ ЙЕВМЕ ЙЕКУМУЛ ХИСАБ.
Господарю наш! Опрости мен, моите родители и вярващите в Деня
на равносметката!
СЕЛЯМ
След прочитането на дуите обръщаме главата към дясната страна и гледайки дясното рамо, казваме:
ЕС-СЕЛЯМУ АЛЕЙКУМ ВЕ РАХМЕТУЛЛАХ
(Мир и спасение за вас и милостта на Аллах)!
След това обръщаме главата наляво и гледайки към лявото рамо,
казваме:
ЕС-СЕЛЯМУ АЛЕЙКУМ ВЕ РАХМЕТУЛЛАХ
(Мир и спасение за вас и милостта на Аллах)!
След това отново обръщаме глава по посока на Кябе и докато разтриваме лицето с ръце, казваме:
АЛЛАХУММЕ ЕНТЕ-С-СЕЛЯМУ ВЕ МИНКЕ-С-СЕЛЯМУ ТЕБАРАКТЕ Я ЗЕЛДЖЕЛЯЛИ ВЕ-Л-ИКРАМ (О, Аллах, Ти си спасението и от Теб е спасението! Благословен
си Ти, Господарю на величието и почитта)!
Така завършва сабах намаз. Препоръчваме след намаза да правите и зикир.
ЗАПОМНИ
„Два рекята на сабах намаз са по-ценни от този свят и всичко, което е на него.“ (Хадис)
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На кого правиш седжде?

На кого правиш седжде, братко,
кажи на своя брат?
На Господаря на всички светове,
Единствения Господар.
Къде е, братко, твоят Господар,
къде е Неговият дом?
Обърни се, скъпи братко,
навсякъде е Той.
Дали Той чува, дали вижда
през деня и през нощта?
Той всичко чува, Той всичко вижда,
за всичко има мощ.
Има ли, братко, още божества
освен Рабба твой?
Няма друг бог освен Аллах,
Един-Единствен е Той.
Той превръща камък и дърво
в най-ситен прах.
Затова, братко, от сърце кажи:
Аллах, Хакк Аллах!
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Девет правила за всички намази

Когато се упражняваш да кланяш сабах намаз, опитай, базирайки се на тези правила, да установиш на кой рекят и на кое сядане в намаза какво точно се чете. Това ще ти помогне по-лесно да разбереш в по-горните класове, пък и по-рано, как се кланя всеки намаз.
Научихме кои и колко намаза кланят мюсюлманите през деня и през нощта. Научихме, че
намазът може да има два, три и четири рекята, едно или две сядания. Ще посочим девет правила, които важат за всеки намаз:

ПЪРВО ПРАВИЛО – ВЪВ ВСЕКИ НАМАЗ –
на първия рекят:
СУБХАНЕКЕ, ЕУЗУБИЛЛЯХ, БИСМИЛЛЯХ,
ЕЛ-ФАТИХА И СУРЕ.

ПЕТО ПРАВИЛО – СЮННЕТИ –
на третия рекят, на сюннета на икинди и на ятсъ:
СУБХАНЕКЕ, ЕУЗУБИЛЛЯХ, БИСМИЛЛЯХ,
ЕЛ-ФАТИХА И СУРЕ.

ВТОРО ПРАВИЛО – ВЪВ ВСЕКИ НАМАЗ –
на втория рекят:
БИСМИЛЛЯХ, ЕЛ-ФАТИХА И СУРЕ.

ШЕСТО ПРАВИЛО – СЮННЕТИ –
на четвърти рекят на всички сюннети:
ЕУЗУБИЛЛЯХ, БИСМИЛЛЯХ, ЕЛ-ФАТИХА И
СУРЕ.

ТРЕТО ПРАВИЛО – ФАРЗОВЕ –
на трети и четвърти рекят:
БИСМИЛЛЯХ И ЕЛ-ФАТИХА.

СЕДМО ПРАВИЛО – ВИТИР НАМАЗ –
на третия рекят на витир намаз:
БИСМИЛЛЯХ, ЕЛ-ФАТИХА, СУРЕ И КУНУТ.

ЧЕТВЪРТО ПРАВИЛО – СЮННЕТИ –
на третия рекят на сюннета на огле:
БИСМИЛЛЯХ, ЕЛ-ФАТИХА И ЕДНО СУРЕ.

ОСМО ПРАВИЛО – СЯДАНЕ В НАМАЗА
от три или четири рекята, първо сядане:
ЕТ-ТЕХИЯТУ, БЕЗ СЮННЕТА НА ИКИНДИ И
ЯТСЪ, В ТЯХ СЕ ЧЕТЕ ЕТ-ТЕХИЯТУ, САЛЛИ И
БАРИК.

ДЕВЕТО ПРАВИЛО – СЯДАНЕ ВЪВ ВСЕКИ
НАМАЗ,
последното сядане:
ЕТ-ТЕХИЯТУ, САЛЛИ И БАРИК, КАКТО
И КОНКРЕТНИ ДУИ.
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Какво разваля намаза

Мустафа стана за сабах намаз,
взе абдест, обърна се към Кябе и
направи нийет. В този момент
от стаята дотича Лейля, сестрата
на Мустафа, и застана пред него.
Момичето гледаше любопитно
брат си.
След като видя, че сестра му
не помръдва, Мустафа ядосано
рече:
– Марш оттук, не виждаш ли
че кланям!
Майката взе в ръцете си момичето, изчака Мустафа да свърши с намаза и каза:
– Мустафа, ти проговори на
глас в намаза и го развали, трябва да го повториш.
– Да, майко, така е. Лейля е виновна, но разбира се, ще повторя намаза. А какво още го разваля?
– Синко, Аллах (дж.ш.) ни е задължил да кланяме намаз и трябва да го кланяме правилно и
навреме. Намазът може да се развали:
Ако се изостави едно от шестте условия за намаза, или една от шестте основи на намаза (еркян);
Ако в намаза се развали абдестът, независимо по какъв начин;
Ако гърдите се отклонят от посоката на Кябе;
Ако се чете погрешно Коранът;
Ако се проговори в намаза или се засмее толкова, колкото сам да се чуе;
Ако се издаде звук като охкане, ахкане, дюдюкане и др.;
Ако се заплаче, освен ако не се плаче заради вярата;
Ако в един рукюн се почеше три пъти на едно и също място;
Ако в намаза се направи повече от една крачка;
Ако мъж се кланя до жена или ако жената бъде пред мъжа;
Ако се кашля без необходимост или пък си играе с нещо в намаза.
Намазът се разваля и при всякакви движения, които не са част от него и ако някой ни наблюдава, да направи заключение, че не сме в намаз.
– Благодаря ти, майко, колко хубаво обясняваш!
– Твоята учителка обяснява по-добре, но сте много в класа и затова трябва да ѝ помогнем
всички, като усвоите и приложите всички задачи, които Аллах (дж.ш.) ни е поставил.
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Джемаат

Джемаат е групово кланяне на намаза. За груповото кланяне обичайно се казва: джемаат намаз, кланяне в джемаат, т.е. заедно с другите. В джемаат най-често се кланя в джамиите, но може и вкъщи или на някое друго удобно място. За кланяне на намаз в джемаат е необходимо да има до мъжа поне още един мъж или неговата съпруга. Водачът на груповия
намаз се нарича имам. Това е арабска дума, която означава „водач, предводител, първи“.
Човекът, който се кланя зад имама в джемаат, се нарича муктеди. Когато е зад имама, той допълва в нийета: „Иктедейту би хазел имами – Аллаху екбер“, което означава:
„Последвах този имам“.
Имамът застава пред хората, които кланят подредени в сафове (редици). Първо се подреждат мъжете, после децата и след тях жените. Сафовете трябва да бъдат пълни и право
подредени. Те се подравняват според петите и раменете. В сафовете хората стоят рамо до
рамо, като по този начин се показват сплотеност, твърдост и решителност.
За превъзходството на кланянето с джемаат Мохамед (с.а.с.) е казал: „Намазът с джемаат е двадесет и седем пъти по-превъзходен от самостоятелния намаз“.
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КЛАНЯНЕ С ДЖЕМААТ
В нощните намази имамът чете на глас ел-Фатиха и едно суре, а в дневните чете наум.
Когато се кланя с джемаат, муктедиите, докато стоят, не четат нищо освен Субханеке
на първия рекят, а когато имамът чете на глас, казват „Амин“ след ел-Фатиха.
По време на всеки намаз имамът изговаря на глас всеки текбир, а който е муктеди, го
повтаря тихо. След имама не се повтаря „Семиа-ллаху лимен хамидех“, а след като се
изправи, се казва „Раббена лекел хамд“.
По време на сядането в намаза муктеди чете това, което трябва да се чете.
Когато имамът дава селям, ние тихо ще повторим след него „ес-селяму алейкум ве
рахметуллах“.
Кланянето на намаз с джемаат се оповестява с
езан. Езанът се чете също като икамета, без думите „кад каметис-саляту“ и с пауза между дългите изречения.
В езана, който се чете за сабах намаз, след думите „хайя алел фелях“ два пъти се чете „ес саляту
хайрун минен невм“ (по-добре е да кланяте,
вместо да спите) (намазът е по-ценен от съня).

ПОМИСЛИ И ОТГОВОРИ
Какво е джемаат?
Къде може да се кланя намазът с джемаат?
Кой е имам?
Кой е муктеди?
Какво се допълва в нийета за груповия намаз?
Обясни как изглежда джемаатът.
Какво потвърждаваме с нашите сафове в намаза?
Кланял ли е Мохамед (с.а.с.) с джемаат?
Каква е стойността на съживяването на един сюннет на Мохамед (с.а.с.)?
Обясни какво чете имамът в намаза и по какъв начин?
Обясни какво чете джемаатът в груповия намаз и по какъв начин?
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Родината се гради с любов

Нашата родина е Република България. Това е земята, в която сме родени
и в която живеем. Всеки мюсюлманин
е длъжен да обича, пази и защитава
своята родина.
В България има големи и красиви
градове, живописни села, плодородни
поля, пълноводни реки и просторно
море.
Страната ни е богата на много природни забележителности и културно-исторически паметници. Особена
красота ѝ придават и нашите джамии,
на чиито изящни минарета по време
на акшам блестят сияйни светлини.
ГОРДА СТАРА ПЛАНИНА,
ДО НЕЙ ДУНАВА СИНЕЙ,
СЛЪНЦЕ ТРАКИЯ ОГРЯВА,
НАД ПИРИНА ПЛАМЕНЕЙ.
МИЛА РОДИНО,
ТИ СИ ЗЕМЕН РАЙ,
ТВОЙТА ХУБОСТ,
ТВОЙТА ПРЕЛЕСТ,
АХ, ТЕ НЯМАТ КРАЙ.

ДА ПОГОВОРИМ ЗА РОДИНАТА
От местата, които си посетил в България, кое е най-интересното за теб?
Посочи някои известни джамии, мостове и други исторически паметници по нашите земи.
Организирайте с учителя си по религия пътуване до съседен град или
близко място, където има интересна сграда или природна забележителност, която бихте искали да посетите.
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БЪДЕТЕ ПОЛЕЗНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ!
Разпитай за миналото на своя роден край.
Колко учени хора (имами, хафъзи, писатели, учени, лекари, учители, инженери) има в твоя роден край?
Какви забележителности има тук?
Изгответе пано с картички или собствени снимки на тези забележителности, добавете към тях и кратък текст.
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Джамията „Мирза Саид паша“

По време на османския период е построена една от 30-те най-важни джамии в гр. Русе,
а именно все още действащата джамия „Мирза
Саид паша“ и се намира в центъра на града.
Както се подразбира от регистрирането на
джамията през 1846 г., основите ѝ се полагат
преди тази дата.
За съжаление, нямаме много информация за
първоначалния вид на джамията заради пожара, който я сполетява. Днес тя е реставрираният
вид на изгорялата джамия. Освен това, поради
спукване на водопроводна тръба в околността
ѝ, джамията понася големи щети, след което отново е реставрирана през 2016–2017 година.
Джамията „Мирза Саид паша“ е построена
на два етажа в стил фефкяни, или иначе казано –
мястото за ибадет е над магазина и другите стаи.
Джамията е направена в правоъгълна форма от тухли и на места – от нарязани камъни.
Покрита е с разчупен покрив с вътрешно куббе.
Джамията е с прекрасна акустика. Тя притежава
таван от дърво с куббе, който е великолепно изписан с калиграфска украса.
Дървеният махфил на джамията е широк, а минберът, който също е от дърво, е деликатно и
скромно украсен. До изящния и направен с високо майсторство минбер се намират две колони,
също толкова изящни. В нарисуваната на михраба чешма с три чучура и изящни дървета около нея
виждаме едно оригинално и красиво произведение на изкуството.
Влизайки в джамията от вратата и качвайки се по стълбата на втория етаж, във входа над вратата
виждаме красиво изписана калиграфия.
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Богатството в различието на езиците

По света има много езици, с помощта на които хората се разбират
помежду си, радват се и тъгуват,
утешават се или критикуват някого.
Човек си служи с езика, когато обяснява нещо. Езикът помага на човека
да говори за случки от миналото и за
неща, които предстоят.
Казва се, че езикът е най-човешкото качество заради възможността
за комбинация на думите, за подреждането им в изречения. Човек
може да научи папагала да изговаря
няколко думи, но той не разговаря, а
само повтаря научените думи и фрази. Нито едно животно, даже и папагалът, не е в състояние да комбинира
човешките думи и да състави ново
изречение.
Съвременната наука посочва, че
всички видове животни имат някакъв начин на комуникиране помежду си. Животните се разбират чрез
звуци и движения. Това е животинският начин на общуване, който
може да се забележи при птиците, пчелите, китовете, маймуните…
Всеки език съдържа духа, културата и специфичния поглед за света на хората, които са носители на език, както и на тези, които го говорят.
Има хора, които говорят близки езици, но духовната им култура е различна.
Днес глобалните електронни средства ни поднасят информация на най-различни езици.
Затова е важно да научим добре освен майчиния и други езици. Аллах (дж.ш.) казва в Корана: „И от Неговите знамения е сътворяването на небесата и на земята, и разнообразието
на езиците и цветовете ви. В това има знамения за знаещите“ (ер-Рум: 22).
Някои езици са богати на думи за наименования на определени неща. Арабите употребяват
повече от осемдесет думи за камилата, а ескимосите имат много думи за сняг. В нашия език такива
са думите за „много“ – различни по състав, но с едно и също значение.
Думата „език“ се споменава в Свещения Коран деветдесет и пет пъти, което говори за изключителната важност на езика за живота на хората. Всевишният Аллах казва, че някои хора са по-добри оратори от други, и ни напътва да Му се молим да ни дари с хубаво и правилно изразяване.
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РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
Защо човекът се нуждае от език?
Защо езикът е най-човешкото качество?
Могат ли животните да говорят на наш език?
Имат ли те свои начини за общуване?
Как се разбират животните?
Какво поддържа всеки език?
Защо е важно да научим добре освен български и други езици?
С помощта на учителя по религия или друг учител потърсете синоними – думи,
различни по състав, но с еднакво значение.
Колко пъти в Корана е спомената думата „език“?

ЗА ПО-ДОБРО ИЗРАЗЯВАНЕ НЕКА НАУЧИМ СЛЕДНАТА ДУА
ОТ КОРАНА:
„РАББИШРАХ ЛИ САДРИ. ВЕ ЙЕССИР ЛИ ЕМРИ. ВЕХЛЮЛ УКДЕТЕН МИН ЛИСАНИ. ЙЕФКАХУ КАВЛИ.“
„Господарю мой, разтвори гръдта ми! И улесни делото ми! И
развържи възела на езика ми, за да разбират словото ми!“ (Та-ха: 25–28)
Тази дуа можеш и ти понякога да я четеш в намаза, на седжде или преди даването на
селям. Също така, когато се подготвяме за изпит в училище, желателно е, преди да
отговорим, да си прочетем наум дуата, за да можем да изразим по най-добрия начин
това, което сме научили.
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Езиците не ни разделят

„И от Неговите знамения е сътворяването на
небесата и на земята, и разнообразието на езиците
и цветовете ви. В това има знамения за знаещите.“
(ер-Рум: 22)
Нашият Господар, Всевишният Аллах, ни е създал
различни по вид, цвят, език, отреждайки да живеем в
различни географски ширини. Никой от нас не е могъл да избира къде да се роди, към кой народ да принадлежи, какви да са родителите му – дали да са богати,
или бедни, не е могъл да избере своя брат или сестра,
цвета на кожата си, външния вид, височината и езика,
на който да говори.
Следователно мястото на живеене, националността, цветът на кожата, ръстът, външният вид и
езикът, който говорим, не определят нашето положение нито сред обществото, нито пред Аллах (дж.ш.).
Нищо освен имана и страненето от греха не е важно и
нищо не е по-добро и по-ценно от добрия морал. „О,
хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и
ви сторихме народи и племена, за да се опознавате.
Най-достоен измежду вас при Аллах е най-богобоязливият. Аллах е всезнаещ, сведущ.“ (ел-Худжурат:
13)
„О, хора, вашият Господар е един, вашият баща
е един. Арабинът няма превъзходство над неарабина,
нито белият пред черния, нито черният пред белия, освен страненето от греха. При Аллах най-добър е онзи,
който най-много се пази от греха.“ (Хадис)
„Мюсюлманите са братя и никой няма предимство
пред другите освен с това, че се предпазва повече от греха.“ (Хадис)
„Аллах не гледа външния ви вид и вашите богатства, а гледа към вашите сърца и вашите дела.“ (Хадис)
Щастлив е онзи, който е доволен от своите
родители и с това, което те имат, от брат си и сестра
си, доволен е от външния си вид, който му е избрал
неговият Господар, и заедно с това се пази от грях и
настоява, колкото позволяват възможностите му, да
следва Мохамед (с.а.с.).
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РАЗГОВОР ЗА РАЗЛИКИТЕ И ПРИЛИКИТЕ МЕЖДУ ХОРАТА
Какво не можем да избираме в живота?
Защо трябва да бъдем признателни и доволни?
Кое е с най-голяма стойност пред Аллах (дж.ш.)?
По какво могат да се различават мюсюлманите?
Какво свързва всички мюсюлмани по света?
Кой може да бъде щастлив?

РАЗЛИЧИЕТО МЕЖДУ ХОРАТА КАТО ЗНАК ЗА МИЛОСТТА
НА АЛЛАХ (ДЖ.Ш.)
Разгледай своите съученици и посочи разликите между тях според:
цвета на косата;
цвета на очите;
ръста;
облеклото;
мястото на живеене;
броя на членовете в семейството.
Помисли и напиши какво свързва всички ученици, които посещават часа по религия. Какво е общото между вас? И все пак – по какво се различавате?
Въз основа на постъпките определи до каква степен се предпазвате ти и твоите
приятели от греха.

Защо Аллах (дж.ш.) е създал
хората различни?
Разделете се на три групи.
Отбележете разликите в начина
на живот на семействата, както и
при:
• честване на празници;
• обичаи, свързани със
семейни сбирки;
• облеклото на членовете от
семейството.
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Думите пазят добри спомени

ВАКАНЦИЯ
За нас лятната ваканция е специално преживяване. Щом училищният звънец огласи
последния час от учебната година, ние се събираме и заминаваме да летуваме. Баба е изключително оправна, има решение за всичките ни проблеми и желания.
Веднага след като пристигнем в нейната къща, хвърляме чантите на камàра и тичаме на
верандата. Баба донася от градината вкусни жълти круши, а ние с наслада ядем до насита.
Ако бях магьосница, щях да измисля магия, с която да заключа лятната ваканция. Щях да
я скрия под верандата – на някое тайно място, и щях да я пазя скрита през цялото лято,
докато зреят крушите в градината на баба.
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РАЗГОВОР ЗА ЕЗИКА
Езикът не ни служи само за да разговаряме, чрез него можем да си
спомняме и да съхраняваме спомени.
Някои думи често ни връщат в миналото.
Някои наши баби са имали прекрасни веранди, а днес имат балкони
и тераси.
Каква е разликата между веранда, балкон и тераса?
От кого си чул думата „веранда“ и от кого – думата „камара“?
Коя от предложените думи би използвал за нещо, от което има много на едно място: камара, куп, купчина?
РАЗПИТАЙ И ЗАПИШИ
Разбра, че нашият език може да пази спомени. Ти знаеш ли някои
думи, които и за тебе са спомен? Ако не знаеш такива, разпитай
родителите си или дядо и баба. Не позволявай такива думи да се
губят, записвай ги, пази ги да не се забравят.
Помни призива на Аллах (дж.ш.): „И кажи на Моите раби да говорят най-хубавото!“ (ел-Исра: 53)
„Понякога човек казва някоя дума, без да я взема под внимание, а Аллах е доволен и го издига по степен. Понякога казва някоя дума, без да й обръща внимание, а Аллах презира тази дума и той пада дълбоко в джехеннема.“ (Хадис)
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Разбраха се като французина
и Насреддин ходжа

Дошъл в Истанбул един французин и се явил в царския дворец. Царят го приел с почести, а французинът му казал, че ще възнагради богато онзи, който успее да разчете мислите му. Търсил царят
навсякъде, но не успял да открие такъв, който да може да говори с толкова образован човек, камо ли
пък да чете мислите му. Някой се сетил за Насреддин ходжа и казал:
– Ако той не може, значи никой не може!
Царят изпратил слугите да търсят Насреддин ходжа. Търсили го дълго, без да го открият, докато
той всеки ден се разхождал някъде из Истанбул. Един ден ходжата оставил магарето си да го носи, където то реши. По едно време царските слуги го намерили и му съобщили, че царят е заповядал веднага
да се яви при него. Насреддин ходжа обърнал магарето и се отправил към царския сарай. Бил гладен
като вълк, през целия ден не бил хапнал нищо, а сега, като тръгнал по акъла на магарето, ето – сполетяла го още по-голяма беля, царят не го търси за нещо хубаво – мислел си той.
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Като стигнал до сарая, ходжата слязъл от магарето, завързал го за портите при градината и тръгнал към царя. Царят му обяснил защо го е повикал, а Насреддин започнал да се оправдава, че не знае
френски. Но хората на царя го уверили, че може да говори, ако трябва, само с жестове, само и само
да се срещне с французина.
Влязъл Насреддин ходжа в една зала и седнал на миндерлъка, а ето и французина – той седнал
срещу него.
Французинът погледнал към Насреддин и очертал кръг с ръката си, ходжата също начертал кръг,
а след това – сякаш го разделя на две.
Французинът вдигнал пръсти и започнал да ги движи над въображаемата окръжност, а Насреддин, отново с ръка, все едно посипал нещо върху окръжността.
Изненадан, французинът извадил едно яйце от джоба си, а Насреддин ходжа – парче сирене.
Скочил французинът и веднага отишъл при царя.
– Успя – казал той, – разчете всичко, което мислех, искай от мен каквото поискаш!
– Какво стана? – попита царят.
– Ето какво, аз направих окръжност пред себе си, като казвам: земята е кръгла, а той я раздели,
като каза: да, но половината е вода. Аз му показах, че върху земята растат всякакви растения, а той
с ръката си ми посочи, че отгоре им вали дъжд и без дъжд не могат да виреят. Аз извадих от джоба
си едно яйце, като си мислех – ето така изглежда земята, а той ми показа парче сирене – такава е,
когато вали сняг.
Излязъл французинът, а царят повикал Насреддин ходжа и след като го похвалил, попитал как е
успял да разчете мислите на французина.
– Това е съвсем ясно – казал Насреддин. – Той направи окръжност пред себе си, сякаш казва:
имам хубава пита. А аз бях много гладен и без да чакам, я разделих с ръка на две, като си мислех:
половината за теб, половината за мен. А той отново показа с пръстите си отгоре, все едно приготвя
ориз и казва: имам хубав ориз, аз пък му показах с ръка отгоре, като му казах: ще ми дойде като
мехлем на рана! Той извади яйце и каза: ще приготвим и яйце, а аз му показах парче сирене и му
казах: ще прибавим и сирене.
Засмял се царят на мъдростта на Насреддин ходжа, възнаградил го щедро и оттогава останала
поговорката „Разбраха се като французина и Насреддин ходжа“.

РАЗГОВОР ВЪРХУ ТЕКСТА
За кого се разказва в тази история?
Какво поискал французинът от царя в Истанбул?
За кого се сетили царските слуги?
Как се разбрали двамата взаимно?
Кога се е случило това? И все пак, как се е разбирал с хората, с които разговаря?
По какъв начин се разбираме по-добре – като разговаряме или с пантомими,
жестикулиране, мимики или със знаци? Защо?
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НАРОДНАТА МЪДРОСТ ЗА МЪЛЧАНИЕТО И ГОВОРЕНЕТО
Обясни думите и поговорките, които се използват сред хората:
• Блага дума железни врати отваря.
• Златна дума зад зъбите остава.
• Говори разбираемо, всеки да те разбере.
• Думите са най-силното оръжие.
• Уби ме силна дума.

УЧИМ ДУМИ ОТ НАРОДНИТЕ ГРАДИНИ
В текста „Разбраха се като французина и Насреддин ходжа“ има някои думи, които са
ви почти непознати или които сте чували, но най-вероятно не знаете тяхното значение.
Думите не остаряват, единственото нещо, което трябва да правим, е да ги ползваме в
точното време и на правилното място.
Чуй тези прекрасни думи и ги употребявай в подходящи моменти без значение, че
използваш думи, характерни за миналото:
БЕЛЯ

неволя (…сполетя го още по-голяма беля).

САРАЙ

дворец (…и се отправи към царския сарай).

ИШАРЕТ

знак, мимика (…ако трябва само с ишарет).

МИНДЕРЛЪК

тънък дюшек за сядане (…и седна на миндерлъка).
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Моят принос за родната екология

Една група деца събират с гребла сухите листа и трева в овощната градина, други пък окопават дръвчетата и вършат други неща, полезни за околната среда.
Дълг на всеки мюсюлманин е да пази духовната си среда (религия, култура, и традиции), но
също така е длъжен да се грижи за родния си край, за мястото, където живее – село или град,
да пази всичко онова, с което Аллах (дж.ш.) го е дарил.
„Ако мюсюлманин засади дръвче, всеки, който хапне от това дръвче, човек или животно, ще
му се счита, все едно дава милостиня (садака), а онова, което бъде откраднато от това дръвче,
ще му се приеме, все едно е негова милостиня, даже и нанесена вреда на това дръвче, ще се смята
за милостиня.“ (Хадис)
„Няма мюсюлманин, който да засади дръвче или да посее някакво семе, 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)
„Когато един човек излязъл на път и видял клон от трън, който отстранил от пътя, Аллах
(дж.ш.) го похвалил и му опростил греховете.“ (Хадис)
„Чистотата е половината от вярата.“ (Хадис)
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МОЯТ ПРИНОС ЗА ОПАЗВАНЕ НА РОДНИЯ КРАЙ
Как опазваш родния си край?
Какво дърво си засадил или за какво дърво си се грижил в твоя роден край?
В какви мероприятия за почистване си участвал?
По какъв начин можем да въздействаме на онези, с които живеем заедно, да се
държат отговорно към всичко, което ни заобикаля?
Направи план за ред и чистота на близките околности: училищния двор, улиците и
махалите.
Напиши обява за индивидуални и групови екологични мероприятия.

ЛИТЕРАТУРНА НАДПРЕВАРА
Всички обичаме родния си край. Обичаме реките, горите и чистите извори. Възхищаваме се на прекрасните минарета и красивите сгради. Обичаме родината си заради
белите снегове и китната пролет, както и заради всички други красоти, с които Аллах
(дж.ш.) ни е дарил.
Организирайте състезание между класовете на тема
„НАДИГАМ ГЛАС ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В МОЯ КРАЙ“.
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ЕКОЛОГИЧЕН КЪТ
Направете в училищния двор
или в класната стая подреден и
хубав екологичен кът. Посадете
цвете, поставете пейка, радвайте
се и благодарете на Аллах (дж.ш.)
за красотата, с която ви е дарил.
Предложете всеки клас да засади дръвче в училищния двор
или на друго подходящо място,
за което учениците да се грижат
след това.
Ако училищният двор е широк, направете разделна градина,
в която да се засади лечебно, ядливо и красиво растение.
Планувайте всичко това много добре и дворът ще стане приветливо и полезно място.
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