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В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа 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!
Откриващата сура в Корана, Ал Фатиха, има много голямо значение за
ислямската молитва. Тя съдържа същността на Корана и всеки ден се
рецитира от милиарди мюсюлмани в началото на всяка молитва.
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тях живеят в Арабския
свят.
Най-голямата
мюсюлманска
общност в света е в
Индонезия. В същото
време,
значителна
част от населението на
Азия и почти цяла
Африка
е
мюсюлманско, като в
Русия, Китай, Северна
и Южна Америка и
Европа също има
м н о ж е с т в о
малцинства.
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Какво е Ислямът?

Кои са мюсюлманите?

Ислямът не е някаква нова религия, а съдържа
същата тази истина, която Бог е изпратил на
всички народи чрез Своите пратеници.
Истината, че не съществува нищо друго
достойно за преклонение освен Аллах. За 1/5 от
населението на света Ислямът e не само религия,
но и начин на живот. Мюсюлманите изповядват
една религия на мир, милосърдие и
прошка/снизхождение. Всъщност, по-голямата
част от мюсюлманите нямат нищо общо с
изключително тежките събития, които бяха
приписани на тяхното вероизповедание.

Мюсюлманите
наброяват
над
1
милиард
души
от
най-различни
раси,
националности
и
култури по цялото
земно кълбо – от
Южните Филипини до
Нигерия, и всички те са
обединени от тяхната
обща
религия
Исляма. Около 18% от
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Какви са основите на
мюсюлманската вяра?
Мюсюлманите вярват
в
Единия,
Единствения,
Несравнимия Бог; в
ангелите, които Той е
създал, в пророците,
чрез
които
низпосланото от Него
е достигнало до
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човечеството, в Съдния ден и в личната
отговорност за всички дела, във властта на
Аллах върху човешката съдба и в живота след
смъртта. Мюсюлманите вярват в редица
пратеници, като се започне от Адам и се мине
през Нух, Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф,
Аиюб, Муса, Харун, Дауд, Сулайман, Иляс, Юнус,
Яха и Иса, мирът да е с тях. Но последният завет
на Бог към човека, считан за потвърждение на
това, което Той винаги е отправял към хората, и
което обобщава всичко, низпослано до този
момент, е бил предаден на Пророка Мухаммед
(с.а.с.) чрез ангела Джибрил.
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Какво означава Ислям?

CMY

Много лесно, чрез засвидетелстване, че ‘’няма
друг Бог, освен Аллах, и Мухаммед е Пратеник на
Аллах”. Чрез това мюсюлманинът заявява вярата
си във всички пратеници на Бог и в светите
писания, които те са предали на човечеството.

Най-просто казано, арабската дума „Ислям”
означава „отдаване”. Тя произлиза от думата,
означаваща „мир”.
В религиозен контекст
означава пълно отдаване на Божията воля.
Поради това наименованието „Мухамеданство” е
погрешно употребявано, тъй като то предполага,
че мюсюлманите по-скоро почитат Мухаммед
(с.а.с.) отколкото Бог. „Аллах” е арабската дума за
Бог, която се използва както от арабите
мюсюлмани, така и от арабите християни.
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Как се става мюсюлманин?

Защо Ислямът често изглежда странен?
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За някои Ислямът може да изглежда странен или
дори краен в модерния свят. Причините за тази
негова визия на Запад са много: изопаченият
имидж на Исляма и мюсюлманите на Запад;
непознаването от страна на някои мюсюлмани
на заветите на тяхната религия, което от своя
страна
ги
прави
или
изключително
снизходителни,
или
твърде
крайни;
консерватизма, неграмотността, бедността,
социалните и политическите конфликти, които
са се превърнали в обща черта за повечето от
мюсюлманските страни. Струва ми се, че
странният имидж на Исляма на Запад очевидно
не съвпада с привързаността на мюсюлманите
към религията им.

Какво означава "да живееш Исляма"?
Ако всеки мюсюлманин следваше религията си,
ако прилагаше нейните напътствия във всички
аспекти на своя живот, гореспоменатите
фактори, допринасящи за изопачения имидж на
Исляма, изцяло биха изчезнали. Друга причина,
която също оказва влияние за неговото особено
възприемане, е всеобхватната му приложимост
във всички сфери на живота. Фактът, че за
повечето мюсюлмани Ислямът е най-голям
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приоритет в техния живот, в голяма степен
оказва влияние върху същността на тяхната
общност. Доминирането на религията в
ежедневието е било пропъдено от модерните
западни общества, докато за мюсюлманите няма
разлика между светските и религиозните
въпроси. Те вярват, че към Божия закон
(шериата) трябва да има сериозно отношение,
което е и причина въпросите с религиозен
характер винаги да бъдат толкова важни. Ето
защо и карикатурите, които осмиват Бог и
Неговите пророци, са много неприятни за
мюсюлманите, докато в западното общество те
се толерират, прикрити зад свободата на
словото.

Различен ли е произходът на Исляма
и Християнството?
Не. Заедно с Юдаизма, те се връщат назад до
пратеника и бащата/ родоначалника Ибрахим,
от синовете на който пряко произхождат техните
3 пророка – Мухаммед от най-големия Исмаил, а
Муса (Моисей) и Иса (Исус) – от Исхак. Ибрахим е
положил началото на заселването на мястото,
което днес е градът Мекка, и издигнал Кааба, към
който всички мюсюлмани се обръщат по време
на молитва.
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Какво е Кааба?
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Кааба е мястото за извършване на
богослужение, което Бог заповядал на пророка
Ибрахим и синът му Исмаил да построят преди
повече от 4000 години. Постройката била
направена от камък. Бог повелил на Ибрахим да
призовава цялото човечество към посещаване
на това място и дори до ден днешен, когато
поклонниците отиват до там, изричат: „О, Аллах,
тук съм” в отговор на призивите на Ибрахим.

известен с честността, милосърдието и
искреността си. Поради тези благородни и рядко
срещани черти, често го търсили и молили да
бъде арбитър при спорове. Историците го
описват като спокоен и съзерцателен. Мухаммед
(с.а.с.) имал дълбоко религиозна натура и дълго
време
презирал
упадъка
и
идолопоклонничеството на своето общество.
Често ходил да медитира в пещерата Хира, близо
до върха на „Джабал ан Нур” - „Планината на
светлината”, близо до Мекка.

C

M

Как е станал Пророк и Пратеник на Бог?
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Мухаммед (с.а.с.) е роден в Мекка през 570 г. по
време, когато Християнството все още не било
изцяло установено в Европа. Тъй като баща му
починал преди той да се роди, а майка му - много
скоро след това, той бил отгледан от неговия
чичо, който произлиза от уважаваното племе на
Курайшите. Когато пораснал, той станал

Когато бил на 40 години, по време на уединение
в пещерата, Мухаммед (с.а.с) получил първото
откровение от Бог чрез ангела Джибрил.
Низпосланото на пророка Мухаммед (с.а.с) не е
описано само в Корана, а е намерило отражение
в различни проявления, измежду които сунната
на Пророка (думи, дела и решения по дадени
въпроси), свещените кудси хадиси и др.
Следователно низпославането на Свещения
Коран чрез ангела Джибрил е било главната и
непосредствена част от откровението, но не и
всичко. Ангелът Джибрил продължил да му
предава Корана за период от 23 години. Веднага
щом започнал да рецитира думите, които чувал
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Кой е бил Мухаммед (с.а.с.)?
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от Джибрил, и да проповядва Божията истина,
той и малката му група последователи били
подложени на жестоки гонения. Това нараснало
до такава степен, че през 622 г. Бог му наредил да
се пресели. Преселването (Хижра) от Мекка към
Медина, на около 260 мили на север, бележи
началото на мюсюлманския календар. След
няколко години силата и влиянието на
мюсюлманите неимоверно нараснали и те се
завърнали в Мекка, предвождани от Пророка
(с.а.с.). Той простил на всички хора, които преди

това преследвали и него, и последователите му.
Всъщност това била повратна точка в историята
на мюсюлманската умма (общност). Преди
Пророка (с.а.с) да почине през 632 г. на 63
години, по-голямата част от населението на
Арабия вече било мюсюлманско (хората приели
Исляма) и в рамките на 1 век след неговата
смърт Ислямът се разпространил от Испания на
запад до Китай на изток.

Какво влияние оказало разпространението
на Исляма по света?
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Сред причините за бързото разпространение
на Исляма била простотата на неговата
доктрина. Ислямът призовава към вярата в
Бог, Който е Един, Единствен, и преклонение
само пред Него. Също така, той непрекъснато
наставлява човек да използва способността
си да разсъждава и размишлява.
В рамките на няколко години, мюсюлманската
цивилизация и развитието на науката достига
върха на успеха; ключът за това голямо
постижение
е
бил
основополагащият
принцип, положен от Пророка Мухаммед
с.а.с., че „Търсенето на знание е задължение
на всеки мюсюлманин.” Синтезът на източните
и западните идеи и новите убеждения заедно
със старите, допринесли за постигането на
огромен
напредък
в
медицината,
математиката,
физиката,
географията,
архитектурата, изкуството, литературата и
историята. Много основни методики, каквато
е алгебрата, арабските цифри, както и
концепцията за нулата (изключително важна
за напредъка на математиката), са достигнали
до Средновековна Европа именно чрез
Исляма.
Били
са
разработени
и

усъвършенствани сложните инструменти/
съоръжения, измежду които астролабията,
квадрантът и верни навигационни карти,
допринесли
за
реализирането
на
европейските откривателски пътувания.
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Какво представлява Коранаът?
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Коранът е словото на Бог, записано точно както
Той го е низпослал на Пророка Мухаммед (с.а.с)
чрез ангела Джибрил. Мухаммед (с.а.с) го е
запомнял/наизустявал, след което го диктувал
на сподвижниците си, а писарите го записвали,
като по този начин правили двойна проверка
още приживе на Пророка.
Нито дума от неговите 114 сури не е била
променена през вековете, поради което Коранът
във всеки един детайл представлява уникален и
необикновен текст, низпослан на Мухаммед
(с.а.с) преди 14 века.
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мюсюлманин. Той засяга всичко, което касае нас
като човешки същества: защо сме създадени,
каква е мисията ни през живота, как да се
прекланяме пред Бог, какви са нормите при
общуване между хората. Основната цел на
Корана, обаче, е насочена към връзката между
Бог и хората. Същевременно той дава
напътствие за формирането на едно почтено
общество, благоприлично човешко поведение и
справедлива икономическа система.

Има ли някакви научни факти в Корана?
Бог е подкрепил Своя последен пратеник
Мухаммед (с.а.с) с много чудеса и още повече
факти, които доказват, че той наистина е бил
пророк, изпратен от Него. Бог също така е
подкрепил и Своята последна низпослана книга,
Свещения Коран, с много чудеса. Сред тях са
множество научни факти, истината за които би
могла да бъде открита доста векове по-късно.
Например...

Коранът, последното низпослано Божие слово, е
основният източник на вярата и делата на всеки

1)
Точно описание на развитието на
човешкия ембрион хиляда години преди
микроскопът да бъде създаден!
2)
Посочване на начина на разширяване на
Вселената, произхода на Земята и къде и как ще
бъде разрушена!
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За какво се отнася Коранаът?

3)
Тайната на бариерата между моретата и
тъмнината в техните дълбочини, където никога
не е бил човек и не би могъл да отиде до хиляда
години по-късно!
4)
Споменаване на уникалността на
човешкия пръстов отпечатък!
5)
Описание на основите на планините и
тяхната роля за стабилизиране въртенето на
земното кълбо.
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Учените съвсем скоро откриха детайли относно
ранните етапи от развитието на човека. Ако Хам и
Льовенхук са били първите учени, които наблюдават
клетките на човешкия сперматозоид, използвайки
микроскоп през 1677 г., как Мухаммед (с.а.с) би могъл
да знае за тези факти преди 1400 години?
Според професор Кийт Мур, автор на книгата,
спечелила награда в областта на медицината,
"Развитието на човека", ранните етапи на развитие
на ембриона са невидими за невъоръжено око. Хам и
Антони ван Льовенхук не са изобретили микроскопа
преди 1674 г. Според Мур, Мухамед (с.а.с) е нямало как
да знае за тези детайли на развитието, ето защо
единственото възможно обяснение е, че това му е
било низпослано от Бог.
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Sperm &
Ovum

Human Embryo Пиявица
in “Alaqa” stage

Човешки ембрион
в стадий "Мудга"

Сдъвкана
дъвка

Човешки ембрион
на 9 седмици

"После от частицата
сперма създаваме съсирек
и създаваме късче като
надъвкано месо, и от
късчето създаваме
кости, и покриваме
костите с плът, после го
оформяме в друго
творение. Благословен е
Аллах, Най-прекрасният
Творец!” Свещеният
Коран, сура 23, айет 14

предавана писмено и
устно във форма,
известна като „хадис”.
Хадисите съдържали
това, което Пророка е
казвал, правел или
потвърждавал.
Следването на сунната
е
втората
фундаментална част на
ислямското кредо.

C

Няколко примера от
думите/мъдростта на
Пророка
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“Който не е милосърден
към хората, и Аллах не е
милосърден към него.”
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“Have We not made the Earth a resting place and the
mountains as stakes?” ( The Noble Quran, 78 : 6-7 )

Има ли други
свещени източници?

Geologists have only recently discovered that mountains have deep foundations called geological folds
which reach deep into the molten core of the Earth like
pegs or stakes. Professor Frank Press, a former President
of the U.S. National Academy of Sciences, was an author
of Earth a book in which he included illustrated wedgeshaped mountains that have roots deep under the
surface of the ground.

Да, начинът на живот
на Пророка Мухаммед
(с.а.с) – известен като
Сунна – е вторият
автентичен източник
за
мюсюлманите.
Пророческата сунна е
била
достоверно
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“Не е станал вярващ никой
от вас, докато не заобича
за своя брат това, което
обича за себе си.”
“Не е истински вярващ
този, който яде до насита,
а съседът му заспива
гладен.”
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“Честният и справедлив търговец ще бъде с
пратениците, шехидите и най-достойните в Съдния ден.”
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“Силен не е този, който побеждава мъжете и никой не
може да го победи, а този, който побеждава гнева си.”

обувката си с вода, задържал я в устата си, докато се
изкачи, и напоил кучето. Аллах му се отблагодарил, като
му дал опрощение.” Рекли: “О, Пратенико на Аллах, нима и
за животните ще получим отплата?” Казал: “За всяко
живо същество има отплата.”

"Аллах не гледа вашите тела, нито образите ви, ала
гледа вашите сърца и делата ви.”

Това са хадиси, от сборниците на Бухари, Муслим, Тирмизи
и Байхаки...

“Когато един мъж вървял по пътя и жаждата му се
усилила, открил кладенец. Слязъл долу при него и се напил.
После излязъл оттам и изведнъж видял куче с изплезен
език да яде от жажда влажната земя. Мъжът си рекъл:
“Това куче го е сполетяла същата жажда, която бе
сполетяла и мен.” Слязъл при кладенеца, напълнил

Кои са петте стълба на Исляма?
Те представляват рамката, определяща живота
на мюсюлманина: вяра, молитва, грижа за
нуждаещите се, пречистване и поклонение в
Мекка за тези, които имат възможност.

1) Вяра
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Това е вярата, че няма друг бог освен Аллах и
Мухаммед (с.а.с) е негов Пратеник. Това
засвидетелстване на вярата е наречено „шахада”,
проста и лесна за произнасяне формула за
всеки. На арабски език първата част се
произнася по следния начин: ла илаала
ил-лал-лаах „няма друг бог освен Аллах”; илааха
(бог) може да се отнася за всяко нещо, с което е
възможно да бъдем изкушени да заместим Бог –
богатство, сила и други подобни. След това идва
ил-лал-лаах: освен Аллах, Създателят на всяко
нещо. Втората част от „шахадата” е: Мухаммед
(с.а.с) ун расуулул-лаах „Мухаммед (с.а.с) е
Пратеник на Аллах”. Напътстващото послание е
дошло чрез човек като нас самите.

Исляма няма някаква йерархическа власт или
духовници, така, че молитвите се водят от някой
образован/грамотен човек, избран от общността,
който добре познава Корана. При отслужването
на тези пет молитви се рецитират айети от
Корана. Те се изричат на арабски език, езикът, на
който са низпослани, но индивидуалната молитва
може да бъде направена и на майчин език.
Молитвите се извършват на зазоряване, на обед,
следобед, при залез слънце и при спускането на
нощта. Въпреки че е за предпочитане те да се
отслужват колективно в джамия, мюсюлманинът
може да ги прави почти навсякъде, като
например по поляните, в офисите, във фабрики и
университети. Често хората, които посещават
мюсюлманския свят, биват впечатлени
от
голямото значение, което се отдава на молитвите
в ежедневието.

2) Молитва
Салаах е името на задължителните молитви,
които се изпълняват по пет пъти на ден, и са
директна връзка между молещия се и Бог. В
28
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Хайде, идвайте на молитва!
Хайде, идвайте на молитва!
Хайде, идвайте за награда (в този свят и в
Отвъдния)!
Хайде, идвайте за награда (в този свят и в
Отвъдния)!
Аллах е най-велик. Аллах е най-велик.
Няма друг бог oсвен Аллах.
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Преводът на повика за молитва е:
Аллах е най-велик. Аллах е най-велик.
Аллах е най-велик. Аллах е най-велик.
Свидетествам, че няма друг бог освен Аллах.
Свидетествам, че няма друг бог освен Аллах.
Свидетелствам, че Мухаммед е Пратеник на
Аллах.
Свидетелствам, че Мухаммед е Пратеник на
Аллах.
30

3) Закат
Един от най-важните принципи на Исляма е, че
всичко принадлежи на Бог. Поради това,
богатството само е поверено в ръцете на хората.
Думата „закат” означава както „пречистване”,
така и „израстване”.
31
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Когато отделяме част от това, което имаме за
нуждаещите
се,
ние „пречистваме”
собствеността си. Това е същото, както когато
растенията биват подрязвани, за да се
балансира и стимулира техният растеж.
„Закатът” засяга определен процент от
излишъка приходи и спестявания, който всяка
година трябва да бъде даван на бедните.
Всеки мюсюлманин трябва сам да изчисли
собствения си закат. В повечето случаи това
представлява ежегодно даряване на 2.5% от
приходите и спестяванията на човек. Също така,
праведният човек може да даде толкова,
колкото поиска като „садака” (доброволно
даряване) и е за предпочитане това да бъде
тайно. Въпреки че тази дума може да бъде
преведена като доброволно даряване, тя има
едно по-широко значение.
Пророка (с.а.с) е казал: „и да посрещнеш своя
брат с приветливо лице е садака”.
Пророка (с.а.с.) е казал:
„Даването на милостиня е дълг на всеки
мюсюлманин” При което той бил попитан: „Ами
ако човек няма нищо?” Пророка отговорил:
„Тогава да се захване за работа с двете си ръце за
свое благополучие и част от придобитото да
дари” Сподвижниците попитали: „А ако няма
32

възможност да работи” Пророка (с.а.с.) казал: „Да
помага на бедните и нуждаещите се”
Сподвижниците продължили: „Ами ако не може
да стори дори и това?” Пророка (с.а.с.) отвърнал:
„Трябва да насърчава другите да правят добро”
Сподвижниците попитали: „А ако и на това не е
способен?” Пророка (с.а.с.) рекъл: „Тогава да се
въздържа от злодеяния. Това също е садака.”

пропуснатите
дни
по-късно
през
годината. Ако нямат
ф и з и ч е с к а т а
възможност
да
направят това, те
трябва да нахранят по
1 нуждаещ се за всеки
пропуснат
ден.
Задължението
за
децата да постят (и да
отслужват молитвата)
възниква
от
навлизането им в
пубертета, въпреки че
много от тях започват
от по-рано.
Въпреки че постът е
най-полезен
за
здравето, се смята, че
това най-вече е метод
за самопречистване.
Чрез изолирането си
от охолността на света,
било то и за кратко,
човекът, който говее,
успява да изпита
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4) Постът
Задължение за всички мюсюлмани е всяка
година през месец Рамадан да спазват пост от
изгрева до залеза на слънцето. Те трябва да се
въздържат от всякаква храна, напитки и
сексуални контакти със съпрузите си. Тези, които
са болни, възрастни или които са на път, а така
също и бременните жени или кърмачките, им е
позволено да прекъснат поста и да отговеят
34
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искрено
съчувствие
към
тези,
които
непрекъснато гладуват, а това от своя страна
води до духовно израстване и насърчаване на
щедростта.

Годишното поклонение в Мекка – Хадж – е
задължително само за тези, които имат
физическа и финансова възможност да го
направят. Въпреки това, ежегодно около 2
милиона души от всички краища на света отиват
в Мекка, което се явява и уникална възможност
за тези различни националности да се срещнат
едни с други. Въпреки че градът Мекка винаги е
пълен с посетители, годишният Хадж започва
през дванадесетия месец от ислямския календар
(който е лунен, а не слънчев, така че Хадж и
Рамадан понякога се падат през лятото, а
понякога - през зимата).
37

C

M

Y

Поклонниците имат специфично облекло:
обикновени дрехи, които премахват различията
на класите и културите, така че всички те са равни
пред Аллах. Ритуалите, които се извършват по
време на Хадж, началото на които е поставено от
Пророка Ибрахим, включват обикаляне на Кааба
седем пъти и преминаване на разстоянието
между Саафа и Маруа седем пъти, така, както
Хаджер е правила, когато е търсила вода. След
това поклонниците престояват заедно на
обширната равнина при Арафат и там всички
молят Бог за опрощение.Често пъти това се
сравнява със Съдния ден. В миналото Хаджът е
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бил трудно начинание. Днес обаче на милионите
желаещи да участват в това поклонение се
предоставя вода, съвременен транспорт и
най-модерни медицински съоръжения. Краят на
Хадж се бележи от фестивал, Еид ул Адха, който
се отбелязва сред мюсюлманските общества по
целия свят с празнични молитви и размяна на
подаръци. Този празничен ден и Еид ул Фитр,
празненството, с което се слага края на Рамадан,
са основните празници в мюсюлманския
календар.

много примери за толерантността на Исляма
към другите религии. Например, когато халифът
Омар влязъл в Йерусалим през 634 г., Ислямът
давал свобода на богослужение на всички
религиозни общности в града.
Също така Ислямското право разрешава
немюсюлманските малцинства да образуват
техни собствени съдилища, които да прилагат
семейното право, изведено от самите
малцинства.
C

Какво мислят мюсюлманите за Исус?
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В Корана се казва:
„Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да
постъпвате справедливо към онези, които не
воюват с вас в религията и не ви прогонват от
домовете ви. Аллах обича справедливите.”
(Свещеният Коран, сура 60, айет 8)

Мюсюлманите уважават и почитат Исус и чакат
неговото второ идване. Те го считат за един от
най-великите
пратеници
на
Бог
при
човечеството. Коранът потвърждава неговото
непорочно раждане (сура 19 от Корана е
озаглавена „Мариам”) и Мария е считана за
най-чистата жена сред всички същества.
Коранът описва Благовещението по следния
начин:

Една от функциите на ислямското право е да
защитава/опазва привилегирования статус на
малцинствата и поради това в много райони на
ислямския свят съществуват места, където
хората, изповядващи други религии, да
извършват богослуженията си. Историята дава

“И когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те
избра и те пречисти, и те избра над жените от
народите! О, Мариам, смири се пред своя Господ и
сведи чело до земята в суджуд , и се кланяй с
покланящите се!” Това е от вестите на неведомото,
Ние ти го разкриваме. Не бе ти при тях, когато
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Толерантен ли е Ислямът към другите
религии?
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хвърляха калемите си кой от тях да се грижи за
Мариам. Не бе там и когато се караха.
Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те
благовества за Слово от Него. Името му е Месията
Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в
отвъдния, и е от приближените [на Аллах].
И ще говори на хората още в люлката, и като
възмъжее, и ще бъде от праведниците.”,
рече тя: “Господи мой, как ще имам син, щом мъж не
ме е докосвал?” Рече: “Така! Аллах сътворява каквото
пожелае. Щом реши нещо, казва му само: “Бъди!” И
то става .”
(Свещеният Коран, сура 3, айети 42-47)
Исус (а.с.) е роден по същия необикновен
начин, чрез същата тази сила, която е
създала и Адам (а.с.) без баща. Бог посочва
тази прилика в Свещения Коран, казвайки:

K

“Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам.
Сътвори го Той от пръст, после му рече: “Бъди!” И
той стана.” (Свещеният Коран, сура 3, айет 59)
По време на пророческата си мисия, Исус е
направил много чудеса. Коранът ни
известява, че той е казал:
“Донесох ви знамение от вашия Господ. Ще създам за
42

вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще
стане птица с позволението на Аллах. И ще
изцерявам слепи и прокажени, и ще съживявам
мъртви с позволението на Аллах.”
(Свещеният Коран, сура 3, айет 49)
Нито Мухаммед (с.а.с), нито Исус (с.а.с) са
дошли, за да променят основната доктрина
за вярата в единството на Бог, проповядвана
от предшестващите ги пророци, а да я
потвърдят и съживят. В Корана за Исус (а.с)
се казва следното:
“[И дойдох] в потвърждение на Тората, [низпослана]
преди мен, и за да ви разреша част от онова, което
ви бе възбранено... И ви донесох знамение от вашия
Господ. И бойте се от Аллах, и ми се покорете!”
(Свещеният Коран, сура 3, айет 50)
Пророка Мухаммед (с.а.с.) е казал:
„Който вярва, че няма друг бог освен Аллах, сам без
съдружници, че Мохаммед (с.а.с) е Негов пратеник, че
Иса е е раб на Аллах и Негов пратеник, Негов дух и
Негово слово, които Той е вдъхнал на Мариам, и в
това, че Раят и Адът са истина, ще бъде приет от
Аллах в Дженнета” . (хадис, предаден от Бухари)
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Защо семейството е толкова важно за
мюсюлманите?
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Семейството е основата на мюсюлманското
общество. Мирът и сигурността, които едно
стабилно семейство дава, са изключително
ценени и то се възприема като особено важно за
духовното израстване на всички негови членове.
Хармоничният социален ред е създаден от
съществуването на големи семейства; децата са
богатство и рядко напускат дома преди да се
задомят.

А мюсюлманката?
Ислямът гледа на жената, без значение дали е
сама или омъжена, като на индивид със
собствени права, с право да притежава и да се
45

разпорежда със собствеността и приходите си.
Зестрата при женитба се дава от жениха на
невестата за нейно лично ползване. Също така,
тя запазва собственото си фамилно име, а не
взима това на съпруга си. Както от мъжете, така и
от жените се изисква да се обличат скромно и
прилично. От мюсюлманката се изисква да
покрива цялото си тяло, освен лицето и ръцете
си, за да се опази своето благоприличие и
целомъдрието си.
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Може ли мюсюлманинът да има повече от
една жена?
Ислямът е бил низпослан за всички общества и
за всички времена така, че той бъде приложим
към всички различни потребности на
обществото. Понякога могат да възникнат
обстоятелства, даващи основание за вземане на
друга съпруга, но според Корана, съпругът може
да се възползва от това право само при условие,
че той е добросъвестен и справедлив.
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Ислямският брак като християнския ли е?
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Женитбата при мюсюлманите не е „тайнство”, а
обикновено, законово съглашение, при което
всеки партньор има право да поставя условия.
Поради това брачният обичай се различава
много от държава в държава. В резулат на това и
разводът не е разпространен, въпреки че не е
забранен като последна мярка. Според Исляма
никое мюсюлманско момиче или момче не
трябва да бъде насилвано да сключи брак
против волята си. От родителите им се изисква
само да предложат някой младеж или девойка,
който/която смятат, че може да бъде
подходящ/-а.
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Какво е отношението на мюсюлманите към
по-възрастните?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

В ислямския свят няма домове за стари хора.
Грижата за възрастните родители на човек в този
най-труден момент от живота им се счита за чест
и благодат, а също така и за възможност за
огромно духовно израстване.
Бог изисква от нас не само да се молим за нашите
родители, но и да се отнасяме към тях с
безкрайно съчувствие, помнейки, че когато ние
сме били безпомощни деца те са предпочитали
нас пред себе си. Майките са на особена почит Пророка (c.a.c) е казал: „Раят лежи в краката на
майките”. Когато родителите на мюсюлманите
достигнат преклонна възраст, те трябва да се
отнасят с тях с изключително милосърдие,
любезност и себеотрицание.
В Исляма послушанието пред родителите е
задължение на всеки човек, на второ място след
молитвата, и е право, което те могат да изискват.
Проявата на каквото и да е пренебрежение,
когато старецът става труден не по своя вина, е
силно порицавано.
В Корана се казва:
“И повели твоят Господ да не служите другиму освен
Нему, и към родителите добрина! Ако единият от тях
или и двамата достигнат старостта при теб, не им
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казвай: “Уф!” и не ги навиквай, а им казвай ласкави слова!
И от милосърдие спусни за тях крилото на смирението и
кажи: “Господи мой, помилвай ги, както и те ме
отгледаха от малък!”
(Свещеният Коран, сура 17, айети 23-24)

Какво е смъртта за мюсюлманите?
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Мюсюлманите,
също
като
евреите
и
християните, вярват, че този живот е само
подготовка за Отвъдния свят. oсновите на
ислямската
вяра
включват:
вяра
във
възкресението на Съдния ден, в Рая и в Ада.
Когато един мюсюлманин почине, той или тя се
измива, обикновено от член на семейството,
увива се в бяло парче плат, и препоръчително се
погребва на същия ден. За мюсюлманите
обикновената молитва зад покойника е като
едно от последните неща, които те могат да
направят за близките си, а също и възможност да
си припомнят, че тяхното съществуване тук, на
земята, е мимолетно.
Пророка(c.a.c) е казал, че има три неща, които ще
продължат да помагат на човек дори след
смъртта: непрекъснатата милостиня, която е
дарявал, знанията, които могат да се ползват от
хората; и праведните деца, които ще се обръщат
към Аллах с молитва за него.
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Какво казва Ислямът за войната?
Ислямът, също като Християнството, разрешава
човек да воюва, за да се защити, да защити
религията си, или на страната на тези, които
насила са били изгонени от домовете си.
Същевременно са установени стриктни правила
за водене на битка, които включват забрана за
посегателство
към
мирното
население,
унищожаването на реколта, дървета и добитък.
Мюсюлманите считат, че ако добрите хора не са
подготвени да рискуват живота си в
несправедливи
битки,
в
света
би
възтържествувала справедливостта.
В Корана е казано: „И се сражавайте по пътя на
Аллах с онези, които се сражават с вас, и не
престъпвайте! Аллах не обича престъпващите.”
(Свещеният Коран, сура 2, айет 190). В сура 8 ,
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айет 61 се казва: „И ако склонят за мир, склони и
ти, и се уповавай на Аллах! Той е Всечуващия,
Всезнаещия.”
Следователно, към война се прибягва само в
краен случай и при съблюдаване на
задължителните условия, установени от
свещеното право. Терминът „джихад” буквално
означава „стремление, усилие, преборване” и
мюсюлманите вярват, че има два вида джихад.
Това са външната борба срещу злите сили и
покварата, и вътрешната борба която всеки води
срещу егоистичните си стремежи в името на
постигане на вътрешен мир.

А за храната?

Правилата, които мюсюлманите спазват,
забраняват консумирането на кръв, свинско и
всякакви
видове
интоксициращи
вещества,което е много по- просто от нормите за
хранене, спазвани от юдеите и ранните
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християни. Пророка(c.a.c) е казал, че: „нашите
тела имат права над нас” и консумирането на
полезни храни и воденето на здравословен
начин на живот се смятат за религиозни
задължения.
Пророка(c.a.c) е казал: „Искайте от Аллах
непоколебимост (във вярата) и здравословен
живот, защото няма по-ценен дар след
непоколебимостта от доброто здраве.”
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Как Ислямът гарантира човешките права?
Свобода на съзнанието е установена от самия
Коран: „Няма принуждение в религията.”
(Свещеният Коран, сура 2, айет 256). Животът и
собствеността на всички граждани в ислямските
страни се считат за неприкосновени без
значение дали човек е мюсюлманин или не.
Расизмът е неприсъщ за мюсюлманите, защото
Коранът говори за равнопоставеност на хората
при следните условия:
“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.” (Свещеният Коран, сура 49, айет 13)
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Разнообразието на културите е намерило
отражение в архитектурата на джамиите
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Най-отгоре: Джамията към
университета Ал-Азхар е образователен
център от 969 година. Там се обучават
студенти от цял свят.
Вляво: Ню Мексико, С.А.Щ.
Отгоре: Мали
Вдясно: Красива част от ислямска
архитектурна работа в джамията Уазир
Кхан, Пакистан
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Мюсюлманският свят
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Населението на мюсюлманите по света е почти
един милиард. Повечето от тях живеят на изток
от Карачи. 30% от мюсюлманите живеят в
Индийския
субконтинент,
20%
в
Субсахарска/Тропическа
Африка,
17%
в
Югоизточна Азия, 18 % в Арабския свят, 10% в
бившия Съветски съюз и Китай. Турция,
Афганистан и Иран формират 10% от неарабския
Среден изток. Въпреки че има много
мюсюлмански малцинства почти навсякъде,
включително Латинска Америка и Австралия, те
са най-много бройни в бившия Съветски съюз,
Индия, Китай и Централна Африка. Само в С.А.Щ.
има около 5 милиона мюсюлмани.
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"Не виждат ли неверниците, че небесата и земята бяха
съединени, а Ние ги разделихме? И сторихме от водата
всяко живо същество. Не ще ли повярват?”
Свещеният Коран, сура 21, айет 30
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Д-р Алфред Крьонер е световноизвестен учен. Той е професор по
геология и ръководител на Катедрата по геология към Института
по геонауки в университета "Йоханес Гутенберг" в Майнц,
Германия. Той казва: "Като разсъждавам откъде произхожда
Мохаммед, аз мисля, че е почти невъзможно той да има представа
за неща като общия произход на Вселената, тъй като едва през
последните няколко години учените откриват с много сложни и
развити технологически методи тези факти".
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