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ПРЕДГОВОР

АХМЕД И САРА е една от книжките от тази поредица,
подготвени от „Комитета за детски книги”. Целта на
настоящата публикация е да въведе някои от ислямските
термини и фрази, които се използват от мюсюлманите в
ежедневния им живот.

Обясненията на тези термини са дадени в речник, добавен в
края на книжката. Надяваме се, че тази илюстрирана книжка
ще бъде приета добре от учители, родители и от самите деца.

С благодарност ще приемем всички предложения за

подобряването й.

Секретарят на
КОМИТЕТА ЗА ДЕТСКИ КНИГИ





Ахмад е момче-мюсюлманче.

Ахмад има малка сестричка. Нейното

име е Сара.



Ахмад и Сара играеха.

Те играеха в градината.

Изведнъж звънецът на вратата иззвъня:
Динг-линг, динг-линг, динг-линг.

Ахмад и Сара припнаха към вратата.



Беше баща им, който се връщаше от
работа.

- Асаламо Алайкум',  -  каза Ахмед на
баща си.

- Асаламо Алайкум', - каза Сара на баща
си.
- Ва Алайкум Салаам', - отвърна бащата

на децата.

- Какво ни носиш? - попитаха децата.



- Нося ви книги, - отговори баща им.

Те отидоха в кухнята.
Майка им правеше чай за всички.

Бащата подаде една книга на Сара и една
на Ахмед.

- Джазакамуллах', - каза Сара на баща си.
- Джазакамуллах', - каза Ахмед на баща
си.



Те седнаха на масата.
- Да кажа ли Бисмиллах' преди да
изпия чая си? - попита Сара.
- Преди да започнеш да ядеш или
пиеш,

винаги трябва да казваш:
Бисмиллах-ир-Рахманир Рахиим' - каза

майка й. - А когато свършиш, трябва да
казваш: Алхамдо Лилах'.

След като свършиха чая, бащата остана
да помага на майката в кухнята.
- Хайде да отидем в нашата стая да раз-

гледаме книжките си, - каза Ахмад на
сестра си.



Ахмад и Сара отидоха в своята стая и за-
почнаха да разглеждат книжките си.



ОБЯСНЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ

1. Асаламо Алайкум' е вид ислямски поздрав, който означава
Мир на теб!'

2. Ва алайкум саллам' е отговорът на горния поздрав, който
означава: Мир и на тебе също!'.
3. Джазакамуллах означава 'Дано Аллах да те възнагради!' (за
подаръка)

4. Бисмиллах' означава В името на Аллах!'

5. Бисмиллах-ир-рахманир рахиим' означава В името на Аллах,
Милостивия и Милосърдния!'

6. Алхамдо Лилах!' означава Хвала на Аллах!'


