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ВЪВЕДЕНИЕ

Ахмад и Сара отиват в джамията е втората книга от тази поредица, написана
специално за деца, които искат да научат повече за Исляма. В тези книги
ученията на Исляма са предадени под формата на разкази, за да предизвикат
любопитството

на

децата

и

да

поддържат

интереса

им.

Езикът,

стилът,

илюстрациите и публикуването на тези книги са подчинени изцяло на тази цел.
Родителите, учителите и децата се умоляват да използват тези книги, както в
домовете си така и в класните стаи. Те могат да бъдат използвани по време на
закуска, вечер, когато цялото семейство се събира заедно или преди заспиване,
за да може да бъде извлечена максимална полза от тях. Установен факт е, че
идеите, посадени в умовете на децата се запазват и в по-късния им живот.
Ние приветстваме всяко предложение за подобряването на тези книги.
Дано Аллах приеме нашето скромно усилие за публикуването на книги за помладото поколение, една задача, която е както огромна, така и спешна и която
ние предприехме с подобаваща смиреност.
Секретарят на Комитетът за детски книги
Лондон, 3 април 1991 година.

- Ставай, Ахмед! Ставай бързо! Време е за молитва,
- каза майката на Ахмед.
Ахмад стана от леглото. Навън все още беше тъмно. Той чуваше как майка му и
баща му четат Свещения Коран в гостната с тихи плътни гласове. Сестра му Сара
вече беше станала. Ахмед отиде в банята, за да се измие както трябва, така както
се прави в Уудху.
После, той слезе долу. Сестра му тъкмо беше свършила личната част от утринната
молитва, наречена Суна. Той също застана на молитвеното килимче и
като се обърна към КААБАТА, отправи молитвата Суна.
Когато свърши личната си молитва, баща му започна частта Фардх от утринната
молитва. Той застана с лице към Каабата, докато Ахмад, Сара и майка им

застанаха в редица зад него с лица, обърнати в същата посока.
Когато молитвата свърши, всички седнаха. Сара каза:
-

Татко, защо поднасяме една част от молитвата всеки по отделно, а останалата

част заедно? Бащата обясни:
-

Ислямското богослужение изисква от нас да изпълняваме, както колективни,

така и индивидуални задължения. Ето защо, част от молитвата се отправя
индивидуално, а част от нея колективно. И двете имат много ползотворен ефект.
Колективната молитва е молитва, чрез която ние изпълняваме обществените си
задължения. На нас непрекъснато ни се напомня за дълга ни към обществото. Нас
ни призовават да живеем в унисон с общността, в която живеем. Колективната
молитва подхранва нашата дисциплинираност и покорство. Докато я отправя,
човек трябва да следва Имама педантично. Това е толкова важно, че ако Имамът
направи някаква грешка, онези от молещите се, които забележат грешката,
трябва да кажат само Субханаллах вежливо и с уважение. Субханаллах означава
само Аллах е лишен от всякакви несъвършенства. Чрез този жест не само се
напомня на Имама, че е направил грешка по време на молитвата, но това служи и
като урок по смирение за онзи, който е открил грешката. Субханаллах го кара да
осъзнае, че и самият той не е непогрешим. Ахмед каза:
- Какво става, ако Имамът не разбере какво му се казва?
Бащата каза:
- В такъв случай молещите се трябва да следват Имама дори в грешката му. В
края на молитвата, ако грешката остане неоправена, тя може да бъде изкупена
като Имамът направи два метана заедно с останалите молещи се като моли Аллах
за прошка и търси изкупление от Него. Тези метани се наричат Метани за
несъзнателна грешка. От друга страна, по време на индивидуалната молитва,
молещият се е свободен да удължи или скъси своите молби, така както иска той,
в зависимост от настроението си и от времето. И пак има хора, които се срамуват
да дават израз на чувствата си в присъствието на други. Индивидуалната молитва
им дава възможност да се изразят свободно пред своя Създател.
Освен това, докато колективната молитва трябва да се отправя в точно
определено време, индивидуалните молитви и молитвите по желание могат да се
отправят по всяко време в рамките на предписаното. Надявам се, че сега вече
разбирате защо отправяме една част от молитвата си индивидуално, а друга част
- колективно. Майката каза:
От колективната молитва има и друга полза. Не бива да забравяме, че е
препоръчително колективната молитва да се отправя в джамия. Жителите на
района около джамията се събират заедно пет пъти на ден и по този начин се
опознават, братската им връзка укрепва и те започват да разбират нуждите и
изискванията на всеки един. През петъчната молитва този братски кръг от
съчувствие, обич и сътрудничество се разширява така че да включи жителите на
целия град или на район от града. По време на Еид този кръг се разширява още
повече, докато Хадж (хаджилък) може да се нарече международно събиране на
мюсюлманите.
След това бащата попита Сара дали знае какво означава думата Хадис и дали би
могла да каже някой Хадис. Сара отговори:
- Обикновено Хадис означава Мисъл на Светия Пророк (С.А.В.) на Исляма.
Понякога вместо думата Хадис се използва думата Традиция. Аз зная няколко
Мисли на Светия Пророк. Една от тях е: АЛ ДЖАНАТУ ТАХТА АКДАМИЛ УМАХАТ.

Тя означава: Раят лежи под краката на вашите майки. Но, татко, аз не разбирам
как може небето да бъде в краката на майка ми? Баща й каза:
- Ще се опитам да ти обясня. Тази мисъл на Светия Пророк (С.А.В.) е
изпълнена с мъдрост. Първо ще те науча на смисъла на всяка дума.
А Л Д Ж А Н А Т У означава Р а й .
ТАХТА означава под.
АКДАМ означава крака.
Умахат означава майки.
Следователно, тази мисъл ни казва, че винаги трябва да се подчиняваме на майка
си. Трябва да я уважаваме и да й помагаме в нейната работа колкото може
повече. Ако вършим това, ние ще направим домовете си изпълнени с мир и
хармония. С други думи, ние ще създадем рай на земята. Домовете ни ще станат

рай и ние ще бъдем на небето както на този свят така а в Живота след смъртта.
Когато баща му свърши, Ахмед каза нетърпеливо:
- Да ви кажа ли един Хадис, който ни учи как да се подготвим за молитвата
джумах?
Сара го прекъсна:
- Ние всички знаем, че молитвата джумах означава петъчна молитва. Но какво
означава джумах? Бащата обясни:
- Джумах е арабска дума, която означава събирането в пространството или
времето. Тя е също така и арабската дума за петък. Това е денят, когато
мюсюлманите

от

даден

град

или

населено

място

се

събират

заедно

за

ежеседмичната си колективна молитва. Така че в петък вместо Молитвата зухр, се
отправя молитвата джумах.

След това бащата погледна към Ахмед и попита:
- Кой Хадис щеше да ни кажеш, Ахмед? Ахмед отвърна:
- Според една мисъл на Светия Пророк (С.А.В.), мюсюлманинът се къпе в петък,
изчиства се напълно и се напръсква с благовонно масло или някакъв парфюм.
След като се освежи по този начин, той отива в джамията и заема място без да
смущава хората, седящи в ляво или дясно от него. Той отправя предписаните
молитви и когато се появи Имамът, го изслушва мълчаливо. Дано Бог му прости
греховете между този и последния петък.
Бащата възкликна:
- Браво, Ахмед! Това е точният превод на Хадиса, който ти ни цитира. По
правило, винаги когато влизаш в джамия трябва да заемеш място в някоя редица
тихо, без да смущаваш хората, които вече са седнали. Има много мисли на Светия
Пророк (С.А.В.), които ни казват, че петък е благословеният ден. Според една такава мисъл, петъкът е най-добрият ден от всички други дни, на който един
мюсюлманин би трябвало да рецитира Дюру често. Дюруд, както знаете е
специалната молитва, с която се призовават благословиите на Светия Пророк
(С.А.В.). Ще ви разкажа повече за такива мисли някой друг път.
Тогава бащата попита Ахмед как той е извършил Уудху.
Ахмед отговори:
Аз рецитирах в името на Аллах, Милостивият и Милосърдният и измих ръцете си
до китките три пъти. най-напред дясната, а след това и лявата си ръка. После
почистих устата си като я изплакнах три пъти с вода. После изсипах шепа вода в
ноздрите си и ги почистих напълно. Направих го три пъти. После измих лицето си
три пъти, от ухо до ухо като гледах нито една част от лицето ми да не остане
суха. След това измих три пъти и ръцете си над китките.
- Почакай, - прекъсна го майка му, - ти пропусна нещо. Коя ръка изми първо?
- Най-напред измих дясната си ръка, - отвърна Ахмед.
- А погрижи ли се да измиеш ръцете си чак до лактите, включително и лактите
си?
- попита пак майка му.
- Да, мамо. Измих ръцете си до лактите, включително и лактите, - отговори Ахмед
и продължи, - После прекарах мокрите си ръце по главата си от челото до шията.
След това пъхнах показалците си в ушите си и ги прекарах по гънките си като в
същото време прекарвах палците си зад ушите си от долу до горе,

за да ги изчистя напълно. Накрая измих краката си три пъти - най-напред
десният до глезените и особено между пръстите като внимавах да не оставя
никоя част от краката си суха.
- Браво! - каза баща му. - Радвам се, че вече си се научил как да се измиваш
правилно.
Ахмед се зарадва на думите на баща си и каза:
- Аз винаги извършвам обредното измиване уудху преди всяка молитва, но не
съм сигурен за Сара. Понякога тя отправя молитвите си без да извърши уудху.
- Не е вярно! - отвърна Сара. - Понякога извършвам тайямум. Учителката ми
каза, че тайямум може да бъде заместител на уудху.
Баща й се засмя при това обяснение и каза:
- Добре, Сара. А можеш ли да ни кажеш как се извършва тайямум?
Сара обясни:
- Трябва да потърсим чиста земя или нещо чисто на което се е събрал прах и да
го потупаме два пъти, за да съберем малко чист прах в дланите на ръцете си.
После трябва да ги прекараме по лицето си, след това да прекараме едната си
длан над и около другата все едно че си мием ръцете. Ето как се извършва тайямум .
Бащата каза:
- Ти ни обясни как се извършва правилно тайямум , но трябва и да знаеш също
така, кога се извършва тайямум. Истинското измиване трябва да бъде с вода.
Прахът е само заместител на водата. Поради това тайямум е само символичен
жест.
Ахмед попита:
- Татко, защо прахът се използва като заместител? Бащата отвърна:
- Защото прахът ни напомня за смиреността. А сега ще ви кажа кога е позволено
да се извършва тайямум. Ако човек е болен и използването на вода му вреди на
здравето или ако няма вода, е позволено да се извършва тайямум вместо уудху.

Една от привлекателните черти на Исляма е, че неговите заповеди не са сковани.
Съществуват и възможности за избор, така че хората не са обременени излишно и
могат да изпълняват заповедите при всички обстоятелства.
Когато бащата свърши, Сара погледна майка си и каза:
- Мамо, а ти няма ли да ни зададеш някой въпрос?
Майка й се усмихна:
- Е, добре. Кажи ми колко са ежедневните молитви?
- Пет, - отвърна Сара.
- А можеш ли да ги назовеш? - попита майката.
-

Те са: фаджр , зухр , аср , магхриб и иша, - отвърна Сара.
Ахмед каза:

- Мамо, защо трябва да се молим по пет пъти на ден? Ти познаваш моя приятел
Имран който е английски мюсюлманин-ахмадиец. Баба му, която все още не е
приела Исляма, веднъж му казала: Не бива да безпокоиш Бога толкова често.
Важно е качеството, а не количеството. Какво трябва да отговорим на това?
Майката каза: А ти попита ли Имран какво е отвърнал той?
- Да, - отговори Ахмед. - Той казал, че молитвата е духовна храна и че ние
трябва да поемаме и духовната храна по няколко пъти на ден, така както поемаме храна за телата си. Храната осигурява енергия за физическите ни
способности, а по същия начин Молитвата осигурява духовна енергия за
духовните ни способности.
Майката каза:
- Имран е отговорил добре. Някои хора пият чай още докато са в леглото рано
сутринта. После закусват. По пладне обядват. Следобед закусват, а вечер вечерят. По този начин те поемат храна за физическите си тела по няколко пъти на
ден. По същия начин трябва да поемаме по няколко пъти на ден и храна за
нашите души. Молитвата е наистина духовната храна, от която се нуждаем.
Постоянното молене ни приближава до Бога и идва време, когато осъществяваме
нещо като общуване с Него. Това най-често започва с истински сънища. Човек, а
особено едно дете, прелива от радост, когато получава за първи път това
явление. Понякога той получава някакво послание в съня си, а скоро след това го
вижда, че се случва точно така както го е видял в съня си.
По този начин, той не само се убеждава в съществуването на Бога, но и
постепенно, с помощта на молитвите, започва да усеща признаците за близостта
на Бога до него. Бащата каза:
Аз добавя още нещо към това обяснение. Според Свещения Коран, молитвата
ни предпазва от неприличие и злосторничество. Тя ни избавя от грях. Тя приема
молитвите ни по най-добрия начин, по който Той сметне, че е подходящ за нас.
Ние никога не бива да си мислим, че на молитвите ни не е отговорено. Ще ви дам
един пример.
Всеки родител обича детето си. Понякога детето настоява да получи нещо, без да
знае, че то може да му навреди. Родителите отказват да изпълнят молбата му, но
заради обичта си към него, те му дават нещо по-хубаво. Бог обича човечеството
дори повече от колкото родителите обичат децата си. Така че трябва да възложим
упованието си изцяло на Бога. Той винаги приема искрените ни молитви по
начин, който Той знае, че е по-добър за нас. Разговорът беше много интересен и
Ахмед и Сара слушаха родителите си внимателно. После настъпи малка пауза.

Ахмед и Сара се почувстваха горди, че са мюсюлмани. Те решиха, че ще си
създадат навика да се молят на Бога като Му благодарят за всичко, което Той им
е осигурил и като Го молят да им прости техните слабости.
После майката се обърна към Ахмед и му каза:
-

Сега е твой ред. Можеш ли да ми кажеш по кое време са тези молитви?

- Фаджр се отправя сутрин преди изгрев слънце. Зухр се отправя скоро след
пладне, когато слънцето превали. Аср се отправя късно следобед. Магриб се
отправя веднага след залез слънце, а Иша се отправя вечер - отговори Ахмед.
- Браво и на двама ви! - каза майката. После погледна
часовника и каза:
-

Време е да отидете в стаите си и да рецитирате Свещения Коран. А пък аз в

това време ще приготвя закуската.
След като Ахмед и Сара изрецитираха част от Корана, цялото семейство седна да
закусва. Ахмед и Сара разговаряха за приятелите си от училището, бащата
четеше вестник, а майката гледаше новините по телевизията. Изведнъж звънецът
на външната врата иззвъня. Ахмед отвори вратата. Беше Давид, приятелят му от
училище.
- Няма ли да идваш на училище днес? - попита Давид.
- Не, - отговори Ахмед. Получих разрешение от учителя днес да отида в
джамията.
- Джамията? Това да не би да е вашата църква? - попита Давид.
-

В известен смисъл, да. Това е мястото, където - мюсюлманите се молят на

Бога. Тя е различна от

църквата, защото в нея няма никакви столове и никакви картини или икони на
светци по стените. Няма никакви статуи. Вътре е много семпло, така че такива
неща да не отвличат вниманието на молещите се, докато отправят молитвите си.
По време на нашите служби не се и свири на никакви инструменти. Давид беше
заинтригуван. Той искаше да научи още за Исляма. Затова зададе и друг въпрос:
- Чувал съм, че преди да влезе в джамия, човек трябва да събуе обувките си.
Вярно ли е?

-

Да, но само когато влезеш в залата за молитви. Ние опитваме да

поддържаме чисти залите си за молитва.
Освен това, както знаеш, ние трябва и да долепваме челата си до пода по време
на молитвите си, когато оставим метани така че от хигиенична гледна точка, за
това сваляме обувките си. А за да се създаде атмосфера, подходяща за молене,
молитвената зала се освежава с благовония. Ти изглежда се интересуваш от тези
неща. Ще помоля учителя ни да заведе целия ни клас в джамията, някой път. Там
ще се срещнем и с Имама.
- Имамът като нашия свещеник ли е? - попита Давид.
- Не съвсем. Ислямът не признава ръкоположени свещеници. Всеки от молещите
се може да води молитвите, ако паството сметне, че той е достатъчно достоен за
това. Обикновено онзи, който води молитвите се избира измежду богомолците
като човек който е добре запознат с ученията на Корана. Тогава той става Имам
или религиозен водач. Понякога имамите се назначават от местната общност да
се грижат за джамията и за нуждите на общността.
Освен това те водят молещите се на молитва, макар че за това не им се плаща.
- Ахмед, Ахмед! С кого разговаряш? - извика майка му. - Побързай, защото днес
трябва да се изкъпеш, тъй като днес ще ходим в джамията за петъчната молитва.
- Разговарям с Давид, мамо. Идвам веднага, - отвърна Ахмед.
- Добре. Аз вече трябва да тръгвам за училището. Ще очаквам с нетърпение
посещението на нашия клас в джамията, - каза Давид и продължи пътя си. Ахмед
и Сара се качиха горе и подредиха стаите си. После се изкъпаха, облякоха си
нови дрехи, напарфюмираха се и когато дойде време за петъчната молитва,
цялото семейство отиде с колата до джамията.

Докато баща му караше колата, Ахмед попита майка
си:
- Трябва ли да извършим обредното измиване за молитвата джума?
- Няма нужда от такова измиване след като човек се е изкъпал, освен ако не е
отишъл до клозета по малка или голяма нужда.

- Уудху губи силата си и ако заспиш или изгубиш съзнание.
Когато наближиха джамията, те видяха много мюсюлмански момчета и
момичета, които се бяха запътили към джамията заедно с родителите си за да
участват в петъчната молитва.
Ахмед и Сара слязоха от колата. Те чуха как Мюединът отправя Адхан с
висок и звънлив глас. Ахмед и Сара се заслушаха внимателно в думите му:
Аллаху Акбар, Аллаху Акбар,
Аллаху Акбар, Аллаху
Акбар,
А ш хаду алла илаха илаллах, Аш хаду ал ла
илаха илаллах,
Аш хаду анна Мухамадар расулуллах, A ш хаду анна
Мухамадар расулуллах,
Хайя ялас Салах, Хайя ялас
Салах,
Хайя ялал Фалах, Хайя ялал
Фалах,
Аллаху Акбар, Аллаху
Акбар,
Л а илаха илаллах!

Когато мюединът завърши, Сара попита Ахмед:
- Знаеш ли какво значи всяка от тези фрази?
- Да и ще ти ги кажа, - отвърна Ахмед. - Мюединът каза: Аллаху Акбар, което
значи Бог е най-великият . После каза: Аш хаду алла илаха илаллах, което
означава Никой друг не заслужава да му се молят освен Аллах. След това каза:
Аш хаду анна Мухамадар расулуллах, което означава Аз съм свидетел, че
Мухаммад е Пратеникът на Бога . После мюединът обърна лицето си надясно и
каза: Хайя ялас Салах, което значи Елате на молитва. След това обърна лицето си
наляво и каза: Хайя ялал Фалах, което значи Елате при успеха . Накрая той
повтори Бог е най-великият и завърши призива с думите: Никой друг не
заслужава да му се молят освен Бог. Ахмед отиде с баща си в онази част от
молитвената зала, определена за мъже, докато Сара и майка й отидоха в
женската част.
- Докато влизаха в молитвената зала, бащата напомни на Ахмед да рецитира
молитвата: Бисмиллах - Ас салату вас саламу ала Расул иллах. Аллхум магх
фирлий зу нубий. Уаф тах лий Абуаба Рахматик, което означава: В името на
Аллах. Мир и благословии на Пратеника на Аллах. О, Аллах! Прости ми моите
грехове и ми отвори вратите на Твоята милост!
- Той му каза да произнесе същата молитва с Фадхлик вместо Рахматик ,
когато излиза от молитвената зала. Фадхлик означава Твоите благословии.
Бащата му каза също така и да пристъпи в залата първо с десния си крак и да
каже Асаламу Алайкум на хората вътре.
- Те отправиха молитвата Суна всеки поотделно, а след това седнаха на пода и
започнаха тихо да възхваляват и прославят Бога и да призовават благословии
върху Светия Пророк, докато чакаха да се появи Имамът. Имамът дойде и
мюединът изрецитира Адхана още веднъж. След Адхана, Имамът изнесе своята

проповед. После седна за малко, стана и довърши втората част на проповедта си,
която беше на арабски.
- Ахмед и Сара не разбираха арабската част, но и те
като всички други седяха тихо и слушаха.
- Иншаллах (Ако е рекъл Бог), - каза си Ахмед, - Аз ще науча смисъла на
втората част на проповедта, която винаги се изнася на арабски.
Тази седмица, проповедта на Имама беше за това колко е важно да се
образоват децата. Той предаде една мисъл на Светия Пророк, в която Светият
Пророк (С.А.В.) подчертава необходимостта да се предават знания на децата.
Той призова родителите да образоват децата си по най-добрия възможен начин
и да ги възпитат да уважават възрастните. Имамът каза на събралите се и това,
че Светият Пророк (С.А.В.) втълпявал на своите последователи да уважават
чувствата на децата, да бъдат добри към тях и да обсъждат с тях нещата, които
са важни за тях. После Имамът посочи задълженията и отговорностите на
децата към техните родители и изрецитира няколко стихове от Свещения
Коран, за да подкрепи мисълта си. Проповедта се хареса на Ахмед и Сара. След
проповедта си Имамът поведе петъчната молитва. Когато колективната молитва
свърши, молещите се отправиха отново всеки по отделно молитвата Суна. Някои от тях удължиха молбите си и останаха в джамията, докато други
завършиха молитвите си набързо, излязоха от джамията и се върнаха бързо на
работата си. Няколко деца започнаха да разговарят помежду си в молитвената
зала след свършването на молитвата. Един възрастен човек забеляза това и им
каза, че тъй като някои хора са все още заети с молитвите си, те не бива да
говорят и да им пречат. Момчетата се съгласиха бързо и излязоха тихо навън.
Когато вече бяха извън джамията, Ахмед попита баща си:
- Татко, защо не ни се разрешава да разговаряме в джамията?
- Не ни се разрешава да разговаряме в джамията по време на проповедта или,
докато някои хора все още се молят, защото молещите се не искат да бъдат
смущавани. Обаче, разговорите преди и след молитвената служба не са
забранени, стига да се водят трезво с тих глас на теми, подходящи за
уважението, което дължим на това място и на светостта на целта на събирането
там.
Скоро след това бащата каза, че е време да си ходят. Те казаха на приятелите
си Асаламу Алайкум, докато си тръгваха и потеглиха с колата за дома. Следобед
цялото семейство пи чай заедно и отправи молитвата Аср .
Вечерта, след като отправиха молитвата си Магриб , те всички вечеряха заедно в
столовата.

Докато да вечерят, майката напомни на децата да кажат: Бисмиллахир-Рахма нир-Рахийм преди да започнат да се хранят. Докато се хранеха,
родителите им разказаха някои случки от живота на Светия Пророк (С.А.В.) на
Исляма и на други велики мюсюлмани от миналото. Ахмед и Сара отидоха в
стаите си. Почетоха малко книги с приказки и довършиха домашните си работи.
Освен това гледаха и любимите си телевизионни програми, особено програмите
за живота на дивите животни.
Те слязоха долу за молитвата Иша , последната молитва за деня и си
легнаха веднага след това като рецитираха някои молитви от Корана,
които бяха научили наизуст.

УПРАЖНЕНИЯ И ВЪПРОСИ:

1.

Какво е УУДХУ?

2.

Кога мюсюлманите трябва да подновят своето уудху?

3.

По колко пъти на ден трябва да се моли мюсюлманинът?

4.

В коя посока обръщат лицата си мюсюлманите, когато се молят?

5.

Какво е ХАДИС?

6.

Коя мисъл на Светия Пророк повторила Сара пред родителите си?

7.

Какво значи ИМАМ?

8.

Какво е АДХАН?

9.

Опишете как един мюсюлманин се подготвя за петъчна молитва?

10. Какъв е мюсюлманският поздрав и какво означава той?
11. Какво значи ИНШАЛЛАХ?
12. Какво означава терминът СУБХАНАЛЛАХ ?
13.

Защо

една

част

от

молитвата

се

отправя

колективно,

а

другата

индивидуално?
14.

Какво знаете за ТАЙЯМУМ и кога може да се извършва тайямум вместо

уудху?
15.

Защо мюсюлманите събуват обувките си, когато влизат в молитвената зала

на джамията?
16. Повторете някои от благословиите на петъчната молитва.
17. Можете ли да изрецитирате молитвата за влизане в джамия? Какъв е
смисълът на тази молитва?
18. Опишете етикецията на една джамия.

ОБЯСНЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ:

АСАЛАМУ-АЛАЙКУМ е форма на ислямски поздрав. Той означава: Мир на тебе!
БИСМИЛЛАХ-ИР-РАХМА НИР-РАХИЙМ е молитвата, която един мюсюлманин
рецитира, когато започва някаква дейност. Тя означава: В името на Аллах,
Милостивият и Милосърдният .
УУДХУ (Абдест) е обредното измиване, което се извършва преди всяка молитва.
ФАРДХ, СУНА(Х) и НАФЛ са три вида молитви. ФАРДХ е задължителната част от
молитвата. СУ-НА(Х) е онова, което Светият Пророк Мухаммад винаги отправял
заедно с молитвата ФАРДХ, като допълваща молитва. Ние също смятаме, че тя е
много важна. НАФЛ е молитва по избор.
КААБА е първият Молитвен Дом, построен за човечеството за да се моли на
Единия Истински Бог.
ЕИД е мюсюлманският празник.
ХАДЖ (ХАДЖИЙСТВО, ХАДЖИЛЪК) е поклонничеството до Каабата в град Мека на
точно определени дати.
ИМАМ е човекът, който води молитвената служба или е религиозен водач.
МЕТАН е поза в ислямското богослужение, когато молещият се коленичи и допира
челото си до земята или пода.
КОРАН е Свещената Книга на мюсюлманите.
САЛАТ е вид молитва.
МОЛИТВА е поменаването на Аллах

