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КОРАНЪТ – ВЯРНАТА ПЪТЕВОДНА ЗВЕЗДА
Много невярна представа и негативизъм съществуват по отношение на Свещения Коран,
породени от невежество, от непознаването му, както и от необоснована злонамереност,
тенденциозност и немотивирана вражда.
Преводите на различни езици в много немюсюлмански страни са неверни, определено
тенденциозни и злонамерени, целящи не привличане, а отблъскване на читателите, което е
разбираемо.
Безброй са учените, посветили живота си на изследването на Свещения Коран, неизброими
са книгите написани на тази тема, но никой не е успял напълно да разкрие величието и цялата
същност и значение на тази свята книга, представляваща словото на Аллаху Теаля,
низпослано (изпратено) на последния Пейгамбер (пророк) Мухаммед (саллеллаху алейхи
веселлем*) като милост за цялото човечество.
НАЙ-ГОЛЯМОТО ЧУДО
Всички Пейгамбери (пророци) са били дарени с възможността да вършат чудеса, за да
докажат на хората своята велика мисия, но Мухаммед (саллелаху алейхи веселлем) Аллаху
Теаля е дарил с най-голямото чудо – Коран-и Керим. Много известни учени, поети и
литератори са останали безсилни пред Коран-и Керим. От гледна точка на значението и
съдържанието Коран-и Керим е чудо. В никакъв случай не е възможно написването или
създаването на човешко творение, подобно на него. От тази гледна точка той е бил векове
наред предизвикателство за учените от всички клонове на науката, литературата и
изкуството.
СЪТВОРИМ ЛИ Е КОРАНЪТ?
Ако се съберат заедно всички хора и джинове и се опитат да сътворят нещо, подобно на найкратката сура (глава) в Корана,то те няма да успеят. Писатели и поети от цяла Арабия,
правдиви и изкусни в своята работа хора се събрали веднъж заедно, много се старали, но не
могли да съчинят слова, подобни на трите най-малки аета (стиха) на Коран-и Керим. Смутили
се и се объркали. Всевишният Аллах побеждава враговете на исляма, като ги прави безсилни
пред Корана. Красотата и яснотата на Корана са непостижими с човешки усилия. Хората са
безсилни да се изразяват по подобие на Корана, защото неговите аети (стихове) не приличат
нито на поезия, нито на проза, която се пише от хората.
КОРАНЪТ ПРОМЕНИ АРАБИТЕ
След приемането на Корана от арабите от основи били изтрити и премахнати безредието,
безправието, заблудата и невежеството. Забранени били суеверията, неотговарящи на
сътворението на човека, на правилата на ума и разсъдъка. Коранът издига човечеството до
най-високата точка на зрелостта, а дивите и враждуващи арабски племена - до велика
империя, играла важна роля за развитието на човечеството. Както Иса (алейхисселям)
съживявал мъртвите, така и Свещения Коран е съживил цял един народ, див и варварски с
извеждането му от тинята на зверствата и невежеството и го издига до положението на
лидер и водач, дал огромен тласък за развитието на съвременната наука, култура и изкуство,
черпейки знание от Корана. Докато арабите живеели съобразно изискванията на Корана,
светът им скланял глава. С отдалечаването им от него започва техният упадък, за да стигнат

до днешното си незавидно състояние. В чудодейните качества и неповторимост на Корана
вярват без никакво съмнение всички мюсюлмански учени и обикновени мюсюлмани, което е
естествено и нормално, но до такова заключение са стигнали много световно известни учени
немюсюлмани, които е невъзможно в един кратък материал да изброим, но ще цитираме
мненията на някои от тях.
МНЕНИЯ НА УЧЕНИ НЕМЮСЛЮМАНИ ЗА КОРАНА
Световно известният френски учен Морис Бюкай, изследвал обективно и задълбочено
Корана в книгата си „Библията, Коранът и науката”, аргументирано и мотивирано доказва, че
всичко, което науката е открила, е посочено щрихирано и кодирано в Корана, разбираемо за
хора с много знание и опит, без нито едно разминаване. Нещо повече - той обосновано
твърди, че бъдещите научни открития ще потвърждават посоченото от Корана. В подкрепа
на това ще цитираме следното негово твърдение:
„Обективният анализ на Корана в светлината на съвременната наука ни води, както сме
изтъквали и по друг повод, към наличието на хармония между тях. Ако се има предвид
равнището на науката през VІ век, изключено е някой да е знаел научни истини, които едва
сега се знаят от съвременната наука. Това е частица от тезата, която определя Корана като
чудо.”
Любознателните и негативно мислещи за Корана ще получат много полезни и обективни
знания, ако си направят труда да прочетат книгата на Морис Бюкай, който също имал
негативно отношение към Корана преди да се запознае позадълбочено с неговата същност и
значение.
Авторитетният български арабист Цветан Теофанов, превел на български Корана, в
уводната си статия пише следното:
„В свещената Книга на мюсюлманите е вложен автентичният дух на нейния първоизвор –
Началото на всички начала и крайната цел на житейския път – Единният, Всеобхватен Аллах,
Създателят на всички творения. Дълбините на Корана са сякаш бездни от кристална мисъл,
която заблуждава лекия поглед с привидната си достъпност, но с навлизането в нея будният
ум разкрива нови и нови хоризонти, които са само частица от Майката на Книгите –
всеобхватната небесна Книга. Тази вековечна мъдрост не е застинала, тя притежава
свойството да диша, одухотворява, пречиства, избистря съзнанието, вълнува чувствата,
вдъхновява въображението и не престава да изненадва и възхищава както специалистите,
така и непредубедените читатели с вложените в нея сила на духа, с тайнствените кодове,
неведоми за човешкото прозрение, с лаконизма и многозначността на редовете и дори на
междуредията, на интонационните полета и на отделните звукове. Затова повече от всяка
друга книга Коранът е неповторим. При неговото трансформиране от арабски на чужд език
се предава само съдържанието, но не и вътрешната му енергия. Не случайно ислямската
традиция разглежда низпославането на Кората като чудо.”
В книгата „Коранът” на Дж. Марголикут и Дж. М. Родуел (Библиотека за всеки, Ню Йорк,
1977г.) на стр. 7 пише следното:
„Всепризнато е, че Коранът заема важно място сред свещените книги. Макар да е най-новата
след ПЪТЕВОДНИТЕ ЗА ЧОВЕКА ЗВЕЗДИ, вече принадлежи към литературната класика. С
изненадващо голямото си влияние върху огромните човешки маси вероятно няма да
почувства нужда да свежда глава пред други ПЪТЕВОДНИ КНИГИ. Той разчисти пътя за нов
етап в човешката мисъл, създаде човек от нов тип. Преди всичко издигна до степен на
героична нация многобройните нееднородни пустинни племена от Арабския полуостров.”

Познатият като най-голям мисионер на запад д-р Морис, описвайки Корана, казва:
„За учените Коранът е едно училище, за езиковедите е каталог, за литераторите – най-добър
справочник и шедьовър, за правистите е извор на знание и справедливост. Нито едно от
предишните Божи послания не е така добре съставено по разбиране и подреденост на
примерите, дори колкото и една глава от него.”
Световно извесният поет и писател Гьоте пише:
„Всеки път, когато зачетем Корана, в началото ни се струва скучен, след малко увлича,
напълно ни изненадва и накрая ни оставя в покорност и смирение. И стилът, и съдържанието,
и специфичната сила на въздействие – всичко това е великолепно, в отделни моменти –
изящно. Заради тези си качества тази книга ще продължава силно да въздейства във всички
времена.”
Отличителна черта на Свещения Коран е, че неговите догми са изградени върху възможни и
човешки основи и целят главно благоденствието на човека. Въпреки своя огромен обем,
никъде в Корана няма пролуки за съмнение и диспут. Всичко категорично е завършено.
Учени, които считат Хазрети Мухаммед (саллелаху алейхи веселлем) за вероятен автор на
Корана предлагат теза, която не може да се защити от гледна точка на тогавашните
възможности на човека. Можеше ли обитателят през Vl век да има научни познания,
съдържащи се в Корана? Можеше ли тази личност с точност да опише ембрионалното
развитие на човешкия плод в майчината утроба така точно, което науката установи едва през
това столетие? Всеки непредубеден и искрен търсач на истината вярва, че Свещеният Коран
е изпратен на човечеството чрез вахий (откровение) и това е словото на Аллаху Теаля,
което ще остане валидно и непроменено до края на света, като ВЯРНА ПЪТЕВОДНА
ЗВЕЗДА за хората.
*Саллеллаху алейхи веселлем - Аллах да го благослови и приветства.
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