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Какъв е смисълът на 
думата „инсан” (чо-
век)?

Едно от значенията на ду-
мата „инсан” (човек) произли-
за от думата „nisyan“ - “забра-
ва”. Следователно забравата е 
едно от важните свойства на 
човека. Другото й значение 
идва от понятието “унсийет” 
“сърдечност”, “близост”, “ин-
тимност”: Следователно Ал-
лах Теаля е създал едно поня-
тие от основните качества на 
човека: “забрава”, “сближе-
ност”, “сърдечност”. Това са 
признаците да бъдеш човек. 
Използва се и в смисъл “свик-
вам”, “слушам”.

Нагласата към определена 
среда, привичките, изграж-
дането чрез образование, 
изслушването на мнения са 
също необходими качества, за 
да си човек.

Коранът поставя на пре-
ден план човека и представя 
драмата на „невежеството“ на 
някои епохи от човешката ис-
тория. Коя е мярката, според, 
която Свещения Коран опре-
деля „епохата на невежество-
то“ за определен период от 
човешката история?

Отговорът на този въпрос 
се изяснява от значението, 
което Свещения Коран дава на 
човека. Когато Свещения Ко-
ран поставя върху една епоха 
от човешката история белега 
“епоха на невежеството”, като 
мярка използва поведението 
на човека към човека. Експло-
атацията на човека от човека, 
потъпкването на правата му, 
неговото унизяване са причи-
на той да бъде назован “Човек 
на невежеството”.

При анализ на Свещения 
Коран от гледна точка на мо-
рал, политика и право ще ви-

дим, че човешката история е 
минала през три „епохи на не-
вежество.“
От гледна точка на морала
Обществото на пророка 

Лют в Корана се споменава 
като народа на Лют и се раз-
казват причините за неговото 
погубване. Най-очевидната 
особеност на този период е 
половото експлоатиране на 
мъжа от страна на мъж. От-
хвърлянето на жената и раз-
пространението на хомосек-
суализма в обществото става 
причина тази епоха да се на-
рече „епоха на невежеството.“

В сура Немл (27:55) Аллах 
Теаля повелява: „Нима ходи-
те със страст при мъжете 
вместо при жените? Да, вие 
сте хора невежи.“
От политическа 
гледна точка
През епохата на Муса (мир 

нему) магьосниците казали 
на фараона: „Ще се роди едно 
мъжко дете, което ще ти отне-
ме престола!“ Фараонът запо-
чнал да коли мъжките деца. 
И така убийството на човек, 
от човека в името на полити-
ческата изгода става причи-
на човечеството да изживее 
втора епоха на невежество-
то. Оставянето на женските и 
убиването на мъжките деца от 
страна на фараона, тъй като се 
е раждал наследникът му, оф-
ормя най-мрачните страници 
на историята.
От правна гледна точка
Епохата, през която е низ-

послан Свещения Коран на 
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арабската общност, се нарича „епоха на невеже-
ството.“ През тази епоха женското дете се е смя-
тало за позор на семейството, поради което било 
убивано. Жената нямала никакви права и нейно-
то съществуване се смятало за срам. На жената се 
гледало като на вещ, като на стока. Именно, този 
деспотизъм на мъжа спрямо жената става причи-
на тази епоха да се отрази в историята като “епоха 
на невежеството”.

Както се вижда, общата особеност и на трите 
епохи е отношението на човека към човека. Раз-
казвайки за злините на тези епохи, Свещения Ко-
ран поставя човека на преден план. Свещеният 
Коран е низпослан, за да го освободи от въздейст-
вията на изкривени вътрешни стремления и да 
го накара да живее като човек, да почувства дос-
тойнството, че е човек. Свещеният Коран е низ-
послан да обяви за голям грях експлоатирането, 
малтретирането, унизяването на човека от човек. 
Свещеният Коран е низпослан, за да се създаде 
един свят, при който грижата за човека да се при-
еме като главна отговорност. Свещеният Коран е 
низпослан, за да разкрие на човека, че той самият 
притежава най-високата цена, че подценяването 
на неговото достойнство и използването му с не-
чисти намерения е опасно за човечеството, кол-
кото е опасен атомният взрив.

Тук аз бих искал да проглася: Не подтиквай-
те човечеството към четвърта „епоха на невеже-
ството“. Не създавайте свят, при който жената 
да е подложена на експлоатация в името на по-
лови стремления, да е унижавана, да е бита, да 
е продавана за пари като стока. Жените са чове-
ци, чиито ръце трябва да се целуват от уважение. 
Те са родили и кърмили пророците. Нека не ги 
използваме в името на нечистите си намерения. 
Ако, ги приемем като корона за главите си, като 
цяр за сърцата си, като майки, родили света, и 
се отнесем с достойнство към тях, тогава можем 
да бъдем любимците на Всевишния Аллах. Няма 
цивилизованост в свят, при който жената е бита, 
подложена на експлоатация и се засяга нейното 
достойнство. Така не се печели и одобрението на 
Аллах Теаля.

Може ли да се заслужи благоволението на Все-
вишния Аллах в свят, при който стенанието на 
жената се извисява, като черен облак на небето? 
Може ли да са основателни претенциите за циви-
лизован свят, когато невръстни деца се захвърлят 
в кошовете за смет и се изоставят на улиците лице 
в лице с всякакви опасности?

Свещеният Коран е низпослан, за да изгради 
свят, в който да съществува уважение от човека, 
към човека, при което човек да не доближава 
човека чрез своите красти, а със сърцето, свят, в 
който да възприемаме, че подпомагането на хо-
рата е служене на Всевишния (ибадет).
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я изпратят на последния й път. Тя започна 
своето слово с думите: „Бисмилляхир-рах-
манир-рахим!“, след което заяви: „Майка 
ми, която, както подчертахте, беше голям 
специалист в своята област, същевременно 
беше вярваща мюсюлманка, която винаги 
между книгите си по онкология носеше том-
че Коран-и Керим.”

Д-р Джансаран бе завещала на дъщеря си 
да я изкъпе жена мюсюл манка. Затова Фа-
тме ханъм, която бе извършила ибадета, се 
похвали, че под възглавницата й намерила 
Коран. Всичко това идваше да покаже, че 
проф. д-р Джансаран през целия си живот 
неотлъчно е държала при себе си два Корана 
- единия под възглавницата, а другия в чан-
тата си.

МОЛБАТА НА ЕДНА АТЕИСТКА
Моят приятел Нури Нуман, който умира 

да се катери по планинските чукари, веднъж 
ми каза:

– Джамбазов, от няколко седмици една 
жена все за тебе пита. Не че сме близки по-
знати с жената, а просто отвреме навреме се 
засичаме по планинските пътеки и се поз-
дравяваме. Учудих се, че та ка настоятелно 
е питала за мене. През следващата седмица 
случайно я зърнах на Черни връх. Още като 
ме видя, откъсна се от групата си: - Бихте ли 
ми отделили пет минути? - ме попита тя. - 
Вярно ли е, че си бил ходжа?

– За какво става въпрос? - казах.
– Преди три месеца почина майка ми. В 

нашето семейство сме ате исти. Не съм виж-
дала никога майка ми да ходи на църква. 
Самата аз също не съм ходила. Затова не 
виждах нищо лошо в това да погребем май-
ка без религиозен ритуал. Но с времето взе 
да ми гнети. Взех да мисля дали наистина не 
съм сгрешила? Аз не вярвам на попове и на 
църкви. Дали вие не бихте могли от вашата 
Свещена книга да прочетете някоя молитва 
за душата на мама?

Тогава от уважение към жената не можах 
да й кажа: „Не бих мо гъл да го направя. Не 
може да се чете молитва от Корана за душа-
та на атеистка!“ Защото просто ми направи 
приятно впечатление жела нието на тази 
жена, откъснала се от вяра и Евангелие да 
търси помощта на Корана.
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