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Свещеният Коран е последната и най-значимата от книгите, които Аллах Теаля е 
изпратил на земята. Той е книгата, която отличава вярното от погрешното. Всички не-
бесни книги, изпратени преди това са били променени от хората, ала Корана е запазен 
без всякаква промяна. Така ще бъде и до свършека на света. Защото 
за неговото запазване се грижи Всевишния Аллах. Това го разкрива 
нашия Създател в 9-и айет на сура Хиджр като казва: "Наистина Ние 
низпослахме Корана и Ние непременно ще го пазим".

Освен Свещения Коран нито една от низпосланите от Аллах Те-
аля книги не са такива, каквито са били изпратени. Теврат, Инджил 
и Зебур, макар че са книги, изпратени от Аллах, с времето са били 
променени откъм съдържание като вместо тях са били написани от 
хората. Затова в тях се срещат изречения, които не са слова на Ал-
лах. Ние не можем да кажем, че в тези книги няма нищо от онези 

откровения изпратени на пейгамберите само че те са се 
примесили с човешки слова, поради което е трудно 

да ги наречем книги на Аллах а просто небесни 
книги.

В 46-и айет на сура Маиде нашия Създа-
тел повелява: "И изпратихме по следите 
им Иса, сина на Мерйем, да потвърди 
Теврата, която бе преди него, и му да-
рихме Инджил, в което има напът-
ствия и светлина, и е потвърждение 
на Теврата, който бе преди него и 
напътствие и поучение за богобо-
язливите".
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добре отколкото за своите деца. Ето защо той винаги 
казвал: "Тя ми е втора майка!" Често я посещавал, 
уважавал я. Когато тя умира, той казал: "Днес почина 
майка ми". И той се молил за нея със сълзи на очи. 
Когато хората го видели така насълзен, рекли: "Никога 
не сме те виждали така, я Расулюллах!" Той им казал: 
"След чичо тя ми е правила най-големи добрини!" След 
това отново разтворил длани и започнал да се моли: 
"О, майко, нека Аллах да те възнагради с добрини и 
красоти! Да те облече в райски дрехи. Ти ми беше втора 
майка. Не ядеше за да се нахраня аз. Най-напред мен 
ме обличаше. Аллах, мой! Постави я в дженнета!" Тази 
негова молба много силно трогна всички.
Затова нека винаги все повече да разговаряме с 

майките си и да бъдем внимателни към тях.
Веднъж един мъж попитал Пейгамбера ни: "Кой 

човек заслужава да постъпваме най-добре и да 
разговаряме с него?" Тогава Пейгамбера ни отговори: 
"Това са майките ни!"Човекът повторно попита: "А след 
тях?""Пак майките ни!" "А след тях?" "Отново майките 
ни!"- рече Пейгамбера ни. А когато човекът за четвърти 
път повтори въпроса си, Пейгамбера ни рече: "След тях 
са бащите ни". При този отговор човекът разбра, че най-
много на този свят трябва да се уважават майките ни.


