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 1

Транскрипция на буквите 

Съгласни �Х̱уру ̄ф� 

ж ̱̱ с ج ̱̱ ̱̱   ء ’  ب б ت т ث ̱̱

з ز р, р ̣̣ з ر ̣̣ ̱̱ х د д ذ ̱̱ ̣̣ х خ ̣̣ ̱̱  ح ̱̱

з ̣̣ т ظ ̣̣ ̣̣ д ط ̣̣ ̣̣ с ض ̣̣ ̣̣  س с ش ш ص ̣̣

л, л ̣̣ ̣̣, љ   ل         к ك к ̣̣ г ف ф ق ̣̣ ̣̣  ع ‘ غ ̣̣

 й ي  ў و х هـ н ن м م 

Кратки гласни �Х̱аракя ̄т� 

у, ю д ̣̣ ̣а̣мме и кесра а, е  фетх ̱̱ ̱̱а 

Дълги гласни �Х̱уру ̄ф ељ�медд� 

у ̄̄ ̄̄, ю ̄̄ ̄̄ ўа ̄̄ ̄̄ў и ̄̄ ̄̄ йа ̄̄ ̄̄ а ̄̄ ̄̄, я̄̄̄̄ елиф 
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Бележка на преводача 

С името на Ал ̣л ̣а ̄х, Всемилостивия, Премилосърдния. Слава на Ал ̣л ̣а ̄х, 
Господаря на световете. И благослов и приветствие за любимия ни Пратеник – 
Мух ̱аммед �, неговия род и неговите сподвижници, и онези, които следват 
тяхното напътствие до Съдния ден. 

След което… Настоящата извадка е превод на предговора към книгата 
“Нез̣м ељ-Мутена ̄с ̱ир мин ељ-Х ̱ади ̄с ̱ ељ-Мутеўа ̄тир” на сеййид Мух ̱аммед ибн 
Ж̱а‘фер̣ ељ-Кетта ̄ни от потеклото на Пратеника на Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови 
и приветства по линия на неговия внук сеййидина Х ̱асен ибн ‘Али ̄ ибн ебӯ Т̣а ̄либ 
Нейна основа е книгата на има .ب ̄м Ж̱еля ̄людди ̄н ес-Суйӯт ̣и ̄ “К̣ат ̣ф ељ-Езха ̄р̣ 
ељ-Мутена ̄с ̱ир̣а ̄ фи ̄ ељ-Ех ̣ба ̄р̣ ељ-Мутеўа ̄тир̣а” като и двете са отпечатани и могат 
да бъдат намерени лесно с помощта на интернет. Те са изключително ценни 
трудове в областта на х ̱ади ̄с ̱ите мутеўа ̄тир, които ще бъдат от голяма полза за 
всеки, който пожелае да почерпи от тях.  

Превода е направен с няколко съвсем малки съкращения, а текстовете с 
умален шрифт в квадратни скоби и бележките под черта са пояснения от 
преводача и не са част от оригинала. Тъй като превода не претендира нито за 
прецизност, нито за изчерпателност оригиналния текст е предоставен паралелно 
с него. Разделянето на оригиналния текст на отделни абзаци също е сторено от 
преводача единствено с цел по-бързото намиране и съпоставяне на превода с 
оригинала, като това разделяне няма за цел да групира изреченията свързани по 
смисъл. И нека Всевишният Ал ̣л ̣а̄х да приеме това скромно дело и да го стори 
полезно знание за всички мюсюлмани. А̄ми ̄н! 
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С името на Ал ̣̣ ̣̣л ̣̣ ̣̣а ̄̄ ̄̄х, Всемилостивия, Премилосърдния. 

И Ал ̣л ̣а ̄х да благослови нашия повелител Мух ̱аммед – знатния пророк. 
Слава на Ал ̣л ̣а ̄х, когото езиците прославят и възхваляват непрестанно, а 

сърцата са сговорни в обичта към Него, възвеличаването Му и единството Му. И 
най-пълни и съвършени благослов и приветствие към човека причина за 
съществуването на най-прекрасното битие и чиято най-щастлива общност се 
отличава с проследяване на достоверното и доброто, и всеобщо известното от 
него. И по същия начин към знатните от неговия род и към неговите 
сподвижници – правдивите и напътстващи звезди. 

След което… Наистина благородната наука х ̱ади ̄с ̱ е от най-висшите 
науки и най-привилегированите, и най-важните. Който се е сдобил с нея се е 
сдобил с голяма благодат. А на който е било дадено от нея му е дадена голяма 
добрина. И който я овладял е овладял еликсира на щастието и е постигнал всяка 
цел, и е дарен с предела на всяка добродетел и изобилие. 

Предава се от Суфйа ̄н ес ̱-С̱еўри ̄, споменато в “Мук̣аддиме ‘улюм ел-
х ̱ади ̄с ̱” от ибн С̣аля ̄х ̱, че казва: “Не знам да има по благодатно дело от стремежа 
към науката х ̱ади ̄с ̱ за онзи, който се стреми към Аллах �.” Казва ибн С̣аля ̄х ̱: 
“Предаваме същите думи и от ибн ел-Муба ̄р̣ак.” А от ељ-Ме‘а ̄фи ̄ ибн ‘Имр̣а ̄н се 
предава: “Записването на един х ̱ади ̄с ̱ е по-обичано за мен, отколкото 
отслужването на молитва цяла нощ.” А ибн ‘Ася ̄кир извежда в своята “ет-Та ̄ри ̄х ̣” 
от ебӯ ел-‘Абба ̄с ел-Мер̣а ̄ди ̄, който казва: “Видях ебӯ Зур‘а насън и го попитах: 
Какво направи Ал ̣л ̣а ̄х с теб? А той каза: Срещнах се с моя Господар и той ми каза: 
О, ебӯ Зур‘ах, аз повелявам на децата да влязат в Ж̱еннета, а какво остава за онзи, 
който е опазил суннета за моите раби? Настани се в Ж̱еннета там, където 
пожелаеш!” 

И в записаното в Фехр̣асе от има ̄м ебӯ ‘Абдул ̣л ̣а ̄х ељ-К̣ис ̣а ̄р̣ също има 
радостна вест: Казва Мух ̱аммед ибн ‘Абдуљ‘аз̣и ̄м ељ-Мунз̱ири ̄ на онзи, който го 
видял насън: “Влязохме в Ж̱еннета и целунахме ръката на Пратеника на Ал ̣л ̣а ̄х, 
Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства, а той каза: Предайте добрата вест на всеки, 
който запише с ръката си: “Каза Пратеникът на Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и 
приветства…”, че той ще бъде заедно с него в Дженнета!” 

А в ељ-Ез̱кя ̄р̣ на има ̄м ен-Неўеўи ̄ от Сехљ ибн ‘Абдул ̣л ̣а ̄х, един от редките 
раби на тази общност, се предава, че отишъл при ебӯ Да ̄ўӯд ес-Сиж ̱иста ̄ни ̄, 
авторът на ес-Сунен, и му казал: “Извади езика си с който разказваш х ̱ади ̄с ̱ите на 
Пратеника на Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства, за да го целуна!” и го 
целунал. 
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А от Ибр̣а ̄хи ̄м ибн Едхем се предава, че казва: “Наистина Ал ̣л ̣а ̄х отблъсква 
бедствията от тази общност, заради пътешествията на събирачите на х ̱ади ̄с ̱и.” А 
шейх ̣ ебӯ ељ-Фетх ̱ Нес ̣р̣ ибн Ибра ̄хи ̄м ељ-Мек̣диси ̄ в книгата си “ељ-Х ̱уж ̱ж ̱е ‘аля ̄ 
та ̄рик ељ-мех ̱аж ̱ж ̱е” с веригата си до Ах ̱мед ибн Х ̱анбељ извежда, че бил попитан: 
“Има ли Ал ̣л ̣а ̄х ебда ̄лљ [един от видовете еўлийа̄ с най-висока степен] на тази земя?” 
Отговорил: “Да!” Попитали го: “Кои са те?” Казал: “Ако хората, които се 
занимават с х ̱ади ̄с ̱ не са ебда ̄љ, то не знам Ал ̣л ̣а ̄х да има каквито и да било ебда ̄љ.” 

А в “‘Ухӯд ељ-Мух ̱аммедиййе” се предава, че Суфйа ̄н ес ̱-С̱еӯри ̄, ибн 
‘Уйейна и ‘Абдул ̣л ̣а ̄х ибн Сина ̄н казват: “Ако някой от нас беше съдия щяхме да 
удряме с палмова клонка всеки фак̣и ̄х, който не изучава х ̱ади ̄с ̱ и всеки мух ̱аддис ̱, 
който не изучава фик̱х.” 

А във “Футух ̱ат ел-Мекиййе” на ибн ‘Араби ̄ ељ-Х ̱а ̄теми ̄, Ал ̣л ̣а ̄х да се смили 
над него [се казва], че на К̣ийа ̄метския ден титлата учен няма да бъде присъждана 
на друг, освен на мух ̱аддис ̱. Що се касае до останалите, те ще бъдат 
разграничавани според своите дела, ако имат такива, и ще бъдат събрани заедно с 
обикновените хора. А учените по х ̱ади ̄с ̱ ще бъдат събрани заедно с Пратеника на 
Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства, защото те са наследниците на 
пророците. И говори [ибн ‘Арабӣ] дълго време за това, виж в книгата му ако 
желаеш. А също предава от Пратеника на Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и 
приветства: “О, Ал̣л̣а̄х, помилвай моите х̣алӣфи!” Попитали: “Кои са те?” Казал �: 
“Онези, които ще дойдат след мен и ще предават моите х̱адӣс ̱и и моя суннет.” 

А в х ̱ади ̄с ̱ мутеўа ̄тир, за който ще стане въпрос по-нататък, се казва: 
“Ал̣л̣а̄х да дари с прелест човек, който чуе моите думи и ги запомни, и ги предаде 
така, както ги е запомнил.” [Пратеникът на Ал̣л̣ах ̄, Ал̣л̣а̄х да го благослови и приветства] прави 
ду‘а ̄ такъв човек да бъде дарен с великолепие и прелест. Казва ибн ‘Уйейна: “Няма 
човек, занимаващ се с х ̱ади ̄с ̱, който да не притежава прелест в лицето си, заради 
това предание.” 

А някои от големите има ̄ми, когато виждаха мух ̱аддис ̱ го възхваляваха в 
стихове: 

Привет на моите възлюбени, 
облагодетелстваните, които обичам заради Ал ̣л̣а̄х, 

привет на хора – богобоязливи, 
с блясък във лицата, украсата на всеки знатен. 

О, вие, търсачите на знанието на Пророка, 
не сте равни с останалите хора! 
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А на х ̱а ̄физ̱ ебӯ Т̣а ̄хир ес-Селефи ̄ принадлежат стиховете: 
Религията на Пророка и неговия шерӣ‘ат са известията му, 

а най-почтената наука е проследяването на преданията му. 
Който е зает със тях и ги разпространява 

сред творенията, най-чист ще бъде споменът за него. 
А ибн ‘Абдуљбер̣р̣ предава чрез веригата си до ‘Абдул ̣л ̣а ̄х – синът на има ̄м 

Ах ̱мед ибн Х ̱анбељ – че баща му е казвал: 
Религията на пророка Мух̱аммед са преданията му, 

каква прекрасна одежда… са известията му,  
не се отвръщай от науката х ̱адӣс ̱ и нейните хора,  

че преценката [лична] е нощ, а х ̱адӣс ̱а – ден, 
че може да изгубиш пътя на истината, 

а слънцето го осветява със своята светлина. 
И хората на тази наука са я разделили на видове, а във всеки от тези 

видове са установили определени форми. И от споменатите видове са х ̱ади ̄с ̱ите 
мутеўа ̄тир и мешхӯр̣. И още преди време са заех със задачата да събера х ̱ади ̄с ̱ите, 
които отговарят на тези условия от страниците на книгите и записите на моите 
братя [учени] дотогава, докато събрах огромно количество и голям брой от тях. И 
когато усетих страх да не ги изгубя и да не пропаднат ги събрах [в една книга] за да 
могат [хората] да се възползват от тях и я нарекох “Нез̣м ел-Мутена ̄с ̱ир мин ељ-
Х ̱ади ̄с ̱ ељ-Мутеўа ̄тир”. И това бе преди да попадна на книгата на ес-Суйӯт ̣и ̄ “ељ-
Езха ̄р̣ ељ-Мутена ̄с ̱ир̣а”, която е съкратена версия на другата му книга [на същата 

тема] “ељ-Феўа ̄’ид ељ-Мутека ̄с ̱ир̣а”. И след като попаднах на нея добавих към нея 
онова, което бе у мен. И не съм оставял х ̱ади ̄с ̱ от нея [оригинала на ес-Суйӯт ̣ӣ] без да го 
спомена, а при споменаването му съм казвал: “цитирал го е в книгата си ељ-Езха ̄р 
от еди кой си”, после съм изброявал хората от с ̣ах ̱а ̄ба и таби‘и ̄н разказали х ̱ади ̄с ̱а, 
които ес-Суйӯт ̣и ̄ е привел, без да привеждам сборниците в които х ̱ади ̄с ̱ът се 
намира, цитирани от него. Ако пък съм намирал сборници или допълнения 
пропуснати от него, които съм намерил с помощта на Ал ̣л ̣а ̄х, съм цитирал и тях, 
пояснявайки това допълнение с думата “казвам”, без да се противопоставям на 
нищо от казаното от ес-Суйӯт ̣и ̄. С тази дума [“казвам”] посянявам, че не съм 
открил споменатия х ̱ади ̄с ̱ у него.  

Казва ес-Сех ̣а ̄ўи ̄ в раздел “Мутеўа ̄тир” от “Шерх ̱ ел-Елфиййе”: “Трудове 
посветени на х ̱ади ̄с ̱ите, които отговарят на тези качества – т.е. х ̱ади ̄с ̱ите 
мутеўа ̄тир – са написани от ез-Зеркаши ̄, а също и от други.” 
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Казвам: След времето на ес-Сех ̣а ̄ўи ̄ група учени също пишат трудове в 
тази област. Сред тях са еш-шейх ̣ ељ-има ̄м ељ-х ̱а ̄физ̣ Ж̱еля ̄людди ̄н ебӯ ел-Фед ̣љ 
‘Абдур̣р̣ах ̱ма ̄н ибн еби ̄ Бекр ес-Суйӯт ̣и ̄, починал през деветстотин и единадесета 
година [911 г. хиж ̱р ̣а] в книгата си “ељ-Феўа ̄’ид ељ-Мутека ̄с ̱ир̣а фи ̄ ељ-Ех ̣ба ̄р̣ ељ-
Мутеўа ̄тир̣а”, като я подрежда по глави и записва в нея онези х ̱ади ̄с ̱и, които са 
предадени от десет или повече с ̣ах ̱а ̄ба, като в нея изброява веригите [сенед] на 
всеки от х ̱ади ̄с ̱ите, различните му пътища на предаване [т ̣урук̣] и думите с които се 
предава. По този начин той съставя една многообхватна книга, която няма 
предишна подобна на нея. После си поставя за цел да направи кратка извадка, 
която нарича “ељ-Езха ̄р̣ ељ-Мутена ̄с ̱ир̣а фи ̄ ељ-Ех ̣ба ̄р̣ ељ-Мутеўа ̄тир̣а” в която 
споменава единствено х ̱ади ̄с ̱а и сподвижниците – с ̣ах ̱а ̄ба, които го предават, 
както и книгите на има ̄мите в които е изведен [тех ̣рӣж]̱. 

Броя на х ̱ади ̄с ̱ите, който той споменава, че се съдържат в нея е сто, но 
след като ги преброих установих, че те са повече от споменатото с дванадесет и 
Ал ̣л ̣а ̄х знае най-добре! 

От тях също е авторът на различни [полезни] трудове ељ-има ̄м ељ-х ̱а ̄физ̣ 
х ̣а ̄тиме ељ-мусниди ̄н Шемсудди ̄н ебӯ ‘Абдул ̣л ̣а ̄х Мух ̱аммед ибн Мух ̱аммед ибн 
‘Али ̄ ибн Т̣ӯлю ̄н ељ-Х ̱анефи ̄ ед-Димешк̣и ̄ ес ̣-С̣а ̄лих ̱и ̄, починал през деветстотин 
петдесет и трета година [953 г. хиж ̱р ̣а], автор на “ељ-Ля ̄ли’ ељ-Мутена ̄с ̱ир̣а фи ̄ ељ-
Ех ̱а ̄ди ̄с ̱ ељ-Мутеўа ̄тир̣а”. И от тях е шейх ̣ ебӯ ељ-Фейд ̣ Мух ̱аммед Мур̣тед ̣а ̄ ељ-
Х ̱усейни ̄ ез-Зеби ̄ди ̄ ељ-Мис ̣ри ̄, починал през хиляда двеста и пета година [1205 г. 

хиж ̱р ̣а], автор на “Лек̣т ̣ ељ-Ля ̄ли’ ељ-Мутена ̄с ̱ир̣а фи ̄ ељ-Ех ̱а ̄ди ̄с ̱ ељ-Мутеўа ̄тир̣а”. От 
тази книга сеййид ен-Неўа ̄б С̣идди ̄к̣ ибн Х ̱асен ибн ‘Али ̄ ељ-К̣анӯж ̱и ̄ ељ-Бух ̣а ̄ри ̄ 
ељ-Х ̱усейни ̄ избира своите четиридесет х ̱ади ̄с ̱а достигнали нивото на мутеўа ̄тир и 
ги записва в книгата “ељ-Х ̱ирз ељ-Мекнӯн мин Лефз̣ ељ-Ме‘с ̣ӯм ељ-Ме’мӯн”. 

В “Шер̣х ̱ ен-Нух ̣бе” ељ-‘алля ̄ме ебӯ ељ-Х ̱асен Мух ̱аммед С̣а ̄дик̣ ес-Синди ̄ 
ељ-Медини ̄ казва: “ес-Суйӯт ̣и ̄ не е строг в определянето на даден х ̱ади ̄с ̱ за 
мутеўа ̄тир. Той определя известен брой х ̱ади ̄с ̱и като такива и ги помества в 
книгата си “ељ-Езха ̄р̣ ељ-Мутена ̄с ̱ир̣а фи ̄ ељ-Ех ̣ба ̄р̣ ељ-Мутеўа ̄тир̣а”, като част от 
х ̱ади ̄с ̱ите в нея, които определя като мутеўа ̄тир не достигат тази степен. Също 
така става ясно, че той си е поставил за цел да събере в нея х ̱ади ̄с ̱ите, които са 
мутеўа ̄тир лефз̣и ̄, след което от посоченото от него или от някой друг става ясно, 
че те са мутеўа ̄тир ме‘неўи ̄.” 

Всички тези пояснения преди да пристъпим към набелязаната цел са за да 
внесем разбиране и яснота по въпроса. Затова ще пристъпим към въведение, с 
което да поясним значението на понятието теўа ̄тур [мутеўа̄тир] от езикова и 
терминологична гледна точка. Казвам: 
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Въведение 

Езиково значение на мутеўа ̄тир. Казва се в ељ-Мех ̱с ̣ӯљ: “идване [, пристигане 

на обектите от дадена поредица, например на хора] един след друг с промеждутък между тях”. 
Същото се споменава и от ељ-К̣ар̣а ̄фи ̄ в “ет-Тенк̣и ̄х ̱”. От тази дума е и айета: 
“После изпратихме Нашите пратеници поред.” [ељ-Му’минӯн: 44] Т.е. 
последователно, с известен промеждутък между тях. 

Също се предава от ибн Берри ̄, че означава “идване поред един след друг 
със застъпване между тях, без промеждутък, който ги разделя”, като и двете 
становища са застъпени в ељ-К̣а ̄мӯс, казвайки: “теўа ̄тур е непрекъсната 
последователност между нещата или пък последователност с пауза между тях.” 
Докато в ес ̣-С̣их ̱а ̄х ̱ се споменава само второто становище с думите: “Мутеўа ̄тир 
означава последователност между нещата с пауза между тях. Ако няма пауза 
между тях това не е мутеўа ̄тир, а е меда ̄рике [застигане, догонване] и муўа ̄с ̣але 
[свързване, съединение].” 

А в “Шер̣х ̱ ељ-К̣а ̄мӯс” се предава от ељ-Х ̱айа ̄ни ̄, че казва: “Мутеўа ̄тир са 
неща, които са едно след друго с малък промеждутък между тях, защото когато 
няма промеждутък между тях те не са мутеўа ̄тир, а са мутеда ̄рик [застигащи се, 

догонващи се] и мутета ̄би‘ [последователни, непрекъснати].” Казва: “И казва ибн ељ-Е‘ра ̄бӣ: 
Казва се така, когато човек прави почивки в работа, с която се е захванал и върши 
нещата едно след друго. И казва ељ-Ес ̣ме‘и ̄: Казва се “известията следват едно 
след друго”, когато между всеки две известия има промеждутък.”  

И знай, че второто от споменатите е по приемливото за нас и Ал ̣л ̣а ̄х знае 
най-добре. 

Терминологично значене на думата мутеўа ̄тир: Казва ибн С̣аля ̄х ̱ в 
“Мук̣аддиме фи ̄ ‘Улю ̄м ељ-Х ̱ади ̄с ̱”: “Това е известие [х ̣абер]̣ за чийто преносител 
категорично се знае, че е правдив.” [“категорично” – бид̣д̣ар ̣ӯр ̣а, означава също “по 

необходимост” – т.е. онова, което е очевидно, онова което за което се знае без да има нужда от изследване 

или анализ] Казва също: “Необходимо е това условие да е изпълнено във веригата 
на предаване от началото до края й…” 

Казва ен-Неўеўи ̄ в “ет-Тек̣ри ̄б”: “Това е [х ̣абер ̣ – известие], предадено от 
носител за чиято правдивост се знае категорично, от друг носител като него, от 
началото на веригата до края й.” Казва също: “Такива [известия] са малко, едвам се 
намират сред преданията.” 

И казва ељ-Ж̱ур̣ж ̱а ̄ни ̄ в неговия “ељ-Мух ̣тес ̣ар̣”: “Мутеўа ̄тир е онова 
известие [х ̣абер]̣, чиито разказвачи достигат такъв голям брой, че е необичайно да 
се допусне, че са се наговорили да излъжат. И това [условие] е изпълнено за цялата 
верига на предаване, като няма разлика в това отношение между началото и края 
й, нито между средата и краищата й. Такива са К̣ур̣’а ̄на и петте молитви.” 
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А формулировката на ет-Та ̄ж ̱ [Та̄ж ̱уддӣн ес-Субкӣ] в “Ж̱ем‘ ељ-Ж̱еўа ̄ми‘” е: 
“Известие [х ̣абер]̣ от множество [ж ̱ем‘] [т.е. множество от хора], за което е необичайно 
[йемтени‘у ељ-‘а̄дету] да се наговори [теўа̄т ̣у’] да излъже [‘аля ̄ киз ̱б] за нещо осезаемо [‘ан 

мех ̱сӯс].” 
Известието, х ̣̣ ̣̣абер ̣̣ ̣̣ [съобщително изречение], е противоположното на инша ̄’ 

[заповедно или въпросително изречение] и то може да е истина – онова, което съответства 
на реалността, или лъжа – онова, което не съответства на реалността. Докато 
инша ̄’ [заповедните и въпросителни изречения] не се характеризират с понятията истина и 
лъжа. 

Множество, ж ̱̱ ̱̱ем‘а, изключва от себе си единичните и двойни х ̣абер̣, 
които не са мутеўа ̄тир и не се наричат по този начин.  

За което е необичайно, йемтени‘уљ ‘а ̄̄ ̄̄дету, изключва от себе си 
множествата за които не е необичайно да се наговорят или да постигнат 
единодушие, като например хора, които са порочни [фа̄сик̣, фусса̄к̣] или неверници 
[кя ̄фир, куффа̄р] за които е възможно според привичките им да се наговорят или да 
постигнат единодушие за определено известие [х ̣абер ̣] и затова такова известие не 
се нарича мутеўа ̄тир. Но в същото време ако това множество от неверници или 
порочни хора е такова, че няма как да се наговорят или да постигнат единодушие 
за дадено съобщение, такова съобщение [влиза в определението и] се нарича 
мутеўа ̄тир. Така е според терминологията на учените по ус ̣ӯљ [основи на религията, 

основи на ислямското законодателство], защото те дискутират мутеўа ̄тир от хората като 
цяло [, а не мутеўа̄тир от определена група хора, като мюсюлманите например]. 

Що се отнася до учените по х ̱ади ̄с ̱ би трябвало исля ̄мът да е условие при 
тях, защото става въпрос за х ̱ади ̄с ̱и мутеўа ̄тир, а като цяло исля ̄мът е условие при 
предавачите на х ̱ади ̄с ̱и. Но на практика няма х ̱ади ̄с ̱, който да е достигнал степента 
на мутеўа ̄тир единствено чрез преданията на неверници [куффа̄р]̣ или порочни 
хора [фусся ̄к] та да бъде разгледан от тях като специална категория, така казват 
някои. …и така учените по х ̱ади ̄с ̱ също не поставят като условие исля ̄ма на 
предавача [р ̣а̄ўӣ] или неговата честност по отношение на преданията мутеўа ̄тир, 
по същия начин, както и учените по ус ̣ӯљ, ако желаеш повече подробности 
разгледай становището им по този въпрос. Що се касае до думите им [на учените по 

х ̱адӣс̱], че не се приема и не служи за доказателство х ̱ади ̄с ̱, който не е предаден от 
правдив [‘а̄диљ] и прецизен [д̣а̄бит]̣ предавач [р ̣а̄ўӣ], който е мюсюлманин достигнал 
пълнолетие [ба̄лиг]̣, заедно с всички останали условия, които поставят при 
единичните предания, то тези условия не важат за преданията мутеўа ̄тир и Ал ̣л ̣а ̄х 
знае най-добре! 
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Думата [не]обичайно, ‘а ̄̄ ̄̄дет, изключва от определението онова, което е 
теоретично възможно без да се интересуваме дали неговото случване е обичайно 
или необичайно, защото ако вземем под внимание теоретичната възможност 
[теж ̱ўӣз ељ-‘ак̣лӣ], то дори и за най-големия възможен брой, който може да се събере 
за да предаде дадено съобщение [х ̣абер]̣, съществува теоретична вероятност 
[например 0.001%], че могат да сгрешат. 

Да се наговорят да излъжат, теўа ̄̄ ̄̄т ̣̣ ̣̣у’ ‘аля ̄̄ ̄ ̄ киз ̱̱ ̱̱б, изключва 
възможността за каквато и да било грешка – преднамерена, или поради 
объркване, или поради забравяне. 

За нещо осезаемо, ‘ан мех ̱̱ ̱̱су ̄̄ ̄̄син, означава за нещо, което може да бъде 
установено [усетено] чрез петте сетива, като слуха и зрението например. Онова, 
което може да бъде установено чрез разума остава извън рамките на 
определението, защото е възможно то [установеното чрез разума] да е погрешно. Дори 
сме сигурни, че такива грешки са допускани. Например преданията [ех ̣ба̄р]̣ на 
философите, че светът няма начало или пък отричането, че хората ще бъдат 
събрани тялом на едно – ељ-х ̱ашр̣. Затова такива предания [, за факти, които са 

установени чрез разума, а не чрез сетивата,] не се наричат мутеўа ̄тир, та дори и броя на 
хората, които ги пренасят да е възможно най-голям, а съобщението, което 
пренасят да е истина, като например убеждението на хората от дадена страна, че 
света е сътворен или пък, че съществува Творец.  

От всичко, което споменахме до момента става ясно, че предание [х ̣абер]̣, 
което отговаря на посочените условия съобщава знание [‘иљм]. И онова, което 
става ясно от думите им, че то [преданието – х ̣абер]̣ само по себе си е източник на 
знание или пък е източник на знание, заради придружаващите го качества, които 
са неразделни от него [к̣ар ̣а̄’ин ля ̄зиме леху]. Например, качествата на самото 
съобщение – да бъде с един и същи думи или една и съща конструкция [при всички 

хора, които го пренасят]. Или пък качествата на преносителите [на съобщението – мух ̣бир] – 
да бъдат известни със своята правдивост. Или пък качествата на онова за което се 
съобщава [мух ̣бир бихи] – неговото случване да бъде обичайно или твърде 
възможно. 

Що се отнася до качествата придружаващи съобщението [х ̣абер ̣], които са 
разделени от него [к̣ар ̣а̄’ин мунфес̣иле ‘анху], като болест или сърдечен удар при 
известяването за смъртта на дете или родител, то те [съобщенията чиято достоверност се 

базира на тези качества] не се наричат мутеўа ̄тир. 
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От това става ясно, че думите на ибн С̣аля ̄х ̱, че онова, което е изведено от 
двамата шейх ̣а [ељ-Бух ̣а̄рӣ и Муслим] или единия от тях с непрекъсната верига [сенед] 
е като мутеўа ̄тир, то това значи, че ние извличаме познание от тези съобщения 
[цитирани от ељ-Бух ̣а̄рӣ и Муслим] по същия начин, както извличаме знание от 
съобщенията мутеўа ̄тир, а не, че самите съобщения са мутеўа ̄тир по определение. 
Що се касае до определението тези съобщения не са мутеўа ̄тир, защото те не 
представляват източник на знание сами по себе си, а заради допълнителни 
качества, които са разделени от тях, като приемането на тези сборници от цялата 
общност и други подобни на това. 

… 
 

Казва ибн Емир ељ-Х ̱а ̄ж ̱ж ̱ в “Шер̣х ̱ ет-Тех ̱ри ̄р”: “Правилното за 
съобщенията мутеўа ̄тир е, че те представляват източник на знание. И когато 
дадено съобщение само по себе си е достатъчно за да го приемем за източник на 
знание отсъждаме, че това съобщение е мутеўа ̄тир и че то притежава всички 
условия за мутеўа ̄тир. А ако не е достатъчно за да бъде прието като източник на 
знание очевидното е, че у него липсва някое от условията за мутеўа ̄тир.” За 
повече информация виж бележките на ибн ељ-К̣а ̄сим ељ-‘Иба ̄ди ̄ върху ељ-
Мех ̱алли ̄. 

Освен това, ако [веригата на пренасяне] се състои само от едно ниво [т ̣абек̣а] 
при което са налице споменатите условия, то степента на мутеўа ̄тир е постигната 
автоматически. А ако нивата на пренасяне са повече, условието да съобщават за 
нещо осезаемо важи само за хората от първото ниво [тъй като хората от останалите нива 

предават онова, което са чули], а условието да бъде необичайно за тях да се наговорят за 
лъжа важи за хората от всички нива от веригата на пренасяне от първото до 
последното, както посочва ес-Субки ̄, а също и както споменават ибн С̣аля ̄х ̱ и ен-
Неўеўи ̄.  

Извън рамките на определението остават случаите, когато това 
множество липсва в някое от нивата на веригата, а е налице в останалите нива. 
Такова съобщение не са мутеўа ̄тир, защото веригата [сенед] като цяло се оценя 
според нивото [т ̣абек̣а], където има най-малко предавачи, като такова съобщение 
[х ̣абер]̣ е възможно да бъде дори единично [г ̣арӣб] или пък двойно [‘азӣз]. Затова 
такова множество трябва да присъства във всички нива на веригата от началото, 
през средата, до нейния край.  

Също извън рамките на определението остават случаите, когато във 
всяко ниво от веригата присъства множество, но нямаме знание за него [, че е 

необичайно да се наговорят за лъжа]. Такова съобщение се нарича разпространено 
[мешхӯр, мустефӣд̣]. 
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Казва еш-Шиха ̄б ибн Х ̱аж ̱ер̣ ељ-Мекки ̄ в своите фетўи ̄: “Знае се, че не е 
достатъчна вероятността, дадено съобщение [х ̣абер]̣ да достига мутеўа ̄тир, нито 
пък предположението, че е достигнало тази степен [за да го приемем за мутеўа̄тир], 
защото онова в което има колебание [шекк] или предположение [з ̣анн] не може да 
послужи за категоричен източник.” 

Също така споменатото, че съобщенията мутеўа ̄тир съобщават знание, 
това е истината и това е мез̱хеба на ж ̱умхӯр̣ [приетото от мнозинството] и в миналото и 
в настоящето. Но има такива, които го отричат както в миналото, така и в 
настоящето, като някои философи, които казват: “То [х ̣абер ̣ мутеўа̄тир] не достига 
нищо повече от степента на предположение [за истинност] във всичките му 
преносители взети заедно.” Такова отричане обаче не представлява нищо друго 
освен надменност и високомерие, защото самите ние узнаваме за отдалечени 
градове като Мекка, Меди ̄на и Баг ̣да ̄д, а също и за отминали народи като хората 
на Мӯса ̄ и хората на И ̄са ̄ без да имаме какъвто и да било друг източник за това 
освен известията. 

Казва ес-Се‘ад в “Шер̣х ̱ ен-Несефиййе”: “Ако някой каже: “Съвкупността 
от единични известия не допринася нищо повече от предположението – з̣анн [за 

тяхната истинност], защото съвкупността от различните предположения също е 
предположение, а възможността всеки от носителите на съобщението да излъже 
допуска възможността всичките заедно да излъжат.”, отговаря му се по следния 
начин: “Може би в множеството съществува нещо, което не се намира в 
единичния случай, като силата на въжето, което е изтъкано от отделни нишки.”” 

Също така знанието, което носи такъв вид съобщение е категорично 
знание [‘иљм д̣ар ̣ӯрӣ, очевидно знание, което не подлежи на оспорване] според мнозинството от 
учените по ус ̣ӯљ и по х ̱ади ̄с ̱, защото сред пренеслите това съобщение има хора, 
които не разбират онова, което са предали, като глупците и децата [т.е. това изключва 

възможността в преданието да е примесено с нещо, което е следствие от логическото умозаключение на 

някой от разказвачите]. Като под категорично знание се има предвид знание, което 
трябва да се използва от човека, защото не може да бъде оспорено. А [тези 

съобщения] не са източник на теоретично знание [‘иљм нез ̣арӣ, т.е. знание, което подлежи на 

оспорване със съответните доказателства за това] така, както твърдят ељ-Ке‘би ̄ и ебӯ ељ-
Х ̱асен ељ-Бес ̣ри ̄ от [школата на] му‘тезиле и има ̄м ељ-Х ̱ар̣амейн и ељ-Г ̣аза ̄ли ̄ от 
[школата] на ехли сунна. 
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[И ако някой каже:] Категоричното знание [‘иљм д̣ар ̣ӯрӣ] не се дели на видове и 
в него не може да има разногласие, защото например знанието, че едно е 
половината на две е по-силно знание от това, че съществува [град] Александрия, а 
също така, защото група хора отричат съобщенията мутеўа ̄тир, като източник на 
знание, както вече бе споменато. [Отговаряме му:] Това е неправилно, защото 
категоричното знание също е на степени според степента на опита и на 
осведомеността и на умствените способности [на даден човек]. Също така групи 
хора, като философите софисти са се противопоставяли на достоверността на 
всяко едно категорично знание само от надменност и упорство.  

… 
 

Що се касае до съвпадението [между отделните разказвачи] ако то е както в 
самите им думи [лефз]̣, така и по смисъл [ме‘на̄], като някои добавят – вследствие 
на наизустяване, или пък един и същ смисъл е изразен с различни думи, защото 
макар и думите да са различни те обясняват едно и също нещо, това съобщение се 
нарича мутеўа ̄тир лефз̣и ̄ [мутеўа̄тир по думи].  

А ако отделните съобщения се различават както по думи, така и по 
смисъл, но се припокриват взаимно относно някакво общо значение, се нарича 
мутеўа ̄тир ме‘неўи ̄ [мутеўа̄тир по смисъл], като например щедростта на Х ̱а ̄тим, и 
сраженията на ‘Али ̄, и справедливостта и търпението на ‘Умер̣, и аскетизма [зухд] 
на ебӯ З ̱ер̣р̣, и кир̣а ̄метите на шейх ̣ ‘Абдуљк̣а ̄дир ељ-Ж̱ейля ̄ни ̄, защото макар и 
единичните предания да съобщават различни неща те са единодушни що се касае 
до щедростта на първия, и смелостта на втория, и справедливостта на третия, и 
аскетизма на четвъртия, и кир̣а ̄метите на петия. И точно онова, за което са 
единодушни различните единичните предания, без да вземаме под внимание 
останалата част от тях, която е свързана с различни неща при различните 
предания, се нарича мутеўа ̄тир ме‘анеўи ̄ [мутеўа̄тир по смисъл].  

Ако пък различните единични предания съобщават за различни неща, но 
при всяко едно от тях има общ дял с един и същи смисъл, то този общ дял също 
има статута на мутеўа ̄тир лефз̣и ̄ [мутеўа̄тир по думи]. 

Въпреки това някои от по-късните учени се противопоставят на това 
разбиране, а именно, че различните думи, които носят един и същ смисъл също 
образуват мутеўа ̄тир лефз̣и ̄, като например х ̱ади ̄с ̱а за страстта на младежите в 
който се споменават думите “реве” [с̣а̄х ̱а] и “плаче” [х ̣а̄р ̣а], и “жалее” [х ̱анне], и 
“ридае” [бека̄]. Дали тези различни думи вредят на съобщението, като го 
понижават до степента на мутеўа ̄тир ме‘анеўи ̄ или не му вредят и то запазва 
степента на мутеўа ̄тир лефз̣и ̄? Очевидно е че това не вреди на неговата степен. В 
противен случай голям брой от преданията, които стигат степента на мутеўа ̄тир 
лефз̣и ̄ по този път и които са счетени за такива от голям брой учени щяха да 
изгубят своя статут. 
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А [също] думите от определението на ет-Та ̄ж ̱ “съобщение от множество” 
[х ̣абер ̣ ж ̱ем‘] обхващат и двата вида мутеўа ̄тир – лефз̣и ̄ и ме‘неўи ̄, в единодушие със 
становището на ељ-Мех ̱алли ̄ и в разногласие с ељ-‘Ир̣а ̄к̣и ̄. Освен това неговото 
определение [на ет-Та̄ж]̱ е по-правилно и съдържа повече полза, защото той не 
поставя като условие разказвачите да бъдат мюсюлмани, нито да бъдат честни, 
нито да са пълнолетни, нито пък да бъдат от различни страни, а допуска да бъдат 
неверници или порочни, или деца, или да се намират в рамките на една страна. 
Също така не поставя като условие разказвачите да са достигнали определен 
брой, нито пък да притежават определени качества. Вместо това е достатъчно да 
достигнат такъв брой и да представляват такъв сбор от хора за които е 
необичайно да се наговорят да излъжат [и това да важи] във всички нива [от веригата на 

съобщението], та дори броят им в едни нива да е по-малък, а в други по-голям. 
Също така високите качества на разказвачите са равносилни на по-голям 

брой разказвачи или пък ако броя разказвачи така или иначе е голям добавят още 
повече към него така, както е постановил ибн Х ̱аж ̱ер̣ в “‘Улю ̄м ељ-Х ̱ади ̄с ̱” и в 
“Шерх ̱ ен-Нух ̣бе”. 

А в случай, че приемем като условие някакъв минимален брой от 
разказвачи [, което е по-слабото становище,] има различни становища колко трябва да са 
те. Всички са единодушни, че един или двама не са достатъчни. Някои казват, че 
трябва да са четири по аналогия с броя на свидетелите при прелюбодеяние [зина̄]. 
Казва к̣а ̄д ̣и ̄ ебӯ Бекр̣ ељ-Ба ̄к̣илля ̄ни ̄: “Категоричен съм, че четирима не са 
достатъчни, но не мога да кажа дали петима са достатъчни.” Казва се в “Ж̱ем‘ ељ-
Ж̱еўа ̄ми‘”: “Четирима не са достатъчни така, както казват ељ-К̣а ̄д ̣и ̄ [ељ-Ба̄к̣илля ̄нӣ] и 
ша ̄фи‘и ̄те… без да посочват определен брой над това…” 

От тези думи се разбира, че дори четиримата има ̄ми, или дори 
четиримата х ̣али ̄фа, да постигнат единодушие в предаването на даден х ̱ади ̄с ̱, този 
х ̱ади ̄с ̱ не съобщава знание, а това не е правилно, защото единодушието им е 
достатъчно. 

Също така някои казват петима по аналогия с клетвата ли‘а ̄н [клетва при 

която съпруга обвинява съпругата си в прелюбодеяние при липса на свидетели, като се кълне пет пъти в 

името на Ал̣л̣а̄х, или пък от своя страна съпругата се кълне пет пъти в своята невинност в името на Ал̣л̣а̄х], 
други казват седем, което обхваща трите вида свидетелства – на четирима, или на 
двама или на един човек. 
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Също така казват десет по думите на Всевишния: “Това са изпълнени 
десет [дни].” [ељ-Бак̣ар ̣а: 196] И също това е първото число, което обозначава 
множество и това е избора на ељ-Ист ̣ах ̣ри ̄. Казва ес-Суюӯт ̣и ̄ в “ет-Тек̣ри ̄б”: “Това 
е избраната позиция.” Също така книгата му за мутеўа ̄тир се базира на това 
становище, като в нея събира съобщенията [х ̣абер]̣ предадени от десет или повече 
с ̣ах ̱а ̄ба, както споменава самия той в нейното предисловие. Също сеййид 
Мух ̱аммед Р ̣асӯљ ељ-Бер̣зенж ̱и ̄ ељ-Х ̱усейни ̄ в книгата си “ељ-Иг ̣а ̄р̣а ељ-Мус ̣бих ̱а 
фи ̄ Ма ̄ни‘а ељ-Иша ̄р̣а биљ-Мусеббих ̱а” казва: “Казва х ̱а ̄физ̣ ес-Суйӯт ̣и ̄ в своята 
“ељ-Езха ̄р̣ ељ-Мутена ̄с ̱ир̣а фи ̄ ељ-Ех ̱а ̄ди ̄с ̱ ељ-Мутеўа ̄тир̣а”: “Всеки х ̱ади ̄с ̱, който е 
предаден от десет с ̣ах ̱а ̄ба е мутеўа ̄тир при нас – учените по х ̱ади ̄с ̱.”” 

Също така е казано дванадесет – броя на старейшините на бенӯ Иср̣а ̄’и ̄љ. 
Също така двадесет по думите на Всевишния: “Ако сте търпеливи двадесет от 
вас ще надвият двеста.” [ељ-Енфа̄љ: 65] И е казано четиридесет по думите му, 
Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства: “Най-добрите отряди са от четиридесет.” 
И е казано петдесет… И е казано седемдесет, заради избора на Мӯса ̄ � на 
седемдесет човека, които да чуят думите на Ал ̣л ̣а ̄х и да известят останалите – “И 
Му ̄̄ ̄̄са ̄̄ ̄̄ избра от своя народ седемдесет мъже за определеното от Нас време.” 
[ељ-Е‘р̣а ̄ф: 155] И е казано малко повече от триста и десет, колкото са хората с 
Т̣а ̄лю ̄т и хората от битката при Бедр̣. И е казано хиляда и четиристотин или 
хиляда и петстотин, колкото са хората от клетвата – бей‘а ер̣-р̣ид ̣ўа ̄н. И казват 
някои – всички тези становища са погрешни и на тях не трябва да им се обръща 
внимание, а доводите им са толкова слаби, че не си заслужава да бъдат 
опровергавани. 

Казва се в “З ̣афер̣ ељ-Ема ̄ни ̄ фи ̄ Шер̣х ̱ Мух ̣тес ̣ар̣ ељ-Ж̱ур̣ж ̱а ̄ни ̄”: “Всички 
тези становища и подобните на тях са недействителни. А онова, което е 
действително и което е прието от множество от учените по х ̱ади ̄с ̱ е, че няма 
определен брой, който е условие за достигане на мутеўа ̄тир. Онова, което е 
действителния показател е това съобщение да бъде източник на категорично 
знание. Защото дори и то да бъде предадено от многочислено множество, ако то 
не е източник на категорично знание не е мутеўа ̄тир. И дори да бъде предадено 
от малко множество, ако то е източник на категорично знание е мутеўа ̄тир.” 

Също така ако категоричността на това знание [, което се съдържа в 

съобщението] е заради многобройните разказвачи, правилното е, че то трябва да 
достига [да е разбираемо] до всеки, който го е чул [и съответно предал]. А ако е заради 
придружаващите качества [на съобщението], които са неразделни от него това не е 
задължително, като например [въпросното знание] може да достигне до Зейд без да 
достигне до ‘Умер, или да достигне до едни хора без да е достигнало до други, 
защото придружаващите качества може да са известни на едни и да не са 
известни на други.  
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Други казват – задължително е знанието безусловно да е достигнало до 
всички, а други казват – не е задължително знанието да е достигнало до всички 
без значение от условията, като и двете твърдения подлежат на критика, защото е 
възможно едно и също съобщение да достигне степента на мутеўа ̄тир при едни 
хора и да не я достигне при други, заради събиране на достатъчно голям брой 
различни пътища [т ̣ур ̣ук̣] на неговото предаване при първите за разлика от 
вторите. По същия начин е възможно едно и също съобщение да е с ̣ах ̱и ̄х ̱ 
[достоверно] при едни хора и да не е достоверно при други хора, заради 
достигането му при първите по една или няколко различни вериги [сенед] на 
предаване, които са достоверни и липсата на каквато и да било верига на 
предаване при вторите или пък наличието на слаби вериги, или вериги при които 
има наличие на фалшификации. 

Също така ибн С̣аля ̄х ̱, ен-Неўеўи ̄ и онези, които ги следват споменават, че 
наличието на предания, които отговарят на споменатите условия е изключително 
рядко, а дори ибн Х ̱ибба ̄н и ељ-Х ̱а ̄зими ̄ твърдят, че такива предания изобщо не 
съществуват и няма никакви примери за тях. Ибн С̣аля ̄х ̱ добавя: “С изключение 
на х ̱ади ̄с ̱а: “Който излъже умишлено за мен [да подготви мястото си в Огъня!]”, защото 
той е предаден от над шестдесет човека от с ̣ах ̱а ̄ба, сред които Десетте 
благовестени [с Ж ̱еннет] и защото няма друго съобщение на този свят, което да е 
предадено едновременно от Десетте [благовестени].” След казаното от него х ̱афиз̣ 
ебӯ ељ-Фед ̣љ ељ-‘Ир̣а ̄к̣и ̄ добавя х ̱ади ̄с ̱а за месх ̱ върху местите, който е предаден от 
повече от шестдесет с ̣ах ̱а ̄ба, като сред тях също са Десетте, също х ̱ади ̄с ̱а за 
вдигане на ръцете по време на молитвата [раф‘ ељ-йедейн] предаден от около 
петдесет с ̣ах ̱а ̄ба, включително и Десетте. Казва ес-Сех ̣а ̄ўи ̄ в “ељ-Фетх ̱ ељ-Муг ̣и ̄с ̱”: 
“По същия начин са преданията за [валидността или невалидността] на ўуд ̣ӯ’ [абдеста] на 
онзи, който докосне половия си орган и [преданията за валидността или невалидността] на 
ўуд ̣ӯ’, което извършено с вода топлена на огън.” 
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А отговора на тези твърдения се съдържа в коментарите към преданието 
“Който излъже предумишлено за мен…”. Казва х ̱а ̄физ̣ ибн Х ̱а ̄ж ̱ер̣ в разяснението 
си към “ен-Нух ̣бе”: “Твърдението на ибн С̣аля ̄х, че такива предания са много 
редки е погрешно. По същия начин са неправилни и твърденията на онези, които 
казват, че те изобщо не съществуват. Причината за такива твърдения са слабата 
осведоменост за множеството пътища на преданията, а също и непознаването на 
степените на разказвачите и техните качества, които са показател, че е 
необичайно за тях да се наговорят да излъжат или да постигнат предумишлено 
единодушие.” По-нататък казва: “И колко прецизен е бил онзи, който е казал, че 
х ̱ади ̄с ̱ите мутеўа ̄тир не само съществуват, но са широко разпространени. Това е 
така, защото разпространението на известните книги сред учените от изток до 
запад е категоричен показател за тяхната автентичност – т.е. че те наистина са 
написани от авторите с които са известни. След това всеки един х ̱ади ̄с ̱ [от тези 

книги] за чието извеждане [тех ̣рӣж]̱ те [учените] са единодушни и чиито [на х ̱адӣс̱а] 
вериги [сенед] на предаване достигат такъв брой за който е необичайно 
предавачите им да се наговорят за лъжа и т.н. [от условията за мутеўа̄тир] е източник на 
категорично знание [йек̣ӣн], че това са думи на онзи, на който се приписват, а 
примерите за това в разпространените книги са многобройни.” 

Това становище е цитирано от група учени между които и ес-Суйӯт ̣и ̄ в 
книгата му “Итма ̄м ед-Дир̣а ̄йе би Шерх ̱ ен-Нук̣а ̄йе”, където допълва: “Истината 
казва шейх ̣ ељ-исля ̄м [ибн Х̱аж ̱ер]̣ и е правдив. И онова, което казва е правилното и 
в него не се съмнява никой, който има опит в науката х ̱ади ̄с ̱ и е запознат с 
различните вериги на предаване, защото множество от учените в миналото и в 
нашето съвремие определят голям брой х ̱ади ̄с ̱и за достигнали степента на 
мутеўа ̄ир. Сред тях са х ̱ади ̄с ̱а за низпославането на К̣ур̣’а ̄на на седем х ̱ар̣фа [седем 

различни арабски диалекта], и х ̱ади ̄с ̱а за [езерото] ељ-х ̱аўд ̣, и за разцепването на луната, и 
х ̱ади ̄с ̱ите за вълненията [хер ̣ж]̱ и раздорите [фитен] в последните времена [ах ̣ӣр ез-

зема̄н]. И след като събрах в едно х ̱ади ̄с ̱ите за вдигане на ръцете по време на ду‘а ̄, 
различните пътища [т ̣ур ̣ук̣] които преброих достигнаха до сто. И реших да напиша 
книга в която да събера х ̱ади ̄с ̱ите, които достигат степента на мутеўа ̄тир, нека 
Ал ̣л ̣а ̄х да улесни това ми дело с Неговата благодат, а ̄ми ̄н!”  
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И също казва в “Шерх ̱ ет-Тек̣ри ̄б” след като пренася думите на ибн 
Х ̱аж ̱ер̣: “Написах книга в този раздел [т.е. х ̱адӣс̱ите мутеўа̄тир], подобна на която не е 
писана преди и я нарекох “ељ-Езха ̄р̣ ељ-Мутена ̄с ̱ир̣а фи ̄ ељ-Ех ̱ба ̄р̣ ељ-
Мутеўа ̄тир̣а”, и я подредих в раздели, записах всеки х ̱ади ̄с ̱ с всичките му вериги на 
предаване и има ̄мите, които го извеждат. После съставих неин съкратен вариант, 
който нарекох “К̣ат ̣ф ељ-Езха ̄р̣”, където споменах само има ̄мите, които извеждат 
дадена веригите на х ̱ади ̄с ̱а и изброих много х ̱ади ̄с ̱и в нея. Сред тях са х ̱ади ̄с ̱а за ељ-
Х ̱аўд ̣ предаден от над петдесет с ̣ах ̱а ̄ба, и х ̱ади ̄с ̱а за месх ̱ върху местите предаден от 
седемдесет с ̣ах ̱а ̄ба, и х ̱ади ̄с ̱а за вдигането на ръцете по време на молитвата [раф‘ ељ-

йедейн] предаден от петдесет, и х ̱ади ̄с ̱а “Ал̣л̣а̄х да озари човек, който чуе думите 
ми…” предаден от около тридесет, и х ̱ади ̄с ̱а за низпославане на К̣ур̣’а ̄на на седем 
х ̱ар̣фа предаден от двадесет и седем, и х ̱ади ̄с ̱а “Който построи месж ̱ид, Ал̣л̣а̄х му 
построява къща в Ж̱еннета.” предаден от двадесет, и х ̱ади ̄с ̱а “Всяко опияняващо 
вещество е х ̱ара ̄м.”, и х ̱ади ̄с ̱а “Исля ̄ма дойде като странник…”, и х ̱ади ̄с ̱а за 
въпросите от страна на Мункир и Неки ̄р, и х ̱ади ̄с ̱а “Всеки е улеснен за онова, което 
е създаден.”, и х ̱ади ̄с ̱а “Човек ще е заедно с онзи, който обича.”, и х ̱ади ̄с ̱а 
“Наистина някой от вас не престава да върши дела от делата на обитателите на 
Ж̱еннета…”, и х ̱ади ̄с ̱а с благата вест за онези, които вървят към месж ̱идите в 
тъмнина – ще има пълна светлина за тях на К̣ия ̄метския ден. Всички тези х ̱ади ̄с ̱и 
са многобройни и са мутеўа ̄тир, и ние ги поместихме в споменатата ни книга, и 
слава на Ал ̣л ̣а ̄х!” 

След това споменава, че учените по ус ̣ӯљ разделят мутеўа ̄тир на два вида – 
лефз̣и ̄ и ме‘неўи ̄. После казва: “Казвам: това също се среща при х ̱ади ̄с ̱ите, като 
някои от тях са мутеўа ̄тир лефз̣и ̄, като горните примери, а други са мутеўа ̄тир 
ме‘неўи ̄, като х ̱ади ̄с ̱а за вдигане на ръцете по време на ду‘а ̄, тъй като от него – 
Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства – са предадени над сто х ̱ади ̄с ̱а, в които е 
споменато вдигането на ръцете по време на ду‘а ̄. И събрах тези х ̱ади ̄с ̱и в 
специален раздел, като всеки един от тях разглежда различен въпрос, който не се 
споменава в останалите х ̱ади ̄с ̱и, а общото между тях, което се споменава е 
вдигането на ръцете и точно то е онова, което стига степента на мутеўа ̄тир.” 

Във “Фетх ̱ ељ-Ба ̄ри ̄” също има много примери за х ̱ади ̄с ̱и мутеўа ̄тир. 
Например х ̱ади ̄с ̱ите “Който построи месж ̱ид за Ал̣л̣а̄х…” и за месх ̱ върху местите, 
и за вдигането на ръцете [раф‘ ељ-йедейн], и за застъпничеството [шефа̄‘ат], и за 
езерото [ељ-х ̱аўд̣], и за виждането на Ал ̣л ̣а ̄х [р ̣у’йе] в а ̄х ̣ир̣ета, и “Има ̄мите са от 
К̣ур̣айш.” и други. 

Казва шейх ̣ ет-Та ̄ўуди ̄ в своите коментари към ес ̣-С̣ах ̱и ̄х ̱ [Х̱аўа̄шӣ ‘аля ̄ ес̣-

С̣ах ̱ӣх ̱]: “Събрах тези примери в следните стихове, казвайки: 
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Сред мутеўа̄тир са х ̱адӣс ̱ите, “Който излъже…” 
и “Който построи къща за Ал̣л ̣а̄х…” 

и за ер-р ̣у’йе и за еш-шефа̄‘ат и за ељ-х ̱аўд̣ 
и за месх ̱ върху местите – това са някои от тях.” 

Казва ес-Сех ̣а ̄ўи ̄ във “Фетх ̱ ељ-Муг ̣и ̄с ̱”: “Сред х ̱ади ̄с ̱ите мутеўа ̄тир, които 
са споменати от нашия шейх ̣ [т.е. ибн Х̱аж ̱ер]̣ са х ̱ади ̄с ̱ите за застъпничеството [еш-

шефа̄‘ат] и за езерото [ељ-х ̱аўд̣], тъй като те са предадени от над четиридесет от 
с ̣ах ̱а ̄ба, а сред учените, които ги класифицират като мутеўа ̄тир е [к̣а̄д̣ӣ] ‘Ийа ̄д ̣ в еш-
Шифа ̄, а също и х ̱ади ̄с ̱ите “Който построи месж ̱ид заради Ал̣л̣а̄х…”, и за 
виждането [р ̣у’йе] на Ал ̣л ̣а ̄х в а ̄х ̣ир̣ета, и “Има ̄мите [водачите] са от К̣ур̣айш.” Също 
‘Ийа ̄д ̣ споменава в еш-Шифа ̄ и х ̱ади ̄с ̱а за “страстта [жалостта] на младежа” [х ̱анӣн ељ-

ж ̱ез ̱‘]. А ибн Х ̱азм споменава [като мутеўа̄тир] х ̱ади ̄с ̱ите за забраната за молитва в 
конски заграждения [ме‘а̄т ̣ин ељ-ибиљ], и [забраната] за вземане на гробовете за 
месж ̱иди, и също думите, които се казват при изправяне от р̣укӯ‘. Също в 
“Мена ̄к̣иб еш-Ша ̄фи‘и ̄” А̄бури ̄ споменава х ̱ади ̄с ̱а за ељ-Мехди ̄, и ибн ‘Абдуљбер̣р̣ 
“Разтърси се ‘Ар ̣ш при смъртта на Се‘ад.”, и ељ-Х ̱а ̄ким х ̱ади ̄с ̱ите за х ̣ут ̣бето на 
Умер̣ за… и за нощното пътуване [ељ-иср ̣а̄’] и че Идри ̄с � е на четвъртото [небе], 
и за разцепването на луната, и за спускането [ен-нузӯљ]. И ибн Бет ̣т ̣а ̄љ х ̱ади ̄с ̱а за 
забрана за отслужване на [друга] молитва след сутрешната [ес̣-с̣убх]̱ и след 
следобедната [ељ-‘ас̣р]̣. И шейх ̣ ебӯ Исх ̱а ̄к̣ еш-Ши ̄р̣а ̄зи ̄, който след като споменава 
х ̱ади ̄с ̱ите за измиването на краката предадени от Пророка, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови 
и приветства добавя: “Не казвай, че това са единични предания, защото те 
достигат степента на мутеўа ̄тир ме‘неўи ̄.” И други учени също споменават много 
х ̱ади ̄с ̱и, които са мутеўа ̄тир по смисъл [мутеўа̄тир ме‘неўӣ], като смелостта на ‘Али ̄ и 
щедростта на Х ̱а ̄тим, и преданията за ед-Деж ̱ж ̱а ̄љ. Също нашия шейх ̣ споменава [в 

тази категория] х ̱ади ̄с ̱а “Най-доброто поколение е моето…”. И на тази тема са писани 
отделни книги, както от ез-Зер̣кеши ̄, така и от други.” 

Казва шейх ̣ ељ-исля ̄м ибн Теймиййе в “Рися ̄ле ељ-Фур̣к̣а ̄н бейне ељ-Х ̱ак̣к̣ 
ўе ељ-Ба ̄т ̣иљ”, коментирайки х ̣аўа ̄риж ̱: “Има много достоверни х ̱ади ̄с ̱и, които 
повеляват те да бъдат убивани, като х ̱ади ̄с ̱ите, които ги порицават и повеляват 
убиването им са изключително много. И те са сметнати за мутеўа ̄тир от учените 
по х ̱ади ̄с ̱ по същия начин както и преданията за ер-ру‘йе [виждането], и мъченията и 
изпитанията в гроба, и х ̱ади ̄с ̱ите за застъпничеството и за ељ-х ̱аўд ̣.” 
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Също в книгата “Муселлем ес ̱-С̱убӯт фи ̄ Ус ̣ӯљ ељ-Фик̣х” на шейх ̣ 
Мух ̱иббул ̣л ̣а ̄х ибн ‘Абдушшекӯр̣, коментирайки темата за мутеўа ̄тир казва: 
“Някои казват: “Не съществуват х ̱ади ̄с ̱и мутеўа ̄тир!” Като ибн С̣аля ̄х ̱ добавя: 
“Освен ако не вземем предвид х ̱ади ̄с ̱а: “Който излъже предумишлено за мен да 
подготви мястото си в огъня!”, защото този х ̱ади ̄с ̱ е предаден от над сто от с ̣ах ̱а ̄ба, 
измежду тях и Десетте благовестени.” А други казват: “Онова, което 
[гореспоменатите учени] имат предвид са преданията мутеўа ̄тир лефз̣и ̄, защото 
[преданията мутеўа̄тир ме‘неўӣ са много. Например] х ̱ади ̄с ̱ите за месх ̱ върху местите е 
мутеўа ̄тир, предаден от седемдесет с ̣ах ̱а ̄ба. И казват: Х ̱ади ̄с ̱а “Кур ̣’а̄нът бе 
низпослан на седем х̱ар ̣фа.” е мутеўа ̄тир, предаден от двадесет с ̣ах ̱а ̄ба.” Казва ибн 
ељ-Ж̱еўзи ̄: “Търсих х ̱ади ̄с ̱ите мутеўа ̄тир и събрах известно количество. Сред тях 
са х ̱ади ̄с ̱а за застъпничеството [еш-шефа̄‘ат], и х ̱ади ̄с ̱а за равносметката [ељ-х ̱иса̄б], и 
х ̱ади ̄с ̱а за поглеждането към Всевишния Ал ̣л ̣а ̄х в а ̄х ̣ир̣ета, и х ̱ади ̄с ̱а за измиването 
на краката по време на абдест, и х ̱ади ̄с ̱а за мъчението в гроба, и х ̱ади ̄с ̱а за месх ̱ 
върху местите.”” 

И в тълкуването на ес-Суйӯт ̣и ̄ на думите на ибн С̣аля ̄х ̱, което вече бе 
споменато също има много примери за х ̱ади ̄с ̱и мутеўа ̄тир лефз̣и ̄. Дори става ясно, 
че целта, която [ес-Суйӯт ̣ӣ] си е поставил е да събере х ̱ади ̄с ̱ите мутеўа ̄тир лефз̣и ̄, 
макар и да не е успял при доста от тях… Казва тълкувателят на “Муселлем ес ̱-
С̱убӯт” шейх ̣ ‘Абдуљ‘али ̄ Мух ̱аммед ибн Низ̣а ̄мудди ̄н ељ-Енс ̣а ̄ри ̄: “… също така 
мутеўа ̄тир са думите му, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства: “Горко на петите 
от огъня!” предаден от дванадесет с ̣ах ̱а ̄ба за чиято правдивост имаме категорични 
доводи, като повечето от тях са присъствали на клетвата – бей‘а ер̣-р̣ид ̣ўа ̄н.” 

… 
 

Казва [в коментарите си] тълкувателят на “Муселлем ес ̱-С̱убӯт” след текста с 
примери за х ̱ади ̄с ̱и мутеўа ̄тир, който цитирахме от нея: “Освен това става ясно, 
че авторът не е обхванал всичко, което е мутеўа ̄тир в нея [т.е. ес-Суйӯт ̣и в ељ-Езха̄р ̣ ељ-

Мутена̄с̱ир ̣а, така се разбира от контекста], защото броя на р̣ак‘атите [в петте молитви] и 
походите на Пратеника на Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства, към Бедр̣ 
и към Ух ̱уд, също и останалите му походи, както и [четенето] на а ̄з̱а ̄н и ик̣а ̄мет, и 
[кланянето с] ж ̱ема ̄‘ат, и достойнствата на праведните х ̣али ̄фи, и достойнствата на 
с ̣ах ̱а ̄бите от Бедр̣ като цяло – също са мутеўа ̄тир без никакво съмнение. А по-
нататък ще стане дума и за х ̱ади ̄с ̱а “Общността ми няма да се събере върху 
заблуда.”, който е мутеўа ̄тир ме‘неўи ̄, по същия начин и х ̱ади ̄с ̱ите за езерото [ељ-

х ̱аўд̣], и за опрощението, и за застъпничеството [еш-шефа̄‘ат] и много други, затова 
го проумей!” 
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И като цяло х ̱ади ̄с ̱ите мутеўа ̄тир са изключително много, но повечето от 
тях са мутеўа ̄тир по смисъл – ме‘неўи ̄. Също така повечето неща от религията, 
които трябва да се знаят по необходимост [ме‘лю ̄м мин ед-дӣн би ед̣-д̣ар ̣ӯр ̣а] са 
мутеўа ̄тир ме‘анеўи ̄.  

И когато учените са се опитвали да обхванат онова, което е мутеўа ̄тир те 
са имали предвид мутеўа ̄тир лефз̣и, защото да се обхване всичко, което е 
мутеўа ̄тир ме‘анеўи ̄ е почти невъзможно [поради огромното му количество].  

Въпреки това [в настоящия труд] ние [авторът на книгата ељ-Кетта̄нӣ, така се разбира от 

контекста] ще обърнем внимание в настоящия сборник и на известно количество 
х ̱ади ̄с ̱и, които са мутеўа ̄тир ме‘неўи ̄ за да има по-голяма полза. Също така в 
повечето случаи аз няма да споменавам имената на има ̄мите, които са извели 
[тех ̣рӣж]̱ въпросните х ̱ади ̄с ̱и, а ще се задоволявам със споменаването на имената на 
с ̣ах ̱а ̄ба, а понякога и та ̄би‘и ̄н, от които са предадени, като понякога ще обхващам 
всичките от тях, а понякога няма да ги обхващам за улеснение. После ще 
споменавам учените, които са класифицирали въпросния х ̱ади ̄с ̱ за мутеўа ̄тир, 
защото именно това е основната ни цел, а не да изброявам всичките им пътища 
[т ̣ур ̣ук̣] по отделно или пък да споменавам степента [на достоверност] на която са 
класифицирани въпросните предания от съответните учени. Самата книга съм 
подредил по глави според разделите от фик̣х, като започнах с х ̱ади ̄с ̱а “Делата са 
според намеренията”, защото такъв е обичая на предците при написването им на 
книга и при започването на всяко важно дело, и макар самия х ̱ади ̄с ̱ да е мутеўа ̄тир 
по смисъл [а не по думи], [то единичното предание, чрез което х ̱адӣс̱а е най-известен] е 
достоверно в своята основа.  

Също така ен-Неўеўи ̄ споменава в “ељ-Ез̱кя ̄р̣”: “От обичая на предците и 
на онези след тях е желателността написването на всяка книга да започва с х ̱ади ̄с ̱а 
“Делата са според намеренията.” за да се извести читателя за важността на 
доброто намерение и придържането към него. Освен това предадохме думите на 
има ̄м ебӯ Се‘и ̄д ‘Адур̣р̣ах ̱ма ̄н ибн Мехди ̄, който казва: “Който желае да напише 
книга да започне с този х ̱ади ̄с ̱!” И също казва има ̄м ебӯ Сулейма ̄н ељ-Х ̣ат ̣а ̄би ̄: 
“Предците от нашите учители – шуйӯх ̣, смятаха за желателно започването с 
х ̱ади ̄с ̱а “Делата са според намеренията” преди всяко нещо от делата на религията, 
заради нуждата от него при всяко положение.” Също казва в неговия “Буста ̄н”: 
“Учените считат за желателно започването на всяка книга с този х ̱ади ̄с ̱. И сред тях 
е ељ-Бух ̣а ̄ри ̄, който започва своя ес ̣-С̣ах ̱и ̄х ̱ с него.”” 
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Пояснение 

Учените са в разногласие дали единичните предания, за които има 
спътник [х ̣абер ̣ ех ̱ад мух ̱тефф би к̣арӣн], който ги потвърждава съобщават знание, което 
е и позицията на ељ-А̄миди ̄, ибн ељ-Х ̱а ̄ж ̱иб и изборът на ес-Субки ̄ в “Ж̱ем‘ ељ-
Ж̱еўа ̄ми‘” или не съобщават знание [т.е. съобщават силно предположение, което граничи със 

сигурност], та дори и да са придружени от спътник, който да ги потвърждава, което 
пък е позицията на повечето учени и за което Та ̄ж ̱ ес-Субки ̄ в “Шер̣х ̱ ељ-
Мух ̣тес ̣ар̣”, казва че е правилното. [От което се разбира, че от Та̄ж ̱ ес-Субкӣ се предават две 

различни позиции по въпроса, едната в “Ж ̱ем‘ ељ-Ж ̱еўа̄ми‘”, а другата “Шер ̣х ̱ ељ-Мух ̱тес̣ар ̣”.]   
И също на има ̄м Ах ̱мед се приписва позицията, че те [единичните предания] 

съобщават знание, та дори и да не са придружени от спътник, който да ги 
потвърждава, като правдивостта [на разказвачите – ‘ада̄лет] е достатъчна гаранция, но 
това становище е проблемно. 

И казват уста ̄з̱ ебӯ Исх ̱а ̄к̣ ељ-Исфер̣а ̄’и ̄ни ̄ и ибн Феўр̣ак, че преданията 
мешхӯр̣, които те двамата нареждат в категорията на единичните, съобщават 
знание… 

Гореспоменатите четири позиции са цитирани в “Жем‘ ељ-Ж̱еўа ̄ми‘”. 
А много от има ̄мите по х ̱ади ̄с ̱ посочват за най-силно становището, че 

единичните предания придружени от спътник [к̣арӣн], с които душата е спокойна 
и не изпитва съмнение съобщават теоретично знание.

 ****   
[Дотук авторът коментира становищата на учените относно единичните предания – х ̣абер ̣ ех ̱ад 

като цяло. Оттук нататък се коментират някои видове единични предания, които притежават някакви 

специфични качества. Например да са изведени от ељ-Бух ̣а̄рӣ и Муслим или единия от тях, или пък да са 

предадени с верига от има̄ми муж ̱техиди и т.н.]  

                                                 
****  От това разбираме следното по отношение на единичните предания – х ̣абер ̣ ех ̱ад: 

1) При има̄м Ах ̱мед единичните предания съобщават знание, дори и да не са придружени от 
спътник, който да ги потвърждава, стига веригата му да се състои от правдиви разказвачи. 

2)  При има̄мите ељ-А ̄мидӣ, ибн Х̱а̄ж ̱иб, Та̄ж ̱уддӣн ес-Субки в “Ж ̱ем‘ ељ-Ж ̱еўа̄ми‘” и други 
единичните предания съобщават знание само ако са придружени от спътник, който да ги потвърждава. 

3) При Та̄ж ̱уддӣн ес-Субкӣ в “Шер ̣х ̱ ељ-Мух ̱тес̣ар ̣” и много други учени единичните предания не 
съобщават знание, та дори и да са придружени от спътник, който да ги потвърждава, а съобщават силно 
предположение, което граничи със сигурност. 

И разбираме следното за разпространените предания, които не достигат степента на мутева̄тир – 
х ̣абер ̣ мешхӯр ̣: 

4) Според ебӯ Исх ̱а̄к̣ ељ-Исфер ̣а ̄’ӣнӣ и ибн Феўр ̣ак те съобщават знание. 
Гореспоменатите становища са различните позиции на учените по ус̣ӯљ, така проличава от 

споменатите имена. Що се касае до учените по х ̱адӣс̱ мнозинството от тях е на становище, че единичните 
предания придружени от спътник, който да ги потвърждава съобщават теоретично знание – ‘иљм нез ̣арӣ. И 
Ал̣л̣а̄х знае най-добре за това и за всичко останало! 
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След това х ̱а ̄физ̣ ебӯ ‘Амр̣ ибн С̣аля ̄х ̱ споменава в своята “Мук̣аддиме фи ̄ 
‘Улю ̄м ељ-Х ̱ади ̄с ̱”, че група учени сред които ебӯ Исх ̱а ̄к̣ и ебӯ Х ̱а ̄мид ељ-
Исфар̣а ̄’и ̄ни ̄, и к̣а ̄д ̣и ̄ ебӯ ет ̣-Т̣аййиб, и шейх ̣ ебӯ Исх ̱а ̄к̣ еш-Шир̣а ̄зи ̄ от 
ша ̄фи‘ийската школа, и има ̄м ес-Серах ̣си ̄ от х ̱анефийската школа, и к̣а ̄д ̣и ̄ 
‘Абдуљўехха ̄б от ма ̄ликийската школа, и ебӯ Йе‘ля ̄, и ебӯ ет ̣-Т̣аййиб, и ибн 
Зег ̣ўа ̄ни ̄, и ибн Теймиййе от х ̱анбелийската школа са на становище, че онова, 
което е изведено от двамата шейх ̣а [ељ-Бух ̣а̄рӣ и Муслим] или единия от тях с 
непрекъсната верига до Пророка, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства, но не е 
достигнало степента на мутеўа ̄тир е като мутеўа ̄тир по отношение на знанието, 
което съобщава и на неговата достоверност. А онова, което е чуто от тяхната уста 
[на двамата шейх ̣а] или устата на единия от тях е като чутото от устата на Пратеника 
на Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства, заради тяхната висота и тяхното 
превъзходство, и прецизността на техните анализи, и единодушното приемане на 
техните трудове като истина и като основа, с която се работи на практика, от 
общността, която е предпазена от грешки в своето единодушие. И още защото 
преданията, които не достигат степента на мутеўа ̄тир, но са приети от цялата 
общност съобщават теоретично знание [‘иљм нез ̣арӣ]. 

От своя страна има ̄м ен-Неўеўи ̄ в своята “ет-Тек̣ри ̄б” предава от 
специалистите [ељ-мух ̱ак̣к̣ик̣ӣн] и от повечето учени обратното на това. А именно, 
че изведеното от тях [двамата шейх ̣а] или от единия от тях не съобщава теоретично 
знание [‘иљм нез ̣арӣ], а само силно предположение [з ̣анн к̣аўийй]. И също казва в своя 
шер̣х ̱ на сборника на има ̄м Муслим: “Ибн Бур̣ха ̄н опровергава в най-голяма 
степен думите на онези, които изразяват становище подобно на казаното от 
шейх ̣ ибн С̣аля ̄х ̱ [т.е. споменатото в горния абзац, така се разбира от контекста], твърдейки, че те 
са допуснали огромна грешка.”  

Също така ес-Суйӯт ̣и ̄ предава в “Шер̣х ̱ ет-Тек̣ри ̄б”: “По същия начин ибн 
‘Абдусселя ̄м критикува въпросните думи на ибн С̣аля ̄х ̱, казвайки: “Аналогично 
някои от му‘атезиле твърдят, че когато общността работи с даден х ̱ади ̄с ̱ това е 
категоричен показател за неговата достоверност.” И казва още: “Но това е 
мез̱хеб, който е отхвърлен.”” 
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И казва х ̱а ̄физ̣ ибн Х ̱аж ̱ер̣: “Казаното от ен-Неўеўи ̄ [два абзаца по-нагоре] е 
приемливо по отношение на повечето учени, но не и по отношение на 
специалистите от тях. Защото много от специалистите са мнението на ибн 
С̣аля ̄х ̱.” А в “Шер̣х ̱ ен-Нух ̣бе” след като коментира въпроса за единичните 
предания придружени от спътник казва: “Правилното становище е, че те 
съобщават теоретично знание, противно на онези, които го отхвърлят. И самите 
единични предания придружени от спътник са различни видове. Един от тях са 
преданията изведени от двамата шейх ̣а в достоверните им сборници, които не 
достигат степента на мутеўа ̄тир, защото те са придружени различни спътници. 
Сред тях са високото им положение [на двамата шейх ̣а] в тази наука и прецизността 
им при отличаването на достоверното от недостоверното, и приемането на 
книгите им от страна на учените с одобрение. А това приемане от страна на 
учените е по-силен довод за известяването им [на единичните известия] на знание, 
отколкото механичния сбор от различни вериги на предаване, които не достигат 
степента на мутеўа ̄тир, стига обаче преданията в двата сборника да не са 
подложени на критика от някой х ̱а ̄физ̣ [х ̱а̄физ ̣ е една от най-високите степени, които може да 

постигне учен по х ̱адӣс̱] и самите предания вътре в рамките на двата сборника да не си 
противоречат, защото е невъзможно две противоречиви предания едновременно 
да съобщават знание без да се отдаде предпочитание на едното от тях за сметка 
на другото. От там нататък за всички останали предания [от двата сборника, които не са 

били подложени на критика от х ̱а̄физ ̣ и не противоречат по между си] е постигнато единодушие – 
иж ̱ма ̄‘, за приемане на тяхната достоверност. И ако някой възрази с думите: 
“Единодушието, което е постигнато не е относно достоверността на самите 
предания, а относно работата с тях.” му се отговаря: “Това не е правилно, защото 
постигнатото единодушие е за работата с всяко едно предание, което е 
достоверно – с ̣ах ̱и ̄х ̱, та дори и да не е изведено от двамата шейх ̣а, като по този 
показател двата достоверни сборника не се отличават с нищо от останалите. От 
това става ясно, че постигнатото единодушие по отношение превъзходството на 
двата сборника касае именно тяхната достоверност.” И от онези, които са на 
становище, че изведеното от двамата шейх ̣а съобщава теоретично знание са уста ̄з̱ 
ебӯ Исх ̱а ̄к̣ ељ-Исфер̣а ̄’и ̄ни ̄, а от учените по х ̱ади ̄с ̱ ебӯ ‘Абдул ̣л ̣а ̄х ељ-Х ̱ами ̄ди ̄, ебӯ 
ељ-Фед ̣љ ибн Т̣а ̄хир и др.****  

                                                 
****      От това разбираме, че учените имат различни становища по отношение на единичните 

предания – х̣абер ̣ ех̱ад, изведени от двамата шейх̣а: 
1) Група от тях приема, че то е като мутеўа ̄тир. 
2) Друга група казва, че то съобщава теоретично знание – ‘иљм нез ̣арӣ. 
3) Друга група казва, че то съобщава силно предположение, граничещо със сигурността 

– з ̣анн к ̣аўийй.  
И Ал ̣л ̣а ̄х знае най-добре! 
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А може де се каже и че въпросното превъзходство на преданията 
изведени от двамата шейх ̣а означава, че те са най-достоверните х ̱ади ̄с ̱и, като те 
също се делят на видове по между си:  

Един от тези видове са преданията, които са мешхӯр и имат за свидетел 
[мута̄би‘] други предания, които не се предават от слаби разказвачи [д̣а‘аф] и нямат 
скрити дефекти [‘илељ]. И сред онези, които са на становище, че този вид 
предания съобщава теоретично знание са уста ̄з̱ ебӯ Менс ̣ӯр̣ ељ-Баг ̣да ̄ди ̄, уста ̄з̱ ебӯ 
Бекр̣ ибн Феўр̣ак и др. 

Друг вид са преданията мусељсиљ [това са предания пренесени с непрекъсната верига 

от разказвачи със специфични качества] от има ̄мите с качества х ̱а ̄физ̣ и мутк̣ин [прецизност], 
които не са г ̣ари ̄б [единични]. Например х ̱ади ̄с ̱, който Ах ̱мед ибн Х ̱анбељ заедно с 
някой друг предава от еш-Ша ̄фи‘и ̄, който пък от своя страна заедно с някой друг 
предава от Ма ̄лик ибн Енес [който пък заедно с някой друго го съобщава например от има̄м На̄фи‘ 

и т.н.]. Този вид предания също съобщават знание, заради превъзходството на 
техните разказвачи и отличните им качества, които в този случай заместват 
големия брой други разказвачи…” 

И от онези, които подкрепят становището на ибн С̣аля ̄х ̱ са Сир̣а ̄ж ̱удди ̄н 
ељ-Бељк̣и ̄ни ̄. И казва ибн Кес ̱и ̄р: “Аз съм заедно с ибн С̣аля ̄х ̱ в онова, на което се 
базира и което посочва.” И казва ес-Суйӯт ̣и ̄ в “Шер̣х ̱ ет-Тек̣ри ̄б”: “И това също е 
моя избор и не приемам друго освен него.” 

Казва ес-Сех ̣а ̄ўи ̄ във “Фетх ̱ ељ-Муг ̣и ̄с ̱”: “Нашия шейх ̣ споменава в 
разясненията си към “ен-Нух ̣бе”, че гореспоменатото противоречие е привидно, 
казвайки: “Защото онзи, който казва, че [единичните предания] съобщават знание 
уточнява, че това знание е теоретично и че произтича от наличието на 
придружаващи го доказателства. А който казва, че [единичните предания] не 
съобщават знание специфицира думата знание само по отношение на преданията 
мутеўа ̄тир и всяко нещо, което не е достигнало степента на мутеўа ̄тир има статут 
на предположение [з ̣анн] при него. Но това изобщо не означава, че той не прави 
разлика между единичните предания придружени от спътник [подкрепящ 

достоверността им] от всички останали.”” 
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И въпреки това макар [, че всички са единодушни,] че преданията придружени 
от спътник имат по-висок статут от останалите [единични предания] това отново не е 
довод, че те съобщават знание, а само че съобщават силно предположение. Група 
от по-късните учени защитават становището на ен-Неўеўи ̄ и онези с него по този 
въпрос и силно опровергават становището на ибн С̣аля ̄х ̱ и ибн Х ̱аж ̱ер̣ и онези с 
тях, казвайки: “Високото положение на ељ-Бух ̣а ̄ри ̄ и Муслим и приемането на 
книгите им с одобрение от общността, и единодушието [иж ̱ма̄‘], че [книгите им] 
превъзхождат останалите не е довод, че те съобщават знание. Най-много това 
доказва, че х ̱ади ̄с ̱ите им са най-достоверните [единични] х ̱ади ̄с ̱и заради условията 
приети от цялата общност, които са спазени при тях. Но това не доказва нищо 
повече от силно предположение, т.е. предположение, което граничи със 
сигурност, но не достига степента на сигурност.” И казват: “Това е истината на 
която трябва да се базираме.” 

Казвам: В подкрепа на горното становище е и отсъждането на група от 
ехљ ељ-кешф [приближените раби на Ал̣л̣а̄х, еўлийа̄, на които Ал̣л̣а̄х разкрива определено знание, 

например чрез сънуване на Пратеника на Ал̣л̣а̄х, Ал̣л̣а̄х да го благослови и приветства или по друг начин], 
че някои от техните х ̱ади ̄с ̱и не отговарят на действителността. Например х ̱ади ̄с ̱а 
за разрязването на пречистите гърди [на Пратеника на Ал̣л̣а̄х, Ал̣л̣а̄х да го благослови и 

приветства] по време на нощното пътуване [ељ-иср ̣а’], който се съдържа и в двата 
достоверни сборника. На тази база го отрича авторът на ељ-Ибри ̄з, а за по-
голяма полза виж написаното в разясненията към “Теўд ̣и ̄х ̱ ен-Нух ̣бе” на х ̱а ̄физ̣ 
ибн Х ̱аж ̱ер̣. 

[Без значение дали смятаме, че единичните предания съобщават знание или силно 

предположение това не вреди с нищо на тяхната роля и тяхното високо положение в святата ни религия. 

Защото, когато нашите почитаеми учени правят отсъждане или дават отговор никога не се базират на 

отделен изолиран текст, та дори и той да бъде мутеўа̄тир или а̄йет от Свещения К̣ур ̣’а̄н. Вместо това те 

вземат под внимание всички айети от К̣ур ̣’а̄н-и Керӣм, които са свързани с конкретния проблем и всички 

х ̱адӣс̱и от Пратеника на Ал̣л̣а̄х, Ал̣л̣а̄х да го благослови и приветства, и то не само х ̱адӣс̱ите мутеўа̄тир и 

единичните х ̱адӣс̱и, които са достоверни [с̣ах ̱ӣх ̱], а дори единичните х ̱адӣс̱и, които са слаби [д̣а‘ӣф]. После 

степенуват всички тези доказателства и ги съгласуват по между им и накрая дават своето становище. И така 

Всевишният Ал̣л̣а̄х ще опази неизопачена своята религия – Исля ̄ма чак до Съдния ден.] 
И вече дойде време да пристъпим към поставената цел с помощта на 

Обожавания Владетел. 
[От тук нататък авторът, Ал̣л̣а̄х да се смили над него, продължава книгата изброявайки около 

триста х ̱адӣс̱а от типа на мутеўа̄тир. И нека Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства любимия ни Пратеник – 

сеййидина Мух ̱аммед �, и слава на Ал̣л̣а̄х с чиято благодат се изпълват добрините!] 
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