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С името на Алла ̄̄ ̄̄х, Всемилостивия, Премилосърдиня! 
 
Това е превод на публикациите на шейх̣ Атабек Шукуров от неговия фейсбук профил 

относно х̱адӣс ̱а в достоверния сборник на има ̄м Муслим, рах̱имухулла ̄х, предупреждаващ жените, 
които правят прическата си подобно на камилска гърбица. 

 
https://www.facebook.com/atabek.shukurov 
 

 
Таблица на транслитерацията 

 

дж � с ̱̱ ̱̱ � т � б �  ’ �  

з � р � з ̱̱ ̱̱ � д 	 х ̣̣ ̣̣ 
 х ̱̱ ̱̱ � 

з ̣̣ ̣̣ � т ̣̣ ̣̣  д ̣̣ ̣̣ � с ̣̣ ̣̣ � ш � с � 

л      � к � к ̣̣ ̣̣ � ф � г ̣̣ ̣̣ � ‘ � 

 й �  ў � х ـ� н � м � 

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

у ̄̄ ̄̄, ю ̄̄ ̄̄ ўа ̄̄ ̄̄ў и ̄̄ ̄̄ йа ̄̄ ̄̄ а ̄̄ ̄̄, я ̄̄ ̄̄ елиф 
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Първа публикация: Отговор на ТВ шейх ̣̣ ̣ ̣по дадената тема. 
 
Зрител пита: Шейх̣, какво е правилото относно жените, които правят своята прическа 

подобно на камилска гърбица, без значение дали тази прическа е по повод празненство или пък 
само заради нейния съпруг? 

Отговор: Бях изумен! Кълна се в Алла ̄х, бях изумен, когато преди два дни видях жена, 
която беше използвала подплънки под своето покривало, толкова големи, че на човек ще му е 
нужен асансьор за да стигне до главата й! [О, жено,] Пратеникът на Алла ̄х, Алла ̄х да го благослови 
и приветства те е сторил признак от признаците на Часа, затова не се ли страхуваш от Алла ̄х! Тези 
жени, чиито глави приличат на камилски гърбици, за вас Пророкът, Алла ̄х да го благослови и 
приветства е казал, че сте от признаците на Часа! От лошите признаци, не от добрите! Как е 
възможно ти да съгласиш да бъдеш един от признаците на Часа? И защо? Кълна се в Алла ̄х, 
учудвам се на жените, които излизат навън с прически като камилска гърбица, голяма колкото 
планината Ух̱уд на главата си. Съпругът й и брат й не виждат ли това? Тя не се ли страхува от 
Алла ̄х? Когато аз чета за признаците на Часа се задълбочавам в техния смисъл и бивам изплашен, 
когато открия нещо лошо от тях у себе си. И си задавам въпроса: Нима съм от лошите признаци? 
Как тогава ти може да си доволна с това? Това е положението! [Нямаш право на това] нито по 
повод някой празник, нито дори за твоя съпруг! Не е позволено жената да прави прическа, 
наподобяваща камилска гърбица, по същия начин както не е позволено тя да скубе своите вежди, 
та дори и да е за нейния съпруг! Защото това е заповед от Алла ̄х! Дори и твоя съпруг да ти нареди 
да го сториш ти не трябва да му се подчиняваш! Защо? Не ти е позволено да се оправдаваш под 
предлог: “Правя го заради съпруга си!”, както правят някои жени. Алла ̄х да ги напъти! Защото 
това е права религия, в нея няма отклонения. И когато Алла ̄х забрани дадено нещо, защо 
престъпваш границите поставени от Него? Онзи, който те е създал ти повелява: “Не го прави!” 
Тогава защо настояваш? Ние живеем във време в което жените въстават, честно ви го казвам! И 
когато Той каже: “Правенето на главите подобно на камилска гърбица е х̱ара ̄м!” – точка по 
въпроса! Чухме и се подчинихме! Това ще те сближи ли със твоя съпруг? Не, няма да те сближи. 
Ще ти донесе ли пари? Не, няма да ти донесе. Това няма да ти донесе нищо друго освен 
проклятие. Защото Алла ̄х е проклел тези жени от "над" седемте небеса. Затова се вслушай и се 
подчини на Алла ̄х – Господаря на световете. Стори нещо хубаво с твоя живот. Ние нито сме от 
тези, които кланят през нощта, нито пък сме от тези, които говеят през деня. Парфюми, тамяни, 
какво ли още не… Затова стори нещо хубаво и остави това [тази прическа] заради Алла ̄х! И бъди 
търпелива за онова, което Алла ̄х ти е подготвил за награда! Никой не може да се обзалага с 
Всевишния Алла ̄х! Той е Прещедър, Вседаряващ. Щом Той ти е забранил нещо, значи в него има 
мъдрост. И на теб ти е достатъчно да разбереш мъдростта, че ако Му се подчиниш ще влезеш в 
Рая. Нека Всемогъщия и Всевишен Алла ̄х да опази всички ни! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-1H7qUW3TqA 
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Следваща публикация: Х ̱̱ ̱̱ади ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱а на ебу ̄̄ ̄̄ Хурайра, Алла ̄̄ ̄̄х да е доволен от него, предаден 
от има ̄̄ ̄̄м Муслим. 

 
Ебу ̄ Хурайра каза: 
Пратеникът на Алла ̄х, Алла ̄х да го благослови и приветства каза: 
Има две групи от обитателите на Огъня, които все още не съм видял. 
[Първата група:] Хора с камшици, като опашки на крави, с които бият хората. 
[Втората група:] Жени, облечени [ка ̄сийа ̄т] – голи [‘а ̄рийа ̄т], накланящи се [ма ̄’иля̄т] – 

наклоняващи [мумӣля̄т], главите им увиснали като гърбиците на [персийска] камила. 
[Тези две групи] няма да влязат в Дженнета и няма да помиришат уханието му. 
А наистина уханието му се усеща от такова и такова разстояние. 
С ̣ах̱ӣх̱ Муслим: 2128 
 
Бележка на преводача: Превода на думите ма ̄’иля̄т и мумӣля̄т може да се разбират като 

флиртуващи или като отклоняващи се от правия път и съответно като предизвикващи другите да 
флиртуват с тях и предизвикващи другите да се отклонят от правия път. И Алла ̄х знае най-добре! 
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Следваща публикация: Някои разяснения от има ̄̄ ̄̄м ен-Неўеўи ̄̄ ̄̄, рах ̱̱ ̱и̱мухулла ̄̄ ̄̄х, 
относно този х ̱̱ ̱̱ади ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱. 

 
Думите от х̱адӣс ̱а [на Пророка], Алла ̄х да го благослови и приветства … 
Има две групи от обитателите на Огъня, които все още не съм видял. 
[Първата група:] Хора с камшици, като опашки на крави, с които бият хората. 
[Втората група:] Жени, облечени [ка ̄сийа ̄т] – голи [‘а ̄рийа ̄т], накланящи се [ма ̄’иля̄т] – 

наклоняващи [мумӣля̄т], главите им увиснали като гърбиците на [персийска] камила. 
[Тези две групи] няма да влязат в Дженнета и няма да помиришат уханието му. 
А наистина уханието му се усеща от такова и такова разстояние. 
… са от чудесата на пророчеството.  
Защото тези две групи вече са се появили и те съществуват в момента.  
И в него [х̱адӣс ̱а] се съдържа порицание за тях двете.  
Някои казват: “облечени” с [дрехи от] благата на Алла ̄х, “голи” [лишени] от 

благодарност за тях. 
А други казват: Значението му е [дрехи, които] прикриват част от тяхното тяло, а друга 

част остава открита и показваща [тяхната красота].  
А други казват: Означава, че се обличат с тънки дрехи, през които телата им прозират. 
Що се отнася до “накланящи се” някои казват: значението му е [отклоняващи се] от 

подчинението към Алла ̄х и задълженията си към него. А пък “наклоняващи” – учещи другите на 
порицаните си действия.  

Други казват: “накланящи се” означава пристъпвайки с важничене, а “наклоняващи” – 
полюшвайки раменете си.  

Други казват “накланящи се” означава с лоша прическа, а именно – прическа на 
развратница, а “наклоняващи” – правещи на другите жени същата прическа. 

Що се отнася до “главите им увиснали като гърбиците на камила” – да оформят главите 
си изглеждащи големи като носят чалми, увиват превръзки около тях или подобно на това. 

 
Ще коментирам това в следващата си публикация. 
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Следваща публикация: Фетвата относно съвременните стилове на носене на 
х ̱̱ ̱̱иджа ̄̄ ̄̄б. Първи епизод. 

 
Въпрос: Какво е значението на х̱адӣс ̱а “накланящи се, наклоняващи, главите им увиснали 

като гърбиците на камила”? 
Отговор: Това е част от х̱адӣс ̱ в който се забранява да бъдем като онези, за които 

Пророка, Алла ̄х да го благослови и приветства, е известил в достоверен х̱адӣс ̱. 
“Накланящи се” – които се поддават на разврат. 
“Наклоняващи” – подстрекаващи другите да развратничат. 
“Главите им увиснали като гърбиците на камила” – правещи главите си да изглеждат 

големи, като поставят най-различни неща върху тях.  
Затова за мъжа е необходимо да избере хубава жена, за която е чул хубави неща, та по 

този начин да се ожени за правена съпруга.  
Тъй като Пратеникът на Алла ̄х, Алла ̄х да го благослови и приветства е казал: 
“Жената бива избрана за съпруга по една от четирите причини: 
Заради богатството й, заради красотата й, заради положението й в обществото и заради 

религията й. 
Избери заради религията…” 
Затова вярващият трябва да търси праведна жена и да пита за такава, за да не попадне на 

съмнителна жена обвинена в поквара.  
Затова той трябва да пита онези, които са осведомени и са наясно с нейното положение 

и ако те я опишат като праведна – да се ожени за нея. 
Затова избери я заради религията й… 
шейх̣ Абдулазиз ибн Абдуллах ибн Баз 
 
Според тази фетва е забранено главата се стори да изглежда голяма.  
– Но защо? 
– Ще коментирам в следващата публикация иншаАлла ̄х. 
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Следваща публикация: Фетвата относно съвременните стилове на носене на 
х ̱̱ ̱̱иджа ̄̄ ̄̄б. Втори епизод. 

 
Въпрос: Какво е правилото относно подпълването на главата, т.е. какво е правилото 

относно събирането на косата на жената над главата й, което е известно още като прическа в стил 
“кейк” [торта]? 

Отговор: Ако косата е над главата, то това е забранено според учените и за него е 
предупредено заради думите, които се предават от Пророка, Алла ̄х да го благослови и 
приветства: 

Има две групи от обитателите на Огъня, които все още не съм видял. 
И споменава х̱адӣс ̱а, като в х̱адӣс ̱а се съдържат: 
[Втората група:] Жени, облечени [ка ̄сийа ̄т] – голи [‘а ̄рийа ̄т], накланящи се [ма ̄’иля̄т] – 

наклоняващи [мумӣля̄т], главите им увиснали като гърбиците на [персийска] камила. 
Затова ако косата е върху главата – това е забранено. 
Но ако косата е зад врата например – в това няма вреда.  
Освен ако жената не излезе на пазар например, защото по този начин се разкрива 

нейната голота, защото начинът по който е оформена прическата й ще изпъква под покривалото 
й, а това е вид голота. 

А пък това от своя страна е една от причините за фитне и не е позволено. 
шейх̣ Мух̱аммед ибн С ̣а ̄лих̱ ел-‘Ус ̱еймӣн 
 
Според тази фетва е забранено дори формата на прическата да изпъква под 

покривалото. 
- В действителност аз не съм съгласен с това. 
- Що се отнася до поставянето на косата над главата ще коментирам по нататък 

иншаАлла ̄х. 
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Следваща публикация: Анализ на х ̱̱ ̱а̱ди ̄̄ ̄с̄ ̱̱ ̱̱а 
 
Сега нека погледнем този въпрос безпристрастно. 
Ще се опитаме да разберем х̱адӣс ̱а на ебу ̄ Хурайра: 
 
1. от гледна точка на ‘ак ̣ӣда 
2. от гледна точка на фик ̣х 
3. от гледна точка на ус ̣у ̄л 
4. от гледна точка на х̱адӣс ̱ 
5. заключение 
 



 8

Следваща публикация: 1. Х ̱̱ ̱̱ади ̄̄ ̄̄с ̱̱ ̱̱ът от гледна точка на ‘ак ̣̣ ̣̣и ̄̄ ̄̄да. 
 
Ебу ̄ Хурайра каза: 
Пратеникът на Алла ̄х, Алла ̄х да го благослови и приветства каза: 
Има две групи от обитателите на Огъня, които все още не съм видял. 
[Първата група:] Хора с камшици, като опашки на крави, с които бият хората. 
[Втората група:] Жени, облечени [ка ̄сийа ̄т] – голи [‘а ̄рийа ̄т], накланящи се [ма ̄’иля̄т] – 

наклоняващи [мумӣля̄т], главите им увиснали като гърбиците на [персийска] камила. 
[Тези две групи] няма да влязат в Дженнета и няма да помиришат уханието му. 
А наистина уханието му се усеща от такова и такова разстояние. 
С ̣ах̱ӣх̱ Муслим: 2128 
 
Казвам: 
От буквалния смисъл на х̱адӣс ̱а разбираме: 
1. Тези две групи ще влязат в Джехеннем на 100% 
2. И освен това втората група – жените с посочените качества – няма да влязат в 

Дженнета.  
3. Тези жени дори няма да помиришат уханието на Дженнета. А както знаем от други 

предания уханието на Дженнета се усеща от 500 години път разстояние.  
 
- Буквалния смисъл на х̱адӣс ̱а казва, че и двете групи ще влязат в Джехеннем.  
- Но наказанието на втората група е по-голямо, защото те няма да влязат в Дженнета и 

дори няма да помиришат уханието му! 
- Но както ние (истинските ехли сунна) вярваме – само безверниците няма да влязат в 

Дженнета.  
- Следователно буквалния смисъл на х̱адӣс ̱а показва, че втората група са безверници. 
 
А сега въпрос: 
- Колко лош грях е потисничеството хората да бъдат бити? 
- Колко лош грях е излизането навън без да бъдат покрити срамните места? 
 
- Първото от тях е от големите грехове с иджма ̄‘ – единодушието на всички учени. 
- Що се касае до второто – предполагам, че повечето от хората в наше време също ще 

кажат, че е голям грях. 
 
Какво казват учените относно него [извършването на голям грях]? 
1. Х̣аўа ̄ридж казват: Чрез извършването на голям грях човек става безверник. 
2. Му‘тезиле казват: Чрез извършването на голям грях човек напуска Исля̄ма, но не става 

безверник. 
3. Ехли сунна (истинските ехли сунна, а не онези, които следват х̣аўа ̄ридж) казват: Чрез 

извършването на голям грях човек става грешник, но не напуска Исля̄ма. 
 
- [Виждаме, че] буквалния смисъл на х̱адӣс ̱а подкрепя становищата на х̣аўа ̄ридж и на 

му‘тезиле. 
 
- Що се касае до ехли сунна  
- Те трябва да избегнат буквалната му интерпретация.  
- Но как да бъде избегната? 
 
1. Що се касае до последователите на ибн Теймиййе, рах̱имухулла ̄х, те няма как да я 

избегнат. (Защото ибн Теймиййе отхвърля съществуването на метафора [т.е. преносен смисъл] в 
К̣ур’а ̄на и Сунната.) 

- И всички негови последователи се съгласяват с него що се касае до качествата на Алла ̄х 
(макар, че на определени моменти също прибягват до ползването преносен смисъл що се касае до 
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някои от качествата на Алла ̄х). 
- Що се касае до останалите части от К̣ур’а ̄на и Сунната те чисто и просто пренебрегват 

позицията на ибн Теймиййе. 
 
2. Що се касае до Еш‘ариите и Ма ̄турӣдиите 
- За тях не е проблем да използват метафорично значение 
- Пророкът, Алла ̄х да го благослови и приветства е арабин 
- К̣урайш са араби 
- Пророкът, Алла ̄х да го благослови и приветства говореше с К̣урайш на техния език 
- А езика, на който те говореха включваше и метафори [преносен смисъл]. 
 
- Следователно учените на ехли сунна избягват буквалното значение на този х̱адӣс ̱ и 

ползват метафоричното му значение, което е: 
1. Те няма да влязат в Дженнета заедно с първите, но ще влязат в него след като бъдат 

наказани в Джехеннем. 
2. За тях има голяма опасност за влязат в Джехеннем. 
3. Ако Алла ̄х не им опрости точно това ще им се случи [т.е. споменатото в х̱адӣс ̱а]. 
 
- Както виждате всяка една  от горните интерпретации е в разрез с буквалното значение 

на х̱адӣс ̱а. 
 
- Някои въпроси свързани с текста на х̱адӣс ̱а: 
- Потисничеството никога не е било разрешено в никоя религия. 
- Важността на носенето на х̱иджа ̄б се разяснява в сура ел-Ех̱за ̄б, която е низпослана 

пета година след хиджра. 
 
- Как тогава е възможно заплахата отправена към втората група да е по-голяма от тази 

отправена към първата? 
- Ще видим отговора публикациите разглеждащи х̱адӣс ̱а от гледна точка на фик ̣х и ус ̣у ̄л 

инша ̄Алла ̄х. 
 
- И така: 
- Буквалния смисъл на х̱адӣс ̱а не се приема от ехли сунна. 
- Що се касае до въпроса кое от всичките преносни значения е точното – това е въпрос 

на ‘ак ̣ӣда (т.е. трябва да ползваме принципите на ‘ак ̣ӣда без да се съобразяваме с буквалния 
смисъл на х̱адӣс ̱а).  
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на фик ̣̣ ̣̣х.  
 
Какво казва х̱анефийския фик ̣х по този въпрос? 
- По нататък ще публикувам няколко текста от книгите с фетви инша ̄Алла ̄х. 
 
- Мога да кажа само: 
- Толкова е тъжно, че тези шейх̣ове и мюфтии дават такива становища, които нямат 

никаква база. 
- И за да им отговорим ние трябва да изгубим дни наред. 
- Не е ли по-добре да спрем с тези драматични глупости и да се захванем със сериозните 

неща? 
- Има хора, които изграждат цели нови секти използвайки името на Алла ̄х. 
- Обезглавявайки други хора. 
- Обвинявайки ги в безверие. 
- Приспивайки разума на цели нации. 
 
- Няма ли да бъде по-добре за тези шейх̣ове и мюфтии да говорят по тези проблеми? 
- Но те се опитват да ни убедят, че камилската гърбица, мустаците, носиите, шалварите, 

ризите са неща, които Пророкът, Алла ̄х да го благослови и приветства, е свел до нас от Алла ̄х и 
всеки, който ги отхвърли е безверник.  

 
- Казвам: Добре, нека да видим кой пророк от кой господ ги е свел? 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на фик ̣̣ ̣̣х.  
Първи епизод. 

 
“Бех ̱̱ ̱̱р ер-Ра’ик ̣̣ ̣̣ шерх ̱̱ ̱̱ Кенз ед-Дек ̣̣ ̣̣а ̄̄ ̄̄’ик ̣̣ ̣”̣, 2-ри том, 41-ва сраница [на шейх̣ Зейн ед-Дӣн ибн 

Нуджейм ел-Х̱анефӣ ел-Мис ̣рӣ, умира през 970 г. по хиджра]: 
 
- ‘Ак ̣с ̣ по време на молитвата е мекру ̄х [нежелателно] за МЪЖЕТЕ 
- Учените имат различни становища относно точното значение на ‘ак ̣с ̣  
- Някои казват: косата да бъде събрана и вързана над главата 
- Други казват: косата да бъде сплетена и увита около главата, както правят жените 

понякога 
- Други казват: косата да бъде събрана зад тила и да бъде вързана с конец 
 
Казвам: 
- От гореспоменатото научаваме: 
1. Това е мекру ̄х за мъжете 
2. Това е мекру ̄х само по време на молитвата 
3. Учените имат различни становищата относно значението му [на ‘ак ̣с ̣]. 
 
- Моля ви, обърнете внимание на трите различни интерпретации на ‘ак ̣с ̣ 
- Това са точно трите неща, които са показани върху картинката с различните видове 

х̱иджа ̄б 
- Също така обърнете внимание, че забраната е само за мъже 
- Това става ясно от думите на автора “както правят жените понякога” 
- Следователно това НЕ е забранено: 
1. За жените без значение дали е по време на молитва или извън нея 
2. За мъжете извън молитва 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на фик ̣̣ ̣̣х. Втори епизод. 
 
Еш-Ша ̄миййе, 2-ри том, 408-ма страница [“Радд ел-Мух ̱̱ ̱̱та ̄̄ ̄̄р ‘аля ̄̄ ̄̄ ед-Дурр ел-Мух ̣̣ ̣̣та ̄̄ ̄̄р шерх ̱̱ ̱̱ 

Тенўи ̄̄ ̄̄р ел-Ебс ̣̣ ̣̣а ̄̄ ̄̄р” на шейх̣ Мух̱аммед Емӣн ибн ‘А ̄бидӣн еш-Ша ̄мӣ, умира 1252 г. по хиджра] 
[Мекру ̄х е] за МЪЖА да прави ‘ак ̣с ̣ на косата си. 
- което значи да прави на плитки или да я върже 
- или да я събере над главата и да я спои с масло 
- или да я върже на плитки и да я увие около главата, както правят жените понякога 
- или да събере косата си зад тила МУ и да я върже с конец или ластик 
- да попречи на косата си да докосва земята по време на седжде 
- всичко това е мекру ̄х 
 
Казвам: 
- Отново става въпрос само за мъжете и само по време на молитва 
- Отново обърнете внимание на думите: “както правят жените понякога” 
- Ако това беше х̱ара ̄м за жените авторът нямаше да прави такова сравнение, нито пък 

щеше да подмине този въпрос без да го разясни, например с думите: “както правят непокорните 
жени понякога” 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на фик ̣̣ ̣̣х. Трети епизод. 
 
Ел-Хиндиййе, 1-ви том, 117-та страница [“ел-Фета ̄̄ ̄̄ўа ̄̄ ̄̄ ел-Хиндиййе фи ̄̄ ̄̄ Мез ̱̱ ̱̱хеб ел-Има ̄̄ ̄̄м ел-

Е‘з ̣̣ ̣̣ам еби ̄̄ ̄̄ Х ̱̱ ̱̱ани ̄̄ ̄̄фе ен-Ну‘ма ̄̄ ̄̄н” на шейх̣ Низ ̣а ̄м заедно с колектив от учените на Индия]: 
 
За НЕГО е мекру ̄х да прави ‘ак ̣с ̣ на косата си, което значи: 
- да събира косата над главата си и да я връзва за да не се разпилява, така е споменато в 

ет-Тебйӣн 
- учените имат различни становища относно значението му [на ‘ак ̣с ̣] 
- някои казват: да събере косата си върху главата си 
- други казват: да увие косата около главата си, както правят жените понякога 
- други казват: да събере косата си зад тила си и да я върже с конец или ластик 
- и всичко това е мекру ̄х, както е споменато в Бех̱р ер-Ра ̄’ик, цитирайки Га ̄йе ел-Бейа ̄н 
 
- Това е толкова е очевидно! 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на науката ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄л̄.  
Първи епизод. 

 
Ебу ̄ Хурайра каза: 
Пратеникът на Алла ̄х, Алла ̄х да го благослови и приветства каза: 
Има две групи от обитателите на Огъня, които все още не съм видял. 
[Първата група:] Хора с камшици, като опашки на крави, с които бият хората. 
[Втората група:] Жени, облечени [ка ̄сийа ̄т] – голи [‘а ̄рийа ̄т], накланящи се [ма ̄’иля̄т] – 

наклоняващи [мумӣля̄т], главите им увиснали като гърбиците на [персийска] камила. 
[Тези две групи] няма да влязат в Дженнета и няма да помиришат уханието му. 
А наистина уханието му се усеща от такова и такова разстояние. 
С ̣ах̱ӣх̱ Муслим: 2128 
 
Казвам: 
- Има няколко проблема в този текст: 
1. Ако дадено становище зависи от няколко условия, то всичките тези условия трябва да 

бъдат изпълнени за да бъде в сила това становище.  
- Например, ако приемем, че х̱укма [постановлението] “вярващ” зависи от условията (1) 

вяра в сърцето и (2) изричане с езика, то и двете трябва да бъдат налице за да бъде даден човек 
вярващ. Само едното от тях не е достатъчно. 

- В нашия пример х̱укма човек да отиде в Джехеннем и да не влезе в Дженнета, и да не 
помирише миризмата му има шест условия (ако изобщо може да ги приемем като действителни 
условия за влизане в Джехеннем, което е много съмнително): 

1. човека да е жена 
2. гола 
3. облечена 
4. накланяща се 
5. наклоняваща 
6. главите им увиснали като гърбиците на камила 
 
- Следователно за да бъде изпълнен х̱укма само едно от тези условия не е достатъчно. 
 
- В противен случай се оказва, че за да влезе човек в Джехеннем е достатъчно да е жена! 
- Или пък да бъде облечена жена! 
 
2. Всяко условие има своя ефект. 
- Ефектът от условието не може да бъде по-голям от самото условие 
- В горния текст ефектът от извършването само на три гряха се оказва твърде голям! 
- Да бъдеш жена, да носиш дрехи и да имаш прическа не е грях! 
- Следователно само да бъдеш гол, да бъдеш накланящ и да бъдеш наклоняващ е грях. 
 
А сега въпрос: 
- Нима тези грехове са толкова големи, че човек дори няма да помирише и миризмата на 

Дженнета? 
- За такъв изключително тежък вид наказание трябва да сме осведомени с голям брой 

х̱адӣс ̱и. 
- Освен това трябва да се знае от всички сахаба или от повечето от тях 
- А ние колко х̱адӣс ̱а имаме по този въпрос? 
- Само този х̱адӣс ̱ ли е? 
- Възможно ли е за толкова голямо наказание да няма други предания? 
- Възможно ли е големите сахаба като ‘Алӣ, ебу ̄ Бекр, Се‘ад, ебу ̄ ‘Убейда да не са казали 

нищо за такъв ужасен грях, който е причина човек да пребивава в Джехеннем завинаги? 
 
В публикациите разглеждащи х̱адӣс ̱а от гледна точка на науката х̱адӣс ̱ ще ви дам малко 
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повече информация по този въпрос инша ̄Алла ̄х. 
 
3. Но както обикновено е пълно с хора, които вземат думите на х̱адӣс ̱а буквално и го 

изкарват извън неговия контекст само за да създават проблеми. 
- Видяхме, че те правят същото и по въпроса, касаещ брадата 
- Хващайки се за думата “изпълвайте брадата” 
- И пренебрегвайки останалата част от х̱адӣс ̱а 
- И дори самата дума на която се опират като доказателство я ползват с изопачен смисъл 
- И от “изпълвайте брадата” я превръщат в “удължавайте брадата” 
 
- И същите хора играят същата игра и тук 
- Споменати са шест условия 
- Но те се хващат единствено за думите “главите им увиснали като гърбиците на камила” 
 
- Казвам: ОК, нека да се съгласим с тях 
- И така: какво неправилно има в това главата да изглежда голяма? 
- Каква е причината за забраната? 
 
- В следващата публикация ще видим каква причина изтъкват, като довод, че жените, 

които правят главите си да изглеждат големи [чрез прическите си и други подобни] ще свършат в 
Джехеннем. 

- Затова проследете въпроса в нея. 
 
Коментари: 
Това означава, че ако вие искате да приложите този х̱адӣс ̱ върху хората трябва да 

кажете: 
- всяка жена, която отговаря на тези пет условия едновременно 
- тя ще получи това наказание 
- Това е методологията, която трябва да следвате ако искате да сте з ̣а ̄хири мюсюлманин 

[т.е. буквалист] 
- Но ако вие искате да сте приличен мюсюлманин, тогава трябва да разгледате въпроса 

от всички възможни ъгли 
- И вие не трябва да пренебрегвате толкова много а ̄йети и х̱адӣс ̱и само и само за да 

можете да последвате единствено този х̱адӣс ̱. 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на науката ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄л̄.  
Втори епизод. 

 
Тук ще приведа два текста от Меджму ̄‘ ел-Фета ̄ўа на ибн Теймиййе, рах̱имухулла ̄х. Ще 

преведа целия текст по-късно иншаАлла ̄х, но сега искам да отбележа две от точките на които той 
набляга: 

1. За жените е х̱ара ̄м да оформят главите си така, че да изглеждат големи 
2. Причината е, че това е “имитиране на мъжете” 
 
И той споменава същия х̱адӣс ̱, който обсъждаме в момента. 
А също привежда и х̱адӣс ̱ от ебу ̄ Да ̄ўу ̄д. 
Ще приведа х̱адӣс ̱а от ебу ̄ Да ̄ўу ̄д в следващата публикация иншаАлла ̄х. 
 
А на това място казвам: 
- Ако искате да следвате х̱адӣс ̱а, то вие сте длъжни да спазите неговия контекст 
- Заплахата да не бъде помирисано дори и уханието на Дженнета е придружена от шест 

условия 
- Но вие пренебрегвате всичко споменато в х̱адӣс ̱а с изключение на две неща: да бъдеш 

жена и да оформиш главата си да изглежда голяма.  
 
- И така, моят въпрос към всичките тези шейх̣ове и мюфтии: 
- Вие хора не приемате ли част от Книгата, отхвърляйки друга част от нея? 
- Знаете ли какво казва Всевишния Алла ̄х за хората, които правят това? 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на науката ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄л̄.  
Трети епизод. 

 
В тази фетва шейх̣ ибн Баз е запитан относно жените, които оформят главите си [чрез 

прически и други подобни] да изглеждат големи.  
 
И така, ибн Баз казва:  
Ако [тя оформи косата си така, че да] личат две отделни части – това е мекру ̄х. 
Но ако не личат две отделни части – това е позволено. 
 
Това е отговора на двете тези на ибн Теймиййе. 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на науката ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄л̄. 
Четвърти епизод. 

 
Това е х̱адӣс ̱а, който използва ибн Теймиййе като свой довод.  
 
Разказа ни ‘Абдуррах̱ма ̄н ибн Мехдӣ от Суфйа ̄н от Х̱абӣб от Ўехб меўля̄ еби ̄Ах̱мед от 

умм Селеме, че Пратеникът на Алла ̄х, Алла ̄х да го благослови и приветства, влезе при нея, а тя си 
слагаше шал. И той й каза: Увий го един път, а не два пъти! 

 
Х̱адӣс ̱ът казва: 
Умм Селеме си сложи шал, 
- Пророкът, Алла ̄х да го благослови и приветства, влезе при нея и каза: 
- Увий го един път, а не два пъти! 
Предаден от ебу ̄ Да ̄ўу ̄д и от Ах̱мед 
 
Казвам: 
- Първо: х̱адӣс ̱ът е слаб, защото Х̱абӣб е неизвестен разказвач [меджху ̄л]. 
- Отгоре на това х̱адӣс ̱ът не казва: “Увий го само един път за да не приличаш на мъжете!” 
- Също така ние не знаем каква е причината за тази повеля. 
- И ние не знаем каква е цялата история [свързана с х̱адӣс ̱а]. 
- Причината [за тази повеля] може да е всякаква. 
- Те казват, че причината Пророка, Алла ̄х да го благослови и приветства, да нареди 

шалчето да бъде увито само веднъж е за да не се превърне в чалма [‘ама ̄ме]. 
- Но чалмата си е чалма, дори и плата да бъде увит около главата само веднъж (освен ако 

разказвачите на приказки не възразят още веднъж и на това). 
 
- Най-накрая такъв х̱адӣс ̱ [слаб х̱адӣс ̱] не може да се използва що се касае до толкова 

важни въпроси [като Дженнет и Джехеннем]. 
 
Препоръчвам им на всички тях: 
- Върнете думите “главите им увиснали като гърбиците на камила” обратно към текста 

на х̱адӣс ̱а и го приложете като едно цяло. 
- И престанете да режете текстове и да ги нагласяте за да си измисляте истории. 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на науката ус ̣̣ ̣̣у ̄̄ ̄л̄.  
Пети епизод. 

 
- Такава страшна заплаха за такова огромно наказание трябва да предшествана от 

забрана преди това. 
- Например: 
- Някои х̱адӣс ̱и описват огромното наказание за неподчинение към родителите. 
- Но преди описанието на това наказание са низпослани много а ̄йети и много х̱адӣс ̱и, 

които ни нареждат да им се подчиняваме. 
- И след стотици а ̄йети и х̱адӣс ̱и в които се повелява да се подчиняваме на родителите 

Пророкът, Алла ̄х да го благослови и приветства, вече предупреждава хората, които не се 
подчиняват на родителите си. 

 
- Но този х̱адӣс ̱, имайки предвид конкретно частта “главите им увиснали като гърбиците 

на камила” не се предхожда от никакви “подготвящи” а ̄йети или х̱адӣс ̱и. 
- И така изведнъж и от нищото: ако една жена оформи главата си да изглежда голяма 

като гърбиците на камила, тя дори няма да помирише уханието на Дженнета. 
 
- Знам, че някои от нашите емоционални братя ще кажат: Но има а ̄йети, които повеляват 

жените да покриват своята ‘аўра! 
- Затова им отговарям: Добре, така е! Но вие не говорите за покриването на ‘аўрата, а за 

оформянето на главата като гърбиците на камила! 
- Това са две различни неща! 
 
- И има още някои неща, които трябва да обсъдим от гледна точка на науката х̱адӣс ̱. 
 
- Обърнете внимание, че х̱адӣс ̱ът никъде не споменава дали тези жени следват някоя 

религия или не. 
- Възможно е те дори да не вярват в Алла ̄х! 
- Така, че да се пренебрегнат всички тези подробности и да се избърза с даването на 

фетва… 
- Това не е начина по който постъпва един учен! 
 



 21

Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на арабския език. 
Специално издание. 

 
Х̱адӣс ̱ът казва: “главите им увиснали като гърбиците на камила [БУХ̣Т]” 
Може да забележите това в първия параграф на долупосочения цитат. 
 
- Сега въпрос: 
- Какво означава бух̣т? 
 
- Както знаем има два вида камили: 
1. Едногърби 
2. Двугърби 
(Може пък и да има многогърби камили тип лимузина!) 
 
И така, в арабски език всеки от тези два вида си има собствено име 
1. Двугърбата камила се нарича БУХ̣Т (хорасанска или персийска камила, двете неща са 

едно и също) 
2. Едногърбата камила се нарича ‘ИРА ̄Б (арабска камила) 
 
Обърнете внимание на долупосочения цитат: 
- Втория параграф от Лиса ̄н ел-‘Араб: 
Бух̣т е хорасанска камила 
 
- Третия параграф от Му‘джем ел-Ўесӣт ̣: 
Бух̣т е хорасанска камила с две гърбици 
 
Казвам: 
- Имайки предвид това дори и да се съгласим с нашите братя захири [буквалисти], които 

издават фетва относно носенето на х̱иджа ̄б при който главата е оформена голяма, 
- Дори и при това положение, колкото и голяма да изглежда главата, трябва да кажем, че 

ако тя прилича на гърбицата на арабска камила всичко е наред! 
- Но ако вашата глава прилича на бух̣т (двугърбата хорасанска камила), то това е х̱ара ̄м. 
- Фетвата на ибн Баз, която цитирахме преди прави ясно разграничение между тези два 

случая 
- Ибн Баз, рах̱имухулла ̄х, казва: Ако две отделни части изпъкват под покривалото – това 

е х̱ара ̄м.  
- Но ако жената сложи някаква подплънка между тези две части така, че те да изглеждат 

като една – това е позволено. 
- Затова прочетете арабския от предишните публикации. 
 
Коментари: 
Колко е тъжно, че истинските фук ̣аха ̄’, като ебу ̄ Х̱анӣфе вече са измрели. 
- И вследствие на това получаваме такива нелепи фетви… 
 
И така ние виждаме каква е разликата между истинските фук ̣аха ̄’ и между докторите, 

мюфтиите, шейх̣овете, муршидите, моллите и т.н. 
- Истинските фук ̣аха ̄’ в Исля̄ма са хора като ебу ̄ Х̱анӣфе, Зейд еш-Шехӣд [Зейд ибн ‘Алӣ 

ибн Х̱усейн ибн ‘Алӣ ибн ебӣ Т̣а ̄либ], имам ел-Ба ̄к ̣ир [Мух̱аммед ел-Ба ̄к ̣ир ибн ‘Алӣ ибн Х̱усейн 
ибн ‘Алӣ ибн ебӣ Т̣а ̄либ], Лейс ̱ ибн Се‘ад, имам Ма ̄лик, имам Дӣба ̄дж… 

- Затова предлагам: Нека следваме истинските фук ̣аха ̄’! 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на науката х ̱̱ ̱а̱ди ̄̄ ̄с̄ ̱̱ ̱̱. 
Първи епизод. 

 
Ебу ̄ Хурайра каза: 
Пратеникът на Алла ̄х, Алла ̄х да го благослови и приветства каза: 
Има две групи от обитателите на Огъня, които все още не съм видял. 
[Първата група:] Хора с камшици, като опашки на крави, с които бият хората. 
[Втората група:] Жени, облечени [ка ̄сийа ̄т] – голи [‘а ̄рийа ̄т], накланящи се [ма ̄’иля̄т] – 

наклоняващи [мумӣля̄т], главите им увиснали като гърбиците на [персийска] камила. 
[Тези две групи] няма да влязат в Дженнета и няма да помиришат уханието му. 
А наистина уханието му се усеща от такова и такова разстояние. 
С ̣ах̱ӣх̱ Муслим: 2128 
 
Казвам: 
- Имаме ли други предания на същия х̱адӣс ̱? 
 
- Нека ги разгледаме в следващите две публикации и да ги сравним в третата публикация. 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на науката х ̱̱ ̱а̱ди ̄̄ ̄с̄ ̱̱ ̱̱. 
Втори епизод. 

 
Подобен х̱адӣс ̱ на ебу ̄ Хурайра се предава от имам ет ̣-Т̣ах̱а ̄ўӣ: 
 
Разказа ни ‘Алӣ ибн ‘Абдуррах̱ма ̄н. Каза: Разказа ни ибн Ме‘ӣн. Каза: Разказа ни 

Х̱аджджа ̄дж ибн Мух̱аммед от ибн Джурайдж. Каза: Приближи се човек на когото казваха ебу ̄ 
‘Алк ̣аме, съюзник на бенӣ Ха ̄шим. И аз и ‘Алӣ ел-Ездӣ го последвахме. И от онова, което ни 
разказа е следното. Каза: Чух [ебу ̄] Хурайра да казва: Каза Пратеникът на Алла ̄х, Алла ̄х да го 
благослови и приветства: 

Наистина от признаците на Часа са: 
- разпространение на разврата и алчността 
- ще се вярва на измамниците и няма да се вярва на честните хора 
- разпространението на дрехи приличащи на … 
- ще ги носят жените: голи – облечени 
- и ще се издигнат хората тух̱у ̄т ўу‘у ̄л 
[Тогава ебу ̄ Хурайра каза:] Така ли го чу от моя любим – Пратеника на Алла ̄х, Алла ̄х да 

го благослови и приветства, о, ‘Абдулла ̄х ибн Мес‘у ̄д? 
[‘Абдулла ̄х ибн Мес‘у ̄д] Каза: Да! Кълна се в Господаря на Кя‘бе!  
Казах [ебу ̄ ‘Алк ̣аме]: А какво е тух̱у ̄т ўу‘у ̄л? 
Каза: Пропаднали хора от лоши семейства, които ще бъдат уважавани повече от 

праведните хора от знатните семейства. 
Мушкил ел-А ̄с ̱а ̄р, 3328 
 
Казвам: 
- И така, това е един х̱адӣс ̱, който е подобен на х̱адӣс ̱а, който разглеждаме. 
- Моля, прочетете и следващата публикация! 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на науката х ̱̱ ̱а̱ди ̄̄ ̄с̄ ̱̱ ̱̱. 
Трети епизод. 

 
Този х̱адӣс ̱ също е предаден и от майстора на преданията – има ̄м Ма ̄лик. 
 
[Има ̄м] Ма ̄лик [предава] от Муслим ибн ебӣ Мерйем от ебу ̄ С ̣а ̄лих̱ от ебу ̄ Хурайра, 

който казва: 
Жени, които са облечени – голи, накланящи се – наклоняващи. 
- Няма да влязат в Дженнета. 
- И няма да помиришат уханието му. 
- А уханието му достига на разстояние петстотин години. 
ел-Муўет ̣т ̣а, 1694 
 
Казвам: 
- В това предание ясно се вижда, че това не са думи на Пророка, Алла ̄х да го благослови и 

приветства, а на ебу ̄ Хурайра. 
 
- Сега вече може да анализираме всичките три предания взети заедно. 
- Моля вижте следващата публикация. 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на науката х ̱̱ ̱а̱ди ̄̄ ̄с̄ ̱̱ ̱̱. 
Четвърти епизод. 

 
Казвам: 
- Когато сравняваме тези три предания, всяко от което от ебу ̄ Хурайра забелязваме 

следните неща: 
 
1. В преданията от Муслим и ет ̣-Т̣ах̱а ̄ўӣ думите принадлежат на Пророка, Алла ̄х да го 

благослови и приветства, а ебу ̄ Хурайра е само разказвач. 
- Но в преданието от Ма ̄лик думите принадлежат на ебу ̄ Хурайра, Алла ̄х да е доволен от 

него! 
2. Добавката “като гърбиците на камила” се среща единствено в преданието на Муслим.  
- Що се касае до Ма ̄лик и ет ̣-Т̣ах̱а ̄ўӣ, то тази добавка липсва при тях. 
3. В преданията на Муслим и ет ̣-Т̣ах̱а ̄ўӣ х̱адӣс ̱ът разказва за признаците на Съдния ден. 
- Но в преданието на Ма ̄лик х̱адӣс ̱ът е единствено разяснение на наказанието, което ще 

получат. 
 
Казвам: 
- Главното нещо, което ни интересува в нашия случай е “главите им увиснали като 

гърбиците на камила” 
- От гледна точка на науките ‘ак ̣ӣда, фик ̣х и ус ̣у ̄л ние не успяхме да открием причината за 

това огромно наказание. 
- И също така виждаме, че добавката “главите им увиснали като гърбиците на камила” е 

проблемна дори от гледна точка на науката х̱адӣс ̱. 
- Но ние имаме принцип “зийа ̄де ес ̱-с ̱ик ̣а” [добавка от авторитет]. 
- И е възможно някои от нашите братя да се опитат да докажат автентичността на тази 

добавка, базирайки се на този принцип. 
- Но тогава отново ние ще ги помолим да вземат под внимание всичките шест условия от 

х̱адӣс ̱а за това наказание.  
- Или пък ако те се опитат да приложат това условие изолирано от останалите ние ще им 

отговорим: По тази логика да бъдеш жена също е причина да попаднеш в Джехеннем, да носиш 
дрехи също е причина да попаднеш в Джехеннем… 

 
И сега нека сравним този х̱адӣс ̱ с преданията от другите сподвижници – сахаба, а също 

да видим какво са казали учените относно този х̱адӣс ̱ в следващата публикация. 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на науката х ̱̱ ̱а̱ди ̄̄ ̄с̄ ̱̱ ̱̱.  
Пети епизод. 

 
- Същото съдържание се предава с напълно различен контекст: 
 
‘Абдулла ̄х ибн ‘Амр казва: Ние намираме в низпосланата книга на Алла ̄х две групи от 

обитателите на Огъня: 
- хора в последните времена с камшици, като опашките на кравите  
- с тях ще бият хората без да имат никаква вина  
- в стомасите им ще влиза единствено х̱ара ̄м 
- и жени: облечени – голи  
- накланящи се – наклоняващи   
- няма да влязат в Дженнета  
- и няма да усетят уханието му. 
ибн ебӣ Шейбе, 37039 
 
Казвам: 
Има три важни точки в това предание: 
1. Ибн ‘Амр отнася това предание към една от предишните книги. 
- Но коя книга е това? 
- Отговорът ще се изясни в следващата публикация, 
- Но тази книга не е К̣ур’а ̄нът. 
2. Добавката “като гърбици на камила” липсва в това предание. 
- Следователно единствено преданието на Муслим споменава тази добавка. 
3. Това не са думи на Пророка, Алла ̄х да го благослови и приветства. 
- Макар преданията на Муслим и ет ̣-Т̣ах̱а ̄ўӣ да достигат Пророка, Алла ̄х да го благослови 

и приветства, 
- Дори между тях двете съществува различие. 
 
- И стигаме до извода: 
- Дори от гледна точка на науката х̱адӣс ̱, добавката “като гърбиците на камила” губи 

битката. 
 
- Нека погледнем следващата публикация 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на науката х ̱̱ ̱а̱ди ̄̄ ̄с̄ ̱̱ ̱̱. 
Шести епизод. 

 
- Същите две групи от Джехеннем се споменават и в друго предание 
 
Разказа Шерӣк от ебу ̄ С ̣а ̄лих̱ меўля̄ ес-Се‘диййӣн, че е чул Кя‘аб ел-Ех̱ба ̄р да казва: 
Колко е чудно, че намирам в ТЕЎРА ̄Т [Тората] описанието на хора, които все още не 

съм видял: 
- зли и ругаещи другите , 
- в ръцете им – камшици като опашките на кравите, 
- те са от обитателите на Огъня. 
И колко е чудно, че намирам в ТЕЎРА ̄Т [Тората] описанието на жени, които все още не 

съм видял: 
- нежни, 
- облечени – голи, 
- те са от обитателите на Огъня. 
 
Джуз’ Исма ̄‘ӣл ибн Джа‘фер, 409 
 
Казвам: 
- Да разгледаме три точки: 
1. Кя‘аб ел-Ех̱ба ̄р никога не се е срещал с Пророка, Алла ̄х да го благослови и приветства. 

Той е евреин, който приема Исля̄ма и е от поколението на та ̄би‘ӣн. 
- Той е бивш равин. 
2. Текстът не е от Пророка, Алла ̄х да го благослови и приветства, а е от Теўрата. 
3. И отново добавката “като гърбиците на камила” не е спомената. 
 
И така виждаме, че въпросните две групи хора са споменати в преданията от трима 

различни човека: 
1. ебу ̄ Хурайра, Алла ̄х да е доволен от него, 
2. ибн ‘Амр, Алла ̄х да е доволен от него, 
3. Кя‘аб. 
 
1. В преданието от има ̄м Ма ̄лик това са думи на ебу ̄ Хурайра 
- Но в преданието от има ̄м Муслим това са думи на Пророка, Алла ̄х да го благослови и 

приветства 
- В преданието от ет ̣-Т̣ах̱а ̄ўӣ Пророкът, Алла ̄х да го благослови и приветства не 

споменава двете групи [като хора от Огъня], а изрежда признаците на Часа.  
 
2. Ибн ‘Амр и Кя‘аб споменават тези две групи от Теўрата, а не от Пророка, Алла ̄х да го 

благослови и приветства.  
 
- И сега въпрос: 
1. [Първото предание] са думи на ебу ̄ Хурайра или думи на Пророка, Алла ̄х да го 

благослови и приветства? 
2. Възможно ли е ебу ̄ Хурайра също да предава тези думи от Теўрата, но хората, които ги 

предават от негово име да са ги прикачили към Пророка, Алла ̄х да го благослови и приветства? 
 
Нека да видим следващата публикация. 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на науката х ̱̱ ̱а̱ди ̄̄ ̄с̄ ̱̱ ̱̱. 
Седми епизод. 

 
- И така, дали това са думи на ебу ̄ Хурайра, така както казва има ̄м Ма ̄лик или са думи на 

Пророка, Алла ̄х да го благослови и приветства, така както казва има ̄м Муслим? 
 
Да ̄рак ̣ут ̣нӣ бе попитан за преданието на ебу ̄ С ̣а ̄лих̱ от ебу ̄ Хурайра, че Пророка, Алла ̄х да 

го благослови и приветства, е казал: “Жени, голи – облечени, накланящи се – наклоняващи, няма 
да влязат в Дженнета.” 

Да ̄рак ̣ут ̣нӣ казал: Този х̱адӣс ̱ се предава от Ма ̄лик, но между хората, които го предават 
от Ма ̄лик има несъгласие.  

- ‘Абдулла ̄х ибн На ̄фи‘ от Ма ̄лик от Муслим ибн ебу ̄ Мерйем от ебу ̄ С ̣а ̄лих̱ от ебу ̄ 
Хурайра от Пророка, Алла ̄х да го благослови и приветства. 

- Но всички предавачи на ел-Муўет ̣т ̣а предават този х̱адӣс ̱ от ебу ̄ Хурайра 
- И това е правилното становище!!! 
 
‘Илел на Да ̄рак ̣ут ̣нӣ, 10-ти том, 150-та страница. 
 
Ибн ‘Абдулберр казва:  
Този х̱адӣс ̱ се предава от Йех̱йа ̄ от ебу ̄ Хурайра, като негови собствени думи. 
- И по същия начин този х̱адӣс ̱ се предава и във всичките копия на ел-Муўет ̣т ̣а. 
- И само ибн На ̄фи‘ го предава от Ма ̄лик, свързвайки го с Пророка, Алла ̄х да го 

благослови и приветства. 
 
Темхӣд, раздел Мӣм, Ма ̄лик от Муслим ибн ебу ̄ Мерйем. 
 
- И ето докъде стигаме: 
- Според най-достоверното предание на тези думи х̱адӣс ̱ът е меўк ̣у ̄ф [стигащ до с ̣ах̱а ̄бе] 

и не е мерфу ̄‘ [стигащ до Пророка, Алла ̄х да го благослови и приветства]. 
- Следователно това са думи на ебу ̄ Хурайра! 
 
И сега въпрос: 
1. Защо разказвачите казват: от ебу ̄ Хурайра от Пророка, Алла ̄х да го благослови и 

приветсва? 
2. Възможно ли е Муслим да греши? 
 
Що се касае до има ̄м Муслим [втория въпрос]: 
- Той е учен от колосални размери, но все пак е човек. 
- Имам Ма ̄лик е учен на много по-висока степен от има ̄м Муслим 
- Думите на има ̄м Ма ̄лик, че преданието е от ебу ̄ Хурайра, Алла ̄х да е доволен от него, 

имат много по-голяма тежест отколкото думите на има ̄м Муслим, че преданието е от Пророка, 
Алла ̄х да го благослови и приветства. 

- Да ̄рак ̣ут ̣нӣ и ибн ‘Абдулберр потвърждават, че автентичната версия на това предание е 
от ебу ̄ Хурайра. 

 
Що се касае до първия въпрос вижте следващата публикация. 
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Следваща публикация: Камилската гърбица от гледна точка на науката х ̱̱ ̱а̱ди ̄̄ ̄с̄ ̱̱ ̱̱.  
Осми епизод. 

 
- Защо разказвачите казват: “от ебу ̄ Хурайра от Пророка, Алла ̄х да го благослови и 

приветства”? 
Долуприведеният цитат отговаря на въпроса. 
 
Буср ибн Се‘ӣд казва: 
Бойте се от Алла ̄х и бъдете внимателни по отношение на х̱адӣс ̱ите.  
- Кълна се в Алла ̄х, ние стояхме с ебу ̄ Хурайра, а той ни разказваше от Пратеника на 

Алла ̄х, Алла ̄х да го благослови и приветства и ни разказваше от Кя‘аб. 
- А после си тръгваше. 
- И чувах как някои от хората, които бяха заедно с нас объркват х̱адӣс ̱ите. 
- И предават х̱адӣс ̱ите на Пратеника на Алла ̄х от Кя‘аб 
- И предават х̱адӣс ̱ите на Кя‘аб от Пратеника на Алла ̄х, Алла ̄х да го благослови и 

приветства. 
 
Бида ̄йе Ниха ̄йе и Сийер 
 
- И ето че стинахме до края, 
- И потвърдихме думите на ‘Абдулла ̄х ибн ‘Амр и на Кя‘аб, че тези хора са споменати в 

ТЕЎРАТА [Тората]. 
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Следваща публикация: За какво точно говори ебу ̄̄ ̄̄ Хурайра? 
 
Ебу ̄ Хурайра казва: 
- Тези жени са като персийска [хорасанска] камила с увиснали гърбици – “главите им 

увиснали като гърбиците на камила”. 
- Обикновено гърбиците са мястото, където камилите съхраняват своя воден запас. 
- Камилите пият веднъж седмично. 
- И ако гърбиците им са изправени и твърди това значи, че те са пълни с вода. 
- Но когато са увиснали това значи, че те са изчерпали своите водни запаси. 
 
- Ето и снимка на персийска камила с увиснали гърбици. 
- Забелязвате ли изобщо прилика между тези увиснали гърбици и главите на нашите 

сестри, които носят големи шалове? 
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Следваща публикация: За какво точно говори ебу ̄̄ ̄̄ Хурайра? 
 
- Това пък е снимка на персийска камила (бух̣т) с гърбици, които не са висящи, 
- А ебу ̄ Хурайра казва висящи гърбици. 
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Следваща публикация: За какво точно говори ебу ̄̄ ̄̄ Хурайра? 
 
- Това е снимка на персийска камила с една висяща и една изправена гърбица. 
- Засрамете се бе хора!!! 
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Следваща публикация: За какво точно говори ебу ̄̄ ̄̄ Хурайра? 
 
- Това прилича ли ви на двете увиснали гърбици на персийската камила (бух̣т)? 
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Следваща публикация: За какво точно говори ебу ̄̄ ̄̄ Хурайра? 
 
- Тези приличат на увиснала гърбица на арабска камила. 
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Следваща публикация: За какво точно говори ебу ̄̄ ̄̄ Хурайра? 
 
- А това вече прилича на увисналите гърбици на хорасанска камила (бух̣т). 
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Следваща публикация: За какво точно говори ебу ̄̄ ̄̄ Хурайра? 
 
Сега погледнете тази снимка: 
1. Това не е камила бух̣т, а камила ‘ира ̄б. 
2. Гърбицата не е увиснала, а е изправена. 
3. И въпреки всичко това дори и тя не прилича на женски х̱иджа ̄б. 
4. И макар, че мюфтията, който е направил тази снимка на фотошоп се е постарал, той е 

трябвало да завърти образа на жената четири пъти за да заприлича гърбицата на главата на жена. 
 
- Мистър Бийн… 
- Опа, извинявам се, Мюфти Бийн! 
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Следваща публикация: Внимание! 
 
Откакто започнах публикациите относно брадата и имитирането на християните и 

“гърбатия х̱иджа ̄б”, 
- Получих както много коментари, така и лични съобщения да не се подигравам с 

учените. 
- Моля ви, прочетете биографиите на учените, които предоставихме. 
- Наистина от време на време аз откровено атакувам някои мюфтии и мевляни, 
- Но това не включва всички, 
- А само онези, за които говоря конкретно. 
- И така, знатните шейх̣ове, мюфтии, мевляни… - те не бързат да дават фетва по който и 

да е проблем. 
- Тези знатни учени никога не бързат да превръщат в х̱ара ̄м онова, което е х̱ала ̄л и да 

превръщат в х̱ала ̄л онова, което е х̱ара ̄м. 
- И така, аз никога дори и не съм възнамерявал да покажа неуважение към тези истински 

знатни мевляни, мюфтии и учени. 
- Аз си позволявам да взема на прицел единствено разказвачите на приказки и 

специалистите по актьорско майсторство. 
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Следваща публикация: Заключение. 
 
- И така, ние имаме само едно предание от Муслим с добавката “като гърбиците на 

персийска камила”. 
1. Видяхме, че хората, които казват, че това е х̱ара ̄м си играят с този х̱адӣс ̱ по същия 

начин по който си играят и с х̱адӣс ̱а за брадата. 
- Имам предвид в х̱адӣс ̱а в който Пророка, Алла ̄х да го благослови и приветства, 

заповяда три неща и обяснява причината за това. 
- Но учените пренебрегват причината, пренебрегват и другите две заповеди изцяло и се 

хващат за думата “брада”. 
- И дори пренебрегват израза, който е използван от Пророка, Алла ̄х да го благослови и 

приветства, който е “изпълвайте брадите” и се хващат единствено за самата дума “брада”. 
- Аз наричам такова поведение подигравка с х̱адӣс ̱а. 
 
- Същото нещо се случва и тук: 
- Ебу ̄ Хурайра прикрепя пет условия към жените обитателки на Огъня, 
- И отново учените пренебрегват всичко и прилагат само последното условие на 

мюсюлманките, които си позволяват да носят по-различен х̱иджа ̄б, 
- И дори правят ТВ предавания и пишат статии за това. 
- Но ние вече разбрахме, че всичкото това чисто и просто е поредния епизод от 

“Атлантида” на Платон. 
 
2. Ибн Теймиййе, рах̱имухулла ̄х, изтъква като причина имитирането на мъжете. 
- И той казва, че причината за това е, че чалмата принадлежи единствено на мъжете. 
- И предава слаб х̱адӣс ̱ в който Пророка, Алла ̄х да го благослови и приветства, казва: 

Увий шала около главата си само веднъж! 
- И след това ибн Теймиййе довършва: защото двойното увиване е от условията за 

чалмата, а чалмата е мъжка одежда. 
 
- Не разбирате ли, че ибн Теймиййе прави аналогия базирана на грешни предпоставки? 
- Слабият х̱адӣс ̱, който предава не е основа за аналогия, каквито са К̣ур’а ̄на, Сунната, и 

практиката на праведните предци. 
- Това е чисто и просто една грешна аналогия! 
 
- Като отговор на ибн Теймиййе: 
-1. Увиването на дадена тъкан два пъти около главата не е от условията за чалма. 
-2. Също така в наше време всяка жена увива шалчето си около главата си поне два пъти. 
- Това означава ли, че те не носят покривало, а носят чалма? 
- Това значи ли, че няма нито една жена носеща х̱иджа ̄б, която да не подражава на 

мъжете? 
 
- Както казах: Вие можете да си измисляте колкото си искате истории… 
- Погледнете измислените религии или пък направо идете на кино… Всички тези 

истории са измислени от хората. 
 
-3. Х̱адӣс ̱ът, който той използва за да издигне своята висока постройка е слаб.  
- Този х̱адӣс ̱ не може да удържи дори и перцето на врабче! 
 
3. Ибн Ба ̄з казва: Ако има две “глави” [две части, две гърбици] които да изпъкват това е 

мекру ̄х. 
- Но ако жената запълни пространството между тях така, че да не се отличават, тогава 

няма проблем. 
 
- Казвам: Ебу ̄ Хурайра казва: увиснали гърбици, а не стърчащи гърбици! 
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4. А също най-важното нещо: 
- Тези думи са от Теўрата така, както казват ибн ‘Амр и Кя‘аб. 
- Както и ебу ̄ Хурайра говори от свое име в преданието на Ма ̄лик. 
 
5. Същото това предание е меўк ̣у ̄ф с изключение на преданието на Муслим и 

изключително малко предания на Ма ̄лик извън ел-Муўет ̣т ̣а. 
 
6. Също така тези думи са предадени и в много други х̱адӣс ̱и, но без допълнението за 

“камилските гърбици”. 
 
- Накрая казвам: 
- Не окуражавам жените да си правят такъв вид прически, 
- Само дискутирам дали този вид прически са х̱ара ̄м така, както много шейх̣ове и 

мюфтии твърдят. 
- И така, няма нито едно приемливо доказателство за това, че е х̱ара ̄м. 
 
- Случаят е приключен! 
 

 
 

https://www.facebook.com/atabek.shukurov 
 

Накрая отправяме мир и благослов към любимия ни Пророк Мух̱аммед и слава на Алла ̄х 
– Господаря на световете! 


