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О, Аллах, наистина Теб молим за помощ, и Теб молим за напътствие, и Теб молим за 

защита, и вярваме в Теб, и на Теб се уповаваме, и Теб възхваляваме, и към Теб отправяме 
благодарност, и не проявяваме неблагодарност към Теб, и се разграничаваме и изоставяме 
престъпващия спрямо Теб. О, Аллах, само на Теб се молим, и само на Теб се покланяме, и към 
Теб сме отправени, и към твоето подчинение сме забързани. На твоята милост се надяваме, а от 
мъчението ти се страхуваме. Наистина мъчението ти застига неверниците. 
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71) И делата са според завършеците им [Делата с които завършва човешкият живот определят съдбата 
му].Щастливците са щастливи по Ал ̣л̣а ̄хово предопределение и нещастниците са нещастни по Ал ̣л ̣а̄хово 
предопределение. ________________________________________________________________ 108 
72) И същността на съдбата е тайна на Всевишния Ал ̣л ̣а̄х в Неговите творения, която не е разкрита нито на 
приближените ангели [меля ̄’икета], нито на изпратените пророци. ______________________________ 108 
73) И задълбочаването и размишляването върху това [същността на съдбата и предопределението] са причина за 
безпомощността [изоставянето от Ал ̣л ̣а̄х], и подлагане на лишение [от Ал ̣л ̣а̄х], и [достигане до] степента на 
произвол. Затова се пази по всички начини от такова размишление, и разсъждение, и нашепване [в сърцето на 
такива мисли]. ___________________________________________________________________ 108 
74) Защото Всевишният Ал ̣л ̣а̄х прикри от своите творения знанието за съдбата, и им забрани да се стремят към 
него така, както казва Всевишният Ал ̣л ̣а̄х в своята Книга [по смисъл]: “Не Той ще бъде питан какво върши, а те ще 
бъдат питани. [ељ-Енбийа ̄’: 23]” И който попита: Защо това бе сторено [от Ал ̣л̣а ̄х]? – той е отхвърлил 
отсъждането на Книгата [на Ал ̣л ̣а̄х], а който отхвърли отсъждането на Книгата, той става безверник. ______ 108 
75) Това е всичко, от което се нуждаят притежателите на просветени сърца от приближените [праведни, еўлийа ̄’] 
раби на Ал ̣л ̣а̄х, и това е степента на утвърдените в знанието. ___________________________________ 109 
76) Защото знанието е два вида: знание, което е достъпно за творенията и знание, което е недостъпно за 
творенията. И отричането на достъпното знание е безверие, и претендирането за недостъпното знание също е 
безверие. И вярата се утвърждава единствено чрез приемане на достъпното знание и изоставяне на домогванията 
към недостъпното знание. __________________________________________________________ 109 
77) И вярваме в ел-Леўх̱ [Свещените Скрижали] и ељ-К ̣алем [Писалката] и във всичко отбелязано в тях. ____ 109 
78) И дори всичките творения да се съберат заедно за да превърнат в неосъществено нещо, което Всевишният 
Ал ̣л̣а ̄х е отредил да се осъществи – не ще могат да го сторят. И дори да се съберат всичките заедно за да 
осъществят нещо, което Всевишният Ал ̣л ̣а̄х не е предписал да се осъществи – не ще могат да го сторят. _____ 110 
79) Ељ-К ̣алем [Писалката] изсъхна, [записала] всичко, което ще се появи до Съдния ден. Онова, което е 
предписано да пропусне раба – няма как да го постигне и онова, което е предписано да постигне раба – няма как 
да го пропусне. __________________________________________________________________ 110 
80) И раба трябва да знае, че вечното знание на Ал ̣л ̣а̄х предхожда всяко нещо, което ще се случи с творенията. 110 
81) И че [Ал ̣л ̣а̄х] отсъди това чрез съвършено и окончателно отсъждане. И никой [от творенията Му на небесата 
Му и земите Му] не е способен да му се противопостави [на отсъждането] или да го подправи, нито да го изтрие 
или да го промени, нито да отнеме от него или да добави към него. ______________________________ 110 
82) И това е от фундаментите на вярата и основите на познанието, и на признаването на единобожието на 
Всевишния Ал ̣л ̣а̄х и господството му. Така, както Всевишният е казал в Своята Книга [по смисъл]: “И е сътворил 
всяко нещо и е отредил за него точна мярка. [ељ-Фур ̣к ̣а̄н (25): 2]” И е казал Всевишният [по смисъл]: “И повелята 
на Ал ̣л ̣а̄х е предопределена съдба. [ељ-Ех ̱зя̄б (33): 38]”_______________________________________ 110 
83) Горко на онзи, който стане оспорващ съдбата от Ал ̣л ̣а̄х, и подложи болното си сърце на размишление върху 
нея [съдбата]. Опитал се е да достигне чрез своите илюзии до скритите тайни на недостижимото неведомо и 
заради онова, което казва се е превърнал в клеветник и грешник. ________________________________ 110 

Дванадесета глава_______________________________________________________________________ 111 
Вяра в ељ-‘Ар̣ш и ељ-Кур̣сӣ ______________________________________________________________ 111 

84) И ељ-‘Ар̣ш и ељ-Кур ̣сӣ са истина. ___________________________________________________ 112 
85) И Той не се нуждае от ељ-‘Ар ̣ш или каквото и да било друго, и Той обхваща със знанието си всяко нещо и го 
превъзхожда.____________________________________________________________________ 113 

Тринадесета глава ______________________________________________________________________ 114 
Вяра в ангелите [меля̄’икета], пророците [енбийа̄’] и небесните книги [кутуб] _____________________________ 114 

86) И казваме вярващи, потвърждаващи и отдадени: Наистина Ал ̣л ̣а̄х взе Ибр ̣а̄хи ̄м за приятел и Ал ̣л ̣а̄х говори на 
Му ̄са̄. _________________________________________________________________________ 115 
87) И вярваме в ангелите [меля ̄’икетата], и пророците [енбийа ̄’] и низпосланите книги върху пратениците. И 
засвидетелстваме, че та са върху явната истина. ____________________________________________ 115 
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Четиринадесета глава ____________________________________________________________________ 116 
Забраната за навлизане в спор относно Ал̣л̣а̄х, за спор относно религията на Ал̣л̣а̄х и Неговия К̣ур̣’а̄н с невежество______ 116 

88) И наричаме хората от нашето к ̣ибле [посока и вяра] мюсюлмани [отдадени, муслиму ̄н] и мюмини [вярващи, 
му’мину ̄н], дотогава докато признават онова, с което Пророкът, Ал ̣л ̣а̄х да го благослови и приветства [него и 
семейството му], е дошъл и потвърждават всичко, което е казал и е известил. _______________________ 117 
89) И ние не навлизаме в [говорене без знание за] Ал ̣л ̣а̄х, и не оспорваме [без знание въпросите от] религията на 
Ал ̣л̣а ̄х, и не спорим [и не тълкуваме без знание] за К ̣ур ̣’а̄на. ____________________________________ 117 
90) И засвидетелстваме, че той [К ̣ур ̣’а̄нът] е словото на Господаря на световете, което бе низпослано чрез 
Доверения дух [ер ̣-Р ̣ӯх̱ ељ-Еми ̄н, Ж̱ибри ̄љ �], и който научи повелителя на световете – Мух ̱аммед, Ал ̣л ̣а̄х да го 
благослови и приветства [него и семейството му], на него [на К ̣ур ̣’а̄на]. И той [К ̣ур ̣’а̄нът] е словото на Всевишния 
Ал ̣л̣а ̄х, и нищо от словата на творенията не е равно с него. Нито пък казваме, че то [словото на Ал ̣л ̣а̄х – К ̣ур ̣’а̄на] е 
сътворено. _____________________________________________________________________ 117 
91) И ние не заставаме против ж ̱ема ̄‘ата [мнозинството] на мюсюлманите [, когато са върху истината]. ____ 117 
92) И не смятаме за безверник никой от хората на к ̣ибле, заради грях, [който е извършил,] освен ако не го счита 
[този грях] за позволен. ____________________________________________________________ 117 
93) И не казваме, че греха придружен от вяра не вреди на неговия извършител. _____________________ 117 
94) И очакваме, че [Ал ̣л ̣а̄х] ще опрости на добродетелните вярващи и ще ги въведе в Рая [Ж ̱еннета] по своята 
милост, но не гарантираме за тях и не засвидетелстваме Рая [Ж ̱еннета] за тях. И молим за опрощението на 
грешниците и се страхуваме за тях, но не ги отчайваме [не губим надежда за тях]. ____________________ 118 
95) И сигурността и отчаянието водят до напускане на общността на Исляма, и пътя на истината за хората на 
к ̣иблето е между тях двете. __________________________________________________________ 118 
96) И раба не напуска вярата освен чрез отричане на онова, което го е въвело в нея. __________________ 118 

Петнадесета глава ______________________________________________________________________ 119 
Вярата и вярващите ___________________________________________________________________ 119 

97) И вярата е изричане с езика и потвърждение със сърцето. __________________________________ 120 
98) И всяко нещо, което е достоверно предадено от Пратеника на Ал ̣л̣а ̄х, Ал ̣л ̣а̄х да го благослови и приветства 
[него и семейството му], по отношение на шериата [ислямското законодателство] и разяснението [на К ̣ур ̣’а̄на и 
Исляма] – всичко това е истина. ______________________________________________________ 120 
99) И [същността на] вярата е една [и съща]. И всички вярващи са равни по отношение на нейните основи, а 
разликата между тях е по отношение на страха [от Ал ̣л ̣а̄х] и богобоязънта, и отхвърлянето на страстите, и 
придържането към добрините. _______________________________________________________ 120 
100) И всички вярващи са еўлийа ̄ [предани] на Всемилостивия, а най-достойния от тях при Ал ̣л ̣а̄х е най-покорния 
и най-верния на К ̣ур̣’а̄на.____________________________________________________________ 120 
101) А вярата е [състои се от]: вяра в Ал ̣л̣а ̄х, и ангелите [меля ̄’икетата] Му, и книгите Му, и пратениците Му, и 
Последния ден, и съдбата – и доброто и лошото в нея, и сладкото и горчивото в нея – е от Всевишния Ал ̣л̣а ̄х. _ 121 
102) И ние вярваме във всичко това, и не правим разлика между никого от пратениците Му, и потвърждаваме 
всеки един от тях и онова, с което са дошли. ______________________________________________ 121 
103) И извършителите на големи грехове от общността на Мух ̱аммед, Ал ̣л̣а ̄х да го благослови и приветства [него и 
семейството му], не ще бъдат вечно в Огъня, при положение, че са умрели с теўх ̱и ̄д [единобожие], та дори и да не 
са извършили покаяние, щом се срещнат с Ал ̣л ̣а̄х признавайки го и вярвайки в Него. __________________ 122 
104) И те зависят от Неговата воля и Неговото отсъждане – ако пожелае ще им опрости и ще ги извини, заради 
Своята щедрост, както споменава Всемогъщият и Величественият в Своята Книга: “И ще опрости всичко 
останало [освен съдружаването] на когото пожелае. [ен-Ниса ̄’ (4): 116]” _________________________ 122 
105) А ако пожелае ще ги накаже в Огъня, заради Своята справедливост, после ще ги изкара от него, заради 
Своята милост и застъпничеството на застъпниците от покорните Нему, после ще ги изпрати в Рая [Ж ̱еннета].
_____________________________________________________________________________ 122 

106) Това е защото Ал ̣л ̣а̄х покровителства хората, които са Го познали и защото Той няма да ги приравни с онези, 
които Го отричат и на двата свята – онези, които изгубиха Неговото напътствие и не получиха Неговото 
покровителство. О, Ал ̣л ̣а̄х, покровителю на Исляма и неговите последователи, утвърди ни като мюсюлмани докато 
те срещнем в това положение. ________________________________________________________ 123 

Шестнадесета глава _____________________________________________________________________ 124 
Мюсюлманската общност_______________________________________________________________ 124 

107) И считаме за валидна молитвата [ес ̣-с ̣аля ̄, отслужена] зад всеки праведен и грешник от хората на к ̣ибле 
[мюсюлманите] и отслужваме молитвата [ж ̱ена̄зе] за всеки мъртъв от тях. _________________________ 125 
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108) И не въвеждаме [не заявяваме категорично за] никого от тях, нито в Рая [Ж ̱еннета], нито в Ада [Ж ̱ехеннем]. 
И не засвидетелстваме нито куфр [безверие], нито ширк [съдружаване], нито нифа ̄к̣ [лицемерие] за никого от тях 
дотогава, докато те не покажат явно някое от тези неща и оставяме тайните им [скритите им черти] на Всевишния 
Ал ̣л̣а ̄х._________________________________________________________________________ 125 
109) И не изваждаме меч [не разрешаваме убиването] срещу никого от общността на Мух ̱аммед, Ал ̣л ̣а̄х да го 
благослови и приветства [него и семейството му], освен онези, на които се полага меч [които заслужават 
наказание според шери ̄‘ата]. _________________________________________________________ 126 
110) И не приемаме [въоръженото] въставане против ръководителите ни [справедливо избраните и способни за 
това] и управниците на делата ни, та дори и да постъпват несправедливо. И не се молим против тях [не им 
пожелаваме злото] и не преставаме да им се подчиняваме, и смятаме подчинението към тях за подчинение към 
Ал ̣л̣а ̄х, Всесилния и Всемогъщия, - наше задължение – стига да не ни заповядват неподчинение [извършване на 
грях]. И се молим за тяхното добро и опрощение. __________________________________________ 126 
111) И следваме суннета [пътя на Пророка i] и ж ̱ема̄‘ата [мнозинството на праведните мюсюлмани] и избягваме 
отклоненията [на сектите и малцинствата] и противоречията, и разцеплението. _____________________ 126 
112) И обичаме справедливите и доверените и ненавиждаме несправедливите и предателите. ___________ 126 
113) И казваме: “Ал ̣л ̣а̄х знае най-добре!” по отношение на нещата, които са неясни за нас. ______________ 126 
114) И признаваме правенето на месх ̱ върху мести, както за пътници, така и за местни – така, както е посочено в 
преданията [х ̱ади ̄с ̱ите]._____________________________________________________________ 127 
115) И х ̱аж ̱ж̱ът и ж ̱иха ̄дът са задължения под ръководството на мюсюлманските управници – и праведните и 
грешните от тях – до настъпването на Часа. И нищо не може да ги провали или анулира. _______________ 127 

Седемнадесета глава _____________________________________________________________________ 128 
Вяра в задгробния живот [ељ-бер̣зех̣] и Съдния ден и онова, което съдържат ______________________________ 128 

116) И вярваме в Кир ̣а̄м ељ-Кя ̄тиби ̄н [Достойните писари, ангелите [меля ̄’икетата], които записват всяко наше 
дело], и наистина Ал ̣л ̣а̄х ги стори наши пазители. ___________________________________________ 129 
117) И вярваме в Мелек ељ-Меўт [Ангелът на смъртта], който е натоварен да прибере душите на световете [всяка 
душа]. ________________________________________________________________________ 129 
118) И [вярваме] в наказанието в гроба за онзи, който е заслужил. И във въпросите на [меля ̄’икетата] Мункир и 
Неки ̄р в гроба му [на умрелия] за неговия господар, неговата религия и неговия пророк така, както са дошли 
преданията от Пратеника на Ал ̣л ̣а̄х, Ал ̣л ̣а̄х да го благослови и приветства [него и семейството му] и [както е 
съобщено] от сподвижниците [с ̣ах̱а̄ба], Ал ̣л̣а ̄х да е доволен от тях. _______________________________ 129 
119) И гробът е градина от Райските [Ж ̱еннетските] градини или дупка от Адските [Ж ̱ехеннемските] дупки. 129 
120) И вярваме в съживяването и въздаянието за [извършените] дела на Съдния ден, и в представянето [на 
делата] и в равносметката [за делата], и в прочитането на книгата [с делата], и в наградата и в наказанието, и в 
моста [ес ̣-с ̣ир̣о ̄т – над Ада - Ж ̱ехеннем] и във везните [, претеглящи делата].________________________ 130 
121) И Рая [Ж ̱еннет] и Ада [Ж ̱ехеннем] са създадени. Не ще бъдат погубени и не ще изчезнат никога. _____ 130 
122) И Ал ̣л ̣а̄х създаде Рая [Ж ̱еннет] и Ада [Ж ̱ехеннем] преди творенията и [после] създаде обитатели за тях. И 
който от тях пожелае въвежда в Рая [Ж̱еннета], заради Своята щедрост, и който от тях пожелае въвежда в Ада 
[Ж ̱ехеннема], заради Своята справедливост. И всеки постъпва според онова, което му е предписано [в Опазените 
Скрижали – ел-Леўх̱ ел-Мех ̱фу ̄з̣] и върви към онова, за което е създаден. __________________________ 130 

Осемнадесета глава _____________________________________________________________________ 131 
Доброто, злото и отговорността [на човека] ___________________________________________________ 131 

123) И доброто и злото са отредена съдба за рабите. ________________________________________ 132 
124) И способността, чрез която се извършва дадено дело и която е теўфи ̄к ̣ [успех от Ал ̣л ̣а̄х] не бива да се 
приписва на творенията и идва със самото дело. А способността по отношение на здраве и възможности, и сила, и 
невредимост на органите [изправност на средствата] – тя е преди [извършването на] делото и човек е отговорен 
[за спазване на задълженията си], заради тази способност така, както казва Всевишният: “Ал ̣л ̣а̄х не натоварва 
никого извън способностите му. [ељ-Бак ̣ар ̣а (2): 286]” И делата на рабите са творение на Ал ̣л ̣а̄х и [в същото време 
са] придобивка на рабите.___________________________________________________________ 132 
125) И Ал ̣л ̣а̄х не ги натоварва с друго освен онова, на което са способни, нито пък те са способни на друго освен 
онова, с което са натоварени. ________________________________________________________ 132 
126) И това [което вече споменахме] е тълкуването на [думите]: “Няма сила [за избягване] и няма сила [за 
извършване] освен при Ал ̣л ̣а̄х!” Казваме: Никой няма силата да избегне или да се помръдне, или да се отклони от 
неподчинението към Ал ̣л̣а ̄х, освен чрез помощта на Ал ̣л ̣а̄х. И никой няма силата да достигне подчинението към 
Ал ̣л̣а ̄х и да постоянства в него, освен чрез успех [милост] от Ал ̣л ̣а̄х. ______________________________ 133 
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127) И всяко нещо се случва по волята на Всевишния Ал ̣л̣а ̄х и Неговото знание, и Неговото предопределение и 
Неговата съдба. И Неговата воля надделява над всяка друга воля, и Неговото отсъждане надделява над всеки друг 
план, и Той върши каквото пожелае, и Той никога не угнетява [не извършва несправедливост]. __________ 133 
128) Той е над всяко зло и несправедливост и е пречист от всеки недостатък и порок. “Не Той ще бъде питан 
какво върши, а те ще бъдат питани. [ељ-Енбийа ̄’ (21): 23]” ____________________________________ 133 
129) И в ду‘а ̄’та [молбата] на живите и тяхната с ̣адак ̣а [милостиня] има полза за умрелите. И Всевишният Ал ̣л ̣а̄х 
отговаря на ду‘и ̄те [молбите] и изпълва нуждите.___________________________________________ 134 
130) И [Ал ̣л ̣а̄х] владее всяко нещо и нищо не Го владее. И нищо не е способно да просъществува без Ал ̣л ̣а̄х дори и 
колкото премигването на окото, а който сметне, че може да просъществува без Ал ̣л ̣а̄х дори и колкото 
премигването на окото се е превърнал безверник и е станал от погубените. ________________________ 134 
131) И Ал ̣л ̣а̄х притежава качествата гняв и задоволство, но те не приличат [по никакъв начин] на качествата на 
творенията._____________________________________________________________________ 135 

Деветнадесета глава _____________________________________________________________________ 136 
Семейството и сподвижниците на Пророка ___________________________________________________ 136 

132) И обичаме с ̣ах̱а̄ба [сподвижниците] на Пратеника на Ал ̣л ̣а̄х, Ал ̣л ̣а̄х да го благослови и приветства [него и 
семейството му], но не стигаме до крайности в обичта си към никого от тях, нито пък се отричаме от когото и да 
било от тях. И ненавиждаме онзи, който ги ненавижда и не ги споменава с добро. И не ги споменаваме с друго 
освен с добро. И обичта към тях е [признак за] религия и вяра, и добродетелност, а ненавистта към тях е безверие 
и лицемерие, и престъпление. ________________________________________________________ 137 
133) И потвърждаваме, че х ̣али ̄фата [наследничеството] след [смъртта на] Пратеника на Ал ̣л̣а ̄х, Ал ̣л̣а ̄х да го 
благослови и приветства [него и семейството му], най-напред отиде при ебу ̄ Бекр ̣ – Всеправдивия, Ал ̣л ̣а̄х да е 
доволен от него, потвърждавайки неговото превъзходство и първенство над цялата общност. После при ‘Умер ̣ ибн 
ељ-Х ̣ат ̣т ̣а̄б, Ал ̣л ̣а̄х да е доволен от него, после при ‘Ус ̱ма ̄н, Ал ̣л̣а ̄х да е доволен от него, после при ‘Алӣ ибн ебу ̄ Т ̣а̄либ, 
Ал ̣л̣а ̄х да е доволен от него. Те са праведните х ̣алӣфи и напътените има ̄ми. _________________________ 138 
134) И [засвидетелстваме,] за десетимата, които Пратеникът на Ал ̣л ̣а̄х, Ал ̣л ̣а̄х да го благослови и приветства [него 
и семейството му], назова и благовести с Рая [Ж ̱еннета] с онова, което Пратеникът на Ал ̣л ̣а̄х, Ал ̣л̣а ̄х да го 
благослови и приветства [него и семейството му], засвидетелства за тях – а думите му са истината. И те са: ебу ̄ 
Бекр ̣, и ‘Умер ̣, и ‘Ус ̱ма ̄н, и ‘Али ̄, и Т ̣аљх̱а, и ез-Зубейр, и Сеа‘д, и Се‘и ̄д, и ‘Абдур̣р ̣ах̱ма ̄н ибн ‘Аўф, и ебу ̄ ‘Убейде ибн 
ељ-Жер ̣р̣а̄х ̱, който е довереника на тази общност, Ал ̣л̣а ̄х да е доволен от всички тях!___________________ 138 
135) И който говори добро за сподвижниците [с ̣ах̱а̄ба] на Пратеника на Ал ̣л ̣а̄х, Ал ̣л ̣а̄х да го благослови и 
приветства [него и семейството му], и премахва от пречистите му съпруги всяка скверност, и от святото му 
потомство всяка мърсотия – той се е избавил от лицемерието [нифа ̄к ̣]. ___________________________ 138 

Двадесета глава ________________________________________________________________________ 140 
Учените [‘улема̄’] и приближените раби [еўлийа̄’] _______________________________________________ 140 

136) И учените от предците, които изпревариха [останалите], и онези след тях, които ги последваха, са хора 
предали известията [х ̣абер ̣ – за Пророка i] и преданията [ес ̱ер̣ – за отминалите събития] и хора на ислямското 
право [фик ̣х] и на правния анализ [нез ̣ар̣]. Не трябва да бъдат споменавани освен по най-добрия начин, а който ги 
спомене с лошо не е на правия път. ____________________________________________________ 141 
137) И не даваме предпочитание на никого от еўлийа ̄’ [приближените раби, праведните учени] над никого от 
енбийа ̄’ [пророците], мирът да бъде над тях. И казваме: един небийй [пророк] е по-добър от всички еўлийа ̄ 
[приближени раби, праведни учени]. ___________________________________________________ 141 
138) И вярваме в техните кир ̣а̄мети [достойнства, чудеса], които са достигнали до нас чрез достоверни разказвачи.
_____________________________________________________________________________ 141 

Двадесет и първа глава____________________________________________________________________ 143 
Вяра в признаците на часа и че Ислямът е умерена религия, която отхвърля преувеличенията и крайностите__________ 143 

139) И вярваме в признаците за Часа, сред които: излизането на Антихриста [Деж ̱ж ̱а̄љ], слизането на ‘И ̄са̄ сина на 
Мер ̣йем, мир нему, от небето, и вярваме в изгрева на слънцето от запад, и излизането на Звяра [Да̄ббе ељ-’Ер ̣д̣] от 
неговото място. __________________________________________________________________ 144 
140) И не вярваме на предсказатели, нито на гадатели. Нито пък на онзи, който зове към нещо противно на 
К ̣ур ̣’а̄на и Суннета, и Иж ̱ма̄‘та [единодушието] на общността. _________________________________ 144 
141) И вярваме, че ж ̱ема̄‘ата [обединението върху справедливост] е истина и прав път, а разединението е 
отклонение [от правия път] и наказание. ________________________________________________ 144 
142) И религията на Ал ̣л ̣а̄х на земята и небето е една и тя е религията Ислям. Казва Всевишният Ал ̣л̣а ̄х [по 
смисъл]: “Наистина религията при Ал ̣л ̣а̄х е Ислямът. [А ̄ли ‘Имр ̣а̄н (3): 19]” И казва Всевишният: “И одобрих 
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Исляма за ваша религия. [ељ-Ма ̄’иде (5): 3]”______________________________________________ 144 
143) И тя е между [двете крайности:] преувеличението [фанатизма, екстремизма] и небрежността [пропуските, 
невниманието], __________________________________________________________________ 144 
144) И между антропоморфизма [тешби ̄х] и отричането [на качествата на Ал ̣л ̣а̄х – те‘т ̣и ̄љ], _____________ 145 
145) И между фатализма [отричане на свободната воля] и абсолютизма [отричане на предопределението, 
съдбата],_______________________________________________________________________ 145 
146) И между сигурността [липсата на страх от наказанието на Ал ̣л ̣а̄х] и отчаянието [от милостта на Ал ̣л ̣а̄х]. _ 145 
147) Това е нашата религия [вяра] и нашето убеждение, и външно [онова, което се вижда чрез делата] и вътрешно 
[онова, което е скрито в сърцата]. И ние се разграничаваме при Ал ̣л ̣а̄х от всеки, който се възпротиви на онова, 
което споменахме и разяснихме. ______________________________________________________ 145 

Двадесет и втора глава____________________________________________________________________ 146 
Завършек и ду‘а̄’ _____________________________________________________________________ 146 

148) И се молим на Всевишният Ал ̣л ̣а̄х да ни утвърди върху [пътя на] вярата и да ни запечата [живота] с нея. _ 147 
149) И да ни предпази от различните страсти и разните [погрешните] становища. ___________________ 147 
150) И от заблудените течения като мушеббихе [антропоморфизъм], и муа‘тезиле [абсолютен рационализъм], и 
ж ̱ехмиййе [пантеизъм], и ж ̱ебриййе [фатализъм], и к ̣адериййе [абсолютизъм на свободната воля], и всички други 
като тях, които се отклониха от Суннета [пътя на Пророка i] и ж ̱ема̄‘ата [обединението, болшинството, 
мнозинството на мюсюлманите], и се обединиха със заблудата. Ние се разграничаваме от тях, и според нас те са в 
заблуда и в грешка. И при Ал ̣л ̣а̄х е защитата [от всяка грешка]. _________________________________ 147 

 
 



 12

Бележка на преводача 
 

Скъпи братя, настоящата книга е скромен опит за превод на един от класическите 
текстове в ислямската теология “ељ-‘Ак ̣ӣда ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўиййе” на има ̄м ебӯ Ж ̱еа‘фер ̣ ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ 
придружена с тълкуване и разяснения от сеййид Мух ̱аммед ибн Йех ̱йа ̄ ен-Нӣнеўӣ, Ал̣л̣а ̄х да е 
доволен от тях. Тъй като не навсякъде е възможен точен буквален превод, на много места текста е 
придружен от бележки в правоъгълни скоби, които са пояснение от преводача и не са част от 
оригинала на има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ или тълкуването на сеййид ен-Нӣнеўӣ.  

Тъй като материята свързана с ислямските убеждения е много деликатна материя, 
защото тя касае теми като безверие – куфр ̣, съдружаване – ширк, лицемерие - нифа ̄к ̣ и т.н. 
уважаемият читател много добре трябва да знае, че целта от настоящия труд е да поправи и 
коригира той самия собствените си убеждения, а не да го използва като оръжие срещу своите 
братя вярващи. 

Молим се на Всевишния Ал̣л̣а ̄х да стори този труд източник на напътствие за всички 
хора и причина за спечелване на Неговото задоволство. Амин! 
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Въведение 
 
Слава на Ал̣л̣а ̄х1, Господаря на световете, Поддържащия Вселената, Всевишния 

Създател. Той е Вседаряващия и Прещедрия, на Него принадлежи всичката възхвала. 
Засвидетелствам, зная, вярвам и заявявам, че нищо освен Теб, о, Ал̣л̣а̄х не е достойно за обожание. 
И нека Ал̣л̣а̄х да умножи почитта към любимия ни пророк Мух̱аммед i, Ал̣л̣а̄х да благослови и 
приветства него и семейството му, да ни позволи напълно да се придържаме към неговото 
послание и да ни събере под неговото знаме на Съдния ден. 

Целта на този труд е да запознае по най-елементарния начин новите мюсюлмани и да 
освежи паметта на останалата част от тях с най-чистата ‘Ак ̣ӣда2 на Теўх̱ӣд3 или с основните 
постановки на ислямската вяра. От дълго време широкото разпространение на различни видове 
беди е болест сред мюсюлманите. И за нещастие тази болест бе причина някои хора да впрегнат 
своите способности в различните ислямски науки освен ‘ак ̣ӣда, други да се отклонят от правия 
път, докато трети тихо фалшифицират основите на ‘Ак̣ӣда в Исляма и подменят основите на 
вярата – много често претендирайки, че това е в името на Исляма. По този начин те се стремят да 
наложат върху мюсюлманите своите собствени измислени теории, подтикнати от различни 
политически интереси, непочтени религиозни стремежи, извратени философии и лични изгоди. 

Това от своя страна породи необходимост от изложение на основните понятия от 
вярата на Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Ж̱ема̄‘а4, на места с малко по-големи подробности5, за да бъдат 
мюсюлманите предпазени по този начин от сериозните и непрестанни подмолни опити за 
подмяна на тези основи. Всичко това – стремейки се към покорство пред Всевишния6 Ал̣л̣а ̄х – за 
да защитим чистата ислямска ‘Ак ̣ӣда, да съживим Суннета7, да изкореним и унищожим – с 
Ал̣л̣а̄ховото позволение – богохулствата и лошите нововъведения [бид‘ат] в ‘Ак̣ӣда. 

И в своето усилие да приложим и да се подчиним в още по-висока степен тези безценни 

                                                 
1 Алл̣а̣х̄ – арабската дума за Бог, Господарят, Създателят. 
2 ‘Аки̣д̄а – арабската дума за вяра. Тя представлява основните убеждения и базисните постановки на вярата. В общи линии 
това са религиозните принципи, които са дълбоко настанени в ума и сърцето на човек и към които той се придържа. Тя се 
състои от вяра в Ал ̣л ̣а̄х, неговите ангели [меля̄’икета], неговите книги, неговите пророци [енбийа̄, пейгамбери], Съдния 
ден, Отвъдното [а̄х̣ирета], предопределението и съдбата [к ̣ад̣а̄’ и к ̣адер] и още някои неща свързани с тях. [Думата] 
теўх̱ӣд се отнася до [изречението] “ля ̄ иля ̄хе илля ал̣л̣а ̄х мух̱аммед расулюл̣л̣а ̄х” и всичко свързано с нея, което всъщност 
формира сърцето на ислямската ‘ак ̣ӣда. Имайте предвид, че за основите на ‘ак ̣ӣда, които касаят същността на теўх̱ӣд няма 
никакво разногласие между учените. 
3 Теўхи̱д̄ – арабската дума за МОНОТЕИЗЪМ, или чистата вяра в единния Бог. 
4 Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Же̱ма‘̄а са най-умерената група сред мюсюлманите. 
5 Много съвременни ислямски учени и мислители непреднамерено са вложили всичките си усилия за осъществяването 
на различни ислямски проекти, оставяйки задачата по опазване на ‘ак ̣ӣда незаета. А това даде златна възможност на 
изменниците да се набъркат по отношение на много от чувствителните въпроси, създавайки хаос, объркване и вкарвайки 
в нововъведения много от необразованите мюсюлмани. Всевишният Ал ̣л ̣а̄х обеща да опази Исляма и несъмнено Той ще 
го стори. Но лично задължение за всеки един от нас е да се сдобием със знание от автентичните му източници, защото 
истината ще премахне нашите обърквания и ще ни освободи. 
6 Те‘ал̄я ̄– арабската дума за Всевишен. Т.е. Той е превисоко от това да му бъдат приписвани качествата на творенията и 
пречист от всяко качество, което не му подобава. 
7 Суннет – арабската дума за традиция. От там Ехлю-с-Сунна или мюсюлманите суннити са онези, които приемат и се 
придържат към ученията и традициите на Пророка i [Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му]. 
Суннетът включва в себе си думите на Пророка i [Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му] – х̱адӣс ̱ите, 
действията на Пророка i [Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му] и нещата с които Пророка i 
[Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му] се е съгласил или е приел негласно. 
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принципи на Исляма и да подкрепим суннета на Пророка i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства 
него и семейството му, за да спомогнем за келиме ет-теўх̱ӣд – ля̄ иля̄хе илля̄ ал̣л̣а̄х мух̱аммед 
р̣асӯлюл̣л̣а̄х, която представлява ислямската ‘ак̣ӣда в нейната й цялост, аз положих целенасочени 
усилия да приготвя този труд и да го обогатя с ясни доказателства от К̣ур’а̄на и автентичния с ̣ах̱ӣх̱ 
Суннет. За да представя по този начин в най-ясен образ ислямската ‘ак̣ӣда в стриктно 
съответствие със Свещения Кур’а̄н и ученията на Пророка i [Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства 
него и семейството му] така, както тя бе разбирана от семейството и сподвижниците на Пророка 
i [Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му], та̄би‘ӣн и та ̄би‘ӣ ет-та̄би‘ӣн1, и 
благочестивите богобоязливи и праведни учени на ехлю-с-сунна ўе-љ-ж̱ема̄‘а чак до Съдния ден. 

Също така, поради нарасналото влияние на различни заблудени групи и секти, 
замърсяващи ислямската общност с вредни нововъведения и сериозни отклонения, ясна цел на 
този труд е да предупреди мюсюлманите за всички видове богохулство и заблуждаващи 
нововъведения по отношение на религията. 

И макар, че бе положено огромно усилие за да бъде осигурена надеждността на този 
труд, чрез стриктно придържане към К̣ур’а̄на и Суннета, то съвършенството принадлежи 
единствено на Всевишния Ал̣л̣а ̄х. Въпреки това читателят може да бъде спокоен поради факта, че 
този труд съдържа само най-чистите основи и най-съществените принципи на нашата ислямска 
вяра, стриктно и изцяло изведени от и базирани на К̣ур’а̄на и автентичния с ̣ах̱ӣх ̱ Суннет, 
избягвайки всякакъв друг вид предания или сляпо подражание2. 

‘Ак̣ӣдата всъщност е Ислям, защото тя съставлява нашата вяра. По тази причина тя 
трябва да се основава на непоклатими убеждения, недосегаеми за каквито и да било съмнения. 
Затова от мюсюлманите се изисква да търсят безусловната истина, да изграждат своята ‘ак̣ӣда на 
здрави убеждения и за целта – да използват своя разум и да не бъдат слепи подражатели. 

Учените, образованите мислители и специалистите на ехлю-с-сунна ўе-љ-ж̱ема̄‘а от всяка 
епоха и във всяка страна винаги са се противопоставяли и са се борили против отклоненията и 
тъмнината разпръсквани от злобните, отмъстителни и късогледи еретици. Еретици, които не 
престават да атакуват благотворния, изобилен и сияен път на Исляма, опитвайки се да опетнят 
учените на ехлю-с-сунна, да променят Исляма и да измамят мюсюлманите. И така на свой ред, под 
искреното напътствие и ръководство на група от праведните учени на ехлю-с-сунна ўе-љ-ж̱ема̄‘а, 
инша̄’ал̣л̣а̄х3, ще положим усилия да разпространим и защитим правилната и чиста ‘ак̣ӣда на ехлю-
с-сунна ўе-љ-ж̱ема̄‘а такава, каквато е указана в К̣ур’а̄на и Суннета на Пророка i, Ал̣л̣а̄х да 

                                                 
1 Са̣ха̱б̄а, таб̄и‘ин̄ и таб̄и‘и ̄ ет-таб̄и‘ин̄ са арабските думи за сподвижниците на Пророка i [Ал ̣л ̣а̄х да благослови и 
приветства него и семейството му], техните последователи и последователите на техните последователи. Т.е. това са 
първите три поколения след Пророка i, Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му. 
2 Сляпо подражание – на арабски тек ̣лӣд еа‘ма̄, термин който напоследък все повече бива разбиран неправилно сред 
мюсюлманите поради много причини, сред които и липсата на знание. Сляпото подражание е призов към сляпото 
следване на даден човек (без значение дали е учен или не) и безусловното приемане на неговите становища. Тази 
концепция е отхвърлена от Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Ж̱ема̄‘а.  
Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Же̱ма‘̄а извеждат своята ‘ак ̣ӣда и фик ̣х (правилата на религията) пряко от К ̣ур’а̄на и Суннета, и други 
надеждни източници. (Например: признати учени, които са достигнали степента на иж̱тиха̄д и становищата им са в 
съответствие и са верни на принципите на Свещения К ̣ур’а̄н и автентичния с ̣ах̱ӣх̱ Суннет.) 
Ижт̱ихад̄ е извличането на юридически закони и правила на база на познанието върху К ̣ур’а̄на и Суннета. От своя страна 
муж̱техид означава изключително дълбок, богобоязлив, благочестив и квалифициран учен, като например ебӯ Х ̱анӣфе, еш-
Ша̄фи‘ӣ, Ма̄лик ي и подобните на тях. 
3 Инша’̄алл̣а̣х̄ – арабската дума за “ако Ал ̣л ̣а̄х пожелае”. 
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благослови и приветства него и семейството му1.  
Вредата от невежеството и невежите: 

Невежи2 са онези хора, които или не са получили правилно [т.е. изучавали при надежден 
учен] или пък не са разбрали съчиненията на някои от учените, но въпреки това те считат себе си 
способни да бъдат водачи на мюсюлманската общност. И така тяхното невежество ги подтиква да 
правят много устни и писмени твърдения, които ги разобличават и показват тяхното нищожество 
по отношение на твърдо установената вяра на мюсюлманите. 

Тези вредни еретици измежду мюсюлманите се опитват да се набъркат в чувствителните 
въпроси на ислямската ‘ак̣ӣда, атакувайки автентични и надеждни книги, а също се мъчат да 
оклеветят праведните и именити учени на ехлю-с-сунна ўе-љ-ж̱ема̄‘а (като има̄м ебӯ Х ̱анӣфе, има̄м 
ељ-Х̱ар ̣амейн ељ-Ж̱уўейнӣ, има ̄м ељ-Г̣аза̄лӣ, има̄м ељ-Кеўс̱ерӣ и подобните на тях), използвайки 
маската на спасители и защитници от нововъведенията [бид‘ат]. 

Ние се уповаваме на Всевишния Ал̣л̣а ̄х, че чрез внимателното изучаване на този труд с 
чиста фит̣р ̣а3 и здрав разум, нашите скъпи читатели ще достигнат неопровержимата истина и ще 
опознаят чистия теўх̱ӣд – който е ключът към безкрайното щастие. 

И накрая нашият мотив да напишем този труд е да се подчиним на Всевишния Ал̣л̣а ̄х и да 
разпространим най-чистия теўх̱ӣд, като го молим – субх̱а ̄неху ўе те‘а̄ля̄ – да настани и съживи 
ислямската ‘ак̣ӣда в сърцата на всички хора, да стори труда, който положихме искрено и 
единствено в негово име, да ни помогне да избегнем грешки в нашата вяра, думи и дела, да стори 
този труд полезно, дълготрайно и широко разпространено знание и да ни удостои с наградата 
обещана от Пророка i [Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му], обещана в 
достоверния х̱адӣс ̱ от ељ-Бух̣а ̄рӣ: “Когато синът на А̄дем умре спират неговите дела с изключение 
на три: милостиня, чиято полза продължава, полезно знание и праведно потомство, което прави 
ду‘а̄’ на Ал̣л̣а̄х за него.” 

 
Мух̱аммед ибн Йех̱йа ̄  

                                                 
1 Са̣ллелл̣а̣х̄у ‘алехи ўе ал̄ихи ўе селлим – арабската дума за: Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него [Пророка] и 
семейството му [и да издигне тяхната степен]. 
2 Невежи – хора, които или не са придобили каквото и да било знание, или пък са получили знанието си чрез отклонили се 
[заблудили се] учени или техните книги. По този начин и те самите се отклоняват и се превръщат в невежи. 
3 Фитр̣а̣ – арабската дума за неопетнените и непокътнати умствени качества и способности. За разлика от 
разпространеното схващане [фит̣р̣а] не посочва, не означава и не представлява вродено познание за Бог. Всяко човешко 
същество се ражда с неопетнени възможности (фит̣р̣а), които обаче биват повлияни от неговата среда. Като цяло 
човешките същества са продукт на заобикалящата ги среда. А фит̣р̣а просто представлява умствената готовност да бъде 
прието дадено схващане – било то добро или лошо. 
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Теўхи̱д̄ и как да се сдобием с него 
 

Както вече бе споменато единобожието – теўх ̱ӣд – има първостепенно значение в 
Исляма. Тази вяра установява ясни взаимоотношения между човешките същества и Ал̣л̣а ̄х и 
разграничава мюсюлманите от немюсюлманите. Теўх ̱ӣд е онази чиста вяра, която превръща 
отговорния за своите постъпки човек във вярващ и в същото време липсата на теўх ̱ӣд превръща 
отговорния за своите постъпки мюсюлманин в неверник. 

Различните видове ‘иба ̄дет могат да бъдат усвоени чрез придържане към учените 
мюсюлмани, но онова, в което отговорният за своите постъпки човек трябва да вярва никога не 
може да бъде усвоено чрез придържане и подражание, защото то е такъв вид познание, което е 
свързано с разума и сърцето и с което човек трябва да бъде напълно удовлетворен. И тъй като по 
природа хората често променят своите виждания и разбирания по отношение на каквото и да 
било, ислямската ‘ак ̣ӣда и по-специално теўх ̱ӣд идват при нас от Всевишния Ал̣л̣а ̄х в такава 
завършена форма, че да могат [по най-категоричния начин] да бъдат разпознати от разума и 
приети от сърцето. 

Малко светлина по отношение на текста на ет-̣Та̣ха̱ў̄иййе. 
Ељ-‘Ак ̣ӣда ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўиййе съдържа основите на теўх ̱ӣд и същността на ислямския 

монотеизъм [единобожие], извлечени изцяло от К̣ур ̣’а ̄на и достоверния с ̣ах ̱ӣх ̱ Суннет. Важно е да 
разберем, че тя съдържа главните и най-важни въпроси свързани с теўх ̱ӣд, а също и някои 
въпроси от фик ̣х1, които не са свързани с теўх ̱ӣд или ‘ак ̣ӣда. Тази ‘ак ̣ӣда е много изтъкната, тъй 
като тя символизира чистата вяра и разбирането на ехлю-с-сунна ўе-љ-ж̱ема ̄‘а. И не само това, а 
още повече всички секти извън ехлю-с-сунна приемат мнозинството от въпросите в нея, които са 
свързани с теўх ̱ӣд. Ељ-‘ак ̣ӣда ет̣-Т̣ах ̱аўиййе е преподавана и изучавана в продължение на 
последните единадесет века, както [в индивидуалните уроци] на учените по ‘ак ̣ӣда, така и в 
ислямските училища, практически без никакво оспорване или разногласие по отношение на 
въпросите засягащи теўх ̱ӣд. Също така ељ-има ̄м ељ-х ̱а ̄физ ̣ ес-Субкӣ ت, известен като ељ-Бух ̣а ̄рӣ 
на своето време, още преди стотици години заявява, че всички учени от ехлю-с-сунна 
предпочитат преподаването на точно тази ‘ак ̣ӣда пред което и да било друго съчинение на 
учените от тази специалност.  

Запознаване с имам̄ ет-̣Та̣ха̱ў̄и ̄- авторът на текста. 
Има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ : е изтъкнат учен от селеф ес ̣-с ̣а ̄лих ̱ӣн2. Ељ-има ̄м ељ-х ̱а ̄физ ̣ ез ̱-З ̱ехебӣ 

казва в своята изключително ценна книга Сийер ̣ Еа‘ля̄м ен-Нубеля̄’, 15/27: “Той е има ̄мът, 

                                                 
1 Фикх̣ – арабската дума за ислямско право. Това е науката за практическото прилагане на ислямските закони, базирани на 
Свещения К ̣ур̣’а̄н и автентичния с ̣ах̱ӣх̱ Суннет. 
2 Селеф е арабската дума за предходен. Езиково тя означава предците без значение дали са били добри или лоши. Но 
когато тя се свърже в словосъчетание с думата ес ̣-с ̣а̄лих̱ то означава праведните предци. Ес-селеф ес ̣-с ̣а̄лих̱ се отнася до 
мюсюлманите, които са живели по време на първите три века след Пророка i, Ал ̣л ̣а̄х да благослови него и семейството 
му. От друга страна думата х̣алеф се използва за мюсюлманите живели след трети век.  
Обаче, както ще забележите по-нататък в книгата инша̄’ал ̣л ̣а̄х, за разлика от измамния призив на някои хора днешно време, 
праведните предци не са имали едно единствено съгласувано разбиране във всички въпроси по фик ̣х, та дори и по някои 
въпроси от ‘ак ̣ӣда. 
Има̄м ељ-Бух̣а̄рӣ предава в своя С ̣ах̱ӣх̱, 1/204, а също и други заедно с него от ебӯ Ж̱ухейфа: “Попитах ‘Алӣ ибн ебӯ Т̣а̄либ, 
кер̣р̣амел ̣л ̣а̄ху ўеж̱хех [Ал ̣л ̣а̄х да озари лицето му]: “Вие (мюсюлманите) имате ли книга?” Има̄м ‘Алӣ отговори: “Нямаме 
нищо освен Книгата на Ал ̣л ̣а̄х и разбирането на (напътените) мюсюлмани.”” Очевидно този х̱адӣс ̱ не ограничава 
разбирането до определена епоха. 
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ученият, великия х ̱а ̄физ ̣, мух ̱аддис ̱ и фак ̣ӣх на земите на Египет ебӯ Ж ̱еа‘фер ̣ Ах ̱мед ибн Мух ̱аммед 
ибн Селя̄ме ибн Селеме ибн ‘Абдуљмелик ељ-Ездӣ ељ-Х ̱аж̱рӣ ељ-Мис ̣рӣ ељ-Х ̱анефӣ, автор на 
много книги, роден в Т̣ах ̱а ̄ в Египет през 239 г. по хиж̱р ̣а. Той е изтъкнат учен по х ̱адӣс ̱ и фик ̣х с 
много книги в тези области. Пътува до Сирия през 268 г. Ебӯ Се‘ӣд ибн Йӯнус казва за него: Той 
е заслужаващ доверие, знаещ, фак ̣ӣх и интелигентен, който не бе заместен [с подобен нему след 
смъртта му].” 

Инша ̄’ал̣л̣а ̄х, скъпия читател ще открие, че тази книга е много всеобхватна и в същото 
време достъпна за разбиране, като в този стил покрива най-важните въпроси свързани с теўх ̱ӣд и 
‘ак ̣ӣда. Приведените в нея категорични доказателства от К̣ур ̣’а ̄на и с ̣ах ̱ӣх ̱ суннета й придават 
изключителна и превъзходна елегантност в задоволяването на нуждата на всеки един отговорен 
човек – било то начинаещ ученик или заблуден, но искрен в своето търсене човек. Също така тя 
представлява важен, надежден, бърз и отлично снабден с нужните препратки източник, на който 
дори и образования човек не може да устои. 
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Непрекъснатия сенед1 [на предаване на текста] до имам̄ ет-̣Та̣ха̱ў̄и ̄: 
 

Автентичността [на предаването] на текста на ељ-‘Ак ̣ӣда ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўиййе до има ̄м ебӯ 
Ж ̱еа‘фер ̣ ет̣-Т̣ах ̱аўӣ е запазена – и слава на Ал ̣л̣а ̄х, ељх ̱амдулилля̄х – чрез непрекъснатите и 
цялостни вериги на предаване на учените. 

Аз я предавам чрез и със разрешението на моя шейх ̣ и баща - сеййидӣ ес-Сеййид Йехйа ̄ 
ибн Мух ̱аммед ибн Се‘ӣд ибн Мух ̱аммед ен-Нӣнеўӣ ељ-Мӯсеўӣ ељ-Х ̱усейнӣ – нека Ал̣л̣а ̄х му 
опрости и издигне неговата степен в Ж ̱еннета – [а по същия начин и чрез същата благородна 
верига от учени я предавам и от сеййидӣ ‘Абдул̣л̣а ̄х ибн ес ̣-С̣иддӣк ̣ и сеййидӣ Ибр ̣а ̄хӣм ибн ес ̣-
С̣иддӣк ̣] а те от своя страна я предават по пътя на ељ-х ̣а ̄физ ̣ ељ-муж̱техид ес-сеййид ебӯ ељ-Фейд̣ 
Ах ̱мед ибн ес ̣-С̣иддӣк ̣ ељ-Г̣ума ̄рӣ ељ-Х ̱асенӣ, Ал̣л̣а ̄х да благослови душата му, по пътя на шейх ̣ ељ-
има ̄м ес-сеййид Мух ̱аммед ибн ес ̣-С̣иддӣк ̣ ељ-Г̣ума ̄рӣ, по пътя на шейх ̣ ељ-има ̄м Мух ̱аммед 
Дуўейда ̄р ̣ ет-Теля̄ўӣ, по пътя на шейх ̣ ељ-ус ̣ӯлӣ Ибр ̣а ̄хӣм ељ-Ба ̄ж̱ӯрӣ, по пътя на ељ-има ̄м ељ-Емӣр 
ељ-Кебӣр, по пътя на ељ-Бедр ̣ ељ-Х ̱афнӣ, по пътя на ељ-‘алля̄ме шейх ̣ ељ-Бедейрӣ, по пътя на шейх ̣ 
Ибр ̣а ̄хӣм ељ-Кур ̣дӣ, по пътя на шейх ̣ С̣афиййуддӣн ељ-К̣аша ̄шӣ, по пътя на ељ-има ̄м ељ-‘алля̄ме 
шейх ̣ еш-Шемс ер ̣-Р̣амлӣ, по пътя на шейх ̣ ељ-има ̄м ељ-фак ̣ӣх Зекериййа ̄ ељ-Енс ̣а ̄рӣ, по пътя на 
има ̄м ељ-х ̱а ̄физ ̣ Ах ̱мед ибн Х ̱аж̱ер ̣ ељ-‘Аск ̣аля̄нӣ, по пътя на ебӯ Хур ̣айр ̣а (синът на х ̱а ̄физ ̣ ез ̱-
З ̱ехебӣ), по пътя на неговия баща ељ-х ̱а ̄физ ̣ ез ̱-З ̱ехебӣ, по пътя на ‘Абур ̣р ̣ах ̱ма ̄н ибн Мух ̱аммед ељ-
Фак ̣ӣх, по пътя на ‘Умер ̣ ибн Табер ̣зад, по пътя на Мух ̱аммед ибн ‘Абдуљба ̄к ̣ӣ, по пътя на ебӯ 
Мух ̱аммед ељ-Ж ̱еўхерӣ, по пътя на Мух ̱аммед ибн ељ-Муз ̣аффер ̣, който каза: ебӯ Ж ̱еа‘фер ̣ ет̣-
Т̣ах ̱а ̄ўӣ ни каза това. 

Също така предавам този текст с непрекъсната верига и иж̱а ̄зе2 до има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ чрез 
други мои учени и шейх ̣ове, между които сеййиди шейх ̣ ‘Абдул̣л̣а ̄х и шейх ̣ сеййидӣ Ибр ̣а ̄хӣм ибн 
ес ̣-С̣иддӣк ̣ ељ-Г̣ума ̄рӣ ељ-Х ̱асенӣ чак до има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ. Също така и чрез шейх ̣ Мах ̱мӯд ер-
Рифа ̄‘ӣ, сеййид ‘Абдул̣л̣а ̄х ељ-Х ̱асенӣ и други със съответните им вериги и предавачи3. А също така 
и някои други вериги на предаване, нека Ал ̣л̣а ̄х ни надбави беракет в тях.  

                                                 
1 Сенед – арабската дума за непрекъсната верига от предавачи. Този метод се използва [със следните цели]:  
1) [Подсигуряване на] правилното придобиване на ислямско познание 
2) Потвърждаване на автентичността на х̱адӣс ̱ или предание [риўа̄йе], разказвачите му, времето в което са живели и 
целостта на самата верига. 
2 Ижа̱з̄е – арабската дума за упълномощаване. Обичайно тя се дава от упълномощени учени на техните ученици при 
завършването на определен раздел или специалност. Тя е аналог на днешните университетски степени и позволителни. 
3 Сенед и иснад̄ са широко застъпени в ‘иљм ељ-х̱адӣс ̱ за да бъде определена автентичността и степенуването на х̱адӣс ̱ите 
на Пророка i, Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветсва него и семейството му. 
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Предварителни условия за изучаването на ‘аки̣д̄а 
 
Има малко предварителни условия, а също така и няколко важни въпроса, които трябва 

да бъдат разбрани преди да пристъпим към текста на ељ-‘Ак ̣ӣда ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўиййе. 
Знай, нека Ал̣л̣а ̄х да те напътства, че служенето [‘иба ̄дет] и покорството [т̣о̄‘а] по 

дефиниция са следствие от придобитото религиозно познание. От което и следва, че познаването 
на религията е задължително условие за точното и правилно служене. 

Семейните традиции, нашият разум или пък личните ни убеждения не винаги са 
източник на надеждно познание съвместимо с ученията на Исляма. Нито пък познанието е нещо 
с което човек се ражда на готово. Казано с прости думи – знанието е нещо, което човек трябва да 
придобие.  

Достатъчни ли са добрите намерения? 
Подчинението чрез което и да било действие на богослужение е непълно дотогава, 

докато то не е придружено от достатъчно познание за това действие. Следователно, за разлика от 
възприетото схващане от много хора, добрите намерения сами по себе си не са достатъчни и 
често водят до неправилни и незавършени действия. 

За всеки отговорен за своите действия човек1 е необходимо изискване да знае 
задължителния минимум религиозно познание свързано с ‘ак ̣ӣда – вярата, намаза, говеенето, 
зекята, хаджилъка и някои други основни правила свързани със сключването на сделки и 
договори, та да може на базата на всичко това той или тя да изградят здрава и чиста вяра, а също и 
правилно да извършват ‘иба ̄дет. Това ни е заповед от Ал̣л̣а ̄х �, която сме длъжни да изпълним. 
Пренебрегвайки придобиването на този задължителен минимум ислямски познания, отговорния 
за своите действие човек е обречен на непрекъснато натрупване на грехове, което от своя страна 
може да доведе до по-нататъшното извършване на още по-големи грехове и най-накрая да доведе 
до нежелани последици на този свят и на отвъдното [а ̄х ̣ир ̣ета]. 

Свещеният К̣ур ̣’а ̄н и Суннета обръщат внимание на това на изключително много места. 
В сӯр ̣а ет-Тех ̱рӣм (66), а ̄йет 6-ти, Ал̣л̣а ̄х � казва думи със смисъл: 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u (#þθè% ö/ ä3|¡à
Ρr& ö/ ä3‹Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9$# äοu‘$yf Ïtø:$#uρ   

Този а ̄йет значи: “О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, 
горивото на който са хората и камъните!” 

Много учени от ехлю-с-сунна ўе-љ-ж̱ема̄‘а обясняват, че този а ̄йет е пряка заповед 
отправена специално към вярващите да защитят себе си и своите семейства чрез придобиването 
на знание и прилагането му на практика. ‘Ат̣а ̄ ибн ебӣ Р̣аба̄х̱ ت обяснява а̄йета със следните 
думи: “Защитата се осъществява чрез придобиване на знание как да извършваме намаза и да 
говеем, как да продаваме и купуваме, и как да се женим и развеждаме.” 

В своите достоверни сборници има̄мите ељ-Бух̣а̄рӣ и Муслим2 предават дълъг х̱адӣс ̱ от 

                                                 
1 Отговорен за своите действия човек – на арабски мукеллеф. Мукеллеф е мъж или жена, който е полово съзрял, 
разумен и е чул за същността на ислямската вяра [основните положения свързани с ислямското убеждение]. За да бъде 
човек държан под отговорност за действията си всички тези условия трябва да бъдат изпълнени едновременно. 
2 Имам̄ ељ-Буха̣р̄и ̄ са двамата водещи учени в ‘иљм ељ-х̱адӣс ت и имам̄ Муслим ت ̱. Те са класифицирали най-
надеждните х̱адӣс ̱и в своите книги.  
Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Ж̱ема̄‘а често използват техните книги за справка, като ги считат за изключително надеждни 
източници, без да омаловажават останалите високо ценени и надеждни трудове на останалите учени по х̱адӣс ̱ и в същото 
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ебӯ Хур̣айр̣а, от който ще цитираме една част: 
“Веднъж, когато Пророкът i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, 

беше в своята джамия, един мъж влезе в нея, отслужи молитва, а после дойде при него i, Ал̣л̣а̄х да 
благослови и приветства него и семейството му, и го поздрави. Пророкът i, Ал̣л̣а̄х да благослови и 
приветства него и семейството му, каза: “Ўе‘алейкумусселя ̄м, върни се и повтори молитвата, 
защото ти не извърши молитва!” Мъжът се върнал, повторил молитвата по същия начин, както и 
първия път, после се върнал при Пророка i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството 
му, беше в своята джамия, и го поздравил. А Пророкът i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и 
семейството му, беше в своята джамия, отново поискал от него да се върне и да извърши 
молитвата, защото той не извършил молитва. Това се случило три последователни пъти – този 
сподвижник извършвал молитва, а Пророкът i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и 
семейството му, беше в своята джамия, му казвал да повтори молитвата. Накрая сподвижника 
казал: “О, Ал̣л̣а̄хов Пророче, кълна се в онзи, който те изпрати с истината, аз не знам по-добър 
начин за извършване на молитвата от това. Научи ме!” И тогава Пророкът i, Ал̣л̣а̄х да 
благослови и приветства него и семейството му, беше в своята джамия, започнал да го учи на 
молитвата в детайли.” Така се предава в ељ-Бух̣а̄рӣ. От този х ̱адӣс̱ могат да бъдат извлечени 
много жизненоважни заключения. Ето някои от тях: 

1. Придобиването на задължителния минимум познания е дълг (т.е. фард̣) за всеки 
отговорен за своите постъпки човек.  

Шейх̣ ељ-х̱адӣс̱ ељ-Х̣ат̣ӣб ељ-Баг̣да ̄дӣ :, Ал̣л̣а ̄х да се смили над него, предава от ‘Алӣ ибн 
ебӯ Т̣а ̄либ, кер̣р ̣амел̣л̣а ̄ху ўеж̱хех [Ал̣л̣а̄х да озари лицето му!], че Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да 
благослови и приветства него и семейството му, казва думи със смисъл: “Търсенето на знание 
е задължение за всеки мюсюлманин.” 

2. Невежеството по всеки начин и във всеки вид и форма е напълно неприемливо и не 
представлява валидно извинение. За отговорният за действията си човек, който не е успял да 
придобие задължителния минимум познание по време на своето съзряване [теклӣф] няма 
извинение, без значение дали такова нехайство е преднамерено или не. Защото такова грубо 
нехайство и невежество са престъпления за които няма извинение и съответно такъв човек 
рискува делата му да бъдат непълни или неправилни. 

За разлика от онова, което много хора са възприели, изрази от рода на “Аз не знам!” или 
“Аз не знаех!” не са валидно извинение поради простата причина, че “Ние сме длъжни да 
знаем!” Всевишният Ал̣л̣а ̄х � в сӯр ̣а ез̱-З̱а ̄рийа ̄т (51), а̄йет 56-ти, казва думи със смисъл: 
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Този а̄йет означава: “Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми 
служат.” 

Този а̄йет ясно показва, че ние сме създадени за да служим на Ал̣л̣а ̄х �. С други думи 
целта на живота ни е да се подчиним на Ал̣л̣а ̄х � и да му се отдадем. Но Ал̣л̣а̄х � не ни е 
повелил просто да му служим, а Той � ни е повелил да го сторим по подходящия начин, 
който е приемлив за Него. 

                                                                                                                                 
време имайки предвид, че единствената безгрешна книга е Свещения К ̣ур̣’а̄н. 
Шестте най-известни сборници по х̱адӣс ̱ са събрани и степенувани от следните праведни учени на Ехлю-с-Сунна ўе-љ-
Ж̱ема̄‘а в тази област: ељ-Бух̣а̄рӣ, Муслим, ет-Тирмиз̱ӣ, ебӯ Да̄ўӯд, ибн Ма̄ж̱е и ен-Неса̄’ӣ ي, Ал ̣л ̣а̄х да е доволен от 
всички тях. 
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Очевидно този подходящ начин е извлечен от [небесно] низпосланото познание и за 
него има предпоставки и условия, които трябва да бъдат изпълнени за да бъде това 
богослужение [‘иба ̄дет] прието. А това може да бъде постигнато единствено чрез точно и 
автентично познание. От отговорният за своите действия се изисква вече да е изпълнил тези 
условия до момента, когато настъпи неговото съзряване и всяко по-нататъшно закъснение 
от негова страна се счита за греховно. 

3. Искреното намерение, доброто сърце, честността, толерантността, 
интелигентността, положението, титлата и т.н. по никакъв начин не са достатъчни за да 
удостоверят като правилен, който и да било акт на богослужение [‘иба̄дет], освен ако човек 
не притежава нужното знание. 

От гореспоменатия достоверен х̱адӣс̱ виждаме, че човекът, на който бе наредено да 
повтори своята молитва [намаз] три пъти бе с̣ах ̱а̄би1 [сподвижник], което само по себе си е едно 
от най-престижните възможни звания. Също така никой не може дори и да се съмнява в 
искреното му намерение, доброто му сърце, неговата честност и т.н. Отгоре на всичко това този 
човек извърши молитвата си [намаз] не само в джамията на Пророка i, Ал̣л̣а̄х да благослови и 
приветства него и семейството му, но и в присъствието на самия него i. Но очевидно всички 
тези фактори не бяха достатъчни за да бъде молитвата му [намаз] правилна. Затова се наложи 
Пророкът i, Ал ̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, да поиска от него да я 
повтори три пъти, а после да го научи как трябва да я изпълнява. 

Този достоверен х̱адӣс̱2 е достатъчен за да опровергае безочливото твърдение на някои 
хора, че щом дадено действие на богослужение [‘иба ̄дет] е придружен от искрено намерение, 
това действие е валидно без оглед на познание. 

К̣а ̄д̣ӣ ‘Иййа ̄д̣3 :, Ал̣л̣а ̄х да се смили над него, казва: “Когато Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да 

                                                 
1 Са̣ха̱б̄и – арабската дума за сподвижник, другар на Пророка i, Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и семейството 
му. 
Най-общото определение за сподвижник е всеки човек, който: 

� имал какъвто и да било контакт с Пророка i, Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, било 
то визуален или слухов, или пък просто се намирал неговото присъствие, било то и само за минута. 

� или пък е бил видян от Пророка i, Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, ако той самия е 
бил неспособен да го види поради слепота или невръстната си възраст. 

� познанието му или неговата богобоязън не оказват влияние по този въпрос. 
� той трябва да е умрял мюсюлманин. 
� неговата възраст по време на срещата му с Пророка i и продължителността на престоя му заедно с него също 

не оказват влияние. 
� непредаването или предаването на х̱адӣс ̱и и тяхното количество също не оказват влияние. 

Всеки един човек, който отговаря на горните условия е с ̣ах̱а̄би в най-общия смисъл на думата. Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Ж̱ема̄‘а 
считат всички с ̣ах̱а̄би за правдиви – ‘удӯљ. Но тяхната правдивост не значи, че всички те са на едно и също ниво в своята 
вяра и своите дела. В действителност сподвижниците ي, Ал ̣л ̣а̄х да е доволен от всички тях, попадат в много различни 
категории, като има̄м ес-Суйӯт̣ӣ изброява единадесет от тях. Правдивостта им означава, че те не биха фалшифицирали 
х̱адӣс ̱, който да припишат на Пророка i, Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му. 
2 Ха̱дис̄ ̱ са̣хи̱х̄ ̱ – с ̣ах̱ӣх̱ означава автентичен. Той е един от двата типа надеждни х̱адӣс ̱а, които служат като довод при 
отсъждане. Другият тип е х̱адӣс ̱ х̱асен. Самите х̱адӣс ̱и с ̣ах̱ӣх̱ от своя страна се делят на два подтипа: мутеўа̄тир и а̄х̱а̄д. 
Х ̱адӣс ̱ мутеўа̄тир е най-надеждния тип х̱адӣс ̱. Той е предаден от толкова голям брой надеждни разказвачи, че практически 
е невъзможно всичките му разказвачи да са се наговорили да го фалшифицират или пък да добавят, да подменят, да 
извадят или да забравят която и да било част от х̱адӣс ̱а. Х ̱адӣс ̱ът а̄х̱а̄д най-често се предава от единични разказвачи. 
3 Ка̣д̄и̣ ̄ ‘Иййад̄ ̣ :, Ал ̣л ̣а̄х да се смили над него, е един от видните изтъкнати учени на Ехлю-с-Сунна. Той е маликийски 
фак ̣ӣх [ислямски правист], ус ̣ӯлӣ [специалист в основополагащите принципи на ислямското право], езиковед и юрист. 
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благослови и приветства него и семейството му, поискал от този човек да стори молитвата си за 
трети път, той не го направил, а вместо това поискал от него i да го научи и Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х 
да благослови и приветства него и семейството му, го научил.” И казва още: “От това се вижда, че 
Пророкът i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, го научил, за да може този 
човек да изпълнява молитвата [намаз] правилно.” 

Друга важна точка, която трябва да запомним е, че много от сподвижниците ي, Ал̣л̣а ̄х 
да е доволен от всички тях, трябваше да усвоят поне задължителния минимум от познания след 
встъпването си в Исляма, защото не всички от тях бяха учени. Също така трябва да имаме 
предвид, че не всички с̣ах ̱а̄ба бяха млади, енергични и високообразовани мъже. Напротив – много 
от тях бяха стари, бедни или неграмотни. И въпреки това, те не само че покриха минимума, който 
се изискваше от тях, а дори често надминаваха очакванията.  

Най-накрая стигаме до заключението, че знанието за религията е измежду най-добрите 
действия на богослужение [‘иба ̄дет] и със сигурност то заслужава всичкото време необходимо за 
неговото придобиване до последната секунда. 

И една от причините за това е х̱адӣс ̱ът на Пророка i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства 
него и семейството му, предаден в достоверните сборници на има̄м ељ-Бух̣а ̄рӣ и има̄м Муслим 
Ал ,ب ̣л̣а ̄х да е доволен от тях, в който се казва по смисъл: 

“Онзи, за когото Ал̣л̣а̄х избере да бъде праведен и успешен, Ал̣л̣а̄х улеснява за него 
придобиването на знание за религията.” 

 

Важността на ‘иљм ет-теўхи̱д̄ 
 

‘Иљм ет-теўх ̱ӣд е най-важния и най-благородния дял от низпосланото знание, защото 
той е онзи дял от познанието, който се занимава с Всевишния Ал̣л̣а ̄х � и неговите имена и 
качества. А те от своя страна заедно с останалите дялове от тази наука съставляват основите на 
ислямската вяра. В сӯр ̣а Мух ̱аммед (47), 19-ти а ̄йет от Свещения К̣ур ̣’а ̄н Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва 
думи със смисъл: 

óΟn=÷æ $$sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) ª!$#  

Този а ̄йет означава: “И знай, че няма друг Бог освен Аллах!” 
Този а ̄йет съдържа ясна заповед. Но забележете, че думата която Всевишния Ал̣л̣а ̄х 

използва в тази заповед не е “Кажи, че няма друг бог освен Ал̣л̣а ̄х!”, а “Знай, че няма друг бог 
освен Ал̣л̣а ̄х!” А знанието изисква търсене. Следователно ние сме длъжни да придобиваме 
познание. 

Съзнателното засвидетелстване на вярата става единствено чрез придобиване на 
съответния дял задължително познание с всичките му основи, условия и правила. 

В сӯр ̣а ̄ ељ-Муж̱а ̄диле (58), а ̄йет 11-ти, Ал̣л̣а ̄х � възхвалява знанието: 

Æì sùö� tƒ ª!$# tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u öΝä3Ζ ÏΒ tÏ%©!$#uρ (#θè?ρé& zΟù=Ïè ø9$# ;M≈ y_u‘yŠ 4 ª!$#uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? ×��Î7yz ∩⊇⊇∪ 

Този а ̄йет означава: “Аллах ще въздигне по степени онези от вас, които вярват и са 
дарени със знание. Сведущ е Аллах за вашите дела.” 

Това е причината поради която Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му, прекарваше толкова дълго време учейки своите сподвижници на ‘ак ̣ӣда и основи 
на вярата, за сметка на запознаването им със законите на религията [фик ̣х]. 

Ебӯ Х ̱анӣфе Нуа‘ма ̄н ибн С̱я̄бит ељ-Кӯфӣ ت, един от най-богобоязливите и праведни 



 25

учени на ехлю-с-сунна ўе-љ-ж̱ема ̄‘а, Ал̣л̣а ̄х да бъде доволен от него, казва: “Знанието относно 
основите на вярата е по-добро и много по-възнаградено отколкото знанието за правилата на 
религията [фик ̣х].” 

От това следва, че познаването на теўх ̱ӣд и вярата в келиме ет-теўх ̱ӣд е 
основополагащата и решаваща база, от която зависи успеха в този живот и в отвъдния [а ̄х ̣ир ̣ета]. 
В сӯр ̣а ељ-Фетх ̱ (48), 13-ти а ̄йет, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

 tΒuρ óΟ©9 .ÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ !$̄ΡÎ*sù $ tΡô‰tFôãr& tÌ�Ï
≈ s3ù= Ï9 #Z��Ïè y™ ∩⊇⊂∪  

Този а ̄йет означава: “А за онези, които не вярват в Аллах и в Неговия Пратеник  
Ние сме приготвили за неверниците пламъци.” 

Нека Ал̣л̣а ̄х предпази всички ни от този пламтящ огън, чрез съхраняването на вярата ни, 
улесни пътя ни към придобиването на знание и сърдечното му прилагане и ни събере под знамето 
на нашия любим пророк Мух ̱аммед i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, 
на Съдния ден. 
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Подготвителни понятия свързани с разбирането на ‘аки̣д̄а 
 

1- Отново към основите. 
Ако ние се стремим към успех в този живот и в отвъдния [а ̄х ̣ир ̣ета], значи е време да се 

завърнем към основите. Свещеният К̣ур ̣’а ̄н и Автентичния Суннет са ключовете към успеха. 
Следователно пътят към успеха е в придобиването на познание от К̣ур ̣’а ̄на и Суннета. 

В сӯр ̣а ез-Зумер (39), а ̄йет 9-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ö≅è% ö≅yδ “ÈθtGó¡o„ tÏ%©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ tÏ%©!$#uρ Ÿω tβθßϑn= ôè tƒ 3 $ yϑ̄ΡÎ) ã�©.x‹ tGtƒ (#θä9 'ρé& É=≈ t7ø9 F{$# ∩∪  

Този а ̄йет означава: “Кажи: “Нима са равни онези, които знаят, и онези, които не 
знаят? Поучават се само разумните хора.” 

Този цитат, наред с много други такива в К̣ур ̣’а ̄на и Автентичния Суннет, е категоричен 
показател колко високо ценено е знанието. 

Още повече в сӯр ̣а Фа ̄т̣ир (35), а ̄йет 28-ми, Ал ̣л̣а ̄х � казва: 

$ yϑ̄ΡÎ) ý øƒs† ©!$# ô ÏΒ ÍνÏŠ$ t6Ïã (#àσ̄≈ yϑn= ãèø9 $# 3  

Този а ̄йет означава: “Боят се истински от Аллах само знаещите сред Неговите 
раби.” 

Знай, нека Ал̣л̣а ̄х те напъти, че липсата на познание за религията е сред основните 
причини за падението на мюсюлманите в наши дни, които страдат от икономически, социални, 
политически и дори сериозни етични и морални проблеми. 

Когато стане въпрос за религия хората са много емоционални, но от емоции, които не са 
подплатени от солидна основа няма полза. Невежеството по отношение на религията при някои 
хора е взело такива огромни размери, че те дори не са способни да прочетат сӯр ̣а ељ-Фа ̄тих ̱а 
правилно или пък не знаят основните положения свързани с молитвата [намаз] и говеенето 
[оруч]. Но дори още по-сериозно и още по-опасно от това е, че някои хора дори не знаят най-
елементарните основи свързани с ислямската ни вяра – т.е. не са запознати с теўх ̱ӣд. 

Ислямът се състои от вяра и от практикуване, той не е нещо, което се получава по 
рождение. 

Ислямът е религия за стари и млади, за мъже и жени, за черни и бели, за деловите хора, 
които нямат никакво свободно време, както и за бездомните хора, които разполагат с всичкото 
време. Той е за всички вярващи в него и в същото време практикуващи неговите принципи. 

Раждането в ислямска среда от родители мюсюлмани, мюсюлманското семейство, 
приятели и т.н. не гарантират нищо. Нито пък автоматически удостояват даден човек с Ислям и 
набожност. 

В действителност развалата и отклоненията [също] се предават чрез средата, 
традициите, приятелите, а понякога дори и чрез семейството. Родителите имат огромна 
отговорност да възпитат своите деца по пътя на Исляма и ако по някаква причина те се провалят, 
те носят отговорност и ще им бъде държана сметка за това. От друга страна след като децата 
достигнат пълнолетие и станат отговорни за своите постъпки, са длъжни да следват правия път и 
да загърбят всяко несъстоятелно нещо [по отношение на религията]. Дори и родителите да са 
внимателни, мили, грижовни или казано просто – добри, но са се отклонили по отношение на 
религията, това положение изобщо не е добро. В действителност това е много опасно положение. 
Ако родителите са далече от ученията на Исляма, то те не са в състояние да бъдат добър модел за 
подражание, нито пък са способни да дадат напътствие или подкрепа на децата си, макар и това 
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да се отрича от някои хора. И как изобщо биха могли да дадат нещо, което те самите не 
притежават? Децата по природа са уязвими същества или казано с други думи – те са продукт на 
своята среда. И отново ще отбележа онова, което вече споменахме, а именно, че добрите 
намерения, щедростта и т.н. чисто и просто не са достатъчни. 

Ние ТРЯБВА да се завърнем към основите, защото много от нас (съзнателно или 
несъзнателно) са израснали с липсата на тези основи. Ако родителите са заблудени или невежи не 
може да очакваме техните деца да бъдат благочестиви учени, освен ако разбира се Ал̣л̣а ̄ховата 
милост не ги избави. Умолявам Всевишния Ал̣л̣а ̄х да избави цялото човечество. 

Единственият лек за тази епидемия е завръщането към основите чрез придобиване на 
необходимото религиозно познание, за да бъдем способни да просветим както себе си, така и 
децата си. И чак тогава, когато приложим това познание с искреност ще бъдем способни да 
живеем в хармония с К̣ур ̣’а ̄на и Суннета. 

Отлагането е друга човешка черта [, която е пречка за просветлението], но ние трябва да 
си отговорим (и въпроса остава отворен): “Докога ще продължаваме да тънем в невежество по 
отношение на религията към която претендираме, че принадлежим?” И как някои хора ще 
отговорят пред Всевишния Ал̣л̣а ̄х на Съдния ден, когато Той ги попита: 

# ¨Lym #sŒÎ) ρ â!% ỳ tΑ$ s% ΝçFö/¤‹ Ÿ2r& ÉL≈ tƒ$ t↔Î/ óΟs9 uρ (#θäÜ‹ÏtéB $ pκÍ5 $ ¸ϑù=Ïã #sŒ$ ¨Βr& ÷Λ äΖä. tβθè= yϑ÷è s? ∩∇⊆∪     

Този а ̄йет означава: “Щом пристигнат, Той ще каже: “Нима взехте за лъжа Моите 
знамения, въпреки че не ги проумявахте?” Или: “Какво сте извършили?”” сӯр ̣а ен-Немл (27), 
84-ти а ̄йет. 

В него Всевишният Ал̣л̣а ̄х ни заповяда да придобием задължителния си дял от 
познанието и ние просто нямаме никаква уважителна причина да забавим или изоставим 
изпълнението на тази повеля. Това заключения съвсем ясно проличава от приведените до 
моменти а ̄йети и х ̱адӣс ̱и. 

Ал̣л̣а ̄х, Всемилостивият, не ни заповяда да се сдобием с всички видове познание. Ако 
сдобиването с всички видове знание беше наше задължение, това щеше да представлява 
изключителна трудност за нас и щеше да бъде отвъд нашите възможности, а Всемилостивият 
Ал̣л̣а ̄х не ни натоварва с нищо, което не сме способни да понесем. 

И отново, това омаловажава всяко извинение1, което отговорният за своите действия 
човек може да приведе, да не постъпва както подобава. 

                                                 
1 Много мюсюлмани бързат и насърчават децата си да постъпват в училища, където се изучават медицински, инженерни 
и фармацевтични специалности, като в същото време пренебрегват изучаването на Шерӣ‘ат под ръководството на учен, 
та дори и под опеката на училище по Шерӣ‘ат. И всичко това под предлог, че така те се опитват да подсигурят своето 
бъдеще и бъдещето на своите любими! Още повече много хора плащат за частни уроци по математика, физика, химия и 
т.н. с парите, които са спечелили с пот на челото, докато нито те, нито подрастващите им деца са способни да четат 
К ̣ур̣’а̄на правилно. И по-този начин, заради острата липса на познание децата им са изложени на сериозен риск да се 
отклонят от правия път. Много от тези родители, дори и да бъдат подканени, не биха похарчили и стотинка за да научат 
децата си как да четат К ̣ур̣’а̄н, да отслужват молитвата [намаз] и да говеят [да държат оруч] правилно. И ще намерят 
милиони оправдания за това. [Изглежда] някои са склонни да забравят, че Ал ̣л ̣а̄х знае всичко и всички, включително и 
онези, които винаги се прикриват зад “добрите намерения” и думата “инша̄’ал ̣л ̣а̄х [ако Ал ̣л ̣а̄х пожелае]”. Но така времето 
си изтича без да се постигне нищо. По тази причина най-често децата стават точно като своите родители, ако не и по-зле. 
И след всичко това, някои родители дори се чудят, защо децата им са се отклонили от правия път и имат толкова лошо 
поведение? Нека Ал ̣л ̣а̄х ни дари всички ни с напътствие и с искрени намерения! 
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Повелителят на правоверните, емӣр ељ-му’минӣн, ‘Алӣ ибн ебӣ Т̣а ̄либ, Ал̣л̣а ̄х да озари 
лицето му [кер ̣р ̣амел̣л̣а ̄ху ўеж̱хех], веднъж казал: “Знанието е по-добро от парите, защото 
знанието те защитава, а парите са защитавани от теб. И знанието управлява, а парите са 
управлявани. И парите намаляват, когато ги употребяваш, а когато употребяваш знанието си за 
да учиш другите наградата ти се увеличава.” 

Вратата на града на познанието има ̄м ‘Алӣ ت, Ал̣л̣а ̄х да е доволен от него, също казва: 
“Винаги, когато спорех с учен побеждавах и винаги, когато спорех с невеж губех.” 

Нека Ал̣л̣а ̄х ни опрости и ни събере в Дженнета заедно с праведния х ̣алӣф и има ̄м на Ехљ 
ељ-Бейт1 и с другите праведни х ̣алӣфи ي, Ал̣л̣а ̄х да е доволен от всички тях, под 

                                                 
1 Ехљ ељ-Бейт [Ехлюљ Бейт] са специално Ехљ ељ-Киса̄’ и техните потомци D, мир над тях. В сӯр̣а ељ-Ех̱за̄б (33), а̄йет 
33-ти, Ал ̣л ̣а̄х � казва: 

$ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# |=Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9$# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø�t7ø9$# ö/ä.t�ÎdγsÜãƒuρ #Z��ÎγôÜs? ∩⊂⊂∪     

Този а̄йет означава: “Аллах иска да отмахне от вас всяка нечистота, о, хора от дома [на Пророка], и напълно да ви 
пречисти.” 
Те се наричат Ехљ ељ-Киса̄’, защото според достоверен х̱адӣс ̱ (предаден от има̄м Муслим: 2424, 4/1883 от ‘А ̄’ише ل, 
също от има̄м ет-Тирмиз̱ӣ: 3787, 5/663 от ‘Амр̣ ибн ебӣ ‘Аляме ت, също от има̄м Ах̱мед в неговия Муснед: 6/292, 298, 
304 от умм Селеме ل, също от има̄м ет̣-Т̣абер̣а̄нӣ: 3/54, има̄м ељ-Х ̱а̄ким: 3/147, има̄м ибн Х ̱ибба̄н:15/433, има̄м ељ-
Бейхак ̣ӣ: 2/152 и много други), когато този а ̄йет беше низпослан Пророкът i, [Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му] беше в къщата на умм Селеме ل. [Тогава] той i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството 
му, извика Фа ̄т̣има ل, Х̱асен ت и Х̱усейн ت пред себе си и има ̄м ‘Али  :зад себе си, покри ги с парче от дреха и каза ت ̄
“О, Ал̣л̣а ̄х, това са членовете на семейството ми, о, Ал̣л̣а ̄х, премахни от тях скверността и ги стори пречистени и 
благородни!” Тогава умм Селеме ل, Ал̣л̣а ̄х да е доволен от нея, каза: “Може ли да се присъединя към тях, о, Пророче на 
Ал̣л̣а ̄х?” А Пророкът i, [Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му] отговори: “Остани на мястото си и ще 
бъдеш на добро.” 
И така Ехљ ељ-Бейт са нашите [повелители] сеййид ‘Алӣ, сеййде Фа̄т̣има, Х ̱асен и Х ̱усейн и техните потомства, а същи и 
родът на ‘Алӣ, родът на Ж̱еа‘фер̣, родът на ‘Ак ̣ӣљ, родът на ‘Абба̄с и техните потомства. 
Обичта към Ехљ ељ-Бейт, уважението към тях, подкрепата и предаността към тях са изключително важни. Нека Ал ̣л ̣а̄х 
почете всички тях. В сӯр̣а еш-Шӯр̣а̄ (42), а̄йет 23-ти, Ал ̣л ̣а̄х � казва: 

≅ è% Hω ö/ä3 è=t↔ ó™r& Ïµø‹ n=tã #·�ô_ r& āω Î) nο ¨Š uθyϑø9$# ’ Îû 4’ n1 ö�à)ø9$# 3   

Този а̄йет означава: “Кажи [о, Муха̱ммед]: “Не искам от вас отплата за това, а само любов към ближните.”” 
Има̄м Муслим предава в достоверния си сборник под номер 2408, 4/187 3, от Зейд ибн Ерк ̣ам ت, Ал ̣л ̣а̄х да е доволен от 
него, следното: “Един ден, когато бяхме близо до извор наречен Х̣умм, разположен между Мекка и Меди ̄на, Пророкът i, 
[Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му] стана и ни стори проповед. Той възхвали Ал̣л̣а ̄х и ни поучи, а 
после каза: “О, хора, аз съм човек, който очаква вест от своя Господар. И аз оставям сред вас две огромни отговорности. 
Първата е Книгата на Ал̣л̣а ̄х – изпълнявайте я и се придържайте здраво към нея.” След което, Пророка i, [Ал̣л̣а ̄х да 
благослови и приветства него и семейството му] подкани хората към осланяне върху Книгата на Ал̣л̣а ̄х, а после каза: “…и 
Ехљ ељ-Бейт. [И също ви повелявам] заради Ал̣л̣а ̄х да помните [да се грижите] за Ехљ ељ-Бейт!” И той i повтори това 
изречение три пъти.” 
Обърнете внимание, че някои хора представят като х̱адӣс ̱ думите: “Оставям сред вас Книгата на Ал̣л̣а ̄х и моя Суннет.” 
Бъдете предпазливи по отношение на този х̱адӣс ̱, защото той е изключително слаб. Още повече, че много от учените по 
х̱адӣс ̱ са определили [някои от] неговите разказвачи като лъжци и фалшификатори. Този х̱адӣс ̱ относно Суннета е 
предаден от ељ-Х ̱а̄ким в неговия сборник ељ-Мустедр̣ак по пътя на ибн ебӣ ’Уўейс от баща му от С ̱еўр̣ от от Зейд от 
‘Икриме от ибн ‘Абба̄с. Но ибн ебӣ ’Уўейс и баща му не са надеждни предавачи и са фалшификатори. [За повече 
подробности] вижте Техз̣ӣб ељ-Кема̄љ на ељ-има̄м ељ-х̱а̄физ̣ ељ-Миззӣ и Шер̣х̱ С ̣ах̱ӣх̱ ељ-Бух̣а̄рӣ, том “Въведение”/391 на 
ељ-има̄м ељ-х̱а̄физ̣ ибн Х ̱аж̱ер̣. Също така сред учените, които окачествяват въпросните разказвачи като “слаби и 
ненадеждни” е има̄м ен-Неса̄’ӣ. По същия начин ги характеризира и ибн ебӣ Х ̱а̄тим ер-Ра̄зӣ в своята ељ-Ж̱ер̣х̱ ўет-Те‘дӣљ 
фӣ ‘Иљм ељ-Х ̱адӣс ̱. Други учени, които също споменават тяхната ненадеждност са ељ-Ля̄лика̄’ӣ, ес ̣-С ̣иддӣк ̣, ибн Му‘ӣн, 
ибн Х ̱ибба̄н и т.н. Дори самият има̄м ељ-Х ̱а̄ким след като споменава този х̱адӣс ̱ в своята книга, добавяйки към него още 
една слаба верига, го определя като слаб и пояснява, че слабостта му е изключително голяма.  
В завършек: Някои невежи, хора на нововъведенията и отклонили се от правия път смятат, че целта от достоверния х̱адӣс ̱ 
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предводителството на нашия любим Пророк i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му. 

2 – Видовете познание 
Познанието за религията попада в различни категории: знанието за Теўх ̱ӣд, знанието за 

правилата в религията [Фик ̣х], знанието за Х ̱адӣс ̱, знанието за тълкуване на К̣ур ̣’а ̄на [Тефсӣр] и 
т.н. 

Знанието за Теўх ̱ӣд е най-доброто и най-благородното от всички видове знания в 
Исляма, защото то изяснява кое подобава на Всевишния Ал̣л̣а ̄х и кое е невъзможно да бъде негово 
качество, а също и кое подобава и кое е невъзможно по отношение на неговите пророци D, над 
тях и над нашия Пророк да бъдат благослова и приветствията.  

Има ̄м ебӯ Х ̱анӣфе : казва: “Теўх ̱ӣд е фик ̣х ељ-’екбер ̣.” – “Науката Теўх ̱ӣд е най-големия 
фик ̣х [най-голямото познание, разбиране].” 

Също така самия Теўх ̱ӣд бива две категории. Първата от тях е задължителна за всеки 
отговорен за своите действия човек [мукеллеф]. Всеки мукеллеф е длъжен да усвои тази 
категория, тъй като тя е най-важния вид познание. Но наред с това той не трябва да пренебрегва 
задължителното познание свързано с основните правила в религията [извършването на 
молитвата-намаз, говеенето-оруч, даването на милостиня-зекят, и извършването на 
поклонението-хадж]. 

Задължителният дял [фард̣ ‘айн], който е свързан с Теўх ̱ӣд, включва вярата в Ал̣л̣а ̄х, 
неговите ангели [меля̄’икета], неговите книги [кутуб], неговите пророци [р ̣усуљ], последния ден 
[йеўм ељ-а ̄х ̣ир], съдбата [к ̣адер ̣] и подобните на тях. 

Втората категория Теўх ̱ӣд е онази, която е задължение върху общността като цяло 
[фард̣ кифа ̄йе]. Нарича се задължение върху общността, защото ако част от мюсюлманите 
притежават това познание, задължението отпада от останалите. То включва в себе си изучаване 
на доказателствата за принципите на вярата, базирани на К̣ур ̣’а ̄на, х ̱адӣс ̱ите и разума, за да може 
по този начин да бъдат разобличавани твърденията [измислиците] на отклонените и заблудените 
хора. 

Първата категория Теўх ̱ӣд, т.е. задължителната, се дели на две подкатегории. Първата 
подкатегория е свързана с правилното познаване на Ал̣л̣а ̄х �, неговия Пратеник i, Ал̣л̣а ̄х да 

                                                                                                                                 
приведен от има̄м Муслим, който ясно показва авторитета и тежестта на Ехљ ељ-Бейт, е да анулира Суннета! Затова нека 
всички знаят, че следването на Суннета е заповядано директно и направо в Свещения К ̣ур̣’а̄н. В сӯр̣а ен-Ниса̄’(4), а̄йет 80-
ти, Ал ̣л ̣а̄х � казва: 

 ¨Β ÆìÏÜãƒ tΑθß™§�9$# ô‰ s)sù tí$ sÛ r& ©! $# (   

Което значи: “Който се покорява на Пратеника, вече се е покорил на Аллах.” 
Също така в сӯр̣а ељ-Х ̱ашр̣ (59), а̄йет 7-ми, Всевишният Ал ̣л ̣а̄х казва: 

!$ tΒuρ ãΝä39s?#u ãΑθß™§�9$# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒuρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψtã (#θßγtFΡ $$ sù 4  
Което значи: “И каквото Пратеника ви даде, вземете го! А каквото ви забрани, оставете го!” 
Тези а̄йети наред с много други ясно показват ключовата роля на Суннета. 
А от своя страна значението на достоверния х̱адӣс ̱ предаден от има̄м Муслим и други, е указание за повелята на Пророка 
i, Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, да се придържаме здраво и да следваме Свещения К ̣ур̣’а̄н и 
стъпките на потомците на Пророка i, [Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му] защото те са известни с 
богобоязън, познание и стриктно придържане и следване на Суннета на своите предшественици. 
Именно следването на този достоверен х̱адӣс ̱ е истинско следване на Суннета. Лицемерите [муна̄фик ̣ӣн] и техните 
последователи се стремят да унищожат Ехљ ељ-Бейт и тяхната роля, подменяйки х̱адӣс ̱а за тяхната роля, а също 
измисляйки и фалшифицирайки най-различни сведения за да ги изолират, въпреки ясната забрана на Пророка i, [Ал ̣л ̣а̄х 
да благослови и приветства него и семейството му] за това. 



 31

благослови и приветства него и семейството му, и твърдото убеждение в тях отвъд всякакво 
съмнение. Това познание, придружено с вярата в него и произнасянето на свидетелството за 
вярата - шеха ̄дет, поне веднъж в живота, превръща отговорния за своите действия човек в 
мюсюлманин, при положение, че той не нарушава своя Теўх ̱ӣд чрез своите вярвания, чрез своите 
думи или чрез своите дела.  

Втората подкатегория Теўх ̱ӣд е свързана с Ал̣л̣а ̄ховите пратеници [р ̣усуљ], ангели 
[меля̄’икета], книги [кутуб] и т.н. 

Когато отговорния за своите действия човек придобие задължителния дял познание за 
религията [от Теўх ̱ӣд и от Фик ̣х] той вече е способен да различи х ̱аля̄љ – позволеното, от х ̱ар ̣а ̄м – 
непозволеното. В раздел “Знанието предхождащо казването или извършването на дело” ељ-има ̄м 
ељ-Бух ̣а ̄рӣ казва: “Придобивайки задължителния дял познание за религията, човек става способен 
да разграничи позволеното от непозволеното, приемливото от неприемливото, доброто от 
лошото.” 

За да бъде даден акт на служене [‘иба ̄дет] валиден и правилен, човек трябва да има 
правилно познание за Ал̣л̣а ̄х и правилната вяра. Има ̄м ебӯ Х ̱а ̄мид ељ-Г̣аза ̄лӣ : казва: “Служенето 
на Ал̣л̣а ̄х е валидно единствено след като човек е придобил правилно познание за Ал̣л̣а ̄х.” 

От тук разбираме, че ако даден мукеллеф се сдобие с това познание, той ще знае как да 
служи на Ал̣л̣а ̄х правилно. А прилагайки това знание на практика, той ще може да се сдобие с 
наградата на Съдния ден. 

3 – Условия за придобиването на знание 
(А) 

Най-важното условие за придобиването на знание е искреността към Ал̣л̣а ̄х �. Ако 
човек, който е мукеллеф придобие познание за показ пред другите, тяхното признание или 
каквато и да била друга земна облага, той или тя извършват грях по този начин и завършекът им е 
сред губещите. В сӯр ̣а ељ-Иср ̣а ̄’ (17), а ̄йет 37-ми, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

Ÿωuρ Ä·ôϑs? ’Îû ÇÚö‘F{$# $·m t� tΒ ( y7̈ΡÎ)  s9 s− Ì� øƒrB uÚö‘F{$# ∅s9 uρ x8 è= ö6s? tΑ$t6Ågø:$# ZωθèÛ ∩⊂∠∪     

Този а ̄йет означава: “И не върви по земята с надменност! Ти нито ще пробиеш 
земята, нито ще се въздигнеш колкото планините.” 

(Б) 
Второто условие е да осъзнаем факта, че знанието е много важно и заслужва всичкото 

необходимо време за неговото придобиване, но също така трябва да имаме предвид, че това не 
винаги става лесно. Най-големите ислямски учени са пътували надълго и нашироко, прекосявали 
са огромни разстояния, отделяли са много от своето време и то в епохи, когато не са 
съществували нито автомобили, нито самолети, нито влакове, нито телефони, нито компютри, за 
да проследят дори и един х ̱адӣс ̱. Те яздели своите камили или ходели пеша в продължение на 
месеци, прекосявали пустини, реки и различни страни за да разберат отговора на даден въпрос 
или пък да усвоят една глава от дадена наука. 

Затова ибн Рисля̄н 6, както и много други учени са казали: “Ако даден човек не може 
да намери учител там където живее, нека отиде там, където ще намери.” 

В сӯр ̣а ет-Теўбе (9), а ̄йет 122-ри, Всевишният Ал ̣л̣а ̄х казва: 

Ÿωöθn= sù t� x
tΡ ÏΒ Èe≅ä. 7πs% ö�Ïù öΝåκ ÷]ÏiΒ ×π x
Í← !$ sÛ (#θßγ¤)x
tG uŠÏj9 ’Îû ÇƒÏe$!$# (#ρ â‘É‹ΨãŠÏ9 uρ óΟßγtΒöθs% #sŒ Î) (#þθãè y_ u‘ öΝÍκ ö� s9 Î) óΟßγ̄= yès9 

šχρâ‘x‹ øts† ∩⊇⊄⊄∪     
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Този а ̄йет означава: “Ако по една част от всяка тяхна група се заеме с изучаване на 
религията, за да увещава народа си, когато се върне при него, те ще се предпазят!” 

А има ̄м ет-Тирмиз ̱ӣ предава, че Пророка i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му, казва: 

�� ��� ���	
 �� ا��� ا� 
	��� �� � ا� ��� ���� ��� ��
Който поеме път в търсене на знание, Ал̣л̣а̄х улеснява за него път към Ж ̱еннета. 

(В) 
Третото условие е да придобием това знание от човек, който го притежава, защото 

човек, който не притежава знание просто няма как да научи и другите. 
Има ̄м Муслим предава, че ибн Сӣрӣн :, който беше та ̄би‘ӣ, казва: “Това знание е 

религия, затова бъдете много внимателни от кого ще вземете своята религия!” 
Затова учителят трябва да отговаря на три условия: да бъде знаещ, да бъде компетентен 

и да бъде правдив. Също така сред важните характеристики на учителя е да бъде упълномощен 
чрез иж̱а ̄зет [пълномощно с непрекъсната верига до автора на съответния източник].  

Следователно знанието трябва да бъде придобито от учените, а не просто от страниците 
на книгите. За нещастие в наши дни наблюдаваме катастрофалното, изключително опасно и 
широко разпространено явление, когато даден невежа, който не е получил каквото и да било 
знание или пък е получил само частично познание, след като прочете някои книги от други хора 
се самопровъзгласява за шейх ̣, учител или лектор, започва да говори пред широката публика и да 
издава фетви.  

Тези хора се наричат “с ̣ух ̱уфӣ” от арабската дума “с ̣ух ̱уф”, която значи страници, 
листове. Такива хора са способни да навредят както на себе си, така и на другите. Затова има ̄м 
‘Абдуљ‘азӣз ет-Тунӯх ̣ӣ 6, наред с други учени от Ехлю-с-Сунна, казва:  

���  " ���� �� #$%  
“Недей да придобиваш знанието си от с ̣ух ̱уфӣ!” 
А други по-съвременни учени казват: 

  ا,+$*�� ()�' ا&��� ��
“Когато с ̣ух ̱уфӣ се провъзгласи за шейх ̣ – това е катастрофа!” 
Има много причини за това. Ето и някои от тях. Когато човек не притежава достатъчно 

познание той не може да разграничи дали книгата, която чете е добра или лоша. Също така той 
няма как да попита самата книга за нещо неясно, което не е разбрал, а книгата да му отговори. 
Също така дори учените е възможно да допуснат правописни грешки и да запишат в книгите си 
невярно изречение, което не са възнамерявали да напишат. Също така понякога дори самите 
учени стават жертва на бруталността на хората на злите нововъведения, които умишлено 
поставят грешки в техните книги [по време на преписването или отпечатването]. 

И в допълнение към всичко споменато е и пряката заповед на Всевишния Ал̣л̣а ̄х, да 
търсим знанието от хората, които го притежават. В су ̄р ̣а ен-Нех ̱љ (16), а ̄йет 43-ти Той � казва: 

#þθè= t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ø.Ïe%!$# β Î) óΟçGΨä. Ÿω tβθçΗ s>÷ès? ∩⊆⊂∪     

Този а ̄йет означава: “Питайте притежаващите знание, ако вие не знаете!” 
В завършек ще споменем думите на шейх ̣ ељ-х ̱адӣс ̱ ељ-Х ̣ат̣ӣб ељ-Баг̣да ̄дӣ :, Ал̣л̣а ̄х да се 

смили над него: “Знанието се придобива от устата на учените, а не от страниците на книгите.” 
А праведният учен и еўлийа ̄’ на Ал̣л̣а ̄х ес-сеййид Енес ибн Се‘ӣд ен-Нӣнеўӣ :, Ал̣л̣а ̄х да 

се смили над него, казва: 
  "ا,678ر 0 " ا,+5ور 0 ا/.�-"و "ا,2	اس 0 " ا,	اس 0 ا/.�-"
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“Знанието е в умовете, а не в страниците.” И също: “Знанието е в сърцата, а не в 
редовете.” 

(Д) 
Четвъртото условие за онези, които искат да придобият знание е да съблюдават 

правилно поведение спрямо своите учители. Поради тази причина има ̄м еш-Ша ̄фи‘ӣ ت 
обръщаше изключително внимателно страниците на книгите в присъствието на своя учител – 
има ̄м Ма ̄лик ت. Всичко това е показател за добрия характер и високата нравственост, която ние 
мюсюлманите притежаваме. Също така, това е признак за уважението, което изпитваме към 
другите хора, особено към хората притежаващи знание. 

В достоверен х ̱адӣс ̱ предаден от ељ-Бух ̣а ̄рӣ и Муслим се предава, че веднъж Пророкът 
i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, каза на своите сподвижници: 
“Станете и посрещнете своя сеййид [господар, знатен] Се‘ад!” Пророкът i [Ал̣л̣а ̄х да благослови 
и приветства него и семейството му] нарече големия сподвижник Се‘ад ибн Му‘а ̄з ̱ сеййид, което 
значи господар, защото той ги учеше и в сравнение с тях той им беше като господар.  

Това поведение съдържа много ползи и не на последно място – това е суннета на най-
великия учител на добър нрав, който човечеството някога е имало – нашия любим Пророк i, 
Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му. Той i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и 
приветства него и семейството му, учеше хората, а после ги упълномощаваше да учат другите и 
т.н. 

В сӯр ̣а ељ-К̣алем (68), а ̄йет 4-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х описва превъзходния характер на 
Пророка i [Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му] така: 

y7̄ΡÎ) uρ 4’n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠÏàtã ∩⊆∪     

Този а ̄йет означава: “Ти наистина имаш велик нрав.” 
(Е) 

Петото условие [към ученика] е да бъде скромен и вежлив. Искреността трябва да бъде 
съпроводена със скромност и смирение. Това е един от признаците на знанието, защото колкото 
повече знае човек, толкова по-скромен става. Но фалшивото показване на смирение за да бъдат 
хората подмамени от него е грях. 

Затова знай, Ал̣л̣а ̄х да ни напъти и мен и теб, че дългата брада, плавното говорене, 
обличането според Суннета и т.н. не винаги са признак за знание. От друга страна много от 
хората в наши дни, които застават на трибуните, имат високо положение в общността, говорят 
пред публика и т.н. – самите те са невежи. По този начин заблуждават както самите себе си, така и 
другите хора. 

Има още много условия, но първото и най важно от тях е знаещият човек да прилага 
знанието си на практика и да постъпва според наученото. 

Има ̄м ељ-Ж ̱унейд ељ-Баг̣да ̄дӣ1 :, Ал ̣л̣а ̄х да се смили над него, казва: “Огромно 

                                                 
1 Имам̄ ељ-Жу̱нейд ељ-Багд̣ад̄и,̄ Ал ̣л ̣а̄х да разстеле милостта си над неговата душа, е учен от школата на ебу ̄ С ̱еўр̣ във 
фик ̣х. Той бе от онези последователи [та̄би‘ӣн] живели в първите три поколения, който събра в себе си знанието и 
неговото приложение и който се бори против нововъведенията [бид‘ат]. Той също е известен и като шейх̣ ес ̣-с ̣ӯфиййе 
[шейх̣ът на с ̣ӯфиите], което е показател за високото му положение сред благочестивите и праведни учени по тес ̣аўўуф, 
които стриктно се придържаха към К ̣ур̣’а̄на и Суннета.  
[Тес ̣аўўуф или] с ̣ӯфизъм е термин, който описва положението на их̱са̄н. В достоверен х̱адӣс ̱ предаден от има̄м Муслим, 
Пророкът i, Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, казва: “Их ̱са ̄н е да служиш на Ал̣л̣а ̄х все едно го 
виждаш, и макар да не го виждаш – Той наистина те вижда.” Пророкът i [Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и 
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противоречие е това, че някои хора притежават знание, но не го прилагат на практика, а вместо 
това извършват огромни грехове. Но още по-лошо от това е човек, който се дави в невежество да 
претендира, че е благочестив.” 

4 – Свобода на словото и нравствени отговорности 
За всеки мюсюлманин е запазена и гарантирана свобода на словото. На всеки 

мюсюлманин е заповядано да казва, да следва и да прилага истината. В действителност в Исляма 
личните права се възприемат повече като задължение. Човек е длъжен да казва истината, а не 
само да претендира за нея. Задължение за всеки един отделен мюсюлманин е да действа и да 
заяви открито своите опасения, ако той смята, че принципите на вярата биват нарушавани. 

В сӯр ̣а ен-Нех ̱љ (16), а ̄йет 90-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

* ¨βÎ) ©!$# ã�ãΒù'tƒ ÉΑô‰ yèø9 $$Î/ Ç≈|¡ômM} $#uρ Ç› !$tGƒÎ) uρ “ ÏŒ 4†n1 ö� à)ø9$# 4‘ sS÷Ζ tƒuρ Ç tã Ï!$ t±ós x
ø9 $# Ì� x6Ψßϑø9 $#uρ Ä øöt7ø9 $#uρ 4 
öΝä3ÝàÏè tƒ öΝà6̄= yès9 šχρã� ©.x‹ s? ∩⊃∪     

Този а ̄йет означава: “Аллах повелява справедливост и благодетелност, и раздаване 
на роднините, и възбранява покварата и злото, и престъплението. Наставлява ви Той, за 
да се поучите.” 

Тогава става ясно, че всеки е длъжен да извършва добро и да страни от злото, и 
постъпвайки така той бива защитен. 

В сӯр ̣а А̄ли ‘Имр ̣а ̄н (3), а ̄йет 110-ти, Ал̣л̣а ̄х � казва: 

öΝçGΖ ä. u� ö�yz >π ¨Βé& ôMy_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ÷ß∆ ù's? Å∃ρã�÷è yϑø9 $$Î/ šχöθyγ÷Ψs?uρ Ç tã Ì�x6Ζßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3  

Този а ̄йет означава: “Вие сте най-добрата общност, изведена за хората. 
Заповядате доброто и забранявате злото, и вярвате в Аллах.” 

А в сӯр ̣а А̄ли ‘Имр ̣а ̄н (3), а ̄йет 104-ти, Ал̣л̣а ̄х � казва: 

 ä3tFø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé& tβθããô‰ tƒ ’n<Î) Î� ö�sƒø:$# tβρã�ãΒù'tƒuρ Å∃ρã� ÷èpRùQ $$Î/ tβöθyγ÷Ζ tƒuρ Ç tã Ì� s3Ψßϑø9 $# 4 y7Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ 

šχθßsÎ= ø
ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪     

Този а ̄йет означава: “И нека сред вас има общност, която зове към благото и 

                                                                                                                                 
семейството му] споменава състоянието на их̱са̄н в дълъг и всеизвестен х̱адӣс ̱, като високо положение, което се постига 
след степените на Исля̄м и Ӣма̄н. В същността си тес ̣аўўуф представлява положението на знаещ, отдаден, искрен и 
богобоязлив мюсюлманин, който служи на Ал ̣л ̣а̄х � според стриктните предписания на К ̣ур̣’а̄на, достоверния Суннет, 
Иж̱ма̄‘ и изказванията на с ̣ах̱а̄ба, докато в същото време сърцето му е чисто и освободено от всякакви земни облаги. 
Титлата ес ̣-с ̣ӯфӣ се добавя към имената на онези учени, които са били знаещи, почтени и богобоязливи. Сред тях са 
Суфйа̄н ес ̱-С ̱еўрӣ, ‘Абдуљк ̣а̄дир ељ-Ж̱ейла̄нӣ, Ах̱мед ер-Рифа̄‘ӣ, ен-Нек ̣шибендӣ, ебӯљ-Х ̱асен еш-Ша̄з̱илӣ, има̄м ен-Неўеўӣ 
и други като тях, нека Ал ̣л ̣а̄х да бъде доволен от всички тях. Всеки, който предявява претенции, че е с ̣ӯфӣ, но в същото 
време не е придобил задължителния дял познание и не изпълнява задължителните ‘иба̄дети в съответствие с К ̣ур̣’а̄на и 
Суннета и/или не е изпълнил условията на Исля̄ма, Ӣма̄на и Их̱са̄н така, както са описани във въпросния х̱адӣс ̱, [в 
действителност] не е достигнал състоянието на их̱са̄н и претенциите му са фалшиви. 
Ељ-има̄м ељ-х̱а̄физ̣ ен-Неўеўӣ ت, Ал ̣л ̣а̄х да е доволен от него, в книгата си ељ-Мек ̣а̄с ̣ид” казва: “Правилата на тес ̣аўўуф 
[суфизма] са пет: страх от Ал ̣л ̣а̄х и наяве и в усамотение; придържане към Суннета на думи и дела; независимост 
[самостоятелност] от творенията на Ал ̣л ̣а̄х при всяко положение; задоволство и благодарност към Ал ̣л ̣а̄х и в добри и в 
лоши времена; отдаденост на Ал ̣л ̣а̄х без значение от обстоятелствата и ситуацията.” Нека Ал ̣л ̣а̄х дари всички ни с искрено 
придържане към неговата религия. 
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заповяда доброто, и забранява злото! Тези са сполучилите.” 
Също така Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, казва: 

“Който от вас види нещо порицано [зло, неправилно] да го промени с ръката си. Ако не може – да го 
промени с езика си. Ако не може да го промени със сърцето си. И това е най-слабата вяра.” 

Има ̄м ебӯ ‘Алӣ ед-Дек ̣к ̣а ̄к ̣ 6, велик мюсюлмански учен, който живее през пети век по 
хиж̱р ̣а казва: “Онзи, който задържа [не помага за] истината [т.е. заповядването на доброто – 
ме‘р ̣ӯф – и забраняването на злото – мункер ̣] е мълчалив дявол [шейт̣а ̄н].” 

От това разбираме, че заповядването на доброто и забраняването на злото е задължение 
за всеки отговорен за действията си човек. 

А то от своя страна се състои от четири съставни части: 1) заповядване на добрините на 
самия себе си, 2) забраняване на злините на самия себе си, 3) заповядване на добрините на 
другите, 4) забраняване на злините на другите. И всички това едновременно. Отговорният за 
действията си човек [мукеллеф] трябва да изпълни всички тези съставни части без да пропуска 
никоя от тях. За разлика от онова, което много хора мислят, че човек трябва да възпита първо 
себе си в заповядването на добрините [и забраняването на злините], правилното е, че той трябва 
да стори това, едновременно приканвайки и другите към същото. 

В достоверен х ̱адӣс ̱ Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството 
му, ни повелява да поднесем съвета си към своя брат мюсюлманин, но да го сторим в рамките на 
добрия нрав  и нужното знание. 

Отговорният за своите действия човек, който е придобил задължителния дял познание е 
длъжен да постъпва съобразно него, но да не прекрачва границите на познанието си. Защото 
както във всяко едно научно поле, така и в религията единствено на компетентните лица е 
позволено да тълкуват текстовете1 [нес ̣с ̣], да издават постановления2 [фетўа ̄] или какъвто и да 
било друг вид отсъждане. 

С други думи навлизането във въпросите на религията винаги трябва да се оставя на 
учените, специалисти в областта или на съответното вещо лице, защото всяко становище, което 
не е твърдо базирано върху познание не само, че може да бъде подвеждащо и измамно, но също 
може да доведе въвлечените страни до много лоши и греховни последици. 

Вещите лица винаги са добре дошли да споделят ценните си мнения, но единствено в 
рамките на областта в която са компетентни. Свободата на словото е гарантирана за всички 
мюсюлмани дотогава, докато тя не стане източник на отклонение и на заблуда. 

Много дръзки и високомерни хора [които по подразбиране са и невежи] са убедени в 
правото си да се месят при всяка една ситуация, предизвиквайки хаос, объркване и вреда. Те 
вредят на себе си и на околните си, водени от своето невежество или своето его, или пък и двете 
едновременно. Учените казват: “Ако онези, които не знаят не изразяват мнение, тогава няма да 
има никакво разногласие.” 

И това е жизнено важно именно сега, повече от когато и да било, поради нарасналото 
невежество сред нас. Затова ние трябва да сме изключително внимателни, да не прекрачваме 
рамките на своята компетентност само защото чувстваме, че сме прави. Чувствата, 
необоснованите становища и безпочвените приказки не винаги са надежден източник на знание. 

Ал̣л̣а ̄х � ни е дарил с език, който е огромно благо за нас, но в същото време погрешното 

                                                 
1 Несс̣ ̣– арабската дума за текст. Обикновено означава К ̣ур̣’а̄ничен а̄йет или достоверен х̱адӣс ̱. 
2 Фетўа ̄– религиозно становище, решение или отсъждане. 
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му използване и злоупотребата с него може не само да отклони и да доведе до грях, но също и да 
предизвика огромно наказание. Примери за греховете на езика са злословенето [г̣ӣбе], 
разнасянето на злословието [немӣме], говорене без нужното знание и подобните на тях. Да се 
изразява становище без нужното познание е изключително опасно поведение, което за 
съжаление е много разпространено в наши дни. Знай, нека Ал̣л̣а ̄х да ни напътства и нас и теб, че 
злоупотребата с езика е изключително опасна, дори е възможно да превърне мюсюлманина във 
вероотстъпник [мур ̣тед]. 

В достоверен х ̱адӣс ̱ предаден от ељ-Бух ̣а ̄рӣ и Муслим чрез ебӯ Хур ̣айр ̣а ي, Ал̣л̣а ̄х да е 
доволен от всички тях, Пророкът i, Ал ̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, 
казва:  

  =+�A أو �?ا ����� ا<�	 ا=6م و ��� �;�� ن9 ��
“Който вярва в Ал̣л̣а̄х и в Последния ден да каже добро или да замълчи!” 
А също има ̄м ет-Тирмиз ̱ӣ ت, Ал ̣л̣а ̄х да се смили над него и да бъде доволен от него, 

предава, че Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, казал на 
великия сподвижник Му‘а ̄з ̱ ибн Ж ̱ебељ ت:  

�Bو CD� Eسا� F -�B6G5 ا" ا/����� �6م وH�+I -�J8,أ  
Което значи: “Наистина онова, което ще накара хората да паднат по лицата си [в огъня 

на Ада] на Съдния ден е онова, което са пожънали собствените им езици.” 
Има ̄м ебӯ Х ̱а ̄мид ељ-Г̣аза ̄лӣ :, Ал ̣л̣а ̄х да го помилва, казва: “Езикът е велик дар от Ал ̣л̣а ̄х, 

но въпреки малкия му размер – престъпленията му са огромни!” 
Човек може да изрича думи възхваляващи Ал̣л̣а ̄х � за които да спечели награда. От друга 

страна той може да изрече една едничка дума, която да го изкара извън Исляма и така да загуби 
наградата за всичките си добре дела, извършени преди това. 

В достоверен х ̱адӣс ̱ предаден от ељ-Бух ̣а ̄рӣ и Муслим ب, Ал̣л̣а ̄х да е доволен от тях, 
Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, отговорил на 
сподвижник, който попитал за най-добрия измежду мюсюлманите: 

  ا/��8- �� ��- ا/��8�6ن �� ,�L�8 و �5ه
Което значи: “Онзи мюсюлманин от чиято ръка и език другите мюсюлмани са в 

безопасност.” 
По тази причина Исляма набляга върху прилагането на високи нравствени и морални 

ценности, като предпазна мярка, която да защити обществото от отклонение и разруха. И накрая 
ще отбележим, че Исляма гарантира свобода на словото на всеки мюсюлманин и мюсюлманка, 
докато той или тя не нарушават по този начин правата и свободите на другите. 

В сӯр ̣а К̣а ̄ф (50), а ̄йет 18-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

$̈Β àáÏ
ù= tƒ ÏΒ @Αöθs% āωÎ) Ïµ ÷ƒy‰ s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã ∩⊇∇∪     

Този а ̄йет означава: “Не изрича и една дума, без да има готов надзорник при него.” 
Общото значение на а ̄йета се отнася до факта, че всяка изречена дума се записва от 

надзорник [р ̣ак ̣ӣб]. Което пък от граматическа гледна точка означава, че надзорника записва 
единствено думите, но не и мислите, които не са изречени. 

[Всички] тези доказателства от К̣ур ̣’а ̄на и Суннета ясно предупреждават хората да бъдат 
изключително внимателни по отношение на онова, което изричат, и да мислят [добре] преди да 
кажат нещо. 
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Нарастването на невежеството е непосредствен признак за Съдния ден. 

В достоверен х ̱адӣс ̱ предаден от има ̄м Муслим Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и 
приветства него и семейството му, казва: 

 �Vك ,- إذا SI.ا/.���ء ��NO ا/.�- ��NO و/�D .ا�Eس �� ���QJ اQLاP ا/.�- ��NO " ا� إن

��/P، �Wس ا�Eرؤ�� ا "��G، 6ا�Y8� 6ا��� ?Z� -��. 6�[� اوأ\�6ا.  
Х ̱адӣс ̱ът означава: “Ал̣л̣а̄х не прибира знанието, като го изтръгва от [сърцата на] 

хората. Но Ал̣л̣а̄х прибира знанието, като прибира учените [сред хората]. Дотогава докато не 
останат [или останат съвсем малко] учени, а хората ще вземат невежи за свои водачи и ще ги 
питат, а те ще им отговарят без да имат знание. И така ще заблудят себе си и ще заблудят и 
другите.” 

Ако някой дори и за кратко погледне състоянието на мюсюлманския свят в наши дни, 
той или тя лесно ще забележат, че този х ̱адӣс ̱ се е изпълнил на всички нива около мюсюлманите.  

И въпреки това в много случаи хората продължават да действат и да вземат решения, 
базирани на добрата вяра, сърдечните емоции и добрите намерения, въпреки че добрите 
намерения чисто и просто не са достатъчни. 

В Свещения К̣ур ̣’а ̄н, в сӯр ̣а ељ-Иср ̣а ̄’ (17), а ̄йет 36-ти, Ал̣л̣а ̄х � казва: 

Ÿωuρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7s9 ÏµÎ/ íΟù= Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u� |Çt7ø9 $#uρ yŠ#xσà
ø9 $#uρ ‘≅ ä. y7Í×̄≈ s9 'ρé& tβ%x. çµ÷Ψtã Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪     

Този а ̄йет означава: “И не се впускай в онова, за което нямаш знание! И слухът, и 
зрението, и сърцето  за всички тях ще бъде питано.” 

Има многобройни а ̄йети и х ̱адӣс ̱и по този въпрос, до такава степен, че в сӯр ̣а ен-Нӯр ̣ 
(24), а ̄йет 15-ти Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

øŒÎ) …çµ tΡöθ¤)n= s? ö/ä3ÏGoΨÅ¡ø9 r'Î/ tβθä9θà)s?uρ /ä3Ïδ#uθøùr'Î/ $̈Β }§øŠs9 Νä3s9 ÏµÎ/ ÒΟù= Ïæ …çµ tΡθç7|¡øtrBuρ $ YΨÍh‹yδ uθèδ uρ y‰ΨÏã «!$# 

×ΛÏàtã ∩⊇∈∪     

Този а ̄йет означава: “Ето, вие я пренасяте с езика си и изричате с устата си онова, 
за което нямате знание, и го смятате за дребно, а при Аллах то е огромно.” 

Личните убеждения, половинчатите учени1, липсата на знание и на чувство за 
отговорност са причините за падението на всички цивилизации. 

                                                 
1 Половинчатите учени са хора, които не са получили задоволително ислямско обучение и подготовка. В много случаи те 
произнасят полу-истини. А много често полу-истината е наравно или дори много по-вредна от лъжата. Но това не трябва 
да се разбира погрешно, защото има много знаещи, продуктивни и искрени хора, които работят в най-различни области. 
Нека Ал ̣л ̣а̄х да пази тези хора и да ни облагодетелства с тяхното познание. 
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Ељ-‘Аки̣д̄а ет-̣Та̣ха̱ў̄иййе 
 

ِ ِحيمِ  ا4ر8ْ3َِن ا4ر3 2 اهللاِ  َعا4َِم;َ ، ِه <َْسَتِع;ُ  َو9
ْ
َْمُد ِهللاِ َربA ال ْCا4ص3 وَ  ا 

َ
 ا4س3  وَ ةُ ال

َ
 مُ ال

َ
Eَ  َس  Aنَ دِ ي َGُ وَ دٍ م3 ا  

َ
Eَ ِIِآ  

  .�نَ رِ اهِ الط3 
 Lَحاوِي َور3اُق الط3

ْ
بُو َجْعَفٍر ا4

َ
ِم أ

َ
ِْسال

ْ
ُة اإل َمُة ُحج3

3
َعال

ْ
  : ر8ََُِه اهللاُ -بِِمSَْ - َقاَل ال

ِمل3ةِ  َهَذا
ْ
 َمْذَهِب Wَُقَهاءِ ا4

َ
Eَ ،ََماَعِة ْYن3ِة َوا Lْهِل ا4س

َ
ُر َ\َياِن َعِقيَدةِ أ

ْ
، : ِذك A_ُِكو

ْ
ابٍِت ال

َ
dِ َحنِيَفَة اLcْعَماِن بِْن ث

َ
أ

eَ dِْبِد اهللاِ 
َ
، َوأ Aنَْصارِي

َ ْ
dِ يُوُسَف gَْعُقوَب بِْن إِبَْراِهيَم األ

َ
iَْباAhِ َوأ ََسِن ا4ش3 ْCِد بِْن ا رِْضَواُن اهللاِ َعلَْيِهْم -Gَُم3

lَِْع;َ 
َ
َعا4َِم;َ -أ

ْ
يِن، َو�َِديُنوَن بِِه َرب3 ال Amُصوِل ا

ُ
  . َوَما gَْعَتِقُدوَن ِمْن أ

С името на Ал ̣л ̣а ̄х, Всемилостивия, Премилосърдния, и на Неговата помощ разчитаме. Слава на 
Ал ̣л ̣а ̄х, Господаря на световете, и благословиите и приветствията [с ̣аля ̄ту-селя ̄м] да бъдат над нашия 
повелител Мух ̱аммед и над пречистото му семейство. 

Казва ељ-‘алля ̄ме [водещ учен] хуж ̱ж ̱е ељ-исля ̄м [който е довод в Исляма] ебу ̄ Ж ̱еа‘фер ̣ ељ-Ўер ̣̣р ̣̣а ̄к ̣ ет ̣-
Т ̣ах ̱аў̄и ̄ – в Египет – Ал ̣л ̣а ̄х да го помилва: 

Това е упоменаване на разяснението на ‘ак ̣и ̄дата на Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Ж̱ема̄‘а според ученията на 
фак ̣и ̄хите [правоведите] на тази религиозна общност: ебу ̄ Х ̱ани ̄фе ен-Нуа‘ма ̄н ибн С ̱а ̄бит ељ-Ку ̄фи ̄, и 
ебу ̄ Йу ̄суф Йеа‘к ̣у ̄б ибн Ибр ̣а ̄хи ̄м ељ-Енс ̣ар̄и ̄, и ебу ̄ ‘Абдул ̣л ̣а ̄х Мух ̱аммед ибн Х ̱асен еш-Шейба ̄ни ̄ – 
Ал�л�а ̄х да е доволен от всички тях – и основите на религията [вярата], в които бяха твърдо убедени, и 
чрез които се отдадоха [служеха в религията] на Господаря на световете. 

Обяснение: 
Има ̄м ебӯ Ж ̱еа‘фер ̣ ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ просто и ясно съобщава и очертава категоричните 

граници, които се отнасят до убежденията на мнозинството мюсюлмани и на избавената група на 
Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Ж ̱ема ̄‘а, във време когато много секти достигат сериозна степен на влияние и 
въвеждат хората в заблуда, като представят опасни нововъведения в ислямската ‘ак ̣ӣда. Това 
предизвиква съответното противодействие от учените на Ехлю-с-Сунна ўељ-Ж ̱ема ̄‘а, да защитят 
чистият Теўх ̱ӣд, който Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, 
учеше другите през целия си живот, и също така да отхвърлят всички лъжливи твърдения, 
базирайки се на доказателства от К̣ур ̣’а ̄на и Суннета. 

Също така има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ се обръща към това упоменаване, като правилната ‘ак ̣ӣда, 
която всеки един мюсюлманин трябва да спазва за да бъде в безопасност и да избегне вечната 
загуба. 

Този текст представя убежденията тримата най-видни и водещи учени на Ехлю-с-Сунна 
- има ̄м ебӯ Х ̱анӣфе, К̣о̄д̣ӣ ебӯ Йӯсуф и има ̄м Мух ̱аммед ибн Х ̱асен1 ي, Ал̣л̣а ̄х да е доволен от 

                                                 
1 Ебу ̄Ха̱ниф̄е 6 – също наричан и ељ-Има̄м ељ-Еа‘з̣ам, което значи “Великият има̄м” е роден през 80 г. по хиж̱р̣а и умира 
през 150 г. по хиж̱р̣а. Оставя след себе си велико наследство и огромно количество познание. К ̣о̄д̣ӣ ебӯ Йӯсуф и има̄м 
Мух̱аммед са негови ученици. Често учените се обръщат към тях двамата като другари и сподвижници на ебӯ Х ̱анӣфе. 
Макар, че ебӯ Х ̱анӣфе бе изключителен специалист във фик ̣х в сравнение с останалите науки, той също бе водещ учен и 
във всички останали полета на ислямското знание. Той бе обичан от всички мюсюлмани и Ал ̣л ̣а̄х го благослови до такава 
степен, че и до ден днешен огромен брой хора все още го обичат и отправят ду‘а̄’ за него, а и най-вероятно ще отправят 
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всички тях. Те тримата наред с останалите благочестиви учени стоят на най-предните линии в 
стриктното придържане към Книгата [на Ал ̣л̣а ̄х] и Суннета [на Пророка i, Ал̣л̣а ̄х да благослови 
и приветства него и семейството му] и в извличане на правилата, които оформят категоричната 
позиция на Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Ж ̱ема ̄‘а, като умерена общност в своята ‘Ак ̣ӣда [убеждения], Фик ̣х 
[законодателство] и Ус ̣ӯљ [методология]1. 

                                                                                                                                 
ду‘а̄’ за него и до настъпването на Съдния ден. В последните години някои невежи се опитват да опетнят ебӯ Х ̱анӣфе, но 
Ал ̣л ̣а̄х винаги ще защитава своите еўлийа̄’. Има̄м еш-Ша̄фи‘ӣ казва: “Хората са като деца в сравнение с ебӯ Х ̱анӣфе в 
областта на фик ̣х.” Ал ̣л ̣а̄х да бъде доволен от него! 
1 Методологията на Ехлю-с-Сунна е придържане към текстовете на К ̣ур̣’а̄на и достоверния Суннет, без в Исляма да 
бъдат инфилтрирани каквито и да било лоши нововъведения. По този начин Ехлю-с-Сунна остават умерени, с отворени 
умове и съзидателни. Ние се строго се противопоставяме и отхвърляме лошите нововъведения, които ще отклонят хората 
от правия път. 
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Теўхи̱д̄:                                                            

Монотеизъм – Вяра в [Единствения] Бог 
 

 

  تعاo اهللا توحيد
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Теўхи̱д̄ 
 

ِ  :-ُمْعَتِقِديَن بَِتْوWِيِق اهللاِ -rَُقوُل qِ تَوِْحيِد اهللاِ ) ١ ُ إ
َ

I ِ�َكuَ 
َ

  . ن3 اَهللا َواِحٌد ال
1) Ние казваме за Теўх ̱и ̄да на Ал ̣л ̣а ̄х – вярвайки в помощта [успеха] от Ал ̣л ̣а ̄х – наистина Ал ̣л ̣а ̄х е 
един, без никакъв съучастник. 

Обяснение: 
Има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ започва с говорене относно Теўх ̱ӣд, който е част от ‘Ак ̣ӣда, защото тя е 

ключът към вечния успех. От тук може да извлечем три точки: 
1. Теўх ̱ӣд е абсолютната и първата, и най-важна цел в живота. 
2. Всички пророци [енбийа ̄’] и пратеници [р ̣усуљ] от времето на А̄дем, Нӯх ̱, Да ̄ўӯд до 

[времето на] Мӯса ̄, ‘И ̄са ̄ и Мух ̱аммед, Ал̣л̣а ̄х да ги благослови и приветства, дойдоха 
с Теўх ̱ӣд и заради Теўх ̱ӣд. 

3. Задължение за всеки един отговорен за своите действия човек е да се сдобие с 
Теўх ̱ӣд веднага след съзряване [теклӣф]. 

Защо ‘аки̣д̄а преди всичко? 
В сӯр ̣а Мух ̱аммед (47), а ̄йет 19-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

óΟn=÷æ $$sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) ª!$#  

Което значи: “И знай [сдобий се със знанието], че няма друг Бог освен Аллах!” 
В сӯр ̣а ељ-Еа‘р ̣а ̄ф (7), а ̄йет 158-ми, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

(#θãΨÏΒ$ t↔sù «!$$ Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ Äc É<̈Ψ9 $# Çc’ÍhΓW{$# ”Ï%©!$# Ú∅ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏµÏG≈ yϑÎ= Ÿ2uρ çνθãèÎ7̈?$#uρ öΝà6̄= yè s9 šχρß‰ tGôγs?  

А̄йетът означава: “Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник  неграмотния Пророк, 
който вярва в Аллах и в Неговите Слова, и го следвайте, за да сте напътени!” 

Многобройни а ̄йети в К̣ур ̣’а ̄на посочват, че вярата в Ал ̣л̣а ̄х стои на първо място, защото 
ако вярата в създателя не е непоколебима, нищо друго не помага [всичко останало е без 
значение]. 

Затова ‘ак ̣ӣда и теўх ̱ӣд стоят на първо място, пред отговорния за действията си човек 
преди да пристъпи към която и да било друга повеля от К̣ур ̣’а ̄на или Суннета. Но това не значи, че 
отговорния за действията си човек трябва да прекъсне всичко друго докато изучи теўх ̱ӣд. 
Напротив – всички грешки, всички действия, всички убеждения и всички думи се броят и се 
записват. 

Отговорният за действията си човек, който целенасочено – без значение дали е 
преднамерено или от невежество – отложи придобиването на Теўх ̱ӣд и на основните правила от 
Фик ̣х извършва грях и продължава да го натрупва всяка една минута докато продължава да отлага. 
И не само това – ако тяхната ‘ак ̣ӣда е неправилна поради грешни убеждения или пък техните 
молитви-намаз са неправилни поради грешки от липса на знание, те ще бъдат държани отговорни 
за неправилни и невалидни молитви. 

Невежеството по отношение на Теўх ̱ӣд е много опасно. Това е много деликатна 
материя, защото грешките в Теўх ̱ӣд не само, че могат да анулират извършените дела [добрини], 
но дори и да превърнат мюсюлманина в неверник, без изобщо той да подозира! Казано с прости 
думи невежеството в Теўх ̱ӣд може да доведе до богохулство, без значение дали съответната 
грешка е допусната съвсем невинно или предумишлено. 

Още повече, че всички стълбове на Исляма, като молитвата-намаз, говеенето-оруч, 
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милостинята-зекят и поклонничеството-хадж, трябва да бъдат удовлетворени и да се изпълняват 
по правилния начин веднага след съзряване [теклӣф]. Да, обаче тези дела ще бъдат приети 
единствено ако ‘ак ̣ӣдата е чиста, а самите дела – извършени правилно. А разбира се, това изисква 
основни познания, както в ‘Ак ̣ӣда, така и във Фик ̣х. 

Отговорността значи задължение, а отговорните хора1 са задължени да опазят своето 
бъдеще в а ̄х ̣ир ̣ета тогава, когато техните отминали дела, вярвания и думи ще определят техния 
изход. 

В сӯр ̣а ељ-Бак ̣ар ̣а (2), а ̄йет 286-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø
tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ãρ 4 $yγs9 $ tΒ ôMt6|¡x. $ pκö� n= tãuρ $ tΒ ôMt6|¡tFø.$# 3  

Този а ̄йет означава: “Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е 
онова [добро], което е придобила и против нея е онова [зло], което е придобила.” 

А в сӯр ̣а А̄ли ‘Имр ̣а ̄н (3), а ̄йет 25-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

y#ø‹s3sù #sŒÎ) óΟßγ≈ oΨ÷è yϑy_ 5Θ öθuŠÏ9 āω |=÷ƒu‘ Ïµ‹Ïù ôMu‹Ïjù ãρ uρ ‘≅à2 <§ø
tΡ $̈Β ôMt6|¡Ÿ2 öΝèδ uρ Ÿω šχθßϑn= ôàãƒ ∩⊄∈∪     

Което означава: “И как ще бъдат, щом ги съберем в Деня, за който няма съмнение, и 
на всяка душа напълно се изплати онова, което е придобила, и не ще бъдат угнетени.” 

От което виждаме, че отговорността ще бъде причина за търсене на сметка за целия 
живот и всичкото време на човека, защото всяко нещо – малко и голямо, добро или лошо – ще 
бъде представено на Съдния ден. 

Възможно е някои хора да се трудят здраво, изразходвайки всичките си усилия в 
служене на Ал̣л̣а ̄х чрез изпълняване на много молитви-намаз, говеене-оруч, милостиня-зекят и 
т.н., но техните дела да бъдат погубени заради грешните им вярвания. Затова всеки един въпрос, 
който е свързан с вярата трябва да бъде усвоен до степента на майсторство, придобивайки 
знанието свързано с него директно от упълномощените [с иж̱а ̄зе] учени.  

От там следва, че след като отговорния за своите действия човек узнае и повярва в “ля̄ 
иля̄хе иллел̣л̣а ̄х мух ̱аммед р ̣асӯлюл̣л̣а ̄х” [Няма друг Бог освен Ал̣л̣а ̄х и Мух ̱аммед е пратеникът на 
Ал̣л̣а ̄х.] той/тя трябва да търсят знание. Никакви мнения не могат да бъдат вземани под 
внимание, никакви теории не могат да бъдат признати, никакви идеи не могат да бъдат 
представяни [като заместник на истинското знание], защото след като повярва в Ал̣л̣а ̄х �, 
истинският мюсюлманин трябва да придобие познание, преди да изразява каквито и да било 
невежи становища. Отговорният за действията си мюсюлманин трябва да научи на кого той или 
тя претендират, че правят ‘иба ̄дет, и точно това е обекта на Теўх ̱ӣд – а именно – Създателя. 

Наистина Ал ̣л ̣а ̄х е един, без никакъв съучастник: Единството на Ал̣л̣а ̄х означава, че 
Създателят � е един във всяко едно отношение свързано с Него. Той, Всевишният, няма 
уредници, които да му помагат с творението, нито съдружници с които да споделя владението, 
нито съучастници. 

В сӯр ̣а ељ-Их ̣ля̄с ̣ (112), а ̄йет 1-ви, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ ymr& ∩⊇∪     

А̄йетът означава: “Кажи: Той е Алл̣а̣х̄ – Единствения!” 

                                                 
1 Отговорен човек – на арабски мукеллеф. Мукеллеф е мъж или жена, полово съзрял, разумен, който е чул разяснението 
на ислямската вяра. За да бъде човек отговорен всичките горни условия трябва да бъдат изпълнени едновременно. 



 44

Числото едно в този а ̄йет не означава брой, а Единствен по рода си, че не съществува 
нищо подобно Нему. 

В сӯр ̣а ељ-Бак ̣ар ̣а (2), а ̄йет 163-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ö/ ä3ßγ≈ s9Î) uρ ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθèδ ß≈yϑôm §�9$# ÞΟŠÏm §�9 $# ∩⊇∉⊂∪     

Този а ̄йет означава: “Вашият Бог е единственият Бог. Няма друг Бог освен Него, 
Всемилостивия, Милосърдния.” Очевидно този а ̄йет също посочва, че Ал̣л̣а ̄х няма съдружници. 

َء ِمْثلُهُ ) ٢ ْxَ 
َ

  ،َوال
2) Няма нищо като Него. 

Обяснение: 
Това е най-важното правило на Теўх ̱ӣд и то е базирано на 11-ти а ̄йет от сӯр ̣а еш-Шӯр ̣а ̄ 

(42), където Ал̣л̣а ̄х казва: 

}§øŠs9 Ïµ Î=÷WÏϑx. Öï†x« (   

Този а ̄йет означава: “Не съществува нищо, което е подобно дори и на Негово 
подобие.”[1] 

Той не прилича на нищо по никакъв начин. Уподобяването на Ал̣л̣а ̄х с неговите 
творения по какъвто и да било начин, например като се опитваме да си го представим или да си 
представим някое от неговите качества е мястото, където повечето хора унищожават своя Теўх ̱ӣд 
и моментално напускат Исляма. Основното послание на Исляма и на всички пророци на Ал̣л̣а ̄х от 
А̄дем � до Мух ̱аммед i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, се базира на 
това правило. Т.е. да бъде разграничен Твореца от творението. 

Ал̣л̣а ̄х � изпращаше пророк след пророк към народите и хората, защото след като 
пророците си отиваха от този свят, хората постепенно се отклоняваха от правилния път на 
обожание на Твореца, път, който разграничава Твореца от творението, а се насочваха към 
обожаване на самото творение, чрез обожаване на неща, които те си въобразяваха и се 
заблуждаваха, че са Бог. Всичките пророци донесоха едно и също послание и прекараха целия си 
живот, опитвайки се да излекуват вярата на хората и да ги предупредят: Не съществува нищо 
подобно на Твореца, по какъвто и да било начин! 

Ако Творецът беше същия като творението или пък дори само подобен на творението, 
това щеше да унищожи смисъла на Бог [на Божественото], та дори и това подобие да беше по 
отношение на едно единствено качество от божествените качества. 

Творенията са способни да мислят, да си представят и да си въобразяват единствено 
неща свързани с другите творения. И с течение на интелектуалното ни израстване нашите 
умствени способности и границите на нашето въображение също нарастват и ние ставаме 
способни да си представим и да мислим за все повече и повече неща. Но този процес [на 
интелектуално израстване] е отражение на нашето собствено несъвършенство. Ако някой беше 
съвършен от това щеше да следва, че той знае всичко и е способен да си представи всичко [и 

                                                 
1 [Бележка на преводача:] Обърнете внимание на възможно най-голямата степен на разграничение между Твореца � и 
неговите творения, която е използвана езиково в този а̄йет. Не се казва: “Не съществува нищо, което е равно на Него.” Не 
се казва и: “Не съществува нищо, което е подобно на Него.” А се казва: “Не съществува нищо, което е подобно дори и на 
Негово подобие.” 
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нямаше да има нужда от израстване]. Но понякога ние самите сме неспособни да си представим 
много от другите творения, като размера на Космоса, устройство на някои от клетките в нашите 
тела, законите на физиката и т.н. И след като сме неспособни да си представим някои от 
творенията, то със сигурност сме неспособни да си представим самия Творец. 

В сӯр ̣а Мер ̣йем (19), а ̄йет 65-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва:  

ö≅ yδ ÞΟn= ÷ès? …çµ s9 $wŠÏϑy™ ∩∉∈∪     

Този а ̄йет означава: “Нима знаеш нещо подобно на Него?” 
Също в сӯр ̣а Их ̣ля̄с ̣ (112), а ̄йет 4-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

öΝs9 uρ ä3tƒ …ã& ©! #·θà
à2 7‰ym r& ∩⊆∪     

Този а ̄йет означава: “И нищо не е равно Нему!” 
Гореспоменатите а ̄йети, наред с много други такива в Свещения К̣ур ̣’а ̄н, съставляват 

основата на ислямската вяра в Ал ̣л̣а ̄х. Той � не е като творението. 
Илюзиите не могат да Го обрисуват, умовете не могат да Го схванат, мислите не Го 

достигат, въображението не може да си го представи.  

َء gُْعِجزُهُ ) ٣ ْxَ 
َ

  ،َوال

3) Няма нищо, което да Го затрудни. 

Обяснение: 
В сӯр ̣а Йа ̄ Сӣн (36), а ̄йет 81-ви, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

}§øŠs9 uρ r& “Ï%©!$# t,n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$#uρ A‘Ï‰≈ s)Î/ #’n?tã β r& t, è=øƒs† Οßγn= ÷WÏΒ 4 4’n?t/ uθèδ uρ ß,≈ ¯=y‚ ø9$# ÞΟŠÎ= yèø9 $# ∩∇⊇∪     

А̄йетът означава: “А нима Онзи, Който сътвори небесата и земята, не е способен да 
сътвори подобни [хора]? Да! Той е Всетворящия, Всезнаещия.” 

Всевишният Ал̣л̣а ̄х е абсолютния Господар на световете. За Него няма нищо трудно или 
обезсилващо. 

Всевишният Ал̣л̣а ̄х притежава всички качества на съвършенството, защото Той е 
Господаря на световете. Следователно нищо не може да Го затрудни, нищо не е тежко или 
невъзможно за Него, тъй като Той е Създателят на всичко и всичко се случва по Неговата воля. 
Ако съществуваше нещо невъзможно за Него, това нещо щеше да стори недействителни 
Неговите божествени качества и да анулира Неговата божественост, което пък щеше да е 
противоречие в смисъла на самите понятия. 

َ َ}zُْهُ ) ٤
َ

Iِإ 
َ

  .َوال

4) И няма друг бог освен Него. 

Обяснение: 
В сӯр ̣а А̄ли ‘Имр ̣а ̄н (3), а ̄йет 2-ри, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ÷‘y⇔ø9 $# ãΠθ•‹s)ø9 $# ∩⊄∪     

Този а ̄йет означава: “Аллах! Няма друг Бог освен Него  Вечноживия, 
Вечносъществуващия!” 

Цялото творение има един единствен Творец. В сӯр ̣а ељ-Енбийа ̄’ (21), а ̄йет 22-ри, 
Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 
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öθs9 tβ% x. !$yϑÍκ� Ïù îπ oλÎ;#u āωÎ) ª!$# $s?y‰ |¡x
s9 4 z≈ ysö6Ý¡sù «!$# Éb>u‘ Ä ö̧� yè ø9$# $£ϑtã tβθà
ÅÁtƒ ∩⊄⊄∪     

Този а ̄йет дава отговор на онези, които твърдят, че съществува повече от един бог. 
А̄йетът означава: “Небесата и земята щяха да се разрушат, ако имаше на тях други богове 
освен Аллах. Пречист е Аллах, Господът на ‘Арш̣, от онова, което Му приписват!” 

Още повече в сӯр ̣а ељ-Му’минӯн (23), а ̄йет 91-ви, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

$ tΒ x‹ sƒªB$# ª!$#  ÏΒ 7$s!uρ $tΒuρ šχ% Ÿ2 …çµ yètΒ ôÏΒ >µ≈s9 Î) 4 #]ŒÎ) |=yδ s%©! ‘≅ ä. ¥µ≈ s9Î) $yϑÎ/ t, n=y{ Ÿξyè s9uρ öΝßγàÒ÷è t/ 4’n?tã 

<Ù÷èt/ 4 z≈ys ö6ß™ «!$# $ £ϑtã šχθà
ÅÁtƒ ∩⊇∪     

Този а ̄йет отново е пряк отговор към онези, които вярват, че Ал̣л̣а ̄х има син или 
съучастник. А̄йетът означава: “Аллах не се сдоби със син и няма друг бог заедно с Него. Иначе 
всеки бог щеше да отнесе онова, което е сътворил, и едни от тях щяха да надделеят над 
други. Пречист е Аллах над онова, което описват” 

Забележете, че в края на всеки един от двата а ̄йета Ал̣л̣а ̄х ни предупреждава да Го 
възхваляваме и пречистваме от всякакви неподобаващи Нему качества. 

Съществува само един Бог – Господаря на световете, Създателя, а всичко с изключение 
на Него е творение – сътворено от Него. Следователно то [творението] не може да бъде бог. 
К̣ур ̣’а ̄нът непрекъснато поставя ударение върху този факт и неговата логическа необходимост. 
Ето и няколко логически доказателства: 

1. Ако хипотетично приемем, че съществуват две божества – което разбира се е 
невъзможно – тогава те трябва да бъдат еднакво способни да правят всичко по 
своята воля. Да речем, че едното от тях пожелае да премести нещо, а другото не 
желае. Възможни са следните ситуации: 

А) И двете воли да бъдат изпълнени, което е невъзможно, защото две 
противоположни неща не могат да станат по едно и също време. А това ще 
значи, че и двете божества са неспособни да изпълнят своята воля, а от там – че 
те не са божества. 
Б) Нито една от двете воли да не бъде изпълнена, от което следва, че те не 
могат да бъдат божества, защото бог не може да бъде неспособен, тъй като 
неспособността е несъвършенство, а несъвършенството не може да бъде 
божие качество. 
В) Само едната от двете воли да се изпълни, а другата да не се изпълни. 
Следователно едното божество е способно, а другото неспособно, от което 
следва, че второто “божество” не е истинско божество. 

2. Да предположим – противно на истината – че съществуват две божества. Тогава и 
двете трябва да са равнопоставени в качеството съществуване и в същото време да 
са различни едно от друго. В противен случай [ако не бяха различни] числото две 
губи своя смисъл. И няма как да бъде другояче, защото бог притежава всички 
качества на съвършенството и е пречист от всички видове несъвършенство. От това 
следва, че едното от тях ще притежава повече качества на съвършенство от другото, 
от което следва, че второто не може да бъде божество. Или пък едното от тях ще 
притежава качествата на съвършенството, а другото наред с тях ще притежава и 
качества на несъвършенство, от което отново следва, че не може да бъде божество. 

3. Да предположим – противно на истината – че съществуват две божества. Има две 
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възможности: или което и да било от тях е достатъчно за да управлява Вселената, 
или никое от тях не е способно да управлява Вселената самостоятелно. Ако някое 
от тях е способно самостоятелно да управлява Вселената, то другото става излишно, 
защото нищо не се нуждае от него, а по този начин и самото му съществуване става 
излишно [тъй като по определение бог не се нуждае от нищо, а всичко се нуждае от 
него]. Ако пък никое от тях не е способно да управлява Вселената самостоятелно, 
това значи, че те са взаимно зависими и неспособни да бъдат самостоятелни. А от 
там следва, че и двете не могат да бъдат божества, тъй като бог не се нуждае от 
нищо, а всичко се нуждае от него. 

4. Да предположим – противно на истината – че съществуват две божества. Тогава 
едното от тях, или ще бъде способно да скрие част от своите действия от другото, 
или ще бъде неспособно на това. Ако то е способно да скрие своите действия от 
другото, това означава, че другото не е всезнаещо – следователно не може да бъде 
божество. Ако пък първото не е способно да скрие действията си от второто това 
значи, че то не е всемогъщо и е неспособно да изпълнява своята воля – 
следователно не може да бъде божество. 

5. Да предположим – противно на истината – че съществуват две еднакво всемогъщи 
божества. Тогава сумата от техните сили ще надвишава силата на всяко едно от тях 
поотделно. И понеже сбора на силата им е по-съвършен от онова, което притежават 
поотделно следва, че онова, което притежават не е съвършено. Следователно те не 
могат да бъдат божества. 

6. Партньорството и съдружието е признак на несъвършенство и на нужда. Кралят, 
който няма [не се нуждае] от друг партньор или съдружник или съучастник, освен 
самия себе си е много по-съвършен от онзи, който се нуждае. За бог, който 
притежава всички качества на съвършенството, притежанието на партньор или 
съдружник или съучастник би значело несъвършенство. Следователно бог не 
притежава партньор или съдружник или съучастник. 

7. Бог притежава всички качества на съвършенството. Споделянето на тези качества 
или дори на едно единствено от тях с някое друго същество ще анулира 
единствеността, превъзходството и съвършенството му [та дори и само по 
отношение на това качество]. Затова божиите качества са уникални и никой друг не 
може да притежава което и да било от тях. 

8. Да предположим – противно на истината – че съществуват две божества. Тогава 
дали някое от тях ще бъде способно да се освободи от другото? Ако то е способно 
това значи, че другото божество е слабо – следователно то не може да бъде 
божество. Ако пък не може да се избави – това значи, че е неспособно и 
следователно то също не може да бъде божество. 

От всичко посочено, а също и много други логически аргументи, стигаме до 
заключението, че съществува един единствен бог – Всевишния Ал̣л̣а ̄х, Създателя на световете. 

 ابْتَِداءٍ ) ٥
َ

 انْتَِهاءٍ ، َقِديٌم بِال
َ

  .َدائٌِم بِال

5) Вечносъществуващ [К ̣ади ̄м] – без начало, и Вечносъществуващ [Да ̄’им] – без край. 

Обяснение: 
В сӯр ̣а ељ-Х ̱адӣд (57), а ̄йет 3-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 
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uθèδ ãΑ̈ρF{$# ã� ÅzFψ$#uρ ã� Îγ≈ ©à9$#uρ ßÏÛ$ t7ø9 $#uρ ( uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« îΛÎ= tæ ∩⊂∪     

Този а ̄йет означава: “Той е Безначалния и Безкрайния, и Явния, и Скрития. Той всяко 
нещо знае.” 

Всевишният Ал̣л̣а ̄х е Вечносъществуващ. Той съществува без да има начало тогава, 
когато нищо друго не съществуваше. Нито пространството, нито времето, нито слънцето, нито 
луната, нито галактиките, абсолютно нищо друго не съществуваше освен Ал̣л̣а ̄х. Ал̣л̣а ̄х пожела 
различните същности да бъдат създадени и космосът [пространството], планетите и земята бяха 
създадени. Така време, пространство и място бяха създадени и използвани.  

Ал̣л̣а ̄х съществуваше без да съществува нищо друго, включително пространство и място. 
Следователно Ал̣л̣а ̄х не съществува на някое място, нито пък се нуждае от място, защото той е 
Вечносъществуващия, още преди създаването на пространството. Творенията се нуждаят от 
място, пространство и време за да съществуват, но Той � не прилича по нищо на творенията. 

Време и място [времето и пространството] не важат за Ал̣л̣а ̄х. Времето е творение и е 
мерило за другите творения. Но Ал̣л̣а ̄х е създателят, който създаде времето и пространството, 
затова за неговото съществуване няма начало и няма край. Защото понятията начало и край се 
нуждаят от време и начална [и крайна] точка в това време, а те са качества на творенията, но не на 
Твореца.  

Друг важен момент е, че Всевишният Ал ̣л̣а ̄х е Безначален и Безкраен, заради самия себе 
си и защото Той е Бог, а не поради каквато и да била друга причина. Например Раят [Ж ̱еннет] и 
Адът [Ж ̱ехеннем] са безкрайни във времето, но те са такива поради волята на Ал̣л̣а ̄х да бъдат 
такива, а не заради самите себе си. Раят и Адът са творения на Ал̣л̣а ̄х, а Творецът не е като 
творението.  

 يَ{ِيدُ ) ٦
َ

 gَْفَ~ َوال
َ

  .ال

6) Не погива и не изчезва. 

Обяснение: 
В сӯр ̣а ељ-Фур ̣к ̣а ̄н (25), а ̄йет 58-ми, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ö≅ā2uθs?uρ ’n?tã Çc‘y⇔ø9 $# “Ï%©!$# Ÿω ßNθßϑtƒ ôx Îm7y™ uρ ÍνÏ‰ôϑpt¿2   

Този а ̄йет означава: “И се уповавай на Вечноживия, Който не умира, и Го прославяй с 
възхвала!” Този а ̄йет ясно показва, че Всевишният Ал̣л̣а ̄х не подлежи на промяна или смърт. 

Също в сӯр ̣а ељ-Бак ̣ар ̣а (2), а ̄йет 255-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ÷y∏ø9 $# ãΠθ•‹s)ø9 $# 4 Ÿω …çνä‹ è{ù's? ×π uΖ Å™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4   

Този а ̄йет означава: “Аллах! Няма друг Бог освен Него  Вечноживия, 
Вечносъществуващия! Не Го обзема нито дрямка, нито сън.” 

Забележете, че сънят и смъртта в същността си представляват промяна. А Ал̣л̣а ̄х не 
подлежи на промяна. 

И това е съвсем ясно, защото всяко нещо, което погива е неспособно да се 
самоподдържа, а тази неспособност противоречи на съвършените качества на Ал̣л̣а ̄х. 

Също така гибелта представлява промяна от едно състояние в друго. А единствено 
творенията претърпяват промени. Промяната значи несъвършенство, защото промяната може да 
повлияе на дадена същност, или положително, или отрицателно. [Положителната промяна е 
промяна от несъвършенство към съвършенство, отрицателната промяна е промяна от 
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съвършенство към несъвършенство, а и двете са недопустими по отношение на Ал̣л̣а ̄х.] Затова 
промените се случват единствено на творенията, но не и на Твореца. Ал̣л̣а ̄х не е подобен на 
творението и нито Ал̣л̣а ̄х, нито което и да било от съвършените му качества подлежат на промяна. 

 َما يُِر�دُ ) ٧
3

 يَُ-وُن إِال
َ

  .َوال

7) И не става нищо, освен онова, което пожелае. 

Обяснение: 
В сӯр ̣а ељ-Бак ̣ар ̣а (2), а ̄йет 253-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

£ Å3≈s9 uρ ©!$# ã≅ yèø
tƒ $ tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ∩⊄∈⊂∪     

Този а ̄йет означава: “Но наистина Алл̣а̣х̄ прави каквото пожелае.” 
Абсолютно всичко, което се случва – от кръженето на електрона около атома, биенето 

на сърцето, обикалянето на Луната около Земята, на планетите около Слънцето, раждането на 
новите галактики, и по-малко от това и повече – е по Неговата воля. Нищо не се случва освен по 
неговата воля. 

َهامُ ) ٨
ْ
W
َ ْ
ُه األ

ُ
 تُْدِر�

َ
ْوَهاُم، َوال

َ ْ
 َ�ْبلُُغُه األ

َ
  .  ال

8) Не Го достигат въображенията, нито мислите го проумяват. 

Обяснение: 
В сӯр ̣а ен-Нех ̱љ (16), а ̄йет 60-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

¬!uρ ã≅sVyϑø9 $# 4’n?ôãF{$# 4 uθèδ uρ â“ƒÍ“yèø9 $# ÞΟ‹Å3ys ø9 $# ∩∉⊃∪     

Този а ̄йет означава: “Алл̣а̣х̄ е притежател на всички съвършени качества. Той е 
Всемогъщия, Премъдрия.” 

Също в сӯр ̣а еш-Шӯр ̣а ̄ (42), а ̄йет 11-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 
}§øŠs9 Ïµ Î=÷WÏϑx. Öï†x« (  

“Не съществува нищо, което е подобно дори и на Негово подобие.” 
Този а ̄йет категорично посочва, че нищо не е като Него, следователно всичко, което сме 

способни да си въобразим или представим е нещо, а Ал ̣л̣а ̄х не е подобен на каквото и да било. 
Ислямът набляга и поставя ударение на тази много важна точка в Теўх ̱ӣд (монотеизъм). 

Защото нарушаването на тази точка автоматически ще анулира самия Теўх ̱ӣд, поради простата 
причина, че Създателят се отличава от създанието. Следователно дори и нашето въображение и 
умствените ни способности са част от самите нас, част от творението. Творението никога не 
може да обхване Твореца. С други думи – несъвършенството не може да обхване 
съвършенството. Човек е неспособен да опише сложните съвременни изобретения без да 
прибегне до сравнения, и така виждаме, че Творецът категорично не може да бъде представен от 
сътворените въображения на сътворените човешки същества. 

Има ̄м З ̱еннӯн ељ-Мис ̣рӣ H, Алла ̄х да се смили над душата му, казва: “Каквото и да си 
представи твоят ум - Ал̣л̣а ̄х е различен от това!” Защото без значение на какво е способно 
въображението на даден човек – в крайна сметка то [въображението, умът] си остава творение с 
ограничени възможности, което е способно да си представи единствено други творения, ако 
изобщо е способно дори и на това! 

نَامَ ) ٩
َ ْ
 �ُْشبُِه األ

َ
  .  َوال

9) И не прилича на създанията. 
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Обяснение: 
В сӯр ̣а ељ-Их ̣ля̄с ̣ (112), а ̄йет 4-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

öΝs9 uρ ä3tƒ …ã& ©! #·θà
à2 7‰ym r& ∩⊆∪     

Този а ̄йет означава: “И нищо не е равно Нему!” 
Той не прилича на творението – това е много важно и стои в основата на ислямския 

монотеизъм. Казано с прости думи – Всевишният Ал̣л̣а ̄х не прилича на което и да било творение 
по какъвто и да било начин. Много хора напускат границите на Исляма, като си представят, че 
бог изглежда като човешко същество с крайници и органи, живее на определено място в небесата, 
почива, спуска се и се въздига, идва и си отива, спи и почива, или пък, че той е светлина!! И т.н. 
Всички тези отклонения се дължат на това, че те се опитват да достигнат Бог със своите 
въображения, което ги кара да Го сравняват с нещата, които умът познава и разбира, и по такъв 
начин те попадат в богохулство. 

Антропоморфизъм: Тешбих̄ и Тежс̱им̄ 
Кои са антропоморфистите? И каква е разликата между антропоморфистите и 

мюсюлманите? Това е съставна дума от [гръцките] “антропос” и “морфе”. В основни черти 
антропоморфизмът [в теологията] е приписване на човешки черти, като крайници и органи на 
Бог. 

Антропоморфизмът [тешбих̄/тежс̱им̄] – едно опасно вярване. 
Хората са любопитни по природа. Това любопитство подтиква някои хора още от 

времето на А̄дем �, мир нему, да си представят Твореца. Много хора са неспособни просто да 
се отдадат на Бог и неговите съвършени качества, а вместо това се опитват да си го представят. И 
понеже единственото, което могат да си представят е онова, което тяхното създадено 
въображение е способно да им поднесе, те си Го представят като човешко същество с върховни и 
неограничени сили. 

В действителност, както Тората, така и Старият и Новият завет явно описват Бог с 
човешки черти и постъпки, макар и да му дават божествени имена! 

Идеята, която се е просмукала в човешкото съзнание е, че Бог изглежда като старец с 
всичките детайли свързани с това – крайници, органи, коса, лице, устни, зъби, език, брада, две 
ръце, пръсти, два крака и т.н. Казано накратко – цялостно човешко същество! Също така според 
тях Бог се намира на седмото небе или някъде над него, където Той може да наблюдава Вселената 
и да я управлява, стоейки здраво върху Трона! Ангелите са го обградили, докато самият Той е 
изключително ярка светлина! Затова знай, Ал ̣л̣а ̄х да ни напъти, че онези, които вярват в такъв Бог, 
в действително служат на въображаем идол в техните умове и със сигурност не служат на 
Създателя. Такава извратена вяра моментално изкарва извън рамките на Исляма хората убедени в 
нея. 

Антропоморфизмът в съвременните Тора и Библия 
Не само, че антропоморфизмът се намира записан в Стария и Новия завет, но за 

съжаление той е широко проповядван от много юдейски и християнски учени. 
Ясните и недвусмислени пасажи, които съдържат антропоморфизъм в тези книги се 

опровергават от други стихове в тях, които са остатък от чистия Теўх ̱ӣд, който е тяхна основа и 
който пречиства Създателя от каквато и да била прилика с нещо друго. 

Коренът на заблудата 
След възхода на Исляма някои евреи и християни, които стават мюсюлмани, съзнателно 

или несъзнателно привнасят части от старите си вярвания заедно с тях. Антропоморфизмът е 
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един от главните, най-чувствителните и най-опасните принципи, които внасят. Много често 
такива идеи и философии биват представени мирно и тихо пред ислямското общество и 
инфилтрирани в убежденията на някои мюсюлмани. Учените по К̣ур ̣’а ̄н и Х ̱адӣс ̱1 осъзнават тази 
опасност и силно подчертават заплахата от инфилтрирането на такива вярвания. 

Такива инфилтрации могат да доведат вярата на мюсюлманина до отклонение от чистия 
Теўх ̱ӣд и попадане в антропоморфизъм, което е богохулство и заради чието премахване Исляма 
беше низпослан. 

Ако мюсюлманската вяра попадне в клопката на антропоморфизма, това би означавало 
повторение на историята на предишните народи, които подмениха автентичното послание на 
монотеизма с фабрикуваното и променено послание на антропоморфизма [теж̱сӣм]. 

По тази причина учените са нарекли тези инфилтрации иср ̣а ̄’ӣлиййа ̄т2. Най-често тези 
исра ̄’ӣлиййа ̄т са вмъквани сред мюсюлманите посредством евреи и християни приели исляма, 
започвайки още от времето на Пророка i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството 
му. 

Слава на Ал̣л̣а ̄х, Господарят на световете, тези инфилтрации на иср ̣а ̄’ӣлиййа ̄т в книгите 
по тефсӣр и х ̱адӣс ̱ моментално са разпознати и изолирани. А критерият за това беше и винаги ще 
бъде самият К̣ур ̣’а ̄н, който е запазен от подмяна и промяна, а също разбира се – автентичните 
х ̱адӣс ̱и. Но хората, които не са получили правилно ислямско образование могат да попаднат в 
клопката и да се заблудят. 

В действителност Пророкът i, Ал ̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството 
му, не идва с изцяло ново послание. Всъщност той i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му, идва със същото послание на чистия Теўх ̱ӣд [монотеизъм, единобожие], с което 
всички предходни пророци от А̄дем до Мух ̱аммед, включително и Нӯх ̱, Мӯса ̄, ‘И ̄са ̄ и всички 
останали дойдоха. Нека мирът благословиите бъдат над всички тях. 

След като даден пророк си отивал от този свят и хората се отклонявали от чистия 
Теўх ̱ӣд, Ал̣л̣а ̄х изпращал друг пророк за да поправи тяхната вяра, да ги научи на правилната вяра и 
т.н. Но също така много от тези народи биват подложени на унищожение и заличаване, заради 

                                                 
1 Ха̱дис̄ ̱означава устните пророчески напътствия и неговите думи. Всяка изречена от Пророка i, Ал ̣л ̣а̄х да благослови и 
приветства него и семейството му, дума, която е записана се счита за х̱адӣс ̱. Това е съществена част от Суннета 
[Традицията] на Пророка i, Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му. Суннетът е втория законодателен 
източник в Исляма след Свещената книга – ељ-К ̣ур̣’а̄н ељ-Керӣм. 
2 Исра̣’̄ил̄иййат̄ е множествено число на думата иср̣а̄’ӣлиййе, което значи сбор от философии чужди на Исляма, но 
инфилтрирани в него, най-често касаещи въпросите на вярата, повечето от които са с еврейски произход, а оттам и 
тяхното име. Тези философии не само, че са чужди за Исляма, но са отхвърлени от него. Освен това в мнозинството от 
случаите те премахват чистия Теўх̱ӣд, на който се основава Исляма. Тези иср̣а̄’ӣлиййа̄т се намират в много от сборниците 
с х̱адӣс ̱и, които не са верифицирани и най-вече в книгите по тефсӣр [тълкуване на К ̣ур̣’а̄на], като ибн Кес ̱ӣр и др. Това не 
опетнява учените, които са техни автори, но показва дълбочината на тази инфилтрация. С благоволението на Ал ̣л ̣а̄х 
учените са успели да разпознаят и да изолират повечето от тези иср̣а̄’илиййа̄т. Сред известните хора, които предават 
х̱адӣс ̱и примесени с иср̣а̄’ӣлиййа̄т са Кеа‘б ељ-Ех̱ба̄р̣, Ўехеб ибн Мунеббех, Неўф ељ-Бека̄лӣ и ‘Абдул ̣л ̣а̄х ибн Селя̄м. Всички 
те имат няколко общи черти: всички те живеят няколко години с или след Пророка i, Ал ̣л ̣а̄х да благослови и приветства 
него и семейството му; всички те предават много х̱адӣс ̱и; живеят във времето на сподвижниците и предават много х̱адӣс ̱и, 
а дори и преподават на много от тях; и най-важното – всички те са изключително вещи юдейски учени преди да станат 
мюсюлмани. Често пъти, когато те учели новите сподвижници или та̄би‘ӣн след Пророка i, Ал ̣л ̣а̄х да благослови и 
приветства него и семейството му, те споменавали, че разказания х̱адӣс ̱ е от старите книги [юдейски и християнски] и 
някои от хората ги предавали като цитати от тях. Но често те разменяли местата на казаното. Приписвали казаното в 
старите книги на Пророка i и обратното. 
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отклоняването им от монотеизма към антропоморфизма. По този начин те се превръщат в 
невежи по отношение на истинския Бог и вместо това служат на техен въображаем Бог.  

В достоверен х ̱адӣс ̱ предаден от ељ-Бух ̣а ̄рӣ и Муслим, Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови 
и приветства него и семейството му, казва:  

  وا5I د���- و Sb أ��� �- /.aت ا�6ة ا^L[��ء
Този х ̱адӣс означава: “Пророците са братя. Майките им са различни, но религията им 

[Теўх̱ӣд] е една.” С други думи – всички те дойдоха с посланието на чистия Теўх ̱ӣд [монотеизъм]. 
Съвременните Тора и Библия съдържат многобройни стихове потвърждаващи 

антропоморфизма. И това не е всичко – разпространената вяра сред техните последователи 
почти изцяло е базирана на антропоморфизма. [Т.е. служат на Бог, който прилича на човек, 
намира се на седмото небе, седнал е на трон, има органи, крайници, крака, очи и устни, идва и си 
отива, пребивава в творението и т.н. и т.н. По същество супермен, който има физическо тегло и 
заема място!! Все качества, които по никакъв начин не могат да бъдат приписани на Бог.] 

Ето няколко примера за нещата, които Тората и Библията приписват на Бог1: 
1. Бог живее на небето, Бог се разхожда по небето и издава шум, когато ходи!! Бог се 

разхожда сред дърветата в хладнината на деня, също божиите творения са способни 
да се скрият от него!! 
Тогава мъжът и жената чуха звука на Господ Бог, който се разхождаше в градината 
в хладнината на деня и те се скриха от Господ Бог между градинските дървета. Но 
Господ Бог повика мъжа: “Къде си?” А той отговори: “Чух те в градината и се 
уплаших от теб, защото бях гол и затова се скрих.” Той попита: “Кой ти каза че си 
гол? Нима яде от дървото, от което ти забраних да ядеш?” Мъжът отговори: 
“Жената, която сложи заедно с мен, тя ми даде плодове от дървото и аз ядох.” 
[Генезис: 3:8] 

2. Бог е на небето и язди облаци!! 

                                                 
1 Ето и превода на изброените стихове според изданието на Библията от Светия синод на Българската православна 
църква от 1993-та година:  
1. И чуха гласа на Господа Бога, когато ходеше низ рая по дневната хладина, и скриха се Адам и жена му от лицето на 

Господа Бога между райските дървета. И извика Господ Бог на Адама и му рече: (Адаме,) где си? Той каза: чух гласа Ти 
в рая, и ме достраша, защото съм гол, и се скрих. И рече (Бог): кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от 
което ти забраних да ядеш? Адам отговори: жената, която ми даде Ти - тя ми даде от дървото, и аз ядох. [Битие: 
3:8-12] 

2. Няма подобен на Бога Израилев, Който в славата Си се понесе по небесата и по облаци, теб на помощ. [Второзаконие: 
33:26] 

3. Тогава станаха свещениците и левитите и благословиха народа; и техният глас беше чут от Господа, и молитвата 
им възлезе към небесата, в светото Негово жилище. [Втора книга Паралипоменон: 30:27] 

4. Той открива, що е дълбоко и съкровено, знае, що е в мрака, и светлината живее с Него. [Книга на пророк Даниила: 
2:22] 

5. Но на небесата има Бог, Който открива тайни. [Книга на пророк Даниила: 2:28] 
6. …и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него. [От Матея свето 

Евангелие: 3:16] 
7. В света беше, и светът чрез Него стана… [От Йоана свето Евангелие: 1:10] 
8. …както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе… [От Йоана свето Евангелие: 17:21] 
9. …и каза: ето, виждам небесата отворени и Сина Човечески да стои отдясно на Бога. [Деяния на светите Апостоли: 

7:56] 
10. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. [От Йоана свето Евангелие: 1:5] 
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Няма друг като Богът на Джешурун [Израел], който язди облаците на небето за да 
ти помогне. [Второзаконие: 33:26] 

3. Небесата са неговото място за почивка!! 
Жреците и свещениците се изправиха да благословят хората и Бог ги чу, защото 
тяхната молитва достига небесата, неговото свещено местопребивание. [Хроники: 
30:27] 

4. Бог е светлина!! 
Той знае какво лежи в тъмнината и светлината пребивава с Него. [Данаил: 2:22] 

5. Бог пребивава в небето!! 
Но има Бог на небето, който разкрива тайнствата. [Данаил: 2:28] 

6. Бог слиза и се спуска от небесата на земята, също пребивава в нея!! 
В този момент небето бе отворено и Той видя Божия дух да се спуска като гълъб, 
озарен от светлина. [Матей: 3:16] 

7. Бог пребивава в други същности, било то човешки или земни и т.н.!! 
Той беше на този свят. [Йоан: 1:10] 

8. Бог се състои от части, които могат да бъдат разделени или части, които могат да го 
напуснат и да се поместят в други същности!! 
Татко, така както ти си в мен и аз съм в теб! [Йоан: 17:21] 

9. Бог има крайници като дясна ръка и човек може да застане до десницата му!! 
Аз виждам небесата разтворени и Синът човечески застанал до дясната ръка на Бог. 
[Деяния: 7:56] 

10. Бог е светлина, светлина срещу тъмнина! 
Бог е светлина, в него няма тъмнина. [Йоан: 1:5] 

Примерите са многобройни, но посочените са достатъчни за да дадат представа за това 
направление във вярата, което е почти изцяло антропоморфично по същността си. 

Забележете, че в наши дни много хора по света вярват в много от горепосочените 
антропоморфични възгледи, включително и някои, които наричат себе си мюсюлмани!! Тези 
хора чисто и просто са възприели вярата на подправените староеврейски книги. 

Ако човек възприеме антропоморфизма [стане муж̱ессим], това се счита за богохулство 
и безверие [куфр ̣] според Исляма. Нека Ал̣л̣а ̄х да предпази всички ни и да ни придържа 
непоколебими по пътя на истината! 

Прикрити заблуди 
Някои хора, които претендират за Ислям се опитват да бъдат по-прикрити и 

философски настроени по този въпрос. В опит да прикрият своите убеждения те приписват 
всички гореспоменати качества на Бог: “Той е окачествен с крайници, органи, посоки, намира се 
на определено място, възседнал трон, време, граници, две ръце, два крака, устни, лице, бедра, 
пръсти…” А после добавят следното абсурдно и безсмислено изречение: “Всичко това са негови 
качества, но по начин, който подобава на неговото величие!” 

Това е изключително опасна методология, тъй като в действителност тя по нищо не се 
отличава от чистия антропоморфизъм с изключение на специалната добавка: “Така, както 
подобава на неговото величие!” 

Истината 
В действителност Ислямът счита приписването на Бог на което и да било от тези 

качества за чисто безверие. Безверие е убеждението, че Бог притежава човешки характеристики 
като лице, устни, зъби, две ръце, пръсти, бедра, два крака, две ходила и т.н. Ислямът счита всички 
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тези неща за признак на несъвършенство, тъй като в действителност те са човешки 
характеристики. Правилото е, че всички човешки характеристики са характеристики на 
несъвършенството, а Създателят притежава единствено качествата на съвършенството. 
Приписването на която и да била характеристика на творението върху Твореца ликвидира 
ислямската вяра и анулира монотеизма – Теўх ̱ӣд. 

Златното правило 
Въздържай своя разум, тъй като ти никога не ще бъдеш способен да Го обхванеш, вярвай в 

Неговите съвършени качества и остави тяхното значение и тяхното тълкуване на самия Него. Без 

значение какво правиш, никога не уподобявай Алл̣а̣х̄ на творението и не отричай никое от Неговите 

качества, защото и двете водят до безверие. 

 gَُموُت،) ١٠
َ

  َ�� ال

10) Вечножив, Който не умира [не подлежи на смърт]. 

Обяснение: 
В сӯр ̣а Г̣а ̄фир (40), а ̄йет 65-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

uθèδ �†ysø9 $# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ çνθãã÷Š $$sù tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! š Ïe$!$# 3 ß‰ ôϑptø:$# ¬! Éb>u‘ t Ïϑn=≈yè ø9 $# ∩∉∈∪     

Този а ̄йет означава: “Той е Вечноживия. Няма друг Бог освен Него, затова Него 
зовете, предани Нему в религията! Слава на Аллах, Господа на световете!” 

Сред качествата на Ал̣л̣а ̄х � е качеството “живот”. Но това е “живот”, който по никакъв 
начин не прилича на този на творенията. Например ние се характеризираме с живот, но нашият 
живот се дължи на причини и предпоставки. Ако някоя от тези предпоставки се наруши, животът 
ни моментално ще приключи. Нека да споменем някои от тези предпоставки: ние живеем по 
волята на Ал̣л̣а ̄х; когато тази воля реши да настъпи смъртта – тя неизбежно ще настъпи. От тук 
виждаме, че нашият живот е поддържан и зависим от волята на Ал̣л̣а ̄х. Също така Всевишният 
Ал̣л̣а ̄х е създал причини, които да поддържат живота ни: вода, въздух, храна, неврони, артерии и 
т.н. Ако някоя от тези причини липсва или престане да съществува, то и нашият живот ще 
приключи заедно с нея. 

Що се касае до Всевишния Ал̣л̣а ̄х, животът е негово качество заради самия Него �, а не 
поради външна причина, която Го поддържа. Неговият “живот” не зависи от повод и причина, 
защото Той е поддръжника на всички поводи и причини. Той не се нуждае от нищо и всичко се 
нуждае от Него. 

Ал̣л̣а ̄х � не подлежи на “смърт”. Смъртта е промяна на състоянието или промяна на 
характеристиките и качествата. А Всевишният Ал̣л̣а ̄х е онзи, който създаде промяната и не 
подлежи на промяна. Промяната на състоянието, качествата или характеристиките означава 
недостатък и несъвършенство. 

Всеки, който подлежи на промяна се променя, или принудително, или доброволно и 
също се променя, или към по-добро, или към по-лошо. Всевишният Ал̣л̣а ̄х е Бог и по определение 
Той не може да бъде принуден да се промени, в противен случай това ще означава слабост, а 
слабо същество не може да бъде Бог. Ако пък Той доброволно промени някое от своите качества 
към по-добро, това ще означава, че съответното качество е било несъвършено преди това, което е 
невъзможно. [Ако пък Той доброволно промени някое от качествата си към по-лошо, това ще 
означава, че съответното качество вече е несъвършено след промяната, което също е 
невъзможно.] 
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 gََنامُ ) ١١
َ

�يLوٌم الَ.  

11) Вечносъществуващ, Който не заспива [не подлежи на сън]. 

Обяснение: 
В сӯр ̣а ељ-Бак ̣ар ̣а (2), а ̄йет 255-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ÷y∏ø9 $# ãΠθ•‹s)ø9 $# 4 Ÿω …çνä‹ è{ù's? ×π uΖ Å™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4   

Този а ̄йет означава: “Аллах! Няма друг Бог освен Него  Вечноживия, 
Вечносъществуващия! Не Го обзема нито дрямка, нито сън.” 

Има ̄м ебӯ Ж ̱еа‘фер ̣ ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ още веднъж набляга на мюсюлманската вяра, че 
Създателят е различен от създанието. Създанието може да бъде обзето от сън или нужда от 
почивка и др. като всички тези неща са различни видове нужди. Но на Бог не може да бъде 
приписана каквато и да била нужда, тъй като самият глагол “нуждая се” означава зависимост или 
упование [на друг], което при всички положения означава недостатък и несъвършенство. А Бог 
се характеризира единствено с имената и качествата на съвършенството. 

Той � не подлежи на безпокойство и на сън, тъй като Той е създателят на 
безпокойството и на съня. 

 َحاَجٍة،) ١٢
َ

  َخالٌِق بِال

12) [Той е] Създател, без да има нужда [да създава]. 

Обяснение: 
Ал̣л̣а ̄х � е Създателя, което значи онзи, който извежда нещата от състояние на 

несъществуване [абсолютното нищо] в състояние на съществуване [реалност, действителност]. 
Никой не се характеризира с качеството Създател, освен Ал̣л̣а ̄х. 

В сӯр ̣а ер ̣-Р̣аа‘д (13), а ̄йет 16-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

È≅è% ª!$# ß, Î=≈yz Èe≅ ä. &ó x« uθèδ uρ ß‰ Ïn≡ uθø9 $# ã�≈£γs)ø9 $# ∩⊇∉∪     

Този а ̄йет означава: “Кажи: “Аллах е Творецът на всяко нещо. Той е Единствения, 
Всевластващия.”” 

В сӯр ̣а Фа ̄т̣ир (35), а ̄йет 3-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ö≅ yδ ô ÏΒ @,Î=≈ yz ç�ö�xî «!$#   

Този а ̄йет ясно посочва: “Има ли друг творец освен Аллах?” 
Също в сӯр ̣а ет̣-Т̣ӯр ̣ (52), а ̄йет 35-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

÷Π r& (#θà)Î= äz ô ÏΒ Î�ö�xî >ó x« ÷Π r& ãΝèδ šχθà)Î=≈y‚ ø9 $# ∩⊂∈∪     

Значението на този а ̄йет е следното: “Нима бяха сътворени без Товрец, или те са 
творците?” 

Знай, Ал̣л̣а ̄х да ни напътства нас и теб, че смисълът на тези а ̄йети е, че Всевишният Ал̣л̣а ̄х 
е Създателят на всяко нещо. А “всяко нещо” буквално означава всяко нещо – т.е. цялото творение 
[включително времето и пространството]. 

Ал̣л̣а ̄х е Създателят. И всяко нещо, което е съществувало в миналото, съществува в 
настоящето или ще съществува в бъдещето, без абсолютно никакво изключение е творение на 
Ал̣л̣а ̄х. Това включва ‘Ар ̣ш, седемте небеса [ес-сема ̄ўа ̄т ес-себ‘а], Рая [Ж ̱еннет], Ада [Ж ̱ехеннем], 
времето, пространството, планетите, звездите, хората, животните, микроорганизмите, делата, 
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намеренията и т.н. 
Първото нещо, което Ал̣л̣а ̄х създаде бе водата, после Ал̣л̣а ̄х � създаде Великия ‘Ар ̣ш. 
Някои хора наричат Великия ‘Ар ̣ш с думата “Трон”, но в действителност всичко, което 

знаем за ‘Ар ̣ш е, че това е най-великото, най-голямото творение на Ал̣л̣а ̄х, той има “основи”, които 
ще се носят от осем ангела [меля̄’икета] на Съдния ден и че той е “покривът” на Рая. 

Ал̣л̣а ̄х � създаде цялото творение не защото Той има нужда от него или [пък Той има 
нужда] от създаването му. Следователно творението или неговата липса с нищо не променят, не 
добавят и не отменят, което и да било от Неговите качества. Съществуването или 
несъществуването [на творението], нито Му допринася полза, нито Му вреди. Той � пожела 
сътворяването на хората и джиновете1 за да му служат, както подобава. 

В сӯр ̣а ез ̱-З ̱а ̄рийа ̄т (51), а ̄йет 56-ти, от К̣ур ̣’а ̄на, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

$ tΒuρ àMø)n= yz £ Ågø:$# }§ΡM}$#uρ āωÎ) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪     

Този а ̄йет означава: “Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми 
служат.” 

١٣ ( ُ� 
َ

  .نَةٍ ؤْ َرازٌِق بِال

13) Снабдяващ [с препитание] без [да ползва] припас. 

Обяснение: 
В сӯр ̣а ељ-Ж ̱уму‘а (62), а ̄йет 11-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ª!$#uρ ç�ö�yz tÏ%Î—≡ §�9 $# ∩⊇⊇∪     

Този а ̄йет означава: “Аллах е Най-добрият даряващ с препитание.” 
Всевишният Ал̣л̣а ̄х поддържа и снабдява всяко творение: хора, джинове, животни и 

всичко останало, без абсолютно никакво затруднение или усилие и без каквато и да било нужда от 
източник на припаси. Всяко нещо е зависимо от Неговата воля и той снабдява всичко по Своята 
воля. 

 َ�َاَفٍة،) ١٤
َ

  ُ�ِميٌت بِال

14) Умъртвяващ [творенията] без страх. 

Обяснение: 
В сӯр ̣а ељ-Х ̱аж̱ж̱ (22), а ̄йет 66-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

uθèδ uρ ü”Ï%©!$# öΝà2$u‹ôm r& §ΝèO öΝä3çGŠÏϑãƒ ¢ΟèO öΝä3‹ÍŠøtä† 3 ¨βÎ) z≈ |¡ΣM}$# Ö‘θà
x6s9 ∩∉∉∪     

Значението на този а ̄йет е следното: “Той е, Който ви дава живот, после ви го отнема, 
после ще ви го даде отново [ще ви съживи]. Човекът наистина е непризнателен.” 

                                                 
1 Джин [жи̱нн]: арабската дума за различни от хората, отговорни за своите действия същества. Отговорните същества 
биват три вида: ангели [меля̄’икета], хора и джинове. Ангелите са покорни войници на Бог. Хората са създадени с 
предоставен избор да повярват или да бъдат неверници. Този избор е даден и на джиновете. Джин идва от арабската дума 
“ж̱енне”, която означава “скрит” или “невидим”. Те са създадени от по-фина материя от хората [от пламъка на огъня], 
които са създадени от глина. По тази причина обикновено джиновете не се виждат от хората. Техният свят е подобен на 
човешкия свят, като някои от тях са добри, а други са зли. Те не знаят непредвидените и неочакваните неща [бъдещето], 
но поради факта, че са създадени от фина материя физическите бариери, които спират човека [който е създаден от по-
тежка материя] не важат за тях. Те също подлежат на отговорност. 
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Чрез своето могъщество и мъдрост Ал̣л̣а ̄х � пожелава за творението или за някои 
творения да умрат, без това да му вреди или да има въздействие върху Него. Той повелява 
смъртта без да се страхува от последствия, защото нищо не може да му навреди. 

В сӯр ̣а еш-Шемс (91), а ̄йети 14-15, от Свещения К̣ур ̣’а ̄н, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

çνθç/¤‹ s3sù $yδρã� s)yè sù tΠ y‰øΒy‰ sù óΟÎγøŠn= tæ Οßγš/u‘ öΝÎγÎ6/Ρx‹ Î/ $ yγ1§θ|¡sù ∩⊇⊆∪   Ÿωuρ ß∃$sƒs† $ yγ≈ t6ø)ãã ∩⊇∈∪     

Тези а̄йети означават: “Ала го взеха за лъжец и я подсякоха [краката на камилата], - 
тогава техният Господар ги унищожи заради греха им и ги изравни [със земята, унищожи ги 
заедно с всичко, което притежават]. Той не се страхува за последствието.” 

Обикновено хората се страхуват от бурна съпротива, когато решат да накажат жестоко 
своите врагове. Но Всевишният Ал̣л̣а̄х е Абсолютния господар на всички господари. 

ةٍ ) ١٥  َ�َشق3
َ

  .بَاِعٌث بِال

15) Съживяващ [Възкресяващ] без затруднение. 

Обяснение: 
В сӯр̣а ељ-Х̱аж̱ж̱ (22), а̄йет 7-ми, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

¨β r&uρ sπ tã$ ¡¡9$# ×π uŠÏ?#u āω |=÷ƒu‘ $ pκ�Ïù āχr& uρ ©!$# ß]yèö7tƒ tΒ ’Îû Í‘θç7à)ø9 $# ∩∠∪     

Този а̄йет означава: “И защото Часът непременно ще настъпи. Няма съмнение в това. И 
ще възкреси Аллах онези, които са в гробовете.” 

Всевишният Ал̣л̣а̄х възкресява мъртвите след смъртта и ги дарява отново с живот без никакво 
затруднение. Така както Той � ги дари с живот първия път, когато те дори не съществуваха, Той � 
отново ще ги дари с живот след като са били мъртви преди Съдния ден, за да понесат присъдата за 
своята отговорност и да живеят вечно след това. 

ِقِه، 4َْم يَْزَدْد بَِ-ْونِِهْم َشiًْئا 4َْم يَُ-ْن َ�ْبلَُهْم ِمْن ِصَفتِِه،) ١٦
ْ
  َما َزاَل بِِصَفاتِِه َقِديًما َ�ْبَل َخل

16) Той е Вечносъществуващ с всичките си качества, дори и преди сътворяването, и то [сътворяването] не 
добави към качествата му нищо, което не е било преди това. 

Обяснение: 
В сӯр̣а Фа̄т̣ир (35), а̄йет 15-ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

* $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ÞΟçFΡr& â!#t� s)à
ø9 $# ’n<Î) «!$# ( ª!$#uρ uθèδ ÷Í_tó ø9 $# ß‰‹Ïϑys ø9 $# ∩⊇∈∪     

Значението на този а̄йет е следното: “О, хора, вие сте нуждаещите се от Аллах, а Аллах е 
Пребогатия, Всеславния.” 

Ал̣л̣а̄х � е Вечносъществуващ1 без начало. Всяко начало означава наличието на изходна точка 
във времето и тъй като Всевишният Ал̣л̣а̄х е създателя на времето и пространството, и Той � е 
Вечносъществуващ без да се нуждае от време и от пространство, на Него � не може да му бъде 
приписано начало. 

В своя ес̣-С̣ах̱ӣх̱ има̄м ељ-Бух̣а̄рӣ ت предава от Пророка i, Ал̣л̣а̄х да благослови и 
приветства него и семейството му: 

                                                 
1 Вечносъществуващ: имам предвид – Той � винаги е Вечносъществуващ, без начало, още преди създаването на 
времето, без да зависи от по никакъв начин от времето, [защото времето не е нищо повече от Негово творение]. 
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  e?ه dء ��D و,- ا� 9ن
Този х̱адӣс̱ означава: “Ал̣л̣а̄х съществуваше [вечно], когато нищо друго не съществуваше.” 
Този х̱адӣс̱ идва в отговор от страна на Пророка i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и 

семейството му, към хора от Йемен, които го попитаха за началото на всяко нещо. 
И запомнете! “Нищо” означава абсолютно нищо. Нищо – включително [времето,] 

пространството и местата. Което значи нито пространство, нито каквото и да било място, нито въздух, 
нито рай, нито небеса, нито земя. Абсолютно нищо, само Ал̣л̣а̄х �. “Тогава” Ал̣л̣а̄х � пожела 
създаването на водата, после на ‘Ар̣ш и т.н. 

Този х̱адӣс̱ установява едно основно правило в Теўх̱ӣд по отношение на разграничаването на 
Твореца от творението. Творецът не може да има начало, защото началото означава време. И тъй като 
Той � е Създателя на времето, то Той � не може да зависи от него. Същото важи и по отношение на 
пространството. 

Създателят не се влияе от създанието, в действителност Създателят повлиява създанието. 

Затова и всяко творение има начало – защото е създадено.  
Друго важно следствие от този х̱адӣс̱ е, че началото или изходната точка е характеристика на 

всяко творение. Затова приписването на начало или изходна точка на Всевишния Ал̣л̣а̄х означава 
характеризирането Му са качествата на творенията, а това е безверие. Защото “Не съществува нищо, 
което е подобно дори и на Негово подобие.” 

Същата концепция важи и по отношение на пространството и на местата. Те са 
характеристика на физическите творения. Всяка материя [маса] се разполага в пространството. И 
масата, и пространството, което тя заема са създадени. Характеризирането на Всевишния Ал̣л̣ах като 
намиращ се на дадено място означава, че Той � има маса и е разположен в пространството!! Ал̣л̣а̄х да 
ни пази от такова богохулство! Цялото пространство с всичките места в него са творение. Ал̣л̣а̄х � е 
Вечносъществуващ, “преди” да има творение, без място, без пространство, без време. Той � 
“продължава” да съществува по същия начин и след сътворението. 

Логически невъзможно е Всевишният Ал̣л̣а̄х да не е вечен. Защото ако Той � не беше вечен, 
това значи, че е създаден в определен момент. А пък това е невъзможно, защото то противоречи на 
определението за Бог и за Създател. Създателят не може да бъде създаден!! 

Друга много важна точка от тази тема е “промяната”. Засягат ли промените Всевишния Ал̣л̣а̄х? 
До тук установихме, че времето и пространството са характеристики на сътворените неща и те по 
никакъв начин не могат да засегнат Създателя. Прилагането на такива неща върху Създателя, означава 
да го измерваме по критериите и мерките на творенията, което от своя страна разбира се е богохулство 
– вероотстъпничество. 

Същия принцип важи и по отношение на промяната. Всевишният Ал̣л̣а̄х не подлежи на 
промяна, защото всяко нещо, което подлежи на промяна е едно от двете: 

1. Силата, която го е променила е взела надмощие над него. Това е невъзможно, защото 
Всевишният Ал̣л̣а̄х е Господарят на господарите, Всемогъщия. 

2. Всяка промяна води към по-добро или по-лошо състояние от предишното. Това също е 
невъзможно, защото то значи характеризиране на Всевишния Ал̣л̣а̄х с недостатък и с 
несъвършенство съответно преди или след тази промяна. А Всевишният Ал̣л̣а̄х може да 
бъде характеризиран единствено с качествата на съвършенството и нищо не може да 
предизвика каквато и да било промяна в Него. 



 59

Промяната значи наличието на несъвършенства и на недостатъци. Затова Всевишният Ал̣л̣а̄х 
не подлежи на каквато и да било промяна, без значение дали е по отношение на Неговата воля или на 
другите му качества. 

Моята баба, Ал̣л̣а̄х да се смили над нея казваше: 

Z? " و �O� �� ?Z$�ن�  
Което значи: “Пречист [субх̱а̄не1] е Онзи, който променя, но не подлежи на промяна!” 

 يََزاُل َعلَْيهَ ) ١٧
َ

َزِ��ا َكَذ4َِك ال
َ
َما َ�َن بِِصَفاتِِه أ

َ
بَِدي�اَو�

َ
  .ا أ

17) И както с всичките Си качества е Безначален, не ще престане с всички тях да е Безкраен. 

Обяснение: 
Както вече разбрахме създаването и създанието не добавят и не могат да добавят нищо към 

качествата на Ал̣л̣а̄х, което не е било Негово качество във вечността. Нито Той �, нито качествата му 
подлежат на промяна, както преди, така и след сътворяването. 

И както Той � е Вечносъществуващ с всичките си качества преди сътворяването на творението, 

така Той � е Вечносъществуващ с всичките си качества и след сътворяването на творението, без никаква 

промяна или изменение. 
И така, както Неговите качества са съществували вечно без да се променят, така и ще 

продължат да съществуват вечно без да се променят. Следователно няма как да се добави ново качество, 
към качества на Ал̣л̣а̄х, което Той � да не притежава. Нито пък някое от качествата Му подлежи на 
довършване, разширение или усъвършенстване, защото всичките Му качества са съвършени. 

 َ\ْعدَ لiََْس ) ١٨
ْ
قِ َق  َخل

ْ
َل َالِقِ " اْسَتَفاَد اْسَم  ا�ْ

ْ
 "ا�

َ
3�ِ�َِة اْسَتَفاَد اْسَم ، َوال

ْ
َارِي"بِإِْحَداِث ال

ْ
  ".  ا�

18) Не се сдоби с името [качеството] “Създател” едва след създаването на създанието, нито пък се сдоби с 
името [качеството] “Творец” едва след сътворяването на тварите. 

Обяснение: 
В сӯр̣а ељ-Х̱ашр̣ (59), а̄йет 24-ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

uθèδ ª!$# ß,Î=≈y‚ ø9 $# ä—Í‘$ t7ø9 $# â‘Èhθ|Áßϑø9 $# ( ã&s! â!$ yϑó™F{$# 4 o_ó¡ßsø9 $# 4 ßx Îm7|¡ç„ …çµs9 $ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ( uθèδ uρ 

â“ƒÍ•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø:$# ∩⊄⊆∪     

Този а̄йет означава: “Той е Аллах  Създателя, Твореца, Ваятеля! Негови са Най-
съвършените имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.” 

                                                 
1 Субха̱н̄елл̣а̣х̄: думата субх̱а̄н идва от тесбӣх̱, а пък от своя страна тесбӣх̱ означава тензӣх. И двете думи означават:  
1) Приписване и окачествяване на Ал ̣л ̣а̄х с всички качества на съвършенството.  
2) Пречистване и разграничаване на Ал ̣л ̣а̄х от всички качества на несъвършенството. 
С други думи тесбӣх̱ означава възхваляване на Ал ̣л ̣а̄х � с всички съвършени качества на могъществото и великолепието, с 
които Той � е описан. Виждаме, че изразът “субх̱а̄нел ̣л ̣а̄х” се среща на много места в Свещения К ̣ур̣’а̄н, а също и 
многократно в молитвите, които отправяме. Тази дума е в основата на ислямската вяра, тъй като тя е отговор към 
немюсюлманите, които приписват на Ал ̣л ̣а̄х неподобаващи му качества и го уподобяват на творенията. И най-вече с 
твърденията, че Той � е родил или е роден, живее в небесата и всичко останало свързано с антропоморфизма. Този израз, 
който се повтаря толкова често във всекидневните ни молитви има за цел да подчертае ядрото на мюсюлманския теўх̱ӣд 
[монотеизъм] – че Творецът по никакъв начин не наподобява на творението. 
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Този а̄йет отново набляга на факта, че Всевишният Ал̣л̣а̄х е Създателя, дори и преди да има 
създание. И също, че Той � не се превърна в Създател едва след създаването [на каквото и да било]. 
Той � и Неговите качества не подлежат на каквато и да било промяна, без значение дали става въпрос 
за добавяне, допълване или каквото и да било. 

١٩ ( َ� 
َ

9ُو9ِي3ِة َوال Lَمْعَ~ ا4ر ُ
َ

I َِالِق
ْ

 َ�ْلُوَق ي3ةِ ْر9ُوَب، َوَمْعَ~ ا�
َ

  . َوال
19) Той беше [и винаги ще бъде] Господар дори и тогава, когато нямаше над какво да господства, и беше [и винаги 

ще бъде] Създател дори и тогава, когато нямаше създание. 

Обяснение: 
В сӯр̣а ељ-Фа̄тих̱а (1), а̄йет 2-ри, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

ß‰ôϑys ø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑn=≈yè ø9 $# ∩⊄∪     

Този а̄йет означава: “Слава на Ал̣л̣а̄х, Господарят на световете!” 
Всевишният Ал̣л̣а̄х винаги е бил Господаря, Бога и Създателя, а не създадения. Нашето 

създаване не го превърна в Създател. Той � бе Господаря и Създателя дори и преди да съществува 
създанието. 

ْحيَ ) ٢٠
َ
َمْوَ� َ\ْعَدَما أ

ْ
ن3ُه Gُِْ� ا4

َ
َما �

َ
َالِِق َ�ْبَل اُهمَو�

ْ
  اْسَتَحق3 َهَذا اِالْسَم َ�ْبَل إِْحَيائِِهْم، َكَذ4َِك اْسَتَحق3 اْسَم ا�

َشائِِهمْ 
ْ
 .إِ<

20) И както Той е Съживяващия мъртвите след като ги съживи, така притежава това качество 
[Съживяващ] и преди съживяването им. По същия начин притежава качеството Създател и преди 
създаването им. 

Обяснение: 
В сӯр̣а ер̣-Р̣ӯм (30), а̄йет 50-ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

ö�ÝàΡ$$ sù #’n<Î) Ì�≈rO#u ÏMuΗ ÷qu‘ «!$# y#ø‹Ÿ2 Ç‘ øtä† uÚö‘F{$# y‰ ÷è t/ !$ pκ ÌEöθtΒ 4 ¨β Î) š�Ï9≡ sŒ Ç‘ós ßϑs9 4’tA öθyϑø9 $# ( uθèδ uρ 4’n?tã Èe≅ä. 

&ó x« Ö�ƒÏ‰ s% ∩∈⊃∪     

Значението на този а̄йет е следното: “И виж следите от милостта на Аллах! Как съживява 
земята след нейната смърт! Той е, Който ще съживи мъртвите. Той над всяко нещо има сила.” 

Този а̄йет показва, че Ал̣л̣а̄х е бил и винаги ще бъде Съживяващия, дори и преди съживяването 
на когото и да било. Живота и смъртта също са творения на Ал̣л̣а̄х и се подчиняват на Неговите вечна 
воля и могъщество. 

ٍء َقِديرٌ ) ٢١ ْxَ A�ُ 
َ

Eَ ن3ُه
َ
  ،َذ4َِك بِ�

21) Така е защото Той има силата за абсолютно всичко, 

Обяснение: 
В сӯр̣а Фус̣с̣илет (41), а̄йет 39-ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

…çµ ¯ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ä. &ó x« í�ƒÏ‰s% ∩⊂∪     

Значението на този а̄йет е следното: “Наистина Той има силата за абсолютно всичко.” 
Всичко, което съществува с изключение на Ал̣л̣а̄х е създадено от Него. По дефиниция всяко 

създадено нещо е подчинено на могъществото и на волята на Ал̣л̣а̄х, защото Той е Господаря и Той е 
Всепокоряващия. Следователно Той � има върховната сила над всяко нещо. 
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Всемогъществото [к̣удр̣а] е едно от качествата на Ал̣л̣а̄х и също както всички останали негови 
качества, то е безначално и безкрайно и не подлежи на промяна. 

٢٢ (،zٌِْه َفِق ٍء إِ�َ ْxَ L�َُو  

22) И всяко нещо изпитва [безкрайна] нужда от Него, 

Обяснение: 
В сӯр̣а Йӯнус (10), а̄йет 68-ми, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

(#θä9$s% x‹ y‚ ¨?$# ª!$# #Y‰ s9 uρ 3 …çµ oΨ≈ ys ö7ß™ ( uθèδ ÷Í_tó ø9 $# ( …çµ s9 $ tΒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 4 ÷β Î) Νà2y‰ΖÏã 

 ÏiΒ ¤≈ sÜù=ß™ !#x‹≈ pκÍ5 4 šχθä9θà)s?r& ’n?tã «!$# $tΒ Ÿω tβθßϑn= ÷è s? ∩∉∇∪     

Значението на този а̄йет е следното: “Рекоха: “Аллах се сдоби със син.” Пречист е Той! Той е 
Пребогатия [ – няма нужда от това, нито от каквото и да е]. Негово е всичко на небесата и 
всичко на земята. Нямате довод за това. Нима говорите за Аллах, каквото не знаете?” 

[В този а̄йет] думата всичко [каквото и да е] означава абсолютно всичко, с изключение на 
Ал̣л̣а̄х. Всичко зависи и се нуждае от Него �. От своя страна Всевишният Ал̣л̣а̄х не изпитва нужда от 
абсолютно нищо. Изпитването на нужда – без значение от какъв вид и колко голяма – означава 
несъвършенство и недостатък. Затова всички творения се нуждаят от Него за да ги поддържа, а Той � 
не се нуждае от нищо. 

Това е и значението на думата ес̣-с̣амед, която е едно от съвършените имена на Ал̣л̣а̄х. Ес̣-
с̣амед означава: Онзи, който не се нуждае от нищо, а всичко се нуждае от Него. 

В сӯр̣а ељ-Их̣ля̄с̣ (112), а̄йети 1-ви и 2-ри, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ ymr& ∩⊇∪   ª!$# ß‰yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪     

Тези а̄йети означават: “Кажи: Той е Ал̣л̣а̄х – Единствения. Ал̣л̣а̄х е ес̣-с̣амед.” 
Също така е много важно да отбележим, че “Ал̣л̣а̄х е Единствения” в този а̄йет не значи едно 

като число, преди което е нула, а след него – две. Единствеността в този а̄йет означава неповторимост 
[уникалност], означава, че нищо не е като Него и нищо не е подобно Нему по какъвто и да било начин. 

٢٣ (،zٌْ�ٍر َعلَْيِه �َِس
َ
  َوL�ُ أ

23) И всяко нещо за Него е лесно, 

Обяснение: 
В сӯр̣а ељ-Ех̱за̄б (33), а̄йет 19-ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

tβ% x.uρ y7Ï9≡ sŒ ’n?tã «!$# #Z��Å¡o„ ∩⊇∪     

Този а̄йет означава: “И за Аллах това е лесно.” 
Тъй като Всевишният Ал̣л̣а̄х е Създателя на всичко, от това следва, че всичко му е подчинено. 

От там следва, че нищо не е трудно за Него и съответно всичко е лесно за Него. Той � прави каквото 
пожелае. 

ءٍ ) ٢٤ ْxَ 
َ

oَِْتاُج إ َ 
َ

  ،ال

24) Не се нуждае от нищо. 

Обяснение: 
В сӯр̣а ељ-Их̣ля̄с̣ (112), а̄йет 2-ри, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 
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ª!$# ß‰ yϑ¢Á9$# ∩⊄∪     

Този а̄йет означава: “Ал̣л̣а̄х е ес̣-с̣амед [Онзи, който не се нуждае от нищо, а всичко се 
нуждае от Него].” 

Всевишният Ал̣л̣а̄х е Създателя, който притежава всички качества на съвършенството. 
Следователно Той � не се нуждае от нищо. Нуждата означава несъвършенство, а несъвършенството 
противоречи и анулира значението на божествеността. Всички творения имат нужди, затова те са 
зависими. 

Сред техните нужди са пространството и времето – и двете от тях – творения на Ал̣л̣а̄х. Ние се 
нуждаем от пространство [място] и време за нашето съществуване, защото сме физически тела. 
Всевишният Ал̣л̣а̄х не е като нас, затова Той няма нужда от пространство [място] и време. Ал̣л̣а̄х � 
съществува без нужда от пространство, защото Той � е Създателя на пространството. Същото важи и 
за времето. Времето не важи за Ал̣л̣а̄х � , защото Той � е Създателя на времето. 

Антропоморфистите [ељ-муж̱ессиме] вярват, че Всевишният Ал̣л̣а̄х пребивава на определено 
място или частично е обхванат от дадено пространство над седмото небе и вярват, че ако мюсюлманина 
каже, че Ал̣л̣а̄х не се намира на никое място, това ще анулира съществуването на Ал̣л̣а̄х. Защото според 
техните разбирания, ако Ал̣л̣а̄х съществува, Той � трябва да се намира на някое място. Те попадат в 
капанът на прилагането на критериите свързани с творенията върху Твореца – Ал̣л̣а̄х да ни предпази от 
такова богохулство. 

٢٥ (﴿ ُzِميُع اَ�ِص ٌء َوُهَو ا4س3 ْxَ َْس َكِمْثلِِهiَل﴾.  

25) Не съществува нищо, което е подобно дори и на Негово подобие и Той е Всечуващия и 
Всевиждащия [еш-Шӯр ̣а ̄ (42): 11]. 

Обяснение: 
Има̄м ебӯ Ж̱еа‘фер̣ ет̣-Т̣ах̱а̄ўӣ привежда 11-ти а̄йет от сӯр̣а еш-Шӯр̣а̄ (42), който полага 

основите на монотеизма – Теўх̱ӣд. Този а̄йет прокарва ясно разграничение между качествата на 
създанията и качествата на Създателя. 

“Не съществува нищо, което е подобно дори и на Негово подобие.” Без значение какво е 
способен някой да си представи, да си измисли или да разбере, Ал̣л̣а̄х е различен от това. Разбирането, че 
сме неспособни да Го разберем и да Го обхванем е правилното разбиране [по този въпрос].  

Също така в този а̄йет са споменати и две от качествата на Ал̣л̣а̄х – “слух” и “зрение”. Както 
всички останали качества на Всевишния Ал̣л̣а̄х и тези две са безначални, безкрайни, не са създадени и не 
подлежат на промяна. 

Антропоморфистите се опитват да използват този а̄йет като доказателство, че Ал̣л̣а̄х � има 
качества, които са подобни на човешките. Единствената разлика е тяхната форма, техните очертания и 
тяхната големина. Разбира се, това е богохулство, но това е мястото, където изпадат в объркване.  

Истина е, че хората притежават качества слух и зрение, и Ал̣л̣а̄х притежава качества Слух и 
Зрение. И макар, че имената на тези качества са сходни, това е единственото общо нещо като цяло, 
което те имат по между си. С други думи няма нищо общо, освен имената на тези качества, между 
“зрението” и “слуха” на хората и на Всевишния Ал̣л̣а̄х. 

Нашите слух и зрение са следствие от много причини и зависят от много фактори. Нека 
изброим само някои от тях: 

1. Най-напред, ние чуваме, защото Ал̣л̣а̄х така е пожелал. 
2. Ние имаме слухов орган, който се нарича ухо. 
3. Ние също имаме вътрешно, средно и външно ухо, всяко от които изпълнява специфична 
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задача в усилването на звука. 
4. Шумът трябва да бъде отчетен и разтълкуван от нашия мозък, за да получи правилен 

анализ и адекватна реакция. 
5. Също така трябва да притежаваме съответните неврони и кръвоснабдяване. 
6. Също така звуковите вълни трябва да бъдат на определена честота за да бъдем способни 

да ги възприемем. 
7. Нуждаем се и от подходяща среда, която да пренася звуковите вълни. 
8. Нашият слух се засилва или отслабва в зависимост от възраст, болести и други фактори. 
9. Нашият слух има начало и ще има и край, някои дори се раждат глухи, други имат 

различни степени на загуба на слуха и т.н. и т.н. 
Ако дори и най-малкото нещо, свързано с който и да било от посочените фактори не е налице, 

нашият слух ще бъде засегнат. 
А Всевишният Ал̣л̣а̄х притежава съвършеното качество “слух” просто така. Неговото качество 

[слух] е безначално, безкрайно, не е създадено и не подлежи на промяна. Ал̣л̣а̄х � не се характеризира с 
притежание на крайници или органи. Нито пък се нуждае от звукови вълни, честоти, усилване и 
отслабване на “слуха” и т.н. Защото всичко това означава промяна, а Всевишният Ал̣л̣а̄х не се 
характеризира нито с органи, нито с крайници, нито с промени. 

Същото важи и по отношение на останалите съвършени качества на Ал̣л̣а̄х. 

ِمهِ ) ٢٦
ْ
َق بِِعل

ْ
َل   .َخلََق ا�ْ

26) Създаде създанието със своето [вечно] знание [и воля]. 

Обяснение: 
В сӯр̣а ељ-Бак̣ар̣а (2), а̄йет 21-ви, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρ ß‰ç6ôã$# ãΝä3−/u‘ “Ï%©!$# öΝä3s)n= s{ tÏ%©!$#uρ  ÏΒ öΝä3Î=ö6s% öΝä3ª= yès9 tβθà)−Gs? ∩⊄⊇∪     

Този а̄йет означава: “О, хора, служете на своя Господ, който е сътворил вас и онези преди 
вас, за да сполучите.” 

Всевишният Ал̣л̣а̄х създаде всяко творение според Своите вечни воля и знание, с определена 
цел. Всяко нещо е създадено с причина и всяко създание има определена роля по време на 
съществуването си, която му е зададена по знанието и волята на Ал̣л̣а̄х. 

َداًرا) ٢٧
ْ
ق
َ
َر 4َُهْم أ   .َوَقد3

27) И им отреди техните съдби. 

Обяснение: 
В сӯр̣а ељ-К̣амер̣ (54), а̄йет 49-ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

$̄ΡÎ) ¨≅ä. >ó x« çµ≈oΨø)n= yz 9‘y‰s)Î/ ∩⊆∪     

Този а̄йет означава: “Ние създадохме всяко нещо с определена съдба и цел.” 
Всяко нещо, независимо дали е по-голямо от галактиките или по-малко от атомите, има своя 

съдба, а всяка съдба е определена от Всевишния Ал̣л̣а̄х. 

٢٨ ( 
ً

َب 4َُهْم آَجاال   .َوَ¤َ

28) И определи срока на техния живот. 

Обяснение: 

В сӯр̣а ељ-Еа‘р̣а̄ф (7), а̄йет 34-ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 
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Èe≅ä3Ï9 uρ >π ¨Βé& ×≅ y_r& ( #sŒ Î*sù u!% ỳ öΝßγè= y_r& Ÿω tβρã�Åzù'tGó¡o„ Zπ tã$ y™ ( Ÿωuρ šχθãΒÏ‰ø)tGó¡o„ ∩⊂⊆∪     

Значението на този а̄йет е следното: “За всяка общност има срок. И щом срокът им дойде, и 
с миг дори не ще го забавят, и не ще го изпреварят.” 

Така, както всичко бе създадено съгласно волята на Ал̣л̣а̄х �, по същия начин всичко ще 
достигне своя край съгласно Неговата воля и съгласно съдбите, които е отредил за различните неща. 

За всяко нещо е отредено продължителността му на живот и никой не може да я промени, 
скъси или удължи. Всеки и всичко в крайна сметка ще погине, това е единствено въпрос на време. Но 
всяко нещо трябва да премине по пътя отреден му от Ал̣л̣а̄х � преди да достигне финалната си точка. 

٢٩ ( َ ْن َ¥ْلَُقُهْم،َو4
َ
ٌء َ�ْبَل أ ْxَ ْم َ¥َْف َعلَْيِه  

29) Нищо не остана скрито за Него преди тяхното създаване, 

Обяснение: 
В сӯр̣а ељ-Бак̣ар̣а (2), а̄йет 29-ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

uθèδ “Ï%©!$# šYn= y{ Νä3s9 $̈Β ’Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏϑy_ §ΝèO #“uθtGó™$# ’n<Î) Ï!$ yϑ¡¡9 $# £ßγ1§θ|¡sù yì ö7y™ ;N≡uθ≈ yϑy™ 4 uθèδuρ 

Èe≅ä3Î/ >ó x« ×ΛÎ= tæ ∩⊄∪     

Значението на този а̄йет е следното: “Той е, Който сътвори за вас всичко на земята, после 
се насочи към [сътворяването на] небето и създаде седем небеса. Той всяко нещо знае.” 

Ал̣л̣а̄х � знаеше всичко “преди” да създаде каквото и да било. Той обхваща всяко нещо. Той е 
Всезнаещия всяко нещо. 

ْن َ¥ْلَُقُهمْ ) ٣٠
َ
  .َوَعلَِم َما ُهْم َ¦ِ�لُوَن َ�ْبَل أ

30) И знаеше [безначално и безкрайно] какво ще правят [творенията] още преди да ги създаде. 

Обяснение: 
В сӯр̣а ељ-Бак̣ар̣а (2), а̄йет 32-ри, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

(#θä9$s% y7oΨ≈ ys ö6ß™ Ÿω zΝù= Ïæ !$uΖ s9 āωÎ) $tΒ !$oΨtFôϑ̄= tã ( y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΛÎ= yè ø9$# ÞΟŠÅ3ptø:$# ∩⊂⊄∪     

Този а̄йет означава: “Рекоха: “Пречист си Ти! Нямаме друго знание, освен това, на което 
Ти ни научи. Ти си Всезнаещия, Премъдрия.”” 

Има̄м ебӯ Ж̱еа‘фер̣ ет̣-Т̣ах̱а̄ўӣ още веднъж потвърждава съвършеното качество на абсолютно 
познание на Всевишния Ал̣л̣а̄х.  

Той � е Единствения. Онзи, който знае неведомото и знае всичко за своите творения. Нищо 
на небесата или на земята не е скрито за Него. 

Той � знае всичко на сушата и в морето. Нито едно листо не пада без Неговото знание, няма 
нито едно зрънце в тъмнината на земята, нито влажно, нито сухо, което да не е записано в ясна книга. 
Неговото знание обхваща всичко. Той знае всичко за всяко нещо. 

َ�َرُهْم بَِطاَعتِِه، َوrََهاُهْم eَْن َمْعِصَيتِهِ ) ٣١
َ
  . َوأ

31) Заповяда им да му се подчиняват, и им забрани да му се противят. 

Обяснение: 
В сӯр̣а А̄ли ‘Имр̣а̄н (3), а̄йет 32-ри, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

ö≅è% (#θãè‹ÏÛr& ©!$# š^θß™§�9$#uρ ( β Î*sù (#öθ©9 uθs? ¨βÎ*sù ©!$# Ÿω �=Ïtä† tÍ�Ï
≈ s3ø9 $# ∩⊂⊄∪     
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Този а̄йет означава: “Кажи: “Подчинете се на Аллах и на Пратеника!” А ако се 
отвърнат  Аллах не обича неверниците.” 

Въпреки, че съвършеното знание на Ал̣л̣а̄х обхваща всичко, включително и какво ще се случи, 
Той � повели на хората да Му се подчиняват и да вършат добрини и им забрани да Му се противят и да 
вършат злини. 

И защото Ал̣л̣а̄х е справедлив, Той � проводи послания и пратеници до хората, които да 
предадат Неговите повели и да ги насочват към правилния начин на богослужение [‘иба̄дет], 
подчинение и вършене на добрини. От друга страна това послание ги предупреждава за 
неподчинението и за злините. 

ٍء َ§ْ  )٣٢ ْxَ L�َُئتِِه،َوiرِي بَِتْقِديرِهِ َوَ�ِش  

32) И всяко нещо се случва според съдбата [отредена] от Него и волята Му, 

Обяснение: 
В сӯр̣а ељ-Х̱иж̱р̣ (15), а̄йет 21-ви, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

βÎ) uρ ÏiΒ >ó x« āωÎ) $ tΡy‰ΨÏã …çµ ãΨÍ← !#t“yz $ tΒuρ ÿ…ã& è!Íi” t∴ çΡ āωÎ) 9‘y‰s)Î/ 5Θθè=÷è̈Β ∩⊄⊇∪     

Значението на този а̄йет е следното: “И няма нещо, съкровищниците на което да не са при 
Нас, и го спускаме Ние само в знайно количество.” 

Всички създания са подчинени на Неговото предопределение и воля. Дори и частичка не се 
придвижва без Неговата воля и предопределение. 

Има̄м ет̣-Т̣ах̱а̄ўӣ посочва две важни качества на Всевишния Ал̣л̣а̄х: ељ-к̣удр̣а и ељ-мешӣ’е, 
които означават съответно предопределение и воля. 

Тези две качества, както и всички останали от съвършените качества на Ал̣л̣а̄х, са безначални, 
безкрайни, не са създадени и не се променят. 

Нищо във Вселената, без значение дали е по-голямо от галактиките или по-малко от атомите, 
не се случва без волята и предопределението на Ал̣л̣а̄х да отредят то да се случи. Нищо не може да се 
случи, освен с Ал̣л̣а̄ховото позволение. 

 4َْم يَُ-نْ ) ٣٣
ْ
 َما َشاَء 4َُهْم، Wََما َشاَء 4َُهْم َ�َن، َوَما 4َْم �ََشأ

3
ِعَباِد إِال

ْ
 َ�ِشiَئَة 4ِل

َ
  .َوَ�ِشiَئُتُه َ�ْنُفُذ ال

33) Неговата воля се изпълнява. Волята на рабите не може да надмогне онова, което е пожелал за тях. И 
онова, което е пожелал за тях става, а онова, което не е пожелал за тях – не става. 

Обяснение: 
В сӯр̣а А̄ли ‘Имр̣а̄н (3), а̄йет 26-ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

È≅è% ¢Οßγ̄=9 $# y7Î=≈tΒ Å7ù=ßϑø9 $# ’ÎA ÷σè? š�ù= ßϑø9$#  tΒ â!$t±n@ äíÍ”∴ s?uρ š�ù=ßϑø9 $#  £ϑÏΒ â!$t±n@ –“ Ïè è?uρ  tΒ â!$ t±n@ ‘ΑÉ‹ è?uρ  tΒ 

â!$ t±n@ ( x8Ï‰uŠÎ/ ç� ö�y‚ø9 $# ( y7̈ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ä. &ó x« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊄∉∪     

Този а̄йет означава: “Кажи: “О, Аллах, Владетелю на владението, Ти даряваш владението 
на когото пожелаеш и отнемаш владението от когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и 
унизяваш когото пожелаеш. Доброто е в Твоята Ръка. Ти за всяко нещо имаш сила.” 

Има̄м ет̣-Т̣ах̱а̄ўӣ ясно посочва, че създанията притежават воля, но тази воля не може да 
противоречи на волята на Създателя. Нашата воля е създадена от Ал̣л̣а̄х според Неговата вечна воля. 

И така, ако създанието пожелае нещо да се случи, то ще се случи единствено ако бъде 
позволено от вечните воля и предопределение на Ал̣л̣а̄х. И ако създанието пожелае нещо да се случи, но 
то не бъде пожелано и не бъде предопределено от Ал̣л̣а̄х, то никога не ще се случи. 
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В сӯр̣а ељ-Инса̄н (76), а̄йет 30-ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

$ tΒuρ tβρâ!$ t±n@ HωÎ) β r& u!$ t±o„ ª!$# 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠÎ= tã $ Vϑ‹Å3ym ∩⊂⊃∪     

Този а̄йет означава: “И вашата воля не ще се изпълни освен, ако Аллах пожелае. Аллах е 
всезнаещ, премъдър.” 

٣٤ (،
ً

  gَْهِدي َمْن �ََشاُء، َو�َْعِصُم َو�َُعاqِ َفْضال

34) Напътва когото пожелае, и защитава и предпазва [от вреда] по своята щедрост, 

Обяснение: 
В сӯр̣а ељ-Ен‘а̄м (6), а̄йет 88-ми, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

y7Ï9≡ sŒ “y‰ èδ «!$# “Ï‰ öκ u‰ ÏµÎ/  tΒ â!$t±o„ ô ÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã 4 öθs9 uρ (#θä.u� õ° r& xÝÎ6ys s9 Οßγ÷Ζ tã $̈Β (#θçΡ% x. tβθè= yϑ÷è tƒ ∩∇∇∪     

Този а̄йет означава: “Това е напътствието на Аллах. С него Той напътва когото пожелае 
от Своите раби. И ако бяха Го съдружили, щеше да се провали онова, което вършеха.” 

Всевишният Ал̣л̣а̄х дарява с напътствие онзи, когото пожелае. Или с други думи Той � 
създава напътствието в умовете и сърцата на тези хора. Също така Той � защитава и предпазва тези 
хора по своята щедрост. 

٣٥ ( 
ً

َ¥ُْذُل َو�َ{َْتªِ َعْدال   .َو�ُِضلL َمْن �ََشاُء، َو

35) И въвежда в заблуда когото пожелае, и оставя [някого] безпомощен и в страдание по своята 
справедливост. 

Обяснение: 
В сӯр̣а ен-Нех̱љ (16), а̄йет 93-ти Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

öθs9 uρ u!$ x© ª!$# öΝà6n= yèyf s9 Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïn≡ uρ  Å3≈ s9 uρ ‘≅ÅÒãƒ  tΒ â!$ t±o„ “Ï‰ ôγtƒuρ tΒ â!$t±o„ 4 £è= t↔ó¡çFs9 uρ $£ϑtã óΟçFΖ ä. 

tβθè=yϑ÷è s? ∩⊂∪     

Този а̄йет означава: “И ако Аллах пожелаеше, Той щеше да ви стори една общност. Ала 
оставя Той в заблуда когото пожелае и напътва Той когото пожелае. И непременно ще бъдете 
питани за делата ви.” 

Всемогъщият Ал̣л̣а̄х оставя безпомощен [унижава] и оставя да страда [измъчва] когото 
пожелае по своята справедливост. Всеки дар е по Неговата щедрост, а всяко наказание по Неговата 
справедливост. 

На Ал̣л̣а̄х � принадлежи вселената и всичко в нея. Той заповяда на хората да Му се 
подчиняват и да вършат добрини, но ако те Му се възпротивят подлежат на Неговото наказание и 
унижение. 

٣٦ ( ِIَِئتِِه َ\ْ;َ َفْضلِِه َوَعْدiَ�ِش qِ َتَقل3ُبوَنgَ ُهْم
L
  .  َوُ»

36) И всички те са подчинени на неговата воля, колебаейки се между Неговата щедрост и Неговата 
справедливост. 

Обяснение: 
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Ал̣л̣а̄х � е създал в своите творения воля и способност да избират. Хората постоянно са 
изправени пред избор между доброто и злото. Решението им е резултат на тяхната воля, разум и 
свободен избор. Те са отговорни на базата на решението, което са взели – добро или лошо. 

Ако Ал̣л̣а̄х ги обсипе с най-различни дарове, това е заради Неговата щедрост. А ако той ги 
лиши от тях и ги накаже, това е заради Неговата справедливост. И всичко на този свят и на отвъдния, 
хората и онова, което им се случва се намира между щедростта и справедливостта на Всевишния Ал̣л̣а̄х. 

نَْدادِ وَ ) ٣٧
َ ْ
ْضَداِد َواأل

َ ْ
  .  ُهَو ُمَتَعاٍل َعِن األ

37) Той е превисоко над това, да има противодействащ или равностоен Нему. 

Обяснение: 
В сӯр̣а Мер̣йем (19), а̄йет 65-ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

ö≅ yδ ÞΟn=÷è s? …çµ s9 $wŠÏϑy™ ∩∉∈∪     

Този а̄йет означава: “Нима знаеш подобен [равностоен] Нему?” 
Всевишният Ал̣л̣а̄х е пречист от това да има противодействащи Нему. Противодействащите са 

неща, които имат силата да действат против Неговата воля и Неговите повели. Същото важи и по 
отношение на равностойните Нему. Ал̣л̣а̄х и неговите качества са безначални, безкрайни, не са 
създадени и не се променят. И тези, наред с останалите Му качества, подобават единствено Нему. 

Всевишният Ал̣л̣а̄х е Господаря на господарите, нищо и по никакъв начин не може да бъде 
сравнено с Него, затова и не може да съществуват противодействащи или равностойни Нему. 

 َراد3 لَِقَضائِِه،) ٣٨
َ

  ال
38) Никой не може да отмени Неговото отсъждане, 

Обяснение: 

В сӯр̣а Г̣а̄фир (40), а̄йет 68-ми, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

uθèδ “ Ï%©!$# Ç‘ øtä† àM‹Ïϑãƒuρ ( #sŒÎ*sù # |Ós% #\� øΒr& $ yϑ̄ΡÎ*sù ãΑθà)tƒ …çµ s9  ä. ãβθä3uŠsù ∩∉∇∪     

Значението на този а̄йет е следното: “Той е, Който съживява и умъртвява. И щом отсъди 
нещо, му казва само: “Бъди!” И то става.” 

Никой не може да попречи на онова, което е отсъдил. Волята и отсъждането на Ал̣л̣а̄х се 
изпълняват и нищо не може да ги възпре. 

Според учените на Ехлю-с-Сунна думата ељ-к̣ад̣а̄’ [отсъждане] има две значения. Някои 
казват, че тя се отнася до волята на Ал̣л̣а̄х, която отрежда нещата да се случат. Други казват, че ељ-к̣ад̣а̄’ 
се отнася до създаването на нещата, което значи извеждането им от състояние на несъществуване 
[нищо] в състояние на съществуване [нещо]. И кой може да попречи на онова, което е отсъдил? 

В сӯр̣а Фус̣с̣илет (41), а̄йет 12-ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

£ ßγ9ŸÒs)sù yìö7y™ ;N#uθ≈ yϑy™  
Този а̄йет означава: “И отреди да бъдат седем небеса.” 

٣٩ ( ِ ْ�رِه
َ
 َ¬لَِب ِأل

َ
ِمِه، َوال

ْ
َب Cُِك Aُمَعق 

َ
  .َوال

39) Никой не може да отмени присъдата Му, нито да надделее над повелята Му. 

Обяснение: 

В сӯр̣а Йӯсуф (12), а̄йет 21-ви, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

ª!$#uρ ë=Ï9% yñ #’n?tã ÍνÌ� øΒr& £Å3≈ s9 uρ u� sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn= ôètƒ ∩⊄⊇∪     
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Този а̄йет означава: “Аллах надделява в Своята повеля, ала повечето хора не знаят.” 
Присъдата на Ал̣л̣а̄х е справедлива и тя се изпълнява. Никой не може да я отложи, анулира, 

отмени или да я върне. Никой не може да предотврати онова, което е предопределил, нито да спре 
онова, което е дал. Той се разпорежда със своето владение така, както пожелае. 

٤٠ ( 
َ
ِه، َوأ

A
 ِمْن ِعْنِدهِ آَمن3ا بَِذ4َِك ُ

�
ن3 ُ®

َ
  .gَْقن3ا أ

40) Повярвахме [напълно] във всичко това, и сме [твърдо] убедени, че всяко нещо идва от Него.  

Обяснение: 
Има̄м ебӯ Ж̱еа‘фер̣ ет̣-Т̣ах̱а̄ўӣ завършва този раздел, отстоявайки твърдо нашата вяра в Ал̣л̣а̄х 

и предопределеното от Него. И че ние сме твърдо убедени, че всяко нещо, което се случва, се случва 
според вечното знание на Ал̣л̣а̄х, Неговата воля и Неговото предопределение. 
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 وَ ) ٤١
َ
ُمْرت²ََ أ

ْ
ُ ا4

ُ
Iُمْجَت³َ، َوَرُسو

ْ
، َونَ{ِيLُه ا4 َ́ ُمْصَط

ْ
ًدا eَْبُدهُ ا4   .نGُ 3َم3

41) И че Мух ̱аммед е Неговия най-специален раб, и най-отбран Пророк, и най-обичан Пратеник. 

Обяснение: 

В сӯр ̣а ељ-Ех ̱за ̄б (33), а ̄йет 45-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ ÷É< ¨Ζ9$# !$ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù= y™ö‘r& #Y‰ Îγ≈ x© #Z� Åe³t6ãΒuρ #\�ƒÉ‹ tΡuρ ∩⊆∈∪     

Този а ̄йет означава: “О, Пророче, Ние те изпратихме като свидетел, благовестител 
и предупредител.” 

Всевишният Ал̣л̣а ̄х избра за човечеството пророци и пратеници, които да го водят по 
правия път и да го научат за неговия Господар и Създател. Първият от тях беше А̄дем �, а 
последният от тях бе печатът им – Пророка Мух ̱аммед i, Ал ̣л̣а ̄х да благослови и приветства него 
и семейството му.  

Ал̣л̣а ̄х � проводи пратеници на човечеството за да го водят към доброто и да му 
предадат Ал̣л̣а ̄ховите разпоредби. Затова наличието на пророците и тяхното послание 
представлява непрекъснато напомняне за отговорността пред Ал̣л̣а ̄х на Съдния ден. 

Онези хора, при които не са пристигнали пророци, нито пък са получили някакво 
послание, книга или откровение не са отговорни на Съдния ден. И те не подлежат на наказание. 

В сӯр ̣а ељ-Иср ̣а ̄’ (17), а ̄йет 15-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

$ tΒuρ $ ¨Ζä. t Î/Éj‹ yèãΒ 4 ®Lym y]yèö6tΡ Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪     

Този а ̄йет означава: “И не наказваме, докато не проводиме пратеник.” 
Нашият пророк Мух ̱аммед i, Ал ̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, 

е последния от всички пророци и пратеници. Той е Мух ̱аммед син на ‘Абдул̣л̣а ̄х син на 
‘Абдуљмут̣т̣алиб син на Ха ̄шим от племето К̣ур ̣айш. Неговото племе идва от Х ̱иж̱а ̄з, който е 
западната част от арабския полуостров. Той i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му, е роден в Мекка в годината на абисинската атака срещу нея, което отговаря на 
570 г. по григорианския календар. Неговата майка е А̄мине дъщеря на Ўехб син на ‘Абд Мена ̄ф от 
племето К̣ур ̣айш. Неговият баща умира преди неговото раждане и майка му заедно с дядо му 
‘Адуљмут̣т̣алиб, управника на Мекка, поемат грижата за него докато навършва шестгодишна 
възраст, когато майка му умира. 

След това дядо му поема грижата за него до навършването на деветгодишна възраст, 
когато и той умира, а Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, се 
премества в къщата на своя чичо ебӯ Т̣а ̄либ, който поема грижата за него, докато Пророка i, 
Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, се оженва на приблизително двадесет и 
пет годишна възраст.  

На Пророка i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, бе заповядано 
да съобщи посланието си към хората на около четиридесетгодишна възраст. Той i, Ал̣л̣а ̄х да 
благослови и приветства него и семейството му, прекара двадесет и три години изпълнявайки 
своята мисия, докато почина на шестдесет и три годишна възраст в града наречен с неговото име 
– Медӣна ељ-Мунеўўир ̣а [Медӣна ен-Небеўиййе – Градът на Пророка i]. Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х 
да благослови и приветства него и семейството му, прекара тринадесет години в Мекка и десет 
години в Медӣна, като в последните от тях Исляма се разпространи на целия Арабски 
полуостров, продължавайки да се разпространява по целия свят. Нека най-добрите благослов и 
приветствие бъдат над него i. 
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 وَ ) ٤٢
َ
نْ{َِياءِ،ن3 �

َ ْ
  ُه َخاَ�ُم األ

42) И той е последният от пророците, 

Обяснение: 
В сӯр ̣а ељ-Ех ̱за ̄б (33), а ̄йет 40-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

$̈Β tβ%x. î‰ £ϑptèΧ !$t/r& 7‰ tnr& ÏiΒ öΝä3Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθß™§‘ «!$# zΟs?$ yzuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 3 tβ% x.uρ ª!$# Èe≅ä3Î/ >ó x« $ VϑŠÎ= tã   

Този а ̄йет означава: “Муха̱ммед не е баща на никого от вашите мъже, а е Пратеника 
на Аллах и последният от пророците. Аллах знае всяко нещо.” 

Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, е последния от 
всички пророци и техния печат. Измежду най-почтените пророци [а те всички са почтени] са 
Ибр ̣а ̄хӣм, Нӯх ̱, Мӯса ̄, ‘И ̄са ̄ сина на Мер ̣йем и Мух ̱аммед, който е най-почтения от всички тях, нека 
най-добрите благословии и приветствия бъдат над всички тях. Няма друг пророк след него. 

َعا4َِم;َ ) ٤٣
ْ
ُمْرَسلَِ;، وََحبِيُب َربA ال

ْ
تِْقَياءِ، َوَسيAُد ا4

َ ْ
  .َوµَِماُم األ

43) Той е най-добрият [има ̄м] от богобоязливите, най-достойният [сеййид] от пратениците и 
любимецът [х ̱аби ̄б] на Господаря на световете. 

Обяснение: 
В сӯр ̣а ељ-Иср ̣а ̄’ (17), а ̄йет 55-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

y7š/u‘uρ ÞΟn=ôãr&  yϑÎ/ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 3 ô‰s)s9 uρ $ uΖù= āÒsù uÙ÷è t/ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 4’n?tã <Ù÷èt/ ( $ oΨ÷�s?#uuρ yŠ…ãρ#yŠ 

#Y‘θç/y— ∩∈∈∪     

Този а ̄йет означава: “Твоят Господар най-добре знае всички на небесата и на 
земята. И предпочетохме едни пророци пред други. И дадохме на Даў̄уд̄ псалми.” 

В този раздел има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ безусловно набляга на важността на Суннета на Пророка 
i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му. Най-добрият и най-краткият път 
към успеха е следването на Пророка i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, 
във всичко. Защото след като той е най-богобоязливия раб, то неговия път [суннет] е най-краткия 
и най-добрия път към благочестието. 

[И да повторим още веднъж:] Измежду най-почтените пророци [а те всички са 
почтени] са Ибр ̣а ̄хӣм, Нӯх ̱, Мӯса ̄, ‘И ̄са ̄ сина на Мер ̣йем и Мух ̱аммед, който е най-почтения от 
всички тях, нека най-добрите благословии и приветствия бъдат над всички тях. Няма друг пророк 
след него. 

Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, е най-обичания 
от Всевишния Ал̣л̣а ̄х. Тогава не трябва ли да бъде най-обичания и за самите нас? 

Но обичта към него i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, не е 
само претенции, тя е убеждение, думи и дела. Следването на стъпките му и спазването на Суннета 
му са ключа към успеха на този свят и в отвъдното. 

ةِ َ\ْعَدهُ Wََ·� َوَهًوى) ٤٤   .َوL�ُ َدْعَوى اLcُبو3
44) И всяка претенция за пророчество след него е заблуда [лъжа] и пристрастие [отклонение]. 

Обяснение: 
В сӯр ̣а ељ-Ех ̱за ̄б (33), а ̄йет 40-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 
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 Å3≈s9 uρ tΑθß™§‘ «!$# zΟs?$ yzuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 3   

Този а ̄йет ясно показва, че Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството ум, е: “Пратеника на Аллах и последният от пророците.” 

Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, е последния 
пратеник за цялата вселена. 

Това показва и друго дълбоко прозрение, че ще има хора, които ще предявяват фалшиви 
претенции към пророчество след Пророка i, Ал̣л̣а ̄х да благослови него и семейството му, но те 
ще бъдат самозванци, водени от собствените си страсти и заблуди. 

Няколко пъти в историята са предявявани такива фалшиви претенции и всеки път Ал̣л̣а ̄х 
� разобличаваше тяхната мошеническа същност. 

В своя достоверен сборник има ̄м ељ-Бух ̣а ̄рӣ предава следния х ̱адӣс ̱ от Пророка i, 
Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му: 

  بعدي ن° ال
Този достоверен х ̱адӣс ̱ означава: “Няма друг пророк след мен!” 
Всеки, който претендира за пророчество след Пророка i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и 

приветства него и семейството му, взема за лъжа Свещения К̣ур ̣’а ̄н и автентичния Суннет, а оттам 
– напуска полето на Исляма. 

َمْبُعو) ٤٥
ْ
َياءِ َوُهَو ا4 Aورِ َوا4ضLcُهَدى، َو9ِا

ْ
َقA َوا4 ْCَوَرى، بِا

ْ
ف3ِة ا4 َ̧ ، َو Aِن

ْ
Yِة ا  َ¦م3

َ
oُِث إ.  

45) И той е изпратен до всички джинове и цялото човечество с истината и напътствието и със 
светлината и сиянието. 

Обяснение: 
В сӯр ̣а Себе’ [34], а ̄йет 28-ми, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

!$ tΒuρ y7≈ oΨù= y™ö‘r& āωÎ) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 #Z��Ï±o0 #\�ƒÉ‹ tΡuρ £Å3≈ s9 uρ u� sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn= ôètƒ ∩⊄∇∪     

Този а ̄йет означава: “И те изпратихме Ние [о, Муха̱ммед] за всички хора само като 
благовестител и предупредител, ала повечето хора не знаят.” 

Има много пророци преди Мух ̱аммед i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му, и всеки от тях е пращан при своите хора, племе или град. Посланието на пророка 
Мух ̱аммед i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, е последователно 
продължение на посланията на пророците преди него, в основата на които стои призоваване на 
хората към служене на Създателя – Единствения Създател, да вършат добрини и да избягват 
злините. Ал̣л̣а ̄х няма да изпрати друг пророк след последния пророк – Мух ̱аммед i, Ал̣л̣а ̄х да 
благослови и приветства него и семейството му. Но посланието на пророка Мух ̱аммед i, Ал̣л̣а ̄х 
да благослови и приветства него и семейството му, е единствено по рода си, защото то не е 
ограничено единствено до неговото племе, град или род. Не е ограничено дори и в рамките на 
човечеството. То е универсално послание към всеки и към всичко, за всички места и всички 
времена, които ще настъпят. 
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٤٦ (،
ً

 َكْيِفي3ٍة َقْوال
َ

ُم اهللاِ،  ِمْنُه بََدا بِال
َ

ُقْرآَن َ®
ْ
  َوµِن3 ال

46) И че Ку̣р ̣’а ̄нът е слово на Ал ̣л ̣а ̄х, което дойде от Него, без посредничество на думи [без въпроса 
“Как?” да има смисъл], 

Обяснение: 
В сӯр ̣а ељ-Х ̱иж̱р ̣ (15), а ̄йет 87-ми, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ô‰ s)s9 uρ y7≈ oΨ÷�s?#u $ Yèö7y™ z ÏiΒ ’ÎΤ$ sVyϑø9 $# tβ#uö�à)ø9 $#uρ tΛÏàyè ø9$# ∩∇∠∪     

Този а ̄йет означава: “Ние вече ти дадохме седемте повтарящи се знамения и великия 
Коран.” 

Това, че Свещеният К̣ур ̣’а ̄н е Келя̄мул̣л̣а ̄х означава Книгата на Ал̣л̣а ̄х или Книгата, която 
бе разкрита от Ал̣л̣а ̄х на ангела [меля̄’икето] Ж ̱ибрӣљ � и от него на Пророка i, Ал̣л̣а ̄х да 
благослови и приветства него и семейството му. 

Когато казваме, че К̣ур ̣’а ̄нът са Словата на Ал̣л̣а ̄х това не трябва да се разбира в 
буквалния смисъл. Макар и да казваме, че К̣ур ̣’а ̄нът са Словата на Ал̣л̣а ̄х, Всевишният Ал̣л̣а ̄х не се 
окачествява с реч като нашата, която се състои от думи, букви, азбуки, езици, звуци и т.н. 
Характеризирането на Ал̣л̣а ̄х с азбуки, езици, произнасяне на букви и звуци и т.н. води до 
антропоморфизъм – теж̱сӣм – или пък до уподобяване на Ал ̣л̣а ̄х с неговите творения – тешбӣх. 
Защото буквите, азбуките, звуците и т.н. са творения на Ал̣л̣а ̄х, а ние вече доказахме, че Ал̣л̣а ̄х не 
може да бъде характеризиран с никое от качествата на творенията. И двете: тешбӣх и теж̱сӣм – 
водят до богохулство [безверие]. Нищо и по никакъв начин не е подобно на Него �. 

Думата “Как?” от въпроса: Как бе разкрит К̣ур ̣’а ̄на от Ал̣л̣а ̄х на Ж ̱ибрӣљ � на Пророка 
i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, е лишена от смисъл, защото когато 
задаваме въпроса “Как?” всеки един отговор съдържа начини, които са ни познати и които можем 
да си представим, а всичко това е невъзможно по отношение на Всевишния Ал̣л̣а ̄х, защото Той � 
е пречист от всички неподобаващи Нему качества. 

ُمْؤِمُنو) ٤٧
ْ
َقُه ا4  َرُسوIِِ وَْحًيا، َوَصد3

َ
Eَ ُ

َ
Iنَْز

َ
ا،َوأ  َذ4َِك َحق�

َ
Eَ َن  

47) И го низпосла на своя Пратеник – откровение [ўах ̱й] от Него, а вярващите го потвърдиха за 
абсолютна истина, 

Обяснение: 
В сӯр ̣а ељ-Х ̱а ̄к ̣к ̣а (69), а ̄йет 43-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

×≅ƒÍ”∴s?  ÏiΒ Éb>§‘ t ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊆⊂∪     

Този а ̄йет означава: “[Това е] низпослание от Господа на световете.” 
Книгата бе разкрита от Ал ̣л̣а ̄х на ангела [меля̄’икето] Ж ̱ибрӣљ �, а от него на Пророка 

i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му. К̣ур ̣’а ̄нът не са слова нито на ангела 
[меля̄’икето] Ж ̱ибрӣљ �, нито на Пророка i, Ал ̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му, и двамата са само посланици. Вярващите бяха свидетели на откровението и 
потвърдиха неговите събития и съдържание, и засвидетелстваха, че това и истината от Ал̣л̣а ̄х. 

3�ِ�َِة،) ٤٨
ْ
ِم ال

َ
َِقيَقِة، لiََْس بَِمْخلُوٍق َك¹َ ْCبِا 

َ
oُم اهللاِ َ�َعا

َ
ن3ُه َ®

َ
gَْقُنوا �

َ
  َوأ

48) И [вярващите] бяха твърдо убедени, че той [Ку̣р ̣’а ̄нът] наистина е слово на Ал ̣л ̣а ̄х, и не е създаден, 
като словата на творенията, 
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Обяснение: 
Свещеният К̣ур ̣’а ̄н има много чудотворни аспекти, които продължават да се разкриват 

непрекъснато. Сред чудесата на К̣ур ̣’а ̄на са следните: 
1. Лингвистичното предизвикателство. Всеки, който е слушал К̣ур ̣’а ̄на до наши дни, а 

също и до края на времето осъзнава, че нито един човек не може да дойде дори и с 
едно изречение подобно на него от лингвистична гледна точка. 

2. Научното предизвикателство. К̣ур ̣’а ̄нът съобщава подробно за много научни факти 
и дискутира много широк кръг от научни теми: от теологията до морската биология 
и ембриологията, както и много други. 

Тези чудеса продължават да бъдат разкривани и в наши дни след 1424 години, които 
свидетелстват за величието на Книгата на Ал̣л̣а ̄х и които потвърждават нейната автентичност. 

ْوَعــَدهُ ¼ِـَسَقَر، َحْيــُث َقــاَل Wََمـْن َســِمعَ ) ٤٩
َ
ـُه اُهللا وََ¦بـَـُه، َوأ {ـَـَ¾ِ Wََقـْد َ½َفــَر، َوَقــْد َذم3

ْ
ُم ال

َ
ن3ــُه َ®

َ
ُه َفـزeَََم �

﴿
َ

oْصلِيِه َسَقرَ َ�َعا
ُ
ْوَعَد اُهللا ¼َِسَقَر 4َِمْن َقاَل ﴿،﴾َسأ

َ
ا أ {ََ¾ِ  َفلَم3

ْ
 َقْوُل ال

3
  ،﴾إِْن َهَذا إِال

49) И който го чуе [Ку̣р ̣’а ̄на] и заяви, че това са думи на човек е станал безверник. И Ал̣л̣а̄х го порицава 
и осъжда, и му обещава Ада [Сек ̣ар ̣, Ж ̱ехеннем], тъй като [Той] Всевишният казва: “Ще го горя в 
Ада!”[ељ-Муддес ̱с ̱ир (74): 26]. А тук Ал ̣л ̣а ̄х заплашва с Ада [Ж ̱ехеннем] онзи, който казва: “Това е само 
хорска реч [ељ-Муддес ̱с ̱ир (74): 25]”, 

Обяснение: 
Някои хора поради невежество, омраза или заблуда обвинили Пророка i, Ал̣л̣а ̄х да 

благослови и приветства него и семейството му, че е измислил К̣ур ̣’а ̄на. А Всевишният Ал̣л̣а ̄х ги 
предизвиква да дойдат с поне един а ̄йет подобен на К̣ур ̣’а ̄на, а те се провалили, провалят се и ще 
се провалят до Съдния ден да отговорят на това предизвикателство. 

И тъй като те се провалили да отговорят на това непрестанно предизвикателство, те 
започнали злонамерено нападение чрез слухове срещу Книгата на Ал̣л̣а ̄х. А Всевишният Ал̣л̣а ̄х им 
обеща Огъня на Ж ̱ехеннем, заради тяхното безверие, защото човешките същества не са способни 
да дойдат дори и с един а ̄йет подобен на К̣ур ̣’а ̄на.  

Също така, за разлика от предишните откровения, които бяха фалшифицирани, 
Всевишният Ал̣л̣а ̄х обеща да предпази К̣ур ̣’а ̄на, на което сме свидетели и до ден днешен и така ще 
бъде и завинаги. Това е друго от непрестанните чудеса и предизвикателства на К̣ур ̣’а ̄на. 

{ََ¾ِ َعلِمْ ) ٥٠
ْ
 �ُْشبُِه َقْوَل ال

َ
، َوال ِ¾ََ}

ْ
ن3ُه َقْوُل َخالِِق ال

َ
gَْقن3ا �

َ
  .َنا َوأ

50) Узнахме и се убедихме твърдо, че той [Ку̣р ̣’а ̄нът] е слово на Създателя на хората и не прилича на 
словото на хората. 

Обяснение: 
Има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ още веднъж потвърждава мюсюлманската вяра, че К̣ур ̣’а ̄нът е Книга на 

Ал̣л̣а ̄х и също потвърждава факта, че никой човек не е способен да дойде с нещо подобно на него 
[К̣ур ̣’а ̄на]. 
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Богохулството [безверието] на 
антропоморфистите [ељ-мушеббихе и ељ-

муже̱ссиме] и подбуждане на мюсюлманите 
да отстъпят истинското тълкуване на ай̄етите 

мутешаб̄ихат̄ [единствено] на Алл̣а̣х̄ 
 
 

 E واCض ا�جسيمو بال¿ش{يه قال من ½فر

 اهللا اo اÁ¿شابهة اÁعاh تفو�ض
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{ََ¾ِ Wََقْد َ½فَ ) ٥١
ْ
  َر،َوَمْن َوَصَف اَهللا بَِمْعً~ ِمْن َمَعاhِ ال

51) И който опише Ал ̣л ̣а ̄х с [каквото и да било] качество от човешките качества става безверник, 

Обяснение: 

В сӯр ̣а ес ̣-С̣а ̄ффа ̄т (37), а ̄йет 180-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

z≈ ysö6ß™ y7În/u‘ Éb> u‘ Íο̈“ Ïèø9 $# $¬Η xå šχθà
ÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪     

Този а ̄йет означава: “Пречист е твоят Господар, Господарят на мощта, от онова 
[несъвършените качества], което Му приписват!” 

Това е ядрото на ислямската вяра. Ислямът се гради върху разграничаването на 
Създателя от създанието. Повече от една трета от Свещения К̣ур ̣’а ̄н е съсредоточена върху 
Теўх ̱ӣд, наблягайки на този факт. 

Всеки път когато някой припише дори и едно човешко качество на Всевишния Ал̣л̣а ̄х, 
той или тя автоматически става безверник [вероотстъпник] и напуска полето на Исляма. 

Поради културните влияния и религиозното невежество, за съжаление много от хората, 
които твърдят, че са мюсюлмани приписват на Всевишния Ал̣л̣а ̄х качества, които не Му 
подобават, като по този начин моментално се превръщат в безверници. 

Никое качество или характеристика на човешките същества не може да бъде приписано 
на Всевишния Ал̣л̣а ̄х. Всевишният Ал̣л̣а ̄х не е човешко същество, нито пък прилича на такова по 
какъвто и да било възможен начин. Човешки характеристики са начало на съществуването, 
промяна, развитие, попадане под влияние или въздействие, пол, психика, крайници, органи, 
морфология, тегло, цвят, движение или покой, местонахождение и т.н. Приписването на която и 
да било от гореспоменатите характеристики на Ал ̣л̣а ̄х буквално води до безверие и до напускане 
на полето на исляма за човек, който вярва, говори или извършва действия, базирайки се на това. 

٥٢ ( ِ¾ََ}
ْ
ن3ُه بِِصَفاتِِه لiََْس َ�ل

َ
ارِ انْزََجَر، َوَعلَِم � ُكف3

ْ
، وeََْن ِمْثِل َقْوِل ال بSََْ َهَذا اeَْتَ�َ

َ
  .Wََمْن أ

52) Който разбере това [е длъжен да] си взема поука и [да] се въздържа от слова подобни на 
безверниците, и [да] знае, че Той [�] и качествата Му не са като [тези на] хората. 

Обяснение: 

В сӯр ̣а ељ-Х ̱ашр ̣ (59), а ̄йет 23-ти, Ал̣л̣а ̄х � казва: 

uθèδ ª!$# ”Ï%©!$# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ à7Î= yϑø9 $# â¨ρ‘‰à)ø9 $# ãΝ≈ n= ¡¡9$# ßÏΒ÷σßϑø9 $# Ú∅Ïϑø‹yγßϑø9 $# â“ƒÍ“yèø9 $# â‘$¬6yfø9 $# 

ç�Éi9x6tGßϑø9 $# 4 z≈ys ö6ß™ «!$# $£ϑtã šχθà2Î�ô³ç„ ∩⊄⊂∪     

Този а ̄йет означава: “Той е Аллах, няма друг Бог освен Него  Владетеля, Пресветия 
[Който е пречист от всякакво несъвършенство], Съвършения [Който е над всяко 
несъвършенство], Утвърждаващия [Който засвидетелства за Себе си, че няма друг Бог освен 
Него], Наблюдаващия [Който е свидетел на думите и делата на своите създания], 
Всемогъщия [Онзи, който нанася поражение, но никога не търпи поражение], Подчиняващия 
[Който не позволява да се случи нищо в Неговото владение освен онова, което пожелае], 
Превъзходния [Онзи, който е пречист от характеристиките на създанията]! Пречист е 
Аллах от онова, с което Го съдружават!” 

Има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ заявява, че всеки, който разбира заплахата на Ал̣л̣а ̄х �, отправена към 
онези, които го оприличават със създанията, никога няма да каже или да повярва такова нещо. 
Всевишният Ал̣л̣а ̄х ни е създал и ни е проводил пратеници за да го обожаваме. А единственият път 
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към Неговото обожаване е като Го опознаем. А опознаването Му се състои в осъзнаването и 
разграничаването на Неговите качества от качествата на създанията. 

А който не успее да го стори попада в безверие и заблуда. 

٥٣ ( ِzَْن3ِة بَِغ ْYْهِل ا
َ
ْؤ�َُة َحق� ِأل Lَنا ﴿َوا4رA9َطَق بِِه كَِتاُب َرrَ َكْيِفي3ٍة،  َكَما 

َ
 َرA9َها  إَِحاَطٍة َوال

َ
oٌِة إ وُُجوٌه يَْوَمئٍِذ نَاِ¤َ

  ،﴾نَاِظَرةٌ 
53) И виждането [на Ал ̣л ̣а ̄х – ер ̣-ру̣’йе] е истина, за хората от Ж ̱еннета, без [виждането] да бъде 
всеобхватно и без да има начин [за него не важи въпросът “Как?”], както казва Книгата на нашия 
Господар: “Лица сияйни в този ден ще има. Към своя Господар ще гледат.” [ељ-К ̣ийа ̄ме (75): 22-23], 

Обяснение: 

Има ̄м ебӯ Ж ̱еа‘фер ̣ ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ споменава вярата на мнозинството мюсюлмани, че онези, 
които влязат в Ж ̱еннета ще видят Ал̣л̣а ̄х �, но без Той � да се намира на определено място и без 
това виждане да има определен начин [без “Как?”]. С други думи то е невъзможно за обяснение, 
тъй като Всевишният Ал̣л̣а ̄х не е физическо тяло, което заема определено пространство, нито пък 
Той � се намира в определена посока. Затова, когато някои от учените на Ехл-ю-Сунна казват, че 
ще има ер ̣-р ̣у’йе те правят нужните пояснения за да са сигурни, че са пречистили [съвършените 
качества на] Ал̣л̣а ̄х от това Той � да се намира на дадено място или да се съдържа в 
пространството. 

Има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ дава доказателството за ер ̣-р ̣у’йе от а ̄йет от сӯр ̣а ељ-К̣ийа ̄ме, който 
споменава за добрите хора, чиито лица ще бъдат сияйни на Съдния ден, съзерцаващи своя 
Господар. 

А някои от учените държат различно становище като казват, че Всевишният Ал̣л̣а ̄х не 
може да бъде видян нито на този свят, нито в Ж ̱еннета. Те казват, че виждането изисква 
отражение на светлината, тегло, разстояние и т.н. А всички тези неща са невъзможни по 
отношение на Всевишния Ал ̣л̣а ̄х. Тяхното доказателство е 103-ти а ̄йет от сӯр ̣а ељ-Ен‘а ̄м (6), 
където Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

āω çµ à2Í‘ô‰ è? ã�≈|Áö/F{$# uθèδ uρ à8Í‘ô‰ãƒ t�≈|Áö/F{$# ( uθèδ uρ ß#‹ÏÜ ¯=9$# ç��Î6sƒø:$# ∩⊇⊃⊂∪     

Този а ̄йет означава: “Не Го достигат погледите, ала Той достига погледите. Той е 
Всепроникващия, Сведущия.” 

Те също обясняват гореспоменатите а ̄йети от сӯр ̣а ељ-К̣ийа ̄ме като съзерцаване на 
наградата на техния Господар. 

 َوَعلِمَ ) ٥٤
َ

oَراَدهُ اُهللا َ�َعا
َ
 َما أ

َ
Eَ ُُهzِحيِح َعِن ا4ر3ُسوِل َص±3 اُهللا . هُ َوَ�ْفِس َِديِث ا4ص3 ْCَذ4َِك ِمَن ا qِ َما َجاَء L�َُو

َراَد،
َ
 َما أ

َ
Eَ ُُهَو َكَما َقاَل، َوَمْعَناهWَ َعلَْيِه َوَسل3َم  

54) А истинският смисъл и тълкуването им [на горните а ̄йети] е такова каквото Ал ̣л ̣а ̄х пожелае и 
[Ал ̣л ̣а ̄х] знае. И всяко нещо по тази тема, което е достигнало до нас в достоверните х ̱ади ̄с ̱и от 
Пратеника на Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства [него и семейството му], е така, както е 
казал, а значението му такова, каквото е вложил. 

Обяснение: 
Това е много важно правило в Теўх ̱ӣд и в обяснението и тълкуването на К̣ур ̣’а ̄на и 

х ̱адӣс ̱ите. То ясно и категорично определя начина по който всички мюсюлмани трябва да следват 
и разбират к ̣ур ̣’а ̄ничните а ̄йети и пророческите слова, които се отнасят до Всевишния Ал̣л̣а ̄х. 

Този метод е “отдаване, отстъпване”. Отдаване на истинския смисъл на тези думи 
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единствено на Всевишния Ал ̣л̣а ̄х, което е най-безопасното, защото никой друг освен Него � не 
знае точното им значение. 

Много хора се опитват да тълкуват значението на някои а ̄йети според тяхното 
собствено разбиране и възможности, което в някои случаи води до хаос, объркване и безверие. В 
опита си да извлекат точното значение на някои а ̄йети много хора попадат в антропоморфизъм, 
защото прилагат човешки признаци и характеристики върху Ал̣л̣а ̄х �. А това е чисто безверие. 
Всевишният Ал̣л̣а ̄х ни е предупредил да не се стремим към онова, за което нямаме знание или 
основа, за което нямаме база. 

Долуспоменатият к ̣ур ̣’а ̄ничен а ̄йет полага здрава основа за правилно разбиране и 
изчиства всякакви съмнения.  

Класификация на ку̣р’̣ан̄ичните ай̄ети 
В сӯр ̣а А̄ли ‘Имр ̣а ̄н (3), а ̄йет 7-ми, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

uθèδ ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹n= tã |=≈tGÅ3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈ yϑs3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈ tGÅ3ø9 $# ã� yzé& uρ ×M≈ yγÎ7≈ t±tFãΒ ( $̈Βr'sù tÏ%©!$# 

’Îû óΟÎγÎ/θè=è% Ô8÷ƒy— tβθãè Î6®KuŠsù $ tΒ tµt7≈ t±s? çµ÷Ζ ÏΒ u!$tó ÏGö/$# Ïπ uΖ÷GÏ
ø9 $# u!$ tóÏGö/$#uρ Ï& Î#ƒÍρù's? 3 $ tΒuρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù's? āωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡ §�9$#uρ 

’Îû ÉΟù=Ïè ø9$# tβθä9θà)tƒ $̈Ζ tΒ#u ÏµÎ/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3 $ tΒuρ ã�©.¤‹ tƒ HωÎ) (#θä9 'ρ é& É=≈ t6ø9F{$# ∩∠∪     

Този а ̄йет означава: “Той е, Който низпосла на теб Книгата. В нея има преки [ясни] 
знамения [мухк̱емат̄], те са основата на Книгата, и други  символични [мутешаб̄ихат̄]. А 
онези, в чиито сърца има изкривяване, следват символичните знамения в нея, стремейки се 
към раздор и стремейки се към [истинския им смисъл чрез буквалното им] тълкуване. Ала 
никой освен Аллах не знае тълкуването му [истинския му смисъл]. И утвърдените в 
знанието казват: “Повярвахме в нея [така, както е низпослана]. Всичко е от нашия 
Господар.” Но само разумните се поучават.” 

От тук, самият К̣ур ̣’а ̄н категорично заявява, че има два вида знамения [а ̄йети]: [1] преки, 
ясни а ̄йети [мух ̱кема ̄т]; и [2] символични а ̄йети [мутеша ̄биха ̄т]. 

Много от а ̄йетите, които говорят за Всевишния Ал̣л̣а ̄х и Неговите качества се считат 
принадлежащи към категорията на символичните знамения. Тъй като човешкият разум и 
човешките възможности са ограничени, те са неспособни да “разберат” и да “обхванат” Ал ̣л̣а ̄х � и 
Неговите качества. По тази причина Той � ни говори по начин, който да Го разберем 
[символично], но наред с това ни предупреждава да не си въобразяваме, че Той � или Неговите 
качества приличат по какъвто и да било начин на нашите. 

Най-безопасният начин да разберем този вид а ̄йети е да вярваме в тях със смисъла, 
който Ал ̣л̣а ̄х е пожелал и е поискал [макар този смисъл да неизвестен за нас], без да ги тълкуваме, 
и да ги приемем и да им се отдадем така, както са посочени в К̣ур ̣’а ̄на [т.е. вярваме в тях, каквото и 
да значат]. Но ако се пристъпи към тяхното тълкуване, това тълкуване трябва да бъде в рамките 
на ислямската вяра и да изпълнява следните две условия: 1) Да не уподобява Ал̣л̣а ̄х на Своите 
създания; 2) Да не отрича качествата на Ал̣л̣а ̄х. 

Каква е разликата между преките [мухк̱емат̄] и символичните [мутешаб̄ихат̄]  
знамения [ай̄ети]? 

1) Ал̣л̣а ̄х � ни известява, че Свещения К̣ур ̣’а ̄н съдържа две категории а ̄йети, първата от 
които са преките а ̄йети [мух ̱кема ̄т]. Това са а ̄йетите, които имат и могат да имат едно единствено 
значение според правилата на арабския език, К̣ур ̣’а ̄на и Суннета. Т.е. значението на тази а ̄йети е 
пределно ясно и добре известно. Такива примери са казаното от Всевишния Ал̣л̣а ̄х в сӯр ̣а ељ-
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Их ̣ля̄с ̣ (112), а ̄йет 4-ти: öΝs9 uρ ä3tƒ …ã& ©! #·θà
à2 7‰ym r& ∩⊆∪     
Този а ̄йет означава: “И нищо не е равно Нему!” 
Съвсем ясно и логично е, че този а ̄йет не може да приеме каквото и да било друго 

значение или тълкуване. Той има едно единствено ясно значение. 
Друг пример е споменатото от Всевишния Ал̣л̣а ̄х в сӯр ̣а еш-Шӯр ̣а ̄ (42), а ̄йет 11-ти: 

}§øŠs9 Ïµ Î=÷WÏϑx. Öï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁt7ø9 $# ∩⊇⊇∪     

Този а ̄йет означава: “Не съществува нищо, което е подобно дори и на Негово 
подобие.” 

“Нищо” значи абсолютно нищо – нито илюзиите, нито фантазиите, нито въображенията 
на който и да било. Всички те са погрешни, защото са неспособни да Го обхванат, защото Той � 
е Създателя, а ние сме неговите създания. Абсолютно нищо не е като Него �. 

Има много примери за преки а ̄йети – мух ̱кема ̄т за онзи, който потърси в Свещения 
К̣ур ̣’а ̄н. 

2) Втората категория а ̄йети, както са споменати и в самия К̣ур ̣’а ̄н, са символичните 
а ̄йети – мутеша ̄биха ̄т. Това са а ̄йетите, които могат да имат няколко възможни значения според 
правилата на арабския език. За тях също има многобройни примери, като казаното от Ал ̣л̣а ̄х � в 
сӯр ̣а Т̣а ̄ Х ̱а ̄ (20), а ̄йет 5-ти: 

ß≈oΗ ÷q§�9 $# ’n?tã Ä¸ ö�yèø9 $# 3“ uθtGó™$# ∩∈∪     

Значението на този а ̄йет е следното: “Всемилостивият [ер-̣Ра̣хм̱ан̄] истеўа ̄ над ељ-
‘Арш̣.” 

Много от хората, които се опитват да превеждат К̣ур ̣’а ̄на на други езици или пък от 
полуобразованите, които се опитват да се потопят в науката Тефсӣр [К̣ур ̣’а ̄нични 
интерпретации] без да имат нужната теоретична подготовка за това, съзнателно или 
несъзнателно навлизат в непозната за тях територия, което пък ги кара да допускат много 
сериозни грешки. 

Някои от тях превеждат този а ̄йет така: “Ал̣л̣а ̄х твърдо се установи на Трона.” По този 
начин в опита си да разберат и да разтълкуват а ̄йета те допускат поне две грешки. Първата от тях 
е своеволното присвояване на конкретно значение на думата “’истеўа ̄”, а именно – “установи” . 
Втората е тълкуването на думата “ељ-‘Ар ̣ш” като “Тронът”. 

Този а ̄йет съвсем недвусмислено спада към категорията на символичните а ̄йети – 
мутеша ̄биха ̄т и предаването на неговото значение на Всевишния Ал̣л̣а ̄х е най-безопасния път. 

Такива безотговорни и изключително погрешни тълкувания могат да доведат до 
заблуда, хаос и объркване. И ако въображението на някого бъде подведено да започне да си 
представя – това е пътя към безверието. Ал̣л̣а ̄х да предпази всички ни! 

А всъщност думата “истеўа ̄” има още много значения. Само в рамките на К̣ур ̣’а ̄на тя има 
седем различни значения. А в арабския език като цяло има повече от дванадесет различни 
значения. А изворът на проблема е произволното избиране на едно от тези значения за сметка на 
останалите. 

Ето няколко К̣ур ̣’а ̄нични а ̄йета, които съдържат думата “истеўа ̄”, като всеки път тя е със 
съвсем различно значение. 

1. В сӯр ̣а ељ-Бак ̣ар ̣а (2), а ̄йет 29-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 
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uθèδ “Ï%©!$# šYn=y{ Νä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏϑy_ §ΝèO #“uθtGó™$# ’n<Î) Ï!$ yϑ¡¡9$# £ßγ1§θ|¡sù yì ö7y™ ;N≡ uθ≈ yϑy™ 4 
uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« ×Λ Î=tæ ∩⊄∪     

Този а ̄йет означава: “Той е, Който сътвори за вас всичко на земята, после истеўа ̄
небето и стори седем небеса. Той всяко нещо знае.” 

В този а ̄йет думата “истеўа ̄” означава “пожела”, “отреди” създаването на седемте небеса. 
2. В сӯр ̣а Йӯнус (10), а ̄йет 3-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

¨βÎ) ÞΟä3−/u‘ ª!$# “Ï%©!$# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$#uρ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒr& §ΝèO 3“uθtGó™$# ’n?tã Ä ö̧� yèø9 $# ( ã� În/y‰ ãƒ t�øΒF{$# (  

Този а ̄йет означава: “Вашият Господар е Аллах, Който сътвори небесата и земята в 
шест дена. После истеўа ̄над ељ-‘Арш̣, управлявайки делата.” 

В този а ̄йет думата “истеўа ̄” означава, че Ал̣л̣а ̄х управлява всяко нещо във Вселената. 
3. В сӯр ̣а ељ-К̣ас ̣ас ̣ (28), а ̄йет 14-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

$£ϑs9 uρ x8 n= t/ …çν£‰ä©r& #“uθtGó™$#uρ çµ≈ oΨ÷�s?#u $Vϑõ3ãm $ Vϑù=Ïãuρ 4 š�Ï9≡ x‹ x.uρ “ Ì“ øgwΥ tÏΖ Å¡ós ßϑø9 $# ∩⊇⊆∪     

Този а ̄йет означава: “И когато достигна своята зрелост и истеўа,̄ Ние му дадохме 
мъдрост и знание. Така награждаваме благодетелните.” 

В този а ̄йет думата “истеўа ̄” означава, че Мӯса ̄ � е пораснал и е възмъжал. 
4. В сӯр ̣а ељ-Фтех ̱ (48), а ̄йет 29-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

3“uθtFó™$$ sù 4’n?tã ÏµÏ%θß™ Ü=Éf÷è ãƒ tí#§‘–“9 $#   

Този а ̄йет означава: “…истеўа ̄върху стеблото си за радост на сеячите,” 
В този а ̄йет думата “истеўа ̄” означава порастването и узряването на зърното – готово за 

жътва. 
5. В сӯр ̣а ен-Неж̱м (53), а ̄йет 6-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ρèŒ ;ο§�ÏΒ 3“ uθtGó™$$sù ∩∉∪     

Този а ̄йет се отнася до Ж ̱ибрӣљ � и означава: “Който е могъщ и истеўа.̄” 
В този а ̄йет думата “’истеўа ̄” означава “ясно се показа”, “виждаше се ясно”. 
6. В сӯр ̣а ез-Зух ̣р ̣уф (43), а ̄йет 13-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

(#…âθtGó¡tFÏ9 4’n?tã ÍνÍ‘θßγàß ¢ΟèO (#ρ ã�ä.õ‹ s? sπ yϑ÷è ÏΡ öΝä3În/u‘ #sŒ Î) ÷Λ ä÷ƒuθtGó™$# Ïµø‹n= tã (#θä9θà)s?uρ z≈ys ö6ß™ “Ï%©!$# t�¤‚ y™ $oΨs9 

#x‹≈ yδ $ tΒuρ $̈Ζà2 …çµ s9 tÏΡÌ� ø)ãΒ ∩⊇⊂∪     

Този а ̄йет означава: “…за да сторите истеўа ̄ [литестеўу]̄ на гърбовете им и да 
споменавате благодатта на вашия Господ, щом сторите истеўа ̄[истеўейтум] върху тях, и 
да казвате: “Пречист е Онзи, Който подчини това на нас! Ние сме неспособни за това.” 

В този а ̄йет думата “истеўа ̄” означава яхване гърбовете на животните. 
7. В сӯр ̣а Хӯд (11), а ̄йет 44-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

Ÿ≅ŠÏ% uρ ÞÚö‘r'̄≈ tƒ  Éën= ö/$# Ï8u!$ tΒ â!$ yϑ|¡≈ tƒuρ  ÉëÎ= ø% r& uÙ‹Ïîuρ â!$ yϑø9 $# zÅÓè% uρ ã� øΒF{$# ôN uθtFó™ $#uρ ’n?tã Äd“ÏŠθègø:$# (   

Този а ̄йет се отнася към времето на пророка Нӯх �, след като водата спада и земята се 
завръща към нормалното си състояние, което се вижда от стабилността на кораба върху водата на 
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океана. [За това събитие] Ал̣л̣а ̄х � казва думи със смисъл: “И бе речено: “О, земя, погълни 
своята вода!” и “О, небе, престани!” И спадна водата. И се изпълни повелята. И [корабът] 
истеўа ̄върху водата.” 

В този а ̄йет думата “истеўа ̄” означава състоянието на стабилност [бе стабилен] и 
спокойното плаване върху водата [бе спокоен]. 

8. В сӯр ̣а ез-Зумер ̣ (39), а ̄йет 9-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ö≅è% ö≅yδ “ÈθtGó¡o„ tÏ%©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ tÏ%©!$#uρ Ÿω tβθßϑn= ôè tƒ 3 $ yϑ̄ΡÎ) ã�©.x‹ tGtƒ (#θä9 'ρé& É=≈ t7ø9 F{$# ∩∪     

Този а ̄йет означава: “Кажи: “Нима са истеўа ̄[йестеўи]̄ онези, които знаят, и онези, 
които не знаят? Поучават се само разумните хора.”” 

В този а ̄йет думата “истеўа ̄” означава равенство и прилика. 
Има още много примери от К̣ур ̣’а ̄на и арабския език, в които думата “истеўа ̄” носи 

различно значение. 
Антропоморфистите [ељ-мушеббихе] тълкуват по следния безпътен начин думите на 

Всевишния Ал̣л̣а ̄х от сӯр ̣а Т̣а ̄ Х ̱а ̄ (20), а ̄йет 5-ти: 

ß≈oΗ ÷q§�9 $# ’n?tã Ä¸ ö�yèø9 $# 3“ uθtGó™$# ∩∈∪     

Както вече видяхме думата “истеўа ̄” има много различни значения, като някои от тях не 
могат да бъдат приписани на Всевишния Ал ̣л̣а ̄х. Най-добрият начин този а ̄йет да бъде разбран е 
като вярваме в него, отдавайки цялото му значение на Ал̣л̣а ̄х, [т.е. единствено Всевишният Ал̣л̣а ̄х 
знае неговия истински смисъл,] знаейки в същото време, че няма нищо подобно на Ал ̣л̣а ̄х. 

Докато антропоморфистите избират едно конкретно значение от всичките възможни 
значения на думата “истеўа ̄” и го приписват на Всевишния Ал̣л̣а ̄х. Те твърдят изключително 
погрешно, че смисълът на този а ̄йет е, че Ал ̣л̣а ̄х е седнал на трон. А това е явен пример за 
уподобяване на Ал̣л̣а ̄х на неговите творения. Такова твърдение анулира Теўх ̱ӣда и изкарва извън 
исляма онзи, който го казва или го вярва. А значението на този а ̄йет е: “Ер ̣-Р̣ах ̱ма ̄н истеўа ̄ над ељ-
‘Ар ̣ш.” И този а ̄йет по никакъв начин не означава, че Ал̣л̣а ̄х стои на трон или пък се е установил 
върху трон. И причината е проста – защото стоенето и установяването са действия приложими 
върху хората, а също така означават стоене на дадено място и ограничаване в рамките на 
пространството. А всяко от тези неща води до безверие. 

В арабския език думата “истеўа ̄” има над петнадесет различни значения, някои от които 
са “да стоя”, “да подчинявам”, “да защитавам”, “да завоювам”, “да запазвам” и т.н. И да се приписва 
такова значение при тълкуването на този а ̄йет, което ще доведе до уподобяване на Ал̣л̣а ̄х с 
неговите създания е явно безверие. 

Онези, които желаят да се отдадат на тълкуването на К̣ур ̣’а ̄на не могат да избират такива 
значения, които подразбират в себе си човешки действия или качества, тъй като те не подобават 
на Всевишния Ал̣л̣а ̄х. 

Мюсюлманите вярват в този свещен а ̄йет и във всички а ̄йети на Ал̣л̣а ̄х, без да отричат 
никой от тях и в същото време без да уподобяват Ал̣л̣а ̄х на Неговите създания. Това е вярата на 
Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Ж ̱ема ̄‘а по отношение на този а ̄йет: 

Не Го обхваща пространството, нито посоките, нито земята или небесата. Той � се 
характеризира с истеўа ̄ над ељ-‘Ар ̣ш така, както е казал в К̣ур ̣’а ̄на, със значението което Той � е 
пожелал, а не с онова с което хората могат да се подведат. Това е истиўа ̄, която се разграничава от 
докосване, почивка, държане, движение и обхващане. Защото ељ-‘Ар ̣ш не го носи [не го крепи]. А 
в действителност ељ-‘Ар ̣ш и носачите на ељ-‘Ар ̣ш биват подкрепени от Ал̣л̣а ̄х с Неговата сила и са 
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подчинени нему. Той � е “над” ељ-‘Ар ̣ш и “над” небесата, и “над” абсолютно всичко заради 
Своята “степен”. А тази “степен”, нито Го приближава към ељ-‘Ар ̣ш или небесата [нито го 
отдалечава от тях], нито пък Го укрепява над земята. Неговата “степен” е “по-висока” от ељ-‘Ар ̣ш 
и от небесата и е “по-висока” от земята и всички останали творения. 

Друг пример е казаното от Всевишния Ал̣л̣а ̄х в сӯр ̣а ељ-Фетх ̱ (48), а ̄йет 10-ти: 

ß‰ tƒ «!$# s− öθsù öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& 4   

Буквалният превод на този а ̄йет би могъл да изглежда по следния начин: “Ръката на 
Ал̣л̣а ̄х е над ръцете им.” Но ние вече изяснихме, че Всевишния Ал̣л̣а ̄х е пречист от това да му бъдат 
приписвани органи и крайници, тъй като това са човешки черти. И по тази причина ние може да 
заявим недвусмислено, че значението не се отнася да действителен физически орган, какъвто е 
ръката. 

Истинското значение е известно единствено на Ал̣л̣а ̄х, а измежду възможните 
подходящи значения, [които този а ̄йет може да приеме] са: “Ал̣л̣а ̄ховата благословия е 
низпослана върху тях.” и т.н. И въпреки това най-добрият подход в тези случаи е да отдадем 
цялостното значение на тези а ̄йети на Ал̣л̣а ̄х. Отдаването [доверяването, отстъпването] – тефўӣд̣ 
– е най-добрия и най-безопасния подход. 

Според правилата на арабския език тези а ̄йети са мутеша ̄биха ̄т, защото могат да имат 
много различни значения. И ако се пристъпи към приписване на някои от тези значения, това 
непременно трябва да стане в съответствие с [правилата на] ‘Ак ̣ӣда, достоверните х ̱адӣс ̱и и 
арабския език. И това в абсолютно никакъв случай не може да противоречи на преките а ̄йети – 
мух ̱кема ̄т. 

[Защото] със сигурност к ̣ур ̣’а ̄ничните а ̄йети не си противоречат един на друг. Нито пък 
х ̱адӣс ̱ите си противоречат взаимно или пък противоречат на К̣ур ̣’а ̄на.  

Има два подхода за разбиране на символичните а ̄йети [мутеша ̄биха ̄т], като и двата 
подхода са валидни. А още повече, те са подходи в ‘Ак ̣ӣдата на праведните ни предци – селеф ес ̣-
с ̣а ̄лих ̱. Първият подход се нарича тефўӣд – доверяване, отстъпване. А вторият се нарича те’ўӣљ – 
тълкуване. Предците – селеф – и техните последователи – х ̣алеф – от напътените мюсюлмани са 
разчитали на тези два метода еднакво и равносилно.  

Подходът тефўӣд означава вярата, че тези а ̄йети имат значения, които подхождат на 
съвършенството на Ал̣л̣а ̄х, [и вярата в тях] по начина по който са изказани в К̣ур ̣’а ̄на, без да се 
опитваме да разберем тяхното истинско значение. С други думи вместо да се опитваме да кажем 
какво означават тези а ̄йети в действителност, отнасяме а ̄йетите мутеша ̄биха ̄т към а ̄йетите 
мух ̱кема ̄т, които са основата на К̣ур ̣’а ̄на. 

Тефўӣд наистина означава доверяване на цялостното значение на Ал̣л̣а ̄х, без да изобщо 
да се намесваме в него. Пример за тефўӣд е казаното от има ̄м еш-Ша ̄фи‘ӣ ت, Ал̣л̣а ̄х да е доволен 
от него: “Вярвам в низпосланото от Ал ̣л̣а ̄х според смисъла, който Ал̣л̣а ̄х е вложил в него, и 
[вярвам] в казаното от Пратеника на Ал ̣л̣а ̄х i, [Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му,] според смисъла, който Пратеникът на Ал̣л̣а ̄х [Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства 
него и семейството му] е вложил в него.”  

А пример за те’ўӣљ е казаното от има ̄м ељ-Бух ̣а ̄рӣ :, Ал̣л̣а ̄х да го помилва, в неговия ес ̣-
С̣ах ̱ӣх ̱, относно тълкуването на а ̄йет 88-ми от сӯр ̣а ељ-К̣ас ̣ас ̣ (28): 
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Буквалният превод на този а ̄йет е: “Всичко погива, освен лицето Му. Негово е 
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отсъждането и при Него ще бъдете върнати.” Но според има ̄м ељ-Бух ̣а ̄р ̣ӣ [значението] е: “Всичко 
погива, освен владението Му.” И това е така, защото добавки като лице, крака, пищяли, 
сухожилия, ходила и т.н. са недопустими по отношение на Всевишния Ал̣л̣а ̄х. 

С други думи правилните и подходящи значения не съответстват на осезаемите 
физически значения до които биха довели фантазиите, като местоположения, форми, крайници, 
цветове, движения, стоене, посоки, усмихване, тичане, смеене, забравяне или каквито и да било 
други значения, които е недопустимо да бъдат приписвани на Ал ̣л̣а ̄х �. 

Още повече, за арабите по времето на първите три века владеенето на арабски език 
беше естествена склонност и те притежаваха огромно красноречие. Те разбираха неговото 
значение много проницателно и всеобхватно. И те разбираха, че този тип а ̄йети имат значение, 
което подобава на Ал̣л̣а ̄х и че е невъзможно те да имат осезаем и физически смисъл, който не 
подобава на Всевишния Ал̣л̣а ̄х. 

Има ̄м ељ-Бейхак ̣ӣ ت в своята книга ељ-Муа‘тек ̣ад предава, че когато учените от 
предците – селеф – бивали питани как да се разбират символичните а ̄йети – мутеша ̄биха ̄т – 
отговаряли: “Приеми ги такива, каквито са, без да задаваш въпроса “Как?” по тяхно отношение.” 
Без да задаваме въпроса “Как?” означава, че Ал̣л̣а ̄х � е пречист от това да му бъдат приписвани 
седене, покой, движение, крайници, органи и т.н. Това не означава, че истиўа ̄ над ељ-‘Ар ̣ш има 
начин [т.е. “Как?”], който ние не знаем. Напротив, учените са категорични, че въпросът “Как?” не 
може да бъде зададен [няма смисъл] по отношение на Ал̣л̣а ̄х. [Т.е. разликата между 
съществуването на смисъл, който ние не разбираме от една страна и принципната липса на 
смисъл от друга страна е като разликата между деня и нощта.] Следователно думите, които някои 
изричат: “Ал̣л̣а ̄х стои на Трона, но ние не знаем по какъв начин.” – са напълно отхвърлени и водят 
до безверие. 

По същия начин стои въпроса и със следното твърдение, което много хора лъжливо 
приписват на има ̄м Ма ̄лик ت:  

6اء �.�6م وا,6�g h�2ل�iا  
“Ељ-Истиўа̄ е известна, но начинът й [т.е. “Как?”] е неизвестен.” Това твърдение не 

може да бъде отнесено до има ̄м Ма ̄лик по какъвто и да е начин и то е напълно безпочвено. За 
сметка на това, обаче е потвърдено казаното от има ̄м Ма ̄лик ибн Енес ت, Ал̣л̣а ̄х да е доволен от 
него, и предадено от има ̄м ељ-Бейхак ̣ӣ с достоверна верига, по пътя на ‘Абдул̣л̣а ̄х ибн Ўехб: “Ние 
бяхме при Ма ̄лик, когато влезе един човек и каза: О, ебӯ ‘Абдул̣л̣а ̄х, Ер ̣-р ̣ах̱ма̄н ‘аля̄ ељ-‘ар ̣ш 
’истеўа̄. Как Той направи истеўа ̄? Има ̄м Ма ̄лик наведе главата си, а после я изправи и каза: ‘Аля̄ 
ељ-‘ар ̣ш истеўа ̄ е нещо с което Той описва Себе си. А въпроса “Как?” е невалиден и не важи за 
Него. По-нататък Ма ̄лик казва: И виждам, че ти си иноватор [човек изпаднал в ерес, бид‘ат]. 
Затова го махнете от тук!” 

Още повече има ̄м ељ-х ̱а ̄физ ̣ ибн Х ̱аж̱ер ̣ ељ-‘Аск ̣аля̄нӣ ت, Ал̣л̣а ̄х да е доволен от него, 
предава в своята безценна книга “Шер ̣х ̱ С̣ах ̱ӣх ̱ ељ-Бух ̣а ̄рӣ”, че майката на вярващите умм Селеме 
съпругата на Пророка i, Ал ,ل ̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, казва: 

6اء 6�g ?eل وا,e h�2? �.�6ل�iا  
“Думата ељ-истиўа̄ не е непозната, [защото е спомената в Книгата на Ал̣л̣а̄х], но 

въпросът “Как?” е безсмислен [, защото е неприложим към Ал̣л̣а̄х].” 
От тук разбираме колко важно е да се предпазваме от всякакви книги, които 

претендират, че се придържат към Суннета на Селеф, а дори и да се пазим от някои преводи на 
Свещения К̣ур ̣’а ̄н, защото в много случаи те съдържат лъжливи тълкувания на К̣ур ̣’а ̄на и Суннета, 
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и разпространяват отровни убеждения сред мюсюлманите. Ељ-мушеббихе [антропоморфистите] 
изразходват огромни ресурси за да подмамят мюсюлманите и да инфилтрират своите извратени 
философии, като уподобяването на Ал̣л̣а ̄х � с неговите създания, приписването на Ал̣л̣а ̄х на 
светлина, ръка, ръце, очи, пищял, ходило, пръсти, лице, стоене, местоположения, посоки и т.н. 
като част от Ислямската религия. Затова бъди убеден, че Всевишният Ал̣л̣а ̄х е пречист от всякакви 
недостатъци и е над това да Му бъдат приписвани такива качества. 

ْهَوائَِنا،) ٥٥
َ
ِمَ; بِأ Aُمَتَوه 

َ
لَِ; بِآَرائَِنا، َوال Aو

َ
 نَْدُخُل qِ َذ4َِك ُمَتأ

َ
  ال

55) Ние не навлизаме в това [този вид символични а ̄йети], опитвайки се да го разтълкуваме според 
собствените си становища, нито пък увличайки се по собствените си фантазии, 

Обяснение: 
Това е наблягане върху подхода на доверяването [и отстъпването] – тефўӣд. 

Всевишният Ал̣л̣а ̄х е Единствения, който знае истински истинското значение на всяко нещо. 

 َمْن َسل3َم ِهللاِ عَ َفإِن3ُه َما َسلَِم qِ ِدينِهِ ) ٥٦
3

َم َما اْش¿ََبَه َعلَْيـِه ل3 جَ  وَ ز3  إِال
ْ
 َو4َِرُسوIِِ َص±3 اُهللا َعلَْيِه َوَسل3َم ، َوَرد3 ِعل

 َ¦4ِِمهِ 
َ

oِإ.  
56) Защото наистина никой не е отдаден [напълно] в своята вяра [вярата на никой не е в безопасност], 
докато той не се отдаде [не довери себе си] изцяло на Ал ̣л ̣а ̄х – Всемогъщия и Превеликия, и [не се отдаде] 
на Неговия Пратеник, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства [него и семейството му], и не остави 
знанието за неясните неща за онзи, който знае. 

Обяснение: 
В своя подход има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ ясно и недвусмислено дава да се разбере, защо никой не 

трябва да се опитва да отгатне значението на нещо, което е неясно [мутеша ̄бих]. Най-
безопасният подход е да вярваме в а ̄йетите и да предоставяме тяхното истинско значение на 
Ал̣л̣а ̄х � и Неговия Пророк i, [Ал ̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му]. 
Възможно е някои хора с дълбоко познание да развият до известна степен някои от тези 
значения, като се базират на твърдите основи, че “Не съществува нищо, което е подобно дори и 
на Негово подобие.” [и се базират на] на К̣ур ̣’а ̄на, на достоверния с ̣ах ̱ӣх ̱ Суннет, на арабския език 
и на разума. 

ِم،) ٥٧
َ

 َظْهِر ال¿3ْسلِيِم َواِالْس¿ِْسال
َ

Eَ 
3

ِم إِال
َ

ِْسال
ْ

 تÇَُْبُت َقَدُم اإل
َ

  َوال
57) И ничий ислям не е утвърден, освен ако не се основава на отдаване и подчинение,[1] 

Обяснение: 
Това е много важно правило в Исляма, което още веднъж набляга на подхода на 

доверяване [тефўӣд] на цялостното значение на Ал̣л̣а ̄х � и Неговия Пратеник i, [Ал̣л̣а ̄х да 
благослови и приветства него и семейството му], когато даден а ̄йет или х ̱адӣс ̱ говорят за Ал̣л̣а ̄х 
или Неговите качества. 

Ограничените способности никога не могат да обхванат Твореца и безкрайните му 
способности. Ние вярваме в а ̄йетите и предоставяме тяхното цялостно значение [на Ал̣л̣а ̄х], 
знаейки, че нищо не е подобно дори и на негово подобие. 

                                                 
1 [Бележка на преводача:] Буквалният превод на тази точка е: “И “кракът” на Исляма стои твърдо единствено върху 
“гърба” на отдаването и подчинението.”, чрез което има̄м ет̣-Т̣ах̱а̄ўӣ ت още веднъж показва колко абсурдно е буквалното 
разбиране на символичните а̄йети. 
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٥٨ ( qِْن َخا4ِِص ا�3وِْحيِد، َوَصـاeَ ْهُمُه، َحَجَبُه َ�َراُمُهWَ ْقَنْع بِال¿3ْسلِيِمgَ ُمُه، َو4َْم
ْ
َم َما ُحِظَر eَْنُه ِعل

ْ
Wََمْن َراَم ِعل

يَمانِ  ِ
ْ

َمْعرَِفِة، َوَصِحيِح اإل
ْ
نَْ-ـارِ، ا4 ِ

ْ
ـَراِر َواإل

ْ
ق ِ

ْ
ـِذيِب، َواإل

ْ
ْصِديِق َوا�3ك يَمـاِن، َوا�ـ3 ِ

ْ
ُ-ْفـِر َواإل

ْ
، Wََيَتَذبَْذُب َ\ـْ;َ ال

بًاُ�َوْسوِ  Aَجاِحًدا ُمَكذ 
َ

قًا، َوال Aُ�ْؤِمًنا ُ�َصد 
َ

، ال   .ًسا تَائًِها، َزائًِغا َشا��
58) А който желае да узнае онова, което му е [строго] забранено, и разумът му не са задоволява с 
[цялостно] отдаване [на значението на Ал ̣л ̣а ̄х], желанието му го възпрепятства от [постигане на] искрено 
единобожие [Теўх ̱и ̄д], и от чисто знание, и от здрава вяра. И той се колебае между неверието и 
вярата, и потвърждаването [истината] и отричането [лъжата], и приемането и отхвърлянето – 
несигурен и объркан, отклонил се и съмняващ се. Нито вярващ – потвърдил истината, нито 
отричащ – приел лъжата. 

Обяснение: 
Тук смисълът на текста е очевиден и той касае онези, чийто разум отказва да приеме 

ограничените си способности. По тази причина те се впускат в неизвестното им, водени от сляпо 
любопитство и изопачени философии. Така те стигат до приписването на такива значения и 
качества на Ал̣л̣а ̄х �, които отговарят на собствените им разбирания, без да осъзнават, че тези 
качества са дефектни и несъвършени и че това може да доведе до безверие. 

По тази причина много от философите са достигали до някои истини и са вярвали в тях, 
но в същото време са пропускали много истини и не са повярвали в тях. 

А да повярваш в една част и да не повярваш в друга на практика представлява неверие, 
защото отхвърлянето на дори и едно от качествата на Ал̣л̣а ̄х превръща мюсюлманина в неверник 
[вероотстъпник]. 

За да достигне степента на пречистено разбиране на Теўх ̱ӣд човек трябва да вярва в 
Ал̣л̣а ̄х и неговите качества, отдавайки истинските им значения единствено на Него �. 

4ََها ) ٥٩ و3
َ
ْو تَأ

َ
ِم 4َِمِن اeَْتَ�ََها ِمْنُهْم بَِوْهٍم، أ

َ
ال ْهِل َدارِ ا4س3

َ
ْؤ�َِة ِأل Lيَماُن بِا4ر ِ

ْ
 يَِصحL اإل

َ
  بَِفْهٍم،َوال

59) И вярата в ер ̣-Ру̣’йе [виждането на Ал ̣л ̣а ̄х] за хората от Дома на мира [обитателите на Ж ̱еннета], на 
онзи, който си го представя според своето въображение или го тълкува според своето разбиране не е 
валидна, 

Обяснение: 
Има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ отново набляга, че виждането на Ал̣л̣а ̄х � за обитателите на Рая не 

може да бъде представено или разбрано. Казано просто – да вярваме в него, предоставяйки 
напълно смисъла му на Ал̣л̣а ̄х, наред с твърдото убеждение, че Всевишния Ал̣л̣а ̄х не може да бъде 
обхванат от място, или пък да се намира физически в дадена посока или пространство, нито пък 
че Той � представлява физическо тяло, нито пък светлина, нито пък стои зад завеса и т.н. “Не 
съществува нищо, което е подобно дори и на Негово подобие.” 

 َ�نَ ) ٦٠
ْ
9ُو9ِي3ِة إِذ Lا4ر 

َ
oَِمْعً~ يَُضاُف إ A�ُ وِ�ُل

ْ
ْؤ�َِة َوتَأ Lوِ�ُل ا4ر

ْ
ِ  تَأ ْسلِيِم، َوَعلَْيـِه ِديـُن ب وِ�ـِل َو4ُـُزوِم ال¿ـ3

ْ
Ìَِْك ا�3أ

ُمْسلِِم;َ 
ْ
  .ا4

60) Защото тълкуването на ер ̣-Ру̣’йе [виждането на Ал ̣л ̣а ̄х] и тълкуването на всяко значение, което се 
отнася до божественото се състои в изоставяне на самото тълкуване и пълно отдаване [на смисъла на 

Ал ̣л ̣а ̄х]. И на това се основава религията на мюсюлманите. 

Обяснение: 
Изглежда има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ :, Ал ̣л̣а ̄х да го помилва, повтаря някои схващания по няколко 
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различни начина, за да наблегне по този начин на тяхната чувствителност и на тяхната важност. 
Защото наистина това е най-чувствителната тема в ислямската вяра и това е мястото, където 
много хора изпадат в заблуда и пропадат. 

Избягване на всяко повърхностно или буквално тълкуване и пълно отдаване на 
цялостния смисъл на Ал̣л̣а ̄х � е основата на мюсюлманската вяра.  
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  اCق أهل عقيدة خالصة
Обобщение на вярата на хората на истината 

  :القاعدة اÍهبية
Златното правило: 

  ال¿3ْش{ِيَه َزل3 َو4َْم يُِصِب ا�Ïْ3ِ�َه،َوَمْن 4َْم gََتَوق3 اÎْ3cَ وَ ) ٦١
61) И онзи, който не се предпазва от отричане [на качествата на Ал ̣л ̣а ̄х] и уподобяване [на Ал ̣л ̣а ̄х с неговите 

творения] се е заблудил и не е постигнал [истинско] пречистване [на вярата в Ал ̣л ̣а ̄х от всякакви несъвършени 

качества], 

Обяснение: 

Отричането на качествата на Ал̣л̣а ̄х � и уподобяването на Ал̣л̣а ̄х с творенията са двата 
най-разпространени и най-опасни капана в които хората попадат. И двете водят до безверие. 

Тензӣх означава пречистване на Ал̣л̣а ̄х � от всички неподобаващи Нему качества и това 
е цел за всеки вярващ. Всеки един трябва да бъде изключително предпазлив да не допусне грешка, 
която да анулира тензӣх и в резултата на това да го доведе до безверие. 

Семето на щастието и на успеха на този свят и на отвъдния е в теўх ̱ӣд – единобожието, 
монотеизма. А тензӣх – пречистването на Ал̣л̣а ̄х от всякакви неподобаващи Нему качества – е 
ядрото на теўх ̱ӣд. Теўх ̱ӣд е най-достойното знание и то строго и изцяло е изведено от К̣ур ̣’а ̄на и 
достоверния Суннет. Но също теўх ̱ӣд отговаря и на разума. Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и 
приветства него и семейството му, прекара тринадесет години в Мекка, учейки семейството си и 
сподвижниците си на теўх ̱ӣд. 

В сӯр ̣а ељ-Их ̣ля̄с ̣ (112) от Свещения К̣ур ̣’а ̄н Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ ymr& ∩⊇∪   ª!$# ß‰ yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪   öΝs9 ô$Î#tƒ öΝs9 uρ ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪   öΝs9 uρ  ä3tƒ …ã& ©! #·θà
à2 7‰ym r& ∩⊆∪    

Което означава: “Кажи: Той е Алл̣а̣х̄ – Единствения. Алл̣а̣х̄ е ес-̣Са̣мед [Господарят, на 
който всички разчитат за всичко и Онзи, към когото всички се обръщат при нужда]. Нито е 
раждал, нито е роден. И нищо не е равно Нему.” 

Тази сӯр̣а полага основите на тензӣх. В нейна светлина може да кажем, че първата 
основа на теўх̱ӣд е твърдата вяра и разбирането, че Ал̣л̣а̄х � и Неговите качества са далеч отвъд 
ограничените ни разбирания и възможности. 

Казано с прости думи – всичко, което знаем за Него е онова, което Той самия � ни е 
казал относно своите съвършени качества и имена. И ние не Му приписваме абсолютно нищо 
друго освен това, защото това може да доведе до неверие. По този начин ислямската общност се 
разграничава със своя чист теўх̱ӣд, защото на нас ни е заповядано от Ал̣л̣а ̄х � и Неговия Пророк 
i, [Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му,] да избягваме капаните в които 
различните общности от различни епохи попадаха, правейки опити да разберат Всевишния Ал̣л̣а̄х. 
И двата главни и най-опасни капана в това отношение са именно двете най-древни философии, 
които все още съществуват.  

Първата от тях е уподобяването на Ал̣л̣а̄х с хората. Тези хора се наричат 
антропоморфисти или както се казва на арабски – ехљ ет-теж̱сӣм или ехљ ет-тешбӣх1. Тяхната 

                                                 
1 Ехљ ет-тежс̱им̄ или муже̱ссиме. Думата теж̱сӣм е извлечена от думата ж̱исм, която означава тяло. Ехљ ет-тешбих̄ или 
мушеббихе. Тешбӣх означава уподобяване на нещата едно с друго. Ехљ ет-теж̱сӣм и ехљ ет-тешбӣх са почти синоними и 
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вяра е отровена и пропита от много сериозни нововъведения и отклонения. Нека Ал ̣л̣а̄х � 
предпази всички от тяхното зло. По определение антропоморфистите не са мюсюлмани. 

Втората клопка [или втората философия] е отричането на едно или повече от качествата 
на Ал̣л̣а̄х. Тези хора се наричат ехљ ет-теа‘т̣ӣљ.  

Затова за всички мюсюлмани е задължение да научат и да повярват с абсолютна 
убеденост и извън всякакво съмнение, че Ал̣л̣а̄х � е Единствения Бог, Единствения, който 
заслужава обожание и че “Не съществува нищо, което е подобно дори и на Негово подобие.” 

Всички останали неща или същества, за които сме способни да мислим са негови 
създания и по абсолютно никакъв начин не са сравними с Него �. Значението на името на Ал̣л̣а̄х 
– ељ-Ўа̄х̱ид – е Единствения, който няма съучастник и няма нищо подобно Нему. 

В сӯр ̣а еш-Шӯр ̣а ̄ (42), а̄йет 11-ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

}§øŠs9 Ïµ Î=÷WÏϑx. Öï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁt7ø9 $# ∩⊇⊇∪     

Този а̄йет ясно и недвусмислено потвърждава факта, че: “Не съществува нищо, което е 
подобно дори и на Негово подобие и Той е Всечуващия и Всевиждащия.” Той � е 
Вечносъществуващия без да има начало и Той � е Вечносъществуващия без да има край. 
Неговото съществуване е вечно и неизбежно. Неговото несъществуване е невъзможно. Неговото 
съществуване е от само себе си. Той � не се нуждае от никакви средства. Обаче не съществува 
нищо, което да няма нужда от Него. Той � не е материя или предмет. Той � не се намира на 
място и не се съдържа във вещество. Той � няма форма и не може да бъде измерен. Въпросът 
“Как?” е безсмислен за Него. Когато кажем “Той” никое от нещата, които се появяват в разума 
или въображението не съответстват на Него. Той е различен от това, защото всичко това и 
всички неща са Негови творения. Той � по никакъв начин не прилича на Своето създание. Той 
� е създателя на всичко, което се появява в разума, всяка фантазия и всяко въображение. 
Въображенията не могат да си го представят, Той � не може да бъде обхванат от разума, нито 
достигнат от него. Нито въображението може да си го представи, нито фантазиите могат да го 
обрисуват. Има̄м З̱еннӯн ељ-Мис ̣рӣ :, Ал̣л̣а ̄х да се смили над него, казва: 

 ذ,� akف ��� ��O,�  +6رت ����

“Знай, че каквото и да си представи твоя ум – Ал̣л̣а̄х е различен от това!” Всевишният 
Ал̣л̣а̄х е Единствения, Създателя на нашето въображение, следователно каквото и да си въобразим 
– това е създание, а Създателя не прилича на създанието. В сӯр̣а Мер ̣йем (19), а̄йет 65-ти, Ал̣л̣а̄х 
� пита: ö≅ yδ ÞΟn= ÷ès? …çµ s9 $wŠÏϑy™ ∩∉∈∪     

Което значи: “Нима знаеш подобен [равностоен] Нему?” О, Ал̣л̣а̄х, ние засвидетелстваме 
и вярваме, че няма нищо подобно на Теб, Ти си Единствения, Пречист си Ти! 

Има̄м еш-Ша̄фи‘ӣ ت, Ал̣л̣а̄х да е доволен от него, казва: “Който се стреми да опознае 
своя създател и стигне до извода, че неговия Създател е нещо, което съществува и което неговия 
разум може да си представи – той е антропоморфист [мушеббих]. Ако пък той е убеден в 
абсолютното му несъществуване той е отхвърлящ, отричащ [му‘ат̣т̣иљ]. Но ако той стигне до 
извода, че Ал̣л̣а ̄х съществува и признае, че неговия разум е неспособен да Го достигне – той е 

                                                                                                                                 
означават антропоморфисти. Те оприличават Ал ̣л ̣а̄х � с неговите създания, приписвайки му качества на човешкото тяло. 
А приписването на човешки качества на Всевишния Ал ̣л ̣а̄х е очевидно неверие. 



 90

човек на единобожието [муўах̱х ̱ид].” 
И тъй като никой не знае същността на Ал ̣л̣а ̄х � освен самия Него �, мюсюлманските 

учени, предвождани от ибн ‘Абба ̄с ت казват: “Разсъждавай върху създанията на Ал̣л̣а̄х и не 
разсъждавай върху същността на Ал̣л̣а ̄х.” Причината за това е, че единственото знание, което 
имаме за Ал̣л̣а ̄х е разкритото в К̣ур ̣’а̄на и достоверния Суннет. Онзи, който мисли за Ал̣л̣а̄х и си 
представя картина, или пък има някаква илюзия или фантазия за която вярва, че това е Ал̣л̣а̄х – 
той не е мюсюлманин. 

Има̄м ељ-муфессир ељ-К̣ур ̣т̣убӣ :, Ал̣л̣а ̄х да се смили над него, казва следното по 
отношение на ељ-мушеббихе и ељ-муж̱ессиме в книгата си ет-Тез̱кир ̣а: “Те са куффа̄р ̣ 
[неверници, богохулци]. И това е правилното становище, защото няма разлика между тях и 
между идолопоклонниците.” 

И в действителност всички мюсюлмански учени са на становище, че между тях няма 
разлика, защото идолопоклонниците обожават картина, която са изваяли под формата на 
скулптура, а ељ-мушеббихе и ељ-муж̱ессиме обожават картина, която са изваяли под формата на 
въображение. 

Има̄м Ах̱мед ер̣-Р̣ифа̄‘ӣ ељ-Кебӣр ت, Ал ̣л̣а̄х да е доволен от него, казва: “Най-висшето 
познание за Ал̣л̣а̄х е сигурността, че Той съществува, но без начин и без местоположение.” 

Полезни съвети как да установим проникване на антропоморфистите 
Ељ-мушеббихе и ељ-муж̱ессиме вярват, че Ал̣л̣а̄х � е тяло. (Обикновено не посочват 

неговата форма или размер.) Те вярват и си представят Ал̣л̣а ̄х като могъщ цар, седнал на 
огромния си престол/трон. Те също вярват, че Ал ̣л̣а ̄х � заема пространството над седмото небе и 
че Той � притежава органи – ръце, пръсти, лице, крак, ходило, очи, задни части, бедра и т.н. (И 
тук обикновено те не посочват формата и размера на тези органи.) Те също вярват, че Ал ̣л̣а̄х стои 
на неговия кралски трон – ељ-‘Ар̣ш – и че Той � се движи – идва и си отива. Също вярват, че Той 
� физически се намира на място, което е разположено над седмото небе (в посока нагоре). 
Също така вярват, че този свят е вечен заедно с Ал̣л̣а ̄х. И вярват, че Ада [Ж̱ехеннем] ще престане 
да съществува. Също така вярват, че на Съдния ден Ал̣л̣а ̄х � ще се отмести на разстояние четири 
пръста от своя ‘Ар̣ш или Кур̣сӣ за да седне Пророка i до Него �. И още други подобни неща. 
Те, нека Ал̣л̣а ̄х да ги разобличи, твърдят, че Ал̣л̣а̄х � прави всички тези неща – стоене, спускане, 
издигане… – ФИЗИЧЕСКИ!!! Обаче след това добавят изречението – “По начин, който 
подобава на Неговото величие.” 

Веднъж разисквах тази тема с един от тях. Накрая му казах: “Ти си луд, но твоята лудост 
е неопределена и си луд по начин, който подобава на твоето величие.” Тогава вече той осъзна, че 
след като на Ал̣л̣а̄х � се припишат качествата на творенията, като стоене например, след това 
вече всякакви уточнения нямат никакво значение и те няма да променят първоначалния смисъл. 
Знай, Ал̣л̣а ̄х да ни напъти нас и теб, че приписването на такива качества на Ал̣л̣а ̄х � е същността 
на безверието – куфр̣ – и е самото безверие. И който вярва в това не е мюсюлманин, без значение 
какви претенции има. Запомнете – Исляма не е претенции. Той е вяра, която се представя от 
убеждения, думи и дела. Нека Ал̣л̣а̄х ни предпази от всяка форма на безверие! А̄мӣн! 

َحـٌد ِمـَن ) ٦٢
َ
َفْرَداrِي3ـِة، لَـiَْس qِ َمْعَنـاهُ أ

ْ
وَْحَداrِي3ِة، َمْنُعوٌت بُِنُعـوِت ال

ْ
 بِِصَفاِت ا4

ٌ
 َ�ْوُصوف

َ
َفإِن3 َر39َنا َجل3 َوَعال

3�ِ�َةِ 
ْ
  .ال

62) Защото наистина нашият Господар – Величествен и Всевишен – има характеристиките на 
неповторимостта и притежава качествата на несравнимостта. И никое творение няма общо с 
Него. 
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Обяснение: 

В заключение казваме, че Ал̣л̣а̄х � и Неговите качества са абсолютно неповторими и 
несравними. Те не търпят промяна, развитие или погубване. Той � е такъв, какъвто винаги е бил, 
когато нищо друго не съществуваше освен Него �. 

Той � съществува вечно със Своите качества. Той � винаги притежаваше тези 
качества и винаги ще ги притежава. Те нито се увеличиха с нещо, нито намаляха след като Той � 
създаде творенията. Значението на споменатия 11-ти а ̄йет от сӯр̣а еш-Шӯр ̣а ̄ (42): “Не 
съществува нищо, което е подобно дори и на Негово подобие и Той е Всечуващия и 
Всевиждащия.” – полага една от най-важните основи на ислямската вяра и я разграничава от 
всички останали вярвания. 

Ал̣л̣а̄х � не е тяло или душа. Той � не заема пространство [няма местоположение]. 
Времето не важи за Него �. Казано просто – Той � не може да бъде обхванат от разума. Той 
притежава качествата “слух” и “зрение”. Но Неговите “слух” и “зрение” са качества на Всевишния 
и те по никакъв начин нямат нищо общо със слуха и зрението на творенията. 

Ние творенията се нуждаем от органи и средства, необходими на нашите слух и зрение. 
Но Ал ̣л̣а̄х � чува без да има нужда от уши, тъпанчета или нещо подобно. По същия начин 
зрението на Всевишния � няма нужда от зеница или каквото и да било друго. Той � е несравним 
с каквото и да е. 

Същото важи и за всички останали съвършени качества на Ал̣л̣а ̄х, като Съществуване, 
Единственост, Воля, Знание, Живот и всички останали. Тези качества [на Ал̣л̣а ̄х �] нямат нищо 
общо с качествата на творенията. Както в сӯр ̣а ен-Нех̱љ (16), а̄йет 60-ти Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

¬!uρ ã≅sVyϑø9 $# 4’n?ôãF{$# 4 uθèδ uρ â“ƒÍ“yèø9 $# ÞΟ‹Å3ys ø9 $# ∩∉⊃∪     

Този а ̄йет означава: “Алл̣а̣х̄ е притежател на всички съвършени [несравними] 
качества. Той е Всемогъщия, Премъдрия.” 

По същия начин Ал̣л̣а̄х съществува [притежава качеството Съществуване]. Но неговото 
съществуване няма нищо общо със съществуването на творенията. В сӯр ̣а Ибр̣а ̄хӣм (14), а ̄йет 10-
ти, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

* ôMs9$ s% óΟßγè= ß™â‘ ’Îû r& «!$# A7x© Ì�ÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$#uρ   

Този а̄йет означава: “Казваха техните пратеници: “Нима има съмнение спрямо 
Аллах [спрямо съществуването на Алл̣а̣х̄]  Твореца на небесата и на земята?” 

Неговото съществуване е безначално и безкрайно, и няма местоположение, а нашето 
съществуване зависи от всичко това и от още много други неща. 

Също наше задължение е да знаем, че Ал̣л̣а ̄х е Единствения Бог, няма друг Бог освен 
него. По този въпрос в сӯр ̣а Мух̱аммед (47), а̄йет 19-ти, Той � казва: 

óΟn=÷æ $$sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) ª!$#   

Този а̄йет потвърждава Единствеността [Ўах̱да ̄ниййе] на Ал̣л̣а̄х. “И знай, че няма друг 
Бог освен Аллах!” Ал̣л̣а̄х е единствен по същността Си, качествата Си и действията Си. Той няма 
съучастник и нищо не е сравнимо с Него или качествата Му. 

Вече изяснихме довода, че Всевишният Ал ̣л̣а ̄х е Безначален и Безкраен 
[Вечносъществуващ] на базата на казаното от Него в сӯр ̣а ељ-Х̱адӣд (57), а̄йет 3-ти.  

uθèδ ãΑ̈ρF{$# ã� ÅzFψ$#uρ ã� Îγ≈ ©à9$#uρ ßÏÛ$ t7ø9 $#uρ ( uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« îΛÎ= tæ ∩⊂∪     
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Този а̄йет означава: “Той е Безначалния и Безкрайния, и Явния, и Скрития. Той всяко 
нещо знае.”  

Непременно трябва да разберем, че единствено Ал ̣л̣а ̄х съществуваше във вечността и 
абсолютно нищо друго. Той � съществуваше преди творенията. Всички творения – небесата, 
земите, галактиките, пространството, времето, местата и т.н. – не съществуваха. 

Съвършеното име на Ал̣л̣а̄х – ељ-Еўўељ – буквално означава “Първия”. А самият а̄йет 
означава, че Ал̣л̣а̄х � е Единственият, чието съществуване е вечно и безначално. И тъй като а ̄йета 
заявява, че Ал̣л̣а ̄х � е Единственият, който няма начало, разбираме, че всеки, който вярва, че този 
свят е вечен е взел за лъжа посочения а̄йет, а всеки, който вземе за лъжа К̣ур̣’а̄на е напуснал 
Исляма и навлязъл във философията. 

Веднъж един човек дошъл при има̄м ‘Алӣ ибн ебӣ Т̣а̄либ ت, четвъртият х̣алӣф на 
Пратеника на Ал̣л̣а̄х i, Ал ̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, и го попитал: 
“От кога твоя Бог съществува?” А има ̄м ‘Алӣ, Ал̣л̣а ̄х да озари лицето му, отговорил: “А кога не е 
съществувал?” 

В своя С̣ах̱ӣх ̱ има̄м ељ-Бух̣а ̄рӣ предава от ‘Имр̣а̄н ибн Х̱ус̣айн ب, че Пророкът i, 
Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, казва: 

  e?ه dء ��D و,- ا� 9ن
Този х ̱адӣс̱ означава: “Ал̣л̣а̄х съществуваше [без начало] и не съществуваше нищо друго 

освен Него.” 
К̣ур ̣’а̄нът също ни съобщава, че Всевишният Ал ̣л̣а ̄х не се нуждае от другите. В сӯр ̣а̄ ељ-

‘Анкебӯт (29), а ̄йет 6-ти, Той � казва: 

¨βÎ) ©!$# ;Í_tó s9 Ç tã tÏϑn=≈ yèø9 $# ∩∉∪     

Този а̄йет означава: “Наистина Алл̣а̣х̄ не изпитва никаква нужда от всички светове 
[творения].” 

Също така Ал̣л̣а ̄х � казва подобно на това в сӯр ̣а ељ-Их̣ля̄с ̣ (112), а̄йет 2-ри: 

ª!$# ß‰ yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪     

Което означава: “Алл̣а̣х̄ е ес-̣Са̣мед [Онзи, който не се нуждае от нищо, а всичко се 
нуждае от Него].” 

Така Ал̣л̣а ̄х � притежава качеството да не се нуждае от нищо. 

٦٣ ( ُ
ْ

Cَعِن ا 
َ

oُمْبَتَدَ¦تِ َوَ�َعا
ْ
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ْ
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َ
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َ ْ
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َ ْ
ْرَ�ِن َواأل

َ ْ
َغايَاِت َواأل

ْ
  .ُدوِد َوال

63) За Него няма нито граници, нито предели. Нито има съставни части, органи и крайници. Нито пък 
шестте посоки го обхващат, като другите създания. 

Обяснение: 
Това е ясната позиция на мюсюлманската вяра, че никакви мерни единици не важат по 

отношение на Ал̣л̣а̄х, нито по отношение на пространството, нито по отношение на времето, 
нито по отношение на каквото и да било друго нещо. Няма лимити, няма ограничения, не се 
съдържа в пространството, нито се намира на дадено местоположение, няма съставни части, 
органи или крайници, шестте посоки не важат за Него �. Шестте посоки са горе, долу, напред, 
назад, дясно и ляво. И тъй като всички тези неща са създадени от Ал̣л̣а ̄х те не могат да бъдат 
негови качества. Това би значело, че Твореца и творението са равнопоставени по отношение на 
дадено качество, а това противоречи на К̣ур ̣’а ̄на, Суннета, логиката и значението на думата Бог. 
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Това е още едно златно правило в Теўх̱ӣд изказано от има̄м ет̣-Т̣ах ̱а̄ўӣ: “Нито има 
съставни части, органи и крайници. Нито пък шестте посоки го обхващат, като другите 
създания.” 

Многобройни са а̄йетите от Свещения К̣ур ̣’а ̄н и х̱адӣс̱ите [на Пратеника на Ал̣л̣а̄х i], 
които заявяват, че Ал̣л̣а ̄х � няма местоположение. И как би могъл [да има]? Не е ли Той � онзи, 
който създаде всичките местоположения. Как би могъл всеки, който има поне малко разум да си 
помисли, че Всевишният Ал̣л̣а ̄х се намира над седмото небе, по посока нагоре?! Как биха могли да 
отрекат ясния и категоричен а ̄йет 11-ти от сӯр ̣а еш-Шӯр ̣а ̄, че “Не съществува нищо, което е 
подобно дори и на Негово подобие и Той е Всечуващия и Всевиждащия.”? 

Има̄м ет̣-Т̣ах ̱а̄ўӣ отстоява твърдото убеждение на всички вярващи, че Всевишният Ал̣л̣а ̄х 
е Създателя на небесата и земята. Той � съществуваше и преди те да бъдат създадени. И по 
същия начин, както Той � съществуваше преди сътворението на небесата и земята – без 
местоположение, защото тогава пространството не съществуваше – по същия начин продължава 
да съществува и сега.  

За разлика от вярата на ељ-мушеббихе, мюсюлманите не вярват, че Ал̣л̣а ̄х � заема дадено 
място над седмото небе. Това е вярата на евреите [йехӯд] и християните [нес ̣а̄р ̣а ̄], както и на 
някои други. Онзи за когото има граници, предели, части, крайници, органи, места, посоки и т.н. 
за него има и размер и форма, а това са черти на хората и техните тела. 

И по същия начин за разлика от вярата на ељ-муж̱ессиме, Всевишният Ал̣л̣а̄х не е тяло. 
Той � е такъв, какъвто сам се е описал в а̄йет 11-ти от сӯр̣а еш-Шӯр̣а ̄ (42): “Не съществува 
нищо, което е подобно дори и на Негово подобие.” 

Този свещен а̄йет ясно посочва, че Ал̣л̣а̄х � абсолютно и по всякакъв начин е пречист и 
превисоко от всякаква прилика с творенията, както по отношение на Неговата същност, така и по 
отношение на Неговите качества, така и по отношение на Неговите действия. Следователно: 
невъзможно е Ал̣л̣а̄х � да съществува в място или в посока, защото само телата и предметите 
заемат пространство. И както вече споменахме има̄м ељ-Бух̣а ̄рӣ и има ̄м ељ-Бейхак̣ӣ ب предават 
в техните достоверни сборници, че Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му, казва: 

  e?ه dء ��D و,- ا� 9ن
“Ал̣л̣а̄х съществуваше [без начало] и не съществуваше нищо друго освен Него.” 
Този х̱адӣс̱ ясно и извън всякакво съмнение доказва, че единствено Ал̣л̣а ̄х � 

съществуваше вечно, без начало, а всичко останало бе създадено. Т.е. не съществуваше нищо 
друго освен Него �, нито пространство, нито местоположения, нито Рай, нито небе, нито земя, 
нито галактики, нито време, нито ден, нито нощ, нито светлина, нито тъмнина и т.н… Не 
съществуваше нищо освен Ал̣л̣а̄х. 

Също така добре известно е, че нито Ал̣л̣а̄х, нито Неговите качества подлежат на 
промяна или развитие. Следователно е невъзможно след като Ал̣л̣а ̄х � съществуваше без 
местоположение след това да създаде място и да се настани в него!! Всичко това е в пряко 
противоречие с К̣ур̣’а ̄на, Суннета и здравия разум по очевидни причини – това богохулно 
убеждение ясно постановява, че Ал̣л̣а ̄х � се развива, търпи промяна и изпитва нужда от 
сътвореното. 

В своя достоверен сборник, том 4/61, има̄м Муслим ت предава, че Пророкът i, 
Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, казва: 

“О, Ал̣л̣а̄х, Ти си “Първия” [ељ-’Еўўељ] – Вечния, който няма начало. И Ти си “Последния” 
[ељ-А̄х̣ир] – Вечния, който няма край. И Ти си “Явния” [ез̣-З̣а̄хир] – няма нищо “над” Теб. И Ти 
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си “Скрития” [ељ-Ба̄т̣ин] – няма нищо “под” Теб.” 
Този достоверен х̱адӣс ̱ също ясно доказва, че Всевишният Ал̣л̣а ̄х не се намира на 

някакво място. И на базата на х̱адӣс ̱а учените казват: Той � съществува без местоположение. 
Неговото съществуване е твърдо установено на базата на различни доказателства, но Той � е 
пречист от всякаква прилика с качествата на телата. 

Имам ељ-х̱а ̄физ̣ ељ-Бейхак̣ӣ ت, Ал̣л̣а̄х да е доволен от него, коментира този достоверен 
х̱адӣс ̱ на страница 400 от своята изключително ценна книга “ељ-Есма̄’ ўе-с̣-С̣ифа̄т”: “Базирайки се 
на този х̱адӣс̱ нашите хора [учените от Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Ж̱ема̄‘а] са постановили, че 
Всевишният Ал̣л̣а̄х няма местоположение, защото Той е Онзи “над” Когото нищо не съществува, 
а също Онзи “под” Когото нищо не съществува. Следователно Той съществува без 
местоположение.” 

Има̄м ‘Абдуљк̣а ̄дир ељ-Баг̣да ̄дӣ :, Ал ̣л̣а ̄х да се смили над него, който е виден 
мюсюлмански учен от епохата на първите три века по хиж̱р ̣а, казва в своята книга “Различията 
между сектите”, страница 333-та: “Има единодушие [на мюсюлманските учени], че [Ал̣л̣а ̄х �] не 
е подчинен на пространство, нито на време.” 

За всеки човек със здрав разум е очевидно, че споменатото от Всевишния Ал̣л̣а̄х в сӯр̣а 
ељ-Иср̣а̄’ (17), а ̄йет 72-ри: 

 tΒuρ šχ% x. ’Îû ÿÍνÉ‹≈yδ 4‘ yϑôãr& uθßγsù ’Îû Íοt� ÅzFψ$# 4‘ yϑôãr& ‘≅ |Êr& uρ Wξ‹Î6y™ ∩∠⊄∪     

Което значи: “А който на този свят е сляп, той ще бъде сляп и в отвъдния, и ще бъде 
най-заблудения за пътя.” 

Не става непременно въпрос за загуба на зрението, а все по-голямото и по-голямо 
отклонение от правия път. Това става видно и на друго място от Свещения К̣ур ̣’а̄н - сӯр̣а ељ-
Х̱аж̱ж̱ (22), а̄йет 46-ти, където се казва: 

$ pκ̈ΞÎ*sù Ÿω ‘ yϑ÷è s? ã�≈|Áö/F{$#  Å3≈ s9 uρ ‘ yϑ÷è s? Ü>θè= à)ø9$# ÉL©9 $# ’Îû Í‘ρß‰ ÷Á9$# ∩⊆∉∪     

Което означава: “Но в действителност не очите са слепи, а сърцата в гърдите са 
слепи.” 

В арабския език думата сърце означава, както мястото на разума и разбирането, така и 
мястото на обичта и емоциите. Т.е. заблудените хора могат да чуват и да виждат, но техните сърца 
са слепи и глухи. Нека Ал̣л̣а ̄х дари всички ни с напътствие! 

Освен това е потвърдено от К̣ур ̣’а̄на и Суннета, че Ал̣л̣а ̄х � е Създателя на всичко, 
включително пространството и времето. В сӯр ̣а ер̣-Р̣а‘ад (13), а̄йет 16-ти Ал̣л̣а̄х � казва: 

È≅è% ª!$# ß, Î=≈yz Èe≅ ä. &ó x« uθèδ uρ ß‰ Ïn≡ uθø9 $# ã�≈£γs)ø9 $# ∩⊇∉∪     

Този а ̄йет означава: “Кажи: “Аллах е Творецът на всяко нещо. Той е Единствения, 
Всевластващия.” 

От тук виждаме, че всичко е сътворено от Единствения Творец – Ал̣л̣а ̄х �. 
Пространството и цялата Вселена са различни неща от Ал̣л̣а̄х, защото Ал̣л̣а̄х не е нито 
пространство, нито дори самата Вселена. А както пространството, така и Вселената са сътворени 
от Ал̣л̣а ̄х. Въпреки това някои заблудени хора, като ељ-х̱улю̄лиййе, ељ-мушеббихе и някои лъже-
с̣ӯфии са по пътя към безверието, вярвайки, че Ал ̣л̣а ̄х може [по един или друг начин] да пребивава 
в Неговото творение. Ал̣л̣а̄х да пази всички ни от това! 

В своята книга “Шер ̣х̱ С̣ах ̱ӣх̱ ељ-Бух̣а ̄рӣ”, том 6/136, има ̄м ељ-х̱а ̄физ̣ ибн Х̱аж̱ер ̣ ељ-
‘Аск̣аля̄нӣ ت, Ал̣л̣а̄х да е доволен от него, казва: “Двете посоки – нагоре и надолу – не 
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противоречат на това, че Всевишният Ал ̣л̣а ̄х е “над”. Защото Той е “над” всяко несъвършенство. И 

[затова] не може да Му бъде приписвана думата “над” в смисъл на физическа посока.” 
Също така в достоверен х̱адӣс ̱ предаден от има̄м ељ-Бух̣а̄рӣ и има ̄м Муслим, който вече 

бе споменат, Пророкът i, Ал̣л̣а̄х да благослови него и семейството му, казва, че ел-Леўх ељ-
Мех ̱фӯз ̣ [буквално преведено – Опазения скрижал – там където е записано всяко нещо] се 
намира на ‘Ар̣ш. И според богохулните ељ-мушеббихе не само, че Ал̣л̣а̄х е стои на ‘Ар̣ш, но зад 
Него се намира ел-Леўх̱ ељ-Мех ̱фӯз ̣. Нека Ал ̣л̣а̄х предпази всички вярващи от тази извратена 
философия! 

В своята книга “ељ-Есма̄’ ўе-с̣-С̣ифа ̄т” има̄м ељ-Бейхак̣ӣ ت, Ал̣л̣а̄х да е доволен от него, 
обяснява името на Ал̣л̣а ̄х ељ-Муте‘а̄лӣ по следния начин: 

“То означава Онзи, Който е над това да бъде характеризиран с качествата на 
творенията, като женитба, деца, крайници, органи, стоене на ‘Ар̣ш, криене зад завеса за да не 
могат очите да го видят, придвижване от едно място на друго и подобните на това. Някои от тези 
качества предполагат наличието край, други предполагат нужда, трети предполагат промяна. А 
всичко това не подобава и не е възможно да бъде приписвано на Онзи, чието съществуване е 
безначално.” 

Четвъртият праведен х̣алӣф на Пратеника на Ал̣л̣а ̄х i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства 
него и семейството му, има̄м ‘Алӣ ибн ебӣ Т̣а̄либ, Ал̣л̣а̄х да озари лицето му, казва: “Ал̣л̣а̄х 
съществуваше вечно дори и тогава, когато не съществуваше пространството. И сега съществува 
така, както съществуваше и тогава [т.е. без местоположение].” 

Х̱а ̄физ ̣ ебӯ Ну‘айм :, Ал̣л̣а ̄х да си смили над него, предава в своя сборник “ељ-Х̱иљйе”, че 
един човек влязъл в покоите на х̣алӣфа има̄м ‘Алӣ ت и казал: “О, предводителю на вярващите, 
четиридесет евреи, които искат да говорят с теб стоят пред вратата.” Има̄м ‘Алӣ ت отговорил: 
“Нека влязат.” И когато влезли попитали има ̄м ‘Алӣ ت: “Опиши ни твоя Господар, Онзи на 
небето. Какъв е Той? Какъв беше Той преди? Кога беше? Върху какво беше?” Има̄м ‘Алӣ ت 
станал и казал: “О, евреи, чуйте ме добри и няма да ви се налага да питате повече. Моят Господар, 
Всевишният, е ељ-Еўўељ [Съществуващия вечно, без начало]. Той не е от каквото и да било. Не е 
примесен с каквото и да било. Не е човек, който може да бъде представен или достигнат. Не е 
покрит със завеса и по този начин да бъде обхванат от нея. Нито пък започна да съществува след 
като не е съществувал преди. Ал̣л̣а ̄х говори на Мӯса ̄ без органи или средства, или устни, или 
мъжец. Онзи, който твърди, че за нашия Господар има граници, този човек няма знание за 
Създателя, който трябва да бъде обожаван.” 

Има̄м ебӯ Х̱анӣфе ت, Ал ̣л̣а̄х да е доволен от него, казва: “Създателят не прилича на 
създанията.” И също казва: “Ал ̣л̣а̄х съществуваше вечно, когато нямаше място. Той съществуваше 
преди създаването на създанието. Той съществуваше, когато не съществуваше нито място, нито 
създание, нито каквото и да е. И той е Създателят на всяко нещо.” 

Има̄м ељ-х̱а̄физ ̣ ес-сеййид ез-Зубейдӣ предава с непрекъсната верига до има ̄м Зейн ељ-
‘Абидӣн ‘Алӣ ибн ељ-Х̱усейн ибн ‘Алӣ ибн ебӣ Т̣а̄либ, който също е известен и с прозвището ес-
Сеж̱ж̱а̄д, че е имал навика да казва: “О, Ал̣л̣а ̄х, Ти си пречист от всякакво несъвършенство. Ти си 
Ал̣л̣а̄х – Онзи, Който не е обхванат от пространство.” Той ت също казваше: “О, Ал̣л̣а̄х, пречист 
си Ти [субх̱а ̄неке]. Ти си Ал̣л̣а ̄х – Онзи, Който не Го обхващат граници.” 

Ел̣-фак̣ӣх еш-шейх ̣ ‘Абдуљг̣анӣ ен-На̄буљсӣ ељ-Х̱анефӣ :, Ал̣л̣а̄х да се смили над него, 
казва: “Онзи, който вярва, че Ал ̣л̣а̄х изпълва небесата и земята или че Той е тяло, което стои на 
‘Ар̣ш [букв. трон] е безверник [кя̄фир].” 

А в своята книга “ељ-Их̱йа ̄” има̄м ебӯ Х̱а ̄мид ељ-Г̣аза̄лӣ :, Ал̣л̣а̄х да се смили над него, 
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казва: “Ал̣л̣а ̄х, Всевишният, съществуваше вечно, дори когато не съществуваше място. Той не е 
тяло, материя или качество. И Той не са намира на място или в място.” 

Клопката на въпроса “Как?” 
Много антропоморфисти и някои късно появили се невежи твърдят, че те вярват, че 

Всевишният Ал̣л̣а̄х има крайници и органи, но без “Как?” [т.е. без описание, без детайли], 
твърдейки, че те не знаят “Какви?” са тези органи или място и “Как?” става спускането и 
издигането [на Ал̣л̣а̄х �] и т.н. 

Бъди сигурен, Ал̣л̣а̄х да ни напъти нас и теб, отвъд всякакво съмнение, че въпросът 
“Как?” и думата “Начин” не важат за Ал̣л̣а ̄х �, защото това са въпроси [и понятия] свързани с 
форми, тела, места, дълбочини и измерения. А Всевишният Ал ̣л̣а ̄х е пречист и превисоко да му 
бъде приписвано всичкото това. 

Объркващият момент за някои обикновени хора е това, че ељ-мушеббихе винаги 
добавят изречението “Но без да знаем как!”. Знай, Ал̣л̣а ̄х да ни напъти нас и теб, че това изречение 
е грешно, подвеждащо и измамно за някои, които не са специалисти. Защото това изречение 
потвърждава, макар и това потвърждение да не е вярно, че има “Как?” [по отношение на Ал̣л̣а̄х], 
но те [ељ-мушеббихе] не знаят неговия отговор. И то потвърждава, че за Ал̣л̣а ̄х има форма, 
измерения, тяло, място, стоене върху ‘Ар̣ш, но човек не знае какви са те!! А точно това е 
същността на антропоморфизма. 

И макар тези хора да казват “ал̣л̣а ̄ху екбер” [Ал̣л̣а̄х е най-велик!], тяхната вяра съдържа 
призницаи, че онова в което истински са убедени е, че “‘Ар ̣ш е Екбер ̣” [Че ‘Ар ̣ш е по-велик!]. Това 
е така поради простата причина, че богохулните хора, които вярват, че Ал̣л̣а ̄х стои на ‘Ар̣ш съвсем 
естествено вярват, че ‘Ар̣ш трябва да е по-голям, за да побере техния Господар, освен ако разбира 
се не вярват в обратното – че ‘Ар ̣ш е по-малък. Това обаче е много малко вероятно, защото в 
същото време те, нека Ал̣л̣а ̄х да ги разобличи, вярват, че Ал̣л̣а ̄х ще освободи празно място от ‘Ар ̣ш 
до себе си [равняващо се на четири пръста], за да седне Пророка i, [Ал̣л̣а̄х да благослови и 
приветства него и семейството му,] редом до Него �. И така по същество няма разлика между 
философиите на идолопоклонниците и на антропоморфистите. 

Но споменатите а ̄йети, х ̱адӣс̱и и цитати [от учени] доказват отвъд всякакво съмнение за 
всеки здравомислещ човек, че приписването на физическата посока “над” и на местоположение 
на Ал̣л̣а̄х � е в противоречие с К̣ур ̣’а̄на, Суннета, Иж̱ма ̄‘ и разума. 

Логическото доказателство, че Ал ̣л̣а ̄х съществува без местоположение е следствие от 
това, че онзи, който се намира на дадено местоположение заема дадена площ, а онзи, който заема 
дадена площ се нуждае от нея [т.е. той притежава несъвършеното качество “положение в 
пространството”], а онзи, който се нуждае от нещо друго не може да бъде Бог. Също така в 
достоверен х̱адӣс ясно се посочва, че Ал̣л̣а̄х, съществуваше без местоположение преди 
създаването на пространството, от което съвсем логично и последователно следва, че след 
създаването на пространството Той � продължава да съществува без местоположение. 

Немюсюлманите, а дори и някои от онези, които претендират за Ислям, но вярват, че 
Бог се намира на небето повдигат следния въпрос: Защо вдигаме ръцете и лицата си към небето, 
когато правим ду‘а̄’? Още повече в една от книгите им един от има̅мите им, подкрепяйки 
философията, че Ал̣л̣а̄х се намира на небето казва: “И защо мислите, че кравите не са способни да 
вдигнат главите си към небето? Защото те се страхуват от Ал̣л̣а̄х, който е там горе.”!! 

А в действителност мюсюлманските учени са постановили, базирайки се на К̣ур̣’а ̅на и 
Суннета, че вдигането на ръцете и лицата към небето при отправянето на ду‘а̄’ е защото небесата 
са к̣ибле [посоката] за отправяне на ду‘а̄’ по същия начин, както Кеа‘бе в Мекка е к̣ибле 
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[посоката] на молитвите-намаз. И това е така, защото милостта и благословията на Ал̣л̣а̄х се 
“спуска” от небесата. 

Приписване на физическата посока “над” на Всевишния Ал̣л̣а̄х изобщо не е признак за 
съвършенство, както някои невежи мислят. Важността на някого не се измерва чрез границите на 
пространството, нито чрез физически височини и разстояния. Физическото положение на 
ангелите [меля̄’икетата] около ‘Ар̣ш е много по-високо от това на Ал̣л̣а̄ховите пророци, но 
въпреки това положението на пророците, мир на всички тях, е много по-добро и по-високо при 
Ал̣л̣а̄х, Създателя �. 

И тъй като ние вече установихме, че убеждението на мюсюлманите е, че Ал̣л̣а ̄х � 
съществува без местоположение и че въпросът “Как?” не важи за Него �, става ясно, че ‘Ар̣ш 
[или както още е известен като “Тронът”], който е най-голямото творение на Ал̣л̣а ̄х и който е 
“покривалото” на Рая [Ж̱еннета], не е местопребиваване за Всевишния Ал̣л̣а ̄х. 

В действителност истинското убеждение на мюсюлманите е онова, което има̄м ‘Алӣ ибн 
еби̅ Т̣а ̄либ ت, Ал̣л̣а ̄х да озари лицето му, е казал: “Ал̣л̣а̄х създаде ‘Ар̣ш [най-голямото творение] 
като показател за Своето могъщество, а не като местопребивание за Себе си.” 

Непременно трябва да се знае, че Ал̣л̣а ̄х � не е “над” или “под” или в която и да било 
друга физическа посока и че Той � няма местоположение. Всичко се намира “под” ‘Ар ̣ш, а 
самият ‘Ар̣ш е “под” Неговата сила. 

Не ‘Ар̣ш носи Всевишния Ал̣л̣а̄х, а в действителност Великият ‘Ар̣ш съществува 
единствено заради Ал̣л̣а ̄ховата благосклонност и Неговото всемогъщество. Всевишният Ал̣л̣а ̄х 
съществува в момента по същия начин по който съществуваше във вечността. И Той � ще 
съществува завинаги по същия начин по който съществуваше преди създаването на ‘Ар̣ш. Той � 
не подлежи на промяна. 

Има̅м ебӯ Х̱анӣфе ت казва: “Ако Той се нуждаеше от място за отсядане и за почивка, 
тогава къде е бил Ал̣л̣а ̄х преди създаването на ‘Ар̣ш?” 

Има̅м ељ-х̱а̄физ ̣ ибн ‘Ася̄кир ت казва: “Не трябва да се казва: Кога [Ал̣л̣а̄х] 
съществуваше? Къде съществуваше? Как съществуваше? Защото Той съществуваше без 
местоположение, Той създаде Вселената и Той пожела времето да съществува. Затова Той не е 
обвързан, нито с време, нито с местоположение.” 

Заключение 
И така, базирайки се на а̄йетите и х̱адӣс ̱ите, стигаме до заключението, че Той � е 

Единствения, Онзи който създаде всяко нещо. Той � съществува така, както винаги е 
съществувал във вечността и Той � ще продължи да съществува завинаги така, както е 
съществувал преди създаването на всички творения. Той � и неговите качества не подлежат на 
промяна, защото промяната означава развитие или промяна на състоянието. А това освен, че е 
очевиден недостатък в същото време е и черта на сътворените неща. Той � е пречист от 
всякакви недостатъци и дефекти и не подлежи на развитие или промяна. Той � не прилича по 
никакъв начин на творенията, затова е невъзможно да бъде опознат, освен чрез онова, което 
самия Той � е разкрил са Себе си. 

На този свят ние знаем за Ал̣л̣а̄х и че Той съществува без въпросът “Как?” да важи за 
Него. И ако Той бъде видян в отвъдното това ще бъде по необясним начин, без въпросът “Как?” 
да важи за това виждане. Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва в Свещения К̣ур ̣’а̄н, в сӯр ̣а еш-Шӯр ̣а̄ (42), а̄йет 
11-ти, думи със смисъл: “Не съществува нищо, което е подобно дори и на Негово подобие и Той 
е Всечуващия и Всевиждащия.” 

Този а̄йет представлява крайъгълен камък в описанието на качествата на Всевишния 
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Ал̣л̣а̄х, а онзи, който го отрича чрез своите дела, думи или убеждения го е взел за лъжа и е заедно с 
богохулстващите неверници. 

Антропоморфистите [ељ-мушеббихе] извършват богохулство и неверие, чрез 
анулирането на този и на други подобни а ̄йети от Свещения К̣ур̣’а ̄н. Така те възприемат 
неверническа философия, която диктува прилагането на човешки мерки върху Всевишния �, в 
стремежа си да Го обхванат – Пречист и Всевишен е Той от всичко това. 
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ْ
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َ
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َ
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، َوَقْد أ َراُج َحق�
،

َ
ُعال

ْ
  َحْيُث َشاَء اُهللا ِمَن ال

64) Ељ-ми‘р ̣а ̄ж ̱ [издигането в небесата] е истина. И Пророкът, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства [него 

и семейството му], бе пренесен през нощта, и бе въздигнат с тялото си в будно състояние към небето, а 
после към там, където Ал ̣л ̣а ̄х пожела, от извисените места. 

Обяснение 

В сӯр ̣а ељ-Иср̣а ̄’ (17), а̄йет 1-ви, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

z≈ ysö6ß™ ü“Ï%©!$# 3“u� ó r& ÍνÏ‰ö7yè Î/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰ Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# ’n<Î) Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# $|Áø% F{$# “Ï%©!$# $ oΨø.t�≈ t/ 

…çµ s9 öθym …çµ tƒÎ� ã∴Ï9 ôÏΒ !$ oΨÏG≈ tƒ#u 4 …çµ̄ΡÎ) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9$# ç��ÅÁt7ø9 $# ∩⊇∪     

Значението на този а ̄йет е следното: “Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем 
от Свещената джамия до Най-далечната джамия, околностите на която Ние 
благословихме, за да му покажем от Нашите чудеса. Той е Всечуващия, Всезрящия.” 

Ељ-Иср̣а̄’ е нощното пътешествие на Пророка i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства 
него и семейството му, от Мекка към Йерусалим.  

А ељ-Миа‘р̣а ̄ж̱ се случи същата нощ след пътешествието му до Йерусалим, когато 
Пророкът i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, бе възнесен през небесата 
до седмото небе, достигайки “Сидр ̣ату-љ-Мунтеха̄”, което е най-почтеното място над седмото 
небе, което никое от творенията все още не е достигнало. 

В сӯр ̣а ен-Неж̱м (53), а̄йети 13, 14 и 15-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва:  

ô‰ s)s9 uρ çν#uu‘ »'s!÷“tΡ 3“t� ÷zé& ∩⊇⊂∪   y‰ΖÏã Íοu‘ô‰Å™ 4‘ yγtFΖ çRùQ $# ∩⊇⊆∪   $ yδ y‰ΨÏã èπ̈Ζ y_ #“ uρù'pRùQ $# ∩⊇∈∪     

Тези а̄йети се отнасят до ељ-Ми‘р̣а̄ж̱ и последвалите събития в небесата: “И той 
[Пророкът i] го видя отново [Жи̱бриљ̄ �]. При [мястото на] сидра̣ту-љ-мунтеха.̄ При 
[мястото на] вечния Рай [Же̱ннет].” 

И двете пътешествия [ељ-Иср ̣а̄’ и ељ-Миа‘р̣а ̄ж̱] се състоят през една и съща нощ, след 
което Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, бе завърнат 
обратно в своя дом в Мекка, рано сутринта. 

Пророкът i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, отиде и на двете 
пътешествия със своето физическо тяло и своята душа, и това е едно от чудесата, където на 
Пророка i, [Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му,] бива показано, че 
времето и [пространството и] разстоянията не играят роля, без значение колко са големи, защото 
в крайна сметка те са просто едно от творенията на Ал̣л̣а̄х � и са подчинени Нему. И затова те 
могат да бъдат съкратени по Неговата воля или да бъдат умножени по Неговата воля �. 

٦٥ (﴿Óَْو
َ
ِْه َما أ ْوÓَ إِ�َ

َ
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ْ
Ô

َ
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َ
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ْ
ِخـَرةِ . ﴾َما َكَذَب ال

ْ
َفَص±3 اُهللا َعلَْيِه َوَسـل3َم qِ اآل

 Öَو
ُ ْ
  .َواأل

65) И Ал ̣л ̣а ̅х го почете с каквото пожела и му разкри каквото му разкри. “Сърцето му не го излъга за 
онова, което видя. [ен-Неж ̱м (53): 11]” И Ал ̣л ̣а ̄х го благослови и приветства на този свят и на отвъдния. 

Обяснение 
В този раздел има̄м ет̣-Т̣ах ̱а̄ўӣ набляга на целта на двете пътешествия на Пророка i, 

Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му.  
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А именно целта и на двете пътувания е Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства 
него и семейството му, да бъде почетен чрез обиколка, по време на която да му бъде показана 
Вселената – Земята и Небесата. Защото на никое друго творение не са били давани привилегиите, 
които бяха дадени на Пратеника на Ал̣л̣а̄х i, [Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му]. 

Важна особеност, която трябва да запомним е, че антропоморфистите, а също и някои 
невежи хора погрешно си представят, че Пророкът i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и 
семейството му, се издигнал към небесата за да може да се срещне с Ал̣л̣а ̄х на седмото небе!! А 
такова убеждение чисто и просто е безверие. 

Всевишният Ал̣л̣а̄х няма местоположение така, че Пророкът i, [Ал̣л̣а ̄х да благослови и 
приветства него и семейството му] да може да го посети, нито пък той i беше по-близо до 
Ал̣л̣а̄х, по време на пътуването си до седмото небе, отколкото Йӯнус �, по време на престоя си в 
стомаха на кита в най-тъмните дълбини на океана. Защото самото пространство означава наличие 
на местоположение, мерни единици, време и т.н. А всички тези неща не важат по отношение на 
Ал̣л̣а̄х. 

Всевишният Ал̣л̣а̄х пожела за своя Пророк i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му, да бъде почетен и да види същности и реалности, които никой друг не е виждал. 
Затова Той � го въздигна в небесата и му показа от чудесата на творението и някои неща от 
неведомото. И също така Ал̣л̣а ̄х � пожела да разкрие повелята за молитвите-намаз, както и за 
някои други неща на най-почтеното място над седмото небе. 

Но това място не бе точка за среща, а просто едно достойно място, където Ал̣л̣а̄х � 
пожела да разкрие командите си на своя Пророк i, [Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му]. Както Ал̣л̣а ̄х � дари Мӯса̄ � с откровение [ўах̱й] в долините на Палестина, 
така Ал̣л̣а̄х � дари с откровение Мух̱ммед i в небесата. 

Забележете, че в първия а ̄йет от сӯр ̣а ељ-Иср ̣а̄’, където се говори за тези пътешествия, 
започва с думата “субх̱а ̄не”. А “субх ̱а̄не” от езикова гледна точка произлиза от думата “тесбӣх̱”, 
която означава пречистване на Ал̣л̣а̄х от всякакви неподобаващи нему характеристики и 
[фантазиите на] всякакви болни въображения. Това е все едно Всевишният Ал̣л̣а ̄х ни известява за 
пътешествията, но преди това ни предупреждава да не си представяме погрешно или да си 
правим илюзиите, че Пророкът i, [Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му] е 
отишъл на някое строго определено място, което е предназначено за среща с физически Бог, 
който се намира над седмото небе. Защото такова убеждение е безверие. И защото Ал̣л̣а̄х � е 
Създателят на всички физически обекти, всички същности и всички местоположения. Не 
съществува нищо, което е подобно дори и на Негово подобие и местоположенията и посоките не 
Го обхващат. 

Някои учени споменават, че е възможно Пророкът i, [Ал̣л̣а̄х да благослови и 
приветства него и семейството му] да е видял Ал̣л̣а̄х �, но не с очите си, нито пък на определено 
местоположение, нито по какъвто и да било начин. Виждане, при което въпроса “Как?” е напълно 
безсмислен. 

Но въпреки това мнозинството от учените смятат, че Ал̣л̣а ̄х � не може да бъде видян 
[на този свят по време на земния ни живот], а това казва и самия Пророк i, Ал̣л̣а̄х да благослови 
и приветства него и семейството му. 

В достоверния си сборник, 1/161, има ̄м Муслим предава следния х̱адӣс ̱ от ебӯ З̱ер ̣р   :ت ̣

�� lل ذر أ�m: A/�� ا� ر�6ل n% و��- ���� ا� �B Aرأ� �oل ؟ر�m: 6رL pأراه أ. 
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A�m:  6ر وEا ��B 0 qI ا� ��.  " r.  ا,]6ء ��Lوا  r. ب أو ا/��دي	ر ا,�O� 6B  .�� ا� ^ن .�G �aG اq/�u ا

q/�� ���ـ�� /ـ~� .*ـ	| ��p�.� 5 ا/[} �� ��.r ا� و%h و�� 6�zق a� h%6� w�(x ا6Eر و ا/�v��ت 

  .ا&+? ا,8��� وd 6Bء
Този достоверен х̱адӣс̱ означава: “От ебӯ З̱ер̣р ̣: Попитах Пратеника на Ал̣л̣а̄х, Ал̣л̣а̄х да 

го благослови и приветства: “Видя ли твоя Господар?” Каза: “Той е “ен-Нӯр ̣” [букв. Светлината]. 
Невъзможно е да бъде видян.” Казвам: Тук думата “ен-Нӯр ̣” по отношение на Всевишния Ал̣л̣а̄х не 
означава светлина, а означава “Напътстващия” или пък “Всепокоряващия Господар и Създател, 
Най-Величествения”. Защото Всевишният Ал̣л̣а̄х е Създателя на тъмнините и светлината и не 
може да бъде описан с каквото и да било от сътворените неща. Защото който опише Ал̣л̣а̄х с някое 
качество от човешките качества става безверник. Не съществува нищо, което е подобно дори и на 
Негово подобие и Той е Всечуващия и Всевиждащия. 

И така Пророкът i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, ясно и 
недвусмислено заявява, че не е видял Ал̣л̣а̄х �, защото Всевишния Ал̣л̣а ̄х не може да бъде видян. 

Тук също е важно да изясним значението на отговора на Пророка i, [Ал̣л̣а̄х да 
благослови и приветства него и семейството му,] че Ал̣л̣а̄х � е “ен-Нӯр ̣”. 

Знай, нека Ал̣л̣а ̄х ни укрепи по правия път на истината, че когато Ал̣л̣а̄х � е описан с 
думата “ен-Нӯр”, това не означава светлина. Защото, който вярва, че Ал̣л̣а̄х � е светлина е 
напуснал полето Исляма и е станал безверник. Светлината е просто едно от творенията на Ал̣л̣а̄х. 

В сӯр ̣а ељ-Ен‘а̄м (6), а̄йет 1-ви, Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

ß‰ôϑptø:$# ¬! “Ï%©!$# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$#uρ Ÿ≅yè y_ uρ ÏM≈ uΗä>—à9 $# u‘θ‘Ζ9$#uρ ( ¢ΟèO tÏ%©!$# (#ρã� x
x. öΝÍκ Íh5t� Î/ 

šχθä9 Ï‰÷è tƒ ∩⊇∪     

Значението на този а ̄йет е следното: “Слава на Аллах, Който сътвори небесата и 
земята, и стори тъмнините и светлината! После онези, които не вярват, приписват 
съперници на своя Господ.” 

Този а̄йет ясно посочва, че тъмнината и светлината са творения на Ал̣л̣а̄х. По тази 
причина това не може да бъде приписано като качество на Ал̣л̣а̄х, защото това е идея заимствана 
от Тората и Евангелието. Ен-Нӯр, което е едно от съвършените имена на Ал̣л̣а ̄х не означава, 
светлината, която представлява поток от фотони и т.н. Ен-Нӯр [Светлината] означава ел-Ха̄ди ̄ 
[Напътстващия], Господарят, който насочва по правия път. Разбира се, това е най-близкото 
тълкуване, базирано на К̣ур’а ̄на и достоверния Суннет. Но въпреки това знай, нека Алла̄х ни 
напътства заедно с теб, че никой не знае истинските значения и смисъл на имената на Ал̣л̣а̄х, 
освен Всевишния Ал̣л̣а̄х. 

А сега нека се върнем към ел-Миа‘р̣а ̄ж̱ и предполагаемото виждане. Има̄м ељ-Бух̣а̄рӣ и 
има̄м Муслим предават в достоверните си сборници съответно в 8/606 и 1/159, по пътя на 
Меср̣ӯк ̣, който казва: 

 :�mل ��وق ��

A�m �(��./ � ��ـ� bـ.	ي A/���: 5�/ hm ؟ر�o و��- ���� ا� %n ��5 رأى �B ،أ��ه �� :���� ا� ر

A�m، أ�� ALث �� أa�، �� ��D�5I 5�� ب��: �� ��5I 5ا أن�� n% رأى و��- ���� ا� �o5 ر�� 
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 ا� ��D�� أن /[} ن9 و��( .)اOu? ا,�h�7 و6B ا^�+�ر �5رك و6B ا^�+�ر ��رm: )"  5	أت �- ،�ب�

 �ـ� ��ـ� ا,	�ـ6ل أ��� ��( :m	أت �- ،�ب� ��5e 5 0 �� �.�- أ��5I �L و�� ).��Iب وراء �� أو و��I إ"

  .�	 � %6ر � 0 ا,a8م ���� ���G رأى و,��2 ،ا<�� ).ر�o �� إ=� أ�Lل
Значението на х̱адӣс ̱а е следното: По пътя на Меср̣ӯк ̣: Казах на ‘А̄’ише ل: “О, майко, 

видя ли Мух ̱аммед, Ал̣л̣а̄х да го благослови и приветства, своя Господар?” А тя каза: “Косите ми 
изсъхнаха от това, което каза. Къде си ти по отношение на тези три неща, който ти ги каже – със 
сигурност е излъгал:  

Който ти каже, че Мух ̱аммед, Ал̣л̣а ̄х да го благослови и приветства, е видял своя 
Господар е излъгал. А после прочете [а̄йет 103-ти от сӯр ̣а ељ-Ен‘а̄м (6)]: 

āω çµ à2Í‘ô‰ è? ã�≈|Áö/F{$# uθèδ uρ à8Í‘ô‰ãƒ t�≈|Áö/F{$# (   

[Което означава:] “Не Го достигат погледите, ала Той достига погледите.” 
[И прочете още а̄йет 51-ви от сӯр ̣а еш-Шӯр ̣а̄ (42)] 

* $ tΒuρ tβ% x. A� |³u;Ï9 β r& çµ yϑÏk= s3ãƒ ª!$# āωÎ) $·‹ôm uρ ÷ρ r&  ÏΒ Ç›!#u‘uρ A>$pgÉo ÷ρr& Ÿ≅Å™ö� ãƒ Zωθß™ u‘ z Çrθã‹sù ÏµÏΡøŒ Î*Î/ $ tΒ 

â!$ t±o„ 4 …çµ ¯ΡÎ) ;’Í?tã ÒΟŠÅ6ym ∩∈⊇∪     

[Което означава:] “С хората Аллах говори само чрез откровение или зад преграда, 
или като изпрати пратеник и му разкрива по Своя воля каквото пожелае. Той е Всевишен, 
Премъдър.” 

И който ти каже, че знае какво ще се случи утре е излъгал. А после прочете [а ̄йет 67-ми 
на сӯр ̣а ељ-Ма̄’иде (5)]:  

* $ pκ š‰r'̄≈ tƒ ãΑθß™§�9$# õ8 Ïk=t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š� ø‹s9 Î)  ÏΒ y7Îi/¢‘ (   

[Което значи:] “О, Пратенико, оповести какво ти бе низпослано от твоя Господ!” 
[После ‘А̄’ише ل завършва х̱адӣс ̱а с думите:] Но той [i] видя Ж ̱ибрӣљ [�] в 

неговия образ два пъти.” 
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Вяра в Басейна [ељ-Х̱аўд̣], Застъпничеството 

[еш-Шефа̄‘а] и Обетът [ељ-Мис̱а̄к̣] 

 

 

 

  واÁيثاق وا4شفاعة باCوض اإليمان
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َرَمُه اهللاُ ) ٦٦
ْ
Ô

َ
ِي أ

3
Íَْوُض ا ْCبِهِ َوا 

َ
oتِهِ   َ�َعا م3

ُ
ا ِأل

ً
  . َحق� ِ}َياث

66) И [басейна, езерото] ељ-Х ̱аўд ̣, с който Ал ̣л ̣а ̄х го почете, за да утоли [жаждата на] своята общност е 
истина. 

Обяснение: 

Басейнът ще бъде извор на облекчение за мюсюлманите на Съдния ден, защото 
Пророкът [i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му,] ще има възможност да 
дава вода на жадните вярващи. Който отпие от него никога повече няма да изпита жажда. 
Въпреки, че приближените на Ал ̣л̣а̄х - еўлийа ̄ - няма да изпитват жажда на Съдния ден, те все още 
ще искат да отпият него, заради великата почит на това. 

Много учени по тефсӣр казват, че [думата] ељ-Кеўс̱ер̣ спомената в сӯр ̣а ељ-Кеўс̱ер̣ е 
реката, която захранва този басейн. В 1-ви а̄йет от тази сӯр ̣а (108) Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

!$̄ΡÎ) š�≈oΨø‹sÜ ôãr& t� rOöθs3ø9 $# ∩⊇∪     

Този а̄йет означава: “Ние ти дадохме [о, Муха̱ммед реката] ељ-Кеўсе̱р.̣” 

ْخَباِر ) ٦٧
َ ْ
، َكَما ُروَِي qِ األ َخَرَها 4َُهْم َحق� َفاَعُة الØِ3 اد3   .َوا4ش3

67) И [застъпничеството] еш-Шефа ̄‘а, която запази за тях [своите последователи] е истина, както е 
предадено в известията [достоверните х ̱ади ̄с ̱и]. 

Обяснение: 

Застъпничеството на Пророка i, Ал ̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството 
му, е истина и ще се случи на Съдния ден. Това ще стане, когато Пророкът i, Ал̣л̣а̄х да 
благослови и приветства него и семейството му, помоли Всевишния Ал̣л̣а ̄х да опрости на онези, 
които са подложени на наказание, но вярват в “Ля̄ иля̄хе илля ал̣л̣а ̄х” [Няма друг бог освен Ал̣л̣а̄х]. 
Ал̣л̣а̄х � ще удовлетвори искането на Своя Пророк i, [Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и 
семейството му,] и това е известно като “ељ-Мек̣а̄м ељ-Мех̱мӯд” – “Възхвалената позиция” на 
Пророка i, [Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му]. 

Антропоморфистите вярват, че “Възхвалената/Издигнатата позиция” на Пророка i, 
[Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му,] означава, че той i ще седне до Ал̣л̣а̄х 
� на “Трона”, а това е чисто богохулство! Ал̣л̣а̄х да ни предпази от такива убеждения! 

Застъпничеството не е ограничено единствено до нашия Пророк i, Ал̣л̣а ̄х да 
благослови и приветства него и семейството му, а то ще бъде дадено и на много други пророци. 
Но Пророкът i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, ще се застъпи за 
огромното мнозинство от вярващи.  

�3تِِه َحق� ) ٦٨ Aِمْن آَدَم َوُذر 
َ

oَخَذهُ اُهللا َ�َعا
َ
ِي أ

3
Íِميَثاُق ا

ْ
  .َوا4

68) И [обетът] ељ-Мис ̱а ̄к ̣, който Всевишният Ал ̣л ̣а ̄х взе от А ̄дем и неговото потомство е истина. 

Обяснение: 

Всевишният Ал̣л̣а̄х казва в сӯр̣а ељ-Еа‘р̣а̄ф (7), 172-ри а ̄йет: 

øŒÎ) uρ x‹ s{ r& y7•/u‘ . ÏΒ û Í_t/ tΠ yŠ#u ÏΒ óΟÏδÍ‘θßγàß öΝåκ tJ −ƒÍh‘èŒ öΝèδ y‰ pκ ô−r& uρ #’n?tã öΝÍκ Å¦à
Ρr& àMó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θä9$ s% 4’n?t/ ¡ 
!$ tΡô‰Îγx© ¡ χr& (#θä9θà)s? tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $̄ΡÎ) $ ¨Ζà2 ôtã #x‹≈yδ t,Î#Ï
≈ xî ∩⊇∠⊄∪     

Този а̄йет означава: “И когато твоят Господар извади от синовете на Ад̄ем, от 
гърбовете им, тяхното потомство, и ги накара да засвидетелстват за себе си: “Не съм ли Аз 
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вашият Господ?”, казаха: “Да, свидетели сме.” Да не кажете в Деня на възкресението: 
“Бяхме нехайни за това!”” 

След като Всевишният Ал̣л̣а ̄х им позволи да узнаят, А̄дем � и неговото потомство 
засвидетелстваха, че няма друг бог освен Него и че единствено Той [�] трябва да бъде 
обожаван. 
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Десета глава 

 
 

 

 

Вяра в предопределението и съдбата 

 

 

 

  قضاء والقدربال اإليمان
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َن3ةَ ) ٦٩ ْYِيَما 4َْم يََزْل َعَدَد َمْن يَْدُخُل اW 
َ

oيُـَوَقْد َعلَِم اُهللا َ�َعا 
َ

َزاُد qِ ، َوَعَدَد َمْن يَْدُخُل ا3cاَر lُْلًَة َواِحَدةً، َفال
َعَددِ 

ْ
 gَ َذ4َِك ال

َ
  .ْنُقُص ِمْنهُ  َوال

69) И Ал ̣л ̣а ̄х знаеше във вечността [преди съществуването на времето] броя на онези, които ще влязат в 
Ж ̱еннета, и броя на онези, които ще влязат в Ж ̱ехеннем – точно. И този брой нито се увеличава, 
нито намаля. 

Обяснение: 

٧٠ ( ُ
َ

I 4َِما ُخلَِق ٌ 3Ùَiْفَعلُوهُ، َوُ�� ُمgَ ْن
َ
َعا4ُُهْم Wِيَما َعلَِم ِمْنُهْم أ

ْ
W
َ
َذ4َِك أ

َ
  .َو�

70) И същото важи за действията им, Алла ̄х знаеше какви действия ще извършат [т.е. извършването на 

действията съвпада напълно с вечното знание на Ал ̣л ̣а ̄х]. И всеки е улеснен за онова, за което е създаден. 

Обяснение: 

LÚِ َمْن َشÚَِ بَِقَضا) ٧١ ِعيُد َمْن َسِعَد بَِقَضاءِ اهللاِ، َوا4ش3 ََوا�ِيِم، َوا4س3 eَْماُل بِا�ْ
َ ْ
  .ءِ اهللاِ َواأل

71) И делата са според завършеците им [Делата с които завършва човешкият живот определят съдбата 

му].Щастливците са щастливи по Ал ̣л ̣а ̄хово предопределение и нещастниците са нещастни по 
Ал ̣л ̣а ̄хово предопределение. 

Обяснение: 

َقدَ ) ٧٢
ْ
ْصُل ال

َ
 نَِ°� ُ�ْرَسٌل َوأ

َ
 َذ4َِك َ�لٌَك ُمَقر3ٌب، َوال

َ
Eَ لِْع ِقِه، 4َْم gَط3

ْ
 qِ َخل

َ
oاهللاِ َ�َعا LÑِ ِر.  

72) И същността на съдбата е тайна на Всевишния Ал ̣л ̣а ̄х в Неговите творения, която не е 
разкрита нито на приближените ангели [меля ̄’икета], нито на изпратените пророци. 

Обяснение: 

ََذِر ِمـْن َذ4ِـَك ) ٧٣ ْCََذَر 3�ُ ا ْCْغَياِن، َفا Lِْرَماِن، َوَدرََجُة الط
ْ

Cِن، َوُسل3ُم ا
َ

ِْذال
ْ

ُق َوا3cَظُر qِ َذ4َِك َذرِ�َعُة ا� Lَوا�3َعم
رً 

ْ
  . َوَوْسَوَسةً rََظرًا َوفِك

73) И задълбочаването и размишляването върху това [същността на съдбата и предопределението] са 
причина за безпомощността [изоставянето от Ал ̣л ̣а ̄х], и подлагане на лишение [от Ал ̣л ̣а ̄х], и [достигане до] 
степента на произвол. Затова се пази по всички начини от такова размишление, и разсъждение, и 
нашепване [в сърцето на такива мисли]. 

Обяснение: 

 qِ كَِتابِـهِ ) ٧٤
َ

oْن َ�َراِمِه، َكَما َقاَل اُهللا َ�َعاeَ َهاُهْمrَنَاِمِه، َو
َ
َقَدِر eَْن أ

ْ
َم ال

ْ
 َطَوى ِعل

َ
oُل ﴿ َفإِن3 اَهللا َ�َعا

َ
 �ُـْسأ

َ
ال

4ُونَ 
َ
ا gَْفَعُل َوُهْم �ُْسأ َل ،﴾eَم3

َ
ِكَتـاِب َ�َن ِمـَن : Wََمْن َسأ

ْ
ِكَتـاِب، َوَمـْن َرد3 ُحْ-ـَم ال

ْ
 4َِم Wََعَل؟ Wََقْد َرد3 ُحْ-ـَم ال

Üَفِِر�نَ 
ْ
  .ال

74) Защото Всевишният Ал ̣л ̣а ̄х прикри от своите творения знанието за съдбата, и им забрани да се 
стремят към него така, както казва Всевишният Ал ̣л ̣а ̄х в своята Книга [по смисъл]: “Не Той ще бъде 
питан какво върши, а те ще бъдат питани. [ељ-Енбийа ̄’: 23]” И който попита: Защо това бе сторено 
[от Ал ̣л ̣а ̄х]? – той е отхвърлил отсъждането на Книгата [на Ал̣л̣а ̄х], а който отхвърли отсъждането на 
Книгата, той става безверник. 

Обяснение: 
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مِ ) ٧٥
ْ
ِعل

ْ
، َوÝَِ َدرََجُة ا4ر3اِسِخَ; qِ ال

َ
oْوِ�َاءِ اهللاِ َ�َعا

َ
ُبُه ِمْن أ

ْ
ٌر َقل ِْه َمْن ُهَو ُمَنو3   .Wََهَذا lُْلَُة َما َ َْتاُج إِ�َ

75) Това е всичко, от което се нуждаят притежателите на просветени сърца от приближените 
[праведни, еўлийа ̄’] раби на Ал ̣л ̣а ̄х, и това е степента на утвърдените в знанието. 

Обяснение: 

َمانِ ) ٧٦
ْ
َم ِعل

ْ
ِعل

ْ
ن3 ال

َ
ِق َمْفُقودٌ : ِأل

ْ
َل ٌم qِ ا�ْ

ْ
ِق َ�وُْجوٌد، َوِعل

ْ
َل ٌم qِ ا�ْ

ْ
َ¦ ،ِعل Aَموُْجوِد ُ½ْفـٌر، َواد

ْ
ِم ا4

ْ
ِعل

ْ
ُء  َفإِنَْ-اُر ال

َمْفُقودِ 
ْ
ِم ا4

ْ
ِعل

ْ
َموُْجوِد، َوتَْرِك َطلَِب ال

ْ
ِم ا4

ْ
ِعل

ْ
 بَِقُبوِل ال

3
يَماُن إِال ِ

ْ
 يÇَُْبُت اإل

َ
َمْفُقوِد ُ½ْفٌر، َوال

ْ
ِم ا4

ْ
ِعل

ْ
  .ال

76) Защото знанието е два вида: знание, което е достъпно за творенията и знание, което е 
недостъпно за творенията. И отричането на достъпното знание е безверие, и претендирането за 
недостъпното знание също е безверие. И вярата се утвърждава единствено чрез приемане на 
достъпното знание и изоставяне на домогванията към недостъпното знание. 

Обяснение: 

٧٧ ( ِ َقلَِم، َوÞَِِميِع َما Wِيِه َقْد ُرقِمَ َونُْؤِمُن ب
ْ
  .ا4ل3ْوِح َوال

77) И вярваме в ел-Леўх ̱ [Свещените Скрижали] и ељ-К ̣алем [Писалката] и във всичко отбелязано в тях. 

Обяснение: 

“Опазените” или “Свещените Скрижали” са творение на Ал̣л̣а ̄х. Те съдържат всяко 
нещо. Те се наричат “Майката на книгите”. “Свещените скрижали” са “над” ељ-‘Ар ̣ш и “над” 
Седмото небе. 

Има ̄м ељ-Бух ̣а ̄рӣ и има ̄м Муслим предават по пътя на ебӯ Хур ̣айр ̣а ت, че Пророкът i, 
Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, казва: 

C ا� إن�  ً���� �Om أن q�� q�uإن :ا Sر� A�Oـ]� �ـe، 6ـ6ب ��ـ �ـ6ق ��ـ5ه �2

  ا/.	ش
[Което значи:] “Ал̣л̣а̄х записа още преди сътворението на творенията: “Милостта Ми 

предхожда [обхваща, надделява] гнева Ми.” Това е записано при Него [върху Скрижалите] “над” ељ-
‘Ар ̣ш.” 

Ељ-’има ̄м ељ-х ̱а ̄физ ̣ ибн Х ̱аж̱ер ̣ ељ-‘Аск ̣аля̄нӣ, в своето тълкуване “Шер ̣х С̣ах ̱ӣх ̱ ељ-
Бух ̣а ̄рӣ”, том 13/527, казва: “Значението на този х ̱адӣс ̱ е, че ел-Леўх ̱ [Опазените Скрижали] се 
намират на ељ-‘Ар ̣ш.” 

Опазените скрижали съдържат в себе си всичко, което се е случило, случва се и ще се 
случи.  

В сӯр ̣а ељ-Бур ̣ӯж̱ (85), а ̄йети 21-ви и 22-ри от Свещения К̣ур ̣’а ̄н Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ö≅ t/ uθèδ ×β#uö� è% Ó‰‹Åg¤Χ ∩⊄⊇∪   ’Îû 8yöθs9 ¤âθà
øt¤Χ ∩⊄⊄∪     

Тези а ̄йети означават: “Наистина това е Славен Ку̣р’̣ан̄, [записан] в Опазени 
Скрижали.” 
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ن3ُه َ�ئٌِن؛ ِ�َْجَعلُوهُ َ}zَْ َ�ئٍِن 4َْم gَْقِدُروا َعلَْيِه، َو4َـِو ) ٧٨
َ
 Wِيِه �

َ
oٍء َكَتَبُه اُهللا َ�َعا ْxَ 

َ
Eَ ُهْم

L
ُق ُ

ْ
َل َفلَِو اْجَتَمَع ا�ْ

ٍء 4َْم يَ  ْxَ 
َ

Eَ ُهْم
L
 Wِيِه؛ ِ�َْجَعلُوهُ َ�ئًِنا 4َْم gَْقِدُروا َعلَْيهِ اْجَتَمُعوا ُ

َ
oُتْبُه اُهللا َ�َعا-ْ.  

78) И дори всичките творения да се съберат заедно за да превърнат в неосъществено нещо, което 
Всевишният Ал ̣л ̣а ̄х е отредил да се осъществи – не ще могат да го сторят. И дори да се съберат 
всичките заедно за да осъществят нещо, което Всевишният Ал ̣л ̣а ̄х не е предписал да се осъществи – 
не ще могат да го сторят. 

Обяснение: 

َعْبـَد 4َـْم يَُ-ـْن ِ�ُـِص ) ٧٩
ْ
 ال

َ
ْخَطأ

َ
ِقَياَمِة، َوَما أ

ْ
 يَْوِم ال

َ
oَِقلَُم بَِما ُهَو َ�ئٌِن إ

ْ
َصـابَُه 4َـْم يَُ-ـْن َجف3 ال

َ
يَبُه، َوَمـا أ

  .ِ�ُْخِطَئهُ 
79) Ељ-К ̣алем [Писалката] изсъхна, [записала] всичко, което ще се появи до Съдния ден. Онова, което е 
предписано да пропусне раба – няма как да го постигне и онова, което е предписано да постигне раба 
– няма как да го пропусне. 

Обяснение: 

٨٠ ( qِ ُمُه
ْ
ن3 اَهللا َقْد َسَبَق ِعل

َ
ْن gَْعلََم أ

َ
َعْبِد أ

ْ
 ال

َ
Eَِقهِ َو

ْ
  . A�ُ َ�ئٍِن ِمْن َخل

80) И раба трябва да знае, че вечното знание на Ал ̣л ̣а ̄х предхожда всяко нещо, което ще се случи с 
творенията. 

Обяснение: 

 َزائِـٌد ) ٨١
َ

 نَـاقٌِص َوال
َ

، َوال ٌ Azُمَغ 
َ

 ُ�ِز�ٌل َوال
َ

ٌب، َوال Aُمَعق 
َ

ًما، لiََْس Wِيِه نَاقٌِض َوال َر َذ4َِك َ�ْقِديرًا Gَُْكًما ُمْ�َ Wََقد3
ْرِضهِ 

َ
ِقِه qِ َسَماَواتِِه َوأ

ْ
  ،ِمْن َخل

81) И че [Ал ̣л ̣а ̄х] отсъди това чрез съвършено и окончателно отсъждане. И никой [от творенията Му на 

небесата Му и земите Му] не е способен да му се противопостави [на отсъждането] или да го подправи, нито 
да го изтрие или да го промени, нито да отнеме от него или да добави към него. 

Обяснение: 

٨٢ ( ُe قَ َوَذ4َِك ِمْن qِ 
َ

o3تِـِه، َكَمـا َقـاَل َ�َعـاiِ9َوُر9ُو 
َ

oَاِف بَِتوِْحيِد اهللاِ َ�َعاÌَِمْعرَِفِة، َواِالْع
ْ
ُصوِل ا4

ُ
يَماِن، َوأ ِ

ْ
 ِد اإل

َرهُ َ�ْقِديرًا﴿ كَِتابِهِ  ٍء Wََقد3 ْxَ 3�ُ وََخلََق﴿ 
َ

oْ�ُر اهللاِ َقَدًرا َمْقُدوًرا﴾، َوَقاَل َ�َعا
َ
َن أ َ̧   .﴾َو

82) И това е от фундаментите на вярата и основите на познанието, и на признаването на 
единобожието на Всевишния Ал ̣л ̣а ̄х и господството му. Така, както Всевишният е казал в Своята 
Книга [по смисъл]: “И е сътворил всяко нещо и е отредил за него точна мярка. [ељ-Фур ̣к ̣а ̄н (25): 2]” И е 
казал Всевишният [по смисъл]: “И повелята на Ал ̣л ̣а ̄х е предопределена съдба. [ељ-Ех ̱зя ̄б (33): 38]” 

Обяснение: 

ََمَس ) ٨٣
ْ

ًبا َسِقيًما، لََقِد ا�
ْ
ْحáََ 4ِلن3َظِر Wِيِه َقل

َ
َقَدِر َخِصيًما، َوأ

ْ
 qِ ال

َ
oَفَوْ�ٌل 4َِمْن َصاَر ِهللاِ َ�َعا qِ ْـ بَِوهِمِهGَ ِض 

Òِيًما
َ
ف3اً� أ

َ
ا َكتِيًما، وََ¦َد بَِما َقاَل Wِيِه أ �Ñِ َغْيِب

ْ
  .ال

83) Горко на онзи, който стане оспорващ съдбата от Ал ̣л ̣а ̄х, и подложи болното си сърце на 
размишление върху нея [съдбата]. Опитал се е да достигне чрез своите илюзии до скритите тайни на 
недостижимото неведомо и заради онова, което казва се е превърнал в клеветник и грешник. 

Обяснение: 
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Дванадесета глава 

 
 

 

 

Вяра в ељ-‘Ар̣ш и ељ-Кур̣сӣ  

 

 

 

  عرش وا4كرâبال اإليمان
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ُكْرLâِ َحق� ) ٨٤
ْ
َعْرُش َوال

ْ
  .َوال

84) И ељ-‘Ар ̣ш и ељ-Кур ̣си ̄ са истина. 

Обяснение: 

И двете са споменати в К̣ур ̣’а ̄на, затова всеки мюсюлманин трябва да вярва в тях. Но 
никой не знае, какво представляват в действителност. Тези две неща са измежду символичните 
[мутеша ̄биха ̄т] неща. И тъй като К̣ур ̣’а ̄нът и Достоверния Суннет не навлизат в детайли какво 
точно представляват ељ-‘Ар ̣ш и ељ-Кур ̣сӣ ние също не навлизаме в тази материя. 

Всичко, което знаем за ељ-‘Ар ̣ш, че то е огромно творение, може би най-голямото 
творение на Всевишния Ал ̣л̣а ̄х. И той е “покрив” на Рая [Ж ̱еннета]. Също така знаем, че ељ-‘Ар ̣ш 
ще бъде “носен” от осем ангела [меля̄’икета] на Съдния ден. 

Ељ-Кур ̣сӣ е друго творение, което е по-малко от ељ-‘Ар ̣ш. И по същия начин ние не 
знаем какво представлява в действителност, освен споменатото от Ал̣л̣а ̄х в К̣ур ̣’а ̄на. 

Предоставянето на точните значения на ељ-‘Ар ̣ш и ељ-Кур ̣сӣ на Ал̣л̣а ̄х е най-безопасния 
начин за предпазване на вярата. 

Антропоморфистите, заедно с останалите немюсюлмани, вярват, че ељ-‘Ар ̣ш е трон 
(като троновете на царете) и че ељ-Кур ̣сӣ е престол (като тези на царете). И те вярват, че 
Всевишният Ал̣л̣а ̄х стои на този престол като цар!! Това е чисто безверие и всеки мюсюлманин, 
който възприеме такова убеждение моментално става безверник. 

Да, наистина сред значенията на ељ-‘Ар ̣ш и ељ-Кур ̣сӣ се съдържат “трон” и “престол”, но 
ние знаем, че Ал̣л̣а ̄х е Творецът и че той не е физическа материя [маса], която да заеме такъв 
“престол” или пък да седне на него. Нито пък за [Ал ̣л̣а ̄х �] важат физическите граници така, че 
словосъчетанието “стоене на трона” да има смисъл приложено към Него!! Това е идея извлечена 
от Тората и Библията, която се е просмукала в убежденията на някои хора. Нека Ал ̣л̣а ̄х ни 
предпази и ни утвърди по правия път на истината! 

В сӯр ̣а ет-Теўбе (9), 129-ти а ̄йет, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

uθèδ uρ �>u‘ Ä ö̧� yèø9 $# ÉΟŠÏàyèø9 $# ∩⊇⊄∪     

Този а ̄йет означава: “И Той е Господаря на великия ‘Арш̣.” 
Този а ̄йет показва съвсем ясно и конкретно две неща: 

1) Че ељ-‘Ар ̣ш е описан като велик и огромен [‘аз ̣ӣм], а от там и израза – Великия ‘Ар ̣ш. 
2) Че Всевишният Ал̣л̣а ̄х е Господаря на ељ-‘Ар ̣ш. 

И тъй като ељ-‘Ар ̣ш има най-големия размер от всички творения Ал̣л̣а ̄х го нарича 
“великия”. 

И въпреки това той [ељ-‘Ар ̣ш] е изцяло под повелята на Ал ̣л̣а ̄х, както и всяко друго 
негово творение. И Ал̣л̣а ̄х съществуваше вечно още преди ељ-‘Ар ̣ш да съществува, и още преди 
пространството, което съдържа ељ-‘Ар ̣ш да съществува. И след като ељ-‘Ар ̣ш – най-голямото 
творение на Всевишния Ал̣л̣а ̄х – му е подчинено, следователно [и по дефиниция] всяко нещо, 
което е по-малко от ељ-‘Ар ̣ш също Му е подчинено. 

Нашият повелител ‘Алӣ ибн ебӯ Т̣а ̄либ, Ал̣л̣а ̄х да озари лицето му, казва: 

�ه و,- /�5ر � ا���را ا/.	ش ��q ا� ان�� �L�� � ا�  
“Наистина Ал̣л̣а̄х създаде ељ-‘Ар ̣ш за да покаже Своето могъщество, а не като място, 

където да се настани.” 
Ељ-има ̄м ељ-х ̱а ̄физ ̣ ибн ‘Ася̄кир ت казва: “Всяко творение е подчинено на 
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могъществото му.” 
Никой друг освен Ал̣л̣а ̄х � не знае какво в действителност представлява ељ-‘Ар ̣ш. 

Следователно единственото, което знаем за ељ-‘Ар ̣ш е неговото име. Всевишният Ал̣л̣а ̄х 
съхранява ељ-‘Ар ̣ш на много високо положение и по неговата милост той не пада върху небесата 
и земята. А също имайте предвид, че Рая [Ж ̱еннета] се намира “над” седемте небеса, а Адът 
[Ж ̱ехеннем] се намира “под” седемте земи – и всичко това е творение на Всевишния Ал̣л̣а ̄х. 

Някои учени казват, че ељ-‘Ар ̣ш и ељ-Кур ̣сӣ са едно и също нещо. Други казват, че те 
означават знание. Други казват, че те са символ на могъщество и величие така, както се срещат в 
арабския език. 

Най-доброто за нас е да вярваме в тях, като предоставяме тяхното истинско значение на 
Всевишния Ал̣л̣а ̄х, знаейки че не съществува нищо, което е подобно дори и на Негово подобие и 
че Той [�] не се съдържа в пространството и няма местоположение. 

َعْرِش َوَما ُدونَهُ وَ ) ٨٥
ْ
ٍء َوَفْوَقهُ ،ُهَو ُ�ْسَتْغٍن َعِن ال ْxَ Aِيٌط بُِ-لGُ .  

85) И Той не се нуждае от ељ-‘Ар ̣ш или каквото и да било друго, и Той обхваща със знанието си 
всяко нещо и го превъзхожда. 

Обяснение: 

Има ̄м ет̣-Т̣ах ̱а ̄ўӣ отново набляга на факта, че Ал̣л̣а ̄х не се нуждае от ељ-‘Ар ̣ш или каквото 
и да било друго нещо – по-малко или по-голямо от него. Защото Всевишният Ал̣л̣а ̄х не е 
физическа материя [маса] или тяло и той не се нуждае от пространство, нито пък пространството 
може да го ограничи. И също Всевишният Ал ̣л̣а ̄х знае всяко нещо и е “над” него – превъзхожда го. 
И това превъзходство и “високо” положение се изразява в Неговите знание и сила. 
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Тринадесета глава 

 
 

 

 

Вяра в ангелите [меля̄’икета], пророците 

[енбийа̄’] и небесните книги [кутуб] 

 

 

 

  الئ-ة واc{ي; وا4كتب ا4سماو�ةباÁ اإليمان
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َم اُهللا ُ�وæَ تَْ-لِيًما، إِيَمانًا َوتَْصِديًقا َوåَْسلِيًما: َونُقولُ ) ٨٦
3
، َوَ»

ً
ََذ إِبَْراِهيَم َخلِيال 3çإِن3 اَهللا ا.  

86) И казваме вярващи, потвърждаващи и отдадени: Наистина Ал ̣л ̣а ̄х взе Ибр ̣а ̄хи ̄м за приятел и 
Ал ̣л ̣а ̄х говори на Му ̄са ̄. 

Обяснение: 

ُمبِ;ِ ) ٨٧
ْ
َقA ا4 ْCا 

َ
Eَ 3ُهْم َ�نُواr

َ
ُمْرَسلَِ;، َو<َْشَهُد �

ْ
 ا4

َ
Eَ لَِة 3Ïَُم

ْ
ُكُتِب ا4

ْ
ئَِ-ِة َوا3c{ِيAَ;، َوال

َ
َمال

ْ
  .َونُْؤِمُن بِا4

87) И вярваме в ангелите [меля ̄’икетата], и пророците [енбийа ̄’] и низпосланите книги върху 
пратениците. И засвидетелстваме, че та са върху явната истина. 

Обяснение: 
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Четиринадесета глава 

 
 

 

 

Забраната за навлизане в спор относно Ал̣л̣а̄х, 

за спор относно религията на Ал̣л̣а̄х и Неговия 

К̣ур̣’а̄н с невежество 

 

 

 

 اهللا دين q واYدال اهللا، q ا�وضحرمة 
  Þهل وقرآنه
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ِ°L َصـ±3 اُهللا َعلَْيـِه َوَسـل3مَ ) ٨٨ ْهَل قِْبلَتَِنا ُ�ْسلِِمَ; ُ�ْؤِمنَِ;، َما َداُ�وا بَِما َجاَء بِِه اcـ3
َ
ُ  َو<َُسAè أ

َ
Iِـَ;، َوWِÌَُمْع

 Aبُِ-ل  Aْخَ�َ ُ�َصد
َ
�ِ;َ َما َقاَل َوأ.  

88) И наричаме хората от нашето к ̣ибле [посока и вяра] мюсюлмани [отдадени, муслиму ̄н] и мюмини 
[вярващи, му’мину ̄н], дотогава докато признават онова, с което Пророкът, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и 
приветства [него и семейството му], е дошъл и потвърждават всичко, което е казал и е известил. 

Обяснение: 

 rَُمارِي qِ ِديِن اهللاِ ) ٨٩
َ

ُوُض qِ اهللاِ، َوال َé 
َ

ُقْرآنِ ،َوال
ْ
َاِدُل qِ ال

ُ
ê 

َ
  . َوال

89) И ние не навлизаме в [говорене без знание за] Ал ̣л ̣а ̄х, и не оспорваме [без знание въпросите от] религията 
на Ал ̣л ̣а ̄х, и не спорим [и не тълкуваме без знание] за Ку̣р ̣’а ̄на. 

Обяснение: 

ًدا) ٩٠ ُمْرَسلَِ; Gَُم3
ْ
ِمُ;، Wََعل3َمُه َسيAَد ا4

َ ْ
وُح األ Lَعا4َِمَ;، نََزَل بِِه ا4ر

ْ
ُم َربA ال

َ
ن3ُه َ®

َ
َص±3 اُهللا َعلَْيِه َوَسل3َم،  َو<َْشَهُد �

 
َ

ِقهِ َوُهَو َ®
ْ
 rَُقوُل ëَِل

َ
َمْخلُو�َِ;، َوال

ْ
ِم ا4

َ
ٌء ِمْن َ® ْxَ َُساوِ�ِه� 

َ
 ال

َ
oُم اهللاِ َ�َعا.  

90) И засвидетелстваме, че той [Ку̣р ̣’а ̄нът] е словото на Господаря на световете, което бе низпослано 
чрез Доверения дух [ер ̣-Р ̣у ̄х ̱ ељ-Еми ̄н, Ж ̱ибри ̄љ �], и който научи повелителя на световете – Мух ̱аммед, 
Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства [него и семейството му], на него [на Ку̣р ̣’а ̄на]. И той [Ку̣р ̣’а ̄нът] е 
словото на Всевишния Ал̣л̣а̄х, и нищо от словата на творенията не е равно с него. Нито пък казваме, 
че то [словото на Ал ̣л ̣а ̄х – Ку̣р ̣’а ̄на] е сътворено. 

Обяснение: 

ُمْسلِِم;َ ) ٩١
ْ
َالُِف lََاَعَة ا4

ُ
é 

َ
  .َوال

91) И ние не заставаме против ж ̱ема ̄‘ата [мнозинството] на мюсюлманите [, когато са върху истината]. 

Обяснение: 

َحًدا مِ ) ٩٢
َ
ُر أ Aنَُ-ف 

َ
ِقْبلَِة بَِذنٍْب، َوال

ْ
ْهِل ال

َ
 إَِذاْن أ

3
  .ل3هُ ْسَتحَ ا إِال

92) И не смятаме за безверник никой от хората на к ̣ибле, заради грях, [който е извършил,] освен ако не 
го счита [този грях] за позволен. 

Обяснение: 

 rَُقولُ ) ٩٣
َ

يَماِن ذَ : َوال ِ
ْ

 يLáَُ َمَع اإل
َ

  .نٌْب 4َِمْن َعِملَهُ ال
93) И не казваме, че греха придружен от вяра не вреди на неговия извършител. 

Обяснение: 
Ељ-Мурджи’е са течение, което като цяло е изчезнало, но следи от неговите схващания 

все още се намират и в наши дни. Основата на тяхната идеология е, че докато човек е вярващ 
каквито и злини да извършва, те не му вредят и в крайна сметка той ще влезе в Ж ̱еннета. Такова 
вярване е много опасно по следните причини:  

¢ΟèO tβ% x. sπ t7É)≈ tã tÏ%©!$# (#θä↔̄≈ y™ r& #“ r&þθ�¡9 $# βr& (#θç/¤‹ Ÿ2 ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# (#θçΡ% x.uρ $ pκ Í5 šχρâÌ“ ôγtGó¡o„ ∩⊇⊃∪    

“После лош ще бъде краят за онези, които злосторстват, защото взимат за лъжа 
знаменията на Аллах и им се подиграват.” [ер-Рӯм: 10] 

Този а̄йет показва, че когато хората започват да пристъпват към “малките” грехове, 
после продължават със “средните” грехове, после с “големите” грехове, докато най-накрая 
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изгубят исляма си [вярата си].  
Делата са плодовете на вярата. Ние вярваме със сърцето си, потвърждаваме вярата си с 

езика си, и извършваме добри дела с органите си. Затова отделянето на делата от вярата е опасно. 
В този смисъл най-големия грях е безверието – куфр.  

Ељ-Х̣аўа ̄риж̱ са течение, което изпада в другата крайност. [При тях извършването на 
грях се счита за безверие.] 

ُمْؤِمنِ;َ ) ٩٤
ْ
ُمْحِس¯َِ; ِمَن ا4

ْ
 <َْشَهُد 4َُهمْ نَرُْجو 4ِل

َ
َمُن َعلَْيِهْم، َوال

ْ
 نَأ

َ
َن3َة بِر8ََْتِِه، َوال ْYْنُهْم، َو�ُْدِخلَُهُم اeَ ْعُفَوgَ ْن

َ
  أ

َن3ةِ  ْYُطُهمْ ، بِاAَقنrُ 
َ

َاُف َعلَْيِهْم، َوال
َ

éئِِهْم، َوiَو<َْسَتْغِفُر 4ُِمِس.  
94) И очакваме, че [Ал ̣л ̣а ̄х] ще опрости на добродетелните вярващи и ще ги въведе в Рая [Ж ̱еннета] по 
своята милост, но не гарантираме за тях и не засвидетелстваме Рая [Ж ̱еннета] за тях. И молим за 
опрощението на грешниците и се страхуваме за тях, но не ги отчайваме [не губим надежда за тях]. 

Обяснение: 
Ние не приписваме Ж ̱еннет и Ж ̱ехеннем на никой освен онези, за които е посочен 

Ж ̱еннет или Ж ̱ехеннем от Ал̣л̣а ̄х � и неговия Пратеник i [Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства 
него и семейството му]. Ние обичаме праведните хора, правим дуа за тях и се надяваме на добро 
за тях, но не стигаме до крайности. Да ги обичаме означава да се молим за тяхно добро, а не да ги 
окачествяваме с неща, които са ни неизвестни. Същото важи и за молитвата [ду‘а ̅’та] на ученика 
за учителя и обратното, защото всички се нуждаем от това. Има ̄м ‘Алӣ ت казва: “Човек е 
прикрит зад езика си. Започне ли да говори – положението му се разкрива.” 

ِم، َوَس{ِيُل ) ٩٥
َ

ِْسال
ْ

ِن eَْن ِ�ل3ِة اإل
َ

يَاُس gَْنُقال ِ
ْ

ْمُن َواإل
َ ْ
ِقْبلَةِ َواأل

ْ
ْهِل ال

َ
َقA بiََْنُهَما ِأل ْCا  .  

95) И сигурността и отчаянието водят до напускане на общността на Исляма, и пътя на истината 
за хората на к ̣иблето е между тях двете.  

Обяснение: 
Вярващият не изпада в крайности, а е умерен. Неговият път е между надеждата и страха 

от Всевишния Ал̣л̣а ̅х. 

َعْبُد مِ ) ٩٦
ْ
 َ¥ُْرُج ال

َ
ْدَخلَُه Wِيهِ  نَ َوال

َ
 Þُُِحوِد َما أ

3
يَماِن إِال ِ

ْ
  .اإل

96) И раба не напуска вярата освен чрез отричане на онова, което го е въвело в нея. 

Обяснение: 
Както споменахме при ељ-Х ̣аўа ̄риж̱ извършването на грехове се счита за напускане на 

вярата. Но тази крайност е отхвърлена от Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Ж ̱ема ̄‘а. 
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يَمانُ ) ٩٧ ِ
ْ

ََنانِ : َواإل ْYَساِن، َوا�3ْصِديُق بِاAَراُر بِا4ل
ْ
ق ِ

ْ
  .ُهَو اإل

97) И вярата е изричане с езика и потвърждение със сърцето. 

Обяснение: 
Макар, че делата не са споменати в тази точка те са плодовете на вярата и това е 

преобладаващото становище на Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Ж ̱ема ̄‘а. 

ُه حَ  وlََِيُع َما َصحeَ 3ْن َرُسوِل اهللاِ َص±3 اُهللا َعلَْيِه َوَسل3مَ ) ٩٨
L
ََياِن ُ ِع َوا�ْ ْ   .ق� ِمَن ا4¾3

98) И всяко нещо, което е достоверно предадено от Пратеника на Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и 
приветства [него и семейството му], по отношение на шериата [ислямското законодателство] и разяснението 
[на Ку̣р ̣’а ̄на и Исляма] – всичко това е истина. 

Обяснение: 
В сӯра ељ-Х ̱уж̱ур ̣о̄т, 1-ви а ̄йет, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θãΒÏd‰ s)è? t ÷ t/ Ä“y‰ tƒ «!$# Ï& Î!θß™ u‘uρ ( (#θà)̈?$#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ìì‹Ïÿ xœ ×ΛÎ= tæ ∩⊇∪    

Значението на този а̄йет е следното: “О, вярващи, не предварвайте Аллах и Неговия 
Пратеник, и бойте се от Аллах. Аллах е всечуващ, всезнаещ.” 

Следователно ако Пратеникът на Ал̣л̣а̄х i, Ал ̣л̣а̄х да благослови и приветства него и 
семейството му, е постановил дадено нещо – то е истина, която не може да оспорваме. 

٩٩ ( Öَْو
َ ْ
َزَمِة األ

َ
َهَوى، َوُ�ال

ْ
َْشَيِة َوا�îَL، َوُ�َالََفِة ا4 ْصلِِه َسَواٌء، َوا�3َفاُضُل بiََْنُهْم بِا�ْ

َ
ْهلُُه qِ أ

َ
يَماُن َواِحٌد َوأ ِ

ْ
  .َواإل

99) И [същността на] вярата е една [и съща]. И всички вярващи са равни по отношение на нейните 
основи, а разликата между тях е по отношение на страха [от Ал ̣л ̣а ̄х] и богобоязънта, и отхвърлянето 
на страстите, и придържането към добрините. 

Обяснение: 
Същността на вярата е една и съща [защото Създателят � е един за всички] и защото 

няма средно положение между вяра и безверие.  

ُقْرآنِ ) ١٠٠
ْ
ْ�َبُعُهْم 4ِل

َ
ْطوeَُُهْم َوأ

َ
َرُ�ُهْم ِعْنَد اهللاِ أ

ْ
Ô

َ
ْوِ�َاُء ا4ر8ْ3َِن، َوأ

َ
ُهْم أ

L
ُمْؤِمُنوَن ُ

ْ
  .َوا4

100) И всички вярващи са еўлийа ̄ [предани] на Всемилостивия, а най-достойния от тях при Ал ̣л ̣а ̄х е 
най-покорния и най-верния на Ку̣р ̣’а ̄на. 

Обяснение: 
Думата еўлийа̄’ има общо и специфично значение. Тук става въпрос за общото й 

значение. Що се касае до К̣ур’а̄нът, той е по-голямата от двете тежести в завещанието на 
Пророка i, а именно Книгата на Ал̣л̣а̄х и неговото семейство, Ал̣л̣а ̄х да ги благослови и 
приветства. К̣ур’а̄нът заповядва Суннета, а отхвърлянето на Суннета е отхвърляне на К̣ур’а ̄на. 

В сӯр ̣а ен-Нися̄’, 65-ти а̄йет Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

Ÿξsù y7În/u‘uρ Ÿω šχθãΨÏΒ÷σãƒ 4®Lym x8θßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠÏù t� yfx© óΟßγoΨ÷�t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Åg s† þ’Îû öΝÎηÅ¡à
Ρr& % [ t̀� ym $£ϑÏiΒ 

|MøŠŸÒs% (#θßϑÏk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ ∩∉∈∪    

Значението на този а ̄йет е следното: “Но не  кълна се в твоя Господ!  те не ще 
станат вярващи, докато не те сторят съдник за всеки възникнал спор помежду им; после не 
намират затруднение у себе си относно онова, което си решил и напълно се подчиняват.” 

И още в 59-ти а̄йет на сӯра ен-Ниса̄’: 
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$ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§�9 $# ’Í<'ρé& uρ Í÷ö∆ F{$# óΟä3Ζ ÏΒ ( β Î*sù ÷Λ ä ôãt“≈uΖ s? ’Îû &ó x« çνρ –Šã� sù ’n<Î) 

«!$# ÉΑθß™§�9$#uρ βÎ) ÷Λ äΨä. tβθãΖ ÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $#uρ Ì�ÅzFψ $# 4 y7Ï9≡ sŒ ×�ö�yz ß|¡ôm r& uρ ¸ξƒÍρù's? ∩∈∪    

Значението на този а ̄йет е следното: “О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се 
покорявайте на Пратеника и на удостоените с власт сред вас! И спорите ли за нещо, 
отнесете го към Аллах и към Пратеника, ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! Това е най-
доброто и най-похвалното за изход.” 

  أو �A ا/�	آن و ���� �.�
Значението на х̱адис ̱ът е следното: “Бе ми даден К̣ур’а̄на и подобно на него, заедно с него.” 
А в х ̱адис̱а за двете тежести: “Наистина аз оставям във вас две тежести: Книгата на 

Ал̣л̣а̄х и моето семейство.” – Суннетът на Пратеника на Ал̣л̣а ̄х i, Ал̣л̣а̄х да благослови и 
приветства него и семейството му, се подразбира чрез самото споменаване на К̣ур’а̄на. 

Също така по своята същност и като цяло Суннетът също е ўах̄й – откровение. За това 
свидетелстват следните думи на Всевишния � от сӯр̣а ен-Неж̱м, 3-ти и 4-ти а ̄йет: 

$ tΒuρ ß, ÏÜΖtƒ Çtã #“uθoλù;$# ∩⊂∪   ÷β Î) uθèδ āωÎ) Ö ór uρ 4 yrθãƒ ∩⊆∪     

Значението на тези а̄йети е следното: “И не говори той от себе си. Това е само 
откровение, което [му] се разкрива.” 

Разликата между тях е, че ние правим ибадет [отслужваме молитвата-намаз примерно] с 
К̣ур’а ̄на [и че К̣ур’а ̄на е ўах ̄й по форма и смисъл едновременно, а Суннета е ўах ̄й по смисъл]. 
 И всичко споменато до момента е част от цялостното следване на Свещения К̣ур’а ̄н. 

يَمانُ ) ١٠١ ِ
ْ

ُتبِِه، َورُ : َواإل
ُ
ئَِ-تِِه، َو�

َ
يَماُن بِاهللاِ، َوَ�ال ِ

ْ
وِهِ َوُ�رAهِ ُهَو اإل

ْ
هِ، وَُحل Auَِهِ َوzَْقَدِر َخ

ْ
ِخِر، َوال

ْ
َْوِم اآل  ُسلِِه، َوا�ْ

 
َ

oِمَن اهللاِ َ�َعا.  
101) А вярата е [състои се от]: вяра в Ал ̣л ̣а ̄х, и ангелите [меля ̄’икетата] Му, и книгите Му, и 
пратениците Му, и Последния ден, и съдбата – и доброто и лошото в нея, и сладкото и горчивото в 
нея – е от Всевишния Ал ̣л ̣а ̄х. 

Обяснение: 

Що се отнася до вярата в съдбата – и доброто и лошото в нея, в сӯр ̣а Фа̄т̣ир, а ̄йет 3-ти, 
Всевишният Ал̣л̣а̄х казва: 

ö≅ yδ ô ÏΒ @,Î=≈ yz ç�ö�xî «!$#   

Значението на този а ̄йет е следното: “Има ли друг творец освен Аллах?” Т.е. в 
действителност и доброто и лошото е от Ал̣л̣а ̄х, но ние не казваме, че лошото е от Ал̣л̣а ̄х, от едеб, 
от добро възпитание към Всевишния �. 

ُق َ\ْ;َ ) ١٠٢ Aَفرrُ 
َ

ِه، ال
A
ُْن ُ�ْؤِمُنوَن بَِذ4َِك ُ َïَما َجاُءوا بِهِ َو 

َ
Eَ ُهْم

3
�ُهْم ُُ Aَحٍد ِمْن ُرُسلِِه، َونَُصد

َ
  . أ

102) И ние вярваме във всичко това, и не правим разлика между никого от пратениците Му, и 
потвърждаваме всеки един от тях и онова, с което са дошли. 

Обяснение: 

Ние не правим разлика между пророците по отношение на пратеничеството им. В х̱адӣс ̱ 
се предава: 
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  L[��ء إ�6ة د���- وا5I وأ��� �- Sbا^
А значението му е следното: “Пророците са братя. Религията им е една, а майките им са 

различни.” 
А що се касае до 253-ти а ̄йет от сӯр ̣а ељ-Бек̣ар̣а: 

* y7ù= Ï? ã≅ß™”�9$# $ oΨù= āÒsù öΝßγŸÒ÷è t/ 4’n?tã <Ù÷èt/ ¢   

И неговото значение: “Тези са пратениците  на едни от тях отредихме да стоят 
над други.” – едни от тях от тях са над други, а най-високо е най-великия Пророк i, Ал̣л̣а̄х да 
благослови и приветства него и семейството му. Но ние не казваме посланието на Муса � е по-
добро от това на Иса �, защото всичките са от Ал̣л̣а̄х. 

ٍد َص±3 اُهللا َعلَْيِه َوَسل3مَ ) ١٠٣ ِة Gَُم3 م3
ُ
َكَبائِِر ِمْن أ

ْ
ْهُل ال

َ
وَن، إَِذا َماتُوا  َوأ ُ 3ðَ¥ُ 

َ
ُدوَن، َوµِْن 4َـمْ qِ ا3cاِر ال Aَوُهْم ُ�وَح 

ْن لَقَ 
َ
  .ا اَهللا َ¦رWَِِ; ُ�ْؤِمنِ;َ وُ يَُ-ونُوا تَائِ{َِ;،  َ\ْعَد أ

103) И извършителите на големи грехове от общността на Мух ̱аммед, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и 
приветства [него и семейството му], не ще бъдат вечно в Огъня, при положение, че са умрели с теўх ̱и ̄д 
[единобожие], та дори и да не са извършили покаяние, щом се срещнат с Ал ̣л ̣а ̄х признавайки го и 
вярвайки в Него. 

Обяснение: 

ِمِه إِْن َشاَء َ}َفَر 4َُهْم، وeَََفا eَْنُهْم بِفَ ) ١٠٤
ْ
 َو�َْغِفـرُ ﴿:  qِ كَِتابِـهِ ل3 جَ  وَ ز3 ْضلِِه، َكَما َذَكَر عَ َوُهْم qِ َ�ِشiَئتِِه وَُحك

  ،﴾َما ُدوَن َذ4َِك 4َِمْن �ََشاءُ 
104) И те зависят от Неговата воля и Неговото отсъждане – ако пожелае ще им опрости и ще ги 
извини, заради Своята щедрост, както споменава Всемогъщият и Величественият в Своята Книга: 
“И ще опрости всичко останало [освен съдружаването] на когото пожелае. [ен-Ниса ̄’ (4): 116]” 

Обяснение: 

١٠٥ ( 
َ
افِِعَ; ِمـْن أ َ\ُهْم qِ ا3cاِر بَِعْدÒُ ،ِIِم3 ُ¥ْرُِجُهْم ِمْنَها بِر8ََْتِـِه َوَشـَفاَعِة ا4ـش3 ْهـِل َطاَعتِـِه، Òُـم3 َوµِْن َشاَء َعذ3

 َجن3تِهِ  gَْبَعُثُهمْ 
َ

oِإ.  
105) А ако пожелае ще ги накаже в Огъня, заради Своята справедливост, после ще ги изкара от него, 
заради Своята милост и застъпничеството на застъпниците от покорните Нему, после ще ги 
изпрати в Рая [Ж ̱еннета]. 

Обяснение: 

Ж̱еннета е чист, и ако рабите не са пречистени на този свят преди да влязат в Ж ̱еннета, 
трябва да бъдат пречистени в Ж̱ехеннем.  

[!#t“y_ $»%$sù Íρ ∩⊄∉∪    

“Съответстващо въздаяние.” [ен-Небе’: 26] 

ø− èŒ š�̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒÍ“yè ø9$# ãΛq Ì�x6ø9 $# ∩⊆∪    

“Вкуси [наказанието]! Нали ти бе могъщият, знатният.” [ед-Дух̣о̄н: 49] 
Ще има раби от рабите на Ал̣л̣а ̄х, които ще получат право да се застъпят за тези в 

Ж ̱ехеннем. И няма по-голямо застъпничество – шефа ̄‘ат – от това на Пратеника на Ал ̣л̣а ̄х i, 
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Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му. Затова много от учените казват, че е ељ-
мек ̣о̄м ељ-мех ̱мӯд – “възхвалената степен”, която се споменава в дуата след а ̄з ̱а ̄на и еш-шефа ̄‘а ељ-
‘уз ̣ме – “най-великото застъпничество” е именно това. 

ِيـَن َخـابُوا ِمـْن ) ١٠٦
3

Íْهـِل نُْ-َرتِـِه  ا
َ
اَرْ�ـِن َكأ 3mا qِ ُهـْم

ْ
ْهَل َمْعرَِفتِِه، َو4َـْم َ§َْعل

َ
 تََو3Ö أ

َ
oن3 اَهللا َ�َعا

َ
َوَذ4َِك بِأ

يَتِهِ َو4َْم gََنا4ُوا ِمْن ِو   ِهَدايَتِِه،
َ

  ا4ل3 .ال
َ

Eَ ْتَناA}
َ
ْهلِِه ث

َ
ِم َوأ

َ
ِْسال

ْ
َقاَك بِهِ ُهم3 يَا َو3ñِ اإل

ْ
ِم َح3ò نَل

َ
ِْسال

ْ
  . اإل

106) Това е защото Ал ̣л ̣а ̄х покровителства хората, които са Го познали и защото Той няма да ги 
приравни с онези, които Го отричат и на двата свята – онези, които изгубиха Неговото напътствие 
и не получиха Неговото покровителство. О, Ал ̣л ̣а ̄х, покровителю на Исляма и неговите 
последователи, утвърди ни като мюсюлмани докато те срещнем в това положение. 

Обяснение: 

В многобройни х ̱адӣс ̱и се предава за молитвите на Пратеника на Ал ̣л̣а ̄х i, Ал̣л̣а ̄х да 
благослови и приветства него и семейството му, за укрепване и утвърждаване на сърцата и на 
вярата, като ние сме призовани да последваме този пример, защото изпитваме най-голяма нужда 
от това. 
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ِقْبلَِة،َونََرى ا4ص3 ) ١٠٧
ْ
ْهِل ال

َ
َف A�ُ بَرó َوَفاِجٍر ِمْن أ

ْ
َة َخل

َ
 َمْن َماَت ِمْنُهمْ  نَُصAª وَ  ال

َ
Eَ.  

107) И считаме за валидна молитвата [ес ̣-с ̣аля ̄, отслужена] зад всеки праведен и грешник от хората на 
к ̣ибле [мюсюлманите] и отслужваме молитвата [ж ̱ена ̄зе] за всеки мъртъв от тях. 

Обяснение: 
Което означава, че молитвата ес ̣-с ̣аля̄, отслужена зад грешник е валидна и това е 

становището на болшинството учени от Ехлю-с-Суннет ўе-љ-Ж ̱ема ̄‘ат. Но това не значи, че ние 
сме задължение да отслужваме молитвата си [ес ̣-с ̣аля̄] зад тях. 

 بِنَِفاٍق، َما 4َـْم gَْظَهـْر ِمـْنُهمْ ) ١٠٨
َ

ٍك َوال ْ¾ِِ¼ 
َ

 <َْشَهُد َعلَْيِهْم بُِ-ْفٍر َوال
َ

 نَاًرا، َوال
َ

َحًدا ِمْنُهْم َجن3ًة َوال
َ
ُل أ AÏَrُ 

َ
 َوال

 
َ

oاهللاِ َ�َعا 
َ

oِائَِرُهْم إ َÑَ ٌء ِمْن َذ4َِك، َونََذُر ْxَ.  
108) И не въвеждаме [не заявяваме категорично за] никого от тях, нито в Рая [Ж ̱еннета], нито в Ада 
[Ж ̱ехеннем]. И не засвидетелстваме нито куфр [безверие], нито ширк [съдружаване], нито нифа ̄к ̣ [лицемерие] 
за никого от тях дотогава, докато те не покажат явно някое от тези неща и оставяме тайните им 
[скритите им черти] на Всевишния Ал ̣л ̣а ̄х. 

Обяснение: 
Учените като цяло казват, че делата не са безверие, колкото и да са лоши. Освен 

специални действия, за които Пророка i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството 
му, е казал, че последствието от тях е Ж̱ехеннем. Но дори и в такъв случай казваме, че не самото 
дело е безверие, а че в последствие това дело води до безверие. И Ал̣л̣а̄х знае най-добре! 

Ние като търсачи на истината следваме учените, които са наследници на пророците, а 
пък пророците гледат на цялата Вселена с окото на милостта. Тази религия е религия на 
състраданието, религия на милостта и религия на позитивния принос към хората и човечеството. 
Знанието, което притежаваме не е меч, с който да обезглавяваме хората. Целта на знанието, което 
притежаваме е да даваме живот на мъртвите души, а не да убиваме живите души. То не е оръжие 
за масово унищожение, например: “Цялата тази група хора са безверници и лицемери.” А то е 
средство за масово наставление. Лесно е да се руши, но е трудно да се гради.  

Пророкът i, Ал ̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, не дойде за да 
поставя етикети на хората от арабския полуостров, а вместо това се молеше за тяхно добро. Ако 
ние сме неспособни да възпроизведем този пример, най-добре е да се отстраним. 

“Дотогава, докато те не покажат явно някое от тези неща.” Т.е. докато те самите не 
извършат явно нещо, което явно показва лицемерие или безверие и което е толкова еднозначно, 
че не подлежи на никакво тълкуване. Нещо, което е абсолютно и недвусмислено безверие. 

В х̱адӣс ̱ от Пратеника на Ал̣л̣а ̄х i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството 
му, се предава: 

��� �� �D� أن �5ث ���  �# ��/�	ئ �
Значението на този х̱адӣс ̱ е следното: “Достатъчна лъжа за човека е да казва всяко нещо, 

което е чул.” 
Ако сме заети със собствените си недостатъци няма да ни остане време да се занимаваме 

с чуждите. Вместо това ние искаме да се почувстваме добре, като принизим останалите, а не като 
се извисим ние самите чрез К̣ур’а̄на и Суннета.  

“И оставяме тайните им [скритите им черти] на Всевишния Ал̣л̣а ̄х.” Т.е. не си правим 
заключения за скритото на базата на косвени доказателства. 
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ٍد َص±3 اُهللا َعلَْيِه َوَسل3مَ ) ١٠٩ ِة Gَُم3 م3
ُ
َحٍد ِمْن أ

َ
 أ

َ
Eَ ْيَف  نََرى ا4س3

َ
 مَ  َوال

3
ْيُف إِال   .ْن وََجَب َعلَْيِه ا4س3

109) И не изваждаме меч [не разрешаваме убиването] срещу никого от общността на Мух ̱аммед, Ал ̣л ̣а ̄х да 
го благослови и приветства [него и семейството му], освен онези, на които се полага меч [които заслужават 

наказание според шери ̄‘ата]. 

Обяснение: 

 Ïْrَُِع يَـًدا ِمـْن َطـاَعتِِهْم،) ١١٠
َ

 نَْدُعو َعلَْيِهْم، َوال
َ

ُ�ورِنَا َوµِْن َجاُروا، َوال
ُ
ةِ أ

َ
تَِنا َوُوال ئِم3

َ
 أ

َ
Eَ ُُروَج  نََرى ا�ْ

َ
 َوال

ُ�ُروال3 جَ  وَ ز3 َونََرى َطاeََتُهْم ِمْن َطاَعِة اهللاِ عَ 
ْ
ُمَعاَفاةِ  َفِر�َضًة، َما 4َْم يَأ

ْ
ِح َوا4

َ
ال   . بَِمْعِصَيٍة، َونَْدُعو 4َُهْم بِا4ص3

110) И не приемаме [въоръженото] въставане против ръководителите ни [справедливо избраните и способни за 

това] и управниците на делата ни, та дори и да постъпват несправедливо. И не се молим против тях 
[не им пожелаваме злото] и не преставаме да им се подчиняваме, и смятаме подчинението към тях за 
подчинение към Ал ̣л ̣а ̄х, Всесилния и Всемогъщия, - наше задължение – стига да не ни заповядват 
неподчинение [извършване на грях]. И се молим за тяхното добро и опрощение. 

Обяснение: 

Има разногласие между учените от Ехлю-с-Суннет ўе-љ-Ж̱ема̄’а за качествата, които 
трябва да притежава мюсюлманския водач. Но мнозинството от признават властта дори и на 
тираните и престъпниците дотогава, докато те не заповядват извършване неподчинения и 
престъпления на своите подчинени.  

Освен това те трябва да бъдат справедливо избрани. 
Често се случва да правим лоша дуа за враговете си: “О, Ал̣л̣а ̄х унищожи домовете им…” 

Но винаги на първо място е милостта. Да се молим за доброто и за напътствието на всички, та 
дори и да имат различни убеждения от нашите. Ние търсим защита при Ал̣л̣а̄х от злодеите, но се 
молим за напътствието на хората и се молим на Ал̣л̣а ̄х да ги спаси и да ги избави, и да ги въведе в 
Ж̱еннета. И също ние се молим за доброто на нашите управници, защото тяхната порядъчност е 
за доброто на цялата общност. 

ُفْرَقةَ ) ١١١
ْ
 َوال

َ
ف

َ
ِال

ْ
ُذوَذ َوا� Lَْتنُِب ا4ش

َ
êََماَعَة، َو ْYن3َة َوا Lَونَ¿3بُِع ا4س.  

111) И следваме суннета [пътя на Пророка i] и ж ̱ема ̄‘ата [мнозинството на праведните мюсюлмани] и 
избягваме отклоненията [на сектите и малцинствата] и противоречията, и разцеплението. 

Обяснение: 

В днешно време е обратното – бъди различен за да бъдеш разпознат. Онзи, който знае 
повече възразява по-малко, а онзи, който знае по-малко възразява повече. За всеки въпрос има 
официално становище, към което се придържаме. Що се касае до разногласията – те са за 
специалистите, които разбират от тях. Важното е хората да се възползват от учените, а не учените 
да покажат колко много знаят.  

َِيانَةِ ) ١١٢
ْ

َْورِ َوا� ْYْهَل ا
َ
َمانَِة، َوrُْبِغُض أ

َ ْ
َعْدِل َواأل

ْ
ْهَل ال

َ
ِبL أ

ُ
ïَو.  

112) И обичаме справедливите и доверените и ненавиждаме несправедливите и предателите. 

Обяснение: 

И това трябва да бъде вътрешно присъщо качество за всеки един истински вярващ. 

ُمهُ : َوrَُقولُ ) ١١٣
ْ
ْعلَُم Wِيَما اْش¿ََبَه َعلَْيَنا ِعل

َ
  .اُهللا أ

113) И казваме: “Ал ̣л ̣а ̄х знае най-добре!” по отношение на нещата, които са неясни за нас. 
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Обяснение: 

Пример за това е случката с има̄м Ма̄лик ت, пред когото бяха поставени читиридесет 
въпроса от човек, пропътувал цялото разстяние от ељ-Мег̣риб до ељ-Медӣне. Въпреки, че бе 
известен като най-големия учен за своето време, той успя да отговори на четири от тях, а за 
останалите тридесет и шест от тях каза: “Не знам!” 

رِ ) ١١٤
َ
ث
َ ْ
، َكَما َجاَء qِ األ ِáََ ْCَفِر َوا ْ;ِ qِ ا4س3

ُف3
ْ

 ا�
َ

Eَ َمْسَح
ْ
  .َونََرى ا4

114) И признаваме правенето на месх ̱ върху мести, както за пътници, така и за местни – така, 
както е посочено в преданията [х ̱ади ̄с ̱ите]. 

Обяснение: 

Това е въпрос от фик ̣х, а не от ‘ак̣ӣда, но поради проблемите на своето време има̄м ет̣-
Т̣ах̱а ̄ўӣ го включва в настоящото съчинение. 

١١٥ ( 
َ

اَعِة، ال �َِيـاِم ا4ـس3 
َ

oِِهْم َوَفـاِجرِِهْم إAُمْسلِِمَ;، بَر
ْ
ْ�ِر ِمَن ا4

َ ْ
وñِ األ

ُ
َهاُد َماِضَياِن َمَع أ ِ

ْ
Yَوا Lَج ْCْبِطلُُهَمـاَواgُ  
 gَْنُقُضُهَما

َ
ٌء َوال ْxَ.  

115) И х ̱аж ̱ж ̱ът и ж ̱иха ̄дът са задължения под ръководството на мюсюлманските управници – и 
праведните и грешните от тях – до настъпването на Часа. И нищо не може да ги провали или 
анулира. 

Обяснение: 

Тези неща са при ули-љ-емр̣ – х̣алӣфа на мюсюлманската държава.1 
 

                                                 
1 Тъй като обяваването на ж̱иха̄д е единствено по повеля на х̣алӣфа, обявяването на ж̱иха̄д против, която и да било 
държава в наши е невалидно, освен в случай на външна агресия. Затова единственият валиден ж̱иха̄д е защитата на 
собствения живот, имущество и семейство в случай на външна агрсия, което е общовалидно право на всеки човек, без 
значение от неговата религия и убеждения. А големият ж̱иха̄д е борбата против страстите на егото и собствената душа. 
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Üَتِ{َِ;، فَ ) ١١٦
ْ
ِكَراِم ال

ْ
  .إِن3 اَهللا َقْد َجَعلَُهْم َعلَْيَنا َحافِِظ;َ َونُْؤِمُن بِال

116) И вярваме в Кир ̣а ̄м ељ-Кя ̄тиби ̄н [Достойните писари, ангелите [меля ̄’икетата], които записват всяко наше 

дело], и наистина Ал ̣л ̣а ̄х ги стори наши пазители. 

Обяснение: 

В сӯр ̣а К̣о̄ф, 18-ти а ̄йет, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

$̈Β àáÏ
ù= tƒ ÏΒ @Αöθs% āωÎ) Ïµ ÷ƒy‰ s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã ∩⊇∇∪    

Значението на този а ̄йет е следното: “Не изрича и една дума, без да има готов 
надзорник при него.” 

عَ ) ١١٧
ْ
ْرَواِح ال

َ
ِ بَِقْبِض أ

ُمَو�3
ْ
َمْوِت، ا4

ْ
  .ا4َِم;َ َونُْؤِمُن بَِملَِك ا4

117) И вярваме в Мелек ељ-Меўт [Ангелът на смъртта], който е натоварен да прибере душите на 
световете [всяка душа]. 

Обяснение: 
Не използваме името ‘Азр ̣о̄’ӣљ, защото това идва от слаб хадис. Понякога се казва 

“мелек ељ-меўт” – “ангелът на смъртта” в единствено число, а понякога “меля̄’ике” – “ангели” в 
множествено число [, което показва, че е възможно повече от едно меля̄’ике да е натоварено с 
прибирането на душите]. 

١١٨ ( ٍz-ََِوُسَؤاِل ُمْنَكٍر َون ،
ً

ْهال
َ
ُ أ

َ
I َقْ�ِ 4َِمْن َ�َن

ْ
 َما َجـاَءْت بِـهِ َو9َِعَذاِب ال

َ
Eَ ،ِهAِه َوِدينِِه َونَ{ِيA9ْن َرeَ ِْ�ِه�َ qِ  

َحابَِة رِْضَواُن اهللاِ َعلَْيِهمْ  ْخَباُر eَْن َرُسوِل اهللاِ َص±3 اُهللا َعلَْيِه َوَسل3َم، َوَعِن ا4ص3
َ ْ
  .األ

118) И [вярваме] в наказанието в гроба за онзи, който е заслужил. И във въпросите на [меля ̄’икетата] 
Мункир и Некир̄ в гроба му [на умрелия] за неговия господар, неговата религия и неговия пророк така, 
както са дошли преданията от Пратеника на Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства [него и 

семейството му] и [както е съобщено] от сподвижниците [с ̣ах ̱а ̄ба], Ал ̣л ̣а ̄х да е доволен от тях. 

Обяснение: 

Тук и по-надолу думата “к̣абр ̣” не означава буквално “гроб”, а “бер ̣зех̣”. Защото не всеки 
изпитал смъртта е погребан, но всеки изпитал смъртта е преминал в измеренията на отвъдния 
живот.  

ْو ُحْفَرٌة ِمْن ُحَفِر اzAcَانِ ) ١١٩
َ
َن3ِة، أ ْYَقْ�ُ َرْوَضٌة ِمْن رِ�َاِض ا

ْ
  .َوال

119) И гробът е градина от Райските [Ж ̱еннетските] градини или дупка от Адските [Ж ̱ехеннемските] 
дупки. 

Обяснение: 

Доказателство за наказанието в гроба е 46-ти а ̄йет от сӯр̣а ељ-Г̣о̄фир: 

â‘$̈Ψ9 $# šχθàÊ t�÷è ãƒ $ pκö� n=tæ #xρß‰ äî $|‹Ï±tãuρ ( tΠöθtƒuρ ãΠθà)s? èπtã$¡¡9 $# (#þθè= Åz÷Šr& tΑ#u šχöθtãö� Ïù £‰x©r& É>#x‹ yèø9 $#   

Значението на този а̄йет е следното: “В огъня ще бъдат слагани и сутрин, и вечер. А в 
Деня, когато настъпи Часът: “Въведете хората на Фараона в най-суровото мъчение!”  

ِعَقـاِب،) ١٢٠
ْ
ِكَتـاِب، َوا3öـَواِب َوال

ْ
َِساِب، َوقِـَراَءةِ ال

ْ
Cَعْرِض َوا

ْ
ِقَياَمِة، َوال

ْ
eَْماِل يَْوَم ال

َ ْ
َْعِث وََجَزاءِ األ  َونُْؤِمُن بِا�ْ

ِم÷َانِ 
ْ
َاِط َوا4 AS4َوا.  
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120) И вярваме в съживяването и въздаянието за [извършените] дела на Съдния ден, и в представянето 
[на делата] и в равносметката [за делата], и в прочитането на книгата [с делата], и в наградата и в 
наказанието, и в моста [ес ̣-с ̣ир ̣о ̄т – над Ада - Ж ̱ехеннем] и във везните [, претеглящи делата]. 

Обяснение: 

Повечето предания, които описват с̣иро̄т̣ – преминаването над Ж̱ехеннем и мӣзя̄н – 
теглилката на делата, са слаби, затова ние не навлизаме в тяхното описание. Някои муа‘тезиле 
казват, че това е метафора. Затова ние използваме тези думи, без да влагаме конкретно описание в 
тях. 

 تَ{ِيَدانِ ) ١٢١
َ

بًَدا َوال
َ
 َ�ْفَنَياِن أ

َ
َن3ُة َوا3cاُر َ�ْلُوَ�َتاِن، ال ْYَوا.  

121) И Рая [Ж ̱еннет] и Ада [Ж ̱ехеннем] са създадени. Не ще бъдат погубени и не ще изчезнат никога. 

Обяснение: 
Тук е важно да споменем думите на има ̄м ељ-Бейхак ̣ӣ ت: “Вечното съществуване на 

Ал̣л̣а ̄х не трябва да бъде бъркано [сравнявано] с безкрайността на Рая [Ж ̱еннет] и Ада 
[Ж ̱ехеннем], защото Рая и Ада не са вечни.” Рая и Ада ще съществуват вечно само защото Ал̣л̣а ̄х 
така е пожелал, а не защото те са вечни сами по себе си. Това, че Рая и Ада ще съществуват вечно 
също е едно от основополагащите мюсюлмански убеждения. 

В сӯр ̣а ељ-Ж ̱инн (72), а ̄йет 23-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

 tΒuρ ÄÈ÷è tƒ ©!$# …ã&s!θß™ u‘uρ ¨β Î*sù …çµ s9 u‘$ tΡ zΟ̈Ψyγy_ tÏ$Î#≈ yz !$ pκ�Ïù #́‰ t/r& ∩⊄⊂∪     

Този а ̄йет ясно посочва: “А който се противи на Алл̣а̣х̄ и Неговия Пратеник – за него 
е Огъня на Ада. Там ще пребивава вечно.” 

От тук следва, че онзи, който отрича безкрайното съществуване на Огъня е отрекъл този 
а ̄йет, а от там, че е отрекъл К̣ур ̣’а ̄на и Пророка i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и 
семейството му. А онзи, който е взел за лъжа или взема за лъжа К̣ур ̣’а ̄на – той е напуснал Исляма. 

 ِمْنـُه،َوµِن3 اَهللا َ�َعا) ١٢٢
ً

َن3ـِة َفـْضال ْYا 
َ

oَِمْن َشاَء ِمْنُهْم إWَ ،
ً

ْهال
َ
ِق، وََخلََق 4َُهَما أ

ْ
َل َن3َة َوا3cاَر َ�ْبَل ا�ْ ْYَخلََق ا 

َ
o 

 ِمْنُه، َوُ�� gَْعَمُل 4َِما َقْد ُف 
ً

 ا3cارِ َعْدال
َ

oَِوَمْن َشاَء ِمْنُهْم إ ُ
َ

I َما ُخلَِق 
َ

oَِوَصائٌِر إ ،ُ
َ

I 
َ
  .ِرغ

122) И Ал ̣л ̣а ̄х създаде Рая [Ж ̱еннет] и Ада [Ж ̱ехеннем] преди творенията и [после] създаде обитатели за 
тях. И който от тях пожелае въвежда в Рая [Ж ̱еннета], заради Своята щедрост, и който от тях 
пожелае въвежда в Ада [Ж ̱ехеннема], заради Своята справедливост. И всеки постъпва според онова, 
което му е предписано [в Опазените Скрижали – ел-Леўх ̱ ел-Мех ̱фу ̄з ̣] и върви към онова, за което е създаден. 

Обяснение: 
Творенията се люшкат между Ал̣л̣а ̄ховата справедливост и Ал̣л̣а ̄ховата щедрост. 

Достатъчно зло за човека е да се помолим: “О, Ал̣л̣а ̄х, отнеси се към него справедливо!”, защото 
човек е неспособен да се отплати на Всевишния дори и за най-нищожните от неговите блага. 
Вместо това ние се молим и надяваме на Ал̣л̣а̄ховата щедрост.  
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ِعَبادِ ) ١٢٣
ْ
 ال

َ
Eَ َراِن L ُمَقد3 zَُْ َوا4¾3   .َوا�ْ

123) И доброто и злото са отредена съдба за рабите. 

Обяснение: 

ْوِ ) ١٢٤ َï ِفْعُل ِمْن
ْ
َمْخلُـوُق بِـِه، َفـûَِ َمـعَ َواِالْستَِطاَعُة الØِ3 َ§ُِب بَِها ال

ْ
ْن يُوَصـَف ا4

َ
 َ§ُـوُز أ

َ
ِي ال

3
Íِيِق اWا�3ْو  

ُق  ِفْعـِل، َو9َِهـا gََتَعلـ3
ْ
�ْبـَل الَ َûِِت َفـ

َ
ال

ْ
َمِة اآل

َ
ِن َوَسال L-وُْسِع َوا�3َم

ْ
ِة َوا4 ح3 Aا اِالْستَِطاَعُة ِمْن ِجَهِة ا4ص م3

َ
ِفْعِل، َوأ

ْ
 ال

َِطاُب، َوُهَو َكَما 
ْ

﴿ا�
َ

oوُْسَعَهاَقاَل َ�َعا 
3

 يَُ-لAُف اُهللا rَْفًسا إِال
َ

ِعَبادِ . ﴾ال
ْ
ْسٌب ِمَن ال

َ
ُق اهللاِ، َو�

ْ
ِعَباِد َخل

ْ
َعاُل ال

ْ
W
َ
  .َوأ

124) И способността, чрез която се извършва дадено дело и която е теўфи ̄к ̣ [успех от Ал ̣л ̣а ̄х] не бива да 
се приписва на творенията и идва със самото дело. А способността по отношение на здраве и 
възможности, и сила, и невредимост на органите [изправност на средствата] – тя е преди [извършването на] 
делото и човек е отговорен [за спазване на задълженията си], заради тази способност така, както казва 
Всевишният: “Ал ̣л ̣а ̄х не натоварва никого извън способностите му. [ељ-Бак ̣ар ̣а (2): 286]” И делата на 
рабите са творение на Ал ̣л ̣а ̄х и [в същото време са] придобивка на рабите. 

Обяснение: 

Способността или възможността за извършване на дадено нещо бива два вида: 
1) Теўфӣк ̣: това е милостта на Ал̣л̣а ̄х, която позволява на даден човек да изпълни дадена 

заповед или да спази дадена забрана. 
Тя [този вид способност] винаги е свързана с даденото дело и не съществува преди 

неговото извършване. Тя не може да бъде приписана на творенията, защото те нямат контрол 
върху нея. 

2) Обща способност: тя се дължи на здраве, наличност на нужните средства, достъп до 
тях и [способност за] използване на човешките органи.  

Този вид способност предшествува даденото дело. Човек бива държан отговорен и 
подсъдим за всички заповеди, за които е имал възможността [т.е. за които е имал “обща 
способност”] да изпълни. Както казва Всевишният Ал ̣л̣а ̄х в сӯр ̣а ељ-Бак ̣ар ̣а (2), 286-ти а ̄йет: 

Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø
tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ãρ 4   

Което значи: “Ал�л�ах̄ не натоварва никого извън способностите му.” 
И делата на хората са сътворени от Ал̣л̣а ̄х, но хората сами ги придобиват [, заради 

способностите и уменията, с които Ал̣л̣а ̄х ги е дарил]. 
Например, ако човек е инвалид, той е отговорен само за повелите, за които има 

капацитет да извърши. Нещата са взаимно зависими. 
Според ебу-љ-Х ̱асен ељ-Еш‘арӣ ت успехът “теўфӣк ̣” е отреден изначално, а просто се 

разкрива при самото дело. А според ебу-љ-Менс ̣ӯр ̣ ељ-Ма ̄турӣдӣ ت успехът “теўфӣк ̣” се създава 
по време на това дело. 

َفُهمْ ) ١٢٥
3
 َما َ

3
 يُِطيُقوَن إِال

َ
 َما يُِطيُقوَن، َوال

3
 إِال

َ
oْفُهُم اُهللا َ�َعاAَو4َْم يَُ-ل.  

125) И Ал ̣л ̣а ̄х не ги натоварва с друго освен онова, на което са способни, нито пък те са способни на 
друго освен онова, с което са натоварени. 

Обяснение: 
Т.е. съответствието между способности и задължения е едно към едно.  
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١٢٦ ( ُzبِاهللاِ : "َوُهَو َ�ْفِس 
3

َة إِال  ُقو3
َ

 َحْوَل َوال
َ

َحـدٍ : rَُقولُ ". ال
َ
َل ِأل Lَو

َ
Ð 

َ
َحٍد، َوال

َ
َة ِأل

َ
 َحَر�

َ
َحٍد، َوال

َ
 ِحيلََة ِأل

َ
  eَـنْ ال

 بَِتْوWِيِق اهللاِ 
3

 إَِقاَمِة َطاَعِة اهللاِ َوا3öَباِت َعلَْيَها إِال
َ

Eَ َحٍد
َ
َة ِأل  ُقو3

َ
 بَِمُعونَِة اهللاِ، َوال

3
  .َمْعِصَيِة اهللاِ إِال

126) И това [което вече споменахме] е тълкуването на [думите]: “Няма сила [за избягване] и няма сила [за 

извършване] освен при Ал ̣л ̣а ̄х!” Казваме: Никой няма силата да избегне или да се помръдне, или да се 
отклони от неподчинението към Ал ̣л ̣а ̄х, освен чрез помощта на Ал ̣л ̣а ̄х. И никой няма силата да 
достигне подчинението към Ал ̣л ̣а ̄х и да постоянства в него, освен чрез успех [милост] от Ал ̣л ̣а ̄х. 

Обяснение: 

“Хаўљ” означава “избягване”, а “к ̣уўўе” – “сила”, “способност”. Което значи: “Няма сила 
за избягване на злините и няма сила за извършване на добрините, освен при Ал̣л̣а̄х.” 

В тази връзка е и следния стих поезия: 

��q و�C8 إ=� ���� ��[� 	�v� إذا أراد أن  
“Когато пожелае да щедростта си над теб, създава [делото] и го приписва на теб.” 

١٢٧ ( 
3
َمـِشiَئاِت ُ

ْ
ِمِه َوَقَضائِِه َوَقَدرِهِ، َغلََبـْت َ�ـِشiَئُتُه ا4

ْ
 َوِعل

َ
oَئِة اهللاِ َ�َعاiٍء َ§ْرِي بَِمِش ْxَ L�َُهـا، َوَغلَـَب َو 

بًَدا
َ
َها، gَْفَعُل َما �ََشاُء َوُهَو َ}zُْ َظا4ٍِم أ

3
َِيَل ُ

ْ
Cَقَضاُؤهُ ا.  

127) И всяко нещо се случва по волята на Всевишния Ал ̣л ̣а ̄х и Неговото знание, и Неговото 
предопределение и Неговата съдба. И Неговата воля надделява над всяка друга воля, и Неговото 
отсъждане надделява над всеки друг план, и Той върши каквото пожелае, и Той никога не угнетява 
[не извършва несправедливост]. 

Обяснение: 

В 46-ти а ̄йет от сӯр ̣а Фус ̣с ̣илет Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

$ tΒuρ y7•/u‘ 5Ο≈̄= sàÎ/ Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9   

Този а ̄йет означава: “Твоят Господар не е угнетител за рабите.” 

١٢٨ (﴿ ، َو3Ïَ�ََه eَْن eَ A�ُْيٍب َوَشْ;ٍ َس eَْن A�ُ ُسوٍء وََحْ;ٍ 4ُونَ َ�َقد3
َ
ا gَْفَعُل َوُهْم �ُْسأ ُل eَم3

َ
 �ُْسأ

َ
  .﴾ال

128) Той е над всяко зло и несправедливост и е пречист от всеки недостатък и порок. “Не Той ще 
бъде питан какво върши, а те ще бъдат питани. [ељ-Енбийа ̄’ (21): 23]” 

Обяснение: 

Някои хора например питат: “Защо свинското е забранено?” А науката казва: “В него 
има много паразити.” Но в действителност само Ал ̣л̣а̄х знае дали това е мъдростта зад тази повеля. 
Същото се отнася и до въпросите: “Защо вечерната молитва “мег̣риб” е три р̣ак‘ата? Защо се 
обръщаме към Мекка, а не към Медина? Защо молитвите “с̣аля̄” са пет, а не шест или седем? Защо 
са небесата са седем, а не осем?” А отговорът на всички тези въпроси се намира в следния а̄йет: 

(#θä9$s% uρ $uΖ ÷èÏϑy™ $ oΨ÷è sÛr&uρ ( y7tΡ#t� ø
äî $ oΨ−/u‘ š� ø‹s9 Î) uρ ç��ÅÁyϑø9 $# ∩⊄∇∈∪     

Който означава: “И рекоха: “Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господи наш! Към 
Теб е завръщането.”” [ељ-Бек ̣ар̣а: 285] 

В последствие може да разберем мъдростите в заложени в това, а може и да не ги 
разберем. Затова е позволено да цитираме мъдрости, но нямаме право да казваме: “Точно по тази 
причина Ал̣л̣а ̄х е забранил или заповядал.” 



 134

ْ�َواتِ َوِ_ ُدَ¦ءِ ) ١٢٩
َ ْ
ْحَياءِ َوَصَدَقاتِِهْم َمْنَفَعٌة 4ِأل

َ ْ
َاَجاتِ .  األ

ْ
Cا þَِعَواِت َو�َْق 3mَْسَتِجيُب ا� 

َ
oَواُهللا َ�َعا.  

129) И в ду‘а ̄’та [молбата] на живите и тяхната с ̣адак ̣а [милостиня] има полза за умрелите. И 
Всевишният Ал ̣л ̣а ̄х отговаря на ду‘и ̄те [молбите] и изпълва нуждите. 

Обяснение: 
Има ли полза в четенето на Курана? Има, поне за теб! Ние се надяваме, че наградата от 

четенето ще стигне до умрелите, но не можем да твърдим със сигурност. Затова най-доброто за 
тях е да даваме милостиня – с ̣адак̣а. Ако всичко е за показност – много хора, добър четец, 
самохвалство и т.н. – това вреди. Но ако е искрено – всеки да прочете по джуз за да се стори х ̣атм, 
а после да се стори дуа – това е добро. Въпреки това, вместо да се похарчат хиляди за да се 
организира голямо събитие за умрелия, където да се чете К̣ур’а̄н, е по-добре тези пари да се дадат 
на бедните и нуждаещите се.  

Предава се следния х̱адӣс ̱ от Пратеника на Ал̣л̣а̄х i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства 
него и семейството му: 

��� �7�Lوو� %�/� �5ع �إذا ��ت �� آدم ا �� �*Lر�� و��- ا�G �m5% ثa� �� "إ �  
Х̱адӣс ̱ът означава: “Когато умре синът на А̄дем делата му прекъсват с изключение на три 

неща: с̣ада̄к ̣а, която продължава [да дава своите плодове], полезно знание [, което е оставил след 
себе си] и праведно дете, което да се помоли за него.”  

Затова когато правим дуа за своите родителите децата ни виждат това и от своя страна, с 
позволението на Ал̣л̣а̄х, те ще последват примера ни. А също, когато правим дуа, да изградим 
навик у себе си да се молим за доброто на всички хора. 

، َوَمِن اْسـَتْغَ~ َعـِن اهللاِ َطْرَفـةَ ) ١٣٠ ٍ;ْeَ َطْرَفَة 
َ

oِغَ~ َعِن اهللاِ َ�َعا 
َ

ٌء، َوال ْxَ ْملُِكُهgَ 
َ

ٍء َوال ْxَ 3�ُ َو�َْملُِك 
 ِ;َْ ْCْهِل ا

َ
  .Wَ ٍ;ْeََقْد َ½َفَر، َوَصاَر ِمْن أ

130) И [Ал ̣л ̣а ̄х] владее всяко нещо и нищо не Го владее. И нищо не е способно да просъществува без 
Ал ̣л ̣а ̄х дори и колкото премигването на окото, а който сметне, че може да просъществува без Ал ̣л ̣а ̄х 
дори и колкото премигването на окото се е превърнал безверник и е станал от погубените. 

Обяснение: 

Който си мисли, че не се нуждае от Ал̣л̣а ̄х, дори и за един единствен миг е извършил 
куфр̣.  

В сӯр ̣а ељ-Их̣ля̄с̣, а ̄йет 2-ри Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

ª!$# ß‰ yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪     

Значението на този а ̄йет е следното: “Ал̣л̣а̄х е ес̣-с̣амед [Онзи, който не се нуждае от 
нищо, а всичко се нуждае от Него].” 

А в 15-ти а̄йет от сӯр ̣а Фа̄т̣ир казва: 

* $ pκ š‰r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ÞΟçFΡr& â!#t� s)à
ø9 $# ’n<Î) «!$# ( ª!$#uρ uθèδ ÷ Í_tóø9 $# ß‰‹Ïϑys ø9 $# ∩⊇∈∪    

Значението на този а̄йет е следното: “О, хора, вие сте нуждаещите се от Аллах, а Аллах е 
Пребогатия, Всеславния.” 

Всичко се нуждае от Ал̣л̣а ̄х, а Ал̣л̣а̄х не се нуждае от нищо. 

َوَرى) ١٣١
ْ
َحٍد ِمَن ا4

َ
 َكأ

َ
  .َواُهللا gَْغَضُب َو�َْرَ�، ال
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131) И Ал ̣л ̣а ̄х притежава качествата гняв и задоволство, но те не приличат [по никакъв начин] на 
качествата на творенията. 

Обяснение: 

“Недоволство” и “доволство” са физически състояния, при хората, но за Ал̣л̣а̄х не важи 
въпроса “Как?”. Затова “недоволството” се тълкува като лишаване от милост, а “задоволството” 
като даряване с милост, но и в този случай най-добрият подход към разбирането на тези думи по 
отношение на Всевишния Ал̣л̣а̄х е тефўӣд̣ [оставяне на техния смисъл на Ал ̣л̣а̄х �], базиран на 
тензӣх [разграничаването на Ал̣л̣а̄х от всякакво подобие с творенията].  
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ِ وَ ) ١٣٢
ُ

ï Lب 
َ
 بq  A حُ ُط رِ فْ  rُ الَ وَ ،  َص±3 اُهللا َعلَْيِه َوَسل3مَ ولِ  رسُ اَب حَ ْص  أ

َ
 3�َ ¿َ  نَ الَ وَ ؛ مْ هُ نْ  مِ دٍ حَ  أ

ُ
 نْ  ِمـأ

َ
 ،مْ هُ نْ  ِمـدٍ َحـ أ

ِ وَ ، مْ هُ ضُ غِ بْ  gُ نْ  مَ ُض غِ بْ rُ وَ  َ zِْ غَ 9
ْ

 ، وَ مْ هُ رُ كُ ذْ  يَ zِْ  ا�
َ

ِ مْ هُ رُ كُ ذْ  نَ ال ِ  وَ يـنٌ  دِ مْ هُ بL حُ وَ ، ëِ  ٍzَْ ال3  إ µوَ انٌ يَمـ  ِ µمْ هُ ضُ ْغـ9ُ ، وَ انٌ َس ْحـ 
ِ رٌ فْ ½ُ    .انٌ يَ غْ  وُط اٌق فَ  ون

132) И обичаме с ̣ах ̱а ̄ба [сподвижниците] на Пратеника на Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства 
[него и семейството му], но не стигаме до крайности в обичта си към никого от тях, нито пък се 
отричаме от когото и да било от тях. И ненавиждаме онзи, който ги ненавижда и не ги споменава с 
добро. И не ги споменаваме с друго освен с добро. И обичта към тях е [признак за] религия и вяра, и 
добродетелност, а ненавистта към тях е безверие и лицемерие, и престъпление. 

Обяснение: 

Какво означава с̣ух̱бе? Учените от Ехлю-с-Сунна ўе-љ-Ж̱ема̄‘а най-накрая приемат 
определението на ибн Х̱аж̱ер̣ ت: “Всеки който е видял Пророка i, или Пророкът i го е видял 
[защото може да е бил например сляп или бебе, та дори и за секунда и е умрял мюсюлманин, без 
периода от виждането на Пророка i до смъртта на този човек да е прекъснат от безверие].” 
Предполага се, че броя на с̣ах̱аба е около 124 000 души.  

“Но не стигаме до крайности в обичта си към никого от тях, нито пък се отричаме от 
когото и да било от тях.” Т.е. не се придържаме за едни от тях, изоставяйки другите. Нито пък се 
разграничаваме от някого от тях.  

Като цяло две групи хора живяха около Пророка i – с̣ах̱а ̄ба и ехљ ељ-бейт. Някои хора, 
претендиращи за обич към ехљ ељ-бейт и пренебрегвайки К̣ур’а̄на и Суннета изоставят и се 
разграничават от с ̣ах̣а̄ба. Други хора, съсредоточавайки се единствено върху с̣ах ̱а̄ба, пренебрегват 
ехљ ељ-бейт и имат свръхчувствителност към тяхното споменаване. Нито една от тези групи не е 
праведна, според този текст. А праведността е да вярваме, че и двете групи – с̣ах̱а ̄ба и ехљ ељ-бейт 
– са наши възлюбени и че те не се отричат едни други, а се допълват взаимно.  

В достоверен х̱адӣс̱, извън всякакво съмнение, предаден от ет-Тирмиз̱ӣ, ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ, 
Ах ̱мед, Муслим и много други се казва:  

 S~� �Bأ  Vب ا� و��� ���� -D�� رك�  p¡و C�G�� ¢أن ��£ ر�6ل ر �b6� {x �Lأ ��Lإ  
Значението на х ̱адӣс ̱а е следното: “Наистина аз съм човек и скоро време ще дойде 

пратеникът на моя Господар, а аз ще му се отзова. И наистина аз оставям във вас два авторитета 
[две тежести]: Книгата на Ал̣л̣а̄х и моето семейство [‘итр̣а] – ехљ ељ-бейт!” 

А ‘итр̣а “семейството” са ‘Алӣ, Фа ̄т̣име, Х̱асен и Х̱усейн ي, защото самия Пророк i ги 
нарече така. 

И така, смисълът на тези думи е да не вземем едната група и да изоставим другата, а да 
вземем и двете. 

“И не ги споменаваме с друго освен с добро.” Това не значи, че вярваме в тяхната 
безгрешност. Някои от тях може да са били близо до това ниво, като ебӯ Бекр̣, ‘Умер̣, ‘Алӣ ي, 
но не са абсолютно безгрешни. В сборниците на ељ-Бух̣о̄рӣ, Муслим и други се предава за с̣ах ̱а̄ба, 
които са извършвали провинения и са били наказвани. Когато К̣ур’а̄на и Суннета предават за 
техните грешки, ние се учим от тях. Но не вземаме това за знаме, което да развяваме: “Вижте 
каква грешка са допуснали!” И дори да са допуснали грешки вярваме, че Ал̣л̣а̄х ги е улеснил да се 
покаят преди да умрат, заради честта да бъдат с ̣ах̱а̄ба на Пророка i, Ал̣л̣а̄х да благослови и 
приветства него и семейството му.  

Защо обичта към тях е вяра? Защото те са първите хора, които подкрепиха Пророка i, 
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Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, и пренесоха религията на Ал̣л̣а ̄х до нас. 

َفَة َ\ْعَد َرُسوِل اهللاِ َص±3 اُهللا َعلَْيِه َوَسل3مَ ) ١٣٣
َ

ِال
ْ

  َونÇُْبُِت ا�
ً

يِق َرِ�َ اُهللا eَْنُه َ�ْفـِضيال Aد Aبَْ-ٍر ا4ص dِ
َ
 ِأل

ً
ال و3

َ
أ

 ُ
َ

I  اِب َط3 ِة، Òُم3 لُِعَمَر بِْن ا�ْ م3
ُ ْ
 lَِيِع األ

َ
Eَ ْنهُ َوَ�ْقِديًماeَ ْنهُ ، َرِ�َ اُهللاeَ م3 لُِعْثَماَن َرِ�َ اُهللاÒُ ، dِ

َ
 Òُـم3 لَِعـAªِ بْـِن أ

مُ ،َرِ�َ اُهللا eَْنهُ  َطالٍِب 
ْ
ُة ا4 ئِم3

َ ْ
ُلََفاُء ا4ر3اِشُدوَن َواأل   .ونَ دُ تَ هْ  َوُهُم ا�ْ

133) И потвърждаваме, че х̣али ̄фата [наследничеството] след [смъртта на] Пратеника на Ал̣л̣а̄х, Ал̣л̣а̄х да 
го благослови и приветства [него и семейството му], най-напред отиде при ебу ̄ Бекр ̣ – Всеправдивия, 
Ал ̣л ̣а ̄х да е доволен от него, потвърждавайки неговото превъзходство и първенство над цялата 
общност. После при ‘Умер ̣ ибн ељ-Х ̣ат ̣т ̣а ̄б, Ал ̣л ̣а ̄х да е доволен от него, после при ‘Ус ̱ма̄н, Ал̣л̣а̄х да е 
доволен от него, после при ‘Али ̄ ибн ебу ̄ Т ̣а̄либ, Ал̣л̣а̄х да е доволен от него. Те са праведните х̣али ̄фи 
и напътените има ̄ми. 

Обяснение: 

Името на ебӯ Бекр̣ ес̣-С̣иддӣк е ‘Абдулло̄х ибн К̣ух̱а ت ̣ ̄фе. А има̄м ељ-Х̱асен ت е 
петят праведен х̣алӣф в тази поредица, макар и да управлява за кратко време. 

 وَ ) ١٣٤ 
َ
اُهْم َرُسوُل اهللاِ َص±3 اُهللا َعلَْيِه َوَسل3مَ أ ِيَن َسم3

3
Íَة ا َعَ¾َ

ْ
َن3ِة، <َْشهَ  ن3 ال ْYُهْم بِا َ َن3ةِ َو¼َ¾3 ْYَمـا،ُد 4َُهْم بِا 

َ
Eَ  

، َوُهـمْ  Lَق ْCا ُ
ُ

Iَحـُة،: َشِهَد 4َُهْم َرُسوُل اهللاِ َص±3 اُهللا َعلَْيِه َوَسل3َم، َوَقْو
ْ
، َوَطل �ªِْثَمـاُن، َوَعـeََُمـُر، وeَُبُـو بَْ-ـٍر، و

َ
 أ

، َوَسْعٌد، َوَسِعيٌد، وeََْبُد ا4ر8ْ3َِن ْ\ُن َعْوٍف، وَ  ُzْ9َ Lـْنُهمْ َوا4زeَ ـِة َرِ�َ اُهللا م3
ُ ْ
ِمُ; َهِذهِ األ

َ
َر3اِح َوُهَو أ ْYَبْيَدَة ْ\ُن اeُ بُو

َ
 أ

lَِْع;َ 
َ
  .أ

134) И [засвидетелстваме,] за десетимата, които Пратеникът на Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и 
приветства [него и семейството му], назова и благовести с Рая [Ж ̱еннета] с онова, което Пратеникът на 
Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови и приветства [него и семейството му], засвидетелства за тях – а думите 
му са истината. И те са: ебу ̄ Бекр̣, и ‘Умер̣, и ‘Ус ̱ма̄н, и ‘Али ̄, и Т ̣аљх̱а, и ез-Зубейр, и Сеа‘д, и Се‘и ̄д, 
и ‘Абдур ̣р ̣ах ̱ма ̄н ибн ‘Аўф, и ебу ̄ ‘Убейде ибн ељ-Жер ̣р ̣а ̄х ̱, който е довереника на тази общност, Ал̣л̣а̄х 
да е доволен от всички тях! 

Обяснение: 

Така е предадено от Пророка i, Ал ̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството 
му – така го приемаме. Това също опровергава онези, които критикуват Таљх̱а и Зубейр и казват, 
че ще отидат в Ж̱ехеннем, заради противопоставянето им на има̄м ‘Алӣ ت. Но ние вярваме, че 
ако онова, което са извършили е било грешка, те са се покаяли и Ал̣л̣а ̄х опростил грешките им.  

ـاِهَراِت ِمـْن A�ُ َد<َـٍس،) ١٣٥ ْزَواِجـِه الط3
َ
ْصَحاِب َرُسوِل اهللاِ َص±3 اُهللا َعلَْيِه َوَسـل3َم َوأ

َ
َقْوَل qِ أ

ْ
ْحَسَن ال

َ
 َوَمْن أ

ِسَ; ِمْن A�ُ رِْجٍس؛ Wََقْد بَرَِئ ِمَن اAcَفاقِ  ُمَقد3
ْ
�3اتِِه ا4 Aَوُذر.  

135) И който говори добро за сподвижниците [с ̣ах ̱а ̄ба] на Пратеника на Ал ̣л ̣а ̄х, Ал ̣л ̣а ̄х да го благослови 
и приветства [него и семейството му], и премахва от пречистите му съпруги всяка скверност, и от 
святото му потомство всяка мърсотия – той се е избавил от лицемерието [нифа ̄к ̣]. 

Обяснение: 

Който е опазил тези три неща: с̣ах̱а ̄ба – сподвижниците, езўа̄ж̱ – съпругите и з̱урриййе –  
потомството на Пратеника на Ал̣л̣а ̄х i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му 
– той се е избавил от нифа̄к ̣ – лицемерие.  
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“Наистина Алл̣а̣х̄ желае да премахне от вас всяка мърсотия, ехљ ељ-бейт, и да ви 
пречисти напълно!” [ељ-Ех̱зя̄б: 33] 

Самият Пророк i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, е казал кои 
са ехљ ељ-бейт. А те са гореспоменатите пет човека: Пратеника на Ал̣л̣а ̄х, ‘Алӣ, Фа ̄т̣име, Х̱асен и 
Х̱усейн D. В допълнение към това в х̱адӣс ̱а предаден от има̄м Муслим се посочват и рода на 
‘Алӣ, рода на Ж̱еа‘фер̣, рода на ‘Ак̣ӣљ и рода на Аббас. Съпругите му също са от семейството му, 
но думите на Пророка i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му, от х̱адӣс ̱ите 
на умм Селеме и Ўа ̄с̱иле ибн ељ-Еск̣аа‘ обхващат само посочените пет. И именно за тяхното 
потомство се споменава тук, в текста на има̄м ет̣-Т̣ах̱а ̄ўӣ.  
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ابِِقَ;، َوَمْن َ\ْعَدُهْم ِمَن ا�3ابِِعَ; َوُعلَمَ ) ١٣٦ لَِف ِمَن ا4س3 ْهُل -اُء ا4س3
َ
ْهُل أ

َ
ِر، َوأ

َ
ث
َ ْ
zَِْ َواأل ِفْقـِه َوا3cَظـرِ  ا�ْ

ْ
 - ال

َ
 ، ال

{ِيلِ   َ}zِْ ا4س3
َ

Eَ ُهَوWَ َِميِل، َوَمْن َذَكَرُهْم ¼ُِسوٍء ْYبِا 
3

  .يُْذَكُروَن إِال
136) И учените от предците, които изпревариха [останалите], и онези след тях, които ги последваха, 
са хора предали известията [х ̣абер ̣ – за Пророка i] и преданията [ес ̱ер ̣ – за отминалите събития] и хора на 
ислямското право [фик ̣х] и на правния анализ [нез ̣ар ̣]. Не трябва да бъдат споменавани освен по най-
добрия начин, а който ги спомене с лошо не е на правия път. 

Обяснение: 

Учените не са безгрешни, но Ал̣л̣а̄х не ни нарежда да следваме грешките им, а да 
следваме К̣ур̣’а ̄на и Суннета така, както са разяснени от учените. Това, че учените са допуснали 
грешки не значи, че трябва да ги унижаваме. И когато водата премине количество от к ̣уллетейн, 
мърсотията на й влияе. По същия начин, достойнството на хората достигнали такива висоти в 
стремежа си към Ал ̣л̣а̄х �,  не се помрачава от дребните грешки, които са допуснали. Затова 
споменаваме учените само с добро.  

Казва има̄м ез̱-З ̱ехебӣ: 

m̂	ان �67ى و" �	وى   ¤م ا
“Критиката на учените един към друг се прикрива, а не се разгласява.” 
В сӯр ̣а ез-Зумер ̣, а̄йет 18-ти, Всевишният Ал̣л̣а ̄х казва: 

tÏ%©!$# tβθãè ÏϑtFó¡o„ tΑöθs)ø9 $# tβθãèÎ6−Fu‹sù ÿ…çµ uΖ|¡ôm r& 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& tÏ%©!$# ãΝßγ1y‰ yδ ª!$# ( y7Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ öΝèδ (#θä9 'ρé& É=≈t7ø9 F{$#  

Значението на този а ̄йет е следното: “Които слушат Словото и следват най-
хубавото от него! Тези са, които Аллах е напътил и тези са разумните хора.” 

Затова ние следваме най-доброто и изоставяме неправилното. 
И защото в дуа, предадена от Пророка i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и 

семейството му, се молим за полезно знание, а да се занимаваме с недостатъците на учените не е 
полезно знание. Затова нека да учим полезното, което ще ни доближи до Ал̣л̣а ̄х и неговия 
Пратеник i, Ал̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му. А пък хората специалисти 
изучават тези неща, разногласията между учените, не за да ги унижават и да разкриват 
недостатъците им, а за да си вземат поука от това.  

مُ وَ ) ١٣٧
َ

ال نْ{َِياءِ َعلَْيِهُم ا4س3
َ ْ
َحٍد ِمَن األ

َ
 أ

َ
Eَ ِْوِ�َاء

َ ْ
َحًدا ِمَن األ

َ
ُل أ Aَفضrُ 

َ
َضُل ِمْن lَِيـعِ : ، َوrَُقولُ ال

ْ
ف
َ
 نَِ°� َواِحٌد أ

ْوِ�َاءِ 
َ ْ
  .األ

137) И не даваме предпочитание на никого от еўлийа̄’ [приближените раби, праведните учени] над никого от 
енбийа ̄’ [пророците], мирът да бъде над тях. И казваме: един небийй [пророк] е по-добър от всички 
еўлийа ̄ [приближени раби, праведни учени]. 

Обяснение: 

Но ние не следваме никой в явно нарушение на К̣ур ̣’а̄на и Суннета. Никой няма 
предимство пред Пророка i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му.  

١٣٨ ( ِ   .ِهمْ َونُْؤِمُن بَِما َجاَء ِمْن َكَراَماتِِهْم، َوَصح3 َعِن اAöَقاِت ِمْن ِرَوايَات
138) И вярваме в техните кир ̣а ̄мети [достойнства, чудеса], които са достигнали до нас чрез достоверни 
разказвачи. 
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Обяснение: 

И най-голямото чудо на еўлийа ̄’ – кир̣о̄ме – е знанието за Книгата на Ал̣л̣а ̄х и Суннета на 
неговия Пратеник i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството му, и практикуването 
на това знание. И приближените раби – еўлийа ̄’ – не са целили нищо друго освен това.  

Има̄м еш-Ша̄фи’ӣ ت казва на има̄м ел-Лейс̱ ت: “Дори и да лети във въздуха или да 
ходи по вода, не му вярвай, освен ако [този човек] не е в съответствие с К̣ур ̣’а̄на и Суннета.” 

Летенето във въздуха не е толкова красиво и дълбоко, колкото летенето във въздуха на 
К̣ур ̣’а̄ничната атмосфера, а потапянето във водата и ходенето по водата не е толкова дълбоко, 
колкото ходенето и потапянето в К̣ур ̣’а̄ничния океан и събирането на перлите му. В днешно 
време всеки може да полети във въздуха или да се потопи във водата, но не всеки е дарен с успеха 
да знае Книгата на Ал̣л̣а ̄х � и Суннета на неговия Пратеник i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства 
него и семейството му, и да ги практикува.  

В х̱адӣс ̱ от Пратеника на Ал̣л̣а ̄х i, Ал̣л̣а ̄х да благослови и приветства него и семейството 
му, се предава: 

  �� �	د ا� �� �?ا �*��� 0 ا���
Значението на този х ̱адӣс̱ е следното: “Онзи, когото Ал̣л̣а̄х му пожелае доброто, го дарява 

с разбиране на религията.” 
Това не значи, че еўлийа̄’ не са имали чудеса. Но значи, че най-истинското и най-

голямото им чудо е в честото им споменаване на Ал̣л̣а ̄х и следването им на К̣ур̣’а ̄на и Суннета, и 
извличането на познание от тях, и разграждане на егото им в тях. До такава степен, че те самите 
вече не съществуваха, а К̣ур ̣’а̄на и Суннета съществуваха в тях.  
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ِ نُ مِ ؤْ نُ وَ ) ١٣٩   ب
َ
  ا4ـس3 هِ ْيـلَ  عَ مَ �َ رْ  َ�ـبـنِ ا iَ�  عِ ولِ زُ ونُ ، الِ ج3  ا3m وِج رُ  خُ :َهانْ  مِ ةِ اعَ  ا4س3 اِط uَْ أ

َ
 ،اءِ مَ  ا4ـس3 نَ  ِمـمُ ال

ِ نُ مِ ؤْ نُ وَ  ِ رِ غْ  مَ نْ  مِ ِس مْ  ا4ش3 وعِ لُ ُط  ب  ةِ اب3  دَ وِج رُ خُ وَ ، اهَ 9
َ ْ
  .اهَ عِ ضِ وْ  �َ نْ  مِ ِض رْ  األ

139) И вярваме в признаците за Часа, сред които: излизането на Антихриста [Деж ̱ж ̱а ̄љ], слизането 
на ‘И ̄са ̄ сина на Мер ̣йем, мир нему, от небето, и вярваме в изгрева на слънцето от запад, и 
излизането на Звяра [Да ̄ббе ељ-’Ер ̣д ̣] от неговото място. 

Обяснение: 
Дя̄ббе означава, че ходи по земята. Какво точно представлява – Ал̣л̣а ̄х знае най-добре. 

Дя̄ббе ще разграничава вярващи и неверници. 
Защо не е споменат Мехди �? Защото повечето х̱адӣс ̱и за Мехди са с проблеми във 

веригите. Това не значи, че няма Мехди, а че съвкупността от всички х ̱адӣс ̱и за Мехди стига до 
степен на достоверност, както е показал има̄м ес-Суйӯт̣ӣ.  

Но дори и когато дойде Мехди, той няма да стори всичко сам, а ще очаква нашето 
съдействие. А пък от нас се очаква да вършим добрини така или иначе, без значение дали ще 
дочакаме Мехди или не или пък дали Мехди ще дойде или не.  

Що се касае до ‘Ӣса̄ � - той ще дойде в качеството на човек от общността на Пророка 
Мух̱аммед i, Ал ̣л̣а̄х да благослови и приветства него и семейството му. Много учени казват, че 
х̱адӣс ̱ите относно идването на ‘Ӣса̄ � достигат степента на мутеўа̄тир.  

 وَ هِ  َ� ُق دA َص  نُ الَ وَ ) ١٤٠
ً
 ر3  عَ الَ نا

ً
 ُ¥َ iْ  شَ ِ� د3  يَ نْ  مَ الَ وَ ، افا

ً
ِ ئا  ُف ال

ْ
ِ  وَ ةَ ن3 ا4سL  وَ اَب تَ كِ  ال µ َlْ َاع 

ُ ْ
  .ةِ م3  األ

140) И не вярваме на предсказатели, нито на гадатели. Нито пък на онзи, който зове към нещо 
противно на Ку̣р ̣’а ̄на и Суннета, и Иж ̱ма ̄‘та [единодушието] на общността. 

Обяснение: 
Трябва да се опитаме да сме по-обединени. Но обединението и единството не означават 

еднообразие. Трябва да се научим, че може да гледаме едно и също нещо, но да го виждаме по 
различен начин и да престанем да се делим и да вадим ножове един против други. И това важи за 
цялото човечество, а не само за мюсюлманите. 

َ رَ نَ وَ ) ١٤١
ْ

Yوالفُ وَ َص ا وَ ق�  حَ ةَ اعَ مَ ى ا ،
ً
 وَ �ْ  زَ ةَ قَ رْ ابا

ً
 ذَ عَ غا

ً
  .ابا

141) И вярваме, че ж ̱ема ̄‘ата [обединението върху справедливост] е истина и прав път, а разединението е 
отклонение [от правия път] и наказание. 

Обяснение: 

  اهللاِ ينُ دِ وَ ) ١٤٢
َ ْ
ِ ينُ  دِ وَ هُ ، وَ دٌ احِ  وَ اءِ مَ ا4س3  وَ ِض رْ  q األ

ْ
 عَ  �َ  اهللاُ اَل قَ ، مِ الَ سْ  اإل

َ
oمُ  ﴿ا

َ
ِْسـال

ْ
يَن ِعْنَد اهللاِ اإل Amإِن3 ا﴾، 

 عَ  �َ اَل قَ وَ 
َ

oَم ِديًنا ﴿ا
َ

ِْسال
ْ

  .﴾َوَرِضيُت لَُ-ُم اإل
142) И религията на Ал ̣л ̣а ̄х на земята и небето е една и тя е религията Ислям. Казва Всевишният 
Ал ̣л ̣а ̄х [по смисъл]: “Наистина религията при Ал ̣л ̣а ̄х е Ислямът. [А ̄ли ‘Имр ̣а ̄н (3): 19]” И казва 
Всевишният: “И одобрих Исляма за ваша религия. [ељ-Ма ̄’иде (5): 3]” 

Обяснение: 

١٤٣ ( Aُغلُو
ْ
  ، َوا�3ْقِصzِ َوُهَو َ\ْ;َ ال

143) И тя е между [двете крайности:] преувеличението [фанатизма, екстремизма] и небрежността 
[пропуските, невниманието],  

Обяснение: 
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  ،َو9َْ;َ ال¿3ْش{ِيِه َوا�3ْعِطيلِ ) ١٤٤
144) И между антропоморфизма [тешби ̄х] и отричането [на качествата на Ал ̣л ̣а ̄х – те‘т ̣и ̄љ], 

Обяснение: 

َقَدِر ) ١٤٥
ْ
َْ�ِ َوال ْYَو9َْ;َ ا،   

145) И между фатализма [отричане на свободната воля] и абсолютизма [отричане на предопределението, 

съдбата], 

Обяснение: 

١٤٦ ( َ
ْ

ْمِن َوا�
َ ْ
 َو9َْ;َ األ

ْ
  .ِس أ

146) И между сигурността [липсата на страх от наказанието на Ал ̣л ̣а ̄х] и отчаянието [от милостта на Ал ̣л ̣а ̄х].  

Обяснение: 

ُْن بَ ) ١٤٧ َïَهَذا ِدي¯َُنا َواْعتَِقاُدنَا َظاِهرًا َو9َاِطًنا، َوWَ َ3ن3اهُ ءُ آرi9َِي َذَكْرنَاهُ َو
3

Íَمْن َخالََف ا A�ُ اهللاِ ِمْن 
َ

oِإ .  
147) Това е нашата религия [вяра] и нашето убеждение, и външно [онова, което се вижда чрез делата] и 
вътрешно [онова, което е скрито в сърцата]. И ние се разграничаваме при Ал ̣л ̣а ̄х от всеки, който се 
възпротиви на онова, което споменахме и разяснихме.  

Обяснение: 



 146

 
Двадесет и втора глава 

 
 

 

 

Завършек и ду‘а̄’ 

 

 

 

  اتمة واm¦ءا�



 147

َا بِهِ ) ١٤٨
َ

c ْتَِم¥َ يَماِن، َو ِ
ْ

 اإل
َ

Eَ ََنا¿AَبÇُْن ي
َ
 أ

َ
oُل اَهللا َ�َعا

َ
  .َو<َْسأ

148) И се молим на Всевишният Ал ̣л ̣а ̄х да ни утвърди върху [пътя на] вярата и да ни запечата 
[живота] с нея.  

Обяснение: 

َقةِ ) ١٤٩ Aُمَتَفر
ْ
َراءِ ا4

ْ
ُمْخَتلَِفِة، َواآل

ْ
ْهَواءِ ا4

َ ْ
  .َو�َْعِصَمَنا ِمَن األ

149) И да ни предпази от различните страсти и разните [погрешните] становища.  

Обяснение: 

ُمَشبAَهِة ) ١٥٠
ْ
َمَذاِهِب ا4ر3ِدي3ِة، ِمْثَل ا4

ْ
ِيـَن َخـالَُفواَوا4

3
Íِِهْم، ِمـَن اzَْقَدر3�ِِة وََ}ـ

ْ
3�ِ�َِْة َوال ْYَْهِمي3ِة َوا ْYُمْعَ�ِلَِة َوا

ْ
 َوا4

ََماَعَة، وَ  ْYن3َة َوا Lُْن ِمْنُهْم بَ حَ ا4س َïلََة، َو
َ

ال ِعْصَمةُ ارَ الَُفوا ا4ض3
ْ
ْرِديَاُء َو9ِاهللاِ ال

َ
ٌل َوأ

3
  .ٌء، َوُهْم ِعْنَدنَا ُضال

150) И от заблудените течения като мушеббихе [антропоморфизъм], и муа‘тезиле [абсолютен 

рационализъм], и ж ̱ехмиййе [пантеизъм], и ж ̱ебриййе [фатализъм], и к ̣адериййе [абсолютизъм на свободната 

воля], и всички други като тях, които се отклониха от Суннета [пътя на Пророка i] и ж ̱ема ̄‘ата 
[обединението, болшинството, мнозинството на мюсюлманите], и се обединиха със заблудата. Ние се 
разграничаваме от тях, и според нас те са в заблуда и в грешка. И при Ал ̣л ̣а ̄х е защитата [от всяка 

грешка].  

Обяснение: 



 


