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Диалог с атеист
Въведение в диалога
Разказва се, че в Египет пристигнал човек атеист, който присъствал на сбирките на
тамошните прависти и теолози и ги разпитвал за проблемните положения, свързани с атеизма.
Някои от тях му отговаряли много неудовлетворително, а други направо му крещели и го
ругаели. И така вестта за този човек стигнала до ал-К̣а̄сим ибн Ибр̣а̄хӣм, мир нему, който по това
време се прикривал в някои от домовете в Египет. Той изпратил домакина си да го доведе при
него и той го довел. И когато влязъл при него, ал-Касим, Бог да е доволен от него, му казал:
„Разбрах, че ни се противопоставяш и разпитваш хората от вярата ни с твоите
въпроси, и се надяваш да уловиш неопитните от тях в твоите клопки, тъй като си видял
неспособността на техните учени да представят доводите на Бог и да отстоят неговата религия.
И говориш на езика на проклетия Сатана:
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И каза: Ще взема от твоите слуги определен дял!”
Атеистът каза: „При положение, че ги порицаваш и ги критикуваш, че са невежи, аз ще
те подложа на изпитание и проверка. Отговориш ли ми от тяхно име, ти си техния предводител.
Ако не – значи си същия като тях.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Питай каквото ти дойде на ум и слушай внимателно. И
бъди безпристрастен и внимавай да не престъпиш, отричайки от гордост очевидното или пък
отхвърляйки очевидните истини и доводите на здравия разум. Ще ти отговоря с помощта на
Бог, на когото се уповавам. Той ми е достатъчен и е най-прекрасният покровител.”

Доказване съществуването на Творец и възникването на света
При това атеистът каза: „Разкажи ми за доводите, сочещи съществуването и
същността на Твореца?”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Доводът за това е в думите Му в книгата Му, всемогъщ и
величествен е!
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О, хора, ако се съмнявате в съживяването, то Ние ви създадохме от земя, после от
капчица семе, после от прикачен съсирек, после от късче месо – съразмерно и несъразмерно – за да
ви обясним. И задържаме в утробите когото пожелаем до назован срок. После ви изкарваме –
кърмачета, а после да достигнете върха на силата си. И някои от вас ги стига смъртта, а други
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са върнати до най-презряната възраст – да не знаят нищо, след като са знаели. И виждаш
земята неподвижна (спокойна, притихнала), но когато изсипем водата върху нея се разтреперва и
разтваря и ражда от всяка прелестна двойка. Така е, защото Бог е действителната истина и
Той съживява мъртвите, и Той е способен на всичко! И мигът (на истината) идва без съмнение в
него, и Бог съживява онези в гробовете.1
А доводът, който се съдържа в този айет е следния – съществуването на човека като
земя, после капчица семе, после късче съсирек. Тези състояния (ха̱ л̄ ) непременно притежават
една от тези две характеристики – или са вечна изначална първопричина (ка̣ дим̄ ) или са
зависими последствия, възникнали по причина (ха̱ д̄ ис)̱ .2
Ако те са последствия, значи са от най-явните доводи за съществуването и същността
Му, защото: Първо – последствието, според (отсъждането на) разума, винаги е зависимо от своята
причина, така както написаното, според разума, е зависимо от своя писар, а поемата от поета.
Защото е невъзможно да има написано без писар, нито пък въздействие без деятел, както
според сетивата (т.е. такова нещо нито е виждано или чувано), така и според разума (нито пък е логично да
има). И второ – последствието е нещо без самостоятелно съществуване, което е получило
съществуване. При това положение за него важи едно от двете – или се е самосъздало или е
създадено от друг. И ако е самосъздадено за него също важи едно от двете – или се е
самосъздало, докато не е съществувало или се е самосъздало, докато е съществувало.
Ако се е самосъздало докато не е съществувало, то това е невъзможно, защото е
невъзможно несъществуващото да създаде себе си докато не съществува. Ако пък е създало себе
си докато е съществувало, това също е невъзможно, защото е невъзможно съществуващото да
създаде себе си, при положение, че вече съществува. Защото съществуването му премахва
нуждата от пресъздаване. И след като опровергахме това, установихме, че то е създадено от
друго нещо, което е първопричина, а не последствие. Защото ако и то беше последствие, щеше
да попадне под законите на последствията (т.е. щеше да се нуждае от друга причина, а тя от друга причина и
така до безкрай).
Ако пък тези състояния са първопричини, това също е невъзможно, защото ние самите
сме свидетели как възникват едно след друго, в един и същ обект. И ако всички те, въпреки
разликата по между им и различното време, в което настъпват, бяха първопричини, щеше
земята да е капка семе и късче месо, и кръв, и окачен съсирек, и кости, и плът, и човек
едновременно, защото първопричината не престава да съществува. И щом тези състояния не
престават да съществуват, според вече споменатото, щеше земята да е късче месо и плът, и
кости, и човек при едно и също състояние, защото тези състояния нямаше да предхождат едно
друго, защото са първопричини и защото всички те са равностойни в това отношение. Но след
като съществуването на тези състояния заедно, по едно и също време и на едно и също място, е
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В този диалог имам ал-Касим, мир нему, не ползва кураничните стихове като неоспоримо божие откровение, а като
основа за по-нататъшни разсъждения и обосновка.
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Някои ислямски теолози дефинират ка̣ дим
̄ , като вечно съществуващ, без начало и без край, в рамките на времето, а
ха̱ д̄ ис,̱ като възникнал в рамките на времето. Но тази дефиниция е проблемна първо, защото поставя Бог в рамките на
време и второ, защото за разлика от възникването на състоянията възникването на същностите, нито може да се
установи чрез възприятие, нито може да се докаже категорично от логическа гледна точка. Затова повечето теолози
дефинират ка̣ дим
̄ , като първопричината, за която няма причина, а ха̱ д̄ ис,̱ като всяко нещо, за което има причина, без
оглед на времеви зависимости. При това положение дори да допуснем, че същностите имат вечно съществуване в
рамките на времето, те не могат да бъдат първопричини, заради зависимостта им от състоянията.
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невъзможно и установихме, че земята предхожда капката семе, а капката семе предхожда
състоянията след нея, доказахме последствеността им и опровергахме първопричинността им.
А щом сме доказали последствеността, вече казахме, че всяко последствие е зависимо, според
разума, от своята причина.”
Атеистът каза: „Но ти не отрече възможността тези състояния да са последствия, но
същността (‘айн) , имам предвид тялото (жи̱ см), да е първопричина.”3
Ал-Касим, мир нему, каза: „Отричам това, тъй като никога не съм виждал тялото
отделено от тези състояния, нито пък е възможно (логически) да бъде отделено. И след като не
съм го виждал отделено от тези състояния, нито пък е възможно да бъде отделено, значи и
същността и състоянията попадат под закона на последствеността.”
Атеистът попита: „Но защо?”
Ал-Касим, мир нему, отговори: „Защото ако тя – имам предвид същността – беше
първопричина, а състоянията – последствия, то в нея щяха непрестанно да възникват
състояния. Но кажеш ли „непрестанно да възникват в нея”, си противоречиш. Защото думите
„непрестанно” противоречат на думите „да възникват”. А когато едно твърдение съдържа в себе
си утвърждението на нещо и неговото отрицание едновременно, то е противоречиво. Защото
щом те не престават да възникват в нея, ти я утвърждаваш за първопричина, в която те не
престават да възникват. Но щом това е така тя не предхожда самото възникване. Така
възникването се издига до първопричина, защото е качество на тяло, което е първопричина. Но
щом възникването е неотделимо и присъщо качество на нещо, невъзможно е това нещо да бъде
първопричина. И това противоречие е очевидно, защото то утвърждава последствието за
първопричина и първопричината за последствие.”4
Атеистът каза: „Но ти не отрече тези същности да са извършители на състоянията.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Отричам го така, както отрекох предишното ти твърдение.
Защото няма разлика между това те да са извършители, които не предхождат своите действия и
между това да са първопричини, които не предхождат последствията си. Защото извършителя
предхожда действието си и се намира преди него по същия начин, както първопричината, която
не престава да бъде предхожда последствието си, което не е било. Защото, когато се потвърди,
че действието е на извършителя, се потвърждава възникването му спрямо него. Но щом той не
предхожда действието си, ти ги събираш в едно състояние, защото действието хем е след
извършителя (по дефиниция), хем е едновременно с него (според твърдението ти). А това е явно
противоречие.”

Теория на материята и формата и на възникване на нещата едни от други
Атеистът каза: „Но аз не съм виждал нещо да възниква освен от друго нещо. А ти не
отрече нещата непрестанно да възникват едно от друго. И не отрече онова нещо, което е
основата (асл̣ – градивната материя на телата) да е първопричина?”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Отричам това най-категорично! Защото основата
Състояние – ха̱ л̄ – е всяко нещо, което се нуждае от местопребиваване за да съществува, като движение, покой, цвят,
форма и подобните на тях. А същност – ‘айн – са телата, които не се нуждаят от местопребиваване и които от своя
страна са местопребивания на състоянията.
4
Доводът е следния: Състоянията не могат да съществуват самостоятелно, а се нуждаят от същности, т.е. тела, за техни
местопребивания. От друга страна телата макар и да са високопоставени спрямо състоянията, първите също е
невъзможно да бъдат напълно абстрахирани от вторите, защото не съществуват тела, лишени от всякакви състояния. А
когато две неща са взаимно зависими, никое от тях не е причина за другото.
3
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неизбежно претърпява същите състояния и има същите образи и качества, които се намират в
производните й. Не е ли така? И ако в нея се намират същите неща, както в производните й, тя е
подчинена на същите последствия, както производните й. А ние вече разгледахме обстойно
такава ситуация.5 Отгоре на това намираме формите, цветовете, образите и качествата след като
не сме ги намирали в нея. А наличието на едно нещо (в друго) след отсъствието му (от него) е от
най-явните доводи за последствеността му (на другото).
Освен това, разкажи ми за формата (су̣ р̄ а̣ ), от каква основа е възникнала? И ако кажеш,
че тя е вечна първопричина изпадаш в противоречие, защото за нея непременно важат следните
неща.
Първо – Ако формата беше вечна, или щеше да се намира в оформеното тяло, където
се изявява, или в съставните му елементи, които наричате първична материя (хейул̄ а̄ - градивната
материя, абстрахирана от всички свойства и състояния). И ако тя беше в оформеното тяло,
несъстоятелността на твърдението ви е очевидна, защото виждаме, че то приема и други форми.
А ако беше в онова, което наричате първична материя, щеше да следва, че когато тя се изяви в
оформеното тяло, тя се е пренесла в него от нея. И кажеш ли: „Пренесла се е!” – отново
изпадаш в противоречие, защото акциденциите (‘ара̣ д)̣ не се пренасят (от една субстанция – же̱ ўхер̣ –
в друга). Освен това формата е видима чрез зрението и ако тя се пренася защо изчезва при
пренасянето, а се изявява само при престой?
И това твърдение има и друг недостатък, а той е следния. Ако тя (формата) се намира в
основата (градивната материя), а после се пренася от нея към производната й (оформеното тяло),
пренасянето й има начално и крайно местонахождение. А щом има начално и крайно
местонахождение, то онова от което се пренасят тези състояния (т.е. основата) също е
последствие.
Ако пък кажеш: „Не престава да се пренася.” – отговорът на твърдението ти е
аналогичен на изложения вече отговор на твърдението: „Не престават да се случват.”
Освен това, ако си представиш нещата групирани на две (т.е. материя и форма), когато
отделиш едното от другото, те губят (качествата на цялото) и се простират до едни граници, и
намалят (спрямо него). А когато ги събереш едно с друго, те придобиват (качествата на цялото) и се
простират до други граници и се увеличават (като такова). И когато нещо придобива качества и
се увеличава при едно състояние, а губи качества и намаля при друго състояние, то
увеличението и намалянето не са ли признак за неговата ограниченост? А щом нещо е
ограничено не е ли резултат от последствие?”6

Теория на укриването и изявата (потенциал и действителност)
Атеистът каза: „Не отрече формата на фурмата и дървото да са укрити в потенциал
(фил-ку̣ ўўа) в семето. И когато намери нещо, което му съответства да изявява в действителност
(фил-фиа‘л) формата си.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Това значи да пренебрегнем очевидното. Защото ако
изследваме частите на семето няма да открием това, което твърдиш.
И още, ако това беше възможно, щеше да е възможно в човека да се укрива формата на
5
Принципът, че основата (градивната материя) е подчинена на същите последствия като производните (телата) е
разгледан в последния абзац от глава „Пътищата за познание”.
6
Доводът е следния: Дори да допуснем, че материята и формата съществуват вечно, то взаимната им зависимост е
достатъчна да покаже, че никое от тях не е първопричина.
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свинята, магарето или кучето. И ако това беше така, човекът щеше да е човек външно (в
действителност), а куче, магаре, свиня или слон вътрешно (в потенциал). И ако ти твърдиш подобно
нещо, попадаш в категорията на софистите. Но ако желаеш ще обсъдим и тях, макар глупостта
им да е толкова очевидна за разумните хора, че да ги въздържа от коментиране на философията
им.”
Атеистът попита: „А как е възможно човекът да е човек външно (в действителност), а
куче, магаре, свиня или слон вътрешно (в потенциал)?”
Ал-Касим, мир нему, отговори: „По същия начин, както е възможно формата на
фурмата и палмата да е укрита (в потенциал) в семето.”
Атеистът каза: „Но между фурмата, палмата и семето има съответствие, а между
човека и кучето няма съответствие.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Ако беше възможно между фурмата, палмата и семето да
има съответствие, въпреки различните им форми, щеше да е възможно между човека и кучето
също да има съответствие.”
Атеистът каза: „Но когато семето премине от началната си форма (в друга), преминава
единствено във формата на палмата.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „По същия начин, когато човекът бъде разчленен до
съставните си органи е възможно да бъде куче по природа или в потенциал, или като първична
материя, според твърдението ти. И каквото и да кажеш, целейки да отличиш двете, ще получиш
същия или аналогичен отговор от моя страна.7
И още, ако формата се намираше в самата основа, същността на основата щеше да
бъде фурма, защото фурмата се отличава от другите оформени тела и се разпознава измежду тях
чрез формата си. По тази логика фурмата е основата на всички им, а това е отхвърляне на
разума, защото ако това беше така, изявата й (в действителност) в семето й щеше да е по-близка и
по-разпространена, и по-обща. И щеше да е възможно съществуването на две форми в едно.”
Атеистът каза: „Но семето е фурма, чрез потенциалната енергия на първичната
материя. Имам предвид, че когато се променя не се променя освен в дървото си, после във
фурма, после се връща към основата си, а между тях се превръща в семе.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Ако това беше така, то природата, която е основа на всичко
щеше да е фурма, чрез потенциалната енергия на първичната материя в случай, че си
материалист или пък светлината и тъмнината (щяха в основата си да са фурма) в случай, че си дуалист.
И каквато и основа да положиш, трябва според това тя да бъде фурма в потенциал, защото
когато претърпи своите промени се превръща във фурма. А това е очевидно упорстване, защото
те принуждава да твърдиш, че чистата основа е хем фурма, хем семе, хем праскова, хем
патладжан, защото при теб е допустимо пренасянето от форма във форма. Но ако твърдиш, че
законите за образите при основите са едни, а при производните й – други, ще разгледаме
изчерпателно и това твърдение, ако Бог пожелае.”8
7
Т.е. ако признакът, с чиято помощ се установява съответствието между две тела, е постепенното преминаване на
едното в другото, като израстване на семето в дърво, то същият признак може да се приложи и за две произволни тела,
като човек и куче, стига да се разградят до съставните им елементи и да се изградят повторно.
8
Основният довод против концепцията за първична материя, която притежава вътрешен потенциал, реализиращ се в
определена форма като първопричина е, че всички форми са равностойни в потенциал, а действителното
осъществяване на една от тях вместо друга изисква избор. Но този избор е невъзможен за първичната материя, защото
тя по дефиниция има еднакъв афинитет към всяка форма.
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Пътищата за познание
Атеистът каза: „Успееш ли да докажеш, че законите (важащи) за основите са (същите)
закони (важащи) и за производните ще изоставя тази философия. Защото неяснотата по този
въпрос винаги е била голям проблем за мен.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Знай, че пътищата за познание на различните неща също са
различни.
Някои от тях се узнават чрез сетивата.
И някои от тях се узнават чрез душата.
И някои от тях се узнават чрез разума.
И някои от тях се узнават чрез предположение и преценка.
Онези, които се узнават чрез сетивата имат пет различни пътища – слух, зрение,
обоняние, вкусване и осезание. Слухът е пътя на звуците и на речта. Зрението е пътя на
цветовете и образите. Вкусването е пътя на вкусовете. И осезанието е пътя на мекотата и
твърдостта.
Онези, които се узнават чрез душата са срамът, болката, радостта, тъгата, търпението,
безсилието, насладата, отвращението и подобните на тях, като въображение и други.
Онези, които се узнават чрез разума са две неща. Едното са първичните принципи и
интуитивните истини, като превъзходството на доброто, порочността на лошото,
благородството на щедростта и благодарността към благодетеля. Или като безобразието на
непризнателността към благодетеля и на злосторничеството, и подобните на тях от нещата,
които разума знае непосредствено. А другото са обосновката и разсъждението за достигане до
заключение, като познаването на Твореца, узнаването на Неговата справедливост или
несправедливост и узнаването на същността на нещата.
А онези, които се узнават чрез предположение и изчисление са отсъждане за нещо, без
категорично доказателство. А то може да познае, може и да сгреши.
Причината да обобщя за теб всичко това е да ни бъде от помощ в останалата част от
диалога ни и да бъде една от предпоставките, към които да се връщаме. Защото познаването на
всяко от изброените неща е невъзможно, освен по специфичния за него начин. И ако ти се
опиташ да го разбереш по друг начин, ще изпаднеш в голямо затруднение, подобно на онзи,
който се опитва да познае цветовете чрез ушите си или да познае вкусовете чрез очите си.
Що се отнася до състоянията на телата, пътя за тяхното познаване е чрез зрението (и
останалите сетива), а зрението на човека не възприема друго освен тела (неотделими от състоянията си).
И след като е невъзможно телата да бъдат (възприети чрез сетивата) отделно от тези състояния или
пък разума да ги възприеме и да си ги представи отделно от тях, при положение, че това е
невъзможно, установяваме, че телата (в действителност) винаги са обект на тези състояния и че
законите, които управляват основите им не са различни от законите, които управляват
производните им.”9
9
Доводът е следния: От емпирична гледна точка възприятието на материалния свят е възможно единствено чрез
сетивата, или директно, или индиректно, чрез помощта на инструменти. И цялото възприятие свидетелства, че телата са
неотделими от техните състояния, без значение какви точно са тези състояния. От рационална гледна точка,
анализирайки информацията, която получава чрез възприятието, разумът също стига до заключение, че телата са
неотделими от техните състояния. Най-малкото, което може да се посочи за пример в случая са формата и размера,
защото няма тяло без форма и размер. Което ще рече, че на колкото фини и миниатюрни елементарни частици да бъдат
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Причината за съществуване на нещата и за тяхната разруха
Атеистът каза: „Те твърдят, че причината за съществуване на нещата и за тяхната
разруха са движението на небесните сфери и орбитите на планетите. Други казват, че
причината за тях е съчетаването на двете природи, имам предвид светлината и тъмнината. И
други твърдят други различни неща.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Доводът, че твърденията им са грешни се съдържа в думите
на Бог, благословен и всевишен е:
Ìßϑãèø9$# ÉΑsŒö‘r& #’n<Î) –Štãƒ ¨Β Νà6ΖÏΒuρ 4†¯ûuθtGãƒ ¨Β Νà6ΖÏΒuρ

И някои от вас ги стига смъртта, а други са върнати до най-презряната възраст.
И в думите му:
∩∉∇∪ tβθè=É)÷ètƒ Ÿξsùr& ( È,ù=sƒø:$# ’Îû çµó¡Åe6uΖçΡ çνöÏdϑyèœΡ tΒuρ

И на когото дадем дълголетие се изражда природата му. Не проумяват ли.
И ако причината за здравето му беше онова, което споменават, човекът нямаше да
умира в детска възраст, нито пък да старее, щом причината за здравето му е налична. Освен ако
те самите не признаят възникването на причината за стареене, но тогава ще бъдат в разрез със
собствената си философия. Но кажат ли, че причините за съществуването и стареенето му са
вечни, от там следва, че той трябва да е здрав и болен едновременно, защото и двете причини са
налице. И е невъзможно и двете причини да са налице, а единият да умре в детска възраст, пък
другият да достигне до най-презряната възраст и да се изроди природата му при дълголетие.
Кълна се в живота си, това е в разрез с разума!”
Атеистът каза: „Но ако това важи за тях, по същия начин важи и за теб, когато
твърдиш, че Бог е причината за съществуване на нещата и за тяхната разруха.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Те не са еднакви. Защото ние не твърдим, че Бог е
(неизменната) причина за съществуване на нещата и за тяхната разруха (‘илла муж
̄ и̱ ба), а твърдим,
че Бог е този, който създава нещата и ги разрушава (чрез волеви избор), без каквато и да е принуда
(фа‘̄ ил мухт
̣ ар̄ )̣ . И доводът за това, че Бог, всемогъщ и величествен е, не е причина за действията
си е, че действията Му са от различен характер и с различни качества. И ако Той беше причина,
нямаше да има нещо, което да променя качествата си, защото Той, величествено е
споменаването Му, е вечен. А когато нещо вечно е причина, неговите последствия не престават
да съществуват по същия начин, по който и то не престава да съществува. Но при положение, че
нещата променят качествата си, това сочи, че Бог, всемогъщ и величествен е, не е причина, нито
е последствие.”
При това атеистът каза: „Бог да те благослови и да благослови онази, която те е
родила! Ти ми обясни това, което беше неясно за мен. Ще ти задам още някои въпроси. Ако ми
отговориш по същия начин, както и на предишните, ще се отдам (на Бог изцяло).”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Ако Му се отдадеш това е добре за теб самия. Ако не,
упорството ти с нищо няма да навреди на Бог. Питай каквото ти дойде на ум!”

разградени телата, за да се стигне до първичната материя, която ги изгражда, тези частици неизменно имат форма и
размер така, както телата, изградени от тях също имат форма и размер. Оттам принципът, че основата (градивната
материя) и производните й (телата изградени от нея) са подчинени на едни и същи закони (форма и размер). От това
следва, че градивната материя не може да е първопричина, а е зависимо последствие така, както и телата са зависими
последствия.
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Единството на създателя
Атеистът каза: „Какъв е доводът, че Творецът на света е един?”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Защото ако имаше двама или повече творци, всеки един от
двамата щеше да е жив (, съзнателен) и способен. Не е ли така? И щом всеки един от двамата е
жив и способен нямаше да е невъзможно, когато единият пожелае да създаде нещо, другият да
го възпре от създаване на същото нещо. И ако той го възпреше от това, значи първият щеше да
е безсилен. А неговото безсилие щеше да е признак за зависимостта му. Ако пък всеки от тях
възпреше другия и силите им се уравновесяха, щеше да настане разруха и никой от тях нямаше
да създаде нищо, защото и двамата щяха да са безсилни, поради неспособността си да
осъществят волята си. Но след като намираме света порядъчен, хармоничен и благоустроен,
това ни показва, че Творецът му не може да са двама, нито повече.”
Атеистът каза: „Но ти не отрече да имат договор или примирие.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Договарянето и примирието са признаци за зависимостта
на онези, които се стремят към тях. Защото те се договарят само по принуда. А принуденият
непременно е зависим.”10
Атеистът каза: „Те твърдят, че творецът на доброто никога не върши лошо и по същия
начин творецът на лошото никога не върши добро. ”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Това е оспорване на разума.”
Атеистът каза: „Как така?”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Защото от това следва, че никой никога не върши грях и че
всеки е оправдан за греховете си. А също, че никой човек не е правдив, нито лъжец, нито попада
в заблуда, нито приема напътствие. Не виждаш ли как претендират, че тяхната вяра е
правилната и че хората са длъжни да се обърнат към тяхното учение? Но ако един и същ човек
не може да е хем добър хем лош, кажи ми кого призовават към учението си? Ако кажат:
„Добрият.” – ще им отговорим, че добрият никога не попада в заблуда. А ако кажат: „Лошият.” –
ще им отговорим, че лошият никога не приема напътствие. Кажи ми тогава, кого призовават
към учението си?”11
Атеистът каза: „Кълна се в живота си, ти извличаш същината на ученията им толкова
прецизно! И пак, кълна се в живота си, това е достатъчно за да затрие тяхната неразбория. Но
те казват: „Щом на света има добро и лошо, това е признак, че те произлизат от две различни
изначални основи.””
Ал-Касим, мир нему, каза: „Съществуването на добро и лошо, го намира всеки от нас.
Но това ни сочи, че Творецът на света е един. Доводът за това е, че доброто и лошото са
последствия от извършителя на добро и извършителя на лошо. Но те самите също са
последствия и това беше обсъдено подробно. Защото изяснихме, че света, заедно с основата и
производните си, е последствие. А последствието се нуждае от причина. И ако тя е подчинена
на същите закони като него, твореца на света също е последствие и също се нуждае от причина.
И ако това е така, всеки творец също има творец и така до безкрай. А вече изяснихме, че това е
10
Ако пък договорът им е по избор, а не по принуда, възможността за противоречие между двамата остава, дори и да не
се изяви външно. А това е достатъчно за да се разбере, че или единият от тях е по-силен, или и двамата са равностойни,
както и в първия случай, макар и това да не е изразено чрез външна проява, за разлика от първия случай.
11
Доводът е, че човек или се намира под въздействието на Бога на доброто или под въздействието на Бога на лошото. В
първия случай за него е невъзможно да извърши лошо, а във втория случай за него е невъзможно да извърши добро.
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невъзможно.12
И още, разликата между доброто и лошото не е признак за тяхната изначалност,
защото разликата по между им не е по-голяма от разликата между формите и образите. А вече
казахме, че разликата им сочи към онзи, който ги е сторил различни и ги е сътворил различни.
Но ако доброто и лошото, и всички други различни неща също бяха изначални (или пък имаха
различни изначални основи), това щеше да е отхвърляне на здравия разум.
И още, ние сме свидетели, че нещо може да е добро в един аспект, а лошо в друг. И
виждаме как доброто и лошото съществуват заедно, при едно и също положение. А при
положение, че съществуват заедно, или са събрани от само себе си, или са събрани от друг. Но
да са събрани от само себе си е невъзможно, защото са противоположности, а
противоположностите не съществуват заедно от само себе си, защото сме свидетели как
убягват една на друга. Но щом това е невъзможно, значи има друг, който ги събира.
И още, ако съществуването на добро и лошо сочеше две различни изначални основи,
то съществуването на четири различни природи щеше да сочи четири различни изначални
основи. Но след като не е така, виждаме, че тази обосновка е погрешна.”

Мъдростта (целта) от сътворението на света
Атеистът попита: „След като светът не е изначален, нито е съчетание от двама, а е
творение на Изначален творец, кажи ми защо Бог е създал този свят?”
Ал-Касим, мир нему, отговори: „Тази тема е резултат от предпоставка. Ако приемеш
предпоставката ще коментираме темата, в противен случай ще коментираме самата
предпоставка.”
Атеистът попита: „А каква е тази предпоставка?”
Ал-Касим, мир нему, отговори: „Да узнаеш чрез доводи, че този свят е последствие и
че той има първопричина. После да узнаеш, че тази първопричина е една и изначална. После да
знаеш, че тя е жива, разумна (мъдра) и можеща (способна), както сама по себе си, така и в своите
действия.”
Атеистът каза: „Вече доказа, че има Творец и че Той е един. Но какъв е доводът, че
Той е жив, разумен и можещ?”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Доводът за това е, че всяко точно и съвършено действие, на
което се натъкваме не може да се извърши, освен от жив, разумен, знаещ и можещ. Но ние
виждаме, че съвършеното действие се е случило, следователно творецът му е жив, разумен,
знаещ и можещ.”
Атеистът попита: „Но ти намирал ли си разумен и способен извършител, освен
човека?”
Ал-Касим, мир нему, отговори: „Не.”
Атеистът попита: „Нима твърдиш, че той е човек?”

12
Доводът е следния: Ако приемем, че извършителят на добро и извършителят на лошо са основата за съществуване на
добро и лошо, които от своя страна са производните, то доброто и лошото са общи признаци и за основата и за
производните. Оттам следва, че тези основи не могат да са първопричини. Но ако приемем, че тези две основи
(извършителят на добро и извършителят на лошо) са последствие от други две основи (извършител на извършителя на
добро и извършител на извършителя на лошо), то доброто и лошото отново са общ признак между тях, следователно
извършителите на извършителите също не могат да са първопричини. И така до безкрай. Но това е невъзможно, а оттам
следва, че извършителя на добро и извършителя на лошо е един.
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Ал-Касим, мир нему, отговори: „Макар да не съм намирал извършител освен човека,
дори неговите действия не се случват затова че е човек, защото има хора, неспособни на
действие. А щом действията му не се случват заради самия него, има извършител, който не е
човек (и чрез когото се случват дори самите човешки действия).
Не виждаш ли, че като кажем: „Действието е неосъществимо, освен за разумен и
способен, за когото то е възможно.” – това определение обхваща всички, които отговарят на
условията му. Но след като човекът не отговаря на условията му (, защото светът не е възможно
действие за него, макар той също да е жив, разумен, знаещ и можещ), не казваме, че извършителят е човек.”
Атеистът каза: „Отговорът ти е повече от красноречив. А сега нека се върнем към
въпроса ми.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Питай!”
Атеистът попита: „Защо Бог е създал света?”
Ал-Касим, мир нему, отговори: „Казва Бог, Всеславния:
4 WξuΚtã ß|¡ômr& ö/ä3•ƒr& öΝä.uθè=ö7u‹Ï9 nο4θu‹ptø:$#uρ |Nöθyϑø9$# t,n=y{ “Ï%©!$#

Който създаде смъртта и живота за да ви изпита кой постъпва по-добре.
И казва:
Èβρß‰ç7÷èu‹Ï9 āωÎ) }§ΡM}$#uρ £Ågø:$# àMø)n=yz $tΒuρ

Не създадох джиновете и хората освен за да ми служат.
И казва:
4 çµ÷ΖÏiΒ $Yè‹ÏΗsd ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $¨Β /ä3s9 t¤‚y™uρ

И подчини от него за вас всичко на небесата и на земята.
Така Той ни известява, че ни е създал за служене и за изпитание, и за да ни изведе до
най-високите степени и най-висшите състояния.”
Атеистът попита: „А какво го е подбудило да ни създаде? Поради нужда ли създава?”
Ал-Касим, мир нему, отговори: „Що се касае до думите ти: „Какво го е подбудило?” –
това е невъзможно, защото Той не е преставал да е запознат, без пропуск или небрежност.
Затова думите: „Какво го е подбудило?” – са безсмислени, тъй като подбуждането, досещането
и припомнянето са неща, от които се нуждае невнимателният. А онзи, за когото е невъзможно
да допусне невнимателност, също е невъзможно нещо да го подбуди към друго, защото при
него няма невнимателност, нито пропуск. Доводът за това е, че невнимателността е от
признаците за зависимост, а ние доказахме, че Той е първопричината. А що се касае до думите
ти: „Поради нужда ли създава?” – нуждата също е от признаците за зависимост, а
първопричината е напълно независима.”
Атеистът попита: „А защо създава?”
Ал-Касим, мир нему, отговори: „На въпроса ти: „А защо създава?” – отговорих в
предишните две точки, където питаш: „Защо…” – а аз отговарям: „За да…””
Атеистът попита: „А каква е мъдростта от сътворението на света и сътворението на
подложените на изпитание?”
Ал-Касим, мир нему, отговори: „Мъдростта в това е, че е добрина или подбужда към
добрина. А всеки, който прави добрина или подбужда към нея е разумен, доколкото знаем.”
Атеистът попита: „А как може да е разумен онзи, който създава нещо, после му
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причинява най-различни страдания и го подлага на най-различни изпитания? Можеш ли да ми
дадеш подобен пример сред онова, на което сме свидетели?”
Ал-Касим, мир нему, отвърна: „Отговор на въпроса ти: „А как може да е разумен онзи,
който създава нещо, после му причинява най-различни страдания?” – с подобен пример сред
онова, на което сме свидетели, са страданията, които подбуждат към добро. Например
плесницата на възпитателя по ученика, вендузата и кръвопускането, и пиенето на горчиви
лекарства. Всичко то подбужда към добро, според разума. И щом сред страданията, които
наблюдаваме има такива, значи всичко от страна на Бог, всемогъщ и величествен е, като
смъртта, болестта, наказанието и подобните на тях е изпълнено с мъдрост за творението и с
благоразумие в устройването му, защото тези неща подбуждат към добро.”
Атеистът попита: „Какъв е доводът, че тези неща подбуждат към добро?”
Ал-Касим, мир нему, отговори: „Доводът е, че те са действия на разумен, а разумният
подбужда към благополучието, здравето и доброто и предупреждава за огорчението, болестта и
лошото. А който подбужда към добро е разумен, доколкото знаем.
А що се касае до въпроса ти: „Защо ги подлага на изпитания, в които повечето от тях
погиват?” – отговаряме, и няма сила освен божията, че изпитанията, заповедите и забраните на
Всеславния Бог, подбуждат към добро. И който погине, заради себе си погива, защото не е
изпълнил заповедта Му, нито се е въздържал от забраната Му. Но ако се беше въздържал от
онова, което му се забранява и беше изпълнил онова, което му се заповядва, щеше да постигне
огромен успех. Следователно той заради себе си погива, а не заради Бог, всемогъщ и
величествен е.
Пример за това, сред нещата на които сме свидетели, е разумен, сред разумните от нас,
да запаси със сребърници своите слуги и да им каже: „Търгувайте за да спечелите и не
погубвайте! И аз ще ви дам достатъчно. Но не го ли сторите ще ви накажа.” – и едни от тях му се
подчинили, а други се възпротивили. Но той няма вина за неподчинението им към него, защото
вината е само тяхна. И подбуждането им от господаря им и неговия дар са разумни постъпки,
защото той не ги приканва, освен към добро. Щом това е така, Бог също постъпва разумно чрез
своите изпитания, заповеди и забрани.”
Атеистът каза: „Но Бог знае какъв е крайния резултат, до който ще стигнат, а ние не
знаем това.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Знанието и незнанието, нито правят доброто добро, нито
лошото – лошо. Защото ако заповядването беше добро, само когато заповядващият знае дали
ще се изпълни заповедта му, по същия начин заповядването щеше да е лошо, когато
заповядващият не знае дали ще се изпълни заповедта му. Но след като заповядването на
доброто и подбуждането към него са добро сами по себе си, а не заради знанието или
незнанието на заповядващия, това ни сочи, че знанието му няма отношение към същността на
заповедта.
И още, ако изпитанието беше нещо лошо заради самото знание, нямаше да има полошо от даряването с разум. Защото неподчинението е възможно само при наличието му, а
порицанието и похвалата също се заслужават посредством него. Но след като даряването с
разум, според всички народи, и вярващите и атеистите сред тях, е добро, това сочи, че
изпитанието (на човека), сътворението (на света) и заповядването на добро също са добро, без
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значение дали (човек) се противи или подчинява.”13
Атеистът попита: „Но защо (Бог) е смесил доброто и злото, и защо едни стават богати,
а други – бедни, едни са добри, а други – зли?”
Ал-Касим, мир нему, отговори: „Този свят е свят на изпитания и премеждия, а
същността на изпитанието е именно това, Бог да създаде в човека нещо, което му тежи или да
му заповяда нещо, което е трудно за природата му, за да види дали ще се подчини или няма да се
подчини.
И ако Бог беше създал онова, което е леко за природата на човека, после му
заповядаше нещо, което му е лесно, това щеше да е удоволствие за него, а не изпитание. Но при
положение, че този свят е свят на изпитание, то правилното му устройство изисква да бъдат
смесени доброто и злото, полезното и вредното, ненавижданото и обичаното, добрите
постъпки с лошите, неприятната гледка с приятната, та да бъде наистина свят на изпитание.
Защото ако всичко в него беше приятно щеше да е свят на възнаграждението, а ако всичко в
него беше неприятно щеше да е свят на наказанието, понеже това е същността на света на
наградата и света на наказанието.
И знай, че дори причините за всичко това да бяха непонятни, нямаше да е проблем (за
хората). Защото след като дадохме довод в началото, че Той е разумен сам по себе си и в своите
действия, после дадохме довод, че всичките Му действия са разумни, това премахва нуждата да
разбираме мъдростта, заложена в тях.
Пример за това сред нещата, на които сме свидетели, ако се натъкнем на
инструментите на някой майстор и видим, че едни от тях са прави, а други – криви, едни –
големи, а други – малки, едни – твърди, а други – меки, после отсъдим, че майсторът им е
безумен, значи не сме запознати с предназначението им и го търсим на грешното място. Затова
сме длъжни да оставим предназначението на запознатите с него и да знаем, че те не правят
нищо, без определена цел, която е известна единствено на тях. И да знаем, че и кривите и
правите, и всеки останал чифт от тези инструменти е предназначен за работа, която не може да
бъде изпълнена от другите. Тогава сме потърсили предназначението на правилното място.
Разбери това и го изясни за себе си и ще видиш, че е така, както ти казвам, ако Бог пожелае!
И след като всички действия на Бог са добри или подбуждат към добро, Той,
благословен и всевишен е, е разумен във всяко свое действие, защото всичко това е добро,
според разума.
И ако кажеш: „Но защо извършва (дори) онова, което е добро, според разума?” – ще ти
отговоря: „Извършва доброто заради добрината му. И ако не извършваше доброто, според
разума, заради добрината му, нямаше да се въздържа от лошото, според разума, заради
лошотата му. А кажеш ли така, си казал много лошо!””

13
Доводът е следния: Едно действие може да бъде добро или лошо само, ако извършителят му е разумен, защото
действията на животните или въздействията на природните сили не се окачествяват като добри или лоши. По същия
начин единствено разумните хора са отговорни пред Бог по отношение на повелите му, защото децата и лудите не са
натоварени с тях. Следователно ако изпитанието беше нещо лошо, то разумът, който е причина за това изпитание, също
щеше да е нещо лошо.
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Посланичеството на пратениците и целта от законите
Атеистът каза: „Беше пределно красноречив. Но аз имам още няколко въпроса.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Питай!”
Атеистът попита: „Какъв е доводът, че Творецът има пратеник?”
Ал-Касим, мир нему, отговори: „Доводът за това е, че Творецът е мъдър и
благодетелен към творенията си. А също, според разума, благодарността към благодетеля е
задължителна. И след като според разума тя е задължителна за нас, а Бог е мъдър и благодетелен
към творенията си, от целостта на неговата благодат е да им изпрати пратеници с категорични
за разума доводи, които да им разяснят как да му бъдат благодарни. Защото начина за
благодарност към него е от нещата, които не може да определи точно нито разума, нито душата,
нито възприятието, нито предположението, макар и разума да е способен да ги разпознае.
Тогава чрез пратениците Бог им представя доводи и аргументи (недостижими за човешките сили,
чудеса), които сочат тяхната правдивост.”
Атеистът каза: „Като че ли казваш: „Законите на пратениците са недостижими за
разума.” – чрез думите си: „Те са от нещата, които не може да определи точно.”?”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Що се касае до думите ти: „Законите на пратениците са
недостижими за разума, защото (точната им) форма не се намира в него.” – аз не ти казах, че в
него не се намира формата им изобщо, а ти изтъкнах, че макар и формата им да не се намира в
него, за него е възможно да я разпознае.”
Атеистът попита: „Как така?”
Ал-Касим, мир нему, отговори: „По същия начин, както при нещата, на които сме
свидетели. Например, ако господарят нареди на слугата си да изгради постройка или да отсече
дърво, или да даде на Абдуллах, или да удари Зайд, разумът е неспособен да определи, че
господарят ще заповяда точно това. Но след като го заповяда, разумът разпознава, че
изпълнението му е добро, а изоставянето му е лошо, щом от заповедта на господаря има добри
последици и ползи за слугата. Защото разума разпознава допустимостта на всички тези неща, но
не може да определи задължителността на никое от тях, защото те имат променлив статус.
Например, вървенето към определено място може да е добро според разума, ако служи на
добра цел (и обратно). Но що се касае до нещата, които разума е способен точно да определи,
при тях вижда, че повелителят не му заповядва освен онова, което и сам определя като добро и
не му забранява освен онова, което и сам определя като лошо.”
Атеистът каза: „Разкажи ми за молитвата, постенето и останалите закони. Имат ли
база в разума, върху която да почиват?”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Да! Вече те известих за това, чрез примера с вървенето към
определено място и удрянето на Зайд, и даването на Абдуллах. Защото те нямат база в разума
повече, отколкото подчинение на заповедта на разумния.14 А целта на това е, че повелителя му
нарежда, за да види дали ще му се подчини, та да го награди за това. Още повече, когато
повелителят не се нуждае от нищо, включително онова, което заповядва, а им заповядва за да ги
изпита и да ги предразположи към действие. Защото такъв тип заповед е добра. Същото важи и
за останалите закони.”
14

Това е и същността на вярата. Тя нито е сляпо и безкритично приемане на всяка догма, нито е опит за
рационализация на всяка повеля, а се намира между тях двете. Което ще рече, че след като веднъж сме познали Бог,
изчерпвайки всеки довод, който разума може да поиска, се отдаваме на волята Му, без дори и най-малко възражение.

13

Атеистът каза: „Разкажи ми за недостижимите им доводи (чудесата на пратениците и
пророците)!”

Ал-Касим, мир нему, каза: „Те са промяна на природните закони, да не бъдат оставени
да упражняват обичайната си сила. И когато някой пратеник дойде, а хората му кажат: „Какъв е
доводът, че казваш истината?” – той отговаря: „Доводът е, че Бог ще промени действието им по
такъв и такъв начин.” Тогава те разбират, че той казва истината и не им остава друго, освен да
приемат думите му. Това е същността на всички тези доводи и по този начин се различава
пророка от лъжепророка и правдивия от лъжеца.”

Целта от смъртта и съживяването
Атеистът каза: „Имам още няколко съмнения в сърцето си, които желая да изкорениш
чрез своите хубави становища и разсъждения.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Разкажи за тях! И само на Бог те поверявам!”
Атеистът каза: „Кажи ми, защо Бог, всемогъщ и величествен е, умъртвява човека и го
превръща в земя, след като му е дал да говори най-удивителни мъдрости и го е оформил по найизумителен и превъзходен начин? И защо унищожава целия свят? Не виждаш ли, че ако човек
изгради постройка, а после я събори безцелно, нима може да бъде разумен?”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Нещата не стоят така, както си мислиш. Не виждаш ли, че
ако човек изгради постройка за зимата, а когато дойде сезонът на лятото я разгради и
преустрои за него, бива ли разумен?”
Атеистът каза: „Да?”
Ал-Касим, мир нему, попита: „Но защо?”
Атеистът отговори: „Защото онази, за зимата е негодна за лятото, по същия начин
онази, за лятото е негодна за зимата.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „По същия начин Бог, всемогъщ и величествен е, е създал
този свят и всичко в него за изпитание. И когато времето му изтече и срокът му приключи, той
го унищожава за да го съгради отново.
o_ó¡çtø:$$Î/ (#θãΖ|¡ômr& tÏ%©!$# y“Ì“øgs†uρ (#θè=ÏΗxå $yϑÎ/ (#θä↔¯≈y™r& tÏ%©!$# y“Ì“ôfu‹Ï9

За да се разплати на вършилите зло според делата им и да се разплати на вършилите
добро с още по-добро.
И това не е в разрез с поставената цел, защото целта е да се въздаде наградата и
наказанието.”
Атеистът каза: „Единството (на Бога), справедливостта (му) и пратениците (му) са
обсъдени от хората на всички народи. Но всеки се съмнява в смъртта, дали ще бъде съживен или
не? И всеки казва нещо различно по въпроса. Успееш ли да обосновеш съществуването му (на
съживяването) и да разясниш начина му, вече не ми останаха други въпроси. Тогава ще повярвам в
господаря си.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Що се касае довода за съществуването му, аз откривам, че
Бог, благословен и всевишен е, е разумен. И той е подложил на изпитание творенията си,
заповядва им и им забранява. А от тезата на отхвърлящите изпитанието следва пренебрежение
(на хората от Бог), а от пренебрежението следва, че Бог не е разумен. От това следва, че света
може сам да е своята първопричина, защото става все едно дали това изумително творение е
сътворено от неразумен или е действие, случило се без извършител. От там следва, че нещата,
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които съществуват са своята непрестанна първопричина, без да имат извършител. А това е
противоречие.
И след като това е така, следва, че Бог е разумен, а разумният не пренебрегва
творенията си. А щом не пренебрегва творенията си трябва да даде заповеди и забрани, а от там
да има подчинили се и възпротивили се. И е необходимо, според разума, да отличи
приближените от враговете си. Но ние виждаме, че приближените и враговете Му имат еднакво
положение на този свят. Защото както сред враговете Му има богати и здрави, и бедни и болни,
така е и с приближените Му. И след като положението им на този свят не се различава, а между
тях трябва да има разлика, разбираме, че има друг свят, където ще се отличат и ще бъдат
съживени, защото различните положения на този свят обхващат и приближените и враговете.
Както е посочено в думите Му, всемогъщ и величествен е:
Í‘$¤fà ø9$%x. tÉ)−Gßϑø9$# ã≅yèøgwΥ ôΘr& ÇÚö‘F{$# ’Îû tÏ‰Å¡ø ßϑø9$%x. ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# ã≅yèøgwΥ ôΘr&

Или ще сторим които вярват и правят добрини като съсипниците по земята? Или ще
сторим предпазливите като престъпниците?
Що се касае до думите ти: „Разясни ми начина му!” – Бог, всемогъщ и величествен е, е
сторил душата да бъде живот за човешкото тяло. И както земята се разтреперва от водата и се
раздвижва от растенията, така човекът чрез душата е жив и подвижен, когато едното се съчетае
с другото.”
Атеистът попита: „Но как може душата да се съчетае с тялото, след като то стане
земя?”
Ал-Касим, мир нему, каза: „А как може водата да се съчетае с неподвижната земя, (след
като тя стане) безплодна и изсъхнала?”
Атеистът каза: „Чрез дъжда, който я обсипва и потича в нея. Тогава частиците земя се
свързват с частиците вода, съгласно съответствието между тях. При това положение се
разтреперва и раздвижва.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „По същия начин душата, която бива пратена при земята,
когато се смеси и влезе в прикосновение с нея, човекът се съживява и раздвижва. Не виждаш ли
по какъв начин бе първоначалното сътворение на човека? Не знаеш ли, че той бе земя, но Бог я
събра с душата и се получи човек? Така първоначалното сътворение на човека ще те насочи към
последващото му съживяване. Не си ли чувал думите Му, всеславен е:
ΟçFΡr& !#sŒÎ*sù #Y‘$tΡ Î|Ø÷zF{$# Ìyf¤±9$# zÏiΒ /ä3s9 Ÿ≅yèy_ “Ï%©!$#

∩∠∪ íΟŠÎ=tæ @,ù=yz Èe≅ä3Î/ uθèδuρ ( ;ο§tΒ tΑ¨ρr& !$yδr't±Σr& ü“Ï%©!$# $pκÍ‹ósãƒ ö≅è%
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Кажи: Ще я съживи онзи, който я накара да израсне за първи път. Той знае за всяко
сътворяване. Който стори за вас огън от зелените дърва, а вие палите от него.”
Атеистът каза: „Но между душата и земята няма съответствие, доколкото знаем.”
Ал-Касим, мир нему, попита: „А нима знаеш за съответствие между огъня и зелените
дърва?”
Атеистът отговори: „Да! А то е, че те са съчетание между четирите елемента, един от
които е огъня.”
Ал-Касим, мир нему, каза: „Бог е най-великия! А нима между огъня и останалите три
елемента има съответствие?”
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Атеистът каза: „Не!”
Ал-Касим, мир нему, каза: „А тогава как се съчетават? И след като е възможно огънят
да се съчетава с водата, земята и въздуха без да има съответствие между тях, така и душата
може.”
При това атеистът каза: „Свидетелствам, че няма Бог освен Богът (на всяко нещо) и че
(Възхваленият) Мухаммад е пратеник на Бог, и че всичко, с което е дошъл е истина! И злощастен е
народът, който е изгубил човек, като теб!”
И той се отдаде (на Бог) и (му) се отдаде изцяло. И често посещаваше повелителя на
вярващите и техен водач ал-Касим, мир нему, и се учеше от него на божиите закони.
С това завършва диалогът. И Бог да благослови и приветства нашия повелител
Мухаммад и неговото добро и чисто семейство!
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