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Съкращения

(т)

с.а.с.

та'ала

салаллаху алайхи уа салам

Величествен е (това се казва при 
споменаването на Аллах)

Аллах да го благослови и с мир да го 
дари

а.с. алайхи/алайха ас-салам Аллах да го/я дари с мир

р. радиаллаху анху/анха,

анхума/анхум

Аллах да бъде доволен от него/нея, 
тях двамата/тях
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Предговор на преводача

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

Книгата, която държите в ръцете си, е превод от немски език.

Авторът Самир Мурад е основател и ръководител на „Немската 

Информационна Служба за Исляма“ (Deutsches Informationsdienst über den

Islam DIdI e.V.), която предлага задочно обучение по Ислям на 

немскоговорящи студенти. 

Оригиналът е издаден за пръв път на немски език през май 2007г. На 

български книгата ще бъде издадена в две части: Том І-ви и Том ІІ-ри. Том 

І-ви съдържа историите на пророците, в които българският читател ще 

разпознае познати библейски имена. 

Коран цитатите са взети от превода на Свещения Коран на български език 

от проф. д-р. Цветан Теофанов. На места бяха направени малки печатни и 

стилистични промени.

Преведох книгата с надеждата да стане повод за размисъл на българския 

читател. Благодаря на автора на книгата Самир Мурад, който не само ми 

разреши да я преведа, но и се ангажира с издаването ѝ на български 

език.

Този превод е преди всичко подарък за баща ми, който много обича 

историята и когото аз много обичам. Нека Бог да ни събере в Рая! 

Надявам се тази книга да е от полза на читателите ѝ и Аллах да я приеме 

като дело по Неговия път. О Аллах, моля те възнагради всички, които 

участваха и участват в разпространението ѝ! Амин!

Елиза Александрова
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Предговор

Благодарим на Аллах - Господаря на световете - и да бъде благословен 

пратеника на Аллах. Благодарим на Аллах, Твореца на времето и 

пространството, Първия и Последния, Господаря на деня на разплатата. 

Настоящият труд, който е проект на „Немската Информационна Служба за 

Исляма“ (Deutscher Informationsdiest über den Islam, DIdI), беше 

първоначално замислен като основа за предмета „Ислямска История“ за 

плануваните задочни курсове за обучение на DIdI. Това беше планът,

когато през август 2004 се започна работата над тази книга. Сега, след 

като курсовете вече - благодарение на Аллах - са основани, книгата 

служи в действителност като основно учебно помагало по предмета 

„Ислямска история“.

В този труд са изложени (от ислямска гледна точка) накратко и 

аналитично съществените събития в човешката история - от сътворението 

на Света до ден днешен. 

В настоящата книга са включени части от други две книги1, които би 

трябвало да присъстват в една историческа книга. Частите от тези книги

са:

1) Предислямският период на турците (от Рами Мурад)

2) Народите на Балкана през Османската империя (от Рами Мурад)

3) Някои мюсюлмански малцинства по света и как Ислямът е дошъл в 

тези страни (от Самир Мурад)

4) Завземането на Константинопол (от Рами Мурад)

5) Разпространяването на да`уата (покана към Исляма) по времето на 

умаядите (от Рами Мурад)

Подглавата за предислямския период на арабите е взета от Рашид Фукс-

Абдуллах, който ми изпрати необходимия материал. Аллах да го 

възнагради. 

1 Тези са: Самир Мурад, „Въведение във взаимоотношенията между мюсюлмани и 

немюсюлмани” (н. ез.: „Einführung in das Verhältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen“)
u Рами Мурад, „Мултирелигиозно общество и интеграция в Османската Империя” (н. ез.: 
„Multireligiöse Gesellschaft und Integration im Osmanischen Reich“).
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Събраната в табели биография на пророка е дело на Мартин Буш и жена 

му Хава Буш, при което източниците са анализирани от жена ми -

Рула Мурад. Главата за кръстоносните походи също е съставена от нея. 

Източник тук е класическият исторически труд на Ибн Ал-Атир, който е 

бил жив по времето на кръстоносните походи. На това място искам да ѝ

благодаря за това, че, въпреки заетостта си с домакинството и 

възпитанието на петте ни деца, се зае с тази задача. Бог да я възнагради 

за това дело с Рая и да го приеме от нея като предаване на знания, което 

ще увеличи добрите ѝ дела и след смъртта ѝ.

Главата за Андалусия е част от един английски текст от Аршад Гамид, 

който е преведен от Хишам Абул Ола на немски език и който беше част от 

петъчната проповед в университета в Карлсруе, Германия, през януари 

2007г.

Нека Бог да възнагради всички, които участваха в съставянето на тази 

книга и да увеличи добрите им дела дори след смъртта им, когато хората 

ще продължават да имат полза от този труд. И нека Бог да ни даде чрез 

това четиво по-широка и по-обширна представа за събитията на този 

Свят.

Аллах е Милостивият и на Него се доверявам. Нека Аллах да е милостив 

към родителите ми, които са ме изгледали от дете. Нека Аллах да ги дари 

с Рая.

Карлсруе, Май 2007г.

Самир Мурад
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Преглед

Този труд представлява едно кратко аналитично изложение (от ислямска 

гледна точка) на съществените събития в цялата човешка история - от 

сътворението на Света до ден днешен: 

 Представени са истории на пророци, при което повечето предания са 
от Ибн Катир. Историите на пророците са част от Ислямската 
История, понеже Ислямът е религията на отдаването на Божията 
воля, т.е. религията на всички Божии пророци и пратеници от 
времето на Адам (мир нему). От тази гледна точка Ислямът не се е 
променил в трите си основни твърдения, с които са идвали всички 
пратеници (Аллах да ги дари с мир) - всички пророци са подканвали 
хората към:

1. Служете само на Единния Бог
2. Отвъдното съществува - Рая и Ада, където хората ще бъдат 

наградени или наказани.
3. Вършете добрини!
Към отделните глави често са добавени поуки. Някои от тях са 

взети от [Суайдан].

 На кратко е представено предислямското време на турците и на 
арабите - два народа, болшинството от които по-късно приели 
Исляма. Частта за предислямското време на турците е взета от [Рами 
Мурад], а тази на арабите от [Фукс-Абдуллах].

 Анализирани са политическите фази от историята на ислямския свят 
още от времето на пророка Мухаммед (с.а.с.): почтен халифат -
умаядски халифат - абасидски халифат - времето на кръстоносните 
походи - Андалусия - мамелуките - османската империя. За тази част 
са използвани между другото [Табари], [Ибн ал-Атир], [Ибн Катир -
История], [Шакир] и [Рами Мурад].

 Общественият живот на мюсюлманското общество и цивилизация се 
разглежда от следните перспективи:

o Общи белези на мюсюлманското общество в сравнение с 
другите общества

o Състав на мюсюлманското общество от социално-
икономическа гледна точка

o Взаимоотношения и съвместен живот на различните 
етнически групи в халифата

o Съвместен живот между мюсюлмани и друговерци в едно 
управлявано от мюсюлманите общество

o Ролята на мъжете и жените в мюсюлманското общество. Ще 
бъде разгледана ролята на мюсюлманката в ранния период 
на Исляма. Ранният период на Исляма се взима като 
препоръка и за днес, защото пророкът (с.а.с.) е казал:
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„Най-доброто поколение е това, в което съм аз, след 

това второто, след това третото.“ 2

.“مث الثالث.مث الثاين.القرن الذي أنا فيه„أي الناس خري؟ قال :ليه وسلمسأل رجل النيب صلى اهللا ع:قالت.عن عائشة

 Мюсюлманската умма (общност) като пазител и носител на Божието 
послание. Задачи на уммата: изграждането на едно ислямско 
общество - запазване и защитаване на Исляма и на мюсюлманите -
разпространяването на посланието на Исляма.
Винаги е имало задачи, които мюсюлманската умма е трябвало да 

разреши. Например в първите 3 века след пророка (с.а.с.) една от 

главните задачи на уммата е била да предостави на идните 

поколения в сигурна форма изказванията на пратеника на Аллах 

(с.а.с.). Цели поколения от учени като имам Малик, Ахмад ибн 

Ханбал, Бухари и Муслим са се заели с тази задача. Джихадът е 

бил също така тогава основна задача за постигане на религиозна 

свобода по Света. В днешно време има между другото също така 

две големи задачи за мюсюлманската умма: 

1. Разпространението на посланието на Исляма с добра дума и с 
помощта на различни медии, тъй като с помощта на 
различните медии в днешно време може да се достигне до 
голяма част от хората без да има недостижими граници като 
в миналото, когато Европа е била разделена на мюсюлманска 
и немюсюлманска територия, във втората от които повечето 
хора са нямали ни най-малка възможност да научат нещо за 
Исляма и където не е съществувала религиозна свобода.

2. Мюсюлманите в мюсюлманския свят имат за задача да 
създадат отново една справедлива ислямска власт на 
мюсюлманска земя, чиито закони са в консенсус с Корана и
със Сунната. За да се разреши тази втора задача, трябва да 
се отстрани например национализмът, за да може 
мюсюлманите отново да се обединят. Пророкът (с.а.с.) е 
казал във връзка с национализма: „Оставете го. Той мирише 
ужасно.“3

2 Предадено от Бухари (2652 и др.) и Муслим (2536 и др.). Арабската дума „карн“

(поколение) може да означава и „век“.
3  Предадено от Бухари (4905).
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1 Смисълът на това, да се занимаваме с историята

Историята е нужна, за да се поучим от това, което са правели тези преди 

нас и от това, какъв е бил резултатът от делата им. Човекът си е останал 

от самото начало почти същия. Променило се е единствено състоянието на 

човечеството.

Начина, по който Аллах се държи с хората, също не се е променил в 

своята същност:

„Такъв бе обичаят на Аллах и 
спрямо отминалите преди, и не ще 
откриеш ти промяна в обичая на 
Аллах.“ [Коран 33:62]

      

Ако човек се занимава с историята и я записва, то тогава той осъзнава по 

един особен начин преходността на собственото си съществувание. 

Изпитания, на които Аллах ни подлага и които ни изглеждат на пръв 

поглед трудни, губят непреодолимостта си, ако се замислим над това, че 

това време на изпитание не би заело и един ред в някоя историческа 

книга. Става ни ясно, че, колкото и да са хубави и продължителни 

земните радости, те имат край. Това се забелязва особено, когато се 

замислим над датите на смъртта на важни исторически личности. И

тогава, в момента на смъртта е важно какви добри дела сме събрали през 

краткия си живот - като влог за предстоящия ден на разплатата.





11

2 История на Божиите пратеници

2.1 Достоверност на източниците и използване на 
познатите в българския език имена на пророците

Основна литература за тази глава е книгата „Истории на пророците“ от 

Ибн Катир. От този анализиращ източниците труд са взети и изложени тук 

по-голямата част от достоверните предания. Аллах да е милостив към Ибн 

Катир и към Саид ал-Араби, който е анализирал веригата от разказвачи

на преданията и ги е класифицирал на сахих (здрави), хасан (добри),

даиф (слаби) и т.н. Винаги или почти винаги Саид ал-Араби е посочвал и 

причината за това, защо нпр. някоя верига на предание е слаба. Оказа се, 

че голяма част от преданията използвани в „Истории на пророците“ (Касас 

Ал-анбия) от Ибн Катир са слаби (араб. ез.: даиф).

Понякога тук са използвани и слаби предания, но това по принцип е 

посочено. Такива са случаите, когато, за да се осъществи връзката в 

текста, нямаше сахих предание на лице. Ако някъде е написано само 

„Табари предава“, тогава не се има непременно някое сахих предание

предвид. Съдържанието на такива слаби предания е взето по принцип от 

доклади на юдеи и християни, т. нар. „исраилият“. На мюсюлманите е 

позволено да използват тези източници, докато те не противоречат на 

сигурните ислямски източници.

Често са използвани директно [Табари] и [Аскалани] коментарите към

Сахих Бухари. Това не беше трудно, понеже Саид ал-Араби е посочвал 

номерата на хадисите, които Ибн Катир е използвал, в оригиналните 

източници като Бухари, Муслим, Тирмиди и др.

По принцип хадисите са класифицирани като сахих (силен), даиф (слаб) и 

т.н. Ако няма посочено нещо друго, то класификацията е от Саид ал-

Араби.

На много от читателите сигурно им е ясно, но за по-сигурно ще го 

споменем: Ако някое предание е предадено от някой от двамата хадис 

учени - Бухари и Муслим - то тогава се подразбира, че то е сигурно, 

защото техните сахих произведения съдържат само автентични, „силни“

(араб. ез.: сахих) предания. Бухари е автор и на други произведения, но с 

фразата „предадено от Бухари“ се има предвид винаги неговата сахих 

творба.
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Що се отнася до имената на пророците и историческите лица, са 

използвани по възможност познатите от Стария Завет на Библията имена. 

Причината е следната: 1. Текстовете на Библията представляват в 

повечето случаи слаби или измислени предания, но имената отговарят по 

принцип на ислямските източници; 2. Няма смисъл да се използват 

арабските имена така както те се срещат в ислямските източници, защото 

имената са от староеврейски и асирийски произход; 3. Чрез познатите в 

българския език имена за читателите с християнски произход ще бъде по-

лесно да разпознаят пророците, които вече познават от Библията. 

Въпреки всичко ще бъде посочено и арабското име - често в скоби - за да 

се улесни разпознаването и на читатели, които разбират арабски език.

2.2 Разрешението да се предават т. нар. „исраилият“
(предания на юдеите и християните), ако те със 
сигурност не са грешни или не противоречат на 
Исляма.

Освен Корана и Сунната в тази глава ще бъдат посочени също предания 

от юдеите (т.нар. израилски предания; араб. ез.: исраилият). Пророкът 

(с.а.с.) е казал: 

كُمزِلَ إِلَيا أُنما ونزِلَ إِلَيا أُنمو ا بِاللَّهنقُولُوا آمو موهكَذِّبلَا تابِ وتلَ الْكقُوا أَهدصلَا ت

„Не смятайте за истина това, което казват хората на писанието, но 
и не казвайте, че е лъжа, а казвайте: „Вярваме в низпосланото на 
нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и 
същ. Ние сме Нему отдадени. [29:46]““4

И така сподвижниците на пророка (Аллах да е доволен от тях) взимали 

някои неща от историите от хората на писанието, ако това нямало нищо 

общо с акидата (ислямските основи на вярата) и със законовите наредби.

Пророкът (с.а.с.) е казал: 

لَيع كَذَب نمو جرلَا حيلَ وائرنِي إِسب نثُوا عدحةً وآي لَوي ونوا علِّغارِبالن نم هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم 

4 Предадено от Бухари (7362).



Началото на сътворението на света

13

„Предавайте от мен, дори и да е само една строфа от Корана; и 

разказвайте от народа на Израил без опасение. И който измисли за 

мен нарочно една лъжа, той да заеме мястото си в огъня на ада!“5

Това означава: Разказвайте от народа на Израил, освен ако не мислите, 

че е лъжа.6 Повечето от тези израилски предания идват от 4 човека -

мюсюлмани, които приели Исляма в самото начало, но преди това са били 

от хората на писанието и са познавали юдео-християнските източници: 

Абдуллах ибн Салам, Кааб ал-Ахбар, Вахб ибн Мунаббих и Абдулмалик 

ибн Джурайдж. Най-ученият и най-добрият от тях бил Абдуллах ибн 

Салам, един от сахабите и бивш юдейски учен, който юдейските учени

мразели след като приел Исляма, заради знанията му по въпроса за 

знаците, които предсказват очаквания пророк, който той ясно разпознал в 

Мухаммад (с.а.с.).

2.3 Началото на сътворението на света

Табари предава: Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал в следното сахих 

предание: 

أكتب، فجرى يف تلك الساعة مبا هو كائن :هإن أول ما خلق اهللا القلم فقال ل

„Първото нещо, което Аллах е създал е перото (араб. ез.: ал-

калам)7. След това Той му казал: „Пиши“ и то записало всичко, 

което ще се случи.“8

5 Предадено от Бухари.
6 Из: Мана ал-Каттан - изследователски труд в областта на науката за Корана (араб. ез.: 

Мабахит фи улум ал Коран).
7 С това се има предвид молива на "дъската на предопределението" (араб. eз.: Ал-лауху-л-

махфуд).

АЛ-ЛАУХУ-МАХФУД: Запазената дъска; спомената в Корана (85:22) като оригиналния 
текст на Корана в небето. (Из: Малък речник на Исляма от Ахмад фон Денффер).

8 [Табари], стр.17; В [Табари], стр.17 е посочена веригата на разказвачите на преданието, 
която в превода тук не е посочена. Табари споменава, че това е едно здраво (араб. ез.: 
сахих) предание.

В своя исторически труд Табари предава хадисите най-често с пълната верига разказвачи, 
но често обаче не споменава, дали става въпрос за здрава или слаба верига. Той като 
всеки осведомен учен и други като него са в състояние сами да разпознаят дали веригата 
е слаба или здрава. Но за незапознати с "науката на мъжете" (науката, която установява, 
кой от разказвачите е надежден и кой не) това обаче е трудно. Тъй като в този труд се 
цели използването по възможност само на здрави и добри предания, веригите от 
разказвачи на преданията ще бъдат изследвани. 
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Табари предава: След като Аллах създал перото и му заповядал, да 

запише всичко, което ще се случи до съдния ден, създал меките облаци 

(араб. ез.: гамам), които Аллах споменава в Корана: 

Нима очакват само Аллах и 

ангелите да дойдат при тях в 

сенките на облаците (араб. ез.: 

гамам)? А делото е отсъдено и 

при Аллах ще бъдат върнати 

делата... [2:210]

        

             

  

Това се случило преди Той да създаде трона Си. Това казва пратеникът на 

Аллах (с.а.с.).9

2.3.1 Иблис и неговото дело

Табари предава10 в едно предание11, което се приписва на Ибн Аббас12, че 

той казал:

„Иблис принадлежал към една група ангели, които се наричат джинн и 

които са създадени от огън (араб. ез.: нар ас-самум). Името му било 

„пазачът“, и той бил един от чиновниците за рая. Всички ангели, освен 

тази група от тях - джиновете – са създадени от светлина. Джиновете, 

които са споменати в Корана, са създадени от пламъци (араб. ез.: маридж 

мин нар). Човекът бил създаден от пръст. Първите, които обитавали 

земята били джиновете. Те причинявали беди и проливали кръв и се 

убивали помежду си. Тогава Аллах им изпратил Иблис с тази група 

джинове, която била сред ангелите. Иблис и другите ги преследвали и ги 

9 [Табари], стр. 19.
10 [Табари], стр. 33.
11 Преданието не е здраво (араб. ез.: сахих), тъй като Табари разказва, че Дъхак предава от 

Ибн Аббас; между тях обаче липсва един човек във веригата, който не е споменат; освен 
това не е безспорно дали може да се има доверие на Дъхак [Каттан]. И така веригата на 
преданието е 1. прекъсната и 2. не включва само надеждни разказвачи, което са две 
причини от общо 5, за да може едно предание да се класифицира като здраво.

12 Ибн Абас е братовчед на пратеника на Аллах (с.а.с.) и наричан "тълкувателя на Корана".
Ако едно сигурно предание, произхожда от Ибн Абас (р.) и съдържа нещо, което не би 
могло да е негово собствено мнение, то той или го е чул от пророка (с.а.с.), или става 
въпрос за предание от т. нар. "исраилият", за което е преценил, че е уместно да го 
разкаже. И така, ако такова предание произхожда от Ибн Абас, не може да се каже със 
сигурност дали става въпрос за хадис от пророка (с.а.с.), понеже Ибн Абас не споменава 
ясно това, или дали става въпрос за едно от израилските предания, което е получил 
например от Абдуллах ибн Селам или други.
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убивали, докато ги прогонили до островите и до границите на планините.

След като Иблис направил това станал арогантен и надменен и казал: 

„Направих нещо, което никой до сега не е правил.“ Аллах видял, какво се 

крие в сърцето му, но ангелите, които били с Иблис, не видели.“ Тази 

случка за причиняването на беди и проливането на кръв се посочва и в 

Корана:

И когато твоят Господ рече на 

ангелите: „Ще създам на земята 

наместник.“  рекоха: „Нима ще 

създадеш там някой, който ще 

сее по нея развала и ще лее 

кърви, докато ние Те славим с 

възхвала и възнасяме Твоята 

святост?“ Рече: „Знам, каквото 

вие не знаете.“

[2:30]

           

      

        

        



2.3.1.1 Поука

Въпреки че горепосоченото предание от Табари не е сахих, то е един 

предупреждаващ пример за това, как по принцип се стига до положението 

човек да стане високомерен и накрая да влезне в огъня на Ада, както в 

случая с Иблис.

Ако човек направи нещо голямо и препише сам на себе си успеха, а не на 

Аллах, то той става себелюбив и смята самия себе си за невероятен. Ако 

човек не е внимателен и не пречисти сърцето си, тази болест се разраства 

до заслепяване (араб. ез.: гурур); тоест той намира всичко, което прави 

за добро и всичко, което правят останалите за лошо. Ако и тогава той не 

се погрижи да излекува болестта на сърцето си, то тя ще се превърне 

накрая във високомерие (араб. ез.: кибр) и така той ще си мисли, че е по-

добър от другите.13

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: „Този, който има една трошичка 

високомерие (араб. ез.: кибр) в сърцето си, няма да влезне в Рая.“

13 Виж [Нух], главата за себелюбие (араб. ез.: уджб), заслепяване (араб. ез.: гурур) и 
високомерие (араб. ез.: кибр).
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И така мюсюлманинът трябва да избягва да мисли „Аз-ориентирано“,

защото първият, които използвал думата „аз“ е бил Иблис, както го 

цитира Аллах в Корана: „Рече [Иблис]: „Аз го превъзхождам. Ти ме 

сътвори от огън, а него сътвори от глина.““ [7:12]

В този аят от Корана се вижда и още нещо. Иблис казва: „Аз съм по-добър 

от Адам, защото мен си създал от това, а него от друго.“ Това е точно 

както днес, когато някой си мисли, че е по-добър от другия, понеже 

произлиза от един определен народ, а другия не. Ако някой има такова 

прекалено силно национално чувство, то той подражава в действителност 

на дявола. Веднъж като избухнал спор измежду сподвижниците на 

пророка и било казано: „Ние сме тези, а те са онези...“, пророкът (с.а.с.) 

казал: „Мотото на джахилията? Оставете го (този национализъм)... той 

мирише лошо.“14

От преданията на Табари и аята в Корана [7:12] се вижда и нещо друго: 

Болестта била в сърцето на Иблис, но в началото не се е виждала. Едва 

когато Аллах му заповядал да коленичи пред Адам, тя се показала на яве; 

тогава когато Иблис ясно заявява, какво е в сърцето му: „Аз го 

превъзхождам.“ [7:12]

И така като мюсюлмани трябва да изпитаме добре сърцето си, защото 

греховете, които вършим, не идват от само себе си, а са резултат от 

състоянието на собственото ни сърце. И Аллах знае най-добре.

14 Предадено от Бухари (4905).
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2.4 Адам (мир нему)

Аллах казва:

И когато твоят Господ рече на 

ангелите: „Ще създам на земята 

наместник.“  рекоха: „Нима ще 

създадеш там някой, който ще сее 

по нея развала и ще лее кърви, 

докато ние Те славим с възхвала и 

възнасяме Твоята святост?“ Рече: 

„Знам, каквото вие не знаете.“

[2:30]

И научи Той Адам на имената на 

всички [неща], после ги 

представи на ангелите и рече: 

„Съобщете ми имената на тези 

[неща], ако говорите истината!“

[2:31]

Рекоха: „Пречист си Ти! Нямаме 

друго знание, освен това, на което 

Ти ни научи. Ти си Всезнаещия, 

Премъдрия.“ [2:32]

Рече: „О, Адам, съобщи им 

имената!“ И когато им съобщи 

имената, каза: „Не ви ли рекох, че 

знам неведомото на небесата и на 

земята, и знам какво разкривате и 

какво потулвате?“ [2:33]

И когато рекохме на ангелите: 

„Поклонете се на Адам!“, те се 

поклониха, освен Иблис. 

Възпротиви се той, възгордя се и 

стана един от неверниците. [2:34]

И рекохме: „О, Адам, пребивавай с 

жена си в Рая и яжте оттам в 

доволство, откъдето пожелаете, 

но не приближавайте до онова 
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дърво, та да не станете 

угнетители!“ [2:35]

А сатаната ги подмами да се

подхлъзнат и ги извади от Рая, 

където бяха. И казахме: 

„Напуснете - врагове един на 

друг! За вас на земята има 

пребивание и ползване до време.“

[2:36]

И получи Адам слова от своя 

Господ, и Той прие покаянието му. 

Той е Приемащия покаянието, 

Милосърдния. [2:37]

Казахме: „Напуснете оттук всички! 

И дойде ли при вас напътствие от 

Мен, за онези, които последват 

Моето напътствие, не ще има 

страх и не ще скърбят.

[2:38]

А които не вярват и взимат за 

лъжа Нашите знамения, тези са 

обитателите на Огъня, там ще 

пребивават вечно.“ [2:39]

      

      

          

        

         

         

       

           

     

       

        

    

Аллах казва в [15:26-29]:

И сътворихме човека от

изсъхнала глина, от менлива 

кал. [15:26]

А джиновете сътворихме от 

пламъка на огъня преди. 

[15:27]

          

        

  

Твоят Господ каза на 

ангелите: „Аз ще сътворя 

човек от изсъхнала глина, 

от менлива кал. [15:28]
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И когато го сътворя и му 

вдъхна от Своя дух, 

поклонете се пред него!“

[15:29]

       

Аиша (р.) разказва, че пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

 نانُّ مالْج قلخورٍ ون نكَةُ ملَائالْم قَتلخلَكُم فصا ومم مآد قلخارٍ ون نارِجٍ مم

„Ангелите са създадени от светлина, джиновете от безпушечен 
пламък от огън15, а Адам така, както ви беше описано.“16

Аллах казва:

И сътвори Той джиновете от
пламъка на огъня. [55:15]   

Пророкът (с.а.с.) е казал:

 رمالْأَح مهناَء مضِ جرِ الْأَرلَى قَدع مو آدناَء بضِ فَجيعِ الْأَرمج نا مهضقَب ةضقَب نم مآد لَقخ إِنَّ اللَّه

هالسو كذَل نيبو دوالْأَسو ضيالْأَبوكذَل نيبو بالطَّيبِيثُ والْخنُ وزالْحلُ و

„Аллах създал Адам от една шепа пръст, която се състояла от 

съставките на цялата земя. И така са създадени децата на Адам -

хората, съответстващи на различните съставки на пръстта. И така

сред хората има червени и бели и черни и такива (чийто цвят на 

кожата е) между това. И така има добри и лоши хора и такива, 

които са между това..“17

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

ه فَحمد اللَّه بِإِذْنِه فَقَالَ لَه ربه يرحمك اللَّه يا لَما خلَق اللَّه آدم ونفَخ فيه الروح عطَس فَقَالَ الْحمد للَّ

آدم اذْهب إِلَى أُولَئك الْملَائكَة إِلَى ملَإٍ منهم جلُوسٍ فَقُلْ السلَام علَيكُم قَالُوا وعلَيك السلَام ورحمةُ 

هبإِلَى ر عجر ثُم ا اللَّهمهأَي رتاخ انتوضقْبم اهديو لَه فَقَالَ اللَّه مهنيب نِيكةُ بيحتو كتيحت هذفَقَالَ إِنَّ ه 

15 Араб. ез.: маридж: "огън, който е смесен със запален въздух".
16 Предадено от Муслим (4/2996).
17 Сахих хадис, предаден също така и от Ахмад, Абу Дауд (4693), Тирмиди (2955), Ал-Хаким, 

Байхаки. Из: [Ибн Катир], №. 35 (стр. 49).
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ذُرو ما آديها فَإِذَا فطَهسب كَةٌ ثُماربم نيمي يبر يدا يلْتكي وبر نيمي ترتقَالَ اخ ئْتش فَقَالَ أَي هتي

 أَو مهؤولٌ أَضجر يهِمفَإِذَا ف هينيع نيب هرمع وبكْتم انسفَإِذَا كُلُّ إِن كتيلَاِء ذُرؤلَاِء فَقَالَ هؤا هم بر

كَت قَد داود كنذَا ابذَا قَالَ هه نم با رقَالَ ي هِمئوأَض ني مف هزِد با رةً قَالَ ينس نيعبأَر رمع لَه تب

 ذَاكو تةً قَالَ أَننس نيترِي سمع نم لَه لْتعج ي قَدفَإِن بر قَالَ أَي لَه تبي كَتالَّذ قَالَ ذَاك رِهمع

ثُم اَء اللَّها شةَ منالْج نكأُس قَالَ ثُم فَقَالَ لَه توالْم لَكم اهقَالَ فَأَت فِْسهنل دعي ما فَكَانَ آدهنبِطَ مأُه 

 تدحفَج دحةً فَجنس نيتس داود نِكابل لْتعج كنلَكلَى وقَالَ ب ةنس ي أَلْفل بكُت قَد لْتجع قَد مآد

ِسينو هتيذُرودهالشابِ وتبِالْك رأُم ذئموي نقَالَ فَم هتيذُر تِسيفَن 

„Когато Аллах създал Адам и му вдъхнал душата, той кихнал. При 

това казал: „Хвала на Аллах (араб. алхамдулиллах).“ Така той 

възхвалил Аллах с Неговото позволение. Господарят Му му казал: 

„Аллах да е милостив с теб Адам. Отиди до тези изискани от 

благородните из ангелите, които седят там и ги поздрави.“ Тогава 

той им казал: „Мирът да е с вас (араб. ез.: ас-саламу алейкум)“, на 

което те отговорили: „И с теб да бъде мир и милосърдието на 

Аллах (араб. ез.: уа алейка-с-салам уа рахматуллахи уа 

баракатуху).“ След това се върнал обратно до Господаря си, при 

което Той казал: „Това е твоят поздрав и поздравът на децата ти 

помежду им.“ Аллах казал, при което ръцете му били затворени: 

„Избери една от двете“, тогава той казал: „Избирам дясната, и 

двете ръце на моя Господар са десни, благословени.“ Тогава Той 

ги протегнал и в тях се намирали Адам и потомството му. Адам 

казал: „О Господарю мой, кои са тези?“ Той отговорил: „Това е 

потомството ти.“ И при всеки един човек между двете му очи била 

изписана предопределената му възраст. Между тях се намирал 

един мъж - най-сияещият от всички или един от най-сияещите. 

Адам казал: „О, Господарю мой... кой е този?“ Аллах казал: „Това е 

синът ти Давид18 и аз предопределих възрастта му на 40 години.“

Адам казал: „О, Господарю мой, дай му повече години живот.“

Тогава Аллах казал: „Това е, което е предопределено за него.“

18 Давид (а.с.), бащата на Соломон (а.с.).
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Тогава Адам казал: Аз му подарявам 60 години от моите собствени 

години на живот.“ Аллах казал: „Както искаш.“ След това той 

живял в Рая толкова дълго, колкото Аллах искал, преди да 

трябвало да го напусне. Докато живял, Адам броил годините си. 

Накрая дошъл ангела на смъртта при него. Адам му казал: „Дошъл 

си по-рано. На мен ми бяха предписани 1000 години.“ Ангелът на 

смъртта отговорил: „Вярно е. Но ти даде от тях на сина ти Давид 60 

години.“ Адам оспорил това и така потомците му станали такива, 

които оспорват (нещо). И той забравил (че е дал на Давид 60 

години), и така потомците му станали от тези, които забравят 

(нещо). От този ден нататък било прието договорите19 да се правят 

в писмена форма и в присъствието на свидетели20.“ 21

Ибн Катир казва: Учените са на различно мнение по въпроса, колко дълго 

е останал Адам в Рая.

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал, че „Адам е бил създаден в 

последните часове на петъка.“22

2.4.1 Външността на Адам (а.с.)

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) казал: 

عمتفَاس كَةلَائالْم نم كلَى أُولَئع لِّمفَس بقَالَ اذْه ا ثُماعرونَ ذتس طُولُهو مآد اللَّه لَقخ كونيحا يم 

تحيتك وتحيةُ ذُريتك فَقَالَ السلَام علَيكُم فَقَالُوا السلَام علَيك ورحمةُ اللَّه فَزادوه ورحمةُ اللَّه فَكُلُّ 

تح قُصني لْقلْ الْخزي فَلَم مآد ةورلَى صةَ عنلُ الْجخدي نى الْآنَم

„Аллах създал Адам така, че да е 60 лакътя дълъг. [...] Всеки, 

който влиза в Рая, прилича по външност на Адам. И хората 

(създанията) стават до ден днешен все по-малки.“ 23

19 Виж [Мубаракфури].
20 В един слаб (араб. ез.: даиф) хадис, предаден от Ахмад, се казва за пророка (с.а.с.), че 

Аллах е направил писмен договор и взел ангелите като свидетели, когато Адам (а.с.) дал 
от годините си живот на Давид (а.с.). В продължението на хадиса се казва: "...той го 
оспорил. След това Аллах извадил (тогава направения) писмен договор и така му 
показал доказателството."

21 Предадено от Тирмиди (3368), Ибн Хиббан, и др. Този текст е от Тирмиди. Тирмиди казва, 
че е хасан гариб хадис. Класификация от [Ибн Катир] №. 45: Това е сахих хадис.

22 Предадено от Муслим (H 2789 = 7054) и други.
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2.4.2 Иблис – дявола - става враг на Бог и изкусител на хората 

Аллах казва:

Твоят Господ рече на ангелите: „Ще 

сътворя Аз човек от глина. [38:71]

И когато го завърша, и му вдъхна от 

Своя дух, сведете чела до земята 

пред него!“ [38:72]

И се поклониха ангелите всички 

вкупом, [38:73]

освен Иблис. Той се възгордя и 

стана от неверниците. [38:74]

Рече [Аллах]: „О, Иблис, какво ти 

попречи да се поклониш на онова, 

което сътворих със Своите Ръце? 

Възгордя ли се, или си 

високопоставен?“ [38:75]

Рече: „Аз съм по-добър от него. Мен 

Ти сътвори от огън, а него сътвори 

от глина.“ [38:76]

Рече: „Тогава излез от Рая! Ти си 

прокуден. [38:77]

И над теб ще тегне Моето проклятие 

до Съдния ден.“ [38:78]

Рече: „Господи, дай ми отсрочка до 

Деня, когато ще бъдат възкресени!“

[38:79]

Рече: „Ще си сред отсрочените

[38:80]

до определения Ден.“ [38:81]

Рече [Иблис]: „Кълна се в Твоята 

мощ, аз непременно ще ги 

         

      

    

        

        

     

        

     

       

     

       

     

        

       

         

23 Предадено от Бухари (3326) и Муслим (2841).
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изкушавам всички, [38:82]

освен Твоите предани раби сред 

тях.“ [38:83]

Рече [Аллах]: „Истина е, само

истината казвам [38:84]

непременно ще напълня Ада с теб и

всички от тях, които те последват.“

[38:85]

      

       

      

        

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) казал:

 اِء أَبِيكآبو كائآب يندو كيند ذَرتو ملسلَامِ فَقَالَ تبِطَرِيقِ الْإِس لَه دفَقَع هقبِأَطْر منِ آدابل دطَانَ قَعيإِنَّ الش

قَالَ تهاجِر وتدع أَرضك وسماَءك وإِنما مثَلُ الْمهاجِرِ كَمثَلِ فَعصاه فَأَسلَم ثُم قَعد لَه بِطَرِيقِ الْهِجرة فَ

الْفَرسِ في الطِّولِ فَعصاه فَهاجر ثُم قَعد لَه بِطَرِيقِ الْجِهاد فَقَالَ تجاهد فَهو جهد النفْسِ والْمالِ فَتقَاتلُ 

كَحنلُ فَتقْتفَت كلَ ذَلفَع نفَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر داهفَج اهصالُ فَعالْم مقْسيأَةُ ورالْم 

نْ يدخلَه الْجنةَ وإِنْ كَانَ حقا علَى اللَّه عز وجلَّ أَنْ يدخلَه الْجنةَ ومن قُتلَ كَانَ حقا علَى اللَّه عز وجلَّ أَ

غَرِق كَانَ حقا علَى اللَّه أَنْ يدخلَه الْجنةَ أَو وقَصته دابته كَانَ حقا علَى اللَّه أَنْ يدخلَه الْجنةَ

„Дяволът седи на пътищата на сина на Адам. Той застава пред него 

на пътя на Исляма и казва: „Искаш да напуснеш религията ти, тази 

на баща ти и на дядо ти?“ Той (синът на Адам) не го слуша и 

приема Исляма. След това дяволът застава пред него по пътя му на 

хиджра24 и казва: „Нима искаш да се изселиш и да напуснеш 

твоята земя и твоето (познато ти) небе, а и един изселник е като 

кон, вързан на дълго въже25?“ Той (синът на Адам) не го слуша и 

24 Изселване заради Аллах от една държава, където човек не може да практикува Исляма.
25 Араб. ез.: тиуал - "дълго (въже)", което се забива от едната страна с един кол в земята. 

Другият край на въжето е завързан за коня, за да може така да оре нивата като се движи 
в кръг и да се движи напред. (От Суюти, "Пояснения към Суна Ан-Наса`и") "Конят на 
дългото въже" е един пример за силното ограничаване на някой, който е напуснал 
родината си.



История на Божиите пратеници

24

се изселва. След това застава пред него на пътя му на джихада -

джихад със самия себе си и с парите - и казва: „Нима искаш да се 

биеш, при което ще бъдеш убит и после жена ти ще се омъжи за 

друг и парите ти ще бъдат разделени?“ Той (синът на Адам) не го 

слуша и се бори по пътя на Аллах. Онзи от тях (децата на Адам), 

който направи всичките тези неща, има правото Аллах да го пусне 

в Рая.“26

Ахмад предава: Уаки, Джала и Мухаммад – синовете на Абид – предават: 

Ал-Амаш ни предаде от Абу Салих, от Абу Хурайра, че пратеникът на 

Аллах (с.а.с.) е казал:

ةايي رِوفو لَهيا وقُولُ يي يكبطَانُ ييلَ الشزتاع دجةَ فَسدجالس مآد نأَ ابي إِذَا قَرليا وبٍ ييأَبِي كُر 

اري النفَل تيفَأَب ودجبِالس ترأُمةُ ونالْج فَلَه دجفَس ودجبِالس مآد ناب رأُم

„Когато синът на Адам чете знака за поклон в Корана (араб. ез.:

саджда) и след това се поклони, тогава шейтанът се отдръпва и 

плаче, при което казва: „О как боли! Синът на Адам беше подканен 

да се поклони и той го направи, и така за него е предопределен 

Рая. И аз бях подканен да се поклоня, но не послушах и така за 

мен е предопределен огънят.“ 27

2.4.3 Кои са имената, на които Аллах е научил Адам (а.с.)?

Аллах казва:

И научи Той Адам на имената на всички 
[неща]. [2:31]

    

В Сахих ал-Бухари под глава „Китаб ат-Тафсир“ се намира следният

хадис, с който той обяснява аята „И научи Той Адам на имената на 

всички [неща]“ [2:31]:

Пророкът (с.a.с.) казал: 

26 Предадено от Наса`и (3136). Aлбани казва, че веригата на преданието е здрава (араб.ез.: 
сахих).

27 Предадено от Муслим (H81), Ахмад и др. от Aбу Хурайра. От [Ибн Катир], № 54.
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يجتمع الْمؤمنونَ يوم الْقيامة فَيقُولُونَ لَو استشفَعنا إِلَى ربنا فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ أَنت أَبو الناسِ 

هكَتلَائم لَك دجأَسو هدبِي اللَّه لَقَكخ نا منرِحيى يتح كبر دنا علَن فَعٍء فَاشياَء كُلِّ شمأَس كلَّمعو 

مكَانِنا هذَا

„Вярващите се събират в деня на разплатата и казват: „Искаме да 

потърсим някой, който да се застъпи пред Аллах за нас.“ След това 

те отиват при Адам и му казват: „Ти си бащата на хората, Аллах те 

е създал с ръката Си, ангелите са се преклонили пред теб и Той те 

е научил на имената на всички неща. И така, застъпи се за нас 

пред Господаря ти, за да ни дари с отдих на това място.“ ...“ 28

Тоест в хадиса се твърди, че Аллах е научил Адам на имената на всички 

неща.

Предадено е, че Ибн Аббас (р.) е казал: „И научи Той Адам на имената на 

всички [неща].“ Това са имената, с които хората общуват (араб. ез.:

ята'aраф): човек, животно, небе, земя, ...“29

В едно друго изказване на Ибн Аббас (р.), предадено от Ибн Aбу Хатим, се 

казва, че и понятието „кадар“ (предопределение) и всички други понятия, 

също са част от тях.30

2.4.4 Как Адам и жена му Ева (араб. Хауа) дошли на Земята

Аллах казва в:

И рекохме: „О, Адам, пребивавай 

с жена си в Рая и яжте оттам в 

доволство, от където пожелаете, 

но не приближавайте до онова 

дърво, та да не станете 

угнетители!“ [2:35]

А сатаната ги подмами да се 

подхлъзнат и ги извади от Рая, 

        

       

    

             

28 Предадено от Бухари (4476).
29 Предадено от Табари (1/458). От: [Ибн Катир – Мубаракфури], стр. 51.
30 [Ибн Катир – Мубаракфури], стр. 51.
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където бяха. И казахме: 

„Напуснете врагове един на 

друг! За вас на земята има 

пребивание и ползване до 

време.“ [2:36]

И получи Адам слова от своя 

Господ, и Той прие покаянието 

му. Той е Приемащия 

покаянието, Милосърдния.[2:37]

Казахме: „Напуснете оттук 

всички! И дойде ли при вас 

напътствие от Мен, за онези, 

които последват Моето 

напътствие, не ще има страх и не 

ще скърбят. [2:38]

А които не вярват и взимат за 

лъжа Нашите знамения, тези са 

обитателите на Огъня, там ще 

пребивават вечно.“ [2:39]

        

           

      

      

             

         

        

        

  

И Аллах казва в Сура Ал-Араф:

„А ти, Адам, живей със 

съпругата си в Рая и яжте 

откъдето пожелаете, но не 

доближавайте онова дърво, 

та да не станете угнетители!“

[7:19]

Но им подшушна сатаната, за 

да им покаже техните срамни

части, които бяха скрити за 

тях, и рече: „Вашият Господ ви 

възбрани онова дърво, само за 

да не станете ангели или да не 

станете безсмъртни.“ [7:20]

И им се закле: „Наистина за вас 

съм от доброжелателите.“

[7:21]
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И ги принизи с измама. И щом 

вкусиха от дървото, им се 

показаха срамни части и 

двамата започнаха да се 

покриват с листа от Рая. И ги 

призова техният Господ: „Не ви 

ли възбраних това дърво и не 

ви ли рекох, че сатаната за вас 

е явен враг?“ [7:22]

Рекоха: „Господи наш, 

угнетихме себе си и ако Ти не 

ни опростиш, и не ни 

помилваш, ще сме от 

губещите.“ [7:23]

Рече: „Напуснете врагове един 

на друг! За вас на земята има 

пребивание и ползване до 

време.“ [7:24]

Рече: „На нея ще живеете, на 
нея ще умрете и от нея ще 
бъдете извадени.“ [7:25]

          

           

           

      

          

        

       

        

         



Аллах казва в Сура Таха:

И рече: „Напуснете двамата оттук 

всички! Вие сте [със сатаната] 

врагове един на друг! И щом ви се 

яви напътствие от Мен, който 

следва Моето напътствие, той нито 

ще се заблуди, нито ще пострада.

[20:123]

А който се отдръпва от Моето

напомняне, за него има живот в 

лишения и сляп ще го подкараме в 

Деня на възкресението.“ [20:124]

      

        

      

    

     

      

Във връзка с това има няколко сахих хадиса в Сахих Бухари и Муслим.
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2.4.5 Договорът, който Бог сключил с поколението на Адам, т.е. с 
хората.

Аллах казва:

И когато твоят Господ извади от 

синовете на Адам, от гърба им, 

тяхното потомство, и ги накара 

да засвидетелстват за себе си: 

„Не съм ли Аз вашият Господ?“,

казаха: „Да, свидетели сме.“ Да 

не кажете в Деня на 

възкресението: „Бяхме нехайни 

за това!“ [7:172]

Или да не кажете: „Нашите бащи 

съдружаваха преди, а ние бяхме 

потомство след тях. Нима ще ни 

унищожиш заради онова, което 

провалящите вършеха?“ [7:173]

    

        

      

      

      

       

      

Ибн Аббас предава, че пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

إن اهللا أخذ امليثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بني يديه كالذر 

مث كلمهم قبال قال             

               

      

„В деня на Арафат Аллах е сключил договор с поколението на 

Адам (а.с.) (буквално: с гърба на Адам (а.с.)) в Нуман31. Той 

извадил поколението му (на Адам) от него и ги разпрострял пред 

Себе си. Тогава се обърнал към тях (без покривало): „Не съм ли Аз 

вашият Господ?“, казали: „Да, свидетели сме.“ Да не кажете в 

31 Място, което е отдалечено на две нощи (трябват 2 нощи, за да се стигне до там) от 

Арафат.
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Деня на възкресението: „Бяхме нехайни за това!“, или да не 

кажете: „Нашите бащи съдружаваха преди, а ние бяхме потомство 

след тях. Нима ще ни унищожиш заради онова, което провалящите 

вършеха?“ [7:172-173]“32

2.4.6 Каин (aраб. Кабил) и Aбел (aраб. Хабил)

Аллах казва в:

И им прочети вестта за двамата 

синове на Адам правдиво, как 

принесоха жертва и на единия 

бе приета, ала на другия не бе 

приета. Той рече: „Ще те убия!“

[А първият] рече: „Аллах 

приема само от 

богобоязливите. [5:27]

Протегнеш ли към мен ръка, да 

ме убиеш, аз не ще протегна 

своята ръка към теб, да те 

убия. Боя се от Аллах, Господа 

на световете. [5:28]

Искам да се обремениш с греха 

против мен и със своя грях, и 

ще бъдеш сред обитателите на 

Огъня. Такова е възмездието за 

угнетителите.“ [5:29]

И го подтикна душата му да 

убие своя брат, и го уби, и 

стана един от губещите.[5:30]

И Аллах проводи гарван, който 

ровеше земята, за да му 

покаже как да скрие трупа на 

           

          

          

     

           

         

     

         

         

        

       

       

32 Има една добра верига от разказвачи (араб. ез.: джайид). Предаден от Aхмад, Наса`и,
Байхаки и др. От [Ибн Kaтир], Nr. 51. Aлбани казва за този хадис (с малко по-различни 
думи), че е здрав (aраб. ез.: сахих).

33 От ислямска гледна точка това не е съжаление, понеже той не помолил Аллах за прошка.
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брат си. Рече: „О, горко ми, 

нима не мога да съм като този 

гарван, та да скрия трупа на 

брат си?“ И стана един от 

съжаляващите.33“ [5:31]

       

  

Ас-Сиддидж разказва от Абу Малик и Абу Салих, от Ибн Аббас и от Мура 

от Ибн Масуд както и някои други от сподвижниците на пратеника на 

Аллах (с.a.с.), че Адам женил момчето от всеки един корем34 с момичето 

от един друг корем. Ева раждала винаги близнаци: едно момче и сестра 

му близначка. Абел искал да се ожени за близначката на Каин. Каин бил 

по-голям от Абел и близначката на Каин била по-красива от близначката 

на Абел. Абел искал да се ожени за близначката на Каин и Адам казал на 

Каин да ожени Абел със сестра си близначка. Каин обаче се възпротивил, 

понеже сам искал да се ожени за нея. Той казал, че има по-голямо право 

да се ожени за нея. И така всеки направил жертвоприношение, за да 

видят, кой има по-голямо право на това...35

Ахмад, Абу Дауд и Тирмиди предават от Саад ибн Аби Уакас (р.), че този 

казал по времето на фитната36 през халифата на Усман (р.):

فتنةٌ الْقَاعد فيها خير من الْقَائمِ والْقَائم أَشهد أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ إِنها ستكُونُ 

خير من الْماشي والْماشي خير من الساعي قَالَ أَفَرأَيت إِنْ دخلَ علَي بيتي وبسطَ يده إِلَي ليقْتلَنِي 

منِ آدكَاب قَالَ كُن

„Засвидетелствам, че пратеникът на Аллах (с.a.с.) е казал: „Ще 

има фитна, когато седящият е по-добър от стоящия и стоящият е 

по-добър от вървящия и вървящият е по-добър от бързащия.“

Някой попита: „А какво е, ако някой дойде в къщата ми и протегне 

34 Ева (aраб. Хауа) (р.a.) раждала винаги близнаци: едно момче и едно момиче.
35 [Табари], стр. 50. Това предание е споменато и в [Ибн Катир], № 60. Преданието е добро,

само че е от т.нар. "исраилият".
36 Думата "фитна" може да има повече значения: съблазняване, наказание, нещастие, липса 

на мир, раздор... В този случай се има предвид гражданската война между мюсюлманите, 
която започнала накрая на халифата на Усман.
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ръка да ме убие?“ Той отговори: „Бъди като сина на Адам.““37 Този 

хадис предава и Ибн Маджа със следния край: „Бъди като по-добрия от 

двамата синове на Адам.“38

Пратеникът на Аллах (с.a.с.) е казал: 

ني الدةَ فقُوبالْع بِهاحصالَى لعت لَ اللَّهجعأَنْ ي ردبٍ أَجذَن نا مثْلُ مم ةري الْآخف لَه رخدا يم عا مي

الْبغيِ وقَطيعة الرحمِ

„При никой грях синът на Адам не е заслужил да бъде наказан за 

това още в този свят (освен наказанието, което го чака за това на

другия), както в случая на подтисничество (aрaб. багхи39) и 

скъсването на роднинските връзки.“ 40

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал41:

ثُم أَخذَ بِيدي فَعرج بِي إِلَى السماِء الدنيا فَلَما جِئْت إِلَى السماِء الدنيا قَالَ جِبرِيلُ لخازِن السماِء ...

 نقَالَ م حفَقَالَ افْت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحي معم معقَالَ ن دأَح كعلْ مرِيلُ قَالَ هذَا جِبذَا قَالَ هه

عةٌ ووِدأَس ينِهملَى يع دلٌ قَاعجا فَإِذَا ريناَء الدما السنلَوع حا فَتفَلَم معقَالَ ن هلَ إِلَيسةٌ أُروِدأَس ارِهسلَى ي

 حِ قُلْتالنِ الصابالحِ والالص بِيا بِالنبحركَى فَقَالَ مب ارِهسلَ يبق ظَرإِذَا نو كحض ينِهملَ يبق ظَرإِذَا ن

مشو ينِهمي نةُ عوِدالْأَس هذهو مذَا آدذَا قَال هه نرِيلَ مجِبل ةنلُ الْجأَه مهننيِ مملُ الْيفَأَه نِيهب مسن هال

...والْأَسوِدةُ الَّتي عن شماله أَهلُ النارِ فَإِذَا نظَر عن يمينِه ضحك وإِذَا نظَر قبلَ شماله بكَى

„...тогава Гавраил (араб. Джибрил) ме хвана за ръката и се 

издигна с мен до най-долното небе. Когато пристигнах до най-

долното небе, Гавраил каза на пазача на небето: „Отвори.“ Той 

37 Сахих хадис, предаден от Ахмад, Абу Дауд (4256, 4257), Тирмиди (2194, 2195) и ал-

Хаким. От [Ибн Катир], № 64. Тук е дадена версията на Тирмиди (2194).
38 Сахих хадис, предаден от Ал-Хаким от Худайфа. В подобен вариант го предават и Абу 

Дауд от Абу Дарр. От [Ибн Катир], № 64.
39 Думата "багхи" означава "подтисничество".
40 Сахих хадис, предаден от Ахмад, Абу Дауд (4902), Ал-Хаким. От [Ибн Катир], № 66.
41 Сахих хадис, предаден от Бухари (349). Тук е посочена само една част от хадиса за 

небесното пътуване на Мухаммад (с.а.с.) (араб. ез.: "мирадж").
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попита: „Кой е там?“ Отговори: „Гавраил.“ Попита: „Има ли някой 

друг с теб?“ Той каза: „Да, с мен е Мухаммед, Аллах да го 

благослови и с мир да го дари.“ Той попита: „На него пратено ли 

му е послание?“ Каза: „Да.“ Когато ни отвориха се издигнахме на 

по-високо в най-долното небе. Там срещнахме един мъж. От 

дясната му страна имаше голяма тълпа (различни хора) и също и 

от лявата му страна имаше голяма тълпа (различни хора). Като се 

обръщаше надясно той се усмихваше, а като се обърнеше наляво -

плачеше. Мъжът каза: „Добре дошъл праведен пророче и 

праведен сине.“ Аз попитах Гавраил: „Кой е това?“ Отговори: 

„Това е Адам. А големите тълпи от дясната и от лявата му страна са 

душите на потомството му. Тези отдясно са хората на Рая, а 

тълпата отляво на него са хората на огъня. Като погледне надясно 

се смее, а като погледне наляво - плаче.“...“

Ибн Хаджар Ал-Аскалани обяснява този хадис в [Aл-Aскалани]. За 

„Душите на неговото потомство (aрaб. ез.: насам банихи)“ той

казва: „Ибн ат-Tин е казал: ...Според горния дословен текст на хадиса 

изглежда, че душите на децата на Адам, както жителите на Рая, така и 

жителите на Ада, се намират в небето.“ Само че в това тълкуване има 

един проблем. Кади Ияд казва: „Известно е, че душите на неверниците 

(aрaб. ез.: куффар, мн.ч.: кафирун) се намират в Сиджин, а душите на 

му`минун (вярващите) се наслаждават на милостта на Аллах в Иллиюн.42

Така че, как биха могли да са заедно в най-долното небе?“ И после 

пояснява: „Възможно е, душите от време навреме да бъдат представяни 

пред Адам и идването на Мухаммед (с.а.с.) да е съвпаднало с това време.“

Като аргумент за изказването си, че са само определени моменти, през 

които се намират (преди деня на разплатата) в Рая или в Ада, той дава 

следното изказване на Аллах: „В огъня ще бъдат слагани и сутрин, и 

вечер. А в Деня, когато настъпи Часът: „Въведете хората на 

Фараона в най-суровото мъчение!“ [40:46]. На аргумента, че пред 

неверниците (aрaб.ез.: куффар) вратите на небето ще останат затворени, 

той отговаря, че е възможно Раят да е разположен отдясно на Адам, а

Адът отляво и Аллах да му е дал видимост върху Рая и Ада...“

42 Сравни Корана [83:7-9] и [83:18,19,20].
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2.5 Идрис (Енух) (мир нему)

Аллах казва: 

И спомени в Книгата Идрис! Той бе всеправдив, пророк. (араб. ез.: 

сиддик43), [19:56] И го въздигнахме Ние на извисено място. 

[19:57]

Бухари и Муслим предават в хадиса за небесното пътуване (араб. ез.:

мирадж), в техните сахих трудове, че пророкът (с.а.с.) е минал в седмото 

небе покрай Идрис.

Табари предава, че Хилал ибн Юсаф е казал: „Ибн Аббас попита Кааб 

(т.е. Кааб ал-Ахбар) в мое присъствие: „Какво означават думите на Аллах 

„И го въздигнахме Ние на извисено място“?“ Кааб отговори: „Аллах 

низпослал на Идрис: „Аз ти записвам всеки ден толкова добри дела 

(дословно: въздигам към Мен...), колкото всички деца на Адам извършват 

заедно (може би тук става въпрос за хората по неговото време).“ Тогава 

Идрис поискал добрите му дела да станат още повече. Тогава при него 

дошъл един от най-добрите му приятели от ангелите и той му казал: 

„Аллах ми низпосла това и това. Ти поговори с ангела на смъртта, за да 

ми се увеличат добрите дела.“ След това ангелът го взел между двете си 

крила и се издигнал с него към небето. Точно когато бил в четвъртото 

небе, го срещнал ангела на смъртта, който тъкмо се спускал надолу. 

Ангелът казал на ангела на смъртта това, което му казал Идрис. Ангелът 

на смъртта попитал: „Къде е Идрис?“, на което ангелът отговорил: „Той е 

тук, на гърба ми.“ Тогава ангелът на смъртта казал: „Това е удивително. 

Бях изпратен и ми беше казано: „Вземи душата на Идрис в четвъртото 

небе.“ Тогава се учудих, как така да взема душата на Идрис в четвъртото 

небе, като той е на земята.“ И после взел душата му там. Това е 

значението на изказването на Аллах: „И го въздигнахме Ние на 

извисено място“ [19:57].“ 44

43 Някой, който винаги говори истината.

44 Едно сахих предание. Съдържанието на изказването е от израилските предания (араб. ез.:

исраилият). Виж и обяснението за израилските предания по горе.
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2.6 Ной (араб. Нух) (a.с.)

2.6.1 Времето между Адам (a.с.) и Ной (а.с.) и как е започнало
идолопоклонничеството

Абу Умама (р.) предава: „Един мъж каза: „О пратенико на Аллах, Адам 

пророк ли беше?“ Той отговори: „Да, на него му беше говорено.“

Мъжът попита: „Колко (години) са минали между него и Ной?“ Той 

отговори: „Десет века (араб. курун)45.““46

Табари предава следното сахих предание в историческия си труд и 

тафсир: „Абу Дауд предава от Хумам от Кутада от Икрима, че Ибн Аббас 

(р.) е казал: „Между Адам и Ной, мир над тях, има десет века (араб. ез.:

курун), през които се е живяло по законите на Аллах. След това хората се 

разединили и Аллах изпратил пророци като посланици на доброто и като 

предупредители...““ 47

Както в хадиса от пророка (с.a.с.) така и в изказването на Ибн Аббас (р.) 

се говори за „карун“ (мн.ч. на „карн“). По принцип думата „карн“

означава „век“. Може да означава обаче и „поколение от хора“, както в 

следните изказвания на Аллах:

И колко поколения погубихме 

след Ной! [17:17]       

и

И създадохме след тях друго 

поколение. [23:31]    

И както и в изказването на пратеника на Аллах (с.a.с.):

ريخ مهلُوني ينالَّذ ثُم يهِمف ثْتعب يننُ الَّذي الْقَرتأُم 

„Най-доброто от нашата общност е поколението (aраб. ез.: карн), в 

което аз съм изпратен, и после това, което идва след него.“48

45 Думата „карун“ може да означава и „поколения от хора“, както се обяснява в текста.
46 Един сахих хадис, предаден от Ибн Хиббан.
47 Това предание е сахих по условия, които Бухари поставя за едно сахих предание.
48 Този хадис е предаден от Бухари (2652, 3651) и Муслим (2534). Посоченото съдържание е 

това от Муслим (2534).
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След горе посочените добри поколения или векове се случили неща, 

които накарали хората да се молят на идоли. Ибн Аббас (р.) обяснява 

причината за началото на идолопоклонничеството в обяснението на аята 

от Корана:

И казваха: „Никога не 

изоставяйте своите божества, 

не изоставяйте нито Уад, нито 

Суаа, нито Ягус и Яук, и Наср!“

[71:23]

      

    

Бухари предава, че Ибн Аббас (р.) е казал следното за този аят от 

Корана:

„На идолите, на които се молел народа на Ной, по-късно се молели 

арабите (преди Исляма)... Тези имена (Уадд, Суаа и т.н.) били имена на 

добри мъже от народа на Ной. Когато умрели, шейтанът (дяволът) внушил 

на народа им, да сложат статуи на местата, където те обичали да седят и 

да ги нарекат с техните имена. Хората така и направили (това, което им 

внушил шейтанът). Тези хора обаче още не се молели на статуите. Едва 

когато те починали и дошло друго поколение, което вече не знаело, защо 

статуите са там, чак тогава им се кланяли като на идоли.“49

В Ал-Аскалани се пояснява по следния начин изречението „Тези хора 

обаче още не се молели на статуите. Едва когато те починали и дошло 

друго поколение, което вече не знаело, защо статуите са там, чак тогава 

им се кланяли като на идоли.“:

„...За пръв път в историята на човечеството хората са се молели на идоли 

по времето на Ной (a.с.).“

Бухари и Муслим предават, че Умм Салама и Умм Хабиба разказвали на 

пратеника на Аллах (с.а.с.) за една църква, която са видели в Абесиния и 

чието име било „Мария“. Те му разказали за красотата на църквата и за 

иконите в нея. След това той (с.а.с.) казал: „При тези хора е така, че 

когато умирал един добър мъж от техните се правил параклис

49 Предадено от Бухари (4920).
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върху гроба му. След това слагали там такива картини. Това ще са 

най-лошите създания пред Аллах в съдния ден.“50

2.6.1.1 Поука

 За да бъде една постъпка правилна пред Аллах, тя трябва да 
отговаря на две условия:

1. Трябва да бъде направена искрено за Аллах, т.е. човек трябва да 

има добро намерение (араб. ез.: ния);

2. Трябва да е в рамките на шарията, т.е. да е позволена.

 От особено голямо значение е правилният начин на действие пред 
Аллах, когато сме пример за другите. Иначе носим част от греха на 
тези, които ни подражават и правят нещо лошо, което ние правим. 
Пратеникът на Аллах (с.a.с.) е казал:

فْسلُ نقْتلَا ت نس نلُ مأَو هأَنل كذَلا وهمد نفْلٌ ملِ كالْأَو منِ آدلَى ابا إِلَّا كَانَ عظُلْم 

الْقَتلَ

„Винаги, когато един човек бъде убит несправедливо, 
първият син на Адам (т.е. Каин) носи част от греха за 
пролятата кръв, понеже той е бил първият, който е въвел 
(несправедливото) убийство.“ 51

 Особено в днешно време може да се види, че някои мюсюлмански 
групи се концентрират върху една определена задача на Исляма, 
като например политика, възпитание и др. Привържениците на тези 
групи обаче често остават с представата, че Ислямът се състои само 
от тази задача. И така често се получават големи различия с групи, 
които са се специализирали върху други задачи. Затова е важно 
винаги да обръщаме внимание, как другите приемат това, което 
правим. Ако човек например се е специализирал върху поканата на 
немюсюлманите към Исляма, то той трябва да поясни, че други 
изпълняват също толкова важни задължения като например работата 
за богоугоден политически ред в мюсюлманските държави или пък 
защитаването на собствената страна и религия чрез военен джихад, 
като например в момента в Палестина и Чечня.

50 Предадено от Бухари (427/1, 434, 1341, 3878/7) и Муслим (528) от Аиша (р.). От [Ибн
Катир], № 89.

51 Предадено от Бухари (3335), Муслим, Ахмад и др.



Ной (араб. Нух) (a.с.)

37

2.6.2 Как Ной (a.с.) е призовавал народа си към Аллах

Когато по земята се разпространявали злото и идолопоклонничеството, 

Аллах изпратил своя раб и пратеник Ной (а.с.), който приканвал към това 

да се служи само на Аллах – Единствения – и призовавал хората да не се 

молят на никого освен на Аллах. Както и останалите пратеници и пророци 

на Аллах той призовавал хората към чистия монотеизъм. 

Аллах казва: 

И при всяка общност изпратихме 

пратеник: „Служете на Аллах и 

странете от сатаните!“… [16:36]

       

    

и

И питай онези от Нашите пратеници, 

които изпратихме преди теб, дали 

сме сторвали Ние други богове, на 

които да се служи, вместо на 

Всемилостивия! [43:45]

       

        

 

И така Аллах казва за пратеника Ной: 

Изпратихме Ной при неговия 

народ и той каза: „О, народе 

мой, служете на Аллах! Нямате 

друг Бог освен Него! Страхувам 

се за вас от мъчение във 

великия Ден.“ [7:59]

            

        

       

Аллах споменава, че Ной (a.с.) е призовавал народа си по всякакъв 

начин: 

Рече: „Господи мой, зовях народа 

си нощем и денем, [71:5]

но зовът ми само увеличи тяхното 

бягство. [71:6]

И всякога, щом ги зовях, за да ги 

опростиш, запушваха с пръсти 

ушите си и се загръщаха в дрехите 

си, и упорстваха, и все повече се 
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възгордяваха. [71:7]

После ги зовях открито, [71:8]

после им прогласявах явно и им 

шепнех тайно. [71:9]

И казвах: „Молете вашия Господ за 

опрощение - Той е 

многоопрощаващ, [71:10]

за да ви праща обилен дъжд от 

небето, [71:11]

и да ви подкрепя с имоти и синове, 

и да сторва за вас градини, и да 

сторва за вас реки. [71:12]

Какво ви е, защо не зачитате 

величието на Аллах? [71:13]

Сътвори ви Той на етапи. [71:14]

Нима не виждате как Аллах сътвори 

седем небеса на слоеве? [71:15]

И стори Той там от луната сияние, и 

стори от слънцето светилник.

[71:16]

И ви създаде [от пръст] от земята 

да израснете. [71:17]

После ще ви върне в нея и отново 

ще ви извади [в Съдния ден].

[71:18]

Аллах стори за вас от земята 

постеля, [71:19]

за да ходите там по широки 

пътища.“ [71:20]

           

      

     

        

     

     

        

    

     

    

    

      

  

     

       

  

Изглежда така сякаш големците от народа му мислели, че са прекалено 

изискани, за да бъдат заедно със слабите в една общност и че са обещали 

на Ной да се срещнат с него, ако изгони слабите от обкръжението си. Ной 

обаче отхвърлил това предложение:

Знатните от народа му, които бяха 

неверници, казаха: „Виждаме, че 
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си само човек като нас и виждаме, 

че сред нас те следват само най-

презрените, с прибързано мнение. 

И не виждаме да ни 

превъзхождате. Дори ви мислим 

за лъжци.“ [11:27]

Рече: „О, народе мой, ако имам 

ясен знак от моя Господ и ми е дал 

от Себе Си милост, скрита за вас, 

смятате ли, че ще ви я натрапим, 

щом ѝ се противите? [11:28]

О, народе мой, не искам от вас 

богатство за това. Моята награда е 

единствено от Аллах. И не ще 

прогоня онези, които вярват. 

Наистина те ще срещнат своя 

Господ. Ала виждам, че сте хора 

невежи. [11:29]

О, народе мой, кой ще ме защити 

от [наказанието на] Аллах, ако ги 

прогоня? И не ще ли се поучите?“

[11:30]

   

  

      

       

        

         

    

     

    

        

      

     

Той ги приканвал с милосърдие и им казвал, че не иска нищо от тях:

„О, народе мой, не искам от вас 

богатство за това. Моята награда е 

единствено от Аллах...“ [11:29]

        

 

Ной (a.с.) им предал цялото послание. Той ги предупредил също и за 

идването на Даджал52:

Бухари и Муслим предават, че пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: 

52 Даджал е един от най-големите знаци за наближаването на съдния ден. Той ще твърди, че 
е Бог. Исус - синът на Мария - ще дойде отново на земята и ще го убие.
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ا أُحدثُكُم حديثًا عن الدجالِ ما حدثَ بِه نبِي قَومه إِنه أَعور وإِنه يجِيُء معه بِمثَالِ الْجنة والنارِ فَالَّتي أَلَ

مقَو وحن بِه ذَرا أَنكَم كُمرذي أُنإِنو ارالن يةُ هنا الْجهقُولُ إِنيه

„Да ви разкажа ли нещо за Даджал, което никой пророк до сега не 

е разказвал на народа си? Той е едноок и ще пристигне с две 

неща, които ще изглеждат като Рая и Огъня. Това, за което казва, 

че е Раят, всъщност е Адът. Предупреждавам ви за него, както Ной 

предупредил народа си за него.“53

Ной (а.с.) канил почти хиляда години наред народа си към Аллах:

И изпратихме Ной при неговия 

народ, и той прекара сред тях 

хиляда години без петдесет. И ги 

грабна потопът, както угнетяваха.

[29:14]

          

     

  

Но това не помогнало при повечето от тях:

Рече Ной: „Господи мой, те ми се 

възпротивиха и последваха онези, 

чиито имоти и деца само 

увеличиха тяхната загуба. [71:21]

И лукавстваха те с огромно 

лукавство. [71:22]

И казваха: „Никога не изоставяйте 

своите божества, не изоставяйте 

нито Уад, нито Суаа, нито Ягус и 

Яук, и Наср!“ [71:23]

И вече заблудиха те мнозина. И 

надбавяй на угнетителите само 

заблуда!“ [71:24]

     

    

   

      

      

     

Те ще отрекат дори и в отвъдното – ще отрекат дори това, че при тях е 

идвал пратеник:

53 Бухари (3338/6) и Муслим (2936/4).
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Бухари предава, че Абу Саид Ал-Кудри е казал: „Пратеникът на Аллах 

(с.а.с.) е казал:

يجاُء بِنوحٍ يوم الْقيامة فَيقَالُ لَه هلْ بلَّغت فَيقُولُ نعم يا رب فَتسأَلُ أُمته هلْ بلَّغكُم فَيقُولُونَ ما 

اُء بِكُمجفَي هتأُمو دمحقُولُ مفَي كودهش نقُولُ ميرٍ فَيذن نا ماَءنج ولُ اللَّهسأَ رقَر ونَ ثُمدهشفَت 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهطًا {:صسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَلو{ لًادقَالَ ع} لَىاَء عدهوا شكُونتل

}الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا 

„Ной и народът му ще дойдат (в деня на Страшния съд), и тогава Аллах 

ще каже на Ной: „Предаде ли посланието?“ Той ще отговори: „Да, 

Господарю мой.“ Тогава ще попита народа му: „Предаде ли ви той 

посланието?“ Те ще кажат: „Не, при нас не е идвал никакъв пророк.“

После Той ще каже на Ной: „Кой ти е свидетел?“ Ной ще отговори: 

„Мухаммед и неговата общност.“ След това ние ще засвидетелстваме, че 

той е предал посланието.“ И това е значението на изказването на Аллах: 

„И така ви сторихме общност по средата - за да сте свидетели за 

хората и Пратеника да е свидетел за вас.“ [2:143]54

2.6.2.1 Поука

 Религията от самото начало не се е променила в същността си – това 
е ясно, защото истината си остава. Всички Божии пратеници 
приканвали хората към това 

1. да служат само на Бог;

2. да приемат факта, че има друг свят - Ад и Рай;

3. да бъдат покорни пред Бог и да извършват добрини.

Само някои повели са се променили отчасти, тъй като ситуацията на 
хората се е променила. Например в началото е било необходимо 
Адам да жени децата си едно за друго, защото не е имало други 
хора. По-късно Аллах забранил братя и сестри да се женят по между 
си.

54 Предадено от Бухари (4487, 7349) и др.
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Пророкът (с.a.с.) е казал: „Учените са наследниците на 
пророците.“55

И така след смъртта на последния пророк Мухаммед (с.a.с.) е задача 
на учените да продължат да приканват хората към правия път. Всеки 
един мюсюлманин56 също е длъжен да се включи в тази задача. 

Пророкът (с.a.с.) е казал: „Предавайте информация от мен, дори 
и да е само един аят от Корана...“

За да достигне посланието на Аллах до всички хора, както по 
времето на Мухаммед така и след смъртта му, Аллах е поставил за 
задача на мюсюлманската общност следното:

И нека сред вас има общност, 

която зове към доброто и 

повелява правилното, и 

забранява неправдите! Тези са 

сполучилите. [3:104]

        

    

    

Поканата към Исляма е за Аллах най-доброто дело на мюсюлманина:

И кой има по-хубаво слово от 

онзи, който зове към Аллах и 

върши праведни дела, и 

казва: „Аз съм отдаден!“

[41:33]

     

      



 За един да`и57 не е мярка за успех, дали хората следват неговата 
покана. Един да`и е изпълнил задължението си, щом предаде 

55 Пророкът (с.a.с.) е казал: „Който тръгне по път, за да придобие знания по него, на 

него Бог ще му улесни пътя към Рая. Ангелите разпростират от задоволство 
крилата си над един ученик. Да бъде опростено на ученика се молят тези, които 
са в небето и на земята, дори и рибите във водата. Предимството на един учен 
пред онзи, който прави много богослужения (като молитви, четене на Корана и 
т.н.) (араб. ез.: абид), е като предимството на луната в една нощ с пълнолуние 
пред другите планети. Учените са наследниците на пророците. И учените не са 
оставили като наследство пари (дословно: нито динар нито дирхам), а са 
оставили знание (араб. ез.: илм)...“ Това предава Ибн Маджа (223). Албани казва, че 
хадисът е здрав (сахих).

56 „Муслим" (мюсюлманин) е арабската дума за някой, който е отдаден на Бог. В Корана 
Аллах цитира апостолите на Исус „... и свидетелствай, че сме отдадени! (араб. ез.: 
муслимун).“ [3:52] Всички пророци и техните привърженици са били в този смисъл 
мюсюлмани.

57 Някой, който приканва хората да станат мюсюлмани.
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посланието съвестно. Ной (a.с.) е бил един от Ули-л-´азм58 - един от 
петте най-големи пратеници на Аллах. Въпреки това само една 
малка част хора последвали посланието му. Някои пророци били 
последвани дори само от един, двама души или от никого: 

Ибн Аббас (р.) предава, че пратеникът на Аллах (с.a.с.) е казал:

„Бяха ми показани народите: видях пророците, как имат много малка 

група от последователи, двама последователи, един или нито 

един...“59

Абу Бакр (р.), чиято позиция пред Аллах е след тази на пророците, е 
бил много успешен в да`уата (поканата към Исляма). Усман ибн 
Афан, Абдуррахман Ибн Ауф, Талха Ибн Убаидуллах, Саад Ибн Абу 
Уакас и Зубайр Ибн Ал 'Ауам последвали поканата на Абу Бакр към 
Исляма. Всички те били от тези сподвижници на пророка, за които 
пророкът (с.а.с.) е казал, че ще бъдат в Рая. 

Най-вече бедните и обикновените хора следват пророците. Бухари 
предава: „Когато византийският император Хераклит чул, че Абу 
Суфиан дошъл от Мекка, искал да чуе новините за пророка (с.a.с.). 
Хераклит попитал: „Аристократите ли го следват или слабите?“ Абу 
Суфиан казал: „Предимно слабите.“ Тогава Хераклит казал: „Това са 
привържениците на пратениците (на Бог).“60 Причината за това е, че 
те нямат пречки, да приемат Исляма (като например служби или 
постове в обществото, които ги застрашават да го направят).

 Трябва да каним към Бог чрез мъдрост. Аллах казва: 

„Призовавай към пътя на 

твоя Господ с мъдрост и 

хубаво поучение, и спори 

с тях по най-хубавия 

начин! Твоят Господ най-

добре знае кой се е 

отклонил от Неговия път и 

знае напътените.“ [16:125]

        

       

     

  

58 Към тях спадат Ной (a.с.), Авраам (a.с.), Моисей (a.с.), Исус (a.с.) и Мухаммед (с.a.с.).
59 Предадено от Бухари и Муслим.
60 От един дълъг хадис, предаден от Бухари. 



История на Божиите пратеници

44

 Милосърдието към хората е характерна черта за един да`и. 
 При да`уата - поканата към Аллах - би трябвало да се използват 

всички възможности и средства. Така Ной (а.с.) се опитвал да 
приканва народа си към Аллах по всевъзможен начин - ден и нощ. 

 Този, който кани хората към Исляма, не трябва да изисква от тях 
нищо лично за своя изгода – като например да очаква да му се 
правят подаръци. По-скоро трябва да дели с тях това, което има. 

 Един да`и трябва да е издръжлив и да не се отказва лесно. 

2.6.3 Народът на Ной (а.с.) го предизвиква да им донесе наказанието 
на Аллах. 

Аллах казва: 

Казаха: „О, Ной, ти спореше с 

нас и все повече ни оспорваш, 

донеси ни онова, с което ни 

заплашваш, ако говориш 

истината!“ [11:32]

Каза: „Само Аллах може да ви го 

донесе, ако пожелае. А вие сте 

безсилни. [11:33]

И не ще ви помогне моят съвет, 

ако искам да ви посъветвам, ако 

Аллах иска да ви унищожи. Той 

е вашият Господ и при Него ще 

бъдете върнати.“ [11:34]

        

     

     

  

     

     



2.6.4 Наказанието на народа му и потопа 

След като Ной (a.с.) канил почти хиляда години към Исляма и поколение 

след поколение не следвали поканата му61 и предавали на потомците си 

също да не следват поканата на Ной (а.с.), Аллах му разкрил, че никой 

друг няма да последва посланието му, освен тези, които вече са го 

направили:

И бе разкрито на Ной: „Ще вярва 

измежду твоя народ само онзи, 
        

61 "... и ще родят само нечестивци, неблагодарници" [71:27]
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който вече е повярвал. Не се 

опечалявай заради онова, което 

са извършили! [11:36]

      

     

Тогава Ной направил следната молитва срещу тези от народа му, които 

отхвърлили истината, защото се страхувал, че те биха могли да отклонят 

от правия път и малкото мюсюлмани:

И рече Ной: „Господи мой, не 

оставяй по земята нито един 

неверник! [71:26] 

Оставиш ли ги, те ще заблудят 

Твоите раби и ще родят само 

нечестивци, неблагодарници. 

[71:27]

     

      

    

Аллах му повелил да построи кораб (ковчег), за да бъдат спасени той и 

другите мюсюлмани от наказанието Му:

И направи Кораба пред Нашите 

Очи и с Нашето откровение, и 

не Ми говори за угнетителите! 

Те ще бъдат издавени. [11:37]

          

      

Ной (a.с.) построил кораба под закрилата на Аллах. Народът му се 

присмивал за безсмисленото строене и за съобщението, че ще се издавят:

И правеше той Кораба, и всякога, 
щом край него минаваха знатни от 
неговия народ, подиграваха го.
[11:38]

       

     

Ной им казал:

Рече: „Щом се подигравате с нас, 
и ние ще ви се подиграваме, както 
и вие се подигравате. [11:38]

И ще узнаете при кого ще дойде 
позорящо го мъчение, 

и ще го сполети постоянно 
мъчение.“ [11:39]

   

   

      

 

Накрая дошъл часът на унищожението им:
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Когато дойде Нашата повеля и 

кипна пещта, рекохме: „Натовари 

в него от всичко по чифт, и своето 

семейство, освен онези, за които 

имаше слово отпреди, и всеки, 

който е вярвал.“ А вярваха заедно 

с него само малцина. [11:40]

И рече: „Качете се в него! В името 

на Аллах той ще плава и ще се 

закотви. Моят Господ е 

опрощаващ, милосърден.“ [11:41]

         

       

       

  

   

    

В сура 54 Аллах казва:

И разтворихме Ние вратите на 

небето със струяща вода, [54:11]

и сторихме да бликнат извори от 

земята, и водите се срещнаха за 

предопределена повеля. [54:12]

А него понесохме върху [Кораба 

от] дъски и гвоздеи, [54:13]

плаващ пред Очите Ни -

въздаяние за онзи, който бе 

отричан. [54:14]

     

      

      

    

 

2.6.5 Ной (a.с.) и синът му, който се удавил 

Аллах казва в Сура Худ (Сура 11):

И заплава с тях по вълни като 

планини, и призова Ной своя син, 

който се бе отлъчил: „Сине мой, 

качи се с нас и не бъди с 

неверниците!“ [11:42]

Рече [синът]: „Ще се приютя на 

планина, която ще ме защити от 

водата.“ Рече: „Няма днес 

защитник от повелята на Аллах, 

освен за онзи, когото Той 
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помилва.“ И ги разделиха 

вълните, и бе от удавените.[11:43]

И бе речено: „О, земя, погълни 

своята вода!“ и „О, небе, 

престани!“ И спадна водата. И се 

изпълни повелята. И [Ковчегът] 

заседна върху [планината] ал-

Джуди. И бе речено: „Гибел за 

хората -угнетители!“ [11:44]

И позова Ной своя Господ, и рече: 

„Господи, синът ми е от моето 

семейство. Твоето обещание 

винаги е истина. Ти си Най-

мъдрият Съдник.“ [11:45]

Рече [Аллах]: „О, Ной, той [вече] 

не е от твоето семейство. Неговото 

деяние не е праведно. И не Ме 

питай за това, за което нямаш 

знание! Поучавам те да не бъдеш 

от невежите.“ [11:46]

Рече: „Господи, моля Те, опази ме 

да не Те питам за нещо, за което 

нямам знание! И ако не ме 

опростиш, и не ме помилваш, ще

съм от губещите.“ [11:47]

Речено бе: „О, Ной, слез [от 

Кораба] с мир от Нас и с 

благослов над теб, и над общности 

от онези, които са с теб! А на 

други общности ще дадем да се 

понаслаждават, после ще ги 

сполети болезнено мъчение от 

Нас. [11:48]

Тези са от вестите на неведомото, 

които Ние ти разкриваме. 

Дотогава не ги знаеше нито ти, 

нито твоят народ. Затова търпи! 
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Краят принадлежи на 

богобоязливите.“ [11:49]
      

Ибн Катир казва, че удавилият се син е „Йам“, братът на „Сем“, „Хам“ и

„Яфид“. Той бил неверник и правел лоши неща. Според Ибн Катир се 

споменава, че той се казвал „Кенан“.

2.6.5.1 Поука

 Никой няма полза от това, че е дете на порядъчен човек, ако сам не е 
порядъчен. 

 Този син на Ной е бил кафир (неверник), който не е последвал баща 
си по пътя на Исляма, и така бил унищожен заедно с неверниците. 
Когато дойде часът на смъртта, връзката между роднините се 
прекъсва, ако единият роднина е бил мюсюлманин, а другият не. 

 Не е позволено да се молим на Аллах да прости на някой 
немюсюлманин, ако този вече е починал като немюсюлманин – дори 
това да е много близък роднина. На пророка (с.a.с.) също било 
забранено да се моли за чичо си Абу Талиб, след като той починал 
като идолопоклонник. Абу Талиб помагал много на пророка (с.а.с.), но 
той самият не станал мюсюлманин. 

 Когато един мюсюлманин се е старал да възпита детето си добре и 
детето въпреки това стане лош човек, този мюсюлманин не е 
отговорен за това. Ной (а.с.) се опитвал да възпита сина си като добър 
мюсюлманин, но това не станало. Също както при поканата, така и при 
възпитанието човек е отговорен за това да изпълни задачата си 
толкова добре, колкото е възможно. За резултата обаче не е 
отговорен. При поканата е задължение да се предаде посланието на 
Аллах, а дали другите ще го приемат си е тяхна работа. Същото е и 
при възпитанието. Човек трябва да се старае и да вземе мерки да 
възпита детето си в набожност, но не носи отговорност за това, ако 
детето въпреки това е непокорно. Така било в случая с Ной (а.с.) и 
преди това в случая с Адам (а.с.) със сина му Каин, който бил първият
убиец. 

2.6.6 Всички хора след това произхождат от Ной (a.с.)

След потопа останали само Ной, членове на семейството му и други 

вярващи. Другите вярващи обаче нямали потомци. Затова всички хора 

след това са от потомците на Ной (а.с.), както Аллах казва: 

„И сторихме неговите потомци 

да просъществуват.“ [37:77]    
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2.6.7 Характерът на Ной (a.с.)

Аллах казва: 

„О, потомство на онези, които 

пренесохме заедно с Ной!“ Той бе 

признателен раб. [17:3]

    

   

Ибн Катир казва: „Предава се, че той благодарил на Аллах за яденето, за 

пиенето, за дрехите и за всичко.“62

Ибн Катир казва: „Ясно е, че „винаги признателен“ е някой, който 

изпълнява всички богослужения – тези, които се изпълняват чрез сърцето 

(като нпр. искреността към Аллах); тези, които се изричат с езика (като 

нпр. възхвалата на Аллах) и тези, които се извършват физически - чрез 

тялото.“

2.6.8 Заветът на Ной към сина му 

Абдуллах ибн Амр (р.) предава в един дълъг хадис следното изказване на 

пратеника на Аллах (с.a.с.):

„Когато пророкът Ной лежал на смъртния си одър, дал на сина си 

следния завет: „Давам ти един завет: Приканвам те да правиш две 

неща и ти забранявам две: 

Приканвам те към „Няма друг Бог освен Аллах (араб. ез.: ла 

иллаха иллаллах)“, защото, ако бъдат сложени седемте небеса и 

седемте земи в една везна и „Няма друг Бог освен Аллах (араб. ез.:

ла иллаха иллаллах)“ в другата, то „Няма друг Бог освен Аллах 

(араб. ез.: ла иллаха иллаллах)“ ще натежи повече…

…

(и освен това те приканвам да казваш) „Хвала на Аллах и да бъде 

възхваляван (араб. ез.: субханаллахи уа бихамдихи)“, защото това 

е молитвата на всяко едно нещо и чрез това се прехранват 

създанията. И ти забранявам идолопоклонничест-вото и 

високомерието (араб. ез.: кибр).“63

62 Едно сахих предание, което стига до Салман ал-Фарси (р.). От [Ибн Катир], № 105.
63 Едно сахих предание, предадено от Байхаки, Хаким. От [Ибн Катир], № 110.
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2.7 Худ (a.с.) – изпратеният до народа на Ад пратеник

Ибн Катир казва: Худ (a.с.) беше Худ ибн Шалик ибн Арфакшад ибн Сем 

ибн Нух (т.е. Ной). Ной (a.с.) е бил прапрадядото на Худ (a.с.).

Той е бил от един род, който се казвал Ад ибн Аус ибн Сем ибн Нух. Те 

били араби и живели в пясъчните дюни в Йемен, между Оман и 

Хадрамаут. Мястото се намирало до морето.64

И спомни си [Худ] брата на 

адитите, който предупреждаваше 

своя народ при пясъчните 

хълмове, където бяха минали 

много предупредители и дотогава, 

и след това: „Служете единствено 

на Аллах! Страхувам се за вас от 

мъчение във великия Ден.“

[46:21]

      

       

     

    

Често жилищата им били палатки с дебели основи, както Аллах казва в 

Сура Ал-Фаджр:

Не видя ли ти как постъпи твоят 

Господ с адитите, [89:6]

и с ирамитите, имащи високи 

постройки, [89:7]

подобни на които не бяха 

сътворени по земите? [89:8]

 

     

  

Ибн Катир казва: т.е. Аллах не е създавал друг народ като тях.65

Ибн Катир казва също66: „Адитите били първите след потопа, които се 

молели на идоли. Те имали 3 божества: Самад, Сумуд и Хирр. След това 

Аллах изпратил брат им Худ (а.с.), който ги приканвал да вярват в Аллах, 

както се споменава в сурите 7 (Ал-Араф), 11 (Худ), 23 (Ал-Муминун) и 26 

(Аш-Шуара), след разказа за Ной.

64 Виж [Табари].
65 [Ибн Катир], стр. 118.
66 [Ибн Катир], стр. 119, 120, 121.
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Аллах казва в сура Ал-Араф:

И при адитите пратихме брат им 

Худ. Каза: „О, народе мой, 

служете на Аллах! Нямате друг 

бог освен Него! Нима не се 

боите?“ [7:65]

Знатните от народа му, които 

бяха неверници, казаха: 

„Виждаме, че си в заблуда и те 

смятаме за един от лъжците.“

[7:66]

Каза: „О, народе мой, не съм в 

заблуда, а съм пратеник от 

Господа на световете. [7:67]

Известявам ви посланията на 

моя Господ и съм за вас 

достоверен наставник. [7:68]

Нима се удивихте, че ви е дошло 

напомняне от вашия Господ с 

мъж измежду вас, за да ви 

предупреди? Спомнете си как 

Той ви стори наследници подир 

народа на Нух и ви надбави ръст 

сред създанията! И помнете 

благата на Аллах, за да 

сполучите!“ [7:69]

Казаха: „Нима дойде при нас, за 

да служим единствено на Аллах 

и да изоставим онова, на което 

са служили бащите ни? Донеси 

ни онова, което ни обещаваш, 

ако говориш истината!“ [7:70]

Каза: „Вече заслужихте 

наказание и гняв от вашия 

Господ. Нима спорите с мен за 

имена, които вие и вашите бащи 

именувахте? Аллах не им е 
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низпослал довод. Чакайте! И аз 

ще чакам с вас.“ [7:71]

С милост от Нас спасихме него и 

онези, които бяха с него, и 

изкоренихме и последния от 

онези, които взеха за лъжа 

Нашите знамения и не вярваха.

[7:72]

    

         

      

Аллах казва в сура Худ:

И при адитите - брат им Худ... 

Рече: „О, народе мой, служете на 

Аллах! Нямате друг бог освен 

Него. Вие сте само клеветници.

[11:50]

О, народе мой, не искам от вас 

отплата за това. Моята отплата е 

единствено от Онзи, Който ме е 

сътворил. Нима не проумявате?

[11:51]

О, народе мой, молете за 

опрощение вашия Господ и се 

покайте пред Него, и ще ви 

изпрати Той обилен дъжд от 

небето, и ще ви надбави сила към 

вашата сила! И не се отмятайте, 

престъпвайки!“ [11:52]

Рекоха: „О, Худ, ти не ни донесе 

ясен знак и не ще изоставим 

нашите божества заради твоите 

слова. И не ти вярваме. [11:53]

Ще кажем само, че те е поразило 

със зло някое от нашите 

божества.“ Рече: „Призовавам за 

свидетел Аллах и вие 

свидетелствайте, че съм невинен 

за онова, което съдружавате
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[11:54]

с Него. И лукавствайте срещу мен 

всички, и не ме изчаквайте!

[11:55]

Аз се уповавам на Аллах, моя 

Господ и вашия Господ. Няма 

твар, която Той да не държи под 

Своя власт. Моят Господ е на 

Правия път. [11:56]

А отметнете ли се - вече ви 

съобщих онова, с което бях 

пратен при вас. И ще ви подмени 

моят Господ с други хора. И никак 

не ще Му навредите. Моят Господ 

пази всяко нещо.“ [11:57]

И когато Нашата повеля дойде, с 

милост от Нас спасихме Худ и 

онези, които вярваха с него. И ги 

спасихме от сурово мъчение.

[11:58]

Такива бяха адитите. Отрекоха 

знаменията на своя Господ и се 

възпротивиха на Неговите 

пратеници, и следваха повелята 

на всеки упорит деспот. [11:59]

       

     

        

       

        

       

      

        

       

     

      

         

   

Един по-дълъг разказ за адитите има в [26:123-140].

Аллах казва за тях и в [7:69]: 

…Спомнете си как Той ви 

стори наследници подир 

народа на Нух и ви надбави 

ръст сред създанията!…

           

        

Адитите били груби, опърничави неверници, които се кланяли на идоли. 

Аллах им пратил от техния народ един мъж, който да ги приканва, да 

оставят идолопоклонничеството и да се молят само на Аллах. Те обаче го 

обявили за лъжец и станали негови врагове, след което Аллах ги 

унищожил. 
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2.7.1.1 Поука

Когато Аллах пращал някой от пратениците Си до един народ и те го 

обвинявали в лъжа, обикновено били на лице следните фази:

1. Джахилия (т.е. време на невежеството); преди пратеникът да го 
прикани да служи на Аллах, народът се моли на идоли и върши 
неморални неща.

2. Пратеникът приканва народа си да служи на Аллах, дискутира с него и 
му разкрива съвсем ясно истината – понякога дори и чрез чудеса –
така, че само тези, които искат, обвиняват пратеника в лъжа, а не от 
невежество:
Не изпращахме пратеник, 

освен с езика на неговия 

народ, за да им обясни. Аллах 

оставя в заблуда когото 

пожелае и напътва когото 

пожелае. Той е Всемогъщия, 

Премъдрия. [14:4]

      

         

    

Наса`и и Байхаки предават, че пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

ذي أوتيت ما من االنبياء من نيب إال قد أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر وإمنا كان ال

وحيا أوحاه اهللا إيل فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

„Всеки пророк е получил едно чудо, което е накарало хората да 

повярват. Това, което аз получих, беше едно откровение, което 

Аллах ми низпосла. Надявам се да съм този от тях, който ще има 

най-много последователи на Съдния ден.“67

В тази фаза пратениците и техните сподвижници биват гонени и 

преследвани:

Или смятате да влезете в Рая, 

без да ви сполети същото, 

което сполетя и отминалите 

        

67 Предадено от Наса`и (в Сунан-ал-Кубра 6/330) и Байхаки (в неговата Сунан-ал-Кубра 

9/4) (от [МактабаШамила]). Тъй  като не беше намерена класификация на хадиса, 
посочвам тук веригата на разказвачите за евентално по-късно изследване:

أنا قتيبة بن سعيد نا الليث عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
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преди вас? Връхлитаха ги беда 

и горест, и бяха разтърсвани,

докато Пратеника и онези, 

които повярваха заедно с него, 

не казваха: „Кога ще дойде 

подкрепата на Аллах?“ Да, 

подкрепата на Аллах е 

наблизо. [2:214]

      

        

      

 

3. Ако народът не е променял позицията си на отхвърляне, след като са 
дошли големите знаци и чудеса, Аллах спасявал пратеника и 
сподвижниците му и унищожавал престъпния народ:

Нима очакват дни, различни 

от тези на отминалите преди 

тях? Кажи: „Чакайте! И аз 

чакам с вас.“ [10:102]

После спасяваме Нашите 

пратеници и онези, които са 

повярвали. Така Наш дълг е 

да спасяваме вярващите.

[10:103]

       

      

   

       

2.7.2 Как Аллах унищожил адитите

Аллах споменава в сура Ал-Ахкаф, как са били унищожени адитите:

И когато го видяха - широк облак, 

прииждащ към техните долини, 

рекоха: „Това е облак, който ще 

изсипе дъжд над нас“. Но не, то е 

онова, за което бързахте - вятър с 

болезнено мъчение в него.

[46:24]

Той опустошава всяко нещо по 

волята на своя Господ. А от тях 

останаха само [руините на] 

домовете им. Така наказваме 

хората - престъпници. [46:25]

И ги бяхме утвърдили повече, 
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отколкото вас утвърдихме [о, 

жители на Мека]. И им дадохме 

слух и зрение, и сърца. Но с нищо 

не ги избавиха нито слухът им, 

нито зрението, нито сърцата, 

защото отхвърляха знаменията на 

Аллах. И ги обгради онова, на 

което се подиграваха. [46:26]

      

           

    

     

Ибн Катир казва: „Тяхното наказание започнало с това, че са били 

подложени на голям глад и суша. Тогава се помолили за дъжд. Видели 

един облак на небето и си помислили, че това е чаканата милост. Това 

обаче бил облак, с който Аллах им пращал наказанието. Затова Аллах 

казва „Но не то е онова, за което бързахте“, т.е. вие карахте Худ, да 

ви донесе наказание от Аллах, както се казва в следния аят:

„…Донеси ни онова, което ни 

обещаваш, ако говориш 

истината!“ [7:70]68
       

Наказанието продължило по следния начин:

А адитите бяха погубени от 

бушуващ леден вихър. [69:6]

Накара го Той да вилнее срещу 

тях седем нощи и осем дни 

поред, и виждаш там хората 

покосени, сякаш са стволове на 

повалени палми. [69:7]

      

      

         

    

Ибн Катир казва: „Аллах ги сравнява със стволове на палми, които са без 

глави. Това, защото бурята дошла до тях, издигнала ги високо във 

въздуха, ударила ги в земята с главите надолу, така че главата се 

отделила от тялото и така се превърнали в тела без глави.“

Аиша (р.) предава: 

68 [Ибн Катир], стр. 129.
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إين أسألك خريها، وخري ما فيها، وخري ما !اللهم „: إذا عصفت الريح قالكان النيب صلى اهللا عليه وسلم

وإذا ختيلت السماء، تغري لونه، :قالت.“وأعوذ بك من شرها، وشرما فيها، وشر ما أرسلت به.أرسلت به

:فقال.فسألته:قالت عائشة.فعرفت ذلك يف وجهه.فإذا مطرت سري عنه.وخرج ودخل، وأقبل وأدبر

.“}فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا{:كما قال قوم عاد!، ياعائشة لعله„

„Винаги, когато духаше вятър, пророкът (с.а.с.) казваше: „О Аллах, 

моля се за доброто на този вятър и за доброто, което е в него, и 

търся закрила при теб от лошото на този вятър и от лошото, което 

е в него, и от лошото, с което си го пратил.“ А когато небето се 

заоблачеше, цветът на лицето на пратеника на Аллах (с.а.с.) се 

променяше (т.е. изразяваше уплашен вид) и той излизаше и влизаше и 

вървеше напред - назад. Започнеше ли да вали, той се успокояваше. Аз 

забелязах това и го попитах за причината, на което той отговори: „О 

Аиша, можеше да е така, както казал народът на адитите: „И

когато го видяха - широк облак, прииждащ към техните долини, 

рекоха: „Това е облак, който ще изсипе дъжд над нас.“ [46:24]“69

2.7.2.1 Поука

 Страхът на пратеника на Аллах (с.а.с.) при заоблачаването на небето 
показва, че човек никога не би трябвало да се чувства предпазен от 
наказанието на Аллах.  

69 Предадено от Муслим (899/2085), Тирмиди и др.
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2.8 Салих (a.с.) – изпратеният до народа на Тамуд 
(самудяните) пратеник70

Самудяните били известен род, наречени на дядо си, който бил син на 

Атир, синът на Ирамс, синът на Сем, синът на Нух (a.с.). Те населявали

долината Хиджр.71

Живели след адитите (народа на Ад) и се молили също като тях на идоли, 

след което Бог им пратил пратеник от техния род - Салих (a.с.), който бил 

на почит сред тях (виж: Коран 11:62). Той ги приканвал да се кланят само 

на Един Бог. Малцина го последвали, повечето от народа му се 

възпротивили да последват донесеното от него послание. Те го обиждали, 

вредели му и искали да го убият. Убили изпратената като чудо камила от 

Бог, за да подкрепи истината за посланичеството на Салих (а.с.). След 

това Бог ги унищожил.

Това се споменава на следните места в Корана: [7:73-79], [11:61-68],

[15:80-84], [17:59], [26:141-159], [27:45-53], [41:17-18], [54:23-32],

[91:11-15].

Народите на Ад и Тамуд не се споменават в днешната Библия. Следният

откъс от Сура Ибрахим обаче показва, че Моисей (a.с.) е разказвал за 

двата народа:

И рече Муса: „Дори вие и 

всички по земята да сте 

неблагодарни, Аллах е 

пребогат, всеславен.

[14:8]

Нима не получихте вестта за 

онези преди вас - народа на 

Нух и адитите, и самудяните, и 

онези след тях? Знае ги само 

Аллах. При тях идваха техните 

пратеници с ясните знаци, а те 

тикваха ръце в устата си и 

        

        

    

        

           

         

70 [Ибн Катир], стр.137-139.
71 Т.е. между Медина и Сирия.
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казваха: „Не вярваме на това, с 

което сте изпратени, и се 

съмняваме с подозрение в 

това, към което ни зовете.“

[14:9]

           

   

2.8.1 Камилата

Аллах казва в Корана:

Рекоха: „О, Салих, преди това ти 

възлагахме надежди. Нима ни 

забраняваш да служим на онова, 

на което служеха нашите 

предци? Съмняваме се в онова, 

към което ни призоваваш.“

[11:62]

Рече: „О, народе мой, как 

мислите, ако имам ясен знак от 

моя Господ и ми е дал от Себе Си 

милост, кой ще ме защити от 

Аллах, ако Му се възпротивя? 

Ще ми надбавите само загуба.

[11:63]

О, народе мой, това е камилата 

на Аллах - знамение за вас. 

Оставете я да пасе по земята на 

Аллах и не я докосвайте със зло, 

иначе ще ви обхване близко 

мъчение!“ [11:64]

Но я заклаха и той каза: 

„Наслаждавайте се в своя дом 

три дена! Това не е лъжливо 

обещание.“ [11:65]

И когато Нашата повеля дойде с 

милост от Нас, спасихме Салих и 

онези, които вярваха с него, от 

позора на този ден. Твоят Господ 

е Всесилния, Всемогъщия.
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[11:66]

И Викът обхвана онези, които 

угнетяваха, и осъмнаха 

безжизнени в домовете си,

[11:67]

сякаш не бяха пребивавали там. 

Да, самудяните отрекоха своя 

Господ. Да, гибел за самудяните!

[11:68]

       

     

       

      

Аллах казва също така:

И самудяните отричаха 

предупредителите. [54:23]

И рекоха: „Нима човек от нас ще 

последваме? Тогава ние ще 

изпаднем в заблуда и безумие.

[54:24]

Нима на него бе разкрито 

Поучението сред нас? Не, той е 

надменен лъжец.“ [54:25]

Утре ще научат кой е надменен 

лъжец. [54:26]

Изпращаме Ние камилата като 

изпитание за тях. Наблюдавай ги 

и търпи! [54:27]

И ги извести, че водата е поделена 

между [нея и] тях! И пиенето на 

всеки е разпределено. [54:28]

Но извикаха техен другар и той се 

зае, и я закла. [54:29]

И какво бе Моето мъчение и Моето 

предупреждение! [54:30]

Изпратихме срещу тях само един 

Вик и станаха като сухите сламки 

на сеното. [54:31]
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2.8.2 Как пророкът Мухаммед (с.a.с.) минал със сподвижниците си 
през долината на унищожените самудяни 

Ибн Амр (р.) предава: 

أن الناس نزلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرض مثود، احلجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم 

يقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا اإلبل العجني، وأمرهم أن يستقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يهر

.من البئر اليت كانت تردها الناقة

„Когато пратеникът на Аллах (с.a.с.) бил на път към Табук с 

армията си (дословно: с хората си), се спрял в долината на Хиджр, 

страната на самудяните (където се намирали къщите на 

самудяните преди). Хората напълнили вода от кладенеца, от който 

пили самудяните и направили с водата тесто. Тогава пророкът 

(с.a.с.) им заповядал да изсипят водата и да дадат тестото на 

камилите за ядене. (След това продължили по пътя си, докато не 

спрели пред кладенеца, от който пила камилата на Салих) и 

пророкът им разпоредил, да налеят вода от кладенеца, от който 

пила камилата на Салих.“72

Абдуллах ибн Умар (р.) предава: „Когато пратеникът на Аллах беше в 

долината Хиджр, каза:

فإن مل تكونوا باكني فال تدخلوا .إال أن تكونوا باكني.دخلوا على هؤالء القوم املعذبنيال ت„

.“عليهم، أن يصيبكم مثل ما أصام

„Не отивайте при този народ, който е бил наказан, освен плачейки. 

Ако не плачете, не отивайте там, за да не ви се случи същото, 

което се случи на тях.“ 73

72 Предадено от Ахмад (2/117), Бухари (3378, 3379) и Муслим (H2981) (само че от Ибн 
Умар). Това е текста на Бухари.

73 Предадено от Бухари (3380,3381), Муслим (H2980), Ахмад и др. 
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2.9 Авраам (Ибрахим) (a.с.)74

2.9.1 Произход

Ибн Катир е стигнал до заключението, че най-правилното мнение е, че 

Авраам (а.с.) е по произход от Вавилония, където хората се кланяли на 

статуи. От там той се преселил в областта на Дамаск, където хората се 

кланяли на планетите.

Лот (а.с.) е бил племенник на Авраам. Жената на Авраам (a.с.) - Сара (р.)

– била дъщеря на един от чичовците му по бащина линия, т.е. негова 

братовчедка. 

Ибн Катир казва, без да посочва източник, че Авраам, Сара и Лот били 

единствените вярващи на земята.

И така навсякъде царяло идолопоклонничеството. Накрая Бог премахнал 

душевната тъмнина чрез Авраам (а.с.), както казва в Корана:

И [изпратихме] Ибрахим, който 

рече на своя народ: „Служете на 

Аллах и бойте се от Него! Това е 

най-доброто за вас, ако 

проумявате. [29:16]

Служите не на Аллах, а само на 

идоли, и измисляте лъжа. Тези, 

на които служите вместо на 

Аллах, не могат да ви дадат 

препитание, затова от Аллах 

търсете препитанието, на Него 

служете и Му бъдете 

признателни! При Него ще 

бъдете върнати.“ [29:17]

И ако взимате за лъжа, то и 

други общности преди вас 

взимаха за лъжа. Дълг за 

Пратеника е само ясното 

       

     

      

      

   

        

        

       

        

74 [Ибн Катир], стр. 155-224.
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послание. [29:18]

Не виждат ли как Аллах начева 

творението, после го повтаря? За 

Аллах това е лесно. [29:19]

Кажи: „Вървете по земята и 

вижте как Той начева 

творението! Така Аллах ще го 

пресъздаде в отвъдния живот. 

Аллах за всяко нещо има сила.

[29:20]

Наказва Той когото пожелае и 

помилва когото пожелае, и при 

Него ще бъдете върнати.

[29:21]

И не можете да възпирате нито 

на земята, нито на небето. И 

освен Аллах нямате нито 

покровител, нито избавител.“

[29:22]

А които не вярват в знаменията 

на Аллах и в срещата с Него, 

тези ще изгубят надежда за 

Моето милосърдие и за тях ще 

има болезнено мъчение.

[29:23]

И отговорът на народа му бе 

само да кажат: „Убийте го или го 

изгорете!“ А Аллах го спаси от 

Огъня. В това има знамения за 

хора вярващи. [29:24]

И рече: „Вместо Аллах приехте 

идоли само заради 

приятелството между вас в 

земния живот. После, в Деня на 

възкресението, ще се отречете 
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един от друг и ще се проклинате 

един друг. И Огънят ще е вашето 

място, и не ще имате 

избавители.“ [29:25]

И му повярва Лут, и рече: „Аз ще 

се преселя при своя Господ. Той 

е Всемогъщия, Премъдрия.

[29:26]

И го дарихме с Исхак и Якуб, и 

отредихме за потомците му 

пророчеството и Писанието, и го 

възнаградихме в земния живот. 

И в отвъдния е сред 

праведниците. [29:27]

      

   

      

        

         

            

       

2.9.2 Авраам (a.с.) и баща му

Бащата на Авраам е известен под две различни имена, едното от което е 

споменато в Корана – Азар. Другото име е Тарук. Ибн Катир казва, че 

най-вероятно едното от двете имена е било истинското му име, а другото 

– прякор (араб. ез.: лакаб).

Авраам приканвал баща си да се откаже от идолопоклонничеството, но 

той реагирал агресивно. Авраам отговорил на тази агресия със 

спокойствие, както Аллах казва в сура 19:

И спомени в Книгата Ибрахим. Той 

бе всеправдив, пророк.

[19:41]

Когато каза на баща си: „О, татко 

мой, защо служиш на онова, което 

нито чува, нито вижда, и не може 

да те избави от нищо? [19:42]

О, татко мой, на мен наистина ми 

се яви от знанието онова, което не 

дойде при теб. Последвай ме, и аз 

ще те изведа на правия път!

[19:43]
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О, татко мой, не служи на 

сатаната! Сатаната е непокорен 

пред Всемилостивия. [19:44]

О, татко мой, страхувам се да не те 

засегне мъчение от 

Всемилостивия и да не станеш 

приближен на сатаната.“ [19:45]

Рече [бащата]: „Нима се 

отвръщаш от моите богове, о, 

Ибрахим? Ако не престанеш, ще те 

пребия с камъни. И ме напусни 

завинаги!“ [19:46]

Рече: „Мир на теб! Ще моля да те 

опрости моят Господ. Към мен Той 

е благосклонен. [19:47]

Оттеглям се от вас и от онова, 

което зовете вместо Аллах. Аз ще 

зова своя Господ. Няма да се 

разочаровам, зовейки своя 

Господ.“ [19:48]

          

        

        

      

        

         

          

        

     

    

Аллах казва:

И каза Ибрахим на баща си 

Азар: „Нима смяташ 

изваянията за богове? Виждам, 

че ти и твоят народ сте в явна 

заблуда.“ [6:74]

        

           

2.9.2.1 Срещата на Авраам с баща му на Съдния ден 

Пратеникът на Аллах (с.a.с.) е казал:

اللكأقلأمل:إبراهيملهفيقولوغربة،قترةآزروجهوعلىالقيامة،يومآزرأباهإبراهيميلقى

يومختزيينالأنوعدتينإنكربيا:إبراهيمفيقولأعصيك،الفاليوم:أبوهفيقولتعصين،

مثالكافرين،علىجلنةاحرمتإين:تعاىلاهللافيقولاألبعد؟أيبمنأخزىخزيفأييبعثون،

الناريففيلقىبقوائمهفيؤخذمتلطخ،بذيخهوفإذافينظر،رجليك؟حتتماإبراهيم،يا:يقال
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„Авраам ще срещне баща си на Съдния ден, при което по лицето 
на Азар75 ще има прах и мръсотия. Тогава Авраам ще отиде при 
него: „Не ти ли казах да не ми се противопоставяш?“76 Тогава баща 
му ще каже: „Днес вече не ти се противопоставям.“ Авраам ще 
каже: „О Господарю мой, нали ми обеща да не ме засрамваш в 
деня, на който те ще бъдат възкресени. Но какъв срам е за мен 
баща ми!“ Аллах ще каже тогава: „Забраних Рая за неверниците.“
... После ще бъде казано: „Авраам, какво е това под краката ти?“
Той ще погледне към мястото и ще види една залята с кръв мъжка 
хиена. След това тя ще бъде хваната за лапите и хвърлена в 
огъня.“77

2.9.3 Разправията с идолопоклонниците от Двуречието 
(Месопотамия) и как Авраам бил хвърлен в огъня

Ибн Катир: Хората от Вавилон се кланяли на статуи. Авраам дискутирал с 

тях и унищожил фигурите. Той представил фигурите презрително и им 

показал, че е глупаво да се кланят на статуи. Техният единствен аргумент 

бил, че следват това, което бащите им и дядовците им са правили. 

Аллах казва: И рече: „Вместо Аллах приехте идоли само заради 

приятелството между вас в земния живот. После, в Деня на 

възкресението, ще се отречете един от друг и ще се проклинате 

един друг. И Огънят ще е вашето място, и не ще имате 

избавители.“ [29:25]

Аллах казва също: „И сред неговите последователи бе Ибрахим. Как 

се яви пред своя Господ с чисто сърце. Рече той на своя баща и на 

своя народ: „На какво служите?““ [37:83-85]

И в сура 26:

Прочети им вестта за Ибрахим!

[26:69]

Когато рече на баща си и народа си: 

„На какво служите?“,

[26:70]

      

     

75 Бащата на Авраам.
76 "О, татко мой, на мен наистина ми се яви от знанието онова, което не дойде при 

теб. Последвай ме, и аз ще те изведа на правия път!" [19:43].
77 Предадено от Бухари (3350, 4768, 4769).
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рекоха: „Служим на идоли и ще 

продължим да им се кланяме.“

[26:71]

Рече: „Чуват ли ви, когато ги зовете?

[26:72]

или ви помагат, или вредят?“

[26:73]

Рекоха: „Не, но заварихме бащите ни 

така да правят.“ [26:74]

Рече: „Виждате ли онези [идоли], на 

които сте служили, [26:75]

вие и древните ви предци? [26:76]

Те са мои врагове, а не Господът на 

световете, [26:77]

Който ме е сътворил и ме напътва,

[26:78]

и Който ме храни, и ми дава да пия,

[26:79]

и ако се разболея, Той ме изцелява,

[26:80]

и Който ще ме умъртви, а после ще 

ме съживи, [26:81]

и на Когото се надявам да ми опрости 

греха в Съдния ден..

[26:82]

Господи, дари ми мъдрост и ме 

приобщи към праведните! [26:83]

И стори достойно споменаването ми 

пред идните [поколения].

[26:84]

и ме стори да бъда от наследниците 

на блажения Рай! [26:85]

И опрости баща ми! Той наистина е от 
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заблудените. [26:86]

И не ме опозорявай в Деня, когато 

[тварите] ще бъдат възкресени,

[26:87]

в Деня, когато нито богатство, нито 

синове ще помогнат, [26:88]

освен който дойде при Аллах с чисто 

сърце.“ [26:89]

     

  

     

 

Аллах казва в Сура Ал-Анбиа:

И още отрано насочихме 

Ибрахим по правия път. 

Познавахме го Ние. [21:51]

Рече на своя баща и на своя 

народ: „Какви са тези изваяния, 

пред които се кланяте?“ [21:52]

Рекоха: „Заварихме предците си 

на тях да служат.“ [21:53]

Рече: „Вие и предците ви сте в 

явна заблуда.“ [21:54]

Рекоха: „Нима ти ни носиш 

истината, или се шегуваш?“

[21:55]

       

     

        

     

       

        

      

Ибн Катир пояснява: Т.е. те казали: „Сериозно ли казваш думите, с които 

презираш идолите ни, и по тази причина изкарваш бащите ни глупаци, 

или просто се шегуваш?“

Рече: Не, вашият Господ е 

Господът на небесата и на 

земята, Който ги е сътворил, 

и аз свидетелствам за това.

[21:56]

         

        

Ибн Катир: Т.е. „Не, говоря съвсем сериозно. Аллах е Този, на Който 

трябва да се кланяте, и няма друг Бог освен Него. Той е вашият Господар 

и Господарят на всички неща. Той е създал небето и земята. И така, Той е 

единственият, Който заслужава да Му се кланяме – аз съм свидетел, че е 

така.“
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Кълна се в Аллах, ще се 

разправя с вашите идоли, след 

като си идете. [21:57]

       

  

Ибн Катир: Т.е. „като отидете на празника, ще се разправям с идолите 

ви...“ Твърди се, че Авраам е казал тези думи на ум. Ибн Масуд твърди, че 

някои хора го чули, как ги казва.

Идолопоклонниците празнували всяка година един празник, на който 

напускали селището. Бащата на Авраам го поканил също да празнува, на 

което Авраам отговорил: „Болен съм.“, както казва Аллах: „И отправи 

поглед към звездите. И рече: „Аз съм болен.“ [37:88-89]. Той казал 

това, за да постигне целта си, а именно да покаже на идолопоклонниците 

ясно, че са на грешен път (като потрошил фигурите, на които се кланяли, 

при което те (фигурите) дори не могли да се защитят).78

Като отишли на празника си, той останал в селището. „И се прокрадна 

при боговете им...“ [37:91].

...

Като бил при тях видял много ястия, които поклонниците били сложили 

пред тях, като жертвоприношение. Тогава им казал: „Няма ли да 

похапнете? Какво ви е, та не говорите?“ И се наведе над тях, и ги 

удари с десница. [37:91-93]79

И ги стори на отломки, освен 

най-големия от тях, за да се 

обърнат към него. [21:58]

          

 

Ибн Катир: Като се върнали от празника, видели, какво се случило с 

идолите им.

Рекоха: „Кой стори това с 

нашите божества?       

78 Малко по-долу се споменава в един сахих хадис от пророка (с.а.с.), че Авраам е излъгал 3 
пъти, два пъти от които 100% заради Аллах. Това е бил първият път. 

79 [Ибн Катир], стр. 163-165.
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 Той е угнетител.“ [21:59]
   

Това е ясен сигнал, че те не са имали разум или, ако са имали, не са го 

използвали. Защото, ако са се били замислили, са щели да се сетят, че не 

е възможно тези статуи да са Богове. Ако са били такива, те биха се 

защитили. Вместо това идолопоклонниците казали (поради липсата на 

разум и защото били заблудени):

Рекоха: „Чухме един младеж да 

приказва за тях. Викат му 

Ибрахим.“ [21:60]

Рекоха: „Доведете го пред 

хората да засвидетелстват!“

[21:61]

Рекоха: „Ти ли стори това с 

нашите божества, о, Ибрахим?“

[21:62]

Рече: „Не, направи го това - най-

голямото от тях. Попитайте ги, 

ако могат да говорят!“ [21:63]

       

    

    

         

       

 

Ибн Катир: Авраам имал намерението с това да ги накара да се замислят и 

да признаят, че статуите не могат да говорят.

Тогава те, като дойдоха на себе 

си, рекоха: „Наистина вие сте 

угнетителите.“ [21:64]

После пак обърнаха глави назад 

[и рекоха]: „Ти знаеш - тези не 

говорят.“ [21:65]

Рече: „Нима вместо на Аллах ще 

служите на онова, което нито 

може да ви помогне, нито да ви 

навреди? [21:66]

Уф и на вас, и на онова, на което 

служите вместо на Аллах! Нима 

не проумявате?“ [21:67]
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Аллах казва в [37:94-96]:

[И щом видяха боговете си потрошени,] 

отидоха при него забързани. [37:94]

Рече: „Нима служите на онова, което вие 

сте издялали? [37:95]

А Аллах е сътворил и вас, и онова, което 

правите.“ [37:96]

       

     

      

Ибн Катир: Т.е. „вие сте създадени, статуите - също. Защо трябва едно 

създание да се кланя на нещо, което също е създание като него?“

2.9.3.1 Как Авраам бил хвърлен в огъня 

Аллах казва в Корана:

Рекоха: „Издигнете за него клада и 

го хвърлете в пламъците!“

[37:97]

Замислиха коварство спрямо него, 

но Ние сторихме те да са унизените.

[37:98]

       

     

      

Ибн Катир: Като изгубили дискусията с Авраам, те прибягнали към 

използването на насилие. Аллах обаче унищожил плановете им и 

издигнал думите на религията Си и доказателството за нея.

Аллах казва:

Рекоха: „Изгорете го и подкрепете 

своите божества, ако ще 

действате!“ [21:68]

Рекохме Ние: „О, огън, бъди 

студен и безопасен за Ибрахим!“

[21:69]

И желаеха неговата гибел, а Ние 

сторихме да са най-губещите.

[21:70]

       

        

      

      

Ибн Аббас (р.) предава: „Достатъчен ни е Аллах и той е най-добрият 

защитник!“ – Авраам казал тези думи, когато го хвърлили в огъня, а
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Мухаммед, когато му било казано: „За онези, на които хората рекоха: 

„Враговете се насъбраха против вас, страхувайте се от тях!“, но 

вярата им се усили и рекоха: „Достатъчен ни е Аллах. Колко 

прекрасен Довереник е Той!“ И се завърнаха с обилие и благодат 

от Аллах. Зло не ги докосна и следваха благоволението на Аллах. 

Аллах е владетел на велика благодат.“ [3:173-174]“80

Ибн Аббас и Абу ал-Алия казват: „Ако Аллах не беше казал... „О, огън, 

бъди студен и безопасен за Ибрахим!“ [21:69], тогава студенината на 

направения да бъде студен огън, щеше да навреди на Авраам.“81

Умм Шарик предава: 

(وقال.أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل الوزغ ).كان ينفخ على إبراهيم عليه السالم:

„Пророкът (с.a.с.) нареди да бъде убивано отровното уазгх 

животинче82 и каза: „Едно време уазгх животинчето духало (и 

разпалвало огъня), който бил приготвен за Авраам (мир нему).“83

2.9.3.2 Поука 

 Бог е Създателят и Господарят на всички неща. От тук следва, че 
само Той е достоен да му се кланяме. 

 Човек трябва напълно да се доверява на Аллах, да се надява само на 
Аллах и да се страхува само от Аллах. 

 Аллах е винаги с тези, които се застъпват за религията Му и ги пази.

2.9.4 Дискусията с един високомерен тиранин 

Аллах казва [2:258]:

Не видя ли ти онзи, който 

спореше с Ибрахим за 

неговия Господ, че Аллах му е 

дал владението? Когато 

Ибрахим рече: „Моят Господ 

         

      

80 Предадено от Бухари (4563 и 4564).
81 Едно добро (aраб. ез.: хасан) предание, предадено от Табари (17/34). 

82 Уазгх е едно малко отровно животинче, което е много леко и може да се придвижва много 

бързо.
83 Предадено от Бухари (3359).
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е, Който съживява и 

умъртвява.“, (другият) рече: 

„Аз съживявам и 

умъртвявам.“ Ибрахим рече: 

„Аллах довежда слънцето от 

изток, а ти го доведи от 

запад!“ И се слиса онзи, който 

не бе повярвал. Аллах не 

напътва хората - угнетители.

     

        

         

        

Коментаторите на Корана и много историци като Табари твърдят, че този 

високомерен и заслепен човек е бил Немрод, владетелят на Вавилон. 

Заид ибн Аслам предава, че Аллах е пратил до този тиранин ангел, който 

го приканил да повярва. Тиранинът обаче се възпротивил, след което 

ангела го приканил отново. Той пак се възпротивил. Като го приканил за 

трети път, той се възпротивил още веднъж и казал: „Събери ти твоята 

войска, и аз ще събера моята.“ Тогава Немрод събрал войската си по 

изгрев слънце. Аллах изпратил мухи, така че войската да не може да види 

слънцето. Аллах дал на мухите сила над войската на Немрод и те изяли 

месото и кръвта на войниците. От тях останали само голи кокали. Една от 

мухите влязла в носа на владетеля и останала там 400 години. Аллах го 

наказал с тази муха. Така той се биел през цялото време с пръчки по 

главата, докато Аллах накрая го унищожил чрез тази муха.84

2.9.5 Дискусията със звездопоклонниците в Сирия 

Аллах казва в Сура 6:

И каза Ибрахим на баща си Азар: 

„Нима смяташ изваянията за 

богове? Виждам, че ти и твоят 

народ сте в явна заблуда.“

[6:74]

И така показваме на Ибрахим 

владението на небесата и на 

       

       

       

84 Предадено от Абдурразак в едно сахих предание от Заид ибн Аслам. Съдържанието на 

преданието обаче е от преданията на „исраилият“.
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земята, за да е от убедените.

[6:75]

И когато го покри нощта, той 

видя звезда. Рече: „Това е моят 

Господ.“ А когато залезе, рече: 

„Не обичам залязващите.“

[6:76]

И когато видя луната да изгрява, 

рече: „Това е моят Господ.“ А 

когато залезе, рече: „Ако не ме 

напъти моят Господ, ще бъда от 

заблудените хора.“

[6:77]

И когато видя слънцето да 

изгрява, рече: „Това е моят 

Господ. То е най-голямото.“ А 

когато залезе, рече: „О, народе 

мой, невинен съм за това, което 

съдружавате! [6:78]

Аз обърнах правоверен своето 

лице към Онзи, Който е сътворил 

небесата и земята. Аз не съм от 

съдружаващите.“ [6:79]

И го оспорваше неговият народ. 

Рече: „Нима ме оспорвате за 

Аллах, след като Той ме напъти? 

Не ме е страх от онова, което 

съдружавате с Него, освен ако 

моят Господ не пожелае друго. 

Моят Господ обгръща със знание 

всяко нещо. Не ще ли си 

припомните? [6:80]

И как да се страхувам от онова, с 

което Го съдружавате, щом вие 

не се страхувате, че 

съдружавате Аллах с онова, за 
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което не ви е низпослал довод? 

Коя от двете групи заслужава 

повече сигурност, ако знаете?“

[6:81]

За онези, които вярват и не 

смесват своята вяра с гнет - за 

тях е сигурността и те са 

напътени. [6:82]

Това е доказателството, което 

Ние дадохме на Ибрахим срещу 

народа му. Въздигаме по степени 

когото пожелаем. Твоят Господ е 

премъдър, всезнаещ. [6:83]

     

       

          

        

     

    

Ибн Катир: Тук става въпрос за дискусия, която Авраам води с народа си. 

Той дал на хората да разберат, че е безсмислено да се молят на небесните 

тела, вместо на Аллах, защото те са подлежащи на определени закони 

създания.

Ибн Катир: Очевидно е, че Авраам дискутира тук със звездопоклонниците 

в Харран в Сирия, а не с народа си във Вавилония, защото хората в 

Харран били тези, които се кланяли на звездите. Хората във Вавилония се 

кланяли на статуи.

2.9.5.1 Поука

 Ако погледнем творението, напр. небесните тела или природата, и 
видим колко хармонично е всичко, и как всяко нещо има определена 
функция, то тогава ни става ясно, че трябва да съществува един 
Всемогъщ и Всезнаещ Създател, Който е създал всички тези неща и 
прави така, че те да изпълняват задачата си.  И така правим 
заключение от последствието (хармонията в природата) за 
причината (съществуването на един единствен всезнаещ Бог). Става 
ни ясно, че не бива да се кланяме на тези неща, които изпълняват 
само една определена функция, а на Този, Който ги управлява.

 Авраам показал на идолопоклонниците във Вавилония, че боговете 
им са безсилни и затова не са достойни да им се кланят. В Сирия 
хората се кланяли на небесните тела, затова той приложил метод,
различен от този във Вавилония, понеже и проблема бил по-
различен. Той им показал чрез проста логическа аргументация, къде 
им е грешката, как могат да осъзнаят съществуването на Бог и че 
трябва да се кланят само на Бог, Създателя на всички неща (aраб.
ез.: таухид).
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2.9.6 Изселването на Авраам (aраб. ез.: хиджра): Пътуването до Аш-
Шам (Сирия) – Пътуването до Египет, където Аллах спасил 
Сара (р.), жената на Авраам, от посегателството на тамошния 
владетел – Пътуването до крайната цел в Палестина

Аллах казва в Сура 29:

И му повярва Лут, и 

(Авраам)рече: „Аз ще се 

преселя при своя Господ. Той е 

Всемогъщия, Премъдрия.“

[29:26]

И го дарихме с Исхак и Якуб, и 

отредихме за потомците му 

пророчеството и Писанието, и 

го възнаградихме в земния 

живот. И в отвъдния е сред 

праведниците. [29:27]

      

        

        

              

    

Аллах казва в Сура 21:

И спасихме него и Лут [и ги 

насочихме] към земята, която 

благословихме за световете.

[21:71]

И му дарихме Исхак, и освен 

него - Якуб, и всичките сторихме 

праведници. [21:72]

И ги сторихме водители, 

напътващи според Нашата 

повеля. И им разкрихме да 

вършат добрини и да отслужват 

молитвата, и да дават 

милостинята закат. Те служеха 

[единствено] на Нас. [21:73]

            

       

      

          

        

       

  

Ибн Катир: „Авраам напуснал народа си и предприел заради Аллах 

изселването (aраб. ез.: хиджра). Жена му била безплодна. Той нямал 

деца; с него бил племенникът му Лот. След това Аллах им дарил праведни 

деца... Това станало, след като Авраам се изселил, с цел да може да 

служи на Аллах и да приканва хората да служат на Аллах.“
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Страната, в която имал намерение да се пресели, била Аш-Шам85 (район, 

който включва Сирия, Палестина, Йордания и Ливан). Това е страната, за 

която Аллах казва: „земята, която благословихме за световете“

[21:71].

Ибн Катир има тази информация от Убай ибн Кааб, Катада и др.

След като Авраам (а.с.) се разделил по пътя от Лот (а.с.), първоначално 

отишъл със Сара за малко в Египет, където се случило следното: 

Абу Хурайра предава, че пророкът (с.a.с.) е казал: 

 انقَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا إِثنت بكْذي لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يماهرأَنَّ إِب لُهالَى قَوعت اللَّه ي ذَاتف} يمقي سإِن{ لُهقَوو

وبينما هو يِسري في أَرضِ جبارٍ من الْجبابِرة إِذْ نزلَ منزِلًا فَأُتي الْجبار فَقيلَ لَه إِنه }بلْ فَعلَه كَبِريهم هذَا {

علٌ مجا رناهلَ هزا نهإِلَي عجا ري فَلَمتا أُخها فَقَالَ إِنهنع أَلَهفَس هلَ إِلَيساسِ قَالَ فَأَرالن نسأَح يأَةٌ هرام ه

و كرغَيرِي وغَي ملسم موالْي سلَي هإِني وتأُخ كأَن هأْتبفَأَن كنأَلَنِي عذَا سقَالَ إِنَّ ه ابِ اللَّهتي كي فتأُخ كإِن

هدنكَذِّبِينِي عفَلَا ت

„Авраам не е лъгал повече от три пъти, и тези (три пъти) са били

по волята на Аллах (в една версия от Абу Дауд: „два пъти по волята 

на Аллах“86). (Първият път) като казал: „Аз съм болен.“87, (вторият 

път,) като казал: „Не, беше най-голямата от тези (фигури).“88 (и 

третият път), като се преместил в страната на един тиранин и 

живял там. Тогава някой отишъл при тиранина и му казал: „Тук 

живее един мъж, който има една от най-красивите жени.“ Тогава 

тиранинът пратил някого при него (т.е. при Авраам) да пита за 

нея. Той казал: „Тя е сестра ми.“ Като се върнал при нея, ѝ казал: 

„Този (мъж) ме попита за теб и аз му казах, че си ми сестра. И 

понеже няма друг мюсюлманин в днешно време освен мен и теб, и 

85 [Табари].
86 Третият път, когато казал, че Сара е негова сестра, е излъгъл отчасти и заради 

собственото си его, понеже той самият също имал полза от това. Той се страхувал, че 
тиранинът ще го убие, ако разбере, че е съпруг на Сара, за да може да я има за себе си. 
При първите два пъти е било ситуация, в която е ставало въпрос за да`уа (покана към 
Исляма).

87 Сура 37, аят 89.
88 Сура 21, аят 63.
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затова ти си моя сестра (в Исляма). Недей да казваш, че съм 

излъгал, ако го срещнеш.“ Тогава той89 я взел и заминал. Когато 

искал да я докосне, се парализирал. Тогава казал: „Моли се на 

Аллах за мен и аз няма да ти навредя.“ Тя се помолила на Аллах и 

той станал отново нормален. След това той пак искал да я докосне, 

при което както и първият път се парализирал. Тогава казал: 

„Моли се на Аллах за мен и аз няма да ти навредя. Тя се помолила 

на Аллах и той станал отново нормален. Това се повторило общо 

три пъти. След това той извикал стоящия наблизо слуга и казал: 

„Не си ми довел човек, а дявол (aраб. ез.: шейтан). Махни я оттук 

и ѝ дай слугинята Хаджар (като подарък).“90

Ахмад предава в едно сахих предание по-подробно тази случка. Там91 се 

казва, че „Сара (р.) отправила следната молитва към Аллах, когато 

владетелят искал да я докосне: „О Аллах, ако знаеш, че вярвам в Теб и в 

пратеника Ти и че съм се запазила, освен пред мъжа ми, то не давай на 

неверника сила над мен.“ Тогава той бил натиснат, докато заритал с крака 

си... Сара казала: „О Аллах, ако сега той умре, ще кажат: „Тя го уби.““

Тогава той станал отново нормален.“

Ибн Катир: „Видях в част от преданията, че Аллах вдигнал завесата (на 

невидимото поради разстоянието), така че Авраам, който не можел да 

види жена си, откакто я отвели от него да може да е свидетел на всичко, 

докато тя била при владетеля и да разбере как Аллах я е опазил от него. 

Това станало, за да се чувства Авраам по-добре, понеже той много обичал 

Сара. Има предания, че откакто съществувала Ева - първата жена - до 

времето на Сара, не е имало толкова красива жена като Сара. Аллах да е 

доволен от нея.“92

В Сахих Бухари също се предава този случай с владетеля, само че с 

верига на преданието, която стига само до Абу Хурайра, а не до пророка 

89 Тук се има предвид тиранина.
90 Това е сахих хадис, предаден от Абу Бакр ал-Баззар. Първата част на хадиса (до: 

"...недей да казваш, че съм излъгал, ако го срещнеш") се предава и от Абу Дауд (2212). 
Албани казва, че хадисът е сахих. Арабският текст на хадиса е от Абу Дауд. 

Съдържанието на този хадис се предава и от Бухари, обаче при него веригата на 
преданието не стига до пророка (с.a.с.), а само до един от сподвижниците му.

91 Тази част от преданието са думите на Абу Хурайра (р.).
92 [Ибн Катир], стр. 179.
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(с.a.с.). И така това е хадис маукуф. Преданието на Бухари е почти 

същото като горепосоченото, само че продължава: Абу Хурайра предава: 

„... „Не си ми довел човек, а дявол (араб. ез.: шейтан).“ И той и даде 

Хаджар като слугиня. Тя (Сара) се върнала накрая при него (Авраам), 

когато той тъкмо си правел молитвата. Тогава направил движение с 

ръката си и попитал: „И, какво имаш да ми разказваш?“ Тя отговорила: 

„Аллах обърна лукавството на неверника срещу самия него и ми даде 

Хаджар като слугиня.““93

Ибн Катир: „Някои историци са на мнение, че този египетски фараон бил 

брата на Дахак, който бил известен с подтисничеството си и 

несправедливостта си.“

Ибн Катир казва, че Авраам (a.с.) след това се преместил отново от Египет 

в свещената земя, от която бил дошъл. Ибн Катир казва, че Лот (a.с.) се 

преместил тогава в страната Ал-Гор в тяхната столица Содом, чиито 

жители били необуздани, грешни неверници.

Поука

 Аллах пази порядъчните си раби в ситуации, в които те самите не 
могат да направят нищо, за да се опазят. Това се вижда много често 
в историята. Затова порядъчните вярващи не трябва да се тревожат, 
ако са в трудна ситуация, която изглежда безизходна, и когато са 
изчерпали всичките си възможности, за да намерят изход от нея.
Защото тогава идва закрилата и помощта на Аллах.

2.9.7 Как Авраам (a.с.) завел сина си Исмаил (a.с.) и майка му Хаджар 
(р.) в Мекка – какво се случило с Исмаил там – как Авраам и 
Исмаил построили дома на Аллах 

Бухари предава от Ибн Аббас (р.)94:

„Като първа жена Хаджар завързала една кърпа95 на талията си, за да 

заличи следите си от Сара.96 Тогава Авраам взел нея и сина им Исмаил, 

93 Предадено от Бухари (3358).

94 Сахих Бухари (3364). Ибн Катир казва: "Това е изказване на Ибн Аббас (р.), в част от 

което той изяснява, че това е предадено директно от пророка (с.a.с.). Друга част от 
изказването му изглежда малко странно, сякаш е исраилият (предания от народите на 
писанието)."

95 Араб. ез.: "минтак". Ибн Хаджр: "Това е кърпа, която жените увиват около кръста си."
([Ал-Аскалани], (3364), част 2, стр. 302).
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който тя кърмела, и ги отвел, докато ги завел до (мястото на) дома97 на 

Аллах до (мястото на) едно голямо дърво98 над (мястото на) Замзам на 

(мястото на) горния край на (свещената) джамия. Тогава в Мекка е 

нямало никой и не е имало и вода. Авраам оставил двамата там и им 

оставил един съд с фурми и един съд с вода. Тогава се обърнал и тръгнал. 

Майката на Исмаил го последвала и казала: „О Авраам, къде отиваш и ни 

оставяш тук на това място, където няма нито хора, нито нещо друго?“ Тя 

повторила думите си неколкократно. Авраам обаче не се обръщал. Тогава 

тя попитала: „Аллах ли ти заповяда това?“, той отговорил: „Да.“ Тя 

казала: „Тогава Той няма да ни изостави.“ И така тя се върнала обратно, 

докато той стигнал до Танийа, където повече не могла да го вижда. Там 

той се обърнал с лице към дома на (Аллах) и казал с вдигнати ръце 

следната молитва: „Господи наш, аз заселих едни от потомците си в 

долина без насаждения при Твоя Свещен дом.“ до: „... за да са 

признателни.“99 [14:37] Майката на Исмаил кърмела сина си и пиела от 

водата, докато в съда не останала вода. После ожадняла и синът ѝ

ожаднял. Тя го гледала, как ритал с краката си и се гърчел. Тогава 

станала, понеже вече не можела да гледа как се мъчи. Тя видяла, че най-

близкият хълм до тях бил Сафа. Изкачила се там и се обърнала към Уади, 

за да види, дали ще види някого. Не видяла никого. Тогава слязла от 

хълма. Когато стигнала до Уади, повдигнала малко роклята си и тичала 

мъчейки се към хълма Маруа. Тогава застанала на хълма Маруа и 

изглеждало така, сякаш видяла някого. Обаче не видяла никого. 

Повторила това седем пъти.“ Ибн Аббас предава, че пророкът (с.a.с.) 

казал „Това е саи100 на хората между двата хълма Сафа и Маруа.“

96 Тази кърпа стигала до земята и така следите от стъпките в пясъка били заличавани, 
когато вървяла. Аскалани предава, че Сара станала много ревнива, след като подарила 
Хаджар на мъжа си и тя забременяла от него. Хаджар искала да заличи следите си от Сара 
с помощта на тази кърпа. [Ал-Аскалани]

97 Аскалани: т.е. към мястото, където е дома на Аллах. По онова време Кабаа още не е била 
там.

98 Това трябва да означава: до мястото, където по-късно имало едно голямо дърво, понеже 

тогава не е имало растителност в долината на Мекка.

99 Цялата молитва е в [14:37]: "Господи наш, аз заселих едни от потомците си в 

долина без насаждения при Твоя Свещен дом. Господи наш, за да отслужват 
молитвата, благосклони сърцата на някои хора към тях, и им дай от плодовете 
препитание, за да са признателни!" [14:37]

100Саи е ритуалното ходене между Сафа и Маруа по време на поклонението хадж или умра. 
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(Ибн Аббас предава:)101 „Като стигнала до Маруа чула шум. Казала на 

себе си: „Сахин (т.е. пст – тихо).“ Ослушала се още веднъж и казала: „Чух 

те вече – ако носиш помощ.“ Тогава видяла ангела на мястото на 

Замзам.102 Той копаел с петите си (или с крилата си), докато се появила 

вода. Тогава тя оградила мястото с пясък и напълнила съда си с вода. 

Всеки път, когато взимала вода от земята, извирала нова (вода от 

земята).“ Ибн Аббас предава, че пророкът (с.a.с.) е казал: „Аллах да е 

милостив към майката на Исмаил, де да не беше заградила 

Замзам.“ – или той казал: „Де да не беше взела веднага от водата, 

то Замзам щеше да стане река, течаща по земята.“ Тя пила от водата 

и кърмила сина си. Тогава ангелът казал: „Не се страхувайте, че ще се 

изгубите, понеже тук е мястото на дома на Аллах, който ще бъде построен 

от това момче и баща му. Аллах не оставя хората Му да се загубят.“ Домът 

бил на извисено място, сякаш бил на хълм103 и така дъждовната вода 

(араб. ез.: суджул) се изтичала вдясно и вляво от него. 

Тя (Хаджар) живяла така104, докато дошли хора от Джурхум, които идвали 

от посока Када. Те лагерували в долния край на Мекка. Там видели една 

птица, кръжаща във въздуха. Казали: „Тя със сигурност кръжи над вода. 

Познаваме това уади от преди и тук нямаше вода.“ Тогава пратили един 

или двама слуги, които отишли до водата. Те се върнали при хората си и 

им казали за водата и после тръгнали натам. Като стигнали до водата, 

майката на Исмаил била там. Попитали я: „Разрешаваш ли ни да се 

заселим при теб?“ Тя отговорила: „Да, обаче нямате право на собственост 

над водата“ Отговорили: „Да (т.е. съгласни сме).“ Ибн Аббас предава, че 

101От текста на Бухари не се разбира съвсем ясно, дали Ибн Аббас цитира пророка (с.a.с.)
или това са негови лични думи.

102Аскалани: В един хасан (добър) хадис при Табари се казва: Тогава ангелът Гавраил я 
попитал: "Коя си ти?" Тя казала: "Аз съм Хаджар, майката на сина на Авраам." Тогава 
Гавраил казал: "На кого ви е доверил?", на което тя отговорила: "Той ни довери на 
Аллах." Гавраил казал: "Той ви е доверил на някого, който ви е достатъчен."

103 Аскалани: Ибн Аби Хатим предава, че Абдуллах бин Амр Ибн ал-Ас е казал: "По времето 

на потопа, домът бил издигнат. И пророците правели поклонение до дома, но не знаели 
точното му местонахождение, докато Аллах не го направил родина на Авраам и не му 
показал мястото на дома." Байхаки прадава в "Далаил" чрез друга верига от Абдуллах ибн 
Амр ибн ал-Ас, който цитира директно пророка (с.a.с.), че той казал: “Аллах пратил 
Гавраил до Адам и му заповядал да построи дома. Адам го построил след това. 
Тогава Той заповядал на Адам да обиколи дома (араб. ез.: тауаф) и му било 
казано: “Ти си първият човек и това е първият дом, построен за хората.””

104Аскалани: "Това е указание, че са се изхранвали с водата от Замзам, която им била 
додтатъчна като храна и вода."
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пророкът (с.a.с.) е казал: „Майката на Исмаил се зарадвала, понеже 

обичала да е сред хора. И така те се заселили там и пратили да 

доведат и семействата им, които също се заселили (в Мекка), 

докато накрая там се събрали няколко семейства.“

Исмаил пораснал и научил от тях арабския език.105 Те го обичали много и 

го харесвали като младеж. Като бил достатъчно зрял, го оженили за една 

от техните жени. По същото време починала майката на Исмаил. След 

като той се оженил, Авраам наминал, за да види роднините си, които бил 

оставил там.106 Обаче той не намерил Исмаил. Попитал жена му, къде е, 

на което тя отговорила: „Той излезе, за да търси прехрана107 за нас.“ След 

това той попитал, как са и как живеят. Тя отговорила: „Не сме добре. 

Животът ни е суров и сме подложени на лишения.“ И така, тя му се 

оплакала. Тогава той казал: „Като си дойде мъжът ти, му предай поздрав 

от мен и му кажи, че трябва да смени прага си.“ Като Исмаил се върнал, 

усетил нещо. Попитал жена си: „Идвал ли е някой при вас?“, на което тя 

отговорила: „Да, един стар мъж, който беше един такъв108. Попита ме за 

теб, на което му отговорих. Тогава ме попита, как сме и как живеем. Аз му 

казах, че не сме добре и че животът ни е тежък.“ Той попитал: „Каза ли ти

да направиш нещо?“ Тя казала: „Да, каза ми да ти предам поздрава му и 

да ти предам, да смениш прага си.“ Тогава Исмаил казал: „Това е бил 

баща ми. Казал е, да се разведа с теб. Така че върви при твоето 

семейство.“ И така той изрекъл, че се развежда и се оженил за друга жена 

от тях. Авраам не идвал известно време, но после дошъл. (Отново) не 

намерил Исмаил. Тогава влязъл при жена му и я попитал, как са, на което 

тя отговорила: „Добре сме и сме богати.“ И тя благодарила на Аллах. 

Тогава той попитал: „Какво имате за ядене?“, тя казала: „Месо.“ Той 

попитал: „А какво пиете?“, на което тя отвърнала: „Вода.“ Тогава той 

казал: „О Аллах, дай им берекет (aраб. ез.: барака) в месото и водата.“

105Това не противоречи на едно друго предание, в което се казва, че Исмаил е бил първият, 
който говорел ясен арабски.

106В един хасан хадис се споменава, че Авраам посещавал всеки месец Хаджар и Исмаил с 
"Бурак" (ездитното животно, с което пророкът Мухаммед (с.a.с.) предприел нощното 
пътуване (араб. ез.: исра) от Мекка до Йерусалим). Аскалани: "Думите в този хадис "След 
като Исмаил се оженил, Авраам наминал" означават: "След като Исмаил се оженил,
Авраам наминал, както наминавал често преди това.."

107В едно предание от Ибн Джурайдж: "Исмаил се изхранвал от лов."
108Аскалани: В едно предание от 'Ата ибн ас-Са'иб: "Тя го казала така, сякаш не го 

зачитала."



Авраам (Ибрахим) (a.с.)

83

Пророкът (с.a.с.) казал: „Тогава не са имали дори жито. Ако имаха, 

той (т.е. Авраам) щеше да помоли и за берекет в житото.“ Ако 

някой – освен в Мекка – се изхранва само с тези двете (месо и вода), то 

те не му понасят.109 Той (Авраам) казал: „Като си дойде мъжа ти, му 

предай поздрав от мен и му кажи, че трябва да заздрави прага си.“ Когато 

Исмаил се върнал, попитал: „Идвал ли е някой при вас?“ Тя казала: „Да, 

един стар мъж, който изглеждаше добре..“ – и тя го похвалила - „..той ме 

попита как си и аз му отговорих. Попита как сме и как живеем. Тогава му 

казах, че сме добре.“ Той (Исмаил) попитал: „Каза ли ти да направиш 

нещо?“ Тя отвърнала: „Да, каза ми да ти предам поздрава му и да ти 

предам, да заздравиш прага си.“ Тогава Исмаил казал: „Това е бил баща 

ми и ти си прага. Казал е да те задържа (и да не се развеждам с теб).“

Тогава той (Авраам) не идвал толкова време, колкото Аллах искал. След 

това дошъл и намерил Исмаил, как тъкмо дялкал един шиш под едно 

дърво (aрaб. ез.: дауха) близко до Замзам. Когато той (Исмаил) го видял, 

изправил се и те се поздравили110, така както един баща поздравява сина 

си и син поздравява баща си.111 Тогава казал: „О Исмаил, Аллах ми 

заповяда нещо.“ Той (Исмаил) отговорил: „Направи това, което 

Господарят ти е повелил.“ Той попитал: „Ще ми помогнеш ли?“ Исмаил 

отговорил: „Ще ти помогна.“ Авраам казал: „Аллах ми заповяда да 

построя дом ето там.“ – и посочил към един хълм, който се отличавал от 

околността чрез възвишението си112. Там издигнали основите на дома. 

Исмаил носел камъните, а Авраам строил. Когато строежът достигнал 

определена височина, донесъл този камък113 и го оставил за него. Авраам 

стоял на камъка и строял, а Исмаил му подавал камъните, същевременно 

двамата казвали: „Господи, приеми от нас! Наистина Ти си 

Всечуващия, Всезнаещия.“114 И така построили дома, като накрая го 

обиколили, казвайки: „Господи, приеми от нас! Наистина Ти си 

Всечуващия, Всезнаещия.“115“116

109Това трябва да е изказвенето на Ибн Аббас, тъй като в преданието на Бухари, пред това 
изречение пише отново: "той каза".

110Дословно: се държаха един с друг.
111Дословно: както баща се държи с детето си и детето с баща си. 
112Виж по-горе (началото на хадиса).
113Аскалани: "С "този камък" се има предвид макам".
114Сура 2:127.
115Сура 2:127.
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Подробни аяти от Корана за строежа на Кааба: 

[22:26-27], [3:96-97], [2:124-129].

Аиша (р.) предава, че пратеникът на Аллах (с.a.с.) ѝ казал: 

يا رسول اهللا، أال تردها على :لتفق).أمل تري أن قومك ملا بنوا الكعبة، اقتصروا عن قواعد إبراهيم(

(قواعد إبراهيم، قال ).لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت:

„Знаеш ли, че хората от народа ти премахнаха първите основи от 

Авраам, когато реставрираха Кааба?“ Тогава аз казах: „О пратенико 

на Аллах … не искаш ли да я върнеш отново до основите на Авраам?“

Тогава той казал: „Ако народът ти не беше съвсем до скоро 

невярващ , щях да го направя.“117

2.9.7.1 Авраам (а.с.) се обрязал сам, когато бил много стар 

Пратеникът на Аллах (с.a.с.) казал:

ماختنت إبراهيم عليه السالم، وهو ابن مثانني سنة، بالقدو

„Авраам, мир нему, се обрязал, когато бил на 80 години. Той 

направил обрязването с една секира (aраб. ез.: каддум).“118

2.9.8 Поука

 Пълното, безгранично доверие в Аллах, което се вижда от
държанието на Авраам от една страна – който оставил обичното си 
дете и майка му в една пустош – и от държанието на Хаджар от 
друга страна, защото те знаели, че Аллах така е повелил: ...Майката 
на Исмаил го последвала и казала: „О Авраам, къде отиваш и ни 
оставяш тук на това място, където няма нито хора нито нищо?“ Тя 
повторила думите си неколкократно. Авраам обаче не се обръщал. 
Тогава тя попитала: „Аллах ли ти заповяда това?“, той отговорил: 
„Да.“ Тя казала: „Тогава Той няма да ни изостави.“ След което се 
върнала обратно... Не изглежда да е била учудена, когато се появил 
един ангел, тъй като очаквала помощ от Аллах: ...Ослушала се още 

116Тук свършва хадисът от Бухари (3364).
117Предадено от Бухари (1583), Муслим и др. 
118Предадено от Бухари (3356).
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веднъж и казала: „Чух те вече – ако носиш помощ“ Тогава видяла 
ангела на мястото на Замзам.119...

 Важно е, човек да благодари на Аллах във всяка ситуация и да не се 
оплаква. Човек трябва да държи на това, съпругът или съпругата да 
има такъв характер. 

 Пророкът Мухаммед (с.a.с.) е казал, че меканците не са върнали 
Кааба - при реставрирането ѝ - в началния ѝ вид, в който е била 
построена от Авраам. Той обаче не искал да поправи това, от страх, 
че хората няма да разберат тази стъпка, тъй като от съвсем скоро 
приели Исляма, а Кааба била още преди това едно свято място за 
тях. Това държане на пророка (с.a.с.) показва, че трябва да се 
съобразяваме с мисленето на хората, като правим да`уа, за да не ги 
откажем от Исляма, ако ги конфронтираме с неща, които не могат да 
разберат и които могат да станат пречка за тях.

2.9.9 Как Авраам трябвало да принесе в жертва сина си

Аллах казва в Сура 37:

И рече [Ибрахим]: „Отивам при моя 

Господ. Той ще ме напъти. [37:99]

Господи мой, дари ме с праведни 

потомци!“ [37:100]

И го благовестихме за смирен 

син.120 [37:101]

И когато порасна, и започна да ходи 

с него, той рече: „О, синко мой, 

сънувах121, че трябва да те заколя. 

Какво ще кажеш?“ Рече: „О, татко 

мой, прави, каквото ти е повелено!

          

    

        

        

        

119Аскалани: В едно хасан (добро) предание при Табари се казва: "Тогава (ангелът) Гавраил 
я попитал: "Коя си ти?" Тя казала: "Аз съм Хаджар, майката на сина на Авраам." Тогава 
Гавраил казал: "На кого ви е доверил вас двамата?", на което тя отвърнала: "Той ни 
довери на Аллах." Тогава Гавраил казал: "Доверил ви е Някому, Който ви е достатъчен."

120Ибн Катир: "Аллах споменава, че Авраам, когато се изселвал от страната си, помолил 
Аллах да го дари с добър син. След това Аллах му известил новината за един кротък син, 
когато Авраам бил на 86 години. Тук е ставало въпрос за Исмаил (a.с.), понеже той бил 
първородния му син." ([Ибн Катир], стр. 188).

121Табари предава, че Ибн Аббас (р.) е казал: "Сънищата на пророците са откровения." (Това 
е едно добро (араб. ез.: хасан) предание. Като слабо (aраб. ез.: да'иф) предание се 
предава това изказване и от пророка (с.a.с.)).
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Ще откриеш, ако Аллах е пожелал, 

че съм от търпеливите.“ [37:102]

И когато двамата се подчиниха, и 

той го положи по лице,122

[37:103]

Ние му извикахме: „О, Ибрахим,

[37:104]

ти изпълни съня.“ Така 

награждаваме Ние благодетелните.

[37:105]

Това е явното изпитание. [37:106]

И за него дадохме в замяна голямо 

жертвено животно.123 [37:107]

И оставихме за него спомен сред 

сетните. [37:108]

Мир за Ибрахим! [37:109]

Така награждаваме Ние 

благодетелните. [37:110]

Той бе от Нашите вярващи раби.

[37:111]

И го възрадвахме за Исхак - пророк 

от праведниците. [37:112]

        

       

          

       

      

          

        

    

      

        

    

         

122Ибн Катир: Ас-Сиддидж и др. твърдят: "Когато Авраам се опитал да пререже гръкляна на 
Исмаил, ножът не режел." Предава се също, че между ножа и гръкляна му бил поставен 
меден лист... Аллах знае най-добре.

123Табари (Тафсир (33/55) и Тарик (1/277)) и Ибн Аби Хатим предават също от Ибн Аббас в 
една добра (хасан) верига от разказвачи: „При него дошъл от Табир (планина в Мекка)
един голям овен с големи очи и големи рога, и този бил заклан след това от него. Това 
бил овенът, който синът на Адам (Абел) принесъл в жертва, която била приета от Аллах.“

Ахмад, Абу Дауд (2030), Байхаки (2/438) и др. предават следния сахих хадис:

Една жена попитала Усман ибн Талха: „Защо те извика един път пратеника на Аллах
(с.a.с.)?“, на което той отговорил: „Пратеникът на Аллах (с.a.с.) ми каза: „(Видях двата 
рога на овена в дома (в Кабаа), когато влезнах вътре, и забравих да ти кажа, да 
ги покриеш с една кърпа. Така че, покрий ги с една кърпа, защото не трябва да 
има нищо в дома, което да разсейва молещия се.“ Ибн Катир: Суфиян казал: "Рогата 
на овена висяха толкова дълго в дома, докато един път имаше пожар там и те също 
изгоряха."
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И благословихме него и Исхак. А 

сред техните потомци имаше и 

благодетелни, и явни угнетители на 

себе си. [37:113]

     

 

Ибн Катир споменава, че някои хора – както от хората на писанието, така 

и някои мюсюлмани – са на мнение, че не Исмаил, а Исаак трябвало да 

бъде жертван. На тези мнения противоречат преди всичко три аргумента:

 Буквалните думи (араб. ез.: дахир) на Аллах в Корана, където 
новината за заколването е след предсказването за първия син 
Исмаил, но преди споменаването на Исаак.

 Споменатото сахих изказване на пророка (с.a.с.), че рогата на овена 
се намират в Кабаа в Мекка. Исмаил е бил този, който е живял в 
Мекка. Ибн Катир: „Не се знае за Исаак да е ходил на млади години 
в Мекка.“ ([Ибн Катир], стр. 192)

 Ибн Кааб ал-Коради вижда следното доказателство за това, че 
Исмаил е бил този, който трябвало да бъде заколен: Аллах казва за 
Сара:

А жена му стоеше и се смееше. 

И я благовестихме за Исхак, а 

отподир Исхак - Якуб. [11:71]

          

 

Как може да ѝ бъде предадено, че Исаак ще има поколение, ако той 
трябва да бъде заколен? Aс-Сухайли отговаря на този аргумент, че 
по граматически причини в арабския текст на Корана 

„а отподир Исхак - Якуб.“       

втората част на аята трябва да е независима от първата, защото би 

трябвало да има едно  ِب пред یعقوب , ако Иаков трябва да се отнася 

също към „И я благовестихме“. Ибн Катир казва обаче, че този 

аргумент би трябвало да се изследва.

2.9.9.1 Поука

 Пророците са били подложени на най-големите изпитания от Аллах. 
Останалите хора биват подлагани в зависимост от нивото на вярата 
им на трудни или на лесни изпитания: Тези, чието ниво е близко до 
това на пророците, получават най-трудните изпитания:
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األنبياء مث الصاحلون :يا رسول اهللا أي الناس أشد بالء ؟ قال :عن سعد بن أيب وقاص قلت 

مث األمثل فاألمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان يف دينه صالبة زيد يف بالئه وإن 

كان يف دينه رقة خفف عنه وال يزال البالء باملؤمن حىت ميشي على األرض وليس عليه 

خطيئة

Саад ибн Аби Уакас предава: „Казах: „O пратенико на Аллах, Кои 

хора получават най-трудните изпитания?“ Тогава той каза: 

„Пророците, след това порядъчните, след това (на нива)

според прилика (с пророците или порядъчните). Един човек 

бива изпитван според силата на вярата му. Ако вярата му е 

силна, изпитанието е по-тежко, ако във вярата му има 

слабост, изпитанието е по-леко. Вярващият бива подлаган на 

изпитания до тогава, докато e жив, без да му остане нито

един грях, който да му тежи.““124

2.9.10 Как бил предсказан Исаак (a.с.)

Аллах казва:

И го възрадвахме за Исхак -

пророк от праведниците.

[37:112] И благословихме него 

и Исхак. А сред техните 

потомци имаше и 

благодетелни, и явни 

угнетители на себе си. [37:113]

       

           

    

Ибн Катир: „Хубавата вест дошла до Сара и Авраам от ангелите, когато 

били на път към градовете на народа на Лот (a.с.), за да ги унищожат.“

Аллах казва в Сура Худ:

И дойдоха Нашите пратеници с 

радостната вест при Ибрахим. 

Казаха: „Мир!“ Каза: „Мир!“ И не 

          

124Този хадис се споменава в книгата „Иман“ от Ибн Таймия. Албани пише, че е сахих.
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се забави да поднесе печено теле.

[11-69]

И когато видя, че ръцете им не 

посягат към него, това не му 

хареса и спотаи страх от тях. 

Рекоха: „Не се страхувай! Ние сме 

пратени при народа на Лут.“ [11-

70]

А жена му стоеше и се смееше. И я 

благовестихме за Исхак, а отподир 

Исхак - Якуб. [11-71]

Тя рече: „О, горко ми! Аз ли ще 

родя, след като съм престаряла, а 

моят съпруг е този старец? 

Наистина това е някакво чудо.

[11-72]

Рекоха: „Нима те учудва повелята 

на Аллах? Милостта на Аллах и 

Неговите благослови са над вас, 

стопани на дома. Наистина Той е 

всеславен, предостоен.“ [11-73]

      

         

       

        

     

         

    

      

    

          

      

Ибн Катир: „Предава се, че са били три ангела, които дошли при Авраам: 

Гавраил, Михаел (aраб. Микаил) и Исрафил. 

Първо Авраам помислил, че са гости и се държал с тях като с гости. Така 

той им донесъл едно вкусно печено теле. Като им сервирал яденето, 

видял обаче, че те дори и нямат намерение да хапнат нещо. Това било 

така, понеже били ангели и нямали тази потребност да ядат. Тогава 

Авраам се учудил.“

Аллах казва в Сура Ал-Хиджр:

И ги извести за гостите на Ибрахим!

[15-51]

Когато влязоха при него и рекоха: 

„Мир!“, рече: „Ние се страхуваме от 

вас.“ [15-52]

Рекоха: „Не се страхувай! Ние те 
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благовестваме за син, надарен със 

знание.“ [15-53]

Рече: „Нима ме благовествате, при 

все че ме настигна старостта? И с 

какво ще ме възрадвате?“ [15-54]

Рекоха: „Възрадвахме те с 

истината. И не губи надежда!“ [15-

55]

Каза: „А кой губи надежда за 

милостта на своя Господ освен 

заблудените?“ [15-56]

   

       

    

   

     

  

Аллах казва в Сура Ад-Дарият:

Стигна ли до теб разказът за 

почетните гости на Ибрахим?

[51-24]

Влязоха при него и рекоха: „Мир!“

Каза: „Мир!“ И си рече: 

„Непознати хора!“ [51-25]

И без да го видят, свърна към 

своето семейство и дойде с тлъсто 

[печено] теле, [51-26]

и им го поднесе. Рече: „Ще 

похапнете ли?“ [51-27]

И спотаи страх от тях. Рекоха: „Не 

се страхувай!“ И го благовестиха 

за знаещ син. [51-28]

И пристъпи жена му с вик, 

удряйки лицето си, и рече: „Но аз 

съм бездeтна старица!“ [51-29]

Рекоха: „Тъй каза твоят Господ. 

Той е Премъдрия, Всезнаещия.“

[51-30]
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2.9.11 Авраам, приятелят (aраб. ез.: халил) на Бог

Аллах казва:

И когато Господът на Ибрахим 

го изпита със слова, той ги 

изпълни. Рече: „Правя те 

водител на хората.“ Каза: „А от 

моето потомство?“ Рече: „Не 

получават Моя обет 

угнетителите.“ [2:124]

           

       

    

Аллах казва:

И кой е с по-добра религия от 

онзи, който се е отдал на Аллах 

с истинска преданост и е 

последвал вярата на Ибрахим 

Правоверния? Аллах прие 

Ибрахим за приятел. [4:125]

      

        

  

2.9.12 Смъртта на Авраам

Абу Хурайра (р.) предава, че Авраам (a.с.) е живял още 80 години след 

обрязването си и след това умрял.125

125Това е сахих предание, предадено от Байхаки, Ибн Асакир и др. 
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2.10 Лот (a.с.)126

Лот (a.с.) е син на брата на Авраам (a.с.) и се изселил заедно с него от 

Месопотамия (Двуречието). По-късно той се отделил от Авраам по негова 

препоръка и с негово съгласие и отишъл в града Содом. Содом бил 

столица на този район. Около него имало и други градове. Хората около 

Лот (а.с.) били много лоши и грешни неверници. Те крали и вършели 

лоши неща на местата, където се събирали. При тях не било забранявано 

лошото. Те били първите, които практикували хомосексуализъм измежду 

мъжете. 

Лoт (a.с.) ги приканвал да се кланят само на Бог и им забранявал да 

вършат тези перверзни грехове. Те обаче не го слушали и продължавали. 

Нито един мъж от народа му не го последвал. Единствените му 

привърженици били членовете на семейството му (с изключение на жена 

му, която била невярваща).

Накрая Аллах наказал народа на Лот (а.с.) с дъжд от камъни и със 

земетресение, за да бъде предупреждение за всички хора след тях. 

Историята за Лот (а.с.) се споменава на много места в Корана:

Подробно на следните места: [7:80-84], [11:69-83], [15:51-77], [26:160-

175], [27:54-58], [29:28-35].

Например:

И дойдоха Нашите пратеници с 

радостната вест при Ибрахим. 

Казаха: „Мир!“ Каза: „Мир!“ И не 

се забави да поднесе печено 

теле. [11:69]

И когато видя, че ръцете им не 

посягат към него, това не му 

хареса и спотаи страх от тях. 

Рекоха: „Не се страхувай! Ние 

сме пратени при народа на Лут.“

[11:70]

А жена му стоеше и се смееше. И 

          

       

       

      

      

126От [Ибн Катир], стр. 225-238.
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я благовестихме за Исхак, а 

отподир Исхак - Якуб. [11:71]

Тя рече: „О, горко ми! Аз ли ще 

родя, след като съм престаряла, 

а моят съпруг е този старец? 

Наистина това е някакво чудо.

[11:72]

Рекоха: „Нима те учудва 

повелята на Аллах? Милостта на 

Аллах и Неговите благослови са 

над вас, стопани на дома. 

Наистина Той е всеславен, 

предостоен.“ [11:73]

И когато уплахата напусна 

Ибрахим, и радостната вест 

дойде при него, той настоя пред 

Нас за народа на Лут. [11:74]

Ибрахим бе състрадателен, 

умоляващ, каещ се. [11:75]

„О, Ибрахим, откажи се от това! 

Вече дойде повелята на твоя 

Господ. Необратимо мъчение ще 

ги връхлети.“ [11:76]

И когато Нашите пратеници 

отидоха при Лут, той се натъжи 

за тях и отмаля [от страх] за тях, 

и рече: „Това е тежък ден.“

[11:77]

И дойде при него народът му, 

втурнат натам. И преди бяха 

вършили злини. Рече: „О, народе 

мой, ето ви моите щерки. Те са 

по-чисти за вас. Бойте се от 

Аллах и не ме опозорявайте 

пред гостите ми! Няма ли сред 

вас разумен мъж?“ [11:78]
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Рекоха: „Вече си узнал, че

нямаме нужда от твоите щерки. 

Знаеш какво искаме.“ [11:79]

Рече: „Ех, да имах сила над вас 

или да се осланях на здрава 

опора!...“ [11:80]

Рекоха [гостите]: „О, Лут, ние 

сме пратеници на твоя Господ. 

Не ще те докоснат. Тръгни със 

своето семейство в част от нощта 

и никой от вас да не се обърне, 

освен жена ти - нея ще я порази, 

каквото порази и тях. Срокът им 

е утрото. Не е ли близо утрото?“

[11:81]

И когато Нашата повеля дойде, 

преобърнахме [селището] 

надолу и изсипахме над тях 

порой камъни от глина, [11:82]

белязани при твоя Господ. Те не 

са далеч от угнетителите. [11:83]

         

    

     

          

      

      

          

          

    

    

   

Абу Хурайра (р.) предава, че пророкът (с.a.с.) е казал:

رإِب نم كبِالش قأَح نحإِذْ قَالَ ن يملَى {اهقَالَ ب نمؤت لَم ى قَالَ أَوتويِي الْمحت فأَرِنِي كَي بر

ويرحم اللَّه لُوطًا لَقَد كَانَ يأْوِي إِلَى ركْنٍ شديد ولَو لَبِثْت في السجنِ طُولَ }ولَكن ليطْمئن قَلْبِي 

أَجبت الداعيما لَبِثَ يوسف لَ

„Имаме повече право от Авраам да се съмняваме, както, когато той 

казал: „Господи мой, покажи ми как съживяваш мъртвите!“ Рече: 

„А нима не си повярвал?“ Рече: „Да, повярвах! Но за да се успокои 

сърцето ми.“ [2:260], и Аллах да бъде милостив към Лот, той се 
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осланяше наистина на здрава опора127, и ако бях толкова дълго 

време в затвора както Юсуф, тогава щях веднага да повярвам на 

пророка128...“129

Следният хадис пояснява какво се има предвид с „на здрава опора“ (араб.

ез.: ила рукнин шадид):

نع لِ لُوطي قَوف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةَ عريركْنٍ { أَبِي هآوِي إِلَى ر ةً أَوقُو ي بِكُمأَنَّ ل لَو

 يددش{ زع هبإِلَى ر يددكْنٍ شأْوِي إِلَى ركَانَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن بِيلَّ قَالَ النجو

همقَو نم ةوي ثَرإِلَّا ف بِين هدعثَ بعا بفَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

Абу Хурайра (р.) предава, че пророкът (с.a.с.) е казал относно

изказването на Лот „Рече: „Ех, да имах сила над вас или да се 

осланях на здрава опора!...““ [11:80]: „Той се осланяше наистина 

на здрава опора – Господарят му, Възвишеният (т.е. Аллах). 

Всички пророци, които Аллах пратил след него, са имали 

подкрепата на голяма част от народите си.“130

Лот не бил последван от нито един мъж. Единствените му привърженици 

били родните му дъщери. Дори жена му била невярваща. 

Аллах казва:

Даде Аллах пример на 

неверниците с жената на Нух 

и жената на Лут. Те бяха 

омъжени за двама Наши 

праведни раби, но им 

измениха [във вярата] и с 

нищо не ги избавиха от Аллах 

        

      

           

127Той (т.е. Лот) казал: "Ех, да имах сила над вас или да се осланях на здрава 
опора!..." [11:80].

128Юсуф (a.с.) върнал куриера на владетеля, понеже искал първо да покаже, че е невинен:
"И рече царят: "Доведете ми го!" И когато пратеникът дойде при него, [Юсуф] 
рече: "Върни се при своя господар и го питай какво подтикна жените да си 
порежат ръцете! Моят господар познава тяхното коварство." [12:50]

129Предадено от Бухари (3372, 3375, 3378, 4537, 6992) и Муслим (151).

130 Предадено от Ахмад (2/332), Тирмиди (3116) и др. Това е „сахих ли-гайрихи“ хадис. Той 

има само една верига на предание, която е добра (араб. ез.: хасан), обаче заради горе 
посочения хадис, който е с почти еднакво съдържание е като един сахих хадис.
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[мъжете им], и бе речено: 

„Влезте в Огъня с 

влизащите!“

[66:10]

    

 

Изказването на Аллах    „но им измениха“ означава, че им 

изменили във вярата. Не означава, че са им изневерили. Аллах никога не 
е позволявал, съпругата на някой от пророците Му да изневери, както се 
разбира от следното изказване на Ибн Аббас и други учени от 
поколението на пророка и от следващите поколения след тях: „Никога 
жена на пророк не е изневерявала.“131

Ибн Катир казва, че на мястото, където била тази грешна страна и където

бил унищожен народа ѝ, Аллах създал море, чиято вода и околност са 

неизползваеми – като знак и предупреждение до тези, които не следват 

повелите Му и обвиняват пратениците Му в лъжа. Аллах казва: „И 

изсипахме върху им дъжд (от нажежени камъни). И колко лош бе 

дъждът за предупредените! В това има знамение, но повечето от 

тях не вярват. Твоят Господ наистина е Всемогъщия, 

Милосърдния.“ [26:173-175]

2.10.1 Мнението на Исляма за хомосексуализма 

1. В Исляма хомосексуализмът е забранен. В една ислямска държава 

този, който го практикува открито, се наказва според шариаята: Ибн 

Аббас (р.) предава, че пророкът (с.a.с.) е казал:

ولَ بِهفْعالْملَ ولُوا الْفَاعفَاقْت مِ لُوطلَ قَوملُ عمعي وهمتدجو نم

„Ако срещнете някого, който прави това, което правел народа 

на Лот, тогава убийте този, който го прави и този, на когото се 

прави.“132

2. Един хомосексуалист ще получи голяма награда от Бог, ако потиска 

тези чувства и не практикува хомосексуализъм. Аллах казва:

131Предадено от Абдурраззак от Ибн Аббас. Това е добър (aраб. ез.: хасан) хадис.
132Предадено от Ахмад, Абу Дауд (4462), Тирмиди (1456), Наса`и, Ибн Маджа и др. Това е 

добър, по-точно „сахих ли-гайрихи“ хадис.
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За който се е страхувал да 

не застане пред своя Господ 

[с грях] и е въздържал 

душата от страстта, [79:40]

обиталището е Раят. [79:41]

       

       

3. Има обаче указание в Корана за това, че хомосексуализмът не е 

генетичен или вроден, а че се появява по-късно, заради погрешно 

възпитание.133

Аллах казва:

И пратихме Лут, който каза 

на своя народ: „Нима 

вършите скверността, с 

която не ви е предшествал 

нито един от народите?

[7:80]

При мъжете ходите със 

страст наместо при жените. 

Вие сте хора престъпващи.“

[7:81]

         

       

      

      

Аллах пояснява тук с примера на Лот (а.с.), че неговият народ е бил 

първият, който практикувал хомосексуализъм. Ако той е вроден и 

статистически погледнато част от хората са предразположени към 

него, то тогава той би бил практикуван и от хора преди това, тъй като 

преди Лот (a.с.) е имало много поколения. Сред тях също е имало 

достатъчно хора, които живели неморално и разкрепостено. Т.е. ако 

хомосексуализмът е част от човешката природа, то някои от тях е 

нямало да се страхуват да го практикуват.

133От [Суайдан].
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2.11 Исмаил (мир нему)

Ибн Катир споменава, че Авраам е имал много деца. След смъртта на Сара 

той се оженил отново и му се родили още няколко деца. Пророците 

Исмаил и Исаак са две от неговите деца.

Вече беше споменато как Исмаил се е родил и как баща му го завел до 

Мекка заедно с майка му, където ги оставил и където (Исмаил) израснал и 

се оженил. В същата глава беше споменато как Авраам трябвало да 

принесе в жертва сина си. Повечето учени са на мнение, че този син е бил 

Исмаил, тъй като това се разбира ясно от Корана.

Аллах казва за Исмаил:

И спомени в Книгата Исмаил! 

Той бе верен в обещанието и бе 

пратеник пророк. [19:54]

И повеляваше той на своя народ 

да отслужва молитвата и да дава 

милостинята закат, и получи 

благоволение при своя Господ.

[19:55]

         

       

           

  

Други места в Корана, където е споменат Исмаил са [21:85-86], [38:45-

48], [4:167], [2:136] и [2:140].

Исмаил живял в Мекка и бил пратеник на Аллах за хората там и 

околностите, като например рода Джурхум и хората от Йемен. 

Когато наближавал часът на смъртта му, пратил да доведат брат му Исаак 

и омъжил дъщеря си Насма за сина на брат си, Аис бин Исаак. Потомците 

на Насма са римляните. Те били наричани и „Бану ал-Асфар“ (народът на 

бледите) заради цвета на кожата им. Според едно изказване гърците 

произхождат също така от Аис.134

Ибн Катир: „Пророкът Исмаил, бил погребан заедно с майка си Хаджар в 

долината Хиджр. Когато починал, бил на 137 години.“

134Виж [Tабари].
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2.12 Исаак (араб. Исхак) (a.с.)

Аллах казва:

И го възрадвахме за Исхак -

пророк от праведниците.

[37:112] И благословихме него 

и Исхак. А сред техните 

потомци имаше и 

благодетелни, и явни 

угнетители на себе си. [37:113]

       

             

      

Абу Хурайра (р.) предава, че пророкът (с.a.с.) е казал:

رِميِ يوسف بن يعقُوب بنِ إِسحق بنِ إِبراهيم قَالَ ولَو لَبِثْت في إِنَّ الْكَرِمي ابن الْكَرِميِ ابنِ الْكَرِميِ ابنِ الْكَ

فَلَما جاَءه الرسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه {السجنِ ما لَبِثَ يوسف ثُم جاَءنِي الرسولُ أَجبت ثُم قَرأَ 

ةوسالُ النا بم نهيدأَي ني قَطَّعاللَّات {

„Благородният, синът на благородния, синът на сина на 

благородния, синът на сина на сина на благородния е Йосиф, 

синът на Иаков, синът на Исаак, синът на Авраам. И ако бях 

останал толкова дълго в затвора като Йосиф щях да последвам 

веднага Вестителя. Тогава прочел: „И рече царят: „Доведете ми 

го!“ И когато пратеникът дойде при него, [Юсуф] рече: „Върни се 

при своя господар и го питай какво подтикна жените да си 

порежат ръцете!“ [12:50]135

В главата за Авраам в „Как бил предизвестен Исаак“ беше споменато вече 

за Исаак. Ибн Катир споменава в главата за Исаак най-вече източници от 

хората на писанието.

Казва се, че Исаак е погребан от синовете си Аис (Есау) и Иаков, след 

като починал на възраст от 180 години. Той бил погребан в Хеброн -

Палестина, където бил погребан баща му Авраам.136

135Този хадис е предаден от Ахмад, Тирмиди (3116) и др. Тирмиди казва, че е хасан (добър) 
хадис. 

136 [Ибн Катир], стр. 264.
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2.13 Иаков (Израил) (a.с.)

Иаков (араб. ез.: Якуб) е син на Исаак. Друго негово име е Израил (или 

Исраил). Наименованието „народ израилев“ идва от него, тъй като 

израилските племена са негово поколение.

В Корана се срещат и двете имена, например:

Кажете: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в 
низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете 
[му], и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от 
техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него 
сме отдадени.” [2:136]

и

Те са от онези пророци, които Аллах дари със Своята благодат, от 
потомството на Адам и от онези, които пренесохме заедно с Нух, и 
от потомството на Ибрахим и Исраил, и от онези, които напътихме 
и избрахме. Когато им бъдат четени знаменията на Всемилостивия, 
те свеждат чела до земята в суджуд, плачейки. [19:58]

Ибн Катир предава подробно в главата за Исаак случки от живота на 

Иаков и жена му Рахел, майката на Йосиф и Бенямин. Тези информации 

обаче са от източници на хората на писанието, които източници не са 

сигурни. Ако някой се интересува от това, може да намери информации в 

днешната Библия.137 Много исторически предания в Стария Завет на 

днешната Библия със сигурност не отговарят на истината, понеже по 

принцип противоречат на това, което Аллах казва в Корана и което е 

предадено от пратеника на Аллах - Мухаммед (с.a.с.). В Стария Завет има 

и много примери, в които пророци се злепоставят.

137Нпр. Старият завет, глава 25.
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2.14 Йосиф (араб. Юсуф) (a.с.)

Йосиф е син на Иаков. Иаков е имал повече от една жена. Майката на 

Йосиф и Бенямин, била Рахел.  

Абу Хурайра (р.) предава, че пророкът (с.a.с.) е казал:

 لَوقَالَ و يماهرنِ إِبب قحنِ إِسب قُوبعي نب فوسنِ الْكَرِميِ ينِ الْكَرِميِ ابالْكَرِميِ اب ناب إِنَّ الْكَرِمي لَبِثْت

فَلَما جاَءه الرسولُ قَالَ ارجِع إِلَى {في السجنِ ما لَبِثَ يوسف ثُم جاَءنِي الرسولُ أَجبت ثُم قَرأَ 

 نهيدأَي ني قَطَّعاللَّات ةوسالُ النا بم أَلْهفَاس كبر{

„Благородният, синът на благородния, синът на сина на 

благородния, синът на сина на сина на благородния е Йосиф, 

синът на Иаков, синът на Исаак, синът на Авраам. И ако бях 

останал толкова дълго в затвора като Йосиф щях да последвам 

веднага Вестителя. Тогава прочел: „И рече царят: „Доведете ми 

го!“ И когато пратеникът дойде при него, [Юсуф] рече: „Върни се 

при своя господар и го питай какво подтикна жените да си 

порежат ръцете!“ [12:50]138

Аллах е разказал подробно историята на Юсуф в Сура 12, която носи 

неговото име:

Алиф. Лам. Ра. Тези са знаменията на ясната Книга. [12:1]

Ние го низпослахме - Коран на арабски, за да проумеете! [12:2]

Ние ти разказваме най-хубавите разкази с откровението, 

което ти дадохме в този Коран, макар че преди него ти бе 

от нехайните. [12:3]

Юсуф рече на баща си: „О, татко мой, видях единадесет 

небесни светила и слънцето, и луната, видях ги да ми се 

покланят.“ [12:4]

Рече: „О, сине мой, не разказвай своето видение на 

братята си, за да не замислят срещу теб коварство! [12:5]

138Този хадис е предаден от Ахмад, Тирмиди (3116) и др. Тирмиди казва, че е хасан (добър)
хадис.
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Сатаната е явен враг за човека.

Така ще те избере твоят Господ и ще те научи да 

тълкуваш сънищата, и ще изпълни Своята благодат към 

теб, и към рода на Якуб, както я изпълни и към предците 

ти - Ибрахим и Исхак. Твоят Господ е всезнаещ, 

премъдър.“ [12:6]

В [разказа за] Юсуф и неговите братя има знамения за 

питащите. [12:7]

Когато казаха: „Наистина Юсуф и брат му [Бенямин] са 

по-любими от нас за баща ни, а ние сме група. Баща ни е 

в явна заблуда. [12:8]

Убийте Юсуф или го захвърлете на някоя земя, та да ви 

обърне и на вас внимание баща ви! И ще станете след 

това праведни хора.“ [12:9]

Един от тях рече: „Не убивайте Юсуф, а го хвърлете на 

дъното на кладенец, ако ще вършите нещо! Може да го 

прибере някой керван.“ [12:10]

Рекоха: „О, татко наш, защо не ни повериш Юсуф? 

Добронамерени сме към него. [12:11]

Изпрати го с нас утре да се понаслаждава и забавлява! 

Непременно ще го пазим.“ [12:12]

Рече: „Наистина ще ме опечали, ако го отведете и се 

плаша да не го изяде вълкът, когато сте нехайни към 

него.“ [12:13]

Рекоха: „Ако го изяде вълкът, както сме група, тогава и 

ние сме загубени.“ [12:14]

И когато го отведоха, и се сговориха да го спуснат в 

кладенеца на дъното, Ние му разкрихме: „Ти непременно 

ще ги известиш за това тяхно дело, когато не ще те 

познаят.“ [12:15]

И дойдоха при баща си вечерта, плачейки. [12:16]

Рекоха: „О, татко наш, отидохме да се надбягваме и 

оставихме Юсуф при нашите вещи, и вълкът го изяде. Но [12:17]
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ти не ще ни повярваш, макар и да казваме истината.“

И дойдоха с лъжлива кръв по ризата му. Рече: „Да, 

разкрасили са ви нещо душите ви. Но най-хубаво е да се 

търпи. От Аллах се търси помощ за това, което описвате.“ [12:18]

И дойде керван, и пратиха своя водоносец, и той спусна 

ведрото си. И рече: „О, радостна вест! Това е юноша.“ И 

го скриха като стока. Аллах знае техните дела. [12:19]

И го продадоха на ниска цена, за броени сребърници. И 

се отнесоха спрямо него с пренебрежение. [12:20]

И рече на жена си онзи египтянин, който го купи: 

„Отнасяй се добре с него! Може да ни е от полза или да 

го осиновим.“ Така укрепихме Юсуф на Земята, за да го 

научим да тълкува сънищата. Аллах надделява в Своята 

повеля, ала повечето хора не знаят. [12:21]

И когато достигна зрелостта си, Ние му дадохме мъдрост 

и знание. Така награждаваме благодетелните. [12:22]

И го съблазняваше онази, в чийто дом пребиваваше. Тя 

залости вратите и рече: „Хайде ела!“ Рече: „Опазил ме 

Аллах! Моят господар се отнасяше добре с мен. Не ще 

сполучат угнетителите.“ [12:23]

Вълнуваше я той, но и тя щеше да го развълнува, ако не 

бе видял довода на своя Господ. Така бе, за да отклоним 

от него злото и покварата. Той бе от Нашите предани 

раби. [12:24]

И се затичаха към вратата, и жената скъса ризата му 

отзад. И се натъкнаха на мъжа ѝ при вратата. Тя рече: 

„Какво е възмездието за онзи, който е поискал зло за 

твоето семейство, освен да го затворят, или пък 

болезнено мъчение?“ [12:25]

Рече [Юсуф]: „Тя ме съблазняваше.“ И заяви свидетел от 

семейството ѝ: „Ако ризата му е скъсана отпред, тя казва 

истината, а той лъже. [12:26]

А ако ризата му е скъсана отзад, тя лъже, а той казва [12:27]
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истината.“

И когато [мъжът ѝ] видя, че ризата му е скъсана отзад, 

рече: „Това е от коварството на вас, жените! Коварството 

ви е огромно. [12:28]

Юсуф, не споменавай това! А ти, жено, моли опрощение 

за своето прегрешение! Ти си от съгрешилите.“ [12:29]

И заговориха жени в града: „Жената на господаря 

съблазнява своя слуга. Омая се по него от любов. 

Виждаме, че тя е в явно заблуждение.“ [12:30]

И когато чу за техните сплетни, тя ги покани и им 

приготви гощавка, и даде на всяка по един нож, и рече 

[на Юсуф]: „Излез при тях!“ И когато го видяха, те му се 

възхитиха и порязаха ръцете си, и рекоха: „Пречист е 

Аллах! Това не е човек. Това е само един прекрасен 

ангел.“ [12:31]

Пророкът (с.a.с.) е казал: „Минах покрай Йосиф139. Той е 

получил половината от красотата.“140 (Има се предвид 

половината от красотата на целия свят).

Рече тя: „Това е онзи, за когото ме упреквахте. Аз го 

съблазнявах, а той отказа. Но ако не изпълни онова, 

което му повелявам, непременно ще го затворят и ще 

бъде един от унизените.“ [12:32]

Рече той: „Господи, предпочитам затвора пред онова, 

към което ме подканят. И ако не отклониш от мен 

тяхното коварство, ще се увлека по тях и ще съм от 

безразсъдните.“ [12:33]

И му се отзова неговият Господ, и отклони от него 

коварството им. Той е Всечуващия, Всезнаещия. [12:34]

139 Т.е. когато пророкът (с.a.с.) правил нощното си пътуване (aраб. ез.: мирадж).
140Сахих хадис.
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Поука:

 Може да се стигне много бързо до разврат, ако един мъж и една 

жена, които не са женени или мъжът не е махрам на жената, са 

сами на усамотено място. Ибн Аббас предава: Чух пратеникът на 

Аллах (с.a.с.), да казва: „Един мъж няма право да остава сам с 

една (чужда) жена без неин махрам141 (aраб. ез.: 

кхулуа)...“142

 Особено един млад мъж ще получи голяма награда от Аллах, ако се 

въздържа – именно затова, защото за него това е по-трудно, 

отколкото за един стар мъж. Един такъв мъж се споменава на два 

пъти в следния хадис: 1. един млад мъж, който е израснал в служба 

на Аллах, а не в грях и 2. някой, когото една красива жена се 

опитала да съблазни, но той не се поддал. 

Абу Хурайра (р.) предава, че пророкът (с.a.с.) е казал:

 هبر ةادبي عأَ فشن ابشلُ وادالْع امالْإِم لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي لِّهي ظف اللَّه ملُّهظةٌ يعبس

لَيا ععمتاج ي اللَّها فابحت لَانجرو اجِدسي الْمف لَّقعم هلٌ قَلْبجرو هلَيقَا عفَرتو ه

ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصبٍ وجمالٍ فَقَالَ إِني أَخاف اللَّه ورجلٌ تصدق أَخفَى 

اهنيع تا فَفَاضيالخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو هينمي قفنا تم الُهمش لَمعى لَا تتح

„Седмина ще покрие Аллах със сянката си в деня, на който 
няма да има друга сянка, освен Неговата сянка. Тези са:

Справедливият водач (aраб. ез.: имам); един млад човек, 

който е израснал в служба на Аллах; един мъж, чието сърце 

е привързано към джамията; двама души, които се обичат 

заради Аллах и затова се събират и по същата причина се 

разделят; един мъж, който една красива жена от добро 

потекло се опитва да съблазни, а той ѝ казва: „Страхувам се 

от Аллах“; един човек, който тайно дава милостиня, така че 

лявата му ръка да не разбира, какво е дала дясната; един 

141махрам за една жена са: съпругът, свекарът, дядото на съпруга и тези роднини, за които 
по принцип не може да се омъжи (баща, дядо, син, брат, вуйчо, племенник, ...).

142Предадено от Бухари и Муслим.
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човек, който мисли за Аллах, докато е сам, и сълзите му 

потичат.“143

После [на мъжете] им хрумна да го затворят за известно 

време, въпреки че видяха знаците. [12:35]

И влязоха заедно с него в затвора двама юноши. Единият 

от тях рече: „Сънувах как изстисквам за вино.“ А другият 

рече: „Сънувах как нося върху главата си хляб, от който 

птиците кълват. Съобщи ни тълкуването на това! 

Виждаме, че си от благодетелните.“ [12:36]

Рече: „Каквато и храна да получите за препитание, ще ви 

известя как да се тълкува, още преди да сте я получили.“

То е от онова, на което ме научи моят Господ. Отхвърлих 

вярата на хора, които не вярват в Аллах и отвъдния 

живот отричат. [12:37]

И последвах вярата на моите предци Ибрахим и Исхак, и 

Якуб. Не бива да съдружаваме нищо с Аллах. Това е 

благодатта на Аллах към нас и към хората. Ала повечето 

хора са непризнателни. [12:38]

О, мои двама другари в затвора, кое е по-добро - разни 

богове или Аллах, Единосъщия, Покоряващия? [12:39]

Вместо на Него, служите само на имена, които вие и 

предците ви сте именували. Аллах не е низпослал довод 

за това. Властта е само на Аллах. Той повели да служите 

единствено Нему. Това е правата вяра, ала повечето 

хора не знаят. [12:40]

О, мои двама другари в затвора, единият от вас ще дава 

на своя господар да пие вино, а другият ще бъде 

разпънат на кръст и птиците ще кълват от главата му. 

Отсъдено е делото, за което се допитахте до мен.“ [12:41]

И рече на онзи от тях, за когото смяташе, че ще бъде 

спасен: „Спомени за мен пред своя господар!“ Но [12:42]

143Предадено от Бухари и Муслим.
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сатаната го накара да забрави за споменаването пред 

неговия господар. И [Юсуф] престоя в затвора няколко 

години.

И рече царят: „Сънувах седем охранени крави да ги 

изяждат седем мършави, и седем зелени класа, и други -

изсъхнали. О, знатни хора, разяснете моето видение, ако 

разгадавате виденията!“ [12:43]

Рекоха: „Объркани сънища. А и ние не знаем да 

тълкуваме сънищата.“ [12:44]

А онзи от двамата, който бе спасен, си спомни след 

време и рече: „Аз ще ви съобщя неговото тълкуване. 

Пратете ме [до затвора]!“ [12:45]

„Юсуф, о, правдиви, разясни ни [видение] за седем 

охранени крави, които ги изяждат седем мършави, и 

седем зелени класа, и други - изсъхнали. За да се върна 

при хората и да узнаят!“ [12:46]

Рече: „Седем години ще сеете както обикновено и 

каквото пожънете, запазете го в класовете, освен малко 

за ядене. [12:47]

Сетне ще дойдат подир това седем тежки години, 

изяждащи подготвеното за тях отпреди, освен малко, 

което ще запазите. [12:48]

Сетне ще дойде подир това година, в която ще бъде 

пратен дъжд на хората и през нея ще изстискват 

[плодове].“ [12:49]

И рече царят: „Доведете ми го!“ И когато пратеникът 

дойде при него, [Юсуф] рече: „Върни се при своя 

господар и го питай какво подтикна жените да си 

порежат ръцете! Моят господар познава тяхното 

коварство.“ [12:50]

Рече [царят]: „Какво ви бе намерението, когато 

съблазнявахте Юсуф?“ Рекоха: „Пречист е Аллах! Не 

узнахме за него нищо лошо.“ Жената на господаря рече: 

„Сега се разкри правдата. Аз го съблазнявах. Той говори [12:51]
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истината.“

[Рече Юсуф:] „Това е, за да узнае, че не му измених 

скришом. Аллах възпира коварството на изменниците. [12:52]

И не оневинявам себе си. Наистина душата повелява 

злото, освен онази, която моят Господ помилва. Моят 

Господ е опрощаващ, милосърден.“ [12:53]

И рече царят: „Доведете ми го, да го оставя при мен!“ И 

след като разговаря с него, каза: „От днес ти си при нас 

довереник с положение.“ [12:54]

Рече [Юсуф]: „Отреди ми съкровищниците на Земята [на 

Египет]! Аз съм знаещ пазител.“ [12:55]

Така укрепихме Юсуф на Земята. Настаняваше се по нея, 

където пожелае. Ние отреждаме Нашата милост комуто 

пожелаем и не погубваме наградата на благодетелните. [12:56]

А наградата на отвъдния живот е най-доброто за онези, 

които вярват и се боят от Аллах. [12:57]

И дойдоха братята на Юсуф, и влязоха при него. Той ги 

позна, а те не го познаха. [12:58]

И когато им даде техния товар, рече: „Доведете ми 

вашия брат от баща ви! Не виждате ли, че аз изпълвам 

мярката и съм най-гостоприемният стопанин? [12:59]

Ако не ми го доведете, не ще мерите повече при мен и не 

ще ме доближите.“ [12:60]

Рекоха: „Ще настояваме за него пред баща му. Наистина 

ще го направим.“ [12:61]

И рече той на слугите си: „Сложете [тайно] стоката им в 

техните вързопи, за да я познаят, когато отидат обратно 

при семейството си, та дано се върнат!“ [12:62]

И когато се върнаха при баща им, рекоха: „О, татко наш, 

бе ни забранено меренето, затова прати с нас брат ни, да 

отмерим! Ние непременно ще го пазим.“ [12:63]

Рече: „Нима да ви го поверя тъй, както ви поверих и [12:64]
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неговия брат преди? Но Аллах е Най-добрия пазител и 

Той е Най-милосърдния от милосърдните.“

И когато разтвориха техния товар, откриха, че стоката им 

е върната. Рекоха: „О, татко наш, какво повече да 

желаем? Това е нашата стока, върната ни е. И ще 

надбавим за семейството си храна, и ще запазим своя 

брат, и ще притурим мерило, колкото за една камила. 

Това е лесно [спечелено] мерило.“ [12:65]

Рече: „Не ще го пратя с вас, докато не ми дадете обет 

пред Аллах, че непременно ще ми го върнете, освен ако 

бъдете обградени.“ А когато му дадоха своя обет, рече: 

„За онова, което говорим, Аллах е свидетел.“ [12:66]

И рече: „О, синове мои, не влизайте през една врата, а 

влезте през различни врати! И с нищо аз не ще ви избавя 

от Аллах. Властта принадлежи само на Аллах. На Него аз 

се уповавам и на Него да се уповават уповаващите се!“ [12:67]

И когато влязоха оттам, откъдето баща им повели, нищо 

не ги избави от Аллах - беше в душата на Якуб само една 

потребност, която той задоволи. Той притежаваше 

знание, защото Ние го научихме, ала повечето хора не 

знаят. [12:68]

И когато влязоха при Юсуф, той настани своя брат при 

себе си. И му прошепна: „Аз съм твоят брат. И не се 

опечалявай заради онова, което сториха!“ [12:69]

И когато им даде техния товар, той сложи царската чаша 

във вързопа на своя брат. После един глашатай 

прогласи: „Ей, хора от [кервана], вие сте крадци.“ [12:70]

Когато пристъпиха към тях, казаха: „Какво сте 

изгубили?“ [12:71]

Рекоха: „Изгубихме бокала на царя и който го донесе, ще 

има товар за една камила. Аз съм негов поръчител.“ [12:72]

Рекоха: „Кълнем се в Аллах, вече узнахте - не сме дошли 

да пакостим по земята и не сме крадци.“ [12:73]
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Рекоха: „Какво ще е възмездието за това, ако сте 

лъжци?“ [12:74]

Рекоха: „Възмездието за това е - онзи, в чийто вързоп се 

намери, той самият ще е възмездието за това. Така ние 

наказваме угнетителите.“ [12:75]

И започна [Юсуф] с техните вещи преди вещите на брат 

си. После я извади от вещите на брат си. Така Ние 

подучихме Юсуф на хитрост. Нямаше да вземе своя брат 

според царския закон, освен ако Аллах не пожелаеше. 

Въздигаме Ние по степени когото пожелаем. А над всеки 

знаещ има Един Най-знаещ. [12:76]

Рекоха: „Ако той е откраднал, и негов брат преди 

крадеше.“ И спотаи Юсуф това в душата си, и не им го 

разкри, каза си: „Вие сте в по-лошо положение. Аллах 

най-добре знае онова, което описвате.“ [12:77]

Рекоха: „О, господарю, той има много стар баща. Вземи 

някой от нас вместо него! Виждаме, че наистина си от 

благодетелните.“ [12:78]

Каза: „Опазил ни Аллах да вземем друг освен онзи, у 

когото си намерихме вещта. Тогава ще сме угнетители.“ [12:79]

И когато се отчаяха за него, те се отделиха да се 

посъветват. Големият от тях рече: „Не знаете ли, че 

вашият баща взе от вас обет пред Аллах, а по-рано 

нарушихте обещанието си за Юсуф? Не ще напусна тази 

земя, докато не ми позволи моят баща или Аллах не 

отсъди за мен. Той е Най-добрият съдник. [12:80]

Върнете се при баща си и кажете: „О, татко наш, твоят 

син открадна. Свидетелстваме само за онова, което 

знаем. И не сме пазители на неведомото. [12:8]

И попитай селището, в което бяхме, и кервана, с който 

пристигнахме! Ние казваме истината.“ [12:82]

Рече: „Да, разкрасили са ви нещо душите ви. Но най-

хубаво е да се търпи. Възможно е Аллах да ми ги доведе 

всички. Той е Всезнаещия, Премъдрия.“ [12:83]
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И се отвърна от тях, и рече: „О, как ми е жал за Юсуф!“ И 

побеляха очите му от скръб, както бе сдържан. [12:84]

Рекоха: „Кълнем се в Аллах, не ще престанеш да си 

спомняш за Юсуф, докато не стигнеш до влошаване или 

умреш.“ [12:85]

Рече: „Изплаквам своята скръб и тъга само пред Аллах и 

знам от Аллах, каквото вие не знаете. [12:86]

О, мои синове, идете и проучете за Юсуф и брат му, и не 

губете надежда за милостта на Аллах! Само невярващите 

хора губят надежда за милостта на Аллах.“ [12:87]

[Върнаха се при Юсуф] и когато влязоха при него, 

рекоха: „О, господарю, беда сполетя нас и нашето 

семейство. Дойдохме с нищожна стока. Напълни за нас 

мярката и ни дай милостиня! Аллах възнаграждава 

даващите милостиня.“ [12:88]

Рече: „Дали разбрахте какво направихте с Юсуф и брат 

му в своето неведение?“ [12:89]

Рекоха: „Нима ти наистина си Юсуф?“ Рече: „Аз съм 

Юсуф, а това е моят брат. Аллах ни облагодетелства. 

Който се бои от Аллах и търпи... Аллах никога не погубва 

наградата на благодетелните.“ [12:90]

Рекоха: „Кълнем се в Аллах, предпочете те Аллах пред 

нас. Наистина съгрешихме.“ [12:91]

Рече: „Няма укор днес към вас. Аллах да ви опрости! Той 

е Най-милосърдния от милосърдните. [12:92]

Идете с тази моя риза и я поставете върху лицето на 

баща ми, и той пак ще стане зрящ! И доведете при мен 

цялото си семейство!“ [12:93]

И когато керванът потегли, техният баща рече: 

„Наистина усещам мириса на Юсуф, дори да ме сметнете 

за оглупял.“ [12:94]

Абдурраззак предава от Ибн Аббас (р.): Когато караваната потеглила, се 
появил вятър, който донесъл миризмата от ризата на Йосиф до Иаков.
Тогава той казал: „Наистина усещам мириса на Юсуф, дори да ме 
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сметнете за оглупял.“ И така той усетил миризмата на Йосиф на 
разстояние, за изминаването на което трябвали три дни (дословно – на 
три дни разстояние).“144

Рекоха: „Кълнем се в Аллах, ти си в старата си заблуда.“ [12:95]

И когато благовестителят дойде [с ризата], постави я 

върху лицето му и той отново стана зрящ. Рече: „Не ви 

ли казвах, че знам от Аллах, каквото вие не знаете?“ [12:96]

Рекоха: „О, татко наш, моли се да ни бъдат опростени 

греховете! Наистина съгрешихме.“ [12:97]

Рече: „Ще моля моя Господ да ви опрости. Той е 

Опрощаващия, Милосърдния.“ [12:98]

И когато влязоха при Юсуф, той настани своите родители 

при себе си и рече: „Влезте в Египет, по волята на Аллах, 

в безопасност!“ [12:99]

И възкачи родителите си на трона, и [всички] паднаха 

пред него ничком. И рече: „О, татко мой, това е 

тълкуването на видението ми от по-рано. Моят Господ го 

превърна в истина. Той ми стори добро, когато ме извади 

от тъмницата и ви доведе от пустинята, след като 

сатаната пося вражда между мен и моите братя. Моят 

Господ е жалостив към когото пожелае. Той е 

Всезнаещия, Премъдрия. [12:100]

Господи мой, Ти ми даде от властта и ме научи да 

тълкувам сънищата. Творецо на небесата и на земята, Ти 

си моят Покровител и в земния живот, и в отвъдния! 

Прибери ме отдаден на Теб и ме приобщи към 

праведниците!“ [12:101]

Това е от вестите на неведомото, които ти разкриваме [о, 

Мухаммад]. Не беше ти при тях [братята на Юсуф], 

когато се наговаряха за своето дело, лукавствайки. [12:102]

144Сахих хадис, предаден от Абдурраззак в тафсира му, предаден от Табари в тафсира му
(13/38).
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2.14.1 Доказателство от Корана за това, че Йосиф е бил пратеник на 
Аллах  

Аллах цитира мъжа от семейството на фараона, който е бил вярващ и е 

приканвал народа си да повярва в Бог:

И Юсуф преди ви донесе ясните знаци, но продължихте да се 

съмнявате в онова, което ви е донесъл. Когато умря, казахте: 

„Аллах не ще проводи след него пратеник.“ Така Аллах оставя в 

заблуда всеки престъпващ, съмняващ се. [40:34]

2.14.2 Смъртта на Йосиф (a.с.)

Юнус бин Убайд ал-Aбди предава от Ал-Хасан: „Йосиф бил хвърлен в 

кладенеца на 17 години. Останал 80 години далеч от баща си. След това 

(т.е. след като видял отново баща си) живял още 23 години. Т.е. той 

починал на 120 години.“145

145Това е сахих хадис, предаден от Табари. От [Ибн Катир], № 227.
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2.15 Иов (араб. Айюб) (a.с.)

Иов произхожда от Авраам. Аллах казва: „а от неговите потомци - Дауд 

и Сулайман, и Айюб, и Юсуф, и Муса, и Харун.“ [6:84]

Ибн Катир казва, че с „а от неговите потомци“ [6:84] става въпрос за 

Авраам, а не за Ной.

Табари предава от Уахб ибн Муннабих: „Иов е бил един от римляните. Той 

е Иов, синът на Мус, синът на Разех, Синът на Есау, синът на Исаак, синът 

на Авраам.“

Т.е. Иов (a.с.) не принадлежал към народа на Израил. Израил е бил 

според посоченото родословно дърво, брата на неговия дядо Есау.  

Табари предава, че има няколко предания за това, коя е била жена му. 

Ибн Катир казва: Най-разпространено е мнението, че това е била Лая, 

дъщерята на Манса, сина на Иаков.

2.15.1 Аллах изпитал Иов с болест

Аллах казва:

И [спомени] Айюб, който 

призова своя Господ: „Засегна 

ме беда, а Ти си Най-

милосърдният от милосърдните.“

[21:83]

И му откликнахме Ние, и 

премахнахме бедата му, и 

възстановихме семейството му, и 

го удвоихме - милост от Нас и 

напомняне за покланящите се.

[21:84]

     

       

        

       

   

Аллах казва и в Сура Сад:

И спомни си Нашия раб Айюб. Той 

позова своя Господ: „Сатаната ми 

причини беда и мъчение.“ [38:41]

[Аллах рече:] „Тропни с крак! И ще 

имаш [вода] за миене, студена за 

пиене.“ [38:42]
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И му дарихме [отново] неговото 

семейство, и още толкова заедно с 

тях - милост от Нас и поука за 

разумните хора. [38:43]

„И вземи в длан снопче сламки, и 

удари с него, и не нарушавай 

клетвата си!“ И наистина го 

намерихме търпелив. Прекрасен 

раб! Той винаги се обръщаше към 

Нас. [38:44]

         

     

      

     

     

Анас (р.) предава, че пророкът (с.a.с.) е казал:

 مثاين عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد ، إال رجالن من إخوانه كانا من إن أيوب نيب اهللا كان يف بالئه»

أتعلم ، واهللا لقد أذنب أيوب ذنبا ما :أخص إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان إليه ، فقال أحدمها لصاحبه 

 راحا إليه مل منذ مثاين عشرة سنة مل يرمحه اهللا فيكشف عنه ، فلما:وما ذاك ؟ قال :أذنبه أحد ، قال صاحبه 

ال أدري ما تقول غري أن اهللا يعلم أين كنت أمر على الرجلني :يصرب الرجل حىت ذكر ذلك له ، فقال أيوب 

وكان خيرج إىل :يتنازعان فيذكران اهللا فأرجع إىل بييت فأكفر عنهما كراهية أن يذكر اهللا إال يف حق ، قال 

بلغ ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحي إىل أيوب يف حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حىت ي

(مكانه أن  :         ( فاستبطأته فلقيته ينتظر ، وأقبل عليها

نيب أي بارك اهللا فيك ، هل رأيت :قد أذهب اهللا ما به من البالء ، وهو على أحسن ما كان ، فلما رأته قالت 

فإين أنا هو ، وكان له :اهللا هذا املبتلى ؟ وواهللا على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا ، قال 

أندران أندر للقمح وأندر للشعري ، فبعث اهللا سحابتني ، فلما كانت إحدامها على أندر القمح أفرغت فيه 

« فاضالذهب حىت فاض ، وأفرغت األخرى على أندر الشعري الورق حىت

„Изпитанието на пророка Иов продължило 18 години. Близките му 

и другите го отбягвали (дословно: го отхвърляли), освен двама от 

братята му, които били едни от по-специалните му братя. Те 

идвали сутрин и вечер при него, за да го видят. Тогава единият

казал на другия: „Знаеш ли, кълна се в Аллах, Иов е извършил 
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грях, който никой друг на този свят не е извършвал.“ Тогава 

другият политал: „И какъв ли е този грях? (дословно: И какво е 

това?)“ Той отговорил: „От 18 години Господарят му не се смилява 

над него и не го освобождава от това, което му има.“ Когато на 

сутринта дошли при Иов, мъжът не могъл да запази това за себе си 

и го казал на Иов. Тогава Иов казал: „Не знам какво имаш 

предвид. Освен, че Аллах - Възвишеният - знае, че бях минал 

покрай двама мъже, които се караха и двамата се кълняха в Аллах 

(дословно: споменаваха Аллах). Тогава си отидох вкъщи и дадох 

нещо за изкуплението на двамата, защото мразех някой да лъже и 

да се кълне при това в Аллах.  (дословно: Аллах да бъде 

споменаван в лъжи).“

Той (т.е. Иов) излизал навън, за да се изходи. Когато бил готов, 

жена му го държала за ръка, докато се прибере. Един ден той 

закъснял и на място му било низпослано следното: „Тропни с крак! 

И ще имаш [вода] за миене, студена за пиене.“ [38:42] (Тъй като 

това продължило известно време) тя се чудила, защо закъснява и 

тръгнала да го търси. Иов тръгнал към нея, а Аллах бил премахнал 

изпитанието от него (т.е. той бил оздравял). Изглеждал толкова 

добре, както в най-добрите си времена. Като го видяла му казала: 

„Аллах да те благослови (араб. ез.: барака Аллаху фика), 

случайно да си видял Божия пророк Иов, човекът с изпитанието?

Кълна се в Аллах, Всемогъщия, не съм виждала друг мъж да 

прилича толкова много на него, както изглеждаше преди, когато 

беше здрав.“ Тогава той казал: „Аз съм Иов.“

Той (т.е. Иов) имал два съда, един за пшеница и един за ечемик. 
Тогава Аллах пратил два облака. Когато единият от тях се намирал
върху съда за пшеницата, в него валяло злато, докато не 
преливал. В съда за ечемик валяло от другия облак сребро, докато 
не преливал.“146

146Сахих хадис, предаден от Абу Джа`ла (в неговия Муснад 8/135), Табари (в Тафсир 
22/108), Ибн Аби Хатим, Ал-Хаким и др. 
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2.16 Зу-л-Кифл (a.с.)

Аллах казва:

И [спомени] Исмаил, и Идрис, и 

Зу-л-Кифл. Всички бяха от 

търпеливите. [21:85]

И ги въведохме в Нашата 

милост. Те бяха от 

праведниците. [21:86]

         

           

  

Аллах казва:

И спомни си Нашите раби 

Ибрахим и Исхак, и Якуб -

притежатели на сила и 

прозорливост! [38:45]

И ги пречистихме, за да си 

спомнят винаги Дома [на 

отвъдното]. [38:46]

И те са при Нас сред добрите 

избраници. [38:47]

И спомни си Исмаил и ал-Ясаа, 

и Зу-л-Кифл! И те са сред 

добрите. [38:48]

          

        

     

      

        



Ибн Катир казва, че има различни мнения по въпроса, дали Зу-л-Кифл е 

бил пророк или само един праведен мъж. Мнението, че той е бил пророк,

е разпространено, понеже е споменат с пророците в Корана.  

Следният сахих хадис идва от Муджахид. Муджахид е един от табиун, т.е. 

ученик на сподвижниците на пророка (с.а.с.).

Табари предава от Муджахид: 

„Когато (пророкът) Елисей147 (aраб. ез.: Ал-Яса`а) остарял, казал: „Какво 

ще кажете, ако докато съм жив избера един мъж като мой заместник или 

водач на народа, така че да мога да видя дали си върши добре работата?“

147Казват, че е живял през 9-ти век пр. Хр.
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Така той събрал народа и казал: „Този, който приеме от мен три неща, 

него избирам за мой заместник: той трябва да пости през деня, да стой в 

молитва през нощта и да не се ядосва.“

Тогава един мъж, когото другите подценявали, станал и казал: „Аз.“ Той 

попитал: „Постиш през деня, правиш молитва през нощта и не се 

ядосваш?“ Отговорил: „Да.“ Той (т.е. Елисей (a.с.)) го отхвърлил на този 

ден.  На следващия ден попитал същото. Хората мълчали, а същият мъж 

станал отново и казал: „Аз.“ Тогава той го направил свой заместник.  

След тази случка Иблис казвал непрекъснато на дяволите: „Погрижете се 

за този мъж“, от което те се изморили. Тогава казал: „Добре, аз ще се 

погрижа за него.“

Иблис отишъл при него преобразен в един стар беден мъж по времето, 

когато (Зу-л-кифл) искал да си легне за обедна почивка. (Той не спял 

нито през нощта нито през деня, освен по това време.) Иблис почукал на 

вратата. Мъжът попитал: „Кой е?“ Иблис отговорил: „Един стар мъж, на 

който се случи неправда.“ Тогава му отворил вратата и Иблис му 

разказал, че между него и хората му имало спречкване и че те не се 

отнесли добре с него и му направили това и онова. Иблис говорил толкова 

дълго, докато станало следобед и времето за обедния сън отминало. Той 

казал: „Днес привечер ще ти отсъдя правото.“

Тогава излязъл, а привечер бил (както обикновено) на едно събрание. 

Огледал се, дали ще види стария мъж. Той обаче не бил там. Тогава 

станал и го последвал (т.е. тръгнал в посоката, в която той си бил 

тръгнал). На следващата сутрин отсъждал както обикновено между хората 

и гледал дали ще види стария мъж, но отново не могъл да го види.  

Когато настъпило времето за обедния сън и легнал на мястото си за 

почивка, старият мъж дошъл и почукал на вратата. Той попитал: „Кой е?“

Отговорил: „Старият мъж, на който се случила неправда.“ Отворил му и 

му казал: „Не ти ли казах да дойдеш при мен, когато седя в ролята си на 

съдия?“ Той отговорил: „Те са много лоши хора. Когато разберат, че ще ги 

съдиш в съда, ще кажат: „Даваме ти правото ти“, а когато станеш, ще ми 

отрекат правото.“ Той казал: „Върви сега и ела късно следобед при мен.“

И отново пропуснал обедния си сън. Късно следобед отново очаквал 

стария мъж, но отново не могъл да го види. И така бил много изморен и 

казал на някой от семейството си: „Не пускайте никого да се доближава 

до тази врата, докато не се наспя. Много съм изморен.“ Когато дошло 

същото това време, старият мъж дошъл. Мъжът, който пазел на вратата, 
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казал: „Връщай се обратно, връщай се обратно.“ Той отговорил: „Вчера 

бях при него и му казах какъв ми е случая.“ Тогава той казал: „Не, в 

името на Аллах, той ни каза да не пускаме никого вътре.“ Когато пазачът 

го изморил, се огледал наоколо и видял нещо на стената на къщата. 

Изкачил се по него и влезнал в къщата. И така почукал на врата отвътре. 

Мъжът се събудил и казал: „Ти... не ти ли заръчах нещо?“ Той148 казал: 

„Кълна се в Аллах, не е моя вината. Погледни, кой ти пречи.“ Тогава 

станал и отишъл до вратата. Намерил я заключена, като я бил заключил и

видял стария мъж при него в къщата. Тогава го разпознал и попитал: „Ти 

врагът на Аллах ли си (т.е. Иблис, дяволът)?“ Той отговорил: „Да, ти така 

ме измори (т.е. непрекъснато се опитвах да те съблазня, но не стана). 

Накрая направих това, за да те ядосам много.“

Аллах го нарекъл след този случай „Зу-л-Кифл“ (онзи, който оправдал 

доверието), защото поел една отговорност и удържал на думата си149.“150

Това предание не изключва да е бил пророк, понеже е възможно по-късно 
да е получил откровението.

148Мъжът, който стоял на пост.
149Елисей (a.с.) го взел за свой заместник, при условие, че пости през деня, стои в молива 

през нощта и не се ядосва.
150Това е „сахих макту'“ хадис, т.е. хадис, чиято верига е сигурна до един от учениците на 

сахабата – в този случай до Муджахид, който се споменава от Ибн Аби Хатим, Ибн Катир и 
Табари в коментарите им на Корана.
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2.17 Юнус (Йон) (a.с.)

Юнус (a.с.) се наричал също и Дху-н-Нун. 

Ибн Катир: Коментаторите на Корана казват151: Аллах пратил Юнус – мир 

нему – до жителите на Ниниве, в Мосул (Ирак). Той ги поканил да 

повярват в Аллах. Те обаче го обвинили в лъжа и му противоречали. Като 

му дошло много, се отделил152 от тях. При напускането си им казал, че 

наказанието на Аллах ще ги застигне след три153.

Ибн Масуд, Муджахид, Ибн Джубейр и др. казват: Когато си тръгнал от 

тях, и те се убедили в наказанието на Аллах, Аллах поставил в сърцата им 

покаянието (араб. ез.: тауба). Разкаяли се за това, че не послушали 

пророка си… Обърнали се смирено към Аллах… Както мъжете, така и 

жените плачели... Тогава Аллах премахнал наказанието от тях с 

милосърдието Си.

2.17.1 Юнус (a.с.) и кита

Аллах казва:

И [спомени Юнус-] човека в 

кита, който отиде разгневен и 

мислеше, че Ние не ще го 

притесним. И извика в 

тъмнините [в корема на 

кита]: „Няма друг бог освен 

Теб! Пречист си Ти! Наистина 

бях несправедлив.“ [21:87]

И му откликнахме Ние, и го 

спасихме от скръбта. Така 

спасяваме вярващите. [21:88]

          

             

      

        

      

Аллах казва:

151Виж нпр. тафсирите от Табари, Багхави и Ибн Катир.
152Той не си тръгнал по Божия повеля, а понеже му било много трудно да прави да`уа. Това 

тълкуване се основава на Ибн Катир и на [21:18]. Благословията на Аллах да е над Юнус
– Божия пророк.

153В текста е използвана само думата „три”. Вероятно се имат „три дни” предвид.
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Изтърпи до присъдата на твоя 

Господ и не бъди като човека в 

кита, който зовеше, изпълнен 

със скръб! [68:48]

Ако не бе го достигнала милост 

от неговия Господ, щеше да е 

изхвърлен на голия бряг с упрек.

[68:49]

Но неговият Господ го пречисти 

и го стори праведник. [68:50]

      

   

          

        

  

Аллах казва:

И Юнус бе от пратениците. [37:139]

Избяга той на натоварен кораб.

[37:140]

И жребий хвърлиха, и той бе от 

губещите. [37:141]

И го глътна китът, и заслужи 

порицание. [37:142]

И ако не бе от възхваляващите,

[37:143]

щеше да прекара в корема му до 

Деня, когато ще бъдат те 

възкресени. [37:144]

Но го изхвърлихме изтощен на 

голия бряг [37:145]

И сторихме над него да израсте 

дърво [с широки листа] като тиква.

[37:146]

И го изпратихме при сто хиляди 

души, дори повече. [37:147]

И повярваха те, и ги оставихме да 

се наслаждават до време. [37:148]

      

        

    

        

         

      

        

      

         

        

Саад ибн Аби Уакас предава, че пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
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 لَم هفَإِن نيمالظَّال نم تي كُنإِن كانحبس تإِلَّا أَن لَا إِلَه وتطْنِ الْحي بف وها وعإِذْ د وني النةُ ذوعد

طُّ إِلَّا استجاب اللَّه لَهيدع بِها رجلٌ مسلم في شيٍء قَ

„Всеки мюсюлманин, който отправи молитвата, която Юнус 

направил, когато бил в корема на кита - „Няма друг Бог освен Теб! 

Пречист си Ти! Наистина бях несправедлив.“154, за каквото и да е, 

молитвата му ще бъде приета от Аллах.“155

Поука

 Ако споменаваме Аллах в добри времена и сме благодарни, то Той 
ще ни помага в тежките времена: Ибн Аббас предава, че пратеникът 
на Аллах (с.а.с.) му казал:

ي الرف هإِلَي فرعت كامأَم هجِدت فَظْ اللَّهاح فَظْكحي فَظْ اللَّهاح ةدي الشف رِفْكعاِء يخ

بِاللَّه نعتفَاس تنعتإِذَا اسو أَلْ اللَّهفَاس أَلْتإِذَا سو

„О младежо, ... ще те науча на нещо: Запази Аллах и Той ще 
те пази, запази Аллах и ще Го намериш при теб. Научи се да 
познаваш Аллах в добри времена и Той ще те познава в 
трудни. И ако искаш да се помолиш за нещо, се моли на 
Аллах. И ако искаш да търсиш закрила при някого, търси 
закрила при Аллах...“156

2.17.2 Наказанието било премахнато от хората oт Ниниве, след като 
повярвали и последвали Юнус (а.с.)

След като бил изплют от кита, Юнус се върнал при народа си. Аллах казва 

в Сура 37:

Но го изхвърлихме изтощен на 

голия бряг. [37:145]

И сторихме над него да израсте 

дърво [с широки листа] като тиква.

[37:146]

        

      

154 [21:87].
155Един сахих хадис, предаден от Тирмиди (3505), Наса`и, Ахмад и др.
156Предадено от Тирмиди, Ахмад и др. Тирмид казва, че този хадис е хасан сахих. 
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И го изпратихме при сто хиляди 

души, дори повече. [37:147]

И повярваха те, и ги оставихме да 

се наслаждават до време. [37:148]

         

        

Наказанието на Аллах ги застигнало, но, след като повярвали и се 

покаяли, Аллах го премахнал от тях. Аллах казва:

Нима имаше друго селище, което 

да е повярвало и да му е донесла 

полза неговата вяра, освен народа 

на Юнус? Щом повярваха, снехме 

от тях позорното мъчение в 

земния живот и им дадохме да се 

наслаждават до време. [10:98]

         

       

       

      

2.17.3 Предимството на Юнус (а.с.)

Ибн Масуд предава, че пророкът (с.а.с.) е казал:

لَا ينبغي لعبد أَنْ يقُولَ أَنا خير من يونس بنِ متى

„Никой човек (дословно: раб (на Аллах)) не бива да казва: Аз съм 

по-добър от Юнус.“157

Ибн Хаджар ал-Аскалани: „Твърди се, че пророкът (с.а.с.) е казал това, 

защото се опасявал, че някой, който чуе историята за Юнус, може да си 

помисли да не го одобри.“158

157Предадено от Бухари (3395, 3412, 4603, 7539), Муслим (4/2377) и др.
158 [Аскалани], Коментар към Бухари (3416).
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2.18 Шуайб (a.с.), пророкът от Mадян

След като Аллах разказва за народа на Лот в сура 7, Той казва:

И при мадянитите пратихме брат 

им Шуайб. Каза: „О, народе мой, 

служете на Аллах! Нямате друг 

бог освен Него! При вас дойде 

вече ясен знак от вашия Господ. 

Изпълвайте мярката и везната, и 

не смалявайте от нещата на 

хората! И не рушете по земята, 

след като е в порядък! Това е 

най-доброто за вас, ако сте 

вярващи. [7:85]

И не присядайте по всеки друм, 

заплашвайки и възпирайки от 

пътя на Аллах онзи, който вярва 

в Него, стремейки се да 

изкривите пътя! И си спомнете 

как бяхте малцина, а Той ви 

умножи! И вижте какъв е краят 

на рушащите! [7:86]

И ако група от вас повярва в 

онова, с което бях изпратен, а 

група не повярва, потърпете, 

докато Аллах отсъди помежду 

ни! Той е Най-добрият съдник.“

[7:87]

Знатните от народа му, които се 

възгордяха, казаха: „Ще 

пропъдим от нашето селище

теб, о, Шуайб, и онези, които 

повярваха с теб, или ще се 

върнете към вярата ни.“ Каза: 

„Дори и ако сме отвратени от 

нея? [7:88]

Ние ще сме измислили лъжа за 
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Аллах, ако се върнем към 

вашата вяра, след като Аллах ни 

е избавил от нея. Не ни подобава 

да се върнем към това, освен ако 

пожелае Аллах, нашият Господ. 

Обгръща нашият Господ със 

знание всяко нещо. На Аллах се 

уповаваме. Господи наш, отсъди 

между нас и нашия народ с 

правдата! Ти си Най-добрият 

съдник.“ [7:89]

И знатните от народа му, които 

бяха неверници, казаха: „Ако 

последвате Шуайб, тогава ще сте 

губещи.“ [7:90]

И ги обхвана сътресението, и 

осъмнаха безжизнени в 

домовете си. [7:91]

Които взеха за лъжец Шуайб, 

сякаш не бяха пребивавали там. 

Които взеха за лъжец Шуайб, те 

бяха губещите.[7:92]

И се отвърна от тях, и каза: „О, 

народе мой, известих ви 

посланията на своя Господ и ви 

наставлявах. И как да скърбя за 

хора -неверници?“ [7:93]

        

     

   

       

            

     

         

       

       

     

     

        

      

  

В Сура 11 историята за народа от Мадян се споменава отново след 

историята за народа на Лот:

И при мадянитите – брат им

Шуайб... Рече: „О, народе мой, 

служете на Аллах! Нямате друг 

бог освен Него. И не занижавайте 

мярката и везната! Виждам ви в 

благоденствие, но се страхувам за 

вас от мъчение в Деня, който 

[всичко] обхваща. [11:84]
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О, народе мой, изпълвайте 

мярката и везната със 

справедливост, и не смалявайте от 

нещата на хората, и не сейте 

развала по земята, рушейки!

[11:85]

Това, което Аллах ви оставя, е по-

добро за вас, ако сте вярващи. Аз 

не съм ви пазител.“ [11:86]

Рекоха: „О, Шуайб, нима твоята 

молитва ти повелява да оставим 

онова, на което служеха предците 

ни, или да не постъпваме със 

своите имоти, както пожелаем? 

Наистина ти си състрадателният, 

разумният!“ [11:87]

Рече: „О, народе мой, как 

мислите, ако имам ясен знак от 

моя Господ и Той ме е дарил с 

добро препитание от Него, и не 

искам да се отличавам от вас в 

онова, което ви забранявам? 

Искам само подобрение, колкото 

мога. Моят успех е само от Аллах. 

На Него се уповавам и към Него се 

обръщам. [11:88]

О, народе мой, да не ви вкара в 

грях враждата [ви] към мен, та да 

ви порази същото като онова, 

което порази народа на Нух или 

народа на Худ, или народа на 

Салих. А народът на Лут не е 

далеч от вас. [11:89]

И молете за опрощение вашия 

Господ, и се покайте пред Него! 

Моят Господ е милосърден, 

любещ.“ [11:90]
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Рекоха: „О, Шуайб, не проумяваме 

много от онова, което казваш. 

Виждаме, че си много слаб сред 

нас. Ако не бе твоят род, щяхме да 

те пребием с камъни. Не си на 

почит при нас.“ [11:91]

Рече: „О, народе мой, нима моят 

род е по-достоен за вас от Аллах? 

Вие Го загърбихте. Наистина моят 

Господ обхваща делата ви. [11:92]

О, народе мой, работете, както 

можете! И аз ще работя. Ще 

узнаете при кого ще дойде 

позорящо го мъчение и кой е 

лъжец. И чакайте! И аз очаквам с 

вас.“ [11:93]

И когато Нашата повеля дойде с 

милост от Нас, спасихме Шуайб и 

онези, които вярваха с него. И 

Викът обхвана онези, които 

угнетяваха, и осъмнаха 

безжизнени в домовете си,

[11:94]

сякаш не бяха пребивавали там.

Да, гибел за мадянитите, както 

погинаха и самудяните! [11:95]

        

     

       

      

     

        

      

   

    

    

         

    

    

     

Последният разказ за мадянитите се намира също така след 

споменаването на народа на Лот (а.с.) в Корана. В Сура 26 се казва:

И обитателите на Горичката взеха 

пратениците за лъжци. [26:176]

Шуайб им каза: „Не се ли боите?

[26:177]

Аз съм доверен пратеник за вас,

[26:178]

затова се бойте от Аллах и на мен 
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се покорете! [26:179]

И не искам от вас отплата. Моята 

отплата е единствено от Господа на 

световете. [26:180]

И изпълвайте мярката, и не бъдете 

от ощетяващите! [26:181]

И претегляйте с точни везни!

[26:182]

И не смалявайте от нещата на 

хората, и не сейте развала по 

земята, рушейки! [26:183]

И бойте се от Онзи, Който сътвори 

вас и предните поколения!“

[26:184]

Казаха: „Ти си само омагьосан.

[26:185]

Ти си само човек като нас. И 

мислим, че си лъжец. [26:186]

Спусни върху нас късове от небето, 

ако говориш истината!“ [26:187]

Каза: „Моят Господ най-добре знае 

какво правите.“ [26:188]

И го взеха за лъжец, и ги сполетя 

мъчението на облачния ден. 

Наистина бе мъчение във великия 

ден. [26:189]

В това има знамение, но повечето 

от тях не вярват. [26:190]

    

   

      

   

   

   

      

    

 

       

    

  

      

     

   

       

Ибн Катир пише: Мадянитите били арабски народ, който живеел в 

покрайнините на Аш-Шам, в съседство с Хиджаз1, в близост до морето на 

народа на Лот.
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2.19 Моисей (aраб. Муса) (а.с.)

Моисей (а.с.) е един от петте най-големи пратеници на Аллах – т.нар. 

„Ули ал-Азм“ (решителните). Тези петима били: Мухаммед, Авраам, 

Моисей, Исус и Ной. Аллах да е доволен от тях.

Аллах казва:

И спомени в Книгата Муса! Той бе 

избраник и бе пратеник -пророк.

[19:51]

И призовахме го Ние от дясната 

страна на Планината, и го 

приближихме за тайна беседа.

[19:52]

И му дарихме от Своята милост брат 

му Харун да стане пророк. [19:53]

        

        

     

       

 

2.19.1 Произход

Ибн Катир: Той е Моисей, синът на Имран, синът на Кахит, синът на Азар, 

синът на Леви, синът на Иаков, синът на Исаак, синът на Авраам, - Аллах 

да ги дари с мир.159

2.19.2 Тиранията на фараона

Аллах разказва в Сура 28  голяма част от историята на Моисей:

В името на Аллах, 

Всемилостивия, Милосърдния!

Та. Син. Мим. [28:1] Това са 

знаменията на ясната Книга.

[28:2] Четем ти с истина от 

историята за Муса и за 

Фараона - за хора вярващи.

[28:3] Фараонът се възгордя 

на земята и раздели на групи 



         

         

        

159 Виж [Табари].
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нейните жители.

Обезсилваше една част от тях 

- избиваше синовете им и 

пощадяваше жените им. Той 

бе от сеещите развала.

[28:4]

        

           

    

Ибн Катир: „Този невярващ тиранин разделил подчинените си на групи, 

като смятал потомците на Израил за слаби, потискал ги и ги принуждавал 

да вършат тежка физическа работа. По онова време народа на Израил бил 

най-добрият народ на земята. Тиранинът убил синовете им. Причината за 

тези убийства била, че племената на Израил се учели помежду си на това, 

което им било останало от Авраам. Част от това, което учели била и 

добрата вест, че в потомството му ще има едно момче, чрез което ще бъде 

унищожено кралството на Египет. Тази вест дошла – и Аллах знае най-

добре - когато владетелят на Египет искал да насили Сара - жената на 

Авраам - но Аллах я спасил.160 Вестта била разпространена сред народа 

на Израил. Коптите също говорели за това. Достигнало и до Фараона, след 

което той заповядал да бъдат убити синовете на народа на Израил,

понеже се страхувал, че предизвестеното момче може да е сред тях. Но с 

предпазни мерки никой не може да се предпази от Божието 

предопределение!“

И така, Аллах казва в Корана:

А Ние пожелахме да 

облагодетелстваме онези, които 

бяха обезсилени на Земята, и да 

ги сторим водители, и да сторим 

тях наследниците, [28:5]

и да ги утвърдим на Земята, и да 

покажем от тях на Фараона и 

Хаман, и войските им онова, от 

което са се пазели. [28:6]

     

      

      

          

    

Майката на Моисей (a.с.) се страхувала за него и се опитала да го скрие.

160Виж сахих хадиса в подглавата за Авраам, когато бил в Египет.
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И разкрихме на майката на 

Муса161: „Да го кърмиш, а 

когато се уплашиш за него, 

пусни го в морето! И не се 

плаши! И не скърби! Ние ще ти 

го върнем и ще му отредим да 

бъде от пратениците.“ [28:7]

И семейството на Фараона го 

прибра, а той щеше да стане 

техен враг и тяхна скръб. 

Фараонът и Хаман, и техните 

войски бяха грешници.

[28:8]

И жената на Фараона му рече: 

„Радост за окото - на мен и на 

теб! Не го убивайте! Може да 

ни е от полза или да го вземем 

за син.“ Така и не усетиха.

[28:9] И опустя сърцето на 

майката на Муса. Тя за малко 

да го издаде, ако не бяхме 

укрепили сърцето ѝ, за да е 

вярваща. [28:10]

И рече на сестра му: „Проследи 

го!“ И тя го наблюдаваше 

отстрани, без да я усетят.

[28:11]

Изпървом повелихме Ние да 

отказва да суче. И рече тя: „Да 

ви посоча ли семейство, което 

ще се грижи за него вместо вас 

        

        

        

           

      

         

        

       

       

       

       

      

       

      

          

161В арабския текст на Корана се използва думата уахи (откровение). Тук обаче не става 
въпрос за пророчество, а за инстинктивно разкриване – както в един друг аят, където 
става въпрос за инстинкта на пчелата и където също се използва думата уахи 
(откровение). Виж сура [16:68-69].
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и ще му бъде наставник?“

[28:12]

И така го върнахме на майка 

му, за да се радват очите ѝ, да 

не скърби и да узнае, че 

обещанието на Аллах е истина. 

Ала повечето от тях не знаят.

[28:13]

         

          

         

      

Аллах разказва в Сура Таха за спасението на Моисей, който бил кърмаче:

Вече те облагодетелствахме още 

преди, [20:37]

когато разкрихме на майка ти 

следното откровение: [20:38]

„Положи [Муса] в сандъка и го 

метни в морето, и ще го изхвърли 

морето на брега. Ще го вземе един 

враг и на Мен, враг и на него.“ И 

те обгърнах с любов от Мен, за да 

бъдеш отгледан пред Очите Ми.“

[20:39]

Когато сестра ти отиде [при 

Фараона], каза: „Да ви посоча ли 

някой, който да се грижи за 

него?“ Така те върнахме на майка 

ти, за да се радват нейните очи и 

да не скърби... [20:40]

        

    

        

         

         

       

      

           

    

2.19.2.1 Поука

Фараонът убил много момчета от страх от предизвестеното момче. 
Аллах обаче направил така, че точно това момче да израсне в неговата 
къща и да се храни от неговото ядене – както ще видим по-късно. Ибн 
Катир: Това е поука за него и за всички хора, че Аллах – Всемогъщият 
- прави това, което иска и никой не е в състояние да направи нещо 
срещу Неговото предопределение.
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2.19.3 Моисей убива един египтянин и напуска Египет

Аллах казва в сура 28:

И влезе той в града по време, 

когато жителите му нехаеха, и 

завари там двама мъже да се 

бият, единият - от неговата 

общност, а другият - от 

враговете му. Онзи, който бе от 

неговата общност, го извика на 

помощ срещу онзи, който бе от 

враговете му. И Муса го удари с 

юмрук и [неволно] го уби. Рече: 

„Това е дело на сатаната. Той е 

заблуждаващ, явен враг.“

[28:15]

Рече: „Господи, аз угнетих себе 

си. Опрости ме!“ И Той го 

опрости. Той наистина е 

Опрощаващия, Милосърдния.

[28:16]

Рече: „Господи, заради онова, с 

което Ти ме облагодетелства, 

никога не ще бъда опора за 

престъпниците.“ [28:17]

На сутринта се озова в града, 

страхувайки се, дебнешком, и 

изведнъж - онзи, който вчера се 

обърна към него за помощ, пак 

го повика. Муса му рече: „Ти си в 

явна заблуда.“ [28:18]

И когато [Муса] поиска да 

нападне онзи, който е враг и на 

двамата, [другият] рече: „О, 

Муса, нима искаш да ме убиеш, 

както вчера уби човек? Ти искаш 

само да си деспот на земята, а не 
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искаш да си от поправящите.“

[28:19]

И дойде мъж от другия край на 

града - устремен. Рече: „О, Муса, 

знатните се съветват за теб, да 

те убият. Напусни! Аз съм твой 

доброжелател.“

[28:20]

И излезе оттам страхувайки се, 

дебнешком. Рече: „Господи, 

спаси ме от хората -угнетители!“

[28:21]

     

         

      

        

       



2.19.4 Моисей в Мадян – напоява животните на две жени и среща 
след това баща им 

Аллах казва:

И когато се отправи по посока на 

Мадян3, рече: „Надявам се моят 

Господ да ме насочи по правия 

път. [28:22]

И когато стигна до водата на 

Мадян, завари там група хора да 

поят [добитък]. И завари освен 

тях две жени да възпират 

[добитъка си]. Рече: „Какво ви 

се е случило?“ Рекоха: „Не ще 

поим, докато пастирите не 

приключат. А баща ни е твърде 

стар.“ [28:23]

И той напои [добитъка им] 

вместо тях. После се оттегли на 

сянка и рече: „Господи, нуждая 

се от благо, което да ми 

спуснеш.“ [28:24]

      

        

      

  

        

         

        

         

  

Ибн Аббас пише: „Той се преместил от Египет в Мадян, при което не се 

хранел с нищо друго освен с растения, билки и листа от дървета. Ходел 
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бос, понеже сандалите му се били разпаднали от многото ходене. Седнал 

на сянка и – въпреки че бил едно от най-добрите творения на Аллах –

стомаха му бил прилепнал към гърба му от глад (нямал нищо в стомаха си 

и бил съвсем слаб). Зелените следи от билките се виждали в устата му 

(дословно: във вътрешността на тялото му). Той бил от нуждаещите се, 

дори да е само от една фурма.“162

И дойде при него едната от 

двете, пристъпвайки със свян. 

Тя рече: „Баща ми те кани да те 

възнагради, задето напои 

вместо нас.“ А когато той отиде 

при него и му разказа 

историята си, [бащата] рече: 

„Не се плаши! Избавил си се от 

хората - угнетители.“ [28:25]

Едната от двете рече: „О, татко 

мой, наеми го! Най-добрия, 

когото можеш да наемеш, е 

силният, довереният.“ [28:26]

Рече: „Искам да те оженя за 

една от двете ми дъщери, ако 

ми работиш осем години. А ако 

ги изпълниш до десет, то си е 

от теб. Но не искам да те 

затруднявам. И ако Аллах 

пожелае, ще разбереш, че съм 

от праведните.“ [28:27]

Рече [Муса]: „Това е между 

мен и теб. Който и да изпълня 

от двата срока, няма да е бреме 

за мен. На онова, което 

говорим, Аллах е свидетел.“

[28:28]

        

      

       

     

       

         

      

      

    

      

     

    

 

162Табари предва този хадис в тафсира си и в историческия си труд. Ако се изследва 
веригата на преданието се вижда, че то е добро (араб. ез.: хасан).
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Има различни мнения по въпроса, кой е бил този стар мъж. Смята се, че е 

бил пророкът Шуайб, който живял дълги години след унищожаването на 

народа му (народа от Мадян). Съществува и мнението, че това бил 

племенника на Шуайб. Аллах знае най-добре. 

Ибн Аббас предава,

 ولَ اللَّهسرِيلَ -صلى اهللا عليه وسلم-أَنَّ رأَلَ جِبى؟ فَقَ“: سوسى منِ قَضلَياَألج ا :الَ  أَىمهمأَت

„وأَكْملَهما 

че пратеникът на Аллах (с.а.с.) попитал (ангела) Гавраил: Кой от 

двата срока отработил Моисей, на което той отговорил: „Пълния и 

целия.“163

2.19.5 Бог говори за пръв път с Моисей и го прави Свой пратеник 

Преди Аллах да спомене в Сура 28 как Моисей убил египтянина и след 

това избягал в Мадян, където срещнал стария мъж с двете дъщери, Той 

казва за него:

И когато достигна своята 

зрелост и улегна, Ние му 

дадохме мъдрост и знание. 

Така награждаваме 

благодетелните. [28:14]

          

         

Ибн Катир: Муджахид казва, че с „мъдрост и знание“ се има предвид 

пророчеството. Т.е. Бог дал на Моисей предимствата на пророчеството на 

възраст от 40 години.

Аллах казва в Сура 28, след като споменава споразумението между  

Моисей и стареца за срока:

И когато Муса изпълни 

срока, и тръгна със 

семейството си, забеляза 

огън откъм планината. Рече 

на семейството си: 

      

     

163 Един хадис сахих, предаден от Ал-Хамиди, Табари, Байхаки и др.
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„Постойте! Забелязах огън. 

Може да ви донеса оттам 

вест или главня, за да се 

сгреете!“ [28:29]

      

     

От този аят се разбира, че е било студено. А от следващия аят се 

подразбира, че те явно са се загубили:

Когато видя огън, рече на семейството си: „Почакайте! Съзрях 

огън. Ще ви донеса оттам главня или ще намеря при огъня 

напътствие.“ [20:10]

2.19.5.1 Аллах вика Моисей и му пояснява големите истини: 1. Има 

само Един Бог - 2. Разплатата на съдния ден - 3. Човек не 

трябва да следва влеченията си, а да прави добро. 

И когато стигна там, откъм 

десния склон на долината, в 

благословената местност, откъм 

дървото [откъдето излизаше 

огънят], бе призован: „О, Муса, 

Аз съм Аллах, Господът на 

световете! [28:30]

     

         

      

   

В Сура Таха става ясно, че името на долината е „Tууа“. Тази долината 

била уади, т.е. долина в пустинята, където през дъждовния период тече 

вода. Аллах разкрива на Моисей, че животът е преходен и му показва 

фактите за деня на равносметката:

И когато стигна там, бе призован: 

„О, Муса,! [20:11]

Аз съм твоят Господ. Свали 

сандалите си! Ти си в свещената 

долина Туа. [20:12]

Аз те избрах. И чуй какво ще ти 

бъде разкрито! [20:13]

Аз съм Аллах. Няма друг Бог освен 

Мен. Затова на Мен служи и 

извършвай молитвата, за да Ме 

споменаваш! [20:14]
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Часът - скривам го докрай -

непременно ще дойде, за да се 

въздаде на всеки според делата му.

[20:15]

И никога да не те възпира от това 

онзи, който не вярва в него и 

следва страстите си, за да не се 

погубиш!“ [20:16]

    

        

      

    

2.19.5.2 Аллах показва на Моисей две големи чудеса (тоягата и 

бялата ръка) и го праща така като пратеник до фараона

Аллах казва в Сура Ал-Касас:

„Хвърли тоягата си!“ И когато 

я видя да се вие като змия, 

той се обърна и побягна, без 

да поглежда назад. „О, Муса, 

приближи се и не се плаши! 

Ти си в безопасност. [28:31]

Пъхни ръката си в джоба, ще 

я видиш сияйнобяла, без да я 

е засегнала болест. И 

прибери ръка към теб, за да 

не те е страх! Това са две 

доказателства от твоя Господ 

за Фараона и неговите знатни 

хора. Те са нечестивци.“

[28:32]

         

         

        

         

     

          

     

В Сура Таха Аллах казва:

А какво е това в десницата ти, о, 

Муса?“ [20:17]

Рече: „Това е тоягата ми. Опирам се 

на нея и бруля за овцете си [листа], 

и за други нужди я ползвам.“

[20:18]

Рече [Аллах]: „Метни я, о, Муса!“

[20:19]
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И я метна, и ето я - пълзяща змия!

[20:20]

Рече: „Вземи я и не се страхувай! 

Ние ще я върнем в първия ѝ образ.

[20:21]

И сложи ръката си под мишницата, 

ще я извадиш сияйнобяла, без 

болест - друго знамение,

[20:22]

за да ти покажем от Нашите най-

големи знамения. [20:23]

Иди при Фараона! Той наистина 

престъпи.“ [20:24]

      

        

      

      

      

       



2.19.5.3 Моисей получава Аарон като подкрепа за задачата си

Моисей моли Бог, брат му Аарон да го подкрепя в тази задача. Аллах му 

изпълнява желанието и прави Аарон свой пратеник. Аллах показва на  

Моисей, как е направлявал живота му до този момент, как го е пазил и

възпитавал.

Рече [Муса]: „Господи мой, разтвори 

гръдта ми! [20:25]

И улесни делото ми! [20:26]

И развържи възела на езика ми,

[20:27]

за да разбират словото ми! [20:28]

И ми отреди помощник от моето 

семейство - [20:29]

брат ми Харун! [20:30]

Добави ми сила чрез него! [20:31]

И приобщи го към моето дело,

[20:32]

за да Те прославяме много [20:33]

и за да Те споменаваме много!

[20:34]
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Ти ни съзираш.“ [20:35]

Рече [Аллах]: „Изпълнена е вече 

твоята молба, о, Муса! [20:36]

Вече те облагодетелствахме още 

преди, [20:37]

когато разкрихме на майка ти 

следното откровение: [20:38]

„Положи [Муса] в сандъка и го метни 

в морето, и ще го изхвърли морето на 

брега. Ще го вземе един враг и на 

Мен, враг и на него.“ И те обгърнах с 

любов от Мен, за да бъдеш отгледан 

пред Очите Ми.“ [20:39]

Когато сестра ти отиде [при 

Фараона], каза: „Да ви посоча ли 

някой, който да се грижи за него?“

Така те върнахме на майка ти, за да 

се радват нейните очи и да не 

скърби. И уби ти човек, а Ние те 

спасихме от печал. И те подложихме 

на изпитания. И прекара ти години 

сред жителите на Мадйан. После ти 

дойде по предопределение, о Муса.

[20:40]

И те избрах за Себе Си. [20:41]

Идете ти и брат ти с Моите знамения, 

и не преставайте да Ме споменавате!

[20:42]

Идете при Фараона! Той наистина 

престъпи. [20:43]

И му говорете с благи слова, за да си 

припомни или да се побои!“ [20:44]

Казаха: „Господи, страхуваме се да 

не избърза с наказанието или да не 

престъпи [още повече].“ [20:45]
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Каза: „Не се страхувайте! Аз съм с 

вас. Чувам и виждам. [20:46]

И отидете при него, и кажете: „Ние 

сме пратеници на твоя Господ. 

Изпрати с нас синовете на Исраил и 

не ги измъчвай! Донесохме ти 

знамение от твоя Господ. Мир за 

онзи, който следва напътствието!

[20:47]

Бе ни разкрито, че мъчението е за 

онзи, който отрича и се отвръща [от 

знаменията на Аллах].“

[20:48]

   

     

      

       

       

      



В Сура Ал-Касас Аллах казва:

Каза: „Господи, убих човек 

измежду тях и ме е страх да не 

ме убият. [28:33]

А моят брат Харун е с по-

красноречив език от мен. 

Изпрати го с мен за опора, та да 

ме подкрепя! Страхувам се да не 

ме вземат за лъжец.“ [28:34]

Каза Той: „Ще те подкрепим с 

брат ти и ще ви отредим власт, и 

не ще ви засегнат. С Нашите 

знамения вие и онези, които ви 

последват, ще победите.“

[28:35]

     

         

       

      

        

     

 

2.19.6 Моисей и Aарон отиват при фараона като Божии пратеници

Аллах казва:

И когато твоят Господ призова 

Муса: „Иди при хората - угнетители,

[26:10]

хората на Фараона! Нима не ще се 

      

      



История на Божиите пратеници

142

побоят?“, - [26:11]

каза: „Господи мой, страхувам се да 

не ме вземат за лъжец [26:12]

и сърцето ми ще се свие, и езикът 

ми не ще се развърже. Дай 

[пророчеството] и на Харун! [26:13]

И имам грях пред тях, затова ме е 

страх да не ме убият.“ [26:14]

Каза: „Не [няма да те убият]! 

Двамата вървете с Нашите 

знамения! Ние сме с вас - чуващи.

[26:15]

Идете при Фараона и кажете: „Ние 

сме пратени от Господа на 

световете. [26:16]

Пусни с нас синовете на Исраил!“

[26:17]

Каза [Фараонът]: „Не те ли 

отгледахме сред нас от дете? И не 

прекара ли сред нас години от 

живота си? [26:18]

И направи, каквото направи. Ти си 

от неблагодарните.“ [26:19]

Каза: „Направих го тогава, когато 

бях от заблудените. [26:20]

И избягах от вас, когато ме 

уплашихте, а моят Господ ме дари с 

мъдрост и ме стори от пратениците.

[26:21]

И каква е тази благодат, за която ме 

упрекваш, щом ти си поробил 

синовете на Исраил?“ [26:22]

Рече Фараонът: „А какво е Господът 

на световете?“ [26:23]
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Каза: „Господът на небесата и на 

земята, и на всичко между тях, ако 

сте убедени.“ [26:24]

Рече [Фараонът] на онези около 

него: „Чувате ли?“ [26:25]

Каза [Муса]: „Вашият Господ и 

Господът на древните ви предци...“

[26:26]

Рече [Фараонът]: „Вашият 

пратеник, изпратен при вас, е луд.“

[26:27]

Каза [Муса]: „Господът на изтока и 

на запада, и на всичко между тях, 

ако проумявате.“ [26:28]

Рече [Фараонът]: „Ако приемеш 

друг бог освен мен, ще те тикна при 

затворниците.“ [26:29]

Каза: „А ако ти донеса нещо 

очевидно?“ [26:30]

Рече [Фараонът]: „Дай го, ако 

казваш истината!“ [26:31]

И метна Муса тоягата си, и ето я -

явна змия! [26:32]

И извади ръката си, и ето я -

сияйнобяла за гледащите!. [26:33]

Каза [Фараонът] на знатните около 

него: „Този е вещ магьосник.

[26:34]

Иска да ви прогони с магията си от 

вашата земя. Какво ще 

посъветвате?“ [26:35]

Казаха: „Дай отсрочка на него и 

брат му, и прати по градовете 

събирачи, [26:36]

да ти доведат всички вещи 
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магьосници!“ [26:37]
 

Моисей показал на фараона двата знака на Аллах, за да разбере, че не е 

лъжец. 

Наса`и и Байхаки предават, че пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

من االنبياء من نيب إال قد أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر وإمنا كان الذي أوتيت وحيا ما 

أوحاه اهللا إيل فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

„На всеки пророк е било дадено едно чудо, което е накарало 

хората да повярват. Това, което e дадено на мен, e откровението, 

низпослано ми от Бог. Надявам се, че аз ще съм този сред 

пророците, който ще има най-много последователи на Съдния 

ден.“164

В Сура Таха Аллах казва:

И отидете при него, и кажете: 

„Ние сме пратеници на твоя 

Господ. Изпрати с нас синовете 

на Исраил и не ги измъчвай! 

Донесохме ти знамение от твоя 

Господ. Мир за онзи, който 

следва напътствието! [20:47]

Бе ни разкрито, че мъчението е 

за онзи, който отрича и се 

отвръща [от знаменията на 

Аллах].“ [20:48]

Каза [Фараонът]: „А кой е 

вашият Господ, о, Муса?“ [20:49]

Каза: „Нашият Господ е Онзи, 

Който дава на всяко нещо 

облика му, после го напътва.“

[20:50]

        

      

        

      

       

      

       

164Предадено от Насаи и Байхаки
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Каза: „А какво е положението на 

предишните поколения?“ [20:51]

Каза: „Знанието за тях е в Книга 

при моя Господ. Нито пропуска 

моят Господ, нито забравя.“

[20:52]

Той е, Който стори земята да е 

постеля за вас и прокара там 

пътища за вас, и изсипва вода от 

небето - чрез нея вадим Ние 

видове от различни растения. 

[20:53]

Яжте и пасете добитъка си! В 

това има знамения за разумните 

хора. [20:54]

От нея ви сътворихме и в нея ви 

връщаме, и оттам ще ви извадим 

още веднъж. [20:55]

Вече му показахме [на Фараона] 

всякакви Наши знамения, ала 

той ги взе за лъжа и се 

възпротиви. [20:56]

Каза: „Нима ти дойде при нас, за 

да ни прогониш с магията си от 

нашата земя, о, Муса? [20:57]

Но ние ще направим магия, 

подобна на нея. Насрочи между 

нас и теб среща, която нито ние 

ще нарушим, нито ти - на 

справедливо място! [20:58]

Каза [Муса]: „Срещата с вас ще 

бъде в деня за разкрасяване и 

хората да се съберат сутринта!“

[20:59]
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2.19.7 Моисей и магьосниците

Магьосниците веднага разбрали, че чудесата на Моисей не са магии,

защото знаели много добре как функционира магията. В Сура 26 Аллах 

казва:

И магьосниците бяха насъбрани в 

часа на определения ден. [26:38]

И се рече на хората: „Събрахте ли 

се?“ [26:39]

[Хората казаха:] „Ще последваме 

магьосниците, ако победят!“

[26:40]

И когато магьосниците дойдоха, 

рекоха на Фараона: „Ще има ли за 

нас награда, ако ние победим?“

[26:41]

Рече: „Да, и тогава ще бъдете от 

приближените.“ [26:42]

Муса им рече: „Мятайте, каквото ще 

мятате!“ [26:43]

И метнаха те своите въжета и тояги, 

и рекоха: „С могъществото на 

Фараона ние ще победим. [26:44]

И Муса метна своята тояга, и ето я -

поглъща онова, с което измамват!

[26:45]

Тогава магьосниците паднаха, 

свеждайки чела до земята в 

суджуд. [26:46]

Рекоха: „Повярвахме в Господа на 

световете, [26:47]

Господа на Муса и Харун!“ [26:48]

Рече [Фараонът]: „Нима му 

повярвахте, преди аз да съм ви 

позволил? Той ви е старейшината, 

който ви е научил на магия. И ще 
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разберете! Ще ви отсека ръцете и 

краката кръстом, и всички ви ще 

разпъна.“

[26:49]

Рекоха: „Не е беда! Наистина при 

нашия Господ ще се завърнем.

[26:50]

Надяваме се да ни опрости нашият 

Господ прегрешенията, защото 

първи повярвахме.“ [26:51]

     

      

        

        

        

Аллах казва:

И се оттегли Фараонът, и 

подготви своята хитрина, после 

пак дойде. [20:60]

Муса им каза: „Горко ви! Не 

измисляйте лъжа за Аллах, та да 

не ви изкорени с мъчение! 

Измислящият лъжа непременно 

пропада.“ [20:61]

И спореха помежду си за своето 

дело, и скришом си шепнеха.

[20:62]

Казаха: „Тези двамата наистина 

са магьосници, искат да ви 

прогонят с магията си от вашата 

земя и да отнемат най-добрия ви 

път. [20:63]

Затова подгответе своята 

хитрина, после елате в редици! 

Днес ще сполучи онзи, който 

превъзхожда.“ [20:64]

Казаха: „О, Муса, ти ли ще 

метнеш, или ние първи да 

метнем?“ [20:65]

Каза: „Вие метнете!“ И ето -
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стори му се от магията им, че 

техните въжета и тояги 

запълзяват. [20:66]

И страх усети Муса в себе си.

[20:67]

Казахме Ние: „Не се страхувай, 

ти си превъзхождащият! [20:68]

И метни това, което е в 

десницата ти, ще погълне то 

стореното от тях. Те направиха 

само една хитрина на магьосник. 

А магьосникът не ще сполучи, 

където и да отиде.“ [20:69]

И магьосниците паднаха, 

свеждайки чела до земята в 

суджуд. Казаха: „Повярвахме в 

Господа на Харун и на Муса.“

[20:70]

Каза [Фараонът]: „И нима му 

повярвахте, преди аз да съм ви 

позволил? Той ви е 

старейшината, който ви е научил 

на магия. Непременно ще отсека 

ръцете и краката ви кръстом, 

после ще ви разпъна по 

стволовете на палмите и добре 

ще узнаете чие мъчение е по-

силно и по-дълготрайно.“

[20:71]

Казаха: „Не ще те предпочетем 

пред ясните знаци, които ни се 

явиха, нито пред Онзи, Който ни 

сътвори. Отсъди, каквото ще 

отсъдиш! Ти отсъждаш само в 

този, в земния живот. [20:72]

Ние наистина повярвахме в 
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нашия Господ, за да ни опрости 

греховете и магията, на която ти 

ни принуди. Аллах е най-добър и 

най-дълговечен.“ [20:73]

Който се яви като престъпник 

пред своя Господ, за него е Адът. 

Там нито ще умре, нито ще 

живее. [20:74]

А който дойде при Него като 

вярващ, вършил праведни дела, 

за такива са висшите степени -

[20:75]

Градините на Адн, сред които 

реки текат. Там ще пребивават 

вечно. Това е въздаянието на 

всеки, който се е пречистил.

[20:76]

         

           

      

         

          

      

          

 

Тази история се разказва подробно и в: [7:103-126], [10:75-82].

Поука

Аллах е направил чудесата, които потвърждават пророчеството на един 
пророк така, че те да бъдат ясно разбираеми за съответния народ. В 
случая с Моисей магьосниците били запознати с магиите и триковете и 
затова могли да разпознаят, че змията на Моисей не била трик. Хората 
по времето на Исус имали познания в областта на медицината и могли 
да разпознаят, че не е възможно да бъде съживен някой, който е 
умрял. Арабите по времето на Мухаммед (с.а.с.) имали много добри 
познания по арабския език и реторика и затова могли да разпознаят, 
че Коранът не е поетична творба и че не може да е труд на някой 
човек. В днешно време хората са доста напреднали в областта на 
естествените науки и могат да разпознаят, че т.нар. научни чудеса165 в 
Корана ясно показват, че Корана не може да е човешко творение.

165 Аяти от Корана, в които става въпрос за факти от природните науки, които обаче по 

принцип не е било възможно да се придобият по научен път по времето на Мухаммед
(с.а.с.), тъй като тогава е нямало достатъчно технически възможности за това.
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2.19.8 Знатните от народа на фараона го карали да убие Моисей –
един вярващ мъж от семейството на фараона го защитил 

Аллах казва:

А знатните от народа на 

Фараона казаха: „Нима ще 

оставиш Муса и народа му да 

сеят развала по земята и да 

изоставят теб и твоите богове?“

Каза: „Ще избием синовете им 

и ще пощадим жените им. Ние 

сме техни господари.“ [7:127]

Каза Муса на своя народ: 

„Зовете за подкрепа Аллах и 

търпете! Земята е на Аллах. 

Дава я Той в наследство на 

когото пожелае от Своите раби, 

а краят принадлежи на 

богобоязливите.“ [7:128]

Казаха: „Бяха ни причинени 

страдания и преди да дойдеш, 

и след като дойде при нас.“

Каза: „Може вашият Господ да 

погуби врага ви и да ви стори 

наследници на земята, за да 

види как ще постъпите.“

[7:129]

      

       

        

          

   

      

       

      

   

       

       

Ибн Катир казва: „Знатните (араб. ез.: мала) от народа на фараона 

казали: „Нима ще оставиш Муса и народа му да сеят развала по 

земята и да изоставят теб и твоите богове?“ [7:127]. Те имали 

предвид, че поканата на Моисей да се молят на Един Бог е развала от 

гледна точка на вярата на тогавашните копти.“

Ибн Катир: С „...Ще избием синовете им и ще пощадим жените 

им...“ [7:127] се има предвид „...за да не се умножат силните им мъже.“

Аллах казва в Сура Гафир:

Един вярващ мъж от рода на 

Фараона, който скриваше 
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своята вяра, каза: „Нима ще 

убиете човек, защото казва: 

„Моят Господ е Аллах“, а той ви 

е донесъл ясните знаци от 

вашия Господ? Ако е лъжец, в 

негов ущърб е лъжата му. Но 

ако казва истината, ще ви 

сполети нещо от онова, с което 

ви заплашва. Аллах не напътва 

никой престъпващ, измамник.

[40:28]

О, народе мой, днес властта е 

ваша, господствате по земята, 

но кой ще ни защити от 

наказанието на Аллах, ако то 

ни връхлети?“ Рече Фараонът: 

„Аз ви показвам само каквото 

виждам. И ви насочвам само по 

правия път.“ [40:29]

        

         

        

    

    

           

        

      

 

Ибн Катир: „Този мъж криел вярата си. Обаче когато фараонът се 

замислил над това да убие Моисей (a.с.) и извикал знатните си на 

събрание, този вярващ мъж се притеснил за Моисей. Тогава отговорил на 

фараона с любезни думи, с които подканвал към добро и предупреждавал 

от наказанието на Аллах. Думите му били като съвет. Пратеникът на 

Аллах (с.а.с.) казва в един хадис:

لْجِهاد كَلمةُ عدلٍ عند سلْطَان جائرٍ أَو أَمريٍ جائرٍأَفْضلُ ا

„Най-добрият джихад е една справедлива дума пред някой 

тиранин или пред някой тираничен владетел.“166

...аятите от Корана позволяват също така обаче и интерпретацията, че 

този вярващ е разкрил вярата си, която до момента е пазил в тайна.“

166 Сахих хадис, предаден от Абу Дауд (4344), Тирмиди (4/2174) и др.
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Фараонът – тиранинът – аргументира тук както всички арогантни тирани, 

без да представя обективни аргументи, като се поставя сам в центъра на 

вниманието:

Рече Фараонът: „Аз ви показвам само каквото виждам. И ви 

насочвам само по правия път.“ [40:29]

Аллах казва във връзка с това:

И призова Фараонът своя народ, и 

рече: „О, народе мой, нима не 

принадлежи на мен владението 

над Египет и над тези реки, 

течащи край мен? Нима не 

виждате? [43:51]

Нима не съм по-добър от този, 

който е слаб и едвам обяснява?

[43:52]

И защо не му бяха дарени гривни 

от злато или защо не дойдоха 

ангелите с него за подкрепа?“

[43:53]

И така подведе той своя народ, и 

те му се покориха. Наистина бяха 

нечестиви хора. [43:54]

И когато Ни разгневиха, им 

отмъстихме и ги издавихме 

всичките. [43:55]

И ги сторихме поука и пример за 

идните. [43:56]

     

        

    

     

        

      

      

       

              

        

   

Аллах споменава отново думите на вярващия мъж от семейството на 

фараона:
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И рече онзи, който повярва: „О, 

народе мой, страхувам се за вас 

от ден като деня на общностите -

[40:30]

като обичая спрямо народа на 

Нух и адитите, и самудяните, и 

онези след тях. А Аллах не 

желае гнет за рабите.

[40:31]

О, народе мой, страхувам се за 

вас от Деня на призива -

[40:32]

Деня, в който ще обърнете гръб 

в бягство и никой не ще ви 

защити от Аллах. А когото Аллах 

остави в заблуда, няма за него 

водител.“ [40:33]

И Юсуф167 преди ви донесе 

ясните знаци, но продължихте 

да се съмнявате в онова, което 

ви е донесъл. Когато умря, 

казахте: „Аллах не ще проводи 

след него пратеник.“ Така Аллах 

оставя в заблуда всеки 

престъпващ, съмняващ се –

[40:34]

които оспорват знаменията на 

Аллах, без да са получили довод 

- огромен е гневът [към тях] на 

Аллах и на вярващите. Така 

Аллах запечатва сърцето на 

всеки горделив, надменен.

         

     

       

        

       

       

      

        

        

     

  

      

             

     

      

          

167 Синът на Якуб (a.с.).
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[40:35]

И рече Фараонът: „О, Хаман, 

построй ми кула, за да достигна 

пътищата - [40:36]

пътищата на небесата, дано 

зърна бога на Муса! Но аз мисля, 

че е лъжец.“ Така бе разкрасено 

за Фараона лошото му деяние и 

бе отклонен от пътя. Коварството 

на Фараона винаги бе напразно.

[40:37]

И рече онзи, който повярва: „О, 

народе мой, следвайте ме, аз ще 

ви насоча по правия път! [40:38]

О, народе мой, този, земният 

живот, е само [кратко] 

наслаждение, а отвъдният е 

Домът на вечността! [40:39]

Който върши зло, ще му се 

въздаде само колкото него. А 

който върши праведно дело, 

мъж или жена, и е вярващ, тези 

ще влязат в Рая и ще бъдат 

наградени там безмерно.

[40:40]

И о, народе мой, как аз ви зова 

към спасението, а вие ме зовете 

към Огъня? [40:41]

Вие ме зовете да не вярвам в 

Аллах и да съдружавам с Него 

онова, за което нямам знание, а 

аз ви зова към Всемогъщия, 

Многоопрощаващия. [40:42]

Без съмнение, за онова, към 

което ме зовете, няма зов нито в 

земния живот, нито в отвъдния, 
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и нашето завръщане е към 

Аллах, и престъпващите са 

обитателите на Огъня. [40:43]

И ще си припомните какво ви 

казвам. Аз поверявам своето 

дело на Аллах. Аллах е всезрящ 

за рабите.“ [40:44]

И го опази Аллах от злините, 

които те замисляха. И злото 

мъчение обгради рода на 

Фараона. [40:45]

      

     

   

        

     

    

Ибн Катир: „С „И го опази Аллах от злините, които те замисляха.“

[40:45] се има предвид: Аллах го спасил от наказанието Си, защото 

осъждал това, което правели.“

2.19.9 Как фараона и войската му били унищожени

2.19.9.1 Деветте големи знака (бедствия)

Аллах унищожил народа на фараона едва след като посланието им било 

предадено напълно и след като им били показани доказателствата за 

истинността му:

И наказахме хората на Фараона 

с години [на суша] и с недоимък 

от плодове, за да се поучат.

[7:130]

И когато добрината идваше при 

тях, казваха: „Наша е тя!“, а 

сполетеше ли ги злина, 

приписваха я на Муса и на 

онези, които са с него. Ала 

злочестието им е от Аллах, но 

повечето от тях не знаят.

[7:131]

И казаха: „Каквото и знамение 

да ни донесеш, за да ни 
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омагьосаш с него, не ще ти 

повярваме.“ [7:132]

И им изпратихме потопа и 

скакалците, и въшките, и 

жабите, и кръвта - очевидни 

знамения. Но се големееха и 

бяха престъпни хора. [7:133]

Щом наказанието се стовареше 

върху тях, казваха: „О, Муса, 

призови ни твоя Господ с онова, 

което ти е обещал! Ако снемеш 

от нас наказанието, непременно 

ще ти повярваме и ще изпратим 

с теб синовете на Исраил.“

[7:134]

И щом снемахме от тях 

наказанието за срок, който да 

достигнат, ето ги - нарушават 

обета! [7:135]

И им отмъстихме, и ги издавихме 

в морето за това, че взимаха за 

лъжа Нашите знамения и бяха 

нехайни към тях. [7:136]

            

           

         

       

        

      

         

          

     

               

       



След като коптите последвали фараона в неверието му и се съгласили с 

несправедливостите му, Аллах им показал горепосочените големи знаци.

Тези девет знака се споменават и в сура 17:

И вече дадохме на Муса девет 

ясни знамения. И питай [о, 

Мухаммад] синовете на Исраил 

как той дойде при тях и 

Фараонът му рече: „Мисля, о, 

Муса, че наистина си омагьосан.“

[17:101]

Рече [Муса]: „Ти вече узна, че

тези [знамения] ги низпосла 

като явни доводи не друг, а 
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Господът на небесата и на 

земята. И мисля, о, Фараоне, че 

наистина ти си погубен.“

[17:102]

И искаше да ги прогони от 

Земята [на Египет]. И издавихме 

него и всички заедно с него.

[17:103]

         

         

             

 

Ибн Катир споменава, че тези бедствия застигнали само фараона и народа 

му, а не хората от народа на Израил, които живеели сред тях. Затова това 

е било ясно доказателство за истината на пророчеството на Моисей (a.с.). 

Но въпреки тези големи знаци, те не искали да повярват. 

2.19.9.2 Малцина от народа на фараона повярвали в пророчеството 

на Моисей

Ибн Катир пише, че Ибн Аби Хатим предава от Ибн Аббас, че освен 

магьосниците само трима от народа на фараона повярвали:168

1. Асия (р.), жената на фараона:

И даде Аллах пример на 

вярващите с жената на 

Фараона, която рече: 

„Господи мой, построй ми при 

Теб дом в Градината и спаси 

ме от Фараона и от неговите 

дела, и спаси ме от хората -

угнетители!“ [66:11]

       

         

         

     

2. Вярващият мъж от семейството на фараона, който беше споменат по-

горе:

Един вярващ мъж от рода на 

Фараона, който скриваше 

своята вяра, каза: „Нима ще 

убиете човек, защото казва: 

     

        

168 [Ибн Катир], стр. 391.
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„Моят Господ е Аллах“, а той ви 

е донесъл ясните знаци от 

вашия Господ? Ако е лъжец, в 

негов ущърб е лъжата му. Но 

ако казва истината, ще ви 

сполети нещо от онова, с което 

ви заплашва. Аллах не напътва 

никой престъпващ, измамник.

[40:28]

         

        

    

   

3. Мъжът, който посъветвал Моисей, след като той убил един от коптите:

И дойде мъж от другия край 

на града - устремен. Рече: 

„О, Муса, знатните се 

съветват за теб, да те убият. 

Напусни! Аз съм твой 

доброжелател.“ [28:20]

        

            

        

Останалите от народа му предпочели да следват фараона. Те го следвали 

в този живот...

Аллах казва: „И призова Фараонът своя народ, и рече: „О, народе 

мой, нима не принадлежи на мен владението над Египет и над тези 

реки, течащи край мен? Нима не виждате? Нима не съм по-добър 

от този, който е слаб и едвам обяснява? И защо не му бяха дарени 

гривни от злато или защо не дойдоха ангелите с него за 

подкрепа?“ И така подведе той своя народ, и те му се покориха. 

Наистина бяха нечестиви хора. И когато Ни разгневиха, им 

отмъстихме и ги издавихме всичките. И ги сторихме поука и 

пример за идните.“ [43:51-56]

...и затова трябвало да го последват и в отвъдното, в ада. 

Аллах казва:

Вече изпратихме Муса с Нашите 

знамения и с явен довод [11:96]

при Фараона и знатните му хора. 

Те следваха повелята на 

Фараона, а повелята на Фараона 

не бе разумна. [11:97]

Ще предвожда той народа си в 
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Деня на възкресението и ще ги 

въведе в Огъня. И колко лошо е 

мястото, където ще бъдат 

въведени! [11:98]

         

        

Ибн Катир: В пророчеството на Моисей (a.с.) повярвали следните хора:

 Тримата, които бяха посочени горе, 

 всички магьосници, които спорели с Моисей и

 целият народ на Израил.

Това се разбира от следния аят от Корана:

Но поради страх от 

мъчението на Фараона и 

знатните му хора, на Муса 

повярваха само малцина от 

неговия народ. Фараонът бе 

надменен на земята и бе от 

престъпващите.

[10:83]

     

           

          



Ибн Катир: „В думите на Аллах „от неговия народ“ с думата „неговия“

се има предвид фараона, понеже това се вижда от смисъла на 

изречението. Съществува обаче и мнението, че тук се има предвид 

Моисей. Първото мнение обаче е за предпочитане.“

Аллах казва:

И каза Муса: „О, народе мой, 

щом вярвате в Аллах, на Него се 

уповавайте, ако сте отдадени 

Нему!“ [10:84]

И казаха: „На Аллах се 

уповаваме. Господи наш, не 

сторвай от нас изкушение за 

угнетяващите хора! [10:85]

И спаси ни със Своето 

милосърдие от невярващите 

хора!“ [10:86]

      

          

          

       

    

Моисей заръчвал на хората от народа си да се молят в домовете си:
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И повелихме на Муса и брат му: 

„Вземете домове за своя народ 

в Египет и сторете домовете си 

места за поклонение, и 

отслужвайте молитвата - и 

благовествай вярващите!“

[10:87]

      

         

         

Ибн Катир: Съществува мнението, че това означава, че Моисей е казвал 

на хората от народа си да направят домовете си място за молитва, понеже 

не могли да практикуват религията си явно на обществените места за 

молитва, от страх от фараона и обкръжението му.

2.19.9.3 Моисей направил дуа против фараона

Аллах казва:

И каза Муса: „Господи наш, Ти 

даде на Фараона и на знатните 

му хора украса и имоти в земния 

живот. Господи, те отклоняват от 

Твоя път. Господи, заличи 

имотите им и вкорави сърцата 

им, и да не повярват, докато не 

видят болезненото мъчение!“

[10:88]

Каза: „Откликна се вече на 

вашия зов. Стойте на правия път 

и не следвайте пътя на онези, 

които не знаят!“ [10:89]

    

       

        

         

       

Ибн Катир: „Аарон казал „Aмин“, затова Аллах отговаря: „Откликна се 

вече на вашия зов...“

2.19.9.4 Как фараона и войниците му се удавили

Аллах казва:

И разкрихме на Муса: „Потегли 

нощем с Моите раби и просечи 

за тях път, сух в морето! Не се 

страхувай, че ще те застигне 

[Фараонът] и не се плаши!“
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[20:77]

И ги последва Фараонът с 

войските си, които морето 

напълно погълна. [20:78]

Фараонът заблуди своя народ и 

не го напъти. [20:79]

         

      

      

Аллах казва:

И дадохме на Муса откровение: 

„Отпътувай с Моите раби нощем! 

Вас ще ви преследват.“ [26:52]

И изпрати Фараонът събирачи в 

градовете: [26:53]

„Тези [синове на Исраил] са малко 

хора. [26:54]

Те ни разгневяват, [26:55]

но ние всички сме бдителни.“

[26:56]

И така Ние ги пропъдихме от 

градини и извори, [26:57]

и от съкровища, и от знатно място.

[26:58]

Така е. И оставихме това в 

наследство на синовете на Исраил.

[26:59]

И тръгнаха да ги преследват по 

изгрев [хората на Фараона]. [26:60]

И когато двете множества се 

съгледаха, спътниците на Муса 

рекоха: „Ние сме настигнати.“

[26:61]

Рече: „Не! Моят Господ е с мен и 

Той ще ме напъти!“ [26:62]

И разкрихме на Муса: „Удари с 

тоягата си по морето!“ И то се 
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разцепи. И всеки къс бе като 

огромна планина. [26:63]

И сторихме там другите да се 

приближат. [26:64]

И спасихме Муса и всички, които 

бяха с него. [26:65]

После издавихме другите. [26:66]

В това има знамение, но повечето 

от тях не вярват. [26:67]

    

          

    

     

Аллах казва:

Преди тях изпитахме народа на 

Фараона, когато при тях дойде 

достоен пратеник: [44:17]

„Предайте на мен рабите на Аллах! 

Аз съм ваш доверен пратеник.“

[44:18]

И не се възгордявайте пред Аллах! 

Донесох ви явен довод. [44:19]

И опазил ме моят Господ и вашият 

Господ, да не ме пребиете с камъни!

[44:20]

А ако не ми вярвате, оставете ме!“

[44:21]

И позова той своя Господ: „Тези 

хора са престъпници.“ [44:22]

[Аллах каза:] „Върви с Моите раби 

нощем! Вас ще ви преследват.

[44:23]

И остави морето разцепено! Те са 

войници, които ще бъдат издавени.“

[44:24]

Колко градини и извори оставиха 

те, [44:25]

и ниви, и прекрасни места, [44:26]
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и блаженство, на което се 

наслаждаваха! [44:27]

И така оставихме това в наследство 

на друг народ. [44:28]

И не ги оплака нито небето, нито 

земята. И не им бе дадена отсрочка.

[44:29]

И спасихме синовете на Исраил от 

унизителното мъчение, [44:30]

от Фараона. Той бе горделивец от 

престъпващите. [44:31]

И ги избрахме - знаейки - да 

превъзхождат те народите [по 

тяхно време]. [44:32]

И им дадохме от знаменията онова, 

в което имаше явно изпитание.

[44:33]

     

        

          

      

      

      

         

          

     

Ибн Катир: „Моисей искал след това да удари още веднъж с пръчката, за 

да се затвори морето, за да не може фараона да го последва с войниците 

си. Аллах обаче му казал да остави морето така както си е, както се 

разбира от следния аят:

И остави морето разцепено! ُو اترك البحر رھوا) )..

Със ُو اترك البحر رھوا) ) се има предвид: „Остави го така както си е разцепено. 

Т.е. трябвало е да го остави каквото е било в момента.“ (Ибн Аббас, 

Катада и др.)“

Когато фараонът стъпил с войниците си на сухото дъно на морето, Аллах 

оставил водата да се спусне върху тях. Тогава, малко преди смъртта си, 

фараонът искал да стане един от вярващите, но вече нямал полза от това:

Аллах казва:

И преведохме синовете на 

Исраил през морето, а Фараонът 

и войските му ги преследваха с 

гнет и вражда. А когато ги 

настигна потопът, каза: „Вече 

повярвах, че няма друг бог 
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освен Онзи, в Когото повярваха 

синовете на Исраил, и съм сред 

отдадените Нему!“

[10:90]

Сега ли? А се възпротиви ти 

преди и бе от сеещите развала.

[10:91]

Днес спасяваме твоето тяло, за 

да бъдеш знамение за онези 

след теб. Ала мнозина от хората 

са нехайни към Нашите 

знамения. [10:92]

        

       

          

       

        

       

  

Ибн Аббас предава, че пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

فَقَالَ جِبرِيلُ يا }آمنت أَنه لَا إِلَه إِلَّا الَّذي آمنت بِه بنو إِسرائيلَ {لَما أَغْرق اللَّه فرعونَ قَالَ 

بحرِ فَأَدسه في فيه مخافَةَ أَنْ تدرِكَه الرحمةُمحمد فَلَو رأَيتنِي وأَنا آخذُ من حالِ الْ

„Когато фараонът казва: „Вече повярвах, че няма друг Бог освен 

Онзи, в Когото повярваха синовете на Исраил.“169 Гавраил ми каза: 

„Да ме беше видял как взимах от тинята170 на морето и я тъпчех в 

устата му - от страх да не го достигне милосърдието на Аллах.““171

В един друг хадис Ибн Аббас предава, 

عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه ذَكَر أَنَّ جِبرِيلَ جعلَ يدس في في فرعونَ الطِّني خشيةَ أَنْ يقُولَ 

لَه إِلَّا اللَّه فَيرحمه اللَّه أَو خشيةَ أَنْ يرحمه اللَّهلَا إِ

169 [10:90]
170араб. ез.: хал; В [Мубаракфури] се казва: хал (حال) = черна пръст.
171Предадено от Тирмиди (3107), Ахмад, Насаи. Тирмиди казва, че хадисът е добър (хасан).
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че пророкът (с.а.с.) е казал, че Гавраил тъпчел устата на фараона с 

пръст – от страх да не каже „Няма друг Бог, освен Аллах“, т. е. от 

страх, че Аллах ще му прости.“172

Ибн Катир пояснява думите на Аллах „Сега ли? А се възпротиви ти 

преди и бе от сеещите развала.“ [10:91]:

„Тези думи показват, че Аллах не е приел шахадата му – свидетелството, 

че има само един Бог. Това било така, понеже – и Аллах знае най-добре –

фараонът би се върнал в старото си положение, ако можел да бъде върнат 

на този свят... така както Аллах казва за неверниците, които виждат 

огъня на Ада след смъртта си: „Да, ще им се яви онова, което преди 

са скривали; но и да бъдат върнати, пак ще повторят онова, от 

което бяха възпрени. Наистина те са лъжци.“ [6:28] “173

2.19.10 Народа Израил след унищожаването на фараона

Аллах казва:

И им отмъстихме, и ги 

издавихме в морето за това, че 

взимаха за лъжа Нашите 

знамения и бяха нехайни към 

тях. [7:136]

И оставихме в наследство на 

народа, който бе потъпкван, 

земите и на изток, и на запад, 

които Ние благословихме. 

Сбъдна се добрата дума на твоя 

Господ към синовете на 

Исраил, защото изтърпяха. И 

опустошихме онова, което са 

направили Фараонът и 

               

       

     

        

          

       

172Предадено от Тирмиди (3108). Тирмиди казва, че хадисът е добър (хасан).

173 Аят във връзка с:

И ако ти би видял, когато бъдат изправени пред Огъня, как ще рекат: “О, ако 
бъдем върнати, не ще взимаме за лъжа знаменията на нашия Господ и ще сме от 
вярващите!” [6:27]

Да, ще им се яви онова, което преди са скривали; но и да бъдат върнати, пак ще 
повторят онова, от което бяха възпрени. Наистина те са лъжци. [6:28]
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неговият народ, и онова, което 

са въздигнали. [7:137]

И преведохме синовете на 

Исраил през морето, и минаха 

покрай хора, посветили се на 

своите идоли. Казаха: „О, Муса, 

направи ни божество, както те 

си имат божества!“ Каза: 

„Наистина сте хора невежи.

[7:138]

За тези е погубено онова, което 

имат и е напразно онова, което 

вършат.“ [7:139]

Каза: „Нима друг, а не Аллах 

ще ви търся за Бог, след като 

ви предпочете Той пред 

народите [тогава]?“ [7:140]

И ви спасихме от хората на 

Фараона, които ви наложиха 

най-лошото наказание -

избиваха синовете ви, а 

пощадяваха жените ви. В това 

имаше за вас велико изпитание 

от вашия Господ. [7:141]

          

      

          

       

      

       

       

        

       

           

     

  

Пояснение на [7:136-137]:

Аллах споменава, че е взел цялата власт и цялото богатство на фараона и 

войниците му и ги е дал на народа на Израил – както се разбира от 

следното изказване на Аллах:

И така Ние ги пропъдихме от 

градини и извори, [26:57]

и от съкровища, и от знатно 

място. [26:58]

Така е. И оставихме това в 

наследство на синовете на 

Исраил. [26:59]

        

           

 

Ибн Катир: „Останали само обикновените хора и овчарите.“
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Пояснение на [7:138-139]:

Ибн Катир: С „Казали: „Муса, направи ни божество..“ не се имат 

предвид всички хора от народа на Израил, а само някои от тях. Абу ал-

Уакид ал–Лаити казал: 

خرجنا مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قبلَ حنينٍ فَمررنا بِِسدرة فَقُلْت يا نبِي اللَّه اجعلْ لَنا 

احهِم بِِسدرة ويعكُفُونَ حولَها هذه ذَات أَنواط كَما للْكُفَّارِ ذَات أَنواط وكَانَ الْكُفَّار ينوطُونَ بِِسلَ

اجعلْ لَنا إِلَها كَما {فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّه أَكْبر هذَا كَما قَالَت بنو إِسرائيلَ لموسى 

لكُمإِنكُم تركَبونَ سنن الَّذين من قَب}لَهم آلهةً 

„Преди битката в Хунайн тръгнахме с пратеника на Аллах (с.а.с.) и 

минахме покрай едно дърво лотус. Тогава казахме: „О пророк на Аллах, 

направи това дърво за нас „дърво за закачане (араб. ез.: дхату ануат)“,

така както неверниците си имат. Неверниците закачали оръжията си на 

едно дърво лотус и седяли около дървото. Тогава пророкът (с.а.с.) казал:

„Аллаху Акбар … Това, което искате е както това, което народа на 

Моисей му казал: „направи ни божество, както те си имат 

божества!“ [7:138] Наистина, следвате поведението на онези, 

които бяха преди вас.“174

2.19.11 Началото на скитането на народа Израил

Ибн Катир: Когато Моисей се изселил от Египет и тръгнал към Йерусалим 

с народа на Израил, намерил там един тираничен народ: хетити (aраб. 

ез.: хитайин), фарисеи (aраб. ез.: физарйин) и канаани. Моисей 

заповядал на народа си да навлезе в тази земя и да прави джихад срещу 

тамошния народ, за да ги прогони от Йерусалим, понеже Аллах им е 

отредил тази земя. Бил им я обещал чрез Авраам и Моисей. Народът на 

Израил се възпротивил и не искал джихад. Аллах изпълнил след това 

сърцата им със страх и ги оставил да скитат 40 години безцелно. Това е 

съдържанието на следните аяти от Корана:

174 Предадено от Тирмиди (2180), Ахмад и др.
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И когато Муса рече на своя 

народ: „О, народе мой, помнете 

благодатта на Аллах към вас, 

че стори от вас пророци и ви 

стори владетели, и ви даде, 

каквото не е дал на никой от 

народите! [5:20]

О, народе мой, влезте в 

Свещената земя, която Аллах 

ви отреди, и не отстъпвайте 

назад, за да не се превърнете в 

губещи!“, [5:21]

рекоха: „О, Муса, на нея има 

народ от исполини и не ще 

влезем, докато не излязат 

оттам. А излязат ли от нея, ще 

влезем.“ [5:22]

Двама мъже от 

богобоязливите, които Аллах 

бе дарил с благодат, рекоха: 

„Влезте срещу тях през 

вратата! И влезете ли през нея, 

вие сте победители. 

Единствено на Аллах се 

уповавайте, ако сте вярващи!“

[5:23]

Рекоха: „О, Муса, никога не ще 

влезем в нея, докато са още 

там. Вървете ти и твоят Господ, 

и се сражавайте! А ние ще 

седим ето тук.“ [5:24]

Рече: „Господи, имам власт 

само над себе си и над брат си. 

Отдели ни от хората -

нечестивци!“ [5:25]

Рече: „Под възбрана им е за 

четиридесет години - те ще 
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скитат по земята. И не скърби 

за хората - нечестивци! [5:26]
       

Абдуллах ибн Масуд казал,

 ادقْدى قَالَ الْموسميلَ لائرو إِسنب ا قَالَتكَم قُولُ لَكا لَا نإِن ولَ اللَّهسا ررٍ يدب موي} تأَن بفَاذْه

...ولَكن امضِ ونحن معك}وربك فَقَاتلَا إِنا ها هنا قَاعدونَ 

че в деня на битката „Бадр“ ал-Микдат казал на пратеника на Аллах 

(с.а.с.): „О пратенико на Аллах, няма да кажем това, което децата на 

Израил казали на Моисей: „Вървете ти и твоят Господ, и се 

сражавайте! А ние ще седим ето тук.“175. Напротив, ние казваме: 

„Тръгни и ние сме с теб“ …“176

2.19.12 Събития през 40-те години на преселението и скитането на 
народа Израил

2.19.12.1 Десетте Божи заповеди

Ибн Катир: Много учени казват, че съдържанието на „Десетте Божи 

заповеди“, които са споменати в Стария Завет на Библията се 

припокриват със следните аяти от Корана:

Кажи: „Елате аз да прочета 

какво ви възбранява вашият 

Господ! Нищо с Него да не 

съдружавате! И се отнасяйте с 

добро към двамата родители! И 

не убивайте своите рожби 

поради бедност! Ние храним и 

вас, и тях. И не доближавайте 

скверностите - и явните от тях, 

и скритите! И не убивайте 

човек - това Аллах е 

възбранил, освен по право! 

Това ви повелява Той, за да 

         

      

       

         

       

        

175 [5:24].
176Предадено от Бухари (3952, 4609), Ахмад и др.
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проумеете! [6:151]

И не доближавайте имота на 

сирака, освен с 

добронамереност, докато 

достигне зрелост! И изпълвайте 

мярката и везната 

справедливо! На всяка душа 

възлагаме само според силите 

ѝ. Когато говорите, бъдете 

справедливи, дори да е за 

роднина, и обета към Аллах 

изпълнявайте! Това ви 

повелява Той, за да се поучите.

[6:152]

Това е Моят път - правият път. 

Следвайте го и не следвайте 

пътищата, които ви отделят от 

Неговия път! Това ви повелява 

Той, за да се побоите. [6:153]

      

    

         

      

         

    

    

         

    

    

2.19.12.2 Аллах е дал сянка на народа на Израил, както храна и вода 

от небето

Аллах казва:

И ви заслонихме с облака, и 

спуснахме над вас манната и 

пъдпъдъците: „Яжте от 

благата, които ви дарихме!“

Не Нас угнетиха, а себе си 

угнетиха. [2:57]

               

         

         

Аллах им дал за пиене, като накарал водата да извира от земята, след 

като Моисей ударил върху един камък с пръчката си:

И когато Муса помоли за 

вода за своя народ, 

рекохме: „Удари с тоягата 

си камъка!“ И дванадесет 
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извора избликнаха от него. 

Вече всички хора знаеха 

своето място за пиене. 

„Яжте и пийте от 

препитанието на Аллах! И 

не сейте развала по земята, 

рушейки!“ [2:60]

         

        

  

Хората обаче не благодарили на Аллах за тези богатства, затова Моисей 

ги критикувал:

И когато рекохте: „О, Муса, не ще 

изтърпим на една и съща храна. 

Позови своя Господ заради нас, да 

ни даде от онова, което земята 

ражда - от нейните треви и 

краставици, и жито, и леща, и лук.“

Каза: „Нима ще замените по-

доброто с по-лошо? Слезте към 

някой град и ще намерите онова, 

което търсите!“ И бяха белязани с 

унижението и бедността, и си 

навлякоха гнева на Аллах. То бе, 

защото не повярваха в знаменията 

на Аллах и убиваха пророците 

несправедливо. То бе, защото се 

противяха и престъпваха. [2:61]

      

   

     

      

    

      

     

2.19.13 Молбата на Моисей да види Аллах, когато Аллах му низпослал 
Тората 

След като Аллах говорил с Моисей, Моисей Го помолил, да махне 

завесата, така че Моисей да Го види. Аллах казва:

И определихме за Муса тридесет 

нощи, и ги допълнихме с още 

десет. И се изпълни времето, 

определено от неговия Господ, 

за четиридесет нощи. Тогава 

Муса каза на брат си Харун: 

„Замести ме пред моя народ и 
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поправяй, и не следвай пътя на 

рушащите!“ [7:142]

И когато Муса дойде за 

определеното от Нас време, и 

неговият Господ разговаря с 

него, рече: „Господи, покажи ми 

се, да Те погледна!“ Рече: „Не 

ще Ме видиш, ала погледни към 

Планината! И ако се задържи на 

мястото си, ще Ме видиш.“ А 

когато неговият Господ се 

прояви на Планината, Той я 

срина на прах. И припадна Муса 

поразен. А когато се опомни, 

рече: „Пречист си Ти! Разкайвам 

се пред Теб. Аз съм първият 

вярващ.“ [7:143]

Каза: „О, Муса, Аз теб избрах над 

хората чрез Моите послания и 

Моето Слово. Вземи онова, което 

ти дарих, и бъди от 

признателните!“ [7:144]

И му написахме върху 

скрижалите от всяко нещо 

поучение и обяснение за всяко 

нещо. „Придържай се твърдо 

към тях и повели на своя народ 

да се придържа към най-

прекрасните! Аз ще ви покажа 

Дома на нечестивците. [7:145]

От Моите знамения ще отклоня 

онези, които без право се 

възгордяват на земята. Каквото 

и знамение да видят, те не 

вярват в него. И да видят пътя на 

разума, не ще го приемат за път. 

А ако видят пътя на заблудата, 
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ще го приемат за път. Това е, 

защото взимат за лъжа Нашите 

знамения и са нехайни към тях.

[7:146]

А които взимат за лъжа Нашите 

знамения и срещата с отвъдния 

живот, делата им пропадат. 

Нима ще им се въздаде за друго 

освен за онова, което са 

извършили?“ [7:147]

       

       

         

        

   

Абу Муса предава, че пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

بِي بكْرٍ النار لَو كَشفَه لَأَحرقَت سبحات وجهِه ما انتهى إِلَيه بصره من حجابه النور وفي رِواية أَ

هلْقخ

„Завесата Му е светлината177 - ако я вдигне, светлината (араб.

субухат178) на лицето Му би изгорила всичките Му създания, 

докъдето стигне погледа Му.“179

Аллах казва:

„И щом се протръби с Рога, 

всички на небесата и на земята 

ще паднат безжизнени, освен за 

когото Аллах не е пожелал. 

После още веднъж ще се 

протръби и ето ги - станали -

чакат!“ [39:68]

       

      

     

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

 بِقَائمة من قَوائمِ فَإِنَّ الناس يصعقُونَ يوم الْقيامة فَأَكُونُ أَولَ من يفيق فَإِذَا أَنا بِموسى آخذٌ...

الْعرشِ فَلَا أَدرِي أَفَاق قَبلي أَم جزِي بِصعقَة الطُّورِ

177В един друг хадис се казва: "завесата Му е огънят".
178 "Субухат" на лицето му означава: "Светлината, Величието и Красотата на лицето на 

Аллах".
179Предадено от Муслим (179), Ибн Маджа и др.
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„...Хората ще паднат безжизнени180 в деня на възкресението. 

Тогава аз ще съм първият, който ще се събуди (отново). В този 

момент ще видя как Моисей се държи за една от основите на трона 

на Аллах, и няма да знам, дали се е събудил преди мен или вече 

му е била направена равносметката, заради удара (араб. ез.: сака)

при планината (т.е. че затова той не е получил удар, както всички 

останали хора на деня на възкресението).“181

Друг словоред на хадиса е: „Хората ще паднат безжизнени, когато 

паднат безжизнени. Тогава аз ще съм първия, който ще стане 

(отново). (В този момент) Моисей ще се държи за трона на Аллах, 

и няма да знам, дали е бил от падналите безжизнени.“182

В този хадис пророкът (с.а.с.) ни съобщава, че е възможно, Моисей да не 

е умрял, когато всички в небето и на земята умрели (при първото тръбене 

с рога).

Ибн Хаджар ал-Аскалани пояснява този хадис в Фатх ал-Бари (коментар 

на Сахих Бухари). Той казва, че по въпроса, кой няма да умре, има десет 

различни изказвания, обаче учени, които са изследвали тези изказвания, 

класифицират повечето от тях като слаби.  Между другото се казва: 

 Носителите на Трона не умират. Тронът обаче е над небесата.

 Падналите в битка не умират: Това се разбира от един хадис, 
предаден от Абу Хурайра, и класифициран като сахих от ал-Хаким: 
Че пророкът (с.а.с.) попитал ангела Гавраил за значението на този 
аят (т.е. 39:68), а именно кой или кои са тези, за които Аллах не 
иска да паднат безжизнени, на което Гавраил отговорил: „Това са 
падналите в битка.“ Обаче трябва да се спомене, че голяма част от 
хадисите, които ал-Хаким е класифицирал като сахих, не са в 
действителност сахих.

2.19.14 Прекланянето пред златното теле

2.19.14.1 Мнозина от народа Израил се кланяли на златното теле, 

докато Моисей не бил там

Аллах казва:

180араб. ез.: яс'акун, това е същата дума както в аята от Корана [39:68].
181Предадено от Бухари (2412, 3398, 4638, 6916, 7427) и Муслим (4/2374).
182Предадено от Бухари.
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А после народът на Муса 

направи от украшенията си 

образ на телец, който мучи. Не 

видяха ли, че той не им говори и 

не ги води по правия път? 

Приеха го и станаха угнетители.

[7:148]

И когато съжалиха, и разбраха, 

че са се заблудили, казаха: „Ако 

нашият Господ не се смили над 

нас и не ни опрости, ще сме от 

губещите.“ [7:149]

И когато Муса се завърна 

разгневен, огорчен при своя 

народ, каза: „Колко лошо сте 

постъпили, след като ви оставих! 

Нима искахте да ускорите 

повелята на вашия Господ?“ И 

хвърли скрижалите, и сграбчи 

брат си за главата, и го дръпна 

към себе си. [Брат му] каза: „О, 

сине на майка ми, народът ме 

взе за безсилен и едва не ме 

уби. Не предизвиквай у 

враговете злорадство към мен и 

не ме причислявай към 

угнетителите!“ [7:150]

Рече [Муса]: „Господи, опрости 

мен и брат ми, и ни въведи в 

Твоето милосърдие! Ти си Най-

милосърдният от милосърдните.“

[7:151]

Които приеха телеца, ги сполетя 

гняв от техния Господ и 

унижение в земния живот. Така 

наказваме набеждаващите.

[7:152]
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А за които вършат злини, после 

се покаят и повярват, твоят 

Господ след това е опрощаващ, 

милосърден. [7:153]

И когато гневът стихна у Муса, 

той взе скрижалите. Вписано е в 

тях напътствие и милост за 

онези, които се страхуват от своя 

Господ. [7:154]

       

       

      

         

      

Във връзка с този случай Аллах казва:

„И какво те накара да избързаш 

пред своя народ, о, Муса?“

[20:83]

Рече: „Те са наблизо след мен и 

избързах към Теб, Господи, за да 

бъдеш доволен.“ [20:84]

Рече: „Вече изпитахме Ние твоя 

народ след теб и ги заблуди ас-

Самири.“ [20:85]

И се върна Муса разгневен, 

огорчен при своя народ. Рече: 

„О, народе мой, не ви ли даде 

вашият Господ хубаво 

обещание? Дали срокът бе дълъг 

за вас, или искахте да ви 

сполети гневът на вашия Господ, 

та нарушихте вашето обещание 

към мен?“ [20:86]

Рекоха: „Не нарушихме 

обещанието си към теб по 

собствена воля, а бяхме 

обременени с украшенията на 

народа, но ги захвърлихме. Така 

ги запрати и ас-Самири.“ [20:87]

И направи той за тях образ на 
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телец, който мучеше. И рекоха 

[заблудените]: „Това е вашият 

бог и богът на Муса, ала той 

забрави.“ [20:88]

А нима не виждат, че не им 

отвръща със слово и нито им 

вреди, нито им е от полза?

[20:89]

А Харун още преди бе им казал: 

„О, народе мой, това е само 

изпитание за вас. Всемилостивия 

е вашият Господ. Последвайте 

ме и се подчинете на моята 

повеля!“ [20:90]

Рекоха: „Не ще престанем да 

почитаме това, докато не се 

завърне Муса при нас.“ [20:91]

Рече [Муса]: „О, Харун, щом ги 

видя, че се заблуждават, какво 

ти попречи [20:92]

да ме последваш? Нима се 

възпротиви на моята заповед?“

[20:93]

Рече: „О, сине на майка ми, не 

ме дърпай нито за брадата, нито 

за главата! Страхувах се да не 

речеш: „Ти разедини синовете на 

Израил и не удържа моето 

слово.“ [20:94]

Рече [Муса]: „А какво ти бе 

намерението, о, ас-Самири?“

[20:95]

Рече: „Аз видях това, което те не 

видяха. Стиснах шепа [пръст] от 

следата на посланика [Джибрил] 

и я метнах. Така ми го разкраси 
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душата ми.“ [20:96]

Рече [Муса]: „Върви! През целия 

си живот ще казваш: „Не ме 

докосвайте!“ И за теб ще има 

непременно Ден, който ти не ще 

избегнеш. И погледни към твоя 

бог [телеца], комуто 

продължаваш да служиш! Ще го 

изгорим, после ще го 

разпръснем всецяло в морето.“

[20:97]

Аллах е вашият Бог. Няма друг 

Бог освен Него. Той всяко нещо 

обхваща със знание. [20:98]

       

           

           

          

         

   

Когато Моисей видял с очите си какво направили, хвърлил дъските. Аллах 

вече му бил казал, но да получиш новина е едно нещо и друго да видиш 

със собствените си очи, както казва пратеникът на Аллах (с.а.с.) в 

следния хадис:

ةنايعكَالْم ربالْخ سلَي

„(да получиш) новина не е същото, като да видиш нещо със 

собствените си очи.“183

2.19.14.2 Моисей (a.с.) отива при Аллах с една делегация, която 

искала да се извини за това, че толерирала прекланянето 

пред телето 

Аллах казва:

И Муса избра от своя народ 

седемдесет мъже за 

определеното от Нас време. И 

когато ги обхвана сътресението, 

рече: „Господи мой, ако ти 

     

         

183Предадено от Ахмад (1/215, 271).
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пожелаеше, би ги погубил 

заедно с мен преди. Нима ще ни 

погубиш заради онова, което 

извършиха глупците сред нас? 

То е само Твоето изпитание. 

Оставяш с него Ти в заблуда 

когото пожелаеш и напътваш Ти 

когото пожелаеш. Ти си нашият 

Покровител, опрости ни, 

помилвай ни! Ти си Най-добрият 

от прощаващите. [7:155]

Пиши ни добрина и в земния 

живот, и в отвъдния! Ние се 

завърнахме покаяни при Теб.“

Каза [Аллах]: „С Моето мъчение 

поразявам когото пожелая. 

Моето милосърдие обхваща 

всяко нещо - ще го пиша на 

онези, които са богобоязливи и 

дават милостинята закат, и на 

онези, които вярват в Нашите 

знамения, [7:156]

онези, които следват Пратеника, 

неграмотния Пророк, когото 

откриват записан у тях в Тората 

и Евангелието. Той им повелява 

одобряваното и ги въздържа от 

порицаваното, и им разрешава 

благините, и им възбранява 

скверностите. И снема бремето и 

оковите, които са на тях. Които 

повярват в него и го почитат, и 

го подкрепят, и следват 

Светлината, низпослана с него, 

тези са сполучилите.“

[7:157]
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Ибн Катир посочва различни предания, повечето от които от Табари. При 

никое от тях не можеше да се установи дали е автентично (сахих).

Едно от тези предания е:

Ибн Катир: „Сиддидж, Ибн Аббас и др. предават, че това били 70 учени от 

народа на Израил, при което Моисей, Аарон, Йуша, Надхаб и Аибху били 

сред тях. Те отишли с  Моисей, за да поискат прошка от Аллах за народа 

на Израил, заради тези, които се кланяли на телето. Било им казано да се 

измият, да се пречистят (ритуално) и да се парфюмират. Вървели с 

Моисей. Когато се приближили към планината (Синай), облаците (aраб. 

гамам) били над него и светещ светлинен стълб.“184

Мухаммад Ибн Исхак предава: „Моисей избрал 70 мъже от народа на 

Израил - най-добрите от тях. Тогава казал: „Вървете при Аллах и се 

покайте за това, което направихте. Помолете го, да се обърне отново към 

тези от народа ви, които сте оставили зад себе си. Постете, пречистете се 

и почистете дрехите си.“ Отишъл с тях до планината Синай в часа, който 

Господаря Му бил определил… Тогава тези 70 души искали от него да чуят 

думите на Бог. Той казал: „Ще го направя.“

Когато Моисей се приближил към планината, над нея се надвесили 

облаци, докато я покрили съвсем. Моисей се приближил и навлязъл в 

облаците. Тогава казал на народа: Приближете се. Когато Аллах говорел с 

Моисей, на челото му се появявал един светещ лъч, така че никой човек 

не могъл да го погледне. След това пред него била спусната завеса. 

Накрая хората се приближили, докато навлезли в облаците. Тогава се 

поклонили (араб. саджда). Чули как Бог говори с Моисей и му давал 

повели и забрани: Прави това и не прави това. Когато свършил и 

облаците се отдалечили от него, Моисей дошъл при тях. Тогава казали: 

„O Моисей, не ще ти повярваме, докато не видим Аллах наяве“

[2:55], след което ги разтърсило нещо – което било удара (араб. са`ика)

– и душите им се отправили натам и те умряли. След това Моисей се 

изправил и се помолил на Аллах. Той казал: „Господи мой, ако ти 

пожелаеше, би ги погубил заедно с мен преди. Нима ще ни 

погубиш заради онова, което извършиха глупците сред нас?“

[7:155] Т.е. не ни обявявай за виновни заради това, което са направили 

184 [Ибн Катир], стр. 427.
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глупците сред нас, които се кланяха на телето, защото ние сме невинни.“
185

Ибн Аббас, Катада и Муджахид казват: „Те били обхванати от 

сътресението, понеже не попречили на народа си да се моли на телето.“186

Аллах казва:

И когато изрекохте: „О, Муса, 

не ще ти повярваме, докато не 

видим Аллах наяве“, мълнията 

ви порази, както гледахте.

[2:55]

После ви възкресихме след 

вашата смърт, за да сте 

признателни! [2:56]

       

         

       

   

2.19.14.3 За да приеме Аллах разкаянието им, трябвало да се убият

Аллах казва:

И когато Муса рече на своя 

народ: „О, народе мой, ти 

угнети себе си, като прие 

телеца. Покайте се пред своя 

Създател и убийте [злите сред] 

вас! Това е за ваше добро пред 

Създателя ви. Той ще приеме 

вашето покаяние. Наистина е 

Той Приемащия покаянието, 

Милосърдния.“ [2:54]

       

        

       

     

 

Следва част от дългия „хадис ал-футун“, предаден от Табари и Насаи и 

чиято верига на предание стига до Ибн Аббас и е хасан (добра):

185Това се предава от Табари в тафсира му. Тъй като във веригата на преданието са Салама 
и Ибн Хамид, Саджид ал-Араби класифицира преданието като слабо. Камани обаче казва, 
че тази верига е добра. 

186Тафсир от Табари, Тафир от Багхави и Ад-Дур ал–Мансур.
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„(Когато Моисей отишъл да поиска прошка със седемдесетте мъже)… 

Аллах му казал: „Тяхното покаяние (т.е. покаянието на народа на Израил)

се състои в това, че всеки един от тях ще убие синовете си и бащите си, 

като ги срещне. И трябва да му е все едно, кого убива в този случай… 

Направили това, което Аллах им повелил и Аллах им простил, на убитите 

и на тези, които убили.“

Ибн Катир: Разказва се, че Аллах спуснал мъгла над тях, така че да не 

виждат роднините си и че на тази сутрин били убити 70 000 от народа на 

Израил.

2.19.15 Части от разговора на Аллах с Моисей 

Ал-Мугхира ибн Шуба разказва от мимбара, че пророкът (с.а.с.) е казал:

ما أَدنى أَهلِ الْجنة منزِلَةً؟ قَالَ هو رجلٌ يجِيُء بعد ما أُدخلَ :سأَلَ موسى عليه السالم  ربه تعاىل

قَالُ لَهةَ فَينالْج ةنلُ الْجأَه:بر قُولُ أَيةَ فَينلْ الْجخاد!اسلَ النزن قَدو فذُوا كَيأَخو مازِلَهنم 

قَالُ لَه؟ فَيهِمذَاتأَخ:بر ،يتضقُولُ را فَيينالد لُوكم نم كلم لْكثْلُ مم كُونَ لَكى أَنْ يضرأَت!

 هذَا ُ: فَيقُولِ! رضيت ربِ:ةلَك ذَلك ومثْلُه ومثْلُه ومثْلُه ومثْلُه ومثْلُه فَقَالَ في الْخامس:فَيقُولُ

بر يتضقُولُ رفَي كنيع لَذَّتو كفْسن تهتا اشم لَكو هثَالةُ أَمرشعو قَالَ!لَك: ملَاهفَأَع بر

ع تمتخي ودبِي مهتامكَر تسغَر ،تدأَر ينالَّذ كزِلَةً؟ قَالَ أُولَئنأُذُنٌ م عمست لَمو نيع رت ا فَلَمهلَي

ولَم يخطُر علَى قَلْبِ بشرٍ

„Моисей - мир нему - попитал Господаря си - Всевишния: Какво е 

положението на човека в Рая, който е на най-ниската степен? 

Тогава Той отговорил: „Един мъж, който ще дойде, след като 

останалите обитатели на Рая са влезли в Рая. Тогава ще му бъде 

казано: „Влез в Рая“. Той ще отговори: „Как да вляза, като хората 

вече са получили земите си и собствеността (aраб. акадатихим)

си?“ Тогава ще му бъде казано: „Доволен ли си, ако получиш 

толкова, колкото едно кралство на един от кралете на земния 

живот?“ Той ще отговори: „Да, Господарю.“ Тогава ще му бъде 

казано: „Ще получиш това и още веднъж, и още веднъж, и още 

веднъж, и още веднъж, и още веднъж.“ При петия път ще каже: „O

Госодарю, доволен съм!“ Тогава Той ще каже: „Това е за теб и още 
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десет пъти повече от това. Ще получиш каквото пожелаеш и това, 

на което ще се радват очите ти.“ Тогава той (Моисей) попитал: „O

Господарю, какво е положението на тези, които се намират на най-

високото ниво в Рая?“ Тогава Той ще каже: 'Това са тези, които 

съм споменал, и които винаги са на почит (дословно: тяхната чест 

съм посял с ръката си). (Аз ги дарих с това)187, което не е виждало 

никое око, не е чувало никое ухо и не е идвало на ума на никой 

човек.“188

2.19.16 Кравата – Случката, на която е наречена втората Сура на 
Корана

Аллах казва:

И когато Муса рече на своя 

народ: „Аллах ви повелява да 

заколите крава.“ - рекоха: „На 

присмех ли ни взимаш?“ Рече: 

„Опазил ме Аллах да съм от 

невежите!“ [2:67]

Рекоха: „Позови ни твоя Господ, 

да ни разкрие каква да бъде тя!“

Рече: „Казва да е крава - нито 

стара, нито юница, а по средата 

на това. И направете, каквото ви 

се повелява!“ [2:68]

Рекоха: „Позови ни твоя Господ, 

да ни разкрие какъв да бъде 

цветът ѝ!“ Рече: „Казва да е 

крава съвсем жълта на цвят, за 

радост на очите.“ [2:69]

Рекоха: „Позови ни твоя Господ, 

да ни разкрие каква да бъде - за 

      

        

      

     

    

      

   

           

     

187Имам Науауи казва в пояснението си към Сахих Муслим, че на това място (в арабския) 
липсва една част. Като значение посочва това, което е написано в скобите. ([Науауи], 
H189)

188Предено от Муслим (H189), Тирмиди и др.
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нас кравите си приличат. И ако 

Аллах желае, ще сме напътени.“

[2:70]

Рече: „Казва да не бъде 

впрягана крава - нито да обръща 

земята, нито да напоява посева, 

здрава, без петна по нея.“

Рекоха: „Сега ти посочи 

истината.“ И я заклаха, но без 

малко да не го направят. [2:71]

И когато убихте един човек, 

спорехте за това. Но Аллах 

разкрива, каквото спотайвате.

[2:72]

И рекохме: „Ударете го с част от 

нея [и той ще се съживи]!“ Така 

Аллах съживява мъртъвците и 

ви показва Своите знамения, за 

да проумеете! [2:73]

       

          

     

        

       

        

       

       

          

  

Ибн Аббас, Муджахид, Сиддий, Убайда ас-Салмани и др. предават:189

„Един мъж от народа на Израил бил много богат. Той бил много стар и 

имал потомци от роднините на брат му, които желаели смъртта му, за да 

го наследят. Един от тях го убил през нощта и го захвърлил на един 

кръстопът. Казва се също така: пред вратата на единия от тях. На 

следващата сутрин, когато хората станали от сън, се карали заради него. 

Синът на брат му дошъл също, крещял и се оплаквал. Казали: „Защо се 

карате, а не отидете при Божия пророк? Тогава синът на брат му отишъл 

при пратеника на Аллах – Моисей - и се оплакал за това, което се случило 

с чичо му. Моисей казал: „Приканвам всеки един, който знае нещо за това 

убийство да ни го каже.“ Никой от тях не знаел нищо и те го помолили да 

попита Господаря си какво се е случило. И така Моисей попитал Аллах. 

189Виж тафсир от Абдурразак, Тафсир от Табари, Тафсир от Багхави, Тафсир от Ибн Катир и 
Ад-Дурр ал-Мансур. [Ибн Катир], стр. 437.
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Аллах му казал да им заповяда да заколят една крава: „Аллах ви 

повелява да заколите крава.“ [2:67]…“

Ибн Катир: „Накрая след като се поколебали заколили кравата. После 

Аллах им казал да ударят мъртвия с част от заколената крава (с месото на 

бута), след което Аллах възкресил мъртвия, при което кръвта му така 

текла, сякаш току що бил убит… Тогава пророкът Моисей го попитал: „Кой 

те уби?“, на което той отговорил: „Синът на брат ми.“ След това отново 

умрял.“

2.19.17 Моисей (a.с.) и Кадир (a.с.)190

Аллах казва:

И каза Муса на своя слуга: „Не ще 

спра, додето не стигна мястото, 

където се събират двете морета, 

дори да продължа с години.“

[18:60]

И когато стигнаха мястото, където 

двете се събират, забравиха 

своята риба и тя пое пътя си, 

порейки морето. [18:61]

И когато се отдалечиха, той рече 

на слугата си: „Дай ни [рибата] за 

нашия обед! Усетихме изтощение 

от това наше пътуване.“ [18:62]

Рече [слугата]: „Видя ли, когато 

се приютихме до скалата, 

забравих рибата. Само сатаната 

ме накара да забравя за това и да 

не се сетя. И по чудо тя пое пътя 

си в морето.“ [18:63]

Рече [Муса]: „Това е, към което се 

стремяхме.“ И се върнаха обратно, 

следвайки своите дири. [18:64]

    

        

        

          

          

      

          

       

         

       

     

190 [Ибн Катир], стр. 438-447.
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И намериха един от Нашите раби, 

комуто бяхме оказали милост и го 

бяхме научили на знание от Нас.

[18:65]

Муса му рече: „Може ли да те 

последвам, за да ме научиш на 

онова, на което си научен за 

верния път?“ [18:66]

Рече: „Ти не ще можеш да търпиш 

заедно с мен. [18:67]

И как ще изтърпиш онова, за 

което нямаш знание?“ [18:68]

Рече [Муса]: „Ще откриеш, ако 

Аллах желае, че съм търпелив и 

не ще ти се противопоставя в 

нищо.“ [18:69]

Рече: „Ако ме последваш, не ме 

питай за нищо, докато аз сам не ти 

спомена за него!“ [18:70]

И тогава тръгнаха. Когато се 

качиха на кораба, [ал-Хидр] го 

проби. Рече [Муса]: „Нима го 

проби, за да издавиш пътниците 

му? Ти извърши нещо 

недопустимо.“ [18:71]

Рече: „Нали ти казах, че не ще 

можеш да търпиш заедно с мен?“

[18:72]

Рече: „Не ме упреквай за това, че 

забравих, и не ме натоварвай с 

нещо непосилно за мен!“ [18:73]

И пак тръгнаха, додето срещнаха 

едно момче, и той го уби. Рече 

[Муса]: „Нима ти уби една чиста 

душа не за възмездие? Ти 
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извърши нещо скверно.“ [18:74]

Рече: „Нали ти казах, че не ще 

можеш да търпиш заедно с мен?“

[18:75]

Рече [Муса]: „Ако после те 

попитам за [още] нещо, тогава 

повече не ме води с теб! Ти вече 

ще имаш извинение от мен.“

[18:76]

И пак тръгнаха, додето стигнаха 

при жителите на едно селище. 

Поискаха от жителите му да ги 

нахранят, а те отказаха да ги 

нагостят. И намериха там стена, 

готова да рухне. Той я изправи. 

[Муса] рече: „Ако пожелаеше, ти 

би взел отплата за това.“ [18:77]

Рече: „Това е раздялата между 

мен и теб. Ще ти съобщя 

тълкуването на това, за което не 

можа да изтърпиш. [18:78]

Относно кораба - той бе на 

бедняци, работещи в морето, и 

исках да го повредя, защото зад 

тях имаше цар, който отнема 

насила всеки кораб. [18:79]

А относно момчето - родителите 

му бяха вярващи и се опасявахме 

то да не ги въвлече в произвол и 

неверие. [18:80]

И искахме техният Господ да ги 

дари в замяна с по-добро по 

чистота и по-милосърдно. [18:81]

А колкото до стената - тя бе на две 

момчета-сирачета от града и 

имаше под нея съкровище за тях. 
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И баща им беше праведник. И 

твоят Господ поиска да стигнат 

зрелост и да извадят съкровището 

си като милост от твоя Господ. А 

не по своя воля го направих. 

Такова е тълкуването на това, за 

което ти не можа да изтърпиш.“

[18:82]

         

        

     



Бухари предава:

... باحى صوسأَنَّ م معزي يفًا الْبِكَالواسٍ إِنَّ نبنِ عابل رٍ قَالَ قُلْتيبج نب يدعنِي سربقَالَ أَخ

ب يثَنِي أُبدح اللَّه ودع اسٍ كَذَببع نيلَ فَقَالَ ابائرنِي إِسب باحى صوسم وه سرِ لَيضبٍ الْخكَع ن

 لَ أَيئيلَ فَسائرنِي إِسي با فيبطخ ى قَاموسقُولُ إِنَّ مي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر عمس هأَن

لَّه إِلَيه إِنَّ لي عبدا بِمجمعِ الناسِ أَعلَم فَقَالَ أَنا فَعتب اللَّه علَيه إِذْ لَم يرد الْعلْم إِلَيه فَأَوحى ال

الْبحرينِ هو أَعلَم منك قَالَ موسى يا رب فَكَيف لي بِه قَالَ تأْخذُ معك حوتا فَتجعلُه في مكْتلٍ 

 ثُم انطَلَق وانطَلَق معه بِفَتاه يوشع بنِ فَحيثُما فَقَدت الْحوت فَهو ثَم فَأَخذَ حوتا فَجعلَه في مكْتلٍ

ونن...

Саид ибн Джубайр е казал: Казах на Ибн Аббас: „Науф ибн Бакали 

твърди, че Моисей, сподвижника на Кадир, не е бил онзи Моисей от

народа на Израил“, на което Абн Аббас отговори: „Той лъже, този враг на 

Аллах. Убай ибн Кааб ни предаде, че е чул пратеника на Аллах (с.а.с.) да 

казва: „Моисей държал реч пред народа на Израил. Тогава бил 

попитан: „Кой е най-знаещият човек?“, на което отговорил: „Аз“.

Тогава Аллах го критикувал (aраб. عتب), понеже не споменал, че 

знанията му идват от Аллах: Той му низпослал: „Аз имам един раб 

там, където се сливат двете морета, който е по-знаещ от теб.“

Тогава Моисей попитал: „О Господарю, как мога да стигна до 

него?“, на което Аллах отвърнал: „Вземи една риба и я сложи в 

една кошница (араб. миктал). Там, където изгубиш рибата, там ще 
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го намериш.“ Тогава той взел една риба, сложил я в една кошница 

и тръгнал и с него тръгнал и младия му слуга Йуша бин Нун...““191

В дългия хадис се обясняват горепосочените аяти от Корана и се 

споменава, че Ибн Аббас е разпространил друг начин на четене на 

Корана, по различен от днешния и че е рецитирал една част от аятите. 

Така той прочел например аят 18:80:

      كافراً وكان    

„А относно момчето - то беше невярващо, а родителите му бяха 

вярващи“

вместо разпространеният днес начин на четене на мусхаф Усман:

        

„А относно момчето - родителите му бяха вярващи.“

2.19.18 Моисей и Kорах (aраб. Карун)

Аллах казва:

Карун бе от народа на Муса и 

ги потискаше. Но Ние му 

дадохме от съкровищата 

толкова, че група силни мъже 

едвам носеха ключовете му. 

Неговият народ му рече: „Не 

ликувай! Аллах не обича 

ликуващите [заради 

богатство]. [28:76]

И чрез онова, което Аллах ти е 

дал, се стреми към отвъдния 

дом, и не забравяй своя дял от 

земния живот, и върши добро, 

   

           

       

      

         

     

191 Предадено от Бухари (4726).
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както Аллах ти е сторил добро! 

И не се стреми към развала по 

земята! Аллах не обича 

сеещите развала.“ [28:77]

Рече: „Всичко това ми бе 

дадено само заради моето 

знание.“ А не знаеше ли той, че 

Аллах погуби от поколенията 

преди него и по-силни, и по-

богати? И не ще бъдат 

разпитвани престъпниците за 

греховете им. [28:78] И се 

показваше той пред своя народ 

с разкоша си. Онези, които 

желаеха земния живот, 

казваха: „О, да имахме и ние 

същото, което е дадено на 

Карун! Той има щастлива 

съдба.“ [28:79] дарените със 

знанието казваха: „Горко ви! 

Най-доброто е наградата на 

Аллах за онзи, който вярва и 

върши праведни дела. Но ще я 

получат само търпеливите.“

[28:80] И сторихме земята да 

погълне него и дома му. И нито 

имаше кой да го защити от 

Аллах, нито можеше сам да се 

защити. [28:81] А на сутринта 

онези, които довчера 

завиждаха на положението му, 

казаха: „Ах, наистина Аллах 

увеличава препитанието за 

когото пожелае от Своите раби 

и Той го стеснява. Ако Аллах не 

бе ни пощадил, би сторил 

[земята] и нас да погълне. Ах, 

неверниците никога не 
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сполучват!“ [28:82] Ще 

отредим Отвъдния дом за 

онези, които нито искат да се 

възгордяват на земята, нито да 

рушат. Краят принадлежи на 

богобоязливите. [28:83]

           

      

        

Ибн Катир казва, че има различни мнения по въпроса, дали Корах е бил 

чичото или сина на чичото на Моисей (a.с.). Ибн Катир казва, че Корах е 

бил лицемер, т.е. че е бил неверник, който се преструвал че е 

мюсюлманин.

Ибн Катир разказва от Шахр ибн Хаушаб, че Корах носил дрехата си един 

лакът по-дълга (от стигаща до пода) от високомерие пред народа си. 

Аллах казва:

И Карун, и Фараона, и 

Хаман... Муса дойде при 

тях с ясните знаци, но те 

се възгордяха на земята. 

Ала не ни убягнаха.

[29:39]

И всекиго сграбчихме 

заради неговия грях. 

Срещу някои пратихме 

ураган, а някои обзе 

Викът, а някои сторихме 

земята да ги погълне, а 

някои удавихме. Не Аллах 

ги угнетява, а те сами себе 

си угнетяват. [29:40]

             

        

         

           

         

            

     

2.19.19 Споменаването на Тората в Корана

Следват някои места от Корана, на които става въпрос за Тората. 

Аллах казва:

После на Муса дадохме 

Писанието за пълнота на онзи, 

който е благодетелствал, и с 

разяснение за всяко нещо, и с 

       

      



История на Божиите пратеници

192

напътствие и милост, за да 

повярват в срещата със своя 

Господ. [6:154]

И това е Писание, низпослахме 

го Ние благословено. Следвайте 

го и се бойте, за да бъдете 

помилвани! [6:155]

             

         

     

Аллах казва:

И не оцениха [неверниците] 

Аллах с истинското му величие, 

когато рекоха: „Аллах не 

низпосла нищо на човек.“ Кажи: 

„Кой тогава низпосла Писанието, 

което Муса донесе като светлина 

и напътствие за хората? Пишете 

го върху отрязъци, които 

показвате, но и много скривате. 

И бяхте научени на това, което 

не знаехте нито вие, нито 

бащите ви.“ Кажи: „Аллах!“

После остави ги в своята заблуда 

да се забавляват! [6:91]

И това е Книга, която Ние 

низпослахме - благословена, за 

да потвърди наличното допреди 

нея, и за да предупредиш 

Майката на градовете [Мека] и 

всички около нея. Които вярват 

в отвъдния живот, вярват и в 

нея. Те спазват своите молитви.

[6:92]

    

         

     

      

         

       

        

       

       

         

   

Аллах казва:

Ние низпослахме Тората с 

напътствие в нея и със 

светлина. Пророците, които се 
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отдадоха, съдят юдеите според 

нея; също така равините и 

правниците - според онова от 

Писанието на Аллах, което им 

бе поверено да го пазят, и му 

бяха свидетели. И не се 

страхувайте от хората, а се 

страхувайте от Мен! И не 

продавайте Моите знамения на 

никаква цена! А който не съди 

според онова, което Аллах е 

низпослал - тези са 

неверниците. [5:44]

И предписахме им в нея: душа 

за душа, око за око, нос за нос, 

ухо за ухо, зъб за зъб, и за 

раните - същото възмездие. А 

който прости като милостиня, 

то е изкупление за него. А 

който не съди според онова, 

което Аллах е низпослал, тези 

са угнетителите. [5:45]

       

        

     

         

              

       

     

      

     

          

Аллах казва:

И вече дадохме на Муса и 

Харун Разграничението, и 

светлина, и напомняне за 

богобоязливите, [21:48]

които и в уединение се боят 

от своя Господ, и се 

страхуват от Часа. [21:49]

             

         

     

Аллах казва:

И когато при тях дойде 

истината от Нас, рекоха: „Защо 

не бе дадено същото, което бе 

дадено и на Муса?“ А нима не 

отрекоха онова, което по-рано 
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бе дадено на Муса? Рекоха: 

„Две магии, които си помагат.“

И рекоха: „Ние в нито една не 

вярваме.“ [28:48]

Кажи: „Донесете книга от 

Аллах, по-напътваща от тях, да 

я последвам, ако говорите 

истината!“ [28:49]

   

            

       

         

В Корана Тората понякога се нарича „Различаването“ (aраб. ал-фуркан).

2.19.20 Как народа на Моисей му навредил 

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

لَا يرى من جِلْده شيٌء استحياًء منه فَآذَاه من آذَاه من بنِي إِسرائيلَ فَقَالُوا إِنَّ موسى كَانَ رجلًا حيِيا ستريا 

ئَهربأَنْ ي ادأَر إِنَّ اللَّها آفَةٌ وإِمةٌ ورا أُدإِمو صرا بإِم هبٍ بِجِلْديع نإِلَّا م رتسذَا الته رتتسا يا قَالُوا ممم 

 رجإِنَّ الْحا وذَهأْخيل ابِهيلَ إِلَى ثغَ أَقْبا فَرلَ فَلَمساغْت رِ ثُمجلَى الْحع هابيث عضفَو هدحا ومولَا يى فَخوسمل

قُولُ ثَولَ يعفَج رجالْح طَلَبو اهصى عوسذَ مفَأَخ بِها بِثَودع نلَإٍ مى إِلَى مهتى انتح رجبِي حثَو رجبِي ح

 قطَفو هفَلَبِس هبذَ ثَوفَأَخ رجالْح قَامقُولُونَ وا يمم أَهرأَبو اللَّه لَقا خم نسا أَحانيرع هأَويلَ فَرائرنِي إِسب

اللَّهفَو اهصا بِعبررِ ضجبِالْحلُهقَو كا فَذَلسمخ ا أَوعبأَر ثَلَاثًا أَو بِهرأَثَرِ ض نا مبدرِ لَنجإِنَّ بِالْح  اها أَيي

الَّذين آمنوا لَا تكُونوا كَالَّذين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مما قَالُوا وكَانَ عند اللَّه وجِيها

„Моисей бил много срамежлив човек, който много се покривал. Той 
покривал цялото си тяло, така че нищо от кожата му не се виждало. 
Правил това, защото се срамувал. Затова някои от народа на Израил го 
обиждали като казвали: „Той покрива цялата си кожа така, само защото 
иска да скрие някаква кожна болест: или бели петна или херния192 или 
друга болест.“ Аллах искал да спаси Моисей от това, което говорели за 
него. Един ден той бил сам, оставил дрехите си на един камък и се къпел. 
Когато бил готов, искал да вземе дрехите си. Камъкът обаче побягнал с 

192араб. ез.: удратун.
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дрехите му. Моисей взел пръчката си, последвал камъка и казал: „Дай ми 
дрехата. Върни ми дрехата.“ Накрая стигнал наблизо до знатните от 
народа на Израил. Те го видели съблечен, така както Аллах го бил създал. 
И така Аллах го освободил от това, което разказвали за него. Камъкът 
спрял. Моисей взел дрехата си и я облякъл. Тогава ударил камъка с 
пръчката си. След три, четири или пет удара върху камъка останал
белег.193 Това е значението на следните думи на Аллах: „О, вярващи, не 
бъдете като онези, които огорчаваха Муса! Но Аллах го оневини за 
онова, което говореха и бе почитан при Аллах.“ [33:69]“194

2.19.21 Как Моисей предприел поклонението хадж до дома на Аллах в 
Мекка

Ибн Аббас предава, че пратеникът на Аллах (с.а.с.) предава, как Моисей 

бил на път към Мекка.195

2.19.22 Смъртта на Моисей (a.с.)

Пророкът (с.a.с.) е казал:

 با رلَّ فَقَالَ يجو زع هبى رفَأَت هنيفَفَقَأَ ع هى فَلَطَموسى ما قَالَ فَأَتانيع اسي النأْتي توالْم لَككَانَ م قَد

نِي ويى فَقَأَ عوسم كدبي عدبإِلَى ع باذْه فَقَالَ لَه هلَيع قَقْتلَش سونقَالَ يو بِه فْتنلَع كلَيع هتاملَا كَرلَو

دعا بم فَقَالَ لَه اهةٌ فَأَتنس هدي تارو ةرعبِكُلِّ ش رٍ فَلَهثَو كسم أَو لَى جِلْدع هدي عضفَلْي ذَا قَالَ فَقُلْ لَهه 

هوحر ضةً فَقَبمش همقَالَ فَالْآنَ قَالَ فَش توالْم

„Ангелът на смъртта пристигал обикновено при хората така че те 

го виждали. Така отишъл и при Моисей, мир нему. Тогава Моисей 

му извадил едното око. Тогава той (ангела на смъртта) отишъл при 

Господаря си и казал: „Твоя слуга Моисей ми извади едното око. 

Ако нямаше такова почетно място при теб, щях да го ударя.“ (В 

един друг словоред от Юнус се казва: „...щях да го разделя на две 

части.“) Тогава Той му казал: „Отиди при слугата ми и му кажи да 

сложи ръката си на козината на един бик. За всеки косъм, който 

покрие ръката му, той ще получи една допълнителна година.“

193Арабският текст може да се разбере и така,че на камъка са останали три, четири или пет 
белега. 

194Предадено от Бухари (3404). От: [Ибн Катир], стр. 469.
195Предадено от Муслим (166).
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Тогава Моисей попитал: „И какво ще се случи после?“ Той 

отвърнал: „Смъртта“, на което той отговорил. „Тогава по-добре 

веднага.“ Тогава той го вдъхнал (дословно: помирисал) и така 

взел душата му.“196

Ибн Катир предава, че Ибн Хиббан възразил на този хадис, който самият 

той предава с друг словоред и с друга верига на предание197 и чрез това 

отговаря на възникналите въпроси. Ибн Хиббан казва обобщено: „Моисей 

не разпознал ангела на смъртта, защото той му се явил в друг образ, 

различен от този, в който Моисей го познавал. Точно така, както Гавраил 

дошъл при Мухаммед и сподвижниците му в образа на бедуин и както 

ангелите при Авраам и Лот - в образа на млади мъже, така че нито Лот 

нито Авраам ги разпознали като ангели. И така Моисей не разпознал 

веднага ангела на смъртта. Затова му извадил едното око, понеже той 

влезнал в къщата на Моисей без позволението му. Това се припокрива с 

правото ни по закона на шариата, който позволява, да се извади окото на 

някого, който поглежда в къщата ни без позволение.“

Анас ибн Малик предава, че пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: 

ي بِي عند الْكَثيبِ الْأَحمرِ وهو قَائم يصلِّي في قَبرِهأَتيت وفي رِواية هدابٍ مررت علَى موسى لَيلَةَ أُسرِ

„Когато бях пратен на нощното пътуване, минах покрай Моисей на 

червения хълм198, докато той стоеше и правеше молитва в гроба 

си.“199

196 От [Ибн Катир], № 347. Предадено от Ахмад. С този словоред хадисът е добър (хасан).

Бухари го предва с малко по-различен словоред (1339, 3407), като предание от Абу 
Хурайра и като хадис маукуф. Само че при едно друго допълнение Абу Хурайра казва, че 
това са точно думите на пратеника на Аллах (с.а.с.).

197Сахих Ибн Хиббан (8/38). В този словоред го предава и Ахмад в едно сахих предание от 
Абу Хурайра (т.е. като хадис маукуф).

198В един друг хадис, предаден от Муслим: "до пътя под червения хълм".
199Предадено от Муслим (H2375).
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2.20 Йуша ибн Нун (a.с.)

Ибн Катир: „Той е Йуша, синът на Нун, синът на Ефрем, синът на Йосиф, 

синът на Иаков, синът на Исаак, синът на Авраам.“200

Ибн Катир: Аллах споменава Йехошуа (араб. Йуша) в Корана без да 

спомене името му:

И каза Муса на своя млад слуга: … [18:60]    

и

И когато се отдалечиха, той рече на 

слугата си: … [18:62]      

Ибн Аббас предава, как пророкът (с.а.с.) пояснява историята за Моисей

(a.с.) и Кадир (a.с.), която се разказва в Корана [18:60-82]:

فَتاه يوشع بنِ نونثُم انطَلَق وانطَلَق معه بِ

„....Тогава той (т.е. Моисей) тръгна и с него и младият му слуга 

Йуша бин Нун...“201

Йехошуа поел след Моисей и Аарон водачеството на народа на Израил и 

завзел с тях Йерусалим.

2.20.1 Превземането на Йерусалим чрез Йуша (а.с.) и последвалото 
непокорство на децата на Израил

Абу Хурайра предава, че пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

إِنَّ الشمس لَم تحبس لبشرٍ إِلَّا ليوشع لَيالي سار إِلَى بيت الْمقْدسِ

„Слънцето не било спирано за никого, освен за Йуша, когато 

марширувал към Йерусалим.“ (Т.е.: За него била спряна смяната 

на деня и нощта.)202

Абу Хурайра предава, че пратеникът на Аллах (с.а.с.) казал:

200 [Табари].
201Предадено от Бухари (4725) и Муслим (4/2380/170). Началото на този хадис беше 

споменато по-горе в главата за Моисей и Кадир.
202Сахих хадис, предаден от Ахмад.
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يد أَنْ يبنِي بِها ولَما يبنِ ولَا آخر غَزا نبِي من الْأَنبِياِء فَقَالَ لقَومه لَا يتبعنِي رجلٌ قَد ملَك بضع امرأَة وهو يرِ

قَد بنى بنيانا ولَما يرفَع سقُفَها ولَا آخر قَد اشترى غَنما أَو خلفَات وهو منتظر وِلَادها قَالَ فَغزا فَأَدنى 

ا مقَرِيب رِ أَوصالْع لَاةص نيح ةيلْقَرئًا ليش لَيا عهبِساح ماللَّه ورأْما مأَنةٌ وورأْمم تسِ أَنملشفَقَالَ ل كذَل ن

فَقَالَ ف همطْعأَنْ ت تفَأَب أْكُلَهتل ارالن لَتوا فَأَقْبا غَنِموا معمقَالَ فَج هلَيع اللَّه حى فَتتح هلَيع تبِسفَح يكُم

 كنِي قَبِيلَتايِعبلُولُ فَلْتالْغ يكُمفَقَالَ ف هدلٍ بِيجر دي قَتفَلَص وهعايلٌ فَبجر كُلِّ قَبِيلَة ننِي مايِعبغُلُولٌ فَلْي

تلُولُ أَنالْغ يكُمفَقَالَ ف ثَلَاثَة نِ أَولَيجر دبِي قَتقَالَ فَلَص هتعايفَب نم ةقَرأْسِ بثْلَ رم وا لَهجرقَالَ فَأَخ مغَلَلْت م

ذَهبٍ قَالَ فَوضعوه في الْمالِ وهو بِالصعيد فَأَقْبلَت النار فَأَكَلَته فَلَم تحلَّ الْغنائم لأَحد من قَبلنا ذَلك بِأَنَّ 

رأَى ضعفَنا وعجزنا فَطَيبها لَنااللَّه تبارك وتعالَى 

„Един от пророците тръгнал на война и казал на народа си: „Да не 

ме последва мъж, който има жена, с която му е позволено да има 

полов контакт, и който иска да го направи, но все още не го е 

направил. И (да не ме последва) никой, който почти е завършил 

строеж на къща, на която само покрива липсва. И (да не ме 

последва) никой, който е купил овце или бременни камили и чака 

тези да родят.“ И така той тръгнал на война. Приближил се до 

града по времето, когато направил следобедната молитва или 

малко преди нея. Тогава казал на слънцето: „Теб те движи (Аллах) 

и мен ме движи (Аллах).“ (Казал още:) „O Аллах, спри движението 

му (дословно: спри го) за малко за мен.“ Тогава движението му 

(дословно: то) било спряно за него (и то не залязло), докато Аллах 

не му  дал победата. След това събрали това, което спечелили в 

битката. После дошъл огънят203, за да погълне плячката. Той обаче 

се противил да я погълне. Тогава той (Йуша) казал: „Сред вас е 

някой, който е скрил от плячката. Затова от всеки род трябва 

някой да ми се закълне във вярност (араб. бай`а). Те му се 

заклели във вярност, при което ръката на един мъж се залепила за 

неговата. Тогава той (Йуша) казал: „Сред вас е този, който е скрил 

203Огънят на Аллах, който идвал от небето и който преди поглъщал пожертвованията, когато 
тези били приети от Аллах.
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от плячката. Затова трябва всички от този род да ми се закълнат 

във вярност.“ Тогава всички от рода му се заклели във вярност. 

При това ръката му се залепила за ръцете на двама – или трима –

мъже. Тогава казал: „Сред вас е скрита плячка... Вие сте си я 

присвоили.“ Тогава извадили злато колкото главата на една крава. 

Прибавили го (към вече събраната плячка), която била на пясъка. 

Тогава огънят (на Аллах) се приближил и я погълнал. Така на 

никой от нас204 не било позволено да присвоява плячка. Това (т.е. 

че на нас ни е позволено взимането на плячка) е така, понеже 

Аллах познава слабостта ни и я направи за нас нещо, на което 

можем да се наслаждаваме (дословно: Той я направи 

наслаждаема за нас).“205

Ибн Катир: „Когато той (т.е. Йуша) влязъл с тях през портите на града, им 

било заповядано, да преминат скромно и благодарейки на Аллах за 

победата, която им бил обещал; трябвало да молят Аллах за прошка на 

отминалите им грехове... Те обаче не послушали.“

Аллах казва:

И когато им бе речено: 

„Обитавайте това селище и 

яжте оттам, откъдето 

пожелаете, и кажете: 

„Опрощение!“, и влезте през 

вратата, кланяйки се, Ние ще 

ви опростим прегрешенията! 

И ще надбавим за 

благодетелните.“

[7:161]

Ала угнетителите подмениха с 

друго словото, което им бе 

казано. И пратихме върху тях 

наказание от небето, защото 

     

        

       

        

          

        

   

204Т.е. на мюсюлманите след пророка Мухаммад (с.а.с.). 
205Предадено от Муслим (H1747). Бухари предава този хадис в по-дълга и в по кратка форма 

(3124, 5157). Словоредът тук е от Муслим.
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бяха угнетители. [7:162]

Аллах казва също:

И когато рекохме: „Влезте в това 

селище и яжте оттам в 

доволство, където пожелаете! И 

влезте през вратата, кланяйки 

се, и кажете: „Опрощение!“. Ние 

ще ви извиним прегрешенията и 

ще надбавим за 

благодетелните.“ [2:58]

Ала угнетителите подмениха 

словото, което им бе казано, с 

друго. И изсипахме над 

угнетителите напаст от небето, 

защото бяха нечестивци. [2:59]

         

         

       

      

        

         

   

Абу Хурайра предава, че пророкът (с.а.с.) е казал:

ا فَدخلُوا يزحفُونَ علَى فَبدلُو}ادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا حطَّةٌ نغفر لَكُم خطَاياكُم {قيلَ لبنِي إِسرائيلَ 

ةرعي شةٌ فبقَالُوا حو هِماهتأَس

„Беше казано на децата на Израел: „Влезте през портата, кланяйки 

се и кажете: „Опрощение!“, за да ви простим лошите дела“206, те 

обаче направили друго (дословно: го подменили) и влезли 

влачейки се в седнало положение и казали: „Едно зърно в скута 

(дословно: коса)“.“207

Наказанието, което Аллах им пратил било една болест – чумата, както 

казал пророка (с.а.с.):

 أُرسلَ علَى بنِي إِسرائيلَ أَو - أَو عذَاب -عونُ رِجز قَالَ أُسامةُ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الطَّا

هنا مارروا فجرخا فَلَا تبِه متأَنضٍ وبِأَر قَعإِذَا وو هلَيوا عمقْدضٍ فَلَا تبِأَر بِه متعمفَإِذَا س لَكُمكَانَ قَب نلَى مع

206 [2:58].
207Предадено от Бухари (3403, 4479, 4641) и Муслим (4/3015).
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Усама (ибн Заид) предава, че пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

„Чумата е наказанието, което беше пратено на народа на Израил,

или на тези, които бяха преди вас. Ако чуете, че тя (чумата) е в 

някоя държава, не отивайте там, и ако тя се появи в някоя 

държава докато сте там, тогава не бягайте от там.“208

2.20.1.1 Поука

 Йуша поставил условия на тези, които трябвало да го последват в 
битката. Така искал да бъде сигурен, че няма да дойде никой, който 
все още е привързан към земния живот и ще желае да се върне 
обратно, а не да бъде убит в битката.

 Аллах е Този, от Който зависи успеха. Затова трябва да сме 
благодарни на Аллах, когато успяваме в нещо - особено, когато 
успехът ни е голям. Тогава трябва да ни е ясно, че този успех не е 
резултат на собствените ни усилия.

Така пророкът Мухаммед (с.а.с.) след като завзел Мекка с 
мюсюлманите, влязъл в Мекка яздейки камилата си и се молел на 
Аллах за прошка.

2.20.2 Смъртта на Йуша

Ибн Катир: „След като народът на Израил затвърдил позицията си в 

Йерусалим, останал там. Сред тях бил Божият пророк Йуша бин Нун, 

който ги управлявал с Тората – Божията книга. Това продължило, докато 

Аллах го взел при Себе Си на възраст от 127 години. И така Йуша живял 

още 27 години след Моисей.“

208Предадено от Муслим (H2218).
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2.21 Езекил

Табари пише: „Старите историци са на едно мнение, че след Йуша за 

работите на народа на Израил били отговорни първо Калиб бин Йованна и 

след това Езекил (араб. Хизкил).“209

Казва се, че Ибн Аббас, Ибн Масуд и някои други сподвижници на 

пророка казали по отношение на следния аят от Корана 

„Нима ти не видя онези, които 

излязоха от домовете си с хиляди, 

бягайки от смъртта? Аллах им 

каза: „Умрете!“, а после ги 

съживи....“ [2:243] 210

       

         

   

„Имаше един град на име Давурдан, който се намирал наблизо до Уасид и 

където била избухнала епидемия от чума. Тогава повечето от жителите 

избягали на едно място извън града. Повечето (които останали) умряли, 

докато от другите само една малка част умряла. Когато чумата вече не 

била там, те се върнали непокътнати обратно. Тогава онези, които били 

останали, казали: Нашите сподвижници тук (т.е. тези, които избягаха) 

бяха по-решителни от нас. Ако бяхме постъпили като тях, щяхме всички 

да оживеем. Ако чумата пак избухне, ще тръгнем с тях.“ Чумата пак 

избухнала. След което те избягали – били повече от 30.000 (aраб.ез.:

бидату уа талатуна алфан; думата „бидату“ означава число, между 3 и 9;

т. е те били между 33.000 и 39.000) и останали на споменатото място. 

Това била една широка долина (aраб.ез.: уади). Тогава от долната и от 

горната част на долината им извикал по един ангел: „Умрете!“ Те умряли 

и частите от телата им останали. След това оттам минал един пророк на 

име Езекил (aраб. Хизкил). Той се спрял и се замислил над тях, при което 

опипвал кокалите на бузите си и на пръстите си. Тогава Аллах му 

низпослал: „Искаш ли да видиш, как ги съживявам отново?“ Той 

отвърнал: „Да.“ Когато се замислил, мислел за могъществото на Аллах над 

тях. После му било казано: „Извикай.“ Той извикал: „O кокали, Аллах ви 

209 [Табари], стр. 153.
210Целият цитат от Корана е [2:243]: "Нима ти не видя онези, които излязоха от 

домовете си с хиляди, бягайки от смъртта? Аллах им каза: "Умрете!", а после ги 
съживи. Аллах е прещедър към хората, ала повечето хора са неблагодарни."
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заповядва да се съедините отново.“ Кокалите полетели един към друг, 

докато образували цели скелети. Тогава Аллах му низпослал да извика: 

„О кокали, Аллах ви заповядва да се покриете с месо.“ Кокалите се 

покрили с месо и кръв и телата били покрити с дрехите, които са носели, 

когато хората умрели. Тогава му било заповядано още веднъж: „Извикай“,

след което извикал: „O тела, станете“ … и те станали.“211

2.22 Илия (араб. Илйас) (a.с.)

Табари: „След като Езекил умрял, зачестявали случките при народа на 

Израил и те престъпили договора с Аллах, който Аллах бил сключил с тях 

в Тората. Молели се на идоли и тогава Аллах им пратил Илия за пророк. 

Илия бил син на Ясин, синът на Фанхас, синът на Езер, синът на Аарон212,

синът на Имран. 

Пророците след Моисей били пратени до народа на Израил, за да им 

напомнят това от Тората, което били забравили. С Илия имало един 

владетел (от многобройните владетели на народа на Израил). Той 

послушал Илия... Останалите от народа на Израил обаче се кланяли на 

техния идол, който се казвал Баал.“213

Ибн Катир предава, че Иляс бил пратен до хората от Баалбек214, на север 

от Дамаск. Аллах казва:

И Илйас бе от пратениците.

[37:123] Рече той на своя народ: 

„Не се ли боите? [37:124] Нима 

призовавате Баал, а изоставяте 

Най-прекрасния Творец -

[37:125] Аллах, вашия Господ и 

Господа на древните ви 

        

      

       

211 [Ибн Катир], № 377. Това предание обаче е слабо, понеже във веригата разказвачи е 
Асбат ибн Наср, който заради често правените от него грешки се смята за слаб разказвач. 
Тук това предание въпреки това се споменава, понеже може да се приеме, че Асбат ибн 
Наср е направил грешки в словореда, обаче самата случка трябва да се основава на нещо 
вярно. Не можахме да намерим по-добро предание нито в тафсира на Ибн Катир, нито в 
тафсира на Зухайли. 

212Пророкът Аарон (a.с.), братът на Моисей (a.с.).
213 [Табари], стр. 155. Ас-Саджид ал-Араби казал обаче, че веригата на предание, която 

достига до Ибн Исак е слаба. 
214Баалбек се намира в днешен Ливан.
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предци?“ [37:126]

Но го взеха за лъжец и затова те 

ще бъдат доведени [в Ада],

[37:127]

но не и преданите раби на 

Аллах. [37:128] И оставихме за 

него спомен сред сетните.

[37:129] Мир за рода на Иляс!

[37:130] Така награждаваме Ние 

благодетелните. [37:131] Той бе 

от Нашите вярващи раби.

[37:132]

      

       

          

     

       

     

2.23 Елисей (араб. Ал-Ясаа) (a.с.)

Аллах казва:

И Исмаил, и ал-Ясаа, и Юнус, и 

Лут, и предпочетохме всички 

пред народите. [6:86]

      

     

И

И спомни си Исмаил и ал-Ясаа, и 

Зу-л-Кифл! И те са сред добрите.

[38:48]

           



Табари предава, че пророкът Елисей бил пратен след пророка Илия.215

Исхак ибн Бишр предава от Хасан (ал-Басри): „След Илия (араб. Илйас) 

дошъл Елисей (араб. Ал-Ясаа).“216

215 [Табари], стр. 155.
216Това се споменава също така и в Стария Завет на Библията: Виж "Трета Книга Царства" (У 

Евреите: "Първа Книга на Царете") 19:19-21.
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2.24 Самуил (араб. Шамуил) (a.с.)

Ибн Катир: „Табари и др. предават: Тогава народът на Израел тръгнал по 

лош път и сред тях се разпространили лошотии и големи грехове. Те 

убили някои от пророците си. Тогава, вместо на пророци, Аллах дал 

властта на тиранични владетели. Тези тирани потискали народа и 

проливали кръвта му. Също така Аллах дал на чужди врагове власт над 

тях. Винаги когато воювали кивотът бил с тях.. Аллах им позволил да 

победят поради благословията на кивота и заради това, което се 

намирало в него на мир от Аллах и завет от това, което потомците на 

Моисей и Аарон оставили след себе си. При една от войните с хората от 

Газа и Ашкалон, тези ги победили и им отнели кивота. Когато царят на 

израелците научил за това, главата му клюмнала и той умрял от мъка. И 

така децата на Израел останали като овци без овчар, докато Аллах не им 

пратил пророка на име Самуил. Те искали от него да им избере един 

владетел с който да могат да се борят срещу врага. Това и следващите 

събития се споменават от Аллах в Корана217.“218

Аллах казва:

Нима не видя ти знатните 

измежду синовете на Исраил 

след Муса, когато рекоха на 

един техен пророк: „Проводи 

ни владетел, за да се 

сражаваме по пътя на Аллах!“

Рече: „Възможно ли е, ако ви е 

писано сражение, да не се 

сражавате?“ Рекоха: „А защо 

да не се сражаваме по пътя на 

Аллах, след като бяхме 

прокудени от нашите домове и 

синове?“ А когато им бе писано 

да се сражават, те се 

отметнаха, освен неколцина 

      

     

      

        

        

           

          

217В [2:246-251].
218 [Ибн Катир], стр. 524.
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измежду тях. Аллах знае 

угнетителите. [2:246]

И им рече техният пророк: 

„Ето, Аллах ви проводи Талут 

за владетел.“ Казаха: „Как ще 

ни е владетел, когато ние сме 

по-достойни от него да 

властваме, а и не му е дадено 

обилно богатство!“ Рече: 

„Аллах го избра над вас и му 

надбави нашироко в знанието 

и в снагата. Аллах дарява 

Своето владение комуто 

пожелае.“ Аллах е 

всеобхватен, всезнаещ. [2:247]

И им рече техният пророк: 

„Знамението, че той ще стане 

владетел, е идването на 

Саркофага при вас. В него има 

успокоение от вашия Господ и 

запазени реликви, оставени от 

рода на Муса и рода на Харун. 

Носят го ангелите. Наистина в 

това има знамение за вас, ако 

сте вярващи.“ [2:248]

И когато Талут потегли с 

войските, рече: „Аллах ви 

изпитва с една река. Който пие 

от нея, той не е с мен, а с мен е 

онзи, който не я вкуси, също и 

онзи, който загребе с ръка 

само една шепа.“ Но пиха 

оттам, освен малцина измежду 

тях. А щом я прегазиха - той и 

повярвалите с него, - рекоха: 

„Днес сме безсилни пред 

Джалут и войските му.“ А 

онези, които се надяваха на 
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срещата с Аллах, рекоха: 

„Колко малки дружини са 

надвивали многобройни с 

позволението на Аллах! Аллах 

е с търпеливите.“ [2:249]

И щом се изправиха пред 

Джалут и войските му, рекоха: 

„Господи, излей търпение над 

нас и стъпките ни затвърди, и 

ни подкрепи срещу 

неверниците!“ [2:250]

И ги сразиха с позволението на 

Аллах, и Дауд уби Джалут, и 

Аллах му даде владението и 

мъдростта, и го научи на 

каквото Той пожела. Ако Аллах 

не отблъскваше едни хора чрез 

други, земята щеше да се 

провали. Но Аллах е владетел 

на благодат за световете.

[2:251]

      

        

        

         

            

          

          

         

     

        

Бухари предава, че Бара' ибн Азиб е казал:

„Ние - сподвижниците на Мухаммед (с.а.с.) - разговаряхме по въпроса, че 

броя на онези (мюсюлмани), които се сражавали в Бадр отговаря на броя 

на онези, които преминали през реката с Талут (Саул). Били само между 

313 и 319 (араб. бидата ашар уа талату миа) вярващи, които преминали с 

него през реката.“219

219Предадено от Бухари (3957-3959), Ахмад и др.
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2.25 Давид (aраб. Дауд) (a.с.)

2.25.1 Давид убива Голиат и как Аллах му дава власт

Аллах казва:

И ги сразиха с позволението 

на Аллах, и Дауд уби Джалут, 

и Аллах му даде владението и 

мъдростта, и го научи на 

каквото Той пожела. Ако 

Аллах не отблъскваше едни 

хора чрез други, земята щеше 

да се провали. Но Аллах е 

владетел на благодат за 

световете. [2:251]

           

              

      

       

    

Ибн Катир предава, че Табари казва, че мнозинството (араб. джумхур) от

ислямските учени са на мнението, че Давид бил провъзгласен за цар след 

като убил Голиат.220

2.25.2 Давид (a.с.) изкарвал хляба си с работа и с двете си ръце 

Аллах казва:

И отдадохме на Дауд 

предпочитание от Нас: „О, 

планини, и вие, птици, 

възславяйте заедно с него 

[Аллах]!“ И размекнахме за 

него желязото. [34:10]

[И му рекохме]: „Направи 

широки ризници и ги оразмери! 

И вършете праведни дела! 

Зрящ съм Аз за вашите дела.“

[34:11]

          

        

          

    

Аллах казва:

220 [Ибн Катир], стр. 533.
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... И накарахме планините и 

птиците да Ни прославят 

заедно с Дауд. Ние направихме 

това. [21:79]

И го научихме да изработва 

доспехи за вас, да ви пазят в 

битка. Не ще ли бъдете 

признателни. [21:80]

…       

         

       

     

Разказва се, че Давид (a.с.) изработвал всеки ден по един доспех и че го 

продавал за 6000 дирхама.221

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

بِهكَس نلُ مجا أَكَلَ الرم بإِنَّ أَطْي

„Най-доброто, което един човек може да яде, е това, което е 

изкарал  чрез работа със собствените си ръце.“222

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

هدلِ يمع نأْكُلُ إِلَّا ملَام كَانَ لَا يالس هلَيع بِيالن داوأَنَّ د

„Давид - пророкът, мир нему, ял само това, което идвало от 

(прихода) от работа на собствените му ръце.“223

2.25.3 Богослужението на Давид (a.с.)

... И си спомни за нашия раб 

Дауд - притежателя на силата! 

Той винаги се обръщаше към 

Нас. [38:17]

Накарахме Ние планините да 

прославят с него вечер и в зори.

[38:18]

  …       

    

       

221Ибн Катир: Предадено от Ибн Шаудаб.
222Сахих хадис, предаден от Абу Дауд (3528, 3529), Тирмиди, Насаи, Ибн Маджа и др.

Тукашният словоред е от Насаи.
223Предадено от Бухари (2073) и др.
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И птиците насъбрани - всички му 

се подчиниха.224 [38:19]

И укрепихме неговото царство, и 

му дадохме мъдростта, и точното 

отсъждане. [38:20]

      

        

Пояснение: „притежателя на силата“ [38:17] е този, който е силен в 

богослужението и в добрите дела. (Ибн Аббас и Муджахид)

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

 امنكَانَ ي داود اميص امِ إِلَى اللَّهيالص بعليه السالم و أَح داولَاةُ دص إِلَى اللَّه لَاةالص بَأَح

نِصف اللَّيلِ ويقُوم ثُلُثَه وينام سدسه و كَانَ يصوم يوما ويفْطر يوما

„Молитвата, която Аллах най-много обича, е молитвата на Давид, 

мир нему, и постенето, което Аллах най-много обича, е постенето 

на Давид. Той спял половината нощ. Следващата една трета част 

от нея прекарвал в молитва. А през последната шеста част на 

нощта спял отново. Той постил всеки два дни (дословно: един ден 

постил, а на другия не постил).“225

Уахб ибн Мунаббих предава: „Една от мъдростите на дома на Давид е:

Онзи, който има разум не бива да пренебрегва четири времена, (дословно 

- часове, араб. са`ат):

 времето, през което говори сам с Аллах;

 времето, през което си прави равносметка;

 времето, през което разговаря открито с братята си, които му 
обръщат внимание на слабостите и състоянието на характера му и

 времето, в през което позволява на егото си да се наслаждава на 
това, което желае - от хубавите и позволени от Аллах неща. Понеже 
това време се явява един вид помощ, човек да може да извърши 
посочените в предните три времена неща и отдих за сърцето.

224Т.е. те възславят Аллах заедно, както Аллах казва: "..И отдадохме на Дауд 
предпочитание от Нас: "О, планини, и вие, птици, възславяйте заедно с него 
[Аллах]!"..." [34:10]

225Предадено от Бухари (1131), Муслим и др.
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Този, който има разум, трябва да е наясно с времето, което има, да пази 

езика си и да върши задълженията си.

Този, който има разум, може да излиза само за три неща: 

 за да събира провизии за момента на смъртта си; 

 за да изкарва прехраната си;

 за да се наслаждава на нещо, което не е забранено от Аллах.“226

2.25.4 Давид (a.с.) получил псалмите от Аллах 

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

 جرسلَ أَنْ تآنَ قَبأُ الْقُرقْرفَي جرسفَت هابوبِد رأْمآنُ فَكَانَ يلَام الْقُرالس هلَيع داولَى دع فِّفخ

هدلِ يمع نأْكُلُ إِلَّا ملَا يو هابود

„Четенето на псалмите (дословно: на „често четеното“, араб. 

кур`ан) било улеснено за Давид, мир нему. Имал навика да 

заповядва да му се оседлаят конете. Тогава чел псалома. Ял само 

от приходите (от работата) на ръцете си.“227

В този хадис се използва арабската дума „Коран“, която означава „често 

четеното“. Ибн Катир: „Тук се имат предвид псалмите, които били 

низпослани на Давид от Аллах. Аллах казва:

„И дадохме на Дауд псалми. 

(араб. забур).“ [17:55]       

2.25.5 Една разпространена лъжа за Давид

В Библията се твърди, че Давид пратил един от войниците си да се бие на 

предния фронт, за да бъде убит, така че Давид да може да се ожени за 

жена му.

Тази история се използва дори и от някои мюсюлмански учени228, като 

коментар на аятите от Корана [38:21-25]. Ибн Катир посочва тези аяти и 

казва: „Много от коментаторите посочват по този случай истории, почти 

226Сахих предание с различни вериги на предаване. Това предание се споменава между 
другото от Ибн Аби Ад-Дуня в "Aш-Шукр" (Благодарността).

227Предадено от Бухари (3417).
228Нпр. в Тафсир ал-Джалалин.
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всичките от които са исраилият и очевидно са лъжи. Умишлено Не 

споменаваме тези истории...“229

Историята се споменава тук, понеже тя е позната на много християни.

Трябва да ни бъде обаче ясно, че дори и един съвсем обикновен 

мюсюлманин не би направил такова нещо - да вземе жената на брат си в 

Исляма. Как тогава може да се вярва, че един пророк на Аллах е 

направил подобно нещо?! Известно е, че пророците не са извършвали 

големи грехове. Едно такова дело би било обаче голям грях.

Как може да се твърди подобно нещо за един пророк на Аллах, с който 

дори птиците възхвалявали Аллах. Аллах да прости на мюсюлманите, 

които са продължили разпространяването на тази лъжа за Давид. Тази 

ужасна история се посочва като интерпретация на следните аяти от 

Корана:

А стигна ли до теб вестта за 

спорещите, когато се покатериха 

в светилището? [38:21]

Те влязоха при Дауд и той се 

уплаши от тях. Рекоха: „Не се 

страхувай! Ние сме двама 

спорещи, единият от които 

ощети другия. Отсъди между нас 

с истината и не бъди угнетител, и 

ни насочи по правия път!“

[38:22]

[Единият рече:] „Това е моят 

брат. Той има деветдесет и девет 

овци, а пък аз имам само една 

овца. И рече: „Повери ми я!“ И 

ме надви в спора.“ [38:23]

Рече [Дауд]: „Угнетил те е, като 

е добавил твоята овца към 

своите овци. Мнозина от 

съдружниците се потискат един 

        

        

    

      

       

    

        

       

       

       

229 [Ибн Катир], стр. 539.



Давид (aраб. Дауд) (a.с.)

213

друг, освен онези, които вярват 

и вършат праведни дела, ала 

малцина са те.“ И разбра Дауд, 

че Ние само го изпитвахме, и 

помоли своя Господ за 

опрощение, и падна, свеждайки 

чело до земята в суджуд, и се 

разкая. [38:24] И му опростихме 

това. При Нас той е приближен и 

има прекрасна обител. [38:25]

           

            

       

      



Който чете или слуша аят 38:24, трябва да направи т.нар. саджда (поклон 

по време на рецитиране).

Ибн Аббас бил попитан, защо прави поклон (араб. саджда) на това място. 

Той отвърнал: „Не прочете ли „а от неговите потомци - Дауд и 

Сулайман“ [6:84] и „[Пророците-] те са онези, които Аллах напъти. 

Следвай техния прав път!.“ [6:90] И така Давид е един от тези, които 

нашият пророк трябва да взима за пример. Давид правил саджда на това 

място (т.е. при рецитирането на 38:26) и затова и пратеникът на Аллах 

(с.а.с.) е правеше на това място саджда.“230

2.25.6 Давид (a.с.), справедливият съдия и владетел 

Аллах казва:

„О, Дауд, Ние наистина те 

сторихме наместник на земята, 

затова отсъждай между хората 

с истината и не следвай 

страстта, та да не те отклони от 

пътя на Аллах! За онези, които 

се отклоняват от пътя на 

Аллах, има сурово мъчение, 

защото са забравили Деня на 

равносметката. [38:26]

         

      

     

     

 

230 Предадено от Бухари (3421) и Ахмад.
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Ибн Аббас е казал: „Двама мъже се карали заради една крава и отишли на 

съд при Давид. Единият твърдял, че другият му отнел със сила една 

крава, а обвиненият отричал. Тогава Давид отменил процеса до през 

нощта. Когато нощта настъпила, Аллах му низпослал да убие обвинителя. 

На другата сутрин Давид му казал: „Бог ми низпосла, да те убия, така че 

на всяка цена ще те убия. Кажи ми сега истина ли е това, в което 

обвиняваш другаря си?“ Той казал: „Кълна се в Аллах, прав съм в този 

случай, обаче преди това убих баща му.“ Тогава Давид заповядал да го 

убият и така беше убит.“ След този случай Давид спечелил уважението на 

народа на Израил и те се покорявали напълно на заповедите му. И това е 

значението на изказването на Аллах „И укрепихме неговото царство“

[38:20]“231

231Предадено от Табари и Ибн Аби Хатим. Веригата на преданието е добра, но съдържанието 
е исраилият. От [Ибн Катир], № 389.
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2.26 Соломон (араб. Сулeйман)232

2.26.1 Произход

Ибн Асакир е казал: Соломон беше син на Давид, синът на Иша, синът на 

Увайд, синът на Абир, синът на Салмун, синът на Накшун, синът на Амина 

Адаб, синът на Ирам, синът на Хасрун, синът на Фарис, синът на Йехуда, 

синът на Якуб (а.с.), синът на Исаак (a.с.), синът на Авраам (a.с.).233

Аллах казва:

„И Сулайман наследи [пророчеството 
от] Дауд...“ [27:16]

 

Ибн Катир: Това означава, че Соломон наследил баща си по отношение на 

пророчеството и царството, а не по отношение на имането му, понеже 

пророкът (с.а.с.) е казал:

لَا نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ

„Ние не завещаваме имане и имоти. Това, което оставяме след 

смъртта си на имане и имоти, е милостиня (за обществото).“ 234

В едно сахих предание от Насаи в „Сунан ал-Kубра“ пророкът (с.а.с.)

казва:

إنا معشر االنبياء ال نورث ما تركنا فهو صدقة

„Ние пророците не завещаваме имане и имоти. Това, което 

оставяме след смъртта си като имане и имоти, е милостиня (за 

обществото).“235

В един друг хадис пророкът (с.а.с.) казва, че учените са наследниците на 

пророците, т.е. че наследството се състои от знание.236

232 [Ибн Катир], стр. 549-583.
233Табари, „Тарик“ (1/467) и Ибн Aсакир, „Tахдиб“ (5/190).
234Предадено от Бухари, Муслим (1759, 1758 ) и др.
235Предадено от Насаи в "Сунан ал-Кубра" (4/6309). Взето от [МактабаШамила]. В

[ИбнКатир], № 406 се споменава, че преданието е сахих.
236Пророкът (с.а.с.) е казал:
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2.26.2 Соломон разбирал езика на животните

Аллах казва:

...и рече: „О, хора, бяхме 

научени (т.е. Сулайман) на 

говора на птиците и ни се 

даде от всяко нещо. Това е 

явната благодат.“ [27:16]

    

           

Ибн Катир: Т.е. Соломон разбирал това, което говорели птиците.

Аллах казва:

И бяха събрани за Сулайман 

воините му от джинове, хора и 

птици под строй. [27:17]

Когато пристигнаха в Долината 

на мравките, една мравка рече: 

„О, мравки, влезте в жилищата 

си, за да не ви премажат 

Сулайман и воините му, без да 

усетят!“ [27:18]

Той се засмя на словата ѝ, рече: 

„Господи мой, отреди ми да бъда 

признателен за дара, който Ти 

       

     

      

      

 

     

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له طريقا إىل اجلنة وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن

احليتان يف املاء وإن فضل العامل على العابد كفضل القمر على طالب العلم يستغفر له من يف السماء واألرض حىت

سائر الكواكب إن العلماء ورثة األنبياء إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها إمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ 

وافر

”Който се отправи на път, с намерението да придобие знания, на него Бог му 
улеснява пътя към рая. И ангелите разперват крилата си от задоволство над 
ученика. И за ученика се молят за прошка, тези които са в небето и на земята, 
дори рибите във водата. Предимството на учения пред този, който прави много 
ибадат (богослужение като молитва, четене на Корана и др.) (араб. ез.: абид), е 
като предимството на луната в една нощ с пълнолуние пред всички останали 
планети.  Учените са наследниците на пророците. Пророците не оставят пари 
(дословно нито един дирхам нито един динар) като наследство, а оставят 
знанието (араб. ез.: илм)...”. Предадено от Ибн Маджа (223). Албани казва, че хадисът 
е здрав (сахих).
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дари на мен и на родителите ми, 

и да върша праведни дела, които 

Ти одобряваш, и ме въведи с 

Твоята милост сред праведните 

Си раби!“

[27:19]

   

        

    

Абдурразак предава от Муаммар от Зухрий: „Соломон (a.с.) - синът на 

Давид - излязъл със сподвижниците си да се помоли за дъжд (aраб. 

истаска). Тогава видял една мравка, как вдигнала един от крайниците си 

и молела Бог за дъжд. Тогава той (т.е. Соломон) казал на сподвижниците 

си: „Отстъпете назад. Ще получите дъжд. Тази мравка се молеше за дъжд 

и молитвата ѝ беше приета.“237

Това предание не е директно от пророка (с.а.с.), обаче се подкрепя от 

един слаб хадис, който е директно от пророка (с.а.с.):

Ибн 'Асакир предава, че Мухаммад ибн Азиз предава от Салама ибн Рух 

ибн Халид от Акил от Ибн Шихаб от Абу Салама от Абу Хурайра, че този 

чул пратеника на Аллах (с.а.с.) да казва:

:خرج نيب من األنبياء بالناس يستسقون اهللا عز وجل فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها فقال النيب 

„د استجيب لكم من أجل هذه النملة  ارجعوا فق„

„Един от пророците излязъл с хората, за да се помоли на Бог за 

дъжд. И така стигнали до една мравка, която повдигнала един от 

крайниците си към небето. Тогава пророкът казал: „Върнете се,

молитвата ви беше чута заради тази мравка.““238

237Предадено от Абрурразак, Ахмад и др. Веригата разказвачи е автентична (сахих). От
[ИбнКатир], № 307.

238 Това е слаб хадис, предаден от Ибн Асакир, Тахави (в Мушкил ал-атар) и Абу Шейх. Той е

слаб поради следните две причини: 1. Салама ибн Рух: това е някой, който по принцип 
винаги казва истината, обаче понякога си въобразява нещо, което не отговаря на 
истината. 2. Мухаммад ибн Азиз: той е слаб разказвач ([ИбнКатир], №.408).
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2.26.3 Соломон праща с една птица писмо до Саба „В името на 
Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!...“ и приканва 
тамошното правителството да се преклони пред Бог

Аллах казва за Соломон и войската му от джинове, хора и птици:

И направи той преглед на птиците, 

и рече: „Защо не виждам 

папуняка, или го няма? [27:20]

Ще го мъча със сурово мъчение 

или ще го заколя, ако не ми 

донесе явен довод.“ [27:21]

Но [папунякът] не се забави дълго 

и рече: „Узнах нещо, което ти не 

си узнал. Донесох ти от Саба 

сигурна вест. [27:22]

Намерих една жена, която ги 

управлява. Всичко ѝ е дадено и 

има велик трон. [27:23]

Заварих нея и народа ѝ да се 

покланят на слънцето, а не на 

Аллах, и сатаната е разкрасил за 

тях делата им, и така ги е 

заблудил, и те не са напътени

[27:24]

да се покланят на Аллах, Който 

изважда скритото на небесата и 

на земята, и знае какво 

спотайвате и какво разкривате.

[27:25]

Аллах! Няма друг бог освен Него -

Господа на великия Трон!“ [27:26]

Рече [Сулайман]: „Ще видим 

истина ли говориш или си лъжец.

[27:27]

Върви с това мое послание и им го 

спусни, после се отдръпни от тях и 

виж какво ще отговорят!“ [27:28]
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Рече тя: „О, знатни, спуснато ми 

бе достопочтено послание. [27:29]

То е от Сулайман и е: „В името на 

Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния! [27:30]

Не се възгордявайте и елате при 

мен отдадени на Аллах!“ [27:31]

Рече тя: „О, знатни, посъветвайте 

ме в делото ми! Не съм решила 

никое дело без ваше присъствие.“

[27:32]

Рекоха: „Ние имаме сила и 

огромна мощ. А повелята е твоя, 

ти реши какво ще повелиш!“

[27:33]

Рече тя: „Царете, когато нахлуят в 

някое селище, го разрушават и 

унизяват най-благородните му 

обитатели. И те така ще постъпят.

[27:34]

Ще им изпратя подарък и ще видя 

с какво ще се върнат 

пратениците.“ [27:35]

И когато дойдоха при Сулайман, 

той рече: „Нима ще ми помогнете 

с имот? Не, онова, което Аллах ми 

е дал, е по-добро от онова, което 

на вас е дал. А вие с вашия 

подарък ликувате. [27:36]

Върни се [водачо] при тях! И ще 

отидем там с войски, за които 

нямат сили, и ще ги прогоним 

оттам унизени и жалки.“ [27:37]
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2.26.4 Царицата на Саба идва при Соломон и се прекланя пред Бог,
Господаря на световете

Аллах казва:

И рече: „О, знатни, кой от вас ще 

ми донесе нейния трон, преди да 

дойдат при мен отдадени на 

Аллах?“ [27:38]

Исполин от джиновете рече: „Аз 

ще ти го донеса, преди да станеш 

от мястото си. Имам сила за това и 

съм достоен за доверие.“ [27:39]

Един, който имаше знание от 

Писанието, рече: „Аз ще ти го 

донеса, преди да мигнеш с око.“ И 

когато [Сулайман] видя трона при 

себе си, рече: „Това е от 

благодатта на моя Господ, за да ме 

изпита дали съм признателен, или 

неблагодарен. Който е 

признателен, той е признателен за 

себе си. А който е неблагодарен, 

моят Господ е над всяка нужда, 

прещедър.“ [27:40]

Рече: „Преобразете за нея трона ѝ,

да видим дали тя ще го познае, 

или не!“ 239 [27:41]

И когато тя дойде, бе казано: 

„Такъв ли е твоят трон?“ Рече тя: 

„Прилича на него.“ [Сулайман си 

каза:] „Знанието ни бе дарено 

преди нея и бяхме отдадени на 

Аллах.“240 [27:42]

        

    

       

        

      

     

    

     

      

       

        

        

     

      

239Ибн Катир: Т.е. той искал да изпита разума й.
240Ибн Катир: Това казват Соломон и народа му.
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И той241 я отклони от онова, на 

което служеше вместо на Аллах. 

Тя наистина бе от хора -

неверници. [27:43]

Рече ѝ се: „Влез в двореца!“ И 

когато го видя, помисли го за вир, 

и оголи глезените си. Рече 

[Сулайман]: „Това е гладък 

дворец от кристал.“ Рече тя: 

„Господи мой, бях угнетила себе 

си, но заедно със Сулайман се 

отдавам на Аллах, Господа на 

световете.“ [27:44]

      

        

       

     

     

       



2.26.5 Соломон и конете му242

Аллах казва:

И на Дауд дарихме Сулайман. 

Прекрасен раб! Той винаги се 

обръщаше към Нас. [38:30]

Един следобед му бяха показани 

бързоноги коне, чаткащи с копита.

[38:31]

И рече: „Заради любовта към 

благата пренебрегнах 

споменаването на моя Господ, 

докато [слънцето] се скри зад 

покривалото [на нощта]. [38:32]

Върнете ги при мен!“ И започна да 

сече краката и шиите им. [38:33]

       

   

   

     

     

 

Ибн Катир: „Разказва се, че са били 10 000 коне... И още, че сред тях е 

имало и 20 коня с крила.“

241Ибн Катир: Т.е. Соломон.
242 [ИбнКатир], стр. 559-562.
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Аиша (р.) разказва,

 رِيح تبفَه رتا سهتوهي سفو ربيخ أَو وكبت ةوغَز نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مقَد

شائعل اتنب نرِ عتةَ السياحن فَتفَكَش ا لَهسفَر نهنيأَى بري واتنب ةُ قَالَتشائا عذَا يا هبٍ فَقَالَ مةَ لُع

 قَالَت هلَيي عذَا الَّذا همقَالَ و سفَر قَالَت نطَهسى وي أَرذَا الَّذا هرِقَاعٍ فَقَالَ م نم اناحنج

ن قَالَت أَما سمعت أَنَّ لسلَيمانَ خيلًا لَها أَجنِحةٌ قَالَت فَضحك حتى جناحان قَالَ فَرس لَه جناحا

اجِذَهون تأَير

че пратеникът на Аллах се върнал от битката при Табук – или 

Хайбар - 243, и че (в този момент) завесата на стаята ѝ се 

повдигнала от силен вятър и така куклите на Аиша се видели.

Тогава пратеникът на Аллах (с.а.с.) казал: „Какво е това, Аиша?“,

тя отговорила: „Това са момичетата ми.“ Между тях той видял един 

кон от плат с две крила. Тогава казал: „А какво е това, което 

виждам между тях.“ Тя казала: „Това е един кон“, след което той 

попитал: „Що за кон е това?“ Тя казала: „Това са две крила“, на 

което той отвърнал: „Един кон с две крила?!“ Тогава тя казала: „Не 

знаеше ли, че Соломон е имал коне с крила?“ Аиша разказва:

„Пратеникът на Аллах (с.а.с.) така се засмя, че му се видяха 

кътните зъби.“244

Ибн Катир: Част от ислямските учени казват: „Когато Соломон се отказал 

от конете заради Аллах, Аллах му дал на тяхно място нещо още по-добро

– вятъра, чийто утринен ход и вечерен ход съответствали на едно 

пътуване от един месец по онова време:

И на Сулайман - вятъра (накарахме 

вятъра да му служи)... Утринният му 

ход бе колкото месец [ход на другите], 

и вечерният - колкото месец… [34:12]

     

  

Катада и Абу Дахма предават, че един бедуин казал:

243Тук един от предаващите не бил сигурен ([Шамсулхакк]).
244Предадено от Абу Дауд (4932), Насаи в „ишарту-н-ниса“ („Как да се държим с жените“) и 

Байхаки. Албани казва, че хадисът е сахих. Сайид Араби казва в [ИбнКатир], № 412:
Веригата на преданието е добра (араб. ез.: ла бас).
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أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بيدي ، فجعل يعلمين ، مما علمه اهللا ، فكان مما حفظت عنه 

„ إنك ال تدع شيئا ، اتقاء اهللا ، إال أعطاك اهللا خريا منه „:أن قال 

„Пратеникът на Аллах (с.а.с.) ме хвана за ръка и ме научи на това, на 

което Аллах го е научил. Това, което запомних от думите му беше, че той 

каза: „Няма нещо от което да се откажеш от страх от Аллах и той 

да не ти даде нещо по добро на негово място.““245

2.26.6 Соломон продължил строежа на джамията ал-Акса (далечната 
джамия) (араб. масджид ал-Акса)

Абу Дарр (р.) предава:

لَ؟ قَالَ:قُلْتضِ أَوي الْأَرف عضو جِدسم أَي ولَ اللَّهسا ري:قَالَ قُلْت امرالْح جِدس؟ :الْمأَي ثُم

أَربعونَ سنةً:كَم كَانَ بينهما؟ قَالَ :الْمسجِد الْأَقْصى قُلْت:قَالَ

„Попитах: „О пратенико на Аллах, коя джамия беше построена първа на 

земята?“, на което той отговори: „Свещената джамия (в Мекка) (араб. 

ал-масджид ал-харам)“; след това попитах: „А коя след това?“. Той 

каза: „Джамията Ал-Акса (далечната джамия) (араб. масджид ал-

акса)“; после попитах: „И колко време е изминало измежду (строенето 

на) тези двете?“ Той отговори: „40 години.““246

Ибн Катир: Известно е, че между Авраам, който построил свещената 

джамия и Соломон има повече от хиляда години.

Ибн Катир: Израил247 (a.с.) бил първият, който построил джамията Ал-

Акса. Соломон обаче я разширил:

Абдуллах ибн Амр ал-Ас (р.a.) предава:

سأَلَ اللَّه ثَلَاثًا وسمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ إِنَّ سلَيمانَ بن داود علَيه السلَام 

 أَلَهسو اهإِي اللَّه طَاهفَأَع هكْمح فادصا يكْمح أَلَهثَةُ فَسكُونَ لَناَ الثَّالو أَنْ تجرن نحننِ ويتاثْن طَاهأَع

245Сахих хадис, предаден от Ахмад, Уаки, Ибн ал-Муабарк, Байхаки (в "Шуаб ал-иман"
12/236) и др. (От [ИбнКатир], № 413).

246Предадено от Бухари (3366) и Муслим.
247Исраил е едно от имената на Якуб (a.с.), синът на Исхак (a.с.), синът на Авраам (a.с.).



История на Божиите пратеници

224

مأَي أَلَهسو اهإِي طَاهفَأَع هدعب نم دأَحي لغبنلْكًا لَا يذَا مي هلَاةَ فإِلَّا الص رِيدلَا ي هتيب نم جرلٍ خجا ر

الْمسجِد خرج من خطيئَته مثْلَ يومِ ولَدته أُمه فَنحن نرجو أَنْ يكُونَ اللَّه عز وجلَّ قَد أَعطَاناُ إِياها

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) каза: „Докато Соломон се занимавал с 

разширяването на джамията Ал-Акса (дословно: докато строеше 

джамията Ал-Акса), се помолил на Аллах за три неща. Аллах му 

дал две от тях и ние се надяваме да получим третото. Той Го 

помолил: 1. присъдите му да приличат на тези на Аллах и Аллах 

направил да е така; 2. да му даде кралство, което да няма никой 

друг след него и Аллах му го дал; 3. Го помолил за това, на всеки 

мъж, който излиза от вкъщи, за да си направи само молитвата в 

тази джамия, да се простят греховете така, че да е без грехове, 

така както в деня, в който майка му го е родила. Надяваме се, че 

Аллах е изпълнил за нас това желание.“248

2.26.7 Соломон, мъдрият съдия

По отношение на първата молба, присъдите му да са като тези на Аллах,

Аллах споменава една от тези присъди:

И [спомени] Дауд, и Сулайман, 

които отсъдиха за нивата, в която 

се разпръснаха през нощта овцете 

на хората. И свидетелствахме Ние 

за присъдата им. [21:78]

Ние сторихме Сулайман да проумее 

това. (т.е. той отсъдил правилно)...

[21:79]

     

     

     

      

Една друга присъда се споменава в сунната: Абу Хурайра предава, че 

пратеникът на Аллах (с.а.с.) казал:

أَترام تكَان نِكبِاب با ذَهما إِنهتباحصل ا فَقَالَتماهدنِ إِحبِاب بفَذَه اَء الذِّئْبا جماهنا ابمهعم ان

ا عتجرى فَخرلْكُبل ى بِهلَام فَقَضالس هلَيع داوا إِلَى دتاكَمحفَت نِكبِاب با ذَهمى إِنرالْأُخ قَالَتلَى و

248Предадено от Ахмад, Насаи в „Кубра“ и др. От [ИбнКатир], № 415: сахих хадис.
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سلَيمانَ بنِ داود علَيهِما السلَام فَأَخبرتاه فَقَالَ ائْتونِي بِالسكِّنيِ أَشقُّه بينهما فَقَالَت الصغرى لَا تفْعلْ 

يرحمك اللَّه هو ابنها فَقَضى بِه للصغرى

„Веднъж докато две жени гледали децата си, дошъл един вълк и 

взел едно от двете деца. След това жените се карали заради 

останалото дете. По-възрастната жена казала: „Вълкът взе твоя 

син“, на което по-младата отговорила: „Не, това беше твоя син“.

Представили случая на Давид, който присъдил детето на 

възрастната жена. След това отишли при Соломон - сина на Давид 

- и му разказали (историята). Той казал: „Дайте ми един нож. Ще 

разрежа детето и всяка от вас ще получи една половинка. Тогава 

младата жена казала: „Аллах да е милостив с теб. Това е нейният 

син.“ Тогава Соломон дал правото на детето на младата жена.“249

2.26.8 Соломон (a.с.) имал много жени

Абу Хурайра (р.) предава, че пророкът (с.а.с.) казал:

ارِسا يجاهد في سبِيلِ اللَّه قَالَ سلَيمانُ بن داود لَأَطُوفَن اللَّيلَةَ علَى سبعني امرأَةً تحملُ كُلُّ امرأَة فَ

فَقَالَ لَه صاحبه إِنْ شاَء اللَّه فَلَم يقُلْ ولَم تحملْ شيئًا إِلَّا واحدا ساقطًا أَحد شقَّيه فَقَالَ النبِي صلَّى 

هاللَّه علَيه وسلَّم لَو قَالَها لَجاهدوا في سبِيلِ اللَّ

„Соломон - синът на Давид - казал: „Тази нощ ще бъда при 70 от 

жените ми, всяка от тях ще роди един рицар, който ще се бие по 

пътя на Аллах.“ Тогава приятелят му казал: „Ако Аллах иска (араб. 

инша Аллах).“ Той (Соломон) обаче не го казал.250 (И наистина 

пренощувал при тях) Обаче само една от тях забременяла и 

родила дете, което било полу-парализирано.“ Пророкът (с.а.с.) 

продължи да разказва: „Ако го беше казал (т.е. Ако беше казал „Ако 

Аллах иска (араб. инша Аллах)“, тогава всички щяха да родят 

249Предадено от Бухари (6769) и Муслим.
250В един подобен сахих хадис за тази случка, предаден от Ахмад се казва: "…Той

(Соломон) забрави да каже: "Ако Аллах иска  (араб.инша Аллах)"…". В това 
предание на Ахмад се споменават обаче "100 от жените (ми)" вместо 70. В един друг 
словоред на Бухари Соломон казва, че искал да бъде със 100 (или 99) от жените си.
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рицари, които да се бият по пътя на Аллах (дословно: тогава 

всички те щяха да се бият по пътя на Аллах)“.251

Байдави казва: „Този хадис е най-близък до това, което беше казано като 

пояснение към аята от Корана „Вече изпитахме Сулайман. И на 

неговия престол сложихме [чуждо] тяло. После той се разкая.“

[38:34].252

2.26.9 Аллах дал на Соломон едно красиво кралство, каквото не е 
давал на никой друг след него – Бог направил така, че 
ветровете и джиновете да му служат

Аллах казва:

Вече изпитахме Сулайман. И на 

неговия престол сложихме [чуждо] 

тяло. После той се разкая.

[38:34]

Рече: „Господи мой, опрости ме и 

ми дай власт, с която да не бъде 

удостоен никой след мен! Наистина 

Ти си Даряващия.“ [38:35]

И му подчинихме вятъра леко да 

духа според неговата повеля, 

където поиска. [38:36]

И сатаните - едни да строят, други 

да се гмуркат, [38:37]

а трети - вързани в окови. [38:38]

Това е Нашият дар [за теб, о, 

Сулайман], облагодетелствай, или 

се въздържай безмерно! [38:39]

     

  

      

   

   

    

    

       



Аллах казва:

И на Сулайман -  вятъра (да му 

служи). Утринният му ход бе колкото 
     

251Предадено от Бухари.
252 [Зухайли], стр. 198.
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месец [ход на другите], и вечерният -

колкото месец253. И разтопихме за 

него медта като извор. И джиновете 

[подчинихме] да работят пред него с 

позволението на неговия Господ. А 

който сред тях се отлъчеше от 

Нашата повеля, го карахме да вкуси 

от мъчението на Пламъците. [34:12]

Правеха за него те каквото пожелае -

светилища254 (стаи за молитва) и 

изваяния, и блюда, колкото басейни, 

и закрепени котли. О, роде на Дауд, 

служете [на Аллах] с признателност! 

Малцина от Моите раби са 

признателни. [34:13]

       

         

    

   

      

        

   

 

2.26.10 Как починал Соломон

Аллах казва:

И когато отсъдихме да умре 

[Сулайман], нищо не им посочи, 

че е мъртъв, освен една земна 

твар, която гризеше тоягата му. 

И когато падна той, на 

джиновете се изясни, че ако са 

знаели неведомото, не биха 

търпели такова унизително 

мъчение.255 [34:14]256

        

     

       

   

253Т.е.: утринният и вечерният ход на вятъра е като разстоянието на едно месечно пътуване 
(по онова време).

254Араб. ез.: михраб, мн.ч.: махариб.
255Т.е: в работата, която били принудени да вършат.

256 Когато пророкът Соломон, мир нему, починал, тялото му дълго време останало изправено, 

подпряно на жезъла. Джиновете, които вършели черната работа, не разбрали, че той е 
мъртъв и продължили известно време и след кончината му да вършат изморителния труд.
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Т.е. Става ясно, че джиновете нямат познания за неведомото: Те не 

видели ангела на смъртта и не забелязали, че Соломон бил мъртъв.

Табари предава, че след смъртта на Соломон синът му управлявал в 

продължение на 17 години. После кралството на Израел било разделено.

2.27 Разрушаването на Йерусалим по времето на пророка 
Йеремия (а.с.)

Аллах казва:

И дадохме на Муса Писанието, и го 

сторихме напътствие за синовете 

на Исраил: „Да не приемате друг 

покровител освен Мен, [17:2]

о, потомство на онези, които 

пренесохме заедно с Нух!“ Той бе 

признателен раб. [17:3]

Предрекохме Ние на синовете на 

Исраил в Писанието: „Ще рушите 

по земята два пъти и ще потискате 

с огромен гнет.“ [17:4]

И когато настъпи обещаното за 

първото от двете, изпратихме 

срещу вас Наши раби, които имаха 

огромна мощ, и ви издириха сред 

домовете. И това обещание бе 

изпълнено. [17:5]

После ви дадохме надмощие над 

тях и ви подпомогнахме с имоти и 

синове, и ви отредихме повече 

воинска сила. [17:6]

Ако благодетелствате, за себе си 

благодетелствате, а ако вършите 

зло, то пак е за вас. И когато 

настъпи обещаното за втория път -

[изпратихме други], за да ви 

унижат и да влязат в храма, както 

влязоха там първия път, и съвсем 
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да унищожат онова, което 

надвиха... [17:7]

Може вашият Господ да ви 

помилва. И ако вие повторите, и 

Ние ще повторим. И сторихме Ада 

затвор за неверниците.

[17:8]

          

         

       

 

Ибн Катир и Ибн Асакир предават няколко предания, които не са 

автентични и са т.нар. „исраилият“257 – т.е. предания на евреи и 

християни, със следното съдържание:

Когато греховете сред народа на Израел се увеличили много и хората 

станали непокорни пред пророците им, Аллах ги унизил като им изпратил 

вавилонския водач Навуходоносор (aраб. Бухатанассар) – един невярващ 

деспот – и войската му. Той унищожил Йерусалим и пленил народа на 

Израел. Пророкът им – чието име на арабски е Армийа258 (a.с.), който ги 

предупреждавал за наказанието на Аллах заради греховете им и който 

вкарали в затвора, бил оставен на спокойствие от Навуходоносор, след 

като Армийа му казал: „Аз никога не съм напуснал мира и спокойствието 

на Бог.“

В едно предание се казва, че вавилонците още десетки години преди това 

нахлули в Йерусалим с 600 000 мъже. Тогава обаче народът на Израел 

имал един справедлив владетел, който слушал пророка Йеремия. Аллах 

унищожил вавилонската войска с болест освен някъде около една шепа 

хора – Навуходоносор бил един от оцелелите. Те били пратени обратно 

във Вавилон като предупреждение. Като пристигнали там тамошните 

магьосници казали: „Нали ви предупредихме за този народ (т.е. народа на 

Израел). Те имат Бог, срещу който не можете да победите.“

Поука:

 Това, че Аллах наказва мюсюлманите чрез деспотични владетели,  
е последствие от собствените ни грехове. Докато мюсюлманите –
народът на Израел представлява тогавашните мюсюлмани – се 

257От части предания, в които Кааб ал-Ахбар или Уахб ибн Мунабих са посочени като 
разказвачи.

258В Библията познат като Йеремия (мир нему).
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придържат към законите на Бог, то Бог ще ги пази от на пръв 
поглед могъщи врагове.
Подобен случай има от не толкова далечната история преди почти 

200 години, когато Наполеон Бонапарт нападнал Египет и после по 

пътя към Палестина се заразил с болест.

2.28 Данаил (a.с.)259

Абу Бакр Ибн ад-Дуня предава от Абу ал-Ашатх ал-Ахмари: Пратеникът на 

Аллах (с.а.с.) каза: „Данаил се молел на Господаря си, 

Величествения, да бъде погребан от общността (араб. умма) на 

Мухаммед.“ Когато Абу Муса ал-Ашари превзе Тастар, го намери в един 

ковчег. Вените му се виждаха още (т.е. тялото му не се било разложило 

през този дълъг период от време). Пратеникът на Аллах (с.а.с.) каза: 

„Който намери Данаил и заведе другите при него, му известете 

Рая“ Това направи един мъж на име Хиркус260. Тогава Абу Муса писа на

Омар261 и му разказа случилото се. Омар му написа: „Погреби го (т.е. 

Данаил (a.с.)) и ми прати Хиркус, понеже пророкът (с.а.с.) му е известил 

Рая.“ 262

Ибн Аби ад-Дуня предава за Абдуррахман ибн Абу аз-Зинад, че баща му е 

казал: „Видях в ръката на Ибн Абу Бурдата ибн Абу Муса ал-Ашари един 

пръстен, в който беше гравирана картина на два лъва, които ближеха с 

езиците си един намиращ се между тях мъж. Абу Бурдата каза: „Това е 

пръстена на умрелия, за когото жителите на това място твърдят, че е 

Данаил. Абу Муса го взе в деня, в който го погреба.“ Абу Бурдата каза: 

„Абу Муса пита учените какво означава гравираното на пръстена. Те 

казаха: „При владетеля, под чиято власт се намирал Данаил, дошли 

астролози и учени и му казали: „Ще бъде родено едно момче, което ще 

разруши властта ти“, на което владетелят отговорил: „Кълна се в Бог, 

тази нощ ще убия всяко малко момче.“ Даниел обаче бил взет и хвърлен в 

бърлогата (араб. аджма) на един лъв. Лъвът и лъвицата го ближели и не 

259 [Ибн Катир], стр. 584-586.
260Или Хуркус или Харкус. Не може да се разбере точно, понеже в текста липсва 

вокализацията [Ибн Катир].
261Омар ибн ал-Хатаб, вторият от праведните халифи.
262Това е един мурсал-хадис, т.е. където ученик на сподвижник на пророка (един от табиун) 

предава директно от пророка (с.а.с.), без да споменава сподвижника му, от който е чул 
преданието. Ибн Катир казва, че Абу Бакр ибн аби ад-Дуня споменава този хадис в 
книгата си "Ахкам ал-Кубур ". От [ИбнКатир], № 422.
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му навредили по никакъв начин. Накрая дошла майката на Данаил и го 

намерила, как двата лъва го ближат. И така Аллах го спасил (от това да 

бъде убит от владетеля) докато достигнал определена възраст (араб. 

балга ма балаг).“ Абу Бурдата каза още: „Абу Муса каза, че учените от 

това място казали: „Тогава Данаил гравирал образа си и този на двата 

ближещи го лъва в един пръстен (араб. фасс кхатим), за да не забрави 

милосърдието на Аллах, което му било дадено.“263 Ибн Катир коментира: 

Веригата на преданието е добра (араб. хасан).

2.29 Възстановяването на Йерусалим

Аллах казва:

Или като онзи, който минал през едно селище, рухнало под 

своите покриви, и рекъл: „Как Аллах ще съживи това след 

смъртта му?“ И Аллах го умъртвил за сто години, после го 

възкресил. Рекъл: „Колко се забави?“ Казал: „Забавих се ден 

или част от деня.“ Рекъл: „Не, забави се сто години. Виж какво 

имаш за ядене и пиене! То не се е развалило. И виж магарето си! 

И за да те сторим знамение за хората, виж костите, как ги 

подреждаме, после ги обличаме в плът!“ И когато му се 

изяснило, рекъл: „Вече знам, че Аллах над всяко нещо има 

сила.“ [2:259]

Има различни мнения по въпроса, дали споменатият мъж в горепосочения 

аят е Йеремия (a.с.) или Узайр (a.с.).

От едно предание, което обаче не е автентично, се разбира, че 

унищоженият град бил Йерусалим, след като Навуходоносор го унищожил, 

и че Аллах пратил един пророк там, който след това бил приспан. 

Междувременно във Вавилония дошъл друг владетел, който позволил на 

народа на Израел да се завърне или по-точно го поканил да се върне. 

Когато градът бил изграден отново, пророкът бил събуден от Аллах.

263Ас-Саид ал–Араби: Това предание е добро (араб. ез.: ла баса бихи). От [Ибн Катир], стр.
586.
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2.30 Захарий (араб. Закария) (a.с.) и Йоан (араб. Яхя) (a.с.)

2.30.1 Захарий се моли на Аллах на преклонна възраст да го дари 
със син – Аллах му известява Йоан

Аллах казва в Сура 19 (Мариам):

В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!

[Това е] споменаване за милостта 

на твоя Господ към Неговия раб 

Закария. [19:2]

Когато призова той своя Господ с 

таен264 зов [19:3]

рече: „Господи мой, отслабнаха 

костите ми и пламнаха бели коси 

по главата, и никога не останах 

без отговор в своя зов към Теб, 

Господи. [19:4]

И се опасявам от роднините след 

мен, а жена ми е бездетна. Дари 

ме с приемник от Теб, [19:5]

който да ме наследи 265 и да 

наследи рода на Якуб! И го стори 

богоугоден, Господи!“ [19:6]

„О, Закария, благовестваме те Ние 

за момче. Името му е Яхя. Не сме 



    

    

    

     

        

       

       

    

      

         

264Ибн Катир предава, че някои салафити (хора от първото поколение след пророка (с.а.с.)) 
казват като пояснение към това място от Корана: „Захария ставаше през нощта и се 
молеше на Господаря си така, че никой да не го чуе, дори да е там... Захария казал: „О 
Господи, o Господи, o Господи“, на което Аллах отвърнал: „Тук съм на твое разположение, 
тук съм на твое разположение, тук съм на твое разположение“.“

265По отношение на пророчеството и на водачеството на народа на Израил, а не по 
отношение на имането, защото пророците не завещават имане. Пророкът (с.а.с.) е казал:
„Ние пророците не завещаваме имане. Това, което оставяме след нас като 
материална собственост, е милостиня (араб. ез.: садака) за общността..“
Предадено от Тирмиди. Той казва, че хадисът е сахих.
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сторвали негов съименник преди.“

[19:7]

Рече: „Господи мой, как ще имам 

момче, когато жена ми е бездетна, 

пък аз вече грохнах от старост?“

[19:8]

Рече [ангелът]: „Тъй каза твоят 

Господ: „Това за Мен е лесно. 

Сътворих те Аз преди, а ти бе 

нищо.“ [19:9]

Рече: „Господи, дай ми знак!“

Рече: „Знакът за теб е три нощи

да не говориш с хората, без [да 

имаш] недостатък.“ [19:10]

И излезе при своя народ от 

светилището, и посочи към тях да 

възславят Аллах и в зори, и вечер.

[19:11]

      

       

   

       

   

    

       

      

 

Аллах казва:

И я прие нейният Господ с хубав 

прием, и я отгледа като хубав 

кълн, и я повери на Закария. 

Всякога, щом Закария влизаше 

при нея в нейното светилище, 

намираше там препитание. Рече: 

„О, Мариам, откъде имаш това?“

Тя рече: „От Аллах е. Аллах 

безмерно дава препитание 

комуто пожелае.“ [3:37]

Там Закария позова своя Господ. 

Рече: „Господи мой, дари ми от 

Теб добро потомство! Ти си 

Чуващия зова.“ [3:38]

И както стоеше, молейки се в 

светилището, ангелите го 

призоваха: „Аллах те 
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благовества за Яхя, който ще 

потвърди Слово от Аллах, ще 

бъде господар, целомъдрен и 

пророк от праведниците.“ [3:39]

Рече: „Господи мой, как ще имам 

син, когато вече ме застигна 

старостта, а жена ми е 

бездетна?“ Рече: „Така! Аллах 

прави каквото пожелае.“ [3:40]

Рече: „Господи, дай ми знак!“

Рече: „Знакът за теб е три дни да 

говориш с хората само като 

посочваш. И споменавай често 

своя Господ, и Го прославяй 

вечер и сутрин!“ [3:41]

     

        

      

        

     

   

     

    

Аллах казва:

И спомени [Закария], който 

призова своя Господ: „Господи, 

не ме оставяй сам! Ти си Най-

добрият наследник.“ [21:89]

И му откликнахме Ние, и му 

дарихме Яхя, и за него 

поправихме съпругата му. И те 

се надпреварваха в добрините, 

и Ни зовяха с копнеж и боязън. 

И бяха смирени пред Нас.

[21:90]

    

    

       

       

    

2.30.2 Професията на Захарий (a.с.)

Пророкът (с.а.с.) е казал:

„Захарий бил по професия дърводелец.“266 كَانَ زكَرِيا نجارا

266  Предадено от Муслим (2379), Ибн Маджа, Ахмад и др. При Муслим пише  اءكَرِيز вместо اكَرِيز
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Ибн Катир: Захарий (a.с.) бил по професия дърводелец, и живеел 

(дословно: се прихранвал) от приходите си – така както Давид (a.с.) 

живял от работа на собствените си ръце (дословно: се хранил).

2.30.3 Характера и начина на живот на Йоан (a.с.)

Аллах казва:

„О, Яхя, твърдо се придържай към 

Писанието!“ И дадохме му Ние 

мъдростта още като дете,267 [19:12]

и състрадание от Нас, и чистота.268 И 

бе богобоязлив, [19:13]

и нежен с родителите си. И не бе 

насилник, непокорник. [19:14]

Мир нему в деня, когато бе роден и в 

деня, когато ще умре, и в Деня, 

когато ще бъде възкресен! [19:15]

      

       

    

     

        

   

Хасан ал-Басри предава269:

„Йоан и Исус се срещнали (един път) и Исус казал на Йоан: „Моли се на 

Бог да ми прости, понеже ти си по-добър от мен“, на което Йоан отвърнал: 

„Ти се моли на Бог да ми прости, понеже ти си по-добър от мен.“ Тогава 

Исус казал: „Ти си по-добър от мен, защото аз сам се поздравих с мира270,

а Бог е този, който даде мир на теб. „271

267  Абдуллах ибн ал-Мубарак предава, че Муаммар е казал: 

„Момчетата казали на Йоан, сина на Закария: „Ела да играеш с нас, на което той 
отговорил: „Играенето не е едно от нашите качества.“ Това е значението на: „И дадохме
му Ние мъдростта още като дете“ [19:12].“

Предадено също така от Ахмад, Ибн Асакир, Абдурразак и др.
268Ибн Катир: „Чистота на характера: характера му бил перфектен т.е. нямал лоши 

качества.“
269Верига от разказвачи, която минава през Катада до Хасан ал-Басри, е автентична (араб.

ез.: сахих).
270 (Исус казал като бил дете в люлката:) "...И мир на мен в деня, в който съм роден, 

и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен!" [19:33]
271 "Мир нему (т.е. Йоан) в деня, когато бе роден и в деня, когато ще умре, и в Деня, 

когато ще бъде възкресен!" [19:15]
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Ибн Асакир предава от Саид ибн ал-Мусайиб: „Абдуллах ибн Амр каза: 

„Всеки (човек) ще се срещне с Аллах натоварен с грях, който е извършил, 

освен Йоан, синът на Захарий.“ Тогава рецитира (т.е. Абдуллах ибн Амр): 

„ще бъде господар, целомъдрен“ [3:39]. После вдигна нещо от земята 

и каза: „Той имаше само това в себе си. И накрая беше убит, като го 

заклаха.“272

С една друга верига от разказвачи се предава подобно изказването на 

Амр ибн ал-Ас (р.) като директно предание на пророка (с.а.с.). Тази 

верига обаче не е автентична.

Пророкът (с.а.с.) е казал:

ى بن مرمي وحيىي بن زكريااحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة إال ابين اخلالة عيس

„(Внуците ми) Хасан и Хусейн са двамата господари (т.е. най-

добрите) на младите мъже в Рая – като изключим двамата 

братовчеди (дословно: синовете на лелята по майчина линия) Исус 

- синът на Мария - и Йоан - синът на Захарий.“273

Ибн Катир посочва няколко предания, които не са сигурни, обаче 

всичките те съдържат информацията, че Йоан живял много аскетично. 

Разказва се, че се хранел с листа и понякога със скакалци.

2.30.4 Причината за убийството на Йоан

Има няколко несигурни предания за това. Най-известното от тях е 

следното274:

Един от тогавашните владетели на Дамаск искал да се ожени за една 

жена, която му била забранена – като напр. близка роднина. Йоан му 

забранил това. След това жената имала нещо против Йоан. След като 

жената била заедно с владетеля по непозволен начин и той получил от 

нея, каквото искал, го помолила за кръвта на Йоан. Той и позволил и тя 

пратила някой да го убие. Този ѝ донесъл главата му с кръвта на една 

табла. Предава се още, че тя се сринала на място и умряла.

272Това предание е добро (араб. ез.: ла баса бихи).
273Сахих хадис, предаден от Насаи в "Сунан Кубра " и от др. (8528). Първата част на хадиса 

за Хасан и Хусейн се среща в много хадиси.
274 [Ибн Катир], стр. 607.
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2.31 Исус (араб. Иса) (a.с.) и майка му Мария (араб. Мариам)
(a.с.)

2.31.1 Как се родила Мария

Аллах казва:

Аллах избра над народите Адам 

и Нух, и рода на Ибрахим, и рода 

на Имран [3:33]

потомство едни от други. Аллах е 

всечуващ, всезнаещ. [3:34]

Когато жената на Имран275 рече: 

„Господи мой, посветих онова, 

което е в утробата ми, 

единствено на Теб да служи. 

Приеми го от мен! Наистина Ти 

си Всечуващия, Всезнаещия.“

[3:35]

       

    

      

    

    

  

Мухаммад ибн Исхак и др. казват: „Майката на Мария не могла да има 

деца (дословно: не забременявала). Един ден видяла една птица да храни 

пилето си. Приискало ѝ се да си има дете и се заклела на Аллах, че ако 

забременее, ще даде дето си като служител в храма в Йерусалим (араб.: 

бейт ал-макдис). Веднага след това дошла менструацията ѝ, след като тя 

свършила, имала сексуален контакт с мъжа си и забременяла с Мария.“

Аллах казва:

И когато го роди, каза: 

„Господи, родих го женско.“ А 

Аллах най-добре знаеше какво 

е родила. Мъжкото не е като 

женското. „И я назовах 

Мариам. И Те моля да я закри-

ляш от прокудения сатана 

заедно с потомството ѝ!“ [3:36]

     

          

     

  

275Имран, бащата на Мария (a.с.), е бил потомък на Давид (a.с.). Ибн Катир цитира различни 
родословни дърва. Има обаче консенс по въпроса, че Имран е потомък на Давид.
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Абу Хурайра (р.) предава, че пророкът (с.а.с.) е казал:

ها ثُم ما من مولُود إِلَّا يمسه الشيطَانُ حني يولَد فَيستهِلُّ صارِخا من مس الشيطَان غَير مريم وابنِ

}وإِني أُعيذُها بِك وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ{يقُولُ أَبو هريرةَ 

„Всяко новородено дете276 бива докоснато от дявола, така че 

изкрещява от това докосване – с изключение на Мария и сина ѝ.“

Абу Хурайра (р.) е казал (след като разказал хадиса): „Четете, ако 

искате, (изказването на Аллах): „... И Те моля да я закриляш от 

прокудения сатана заедно с потомството ѝ!“ [3:36]“277

2.31.2 Месните религиозни водачи на народа Израил хвърляли 
жребий, кой да гледа малката Мария

Аллах казва:

...Не бе ти при тях, когато 

хвърляха калемите си - кой от 

тях да се грижи за Мариам. Не бе 

там и когато се караха. [3:44]

    

   

  

Ибн Катир пише в тафсира си като пояснение към този аят:

„Ибн Джарир (т.е. ат-Табари) предава от Икрима, че той казал: „Тогава 

майката на Мария излязла от къщи с Мария. Носела я в едно парче плат 

на рода (араб. бану) на брата на Моисей (a.с.) - Ал-Кахен бин Аарон. По 

това време те били отговорни за поддържането на храма (т.е. джамията 

Ал-Акса, aраб. бейт ал-макдис) в Йерусалим, така както поддържащите 

(араб. хаджаба) на Кааба били отговорни за нея. Тя им казала: „Това е 

дъщеря ми. Заклех се, да я дам в служба на Господаря. Вземете я вътре, 

понеже жена, която е в менструация не бива да влиза в храм (т.е. 

синагога, араб. каниса), а аз не искам да я взема отново с мен вкъщи.“

Тогава те казали: „Това е дъщерята на нашия имам (по онова време 

276В словореда на хадиса в Муслим се казва (2366): "Всяко новородено от децата на 
Адам (т.е. от хората)…"

277Предадено от Бухари (4548) и Муслим (2366). Тукашния словоред е този на Бухари (4548)
от [ал-Кутуб ас-Ситта].
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Имран водел молитвата им) и на този, който принася жертвите ни.“ Тогава 

Закария казал: „Дайте я на мен, понеже леля ѝ по майчина линия е моя 

съпруга.“ Те отговорили: „Това не ни харесва, понеже тя е дъщеря на 

нашия имам.“ Това се случило, когато взимали решение чрез теглене на 

жребий, като хвърляли за жребий перата, с които записвали Тората. 

Закария спечелил жребия и така я (т.е. малката Мария) взел под 

попечителството си.“278

Икрима, Катада, Раби бин Анас и др. разказват следното, при което 

разказите им съвпадат: „Те отишли до реката Йордан и се разбрали, че 

онзи, чието перо остане неподвижно срещу течението на водата, печели 

жребия и че той може да вземе Мария под попечителството си. Те 

хвърлили перата си и всички освен перото на Закария, което останало 

неподвижно във водата, били понесени от течението на водата. Разказва 

се също така, че перото на Закария плувало срещу течението – т.е. 

нагоре по реката.“279 Ибн Катир: „Това280, въпреки че той бил най-

възрастният, най-добрият и най-ученият от тях, и техен водач и пророк –

благословията на Аллах да бъде със Закария и с всички останали пророци 

и пратеници.“281

Аллах казва:

И я прие нейният Господ с хубав 

прием, и я отгледа като хубав кълн, 

и я повери на Закария... [3:37]

     

    

2.31.3 Захарий гледал малката Мария, за която Аллах се грижел по 
чудотворен начин  

Аллах казва:

... Всякога, щом Закария 

влизаше при нея в нейното 

светилище, намираше там 

      

278От [Ибн Катир – Tафсир], Част 1, стр. 502.
279От [Ибн Катир – Tафсир], Част 1, стр. 502.
280С това се има предвид, че Захарий и всички останали разрешили въпроса съвсем 

равнопоставено чрез жребий.
281От [Ибн Катир – Tафсир], Част 1, стр. 502. Не е съвсем ясно, дали това са думите на Ибн 

Катир или на споменатите преди това разказвачи.
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препитание. Рече: „О, Мариам, 

откъде имаш това?“ Тя рече: 

„От Аллах е. Аллах безмерно 

дава препитание комуто 

пожелае.“ [3:37]

     

    



Ибн Катир: Коментаторите на Корана казват: Закария приготвил за нея 

една достойна стая в храма (араб. масджид), в която не влизал никой 

друг освен нея. Там тя служела на Аллах и изпълнявала задачата на 

пазача на храма, когато бил неин ред. Тя служела на Аллах през деня и 

през нощта, докато народа на Израел я приел като човек за пример. Била 

известна с почтените си качества и почтените неща, които ѝ се случвали. И 

така винаги, когато Захарий идвал на мястото, на което се молела, 

намирал при нея невероятно препитание. Така намерил през зимата летни 

плодове. Той я попитал: „Откъде имаш това?“ [3:37], на което тя 

отговорила: „От Аллах е. Аллах безмерно дава препитание комуто 

пжелае.“ [3:37] Тогава у Захарий се събудило желанието да има 

собствен син, въпреки, че вече бил достигнал преклонна възраст. Той 

казал: „Господи мой, дари ми от Теб добро потомство! Ти си 

Чуващия зова.“ [3:38]

Част от коментаторите на Корана казват: „Закария казал: „O Ти, Който 

даваш на Мария плодове в такова необичайно време на годината, дари ме

със син, дори и да не е обичайното време (да имам деца) (поради

напредналата ми възраст).“

2.31.4 Мария е била една от четирите най-добри жени, които изобщо 
са съществували 

Аллах казва:

И когато ангелите рекоха: „О, 

Мариам, Аллах те избра и те 

пречисти, и те избра над 

жените от народите! [3:42]

О, Мариам, смири се пред своя 

Господ и сведи чело до земята 

в суджуд, и се кланяй с 

покланящите се!“ [3:43]

Това е от вестите на 
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неведомото, Ние ти го 

разкриваме. Не бе ти при тях, 

когато хвърляха калемите си -

кой от тях да се грижи за 

Мариам. Не бе там и когато се 

караха. [3:44]

       

    

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) казал:

اِء أَهلُ نِسأَفْض تةُ بِنيآسانَ ورمع تبِن ميرمو دمحم تةُ بِنمفَاطو دليوخ تةُ بِنجيدخ ةنلِ الْج

مزاحمٍ امرأَةُ فرعونَ

„Най-добрите от жените от хората в Рая са: Хадиджа282- дъщерята 

на Хувайлид, Фатима - дъщерята на Мухаммед, Мария283 -

дъщерята на Имран и Асия - дъщерята на Музахим, жената на 

фараона.“284

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) казал:

كَملَ من الرجالِ كَثري ولَم يكْملْ من النساِء إِلَّا آسيةُ امرأَةُ فرعونَ ومريم بِنت عمرانَ وإِنَّ فَضلَ 

امِعرِ الطَّعائلَى سع لِ الثَّرِيداِء كَفَضسلَى النةَ عشائ

„От мъжете има много, които достигнали съвършенството (т.е. 

един съвършен характер). Никоя от жените не достигала 

съвършенство освен Асия - жената на фараона и Мария -дъщерята 

на Имран. И предимството на Аиша285 пред другите жени е като 

предимството на тарит (ястие от мек хляб, месо и бульон) пред 

всички други ястия.“286

282Първата съпруга на пророка Мухаммед (с.а.с.).
283Майката на Исус (a.с.).
284Предадено от Ахмад, Насаи (в "Кубра") и др. Хадис сахих ([ИбнКатир], № 448. Тирмиди 

(3878) предава един хадис с подобен словоред и казва, че е сахих.
285Една от жените на пророка (с.а.с.). Тя била най-учената от жените от мюсюлманската 

общност и живяла още около 50 години след смъртта на пророка (с.а.с.). Тя 
разпространявала Корана и Сунната и издавала присъди (араб. ез.: фатуи). Аллах да е 
доволен от нея.

286Предадено от Бухари (3411, 3433), Муслим, Тирмиди, Насаи и Ибн Маджа.
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2.31.5 Aллах известява на Дева Мария син – Исус, месията

Аллах казва:

Когато ангелите рекоха: „О, 

Мариам, Аллах те благовества за 

Слово от Него. Името му е Месията 

Иса, синът на Мариам, знатен в 

земния живот и в отвъдния, и е от 

приближените [на Аллах].

[3:45]

И ще говори на хората още в 

люлката, и като възмъжее, и ще 

бъде от праведниците.“, [3:46]

рече тя: „Господи мой, как ще 

имам син, щом мъж не ме е 

докосвал?“ Рече: „Така! Аллах 

сътворява каквото пожелае. Щом 

реши нещо, казва му само: 

„Бъди!“ И то става. [3:47]

И ще го научи Той на книгата и на 

мъдростта, и на Тората, и на 

Евангелието. [3:48]

И ще го стори пратеник при 

синовете на Исраил: „Донесох ви 

знамение от вашия Господ. Ще 

създам за вас от глина образ на 

птица, ще духна в нея и ще стане 

птица с позволението на Аллах. И 

ще изцерявам слепи и прокажени, 

и ще съживявам мъртви с 

позволението на Аллах. И ще ви 

съобщавам какво ядете и с какво 

се запасявате по домовете си. 

Наистина в това има знамение за 

вас, ако сте вярващи. [3:49]

[И дойдох] в потвърждение на 

Тората, [низпослана] преди мен, и 
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за да ви разреша част от онова, 

което ви бе възбранено... И ви 

донесох знамение от вашия 

Господ. И бойте се от Аллах, и ми 

се покорете! [3:50]

Наистина Аллах е моят Господ и 

вашият Господ. На Него служете! 

Това е правият път.“ [3:51]

    

    

 

     

2.31.6 Раждането на Исус (a.с.) – месията, пратеника и раба на Бог

Аллах казва:

И спомени [о, Мухаммад] в Книгата 

Мариам, когато се уедини от своето 

семейство на едно място на изток.

[19:16]

И се прикри от тях със завеса. И 

пратихме при нея Нашия Дух, който 

ѝ се представи като съвършен 

човек. [19:17]

Рече тя: „Всемилостивия да ме 

опази от теб! Ако си богобоязлив...“

[19:18]

Рече [Джибрил]: „Аз съм само 

пратеник на твоя Господ, за да те 

даря с пречисто момче.“

[19:19]

Рече: „Как ще имам момче, щом не 

ме е докосвал мъж и не съм 

блудница?“ [19:20]

Рече [ангелът]: „Тъй каза твоят 

Господ: „Това за Мен е лесно. И за 

да го сторим знамение за хората, и 

милост от Нас. Това е предрешено 

дело.” [19:21]

И зачена го тя, и се уедини с него в 

     

         

      

       

   

 

     

    

   

    

     

   

    



История на Божиите пратеници

244

отдалечено място. [19:22] 

И родилните болки я доведоха при 

ствола на палмата. Рече: „О, да бях 

умряла преди това и да бях 

напълно забравена!“ [19:23]

И бе призована изпод нея: 

„Да не тъжиш! Твоят Господ стори 

под теб ручей. [19:24]

И разклати към себе си ствола на 

палмата, за да се посипят свежи 

зрели фурми! [19:25] 

И яж, и пий, и се радвай! И ако 

видиш някого от хората, направи 

знак: „Дадох на Всемилостивия 

обет да се въздържам, затова днес с 

никого не ще говоря.“ [19:26]

И отиде с него при своя народ, 

носейки го. Рекоха: „О, Мариам, ти 

стори нещо осъдително. [19:27]

     

    

       

   

       

       

          

     

       

 

О, сестро на Харун287, баща ти не 

беше лош човек и майка ти не беше 

блудница.“, [19:28]

И посочи тя към него. Рекоха: „Как 

ще беседваме с дете в люлка?“

[19:29]

       

  

     

287Мугхираибн Шуба предава:

رسولِعلَىقَدمتفَلَماوكَذَابِكَذَاعيسىقَبلَوموسىهارونَأُختياتقْرُءونَكُمإِنفَقَالُواسأَلُونِينجرانَقَدمتلَما

لَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمسوهأَلْتسنعكفَقَالَذَلمهواإِنونَكَانمسيهِمائبِيبِأَننيحالالصوملَهقَب

„Когато пристигнах в Наджрам(, където живели християните), хората там ме попитаха:
„Вие четете „О, сестро на Харун“ [19:28] (във вашата книга), а Моисей е живял 
толкова и толкова години преди Исус.“ Тогава се върнах обратно и споменах това пред 
пратеника на Аллах (с.а.с.). Той каза: „Хората тогава давали на децата си имената 
на пророците и на праведните, които живели преди тях“." Предадено от Муслим 
(2135), Ахмад и др.
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Рече то (Исус): „Раб съм на Аллах. 

Даде ми Той Писанието и ме стори 

пророк. [19:30] И ме стори 

благословен, където и да се 

намирам, и ми повели да отслужвам 

молитвата, и да давам милостинята 

закат, докато съм жив. [19:31]

И да бъда нежен към своята майка. 

И не ме стори Той горделив, 

непокорен. [19:32]

И мир на мен в деня, в който съм 

роден, и в деня, когато ще умра, и в 

Деня, когато ще бъда възкресен!“

[19:33]

Това е Иса, синът на Мариам -;

словото на истината, в която се 

съмняват. [19:34]

Не подобава на Аллах да се сдобива 

със син. Пречист е Той! Щом реши 

нещо, Той само му казва: „Бъди!“ И 

то става. [19:35]

[И добави Иса:] „Аллах е моят 

Господ и вашият Господ. Служете 

Нему! Това е правият път.“ [19:36]

Но изпаднаха в разногласие 

групите помежду си. Горко на 

онези, които не вярват, от зрелище 

във великия Ден! [19:37]

     

       

     

    

     

     

  

      

  

      

     

      

      

         



2.31.7 Мария, чистата, неопетнената

Аллах казва:

И спомени [Закария], който 

призова своя Господ: „Господи, 

не ме оставяй сам! Ти си Най-

добрият наследник.“ [21:89]

И му откликнахме Ние, и му 
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дарихме Яхя, и за него 

поправихме съпругата му. И те 

се надпреварваха в добрините, и 

Ни зовяха с копнеж и боязън. И 

бяха смирени пред Нас.

[21:90]

И [спомени Мариам - ] онази, 

която се опази девствена и в 

която вдъхнахме от Нашия дух, и 

сторихме нея и сина ѝ знамение 

за световете. [21:91]

         

     

      

    

        

   

Аллах казва:

И с Мариам, дъщерята на

Имран, която пазеше 

целомъдрието си, и вдъхнахме 

в нея от Своя дух. И повярва тя 

в Словата на своя Господ, и в 

Неговите писания, и бе от 

набожните. [66:12]

    

        

         

Аллах казва:

Когато ангелите рекоха: „О, 

Мариам, Аллах те благовества за 

Слово от Него. Името му е 

Месията Иса, синът на Мариам, 

знатен в земния живот и в 

отвъдния, и е от приближените 

[на Аллах]. [3:45]

И ще говори на хората още в 

люлката, и като възмъжее, и ще 

бъде от праведниците.“, [3:46]

рече тя: „Господи мой, как ще 

имам син, щом мъж не ме е 

докосвал?“ Рече: „Така! Аллах 

сътворява каквото пожелае. 

Щом реши нещо, казва му само: 
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„Бъди!“ И то става. [3:47]
   

Ибн Катир: „Някои от евреите я обвинили в прелюбодейство.“

Аллах казва:

и защото не повярваха и изричаха 

срещу Мариам огромна клевета

[4:156]

     

 

2.31.8 Разказът за трапезата

Аллах казва:

И как вдъхнових учениците: „Да 

вярвате в Мен и в Моя пратеник!“

Рекоха: „Ние повярвахме. И 

засвидетелствай, че сме 

отдадени!“ [5:111]

Как учениците рекоха: „О, Иса, 

сине на Мариам, твоят Господ 

може ли да ни спусне трапеза от 

небето?“ Рече: „Бойте се от Аллах, 

ако сте вярващи!“ [5:112]

Рекоха: „Искаме да ядем от нея и 

да се успокоят сърцата ни, и да 

знаем, че си ни говорил истината, 

и да бъдем свидетели на това.“

[5:113]

Рече Иса, синът на Мариам: „О, 

Аллах, Господи наш, спусни ни 

трапеза от небето! Тя ще е за нас 

празник, за първия и за 

последния от нас - знамение от 

Теб. И ни нахрани! Ти си Най-

добрият от даващите препитание.“

[5:114]

Рече Аллах: „Аз ще ви я спусна, 

ала който от вас след това 
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отхвърли вярата, ще го измъчвам 

с мъчение, с каквото не съм 

измъчвал нито един от народите.“

[5:115]

        

  

Аммар ибн Ясир (р.) предава:

„Трапезата донесла от небето месо и хляб. Било им заповядано да не 

мамят и да не запазват нищо за другия ден. Те обаче измамили, и 

запазили от това за другия ден. Тогава били превърнати в маймуни и 

свине.“288

Това, че трапезата наистина била пратена отгоре е мнението на 

мнозинството (араб. джумхур) от учените според Ибн Катир. Сред 

ислямските учени съществува обаче и мнението, като например това на 

Муджахид и Хасан ал-Басри, че трапезата не била пратена, тъй като 

апостолите се страхували от заканата на Аллах, че някой ще стане 

неверник, затова се отказали от искането си и не искали тя да бъде 

пратена. Тези учени смятат, че горепосоченото предание от Аммар ибн 

Ясир не стига до пророка (с.а.с.), и че то не е автентично. Аллах знае 

най-добре.

2.31.9 Как Исус бил издигнат в небето – т.е. той не бил разпънат на 
кръста

Аллах казва:

И [юдеите] лукавстваха. А Аллах 

провали тяхното лукавство. Аллах 

е над лукавите. [3:54]

Когато Аллах рече: „О, Иса, Аз ще 

те прибера и ще те въздигна при 

Мен, и ще те пречистя от 

невярващите, и до Деня на 

възкресението ще сторя онези, 

които те последваха, над онези, 

които не повярваха. После при 

  

     

    

        

           

288Това е едно добро (aраб. ез.: хасан) предание, разказано от Тирмиди. Същото съдържание 
се предава като слаб (aраб. ез.: даиф) хадис, който стига директно до пророка (с.а.с.) 
(Тирмиди (3062)).
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Мен ще се завърнете и ще отсъдя 

между вас в онова, по което сте 

били в разногласие.“

[3:55]

     

   

Аллах казва също:

Защото нарушиха своя обет и не 

повярваха в знаменията на Аллах, 

и убиваха пророците без право, и 

изричаха: „Сърцата ни са в 

броня.“ - да, Аллах ги запечата 

[сърцата] поради тяхното неверие 

и не вярват освен малцина [4:155]

и защото не повярваха и изричаха 

срещу Мариам огромна клевета,

[4:156]

и изричаха: „Ние убихме Месията 

Иса, сина на Мариам, пратеника 

на Аллах.“ - но не го убиха и не го 

разпнаха, а само им бе оприличен. 

И които бяха в разногласие за 

това, се съмняваха за него. Нямат 

знание за това, освен да следват 

предположението. Със сигурност 

не го убиха те. [4:157]

Да, възнесе го Аллах при Себе си. 

Аллах е всемогъщ, премъдър.

[4:158]

Сред хората на Писанието няма 

такъв, който да не повярва в него 

преди неговата смърт, а в Деня на 

възкресението той ще е свидетел 

против тях. [4:159]

      

       

        

     

      

       

     

         

   

       

       

          

        

От [ИбнКатир], № 484: Ибн Аби Хатим предава, че Ибн Аббас е казал: 

„Когато Аллах поискал да въздигне Исус в небето, Исус излязъл при 

сподвижниците си. 12 мъже от апостолите му били в къщата. Той идвал от 
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един кладенец, който се намирал в къщата и където се бил изкъпал. От 

главата му още капела вода. Той казал: „Един от вас ще се отрече от мен 

12 пъти (дословно: ще извърши куфр спрямо мен), след като е повярвал в 

мен (т.е. в пророчеството ми).“ После казал: „Кой от вас иска да бъде 

направен да изглежда като мен, така че да бъде убит на мое място и да 

бъде на мойто ниво (в Рая)?“ Тогава се изправил един млад мъж, който 

бил един от най-младите (или: най-младия) от тях. Исус му казал: 

„Седни.“ Той повторил въпроса си. Отново се изправил младият мъж. 

Тогава Исус казал: „(Добре.) Ти ще бъдеш.“ После той бил направен да 

изглежда като Исус (дословно: била му дадена външността на Исус) и 

Исус бил въздигнат към небето през един отвор в покрива. 

След това евреите започнали преследването. Те хванали онзи, който

изглеждал като Исус и го убили. След това го разпънали на кръста. После 

един (или: една част) от тях се отрекъл от Исус (дословно: от него), след 

като повярвал в него (т.е. в пророчеството му). Те (т.е. привържениците 

на Исус) се разделили на 3 групи. Една от групите казва: „Бог беше 

известно време сред нас – толкова дълго, колкото искаше – и след това се 

издигна в небето.“ Това са иаковинците. Втората група казва: „Божият 

син беше сред нас и после Бог го издигна при Себе Си.“ Това са 

несторианците. И третата група казва: „Сред нас беше слугата на Бог и 

Неговия пратеник. Тогава Бог го издигна при себе си.“ Това са 

мюсюлманите. Първите две групи на неверници били мнозинство пред 

групата на мюсюлманите и убили техните привърженици. Така Исляма бил 

подтиснат докато Бог пратил Мухаммед (с.а.с.).“ Ибн Аббас казва (още):

„И това е значението на изказването на Аллах: „И подкрепихме 

вярващите срещу врага им, и те станаха победители.“ [61:14]“289

2.31.9.1 Изследване на веригата от разказвачи на посоченето 

предание от [Ибн Катир], № 484:

Ибн Катир цитира Ибн Аби Хатим със следната верига на предание:

1. Ахмад ибн Синан: Ибн Хаджар: Той е достоверен (тикатун) разказвач 

на хадиси; Абн Аби Хатим: Той е имам по негово време;

2. Абу Муауия ;(أبو معاویة)

289Ибн Катир казва за това предание, че веригата е сахих до Ибн Аббас и че отговаря на 
условията на Муслим. Насаи също предава това предание. Сайид ал-Араби класифицира 
преданието като хасан (добро).
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3. Ал-Минхал ибн Амр (един от малките табиин): Ибн Хаджар: правдив

(араб. садук), евентуално би могло да си въобрази нещо, което не 

отговаря на действителността (араб. уахм);

4. Саид ибн Джубейр: един от големите табиин. Аллах да бъде милостив 

към него.

5. Ибн Аббас (р.): един от най-големите сподвижници на пророка. Аллах 

да бъде доволен от него.

Тази верига от разказвачи на преданието е посочена за цялото предание 

в [Ибн Катир]. Тъй като първоначално не беше съвсем ясно, дали 

коментара на Сайид ал-Араби, че преданието е добро (хасан), се отнася 

за цялото предание, ще се опитаме да анализираме веригата на 

преданието.

Условията за едно сахих изказване:

a. непрекъсната верига от разказвачи;

б. всички трябва да са праведни;

в. всички трябва да са точни в преразказването на преданията;

г. никакво противоречие във веригата;

д. никакво противоречие в текста.

При едно хасан (добро) предание условие „в“ е по-смекчено.

Първо ще изследваме условията „б“ и „в“:

По-горе (при изброяването на веригата от разказвачи на преданието)

бяха посочени преценките за отделните разказвачи – доколкото това 

беше възможно.290 Единственият, който не е известен е Абу Муауия.

290От компютърната програма „Rowa 2.0“ - програма, която може да търси в класически 
трудове по отношение на биографиите на разказвачите ("Илм ар-Риджал"). Тези трудове 
са събрани там в система за управление на база данни.
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Според Rowa 2.0 следните са ученици на Ал-Минхал ибн Амр:

أبوأي الوب فىوكالمعلى

سى) (ت أرطاة بن الحجاج

الزبير بن الحسن

اهللا عبيد بن الحسن

(ق) عمارة بن الحسن

الرحمن عبد بن حصين

عس) (د الكنانى عتبة بن ربيعة

العبدى عمرو بن زرعة

Т.е. трябва да погледнем дали някой от тези личности е наричан Абу 

Муауия ;(أبو معاویة) т.е. дали е носил това име като прякор (араб. ез.:

куния). От горе: 2., 4., 5., 6. - не. При 7. не е посочена „куния“. 1., 3. и 8.

не са познати на програмата в актуалните настройки. Т.е. трябва да 

намерим по друг начин, дали на един от тримата - 1., 3. или 8. – прякора 

е Абу Муауия.

Продължението на изследването няма да бъде представено тук.
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