
154. Какво ви е, как отсъждате?
155. Не ще ли се поучите?
156. Или имате явен довод?
157. Тогава донесете вашето писание, 

ако говорите истината!
158. И измислиха родство между Него 

и джиновете. А джиновете знаят, че ще 
бъдат доведени [за равносметка].

159. Всечист е Аллах от онова, което 
Му приписват тези,

160. но не и преданите раби на Ал-
лах!

161. И вие [о, неверници], и онова, на 
което служите,

162. никого не можете да изкусите 
срещу Него 

163. освен онези, които ще горят в 
Ада.

164. [Ангелите казват:] “Всеки от нас 
има свое определено място.

165. Наистина ние сме строените в ре-
дици

166. и ние сме прославящите.”
167. И [преди теб, о, Мухаммед, отри-

чащите] казваха:
168. “Ако имахме и ние писание като 

предците,
169. щяхме да сме предани раби на 

Аллах.”
170. [А когато дойде при тях,] не по-

вярваха в него, но ще узнаят.
171. Още преди казахме на нашите 

раби-пратеници,
172. че именно те ще са подкрепените
173. и че именно Нашето войнство ще 

победи.
174. И се отвърни от тях за определен 

срок!
175. И ги гледай, скоро и те ще ви-

дят!
176. Нима за Нашето мъчение бързат?
177. Ала спусне ли се то над домовете им, 

колко злощастна ще е утринта за предупре-
дените.

178. И се отвърни от тях за определен 
срок!

179. И ги гледай, скоро и те ще видят!
180. Пречист е твоят Господ, Господа на 

могъществото, от онова, което Му припис-
ват!

181. Мир за пратениците!
182. И слава на Аллах, Господа на светове-

те!
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38. СУРА САД
(САД)

Меканска. Съдържа 88 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Ми-
лосърдния!

1. Сад. Кълна се в Корана, носещ напомня-
не!

2. Ала онези, които отричат, тънат в над-
менност и раздор.

3. Колко поколения погубихме преди тях! 
И стенеха те, но вече не бе време за спасе-
ние.

(“... преди тях” – преди меканските неверни-
ци.)

4. И се удивиха, че им е дошъл предупреди-
тел измежду тях. И казаха отричащите: 
“Този е магьосник-измамник.

5. Нима превърна той боговете в един 
бог? Това наистина е нещо изумител-
но.”

(С тези слова курайшитите отричали 
Мухаммед. Когато той, мир нему, ги по-
съветвал да засвидетелстват, че Аллах е 
един, съдружаващите казали: “Как може 
единствен бог да управлява всичките съ-
щества?”. И не склонили да повярват.)

6. И си тръгнаха първенците от тях: 
“Вървете и отстоявайте своите богове! 
Именно това се възнамерява.

(С други думи, те внушават, че със своя-
та проповед Мухаммед желае да получи 
високо положение и надмощие.)

7. Не сме чували за това в последната 
религия. То е само измислица.

(Последната религия за тях е християн-
ството.)

8. Нима на него измежду нас е низпос-
лано Напомнянето?” Да, съмняват се в 
Моето Напомняне. Но те все още не са 
вкусили Моето мъчение.

9. И нима при тях са съкровищниците 
с милостта на твоя Господ – Всемогъ-
щия, Даряващия?

10. Или е тяхно царството на небесата 
и на земята, и на всичко между тях? 
Тогава да се възкачат по пътищата към 
небесата!

11. Те са някакво там разгромено 
войнство от съюзници.

12. Преди тях мислеха, че е лъжа и 
народът на Нух, и адитите, и Фараонът 
–  владетелят на войските,

13. и народът на Лут, и самудяните, и 
обитателите на Горичката. Те бяха съ-
юзени.

14. Всеки мислеше за лъжци пратени-
ците и затова се изпълни Моето нака-
зание.

15. И тези ги очаква само един Вик, за 
който няма отсрочка.

(Този Вик е първото протръбяване с 
Рога в Съдния ден.)

16. И казват: “Господи, ускори нашия 
дял преди Деня на равносметката!”
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17. [О, Мухаммед] търпи онова, 
което изричат! И си спомни за на-
шия раб Дауд – притежателя на си-
лата! Той винаги се обръщаше към 
Нас.

(Силата на пророка Дауд се проявявала 
в издръжливостта му при богослужене-
то. Ден говеел, ден се хранел, спял само 
през една третина от нощта, а през ос-
таналото време се отдавал на покланя-
не.)

18. Накарахме Ние планините да 
прославят с него вечер и в зори.

19. И птиците насъбрани – всич-
ки му се подчиниха.

20. И укрепихме неговото цар-
ство, и му дадохме мъдрост, и 
точно отсъждане.

21. А стигна ли до теб вестта за 
спорещите, когато се покатериха в 
светилището?

22. Те влязоха при Дауд и той се 
уплаши от тях. Казаха: “Не се стра-
хувай! Ние сме двама спорещи, еди-
ният от които ощети другия. Отсъ-
ди между нас правдиво и не бъди 
угнетител, и ни насочи по верния 
път!”

23. [Единият каза:] “Това е моят 
брат. Той има деветдесет и девет 
овци, а пък аз имам само една овца. 
И каза: “Повери ми я!” И ме надви в 
спора.”

24. Каза [Дауд]: “Угнетил те е, 
като е добавил твоята овца към сво-
ите овци. Мнозина от съдружници-
те се потискат един друг освен оне-
зи, 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 нич-
ком, кланяйки се доземи в суджуд, и се 
разкая.

25. И му опростихме това. При Нас той 
е приближен и има прекрасна обител.

26. О, Дауд, сторихме те Ние намест-
ник на земята, затова отсъждай между 
хората правдиво 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.
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27. И не сътворихме Ние небе-
то и земята, и всичко между тях напраз-
но, както си мислят онези, които отри-
чат. Горко на онези, които отричат, от 
Огъня!

28. Нима ще сторим онези, които вяр-
ват и вършат праведни дела, да са като 
сеещите развала по земята? И нима ще 
сторим богобоязливите да са като раз-
пътните?

29. Това е Книга, която низпослахме на 
теб [о, Мухаммед] –  благословена, за да 
размишляват над нейните знамения и за 
да се поучават разумните хора...

30. И на Дауд дарихме Сулайман. Прек-
расен раб! Той винаги се обръщаше към 
Нас.

31. Един следобед му бяха показа-
ни бързоноги коне, чаткащи с копи-
та.

32. И каза: “Заради любовта към 
благата пренебрегнах споменаване-
то на своя Господ, докато [слънце-
то] се скри зад покривалото [на 
нощта].

33. Върнете ги при мен!” И започ-
на да пляска краката и шиите им.

34. Вече изпитахме Сулайман. И 
на неговия престол сложихме [чуж-
до] тяло. После той се разкая.

35. Каза: “Господи мой, опрости 
ме и ми дай власт, с която да не бъде 
удостоен никой след мен! Наистина 
Ти си Даряващия.”

36. И му подчинихме вятъра леко 
да духа според неговата повеля, къ-
дето поиска.

37. И сатаните – едни да строят, 
други да се гмуркат,

38. а трети – вързани в окови...
39. Това е Нашият дар [за теб, о, 

Сулайман], облагодетелствай, или 
се въздържай безмерно!

40. И той при Нас е от приближе-
ните, и има прекрасна обител.

41. И спомни си Нашия раб Айюб. 
Той позова своя Господ: “Сатаната 
ми причини беда и мъчение.”

42. [Аллах каза:] “Тропни с крак! 
И ще имаш [вода] за миене, студена 
за пиене.”

(Айюб, мир нему, се измил с тази вода и 
се избавил едновременно от всички свои 
болести.)
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43. И му дарихме [отново] негово-
то семейство, и още толкова заедно 
с тях –  милост от Нас и поука за ра-
зумните хора.

(След като били разделени, пророкът 
Айюб и неговото семейство се събрали. 
Числеността им се удвоила и ги обгърна-
ло изобилие. Според преданието жената 
на Айюб, мир нему, един ден се провинила 
и Айюб се заклел, че когато оздравее, 
ще й удари сто тояги. Но съпругата му 
проявила грижи и саможертва, затова 
Аллах Всевишния определил стоте 
сламки като символичен жест в изпъл-
нение на клетвата.)

44. “И вземи в длан снопче слам-
ки, и удари с него, и не наруша-
вай клетвата си!” И наистина 
го намерихме търпелив. Прек-
расен раб! Той винаги се обръ-
щаше към Нас.

45. И спомни си Нашите раби 
Ибрахим и Исхак, и Якуб – прите-
жатели на сила и прозорливост!

46. И ги пречистихме, за да си 
спомнят винаги Дома [на отвъдно-
то].

47. И те са при Нас сред добрите 
избраници.

48. И спомни си Исмаил и ал-Ясаа, 
и Зу-л-Кифл! И те са сред добрите.

49. Това е напомняне. За богобояз-
ливите има прекрасна обител –

50. Градините Адн с разтворени за 
тях врати.

51. Облегнати там, пожелават раз-
ни плодове и питиета.

52. И ще има при тях връстнички с 
целомъдрен поглед.

53. “Това ви е обещано за Деня на 
равносметката.

54. Това е Нашето препитание. 
Няма то изчерпване.”

55. Така е! А за престъпилите има 

злощастно завръщане  – 
56. Адът, в който ще горят. И колко 

лош е за постеля той!
57. Така е! И нека вкусят това – вряща 

вода и гной!
58. И други [мъчения] от същия вид.
(Големите грешници в Огъня ще кажат на 

своите последователи:)

59. “Това е тълпа, нахълтала заедно с 
вас. Няма поздрав за тях. Те ще горят в 
Огъня.”

60. Ще отвърнат: “Не, за вас няма позд-
рав. Вие ни навлякохте това. И колко 
лошо е то за обиталище!”

61. Ще кажат: “Господи наш, за онзи, 
който ни навлече това, надбави двойно 
мъчение в Огъня!”
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62. И ще кажат [за вярващите]: “Защо 
не виждаме [сред нас] хора, които смя-
тахме за злосторници?

63. Тогава им се подигравахме или не 
ги забелязвахме.”

64. Такава е истината за свадата между 
обречените на Огъня.

65. Кажи [о, Мухаммед]: “Аз съм само 
предупредител. Няма друг бог освен Ал-
лах, Единосъщия, Покоряващия,

66. Господа на небесата и на земята, и 
на всичко между тях, Всемогъщия, Мно-
гоопрощаващия!”

67. Кажи: “[Коранът –] това е велико 
известие,

68. от което вие се отвръщате.
69. Нямах знание за върховните 

първенци [на небесата], как спорят.
70. Разкрива ми се само, че съм 

явен предупредител.”
71. Твоят Господ каза на ангелите: 

“Ще сътворя Аз човек от глина.
72. И когато го завърша, и му вдъх-

на от Своя дух, паднете ничком пред 
него в поклон доземи!”

73. И се поклониха ангелите всич-
ки вкупом

74. освен Иблис. Той се възгордя и 
стана един от отричащите.

75. Каза [Аллах]: “О, Иблис, какво 
ти попречи да се поклониш на оно-
ва, което сътворих със Своята 
Ръка? Възгордя ли се, или си висо-
копоставен?”

76. Каза: “Аз съм по-добър от него. 
Мен Ти сътвори от огън, а него сът-
вори от глина.”

77. Каза: “Тогава вън от Рая! Ти си 
прокуден.

78. И над теб ще тегне Моето прок-
лятие до Съдния ден.”

79. Каза: “Господи, дай ми отсроч-
ка до Деня, когато ще бъдат възкре-
сени!”

80. Каза: “Ти си сред отсрочените
81. до определения Ден.”
82. Каза [Иблис]: “Кълна се в Тво-

ето могъщество, аз непременно ще 
ги изкушавам всички

83. освен Твоите предани раби сред 
тях.”
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84. Каза [Аллах]: “Правда е, само 
правдата казвам 

85. непременно ще напълня Ада с 
теб и всички от тях, които те пос-
ледват.”

86. Кажи [о, Мухаммед]: “Не моля 
от вас отплата за това и не съм от 
онези, които добавят от себе си.”

87. Това е само Напомняне за све-
товете.

88. След време ще узнаете вестите 
в него.

39.
СУРА АЗ-ЗУМАР 

(ТЪЛПИТЕ)
Меканска с изключение на знамения 52, 
53 и 54, които са медински. Съдържа 75 

знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Низпославането на Книгата е от 

Аллах, Всемогъщия, Всемъдрия.

2. На теб низпослахме Книгата 
правдиво. На Аллах служи, предан 
Нему в религията!

3. Единствено Аллах е достоен за 
чистата религия. А които приемат 
покровители вместо Него, казват: 
“Служим на тях само за да ни приб-
лижават още повече до Аллах.” Ал-
лах ще отсъди между тях в онова, за 
което са били в разногласие. Наис-
тина Аллах не напътва никой лъ-
жец, неблагодарник.

4. Ако Аллах искаше да се сдобие 
със син, Той щеше да избере от 
Своите творения което пожелае. 

Всечист е! Той е Аллах, Единосъщия, 
Покоряващия!

5. Сътвори Той небесата и земята с 
мъдрост. Той заставя нощта да следва 
деня и заставя деня да следва нощта. И 
подчини Той слънцето и луната, всяко 
да се движи до определен срок. Той е 
Всемогъщия, Многоопрощаващия.

38. СУРА САД

457



6. Той ви сътвори от един човек. 
После от него създаде съпругата му. И 
ви даде осем чифта от добитъка. И ви 
сътворява Той в коремите на майките ви 
– творение подир творение в три тъмни-
ни. Това е Аллах, вашият Господ! Него-
ва е властта. Няма друг Бог освен Него! 
Как тогава бивате отклонявани?

(Аллах Всевишния е сътворил Адам, от него 
– съпругата му, а чрез тях – човечеството. 
Сътворените осем двойки – мъжки и женски 
животни – са камилата, кравата, овцата и ко-
зата. Трите мрака са утробата, матката и 
обвивката на плода. Под прехода от творение 
към творение се разбират спермата, съсире-
кът кръв, късчето плът, костите и зароди-
шът, които представят етапите на развитие 

на човешкия ембрион в майчината утро-
ба.)

7. Ако Го отричате, Аллах не се 
нуждае от вас. И не приема Той от-
рицанието у Своите раби. А да сте 
признателни, това приема Той за 
вас. Никой прегрешил не ще понесе 
греха на друг. После при вашия Гос-
под е завръщането ви и Той ще ви 
извести какво сте вършили. Той 
знае съкровеното в сърцата.

8. А когато беда сполети човек, 
той зове своя Господ, покайвайки се 
пред Него. А когато го дари от Сво-
ята благодат, забравя той за какво 
Го е зовял по-рано и сторва на Ал-
лах подобия, за да отклонява от Не-
говия път. Кажи: “Понаслаждавай 
се малко на отрицанието си! Ти си 
от обречените на Огъня.”

9. Нима [такъв е като] онзи, който 
се моли в часовете на нощта изпра-
вен и кланящ се доземи в суджуд, и 
се опасява за отвъдния живот, и се 
надява на милост от своя Господ? 
Кажи: “Нима са равни онези, които 
знаят, и онези, които не знаят? Поу-
чават се само разумните хора.”

10. Кажи [о, Мухаммед]: “О, Мои 
вярващи раби, бойте се от своя Гос-
под! За онези, които вършат добро 
в този живот, ще има добрина. Зе-
мята на Аллах е обширна. На тър-
пеливите непременно се изплаща 
безмерна отплата.”

39. СУРА АЗ-ЗУМАР 

458



11. Кажи: “Повелено ми бе да слу-
жа на Аллах, предан Нему във вяра-
та.

12. И ми бе повелено да бъда пър-
вият Нему отдаден.”

13. Кажи: “Страх ме е, ако се въз-
противя на своя Господ, от мъчение 
във велик Ден.”

14. Кажи: “На Аллах служа, пре-
дан Нему в своята религия.

15. А вие служете на каквото же-
лаете вместо на Него!” Кажи: “Гу-
бещите са онези, които ще погубят 
себе си и своите семейства в Деня 
на възкресението. Да, това е явната 
загуба!”

16. Над себе си ще имат слоеве от 
Огъня, и под себе си  – слоеве. С 
това Аллах заплашва Своите раби: 
“О, раби Мои, бойте се от Мен!”

17. А които отказват да служат на 
идолите и се разкайват пред Аллах, 
за тях е благата вест. И благовести 
Моите раби,

18. които слушат Словото и след-
ват най-хубавото от него! Тези са, 
които Аллах е напътил и тези са ра-
зумните хора.

19. Нима [ти можеш да напътиш] 
онзи, спрямо когото се сбъдне Сло-
вото за мъчението? И нима ти [о, 
Мухаммед] ще спасиш онзи, който 
е в Огъня?

20. А онези, които се боят от своя 
Господ, ще имат въздигнати обита-
лища, изградени върху други обита-
лища, реки под тях ще текат. Обе-

щано е от Аллах! Аллах не нарушава 
обещанието.

21. Нима не виждаш [о, човеко], че Ал-
лах изсипва вода от небето и я влива в 
потоци под земята, после чрез нея вади 
посеви от различни видове. После те из-
съхват и ги виждаш пожълтели, после 
ги превръща в съчки. В това има напом-
няне за разумните хора.
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22. И нима [коравосърдечният е 
като] онзи, чиято гръд Аллах е разтво-
рил за Исляма и е получил светлина от 
своя Господ? Горко на коравосърдечни-
те за напомнянето на Аллах! Тези са в 
явна заблуда.

23. Аллах низпосла най-прекрасното 
Слово в Книга със сходни, повтарящи се 
части. Настръхва от него кожата на оне-
зи, които се страхуват от своя Господ, 
после кожата и сърцата им се смекчават 
при споменаването на Аллах. Това е на-
пътствието на Аллах. Напътва с него 
Той когото пожелае. А когото Аллах 
остави в заблуда, никой не ще го напъ-
ти.

24. А нима онзи, който с лице се 
брани от най-лошото мъчение в 
Деня на възкресението, [е като онзи 
в Рая]? И ще се каже на угнетители-
те: “Вкусете онова, което сте при-
добили!”

25. И онези преди тях мислеха, че е 
лъжа, и мъчението ги връхлетя, от-
където не им е било хрумвало.

26. И Аллах ги накара да вкусят 
позора в долния живот, а мъчението 
в отвъдния е още по-голямо, ако 
знаят.

27. И дадохме в този Коран всякак-
ви примери на хората, за да се поу-
чат – 

28. Коран на арабски без изопача-
вания в него, за да се побоят!

29. Аллах дава пример за човек с 
[много] господари, каращи се по-
между си, и човек, подчинен само 
на един мъж. Нима двамата са рав-
ни? Слава на Аллах! Ала повечето 
от тях не знаят.

30. И ти ще умреш [о, Мухаммед], 
и те ще умрат.

31. После в Деня на възкресението 
пред вашия Господ ще се оспорва-
те.
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32. А кой е по-голям угнетител 
от онзи, който лъже за Аллах и 
взима за лъжа истината, щом 
тя му се яви? Нима в Ада няма 
място за отричащите?

33. А онзи, който донесе истината 
и я потвърди, тези са богобоязливи-
те.

34. Те ще имат при своя Господ, 
каквото пожелаят. Такава е награ-
дата за добротворстващите,

35. за да ги избави Аллах и от най-
лошите им деяния, и да им въздаде 
тяхната отплата според най-добри-
те им дела.

36. Нима Аллах не е достатъчен за 
Своя раб? И заплашват теб с други 
освен Него. Но когото Аллах оста-
ви в заблуда, никой не ще го напъ-
ти.

(Съдружаващите казвали на Пророка: 
“Не осквернявай нашите божества, за-
щото ще те поразят.” Когато Пророка, 
мир нему, изпратил Халид ибн ал-Уалид 
да разруши идола, наречен ал-Узза, пази-
телите му рекли: “Погледни, той е разг-
невен, внимавай да не ти се случи нещо!” 
Но Халид счупил носа на идола и така се 
разбрало, че заплахите им били голослов-
ни.)

37. И когото Аллах напътва, никой 
не ще го заблуди. Нима Аллах не е 
всемогъщ, въздаващ отмъщение?

38. И ако ги попиташ кой е сътво-
рил небесата и земята, непременно 
ще кажат: “Аллах!” Кажи: “Видях-
те ли? Ако Аллах поиска да ми при-
чини беда, нима онези, които зовете 
вместо Аллах, могат да премахнат 

Неговата беда? Или ако поиска Той да 
ми дари милост, нима те ще възпрат Не-
говата милост?” Кажи: “Достатъчен ми 
е Аллах! На него се уповават уповава-
щите се.”

39. Кажи: “О, народе мой, работете 
според своите възможности, и аз ще ра-
ботя, и скоро ще узнаете

40. при кого ще дойде позорящо го мъ-
чение и кого ще сполети постоянно мъ-
чение!”
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41. На теб [о, Мухаммед] Ние 
низпослахме правдиво Книгата за хора-
та. И който се напъти, то е за самия него, 
а който се заблуди, само в свой ущърб 
се заблуждава. Ти не си над тях блюсти-
тел.

42. Аллах прибира душите по време на 
смъртта, а на онези, които все още не са 
мъртви – в съня им. Задържа Той душа-
та на онзи, комуто е отсъдил да умре и 
връща другата до определен срок. В това 
има знамения за хора мислещи.

(В мига на смъртта връзката между душата 
и тялото се прекъсва напълно. Отделянето на 
душата от тялото в съня е привидно. Дейст-
вителното и привидното отделяне на душата 

от тялото при смъртта и в съня е дока-
зателство, че Аллах има силата да носи и 
живот, и смърт, и че Той притежава спо-
собността да възкресява и след смърт-
та.)

43. Или [отричащите] се сдобиха 
със застъпници вместо Аллах? 
Кажи: “Нима дори ако не владеят 
нищо и не проумяват?”

44. Кажи: “На Аллах принадлежи 
застъпничеството изцяло. Негово е 
царството на небесата и на земята. 
После при Него ще бъдете върна-
ти.”

45. И щом бива споменаван единс-
твено Аллах, сърцата на онези, кои-
то не вярват в отвъдния живот, се 
отвращават, а щом биват спомена-
вани други [богове] освен Него, те 
се радват.

46. Кажи: “О, Аллах, Творецо на 
небесата и на земята, знаещ и скри-
тото, и явното, Ти ще отсъдиш меж-
ду Своите раби в онова, по което са 
били в разногласие.”

47. И дори да притежаваха всичко 
на земята, а и още толкова отгоре, 
угнетителите биха го дали за откуп 
от суровото мъчение в Деня на въз-
кресението. И Аллах ще им покаже, 
каквото не са допускали.

(Угнетителите ще изпитат Божия гняв 
и Божието наказание, защото са изключ-
вали неговото съществуване и са забра-
вили за него.)
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48. И ще им се явят лошите пос-
ледствия на онова, което са придо-
били, и ще ги обгради онова, което 
са подигравали.

49. И щом беда сполети човек, той 
Нас зове. После, щом му дарим от 
Нашата благодат, казва: “Това ми 
бе дарено само заради моето зна-
ние.” Ала не, то е изпитание. Но по-
вечето от тях не знаят.

50. Казваха го вече и онези преди 
тях. И не ги избави онова, което са 
придобили.

51. И ги поразиха лошите последс-
твия на онова, което са придобили. 
И угнетителите сред тези ще ги по-
разят лошите последствия на онова, 
което са придобили, и не ще могат 
нищо да предотвратят.

52. Нима не знаят, че Аллах увели-
чава препитанието комуто пожелае, 
и Той го намалява. В това има зна-
мения за хора вярващи.

53. Кажи: “О, раби Мои, които 
престъпвате в ущърб на себе си, не 
губете надежда за милостта на Ал-
лах! Аллах опрощава всичките гре-
хове [щом се покаете]. Той е Опро-
щаващия, Милосърдния.

54. И се обърнете към своя Господ, 
и Му се отдайте, преди мъчението 
да дойде при вас, защото после не 
ще ви се помогне.

55. И следвайте Най-прекрасното, 
което ви бе низпослано от вашия 
Господ, преди мъчението да дойде 
при вас внезапно, без да усетите!”

56. Някой ще каже: “О, горко ми, че не-
хаех за подчинението пред Аллах и че 
бях от присмиващите се!”
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57. Или ще каже: “Ако ме бе на-
пътил Аллах, щях да съм от богобоязли-
вите.”

58. Или ще каже, когато види мъчение-
то: “Ако можех да се върна [на земята], 
щях да съм от добротворстващите.”

59. Не, вече дойдоха при теб Моите 
знамения, а ти ги взе за лъжа и се въз-
гордя, и бе от отричащите.

60. В Деня на възкресението ще видиш 
онези, които лъжеха за Аллах, с почер-
нели лица. Нима в Ада няма място за 
горделивите?

(Под лъжи за Аллах се разбира да Му се при-
писват съдружници и потомство, и да се отри-

чат Неговите качества.)

61. И ще спаси Аллах богобоязли-
вите с тяхното избавление [в Рая]. 
Не ще ги докосне злото и не ще 
скърбят.

62. Аллах е творец на всяко нещо и 
Той на всяко нещо е блюстител.

63. Негови са ключовете на небе-
сата и на земята. А които отричат 
знаменията на Аллах, те са губещи-
те.

(Изразът “ключовете на небесата и на 
земята” илюстрира абсолютното могъ-
щество и господство на Аллах, както и 
закрилата от Него.)

64. Кажи: “Нима на друг, а не на 
Аллах, ми повелявате да служа, о, 
невежи?”

65. И вече се разкри на теб и на 
онези преди теб: “Ако съдружиш с 
Аллах, твоето дело пропада и ще 
бъдеш от губещите.

66. Служи единствено на Аллах и 
бъди от признателните!”

67. И не оцениха те Аллах с истин-
ското Му величие. Земята –  цялата 
– ще бъде в Неговата Длан в Деня 
на възкресението, а небесата ще са 
сгънати в Десницата Му. Всечист е 
Той, превисоко е над онова, с което 
Го съдружават!

(Абу Хурайра, Аллах да е доволен от 
него, предава следното:“Чух Пратеника 
на Аллах, Аллах да го благослови и с мир 
да го дари, да казва: “Аллах ще сграбчи 
земята [в Своята Длан] и ще сгъне небе-
то в Десницата Си, после ще каже: “Аз 
съм Царят, къде са царете на земята?”)

39. СУРА АЗ-ЗУМАР 

464



68. 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!

69. И ще засияе земята със светли-
ната на своя Господ. И ще бъде по-
ложена книгата [на делата], и ще 
бъдат доведени пророците и свиде-
телите, и ще се отсъди между хора-
та справедливо, и не ще бъдат угне-
тени.

70. И напълно ще се въздаде на 
всеки за онова, което е вършил. 
Най-добре Той знае техните дела.

71. И на тълпи ще бъдат подкарани 
към Ада онези, които са отричали. 
Когато стигнат там, вратите му ще 
се разтворят. И неговите пазители 
ще им кажат: “Нима не дойдоха при 
вас пратеници измежду ви, за да ви 
четат знаменията на вашия Господ 
и да ви предупредят за вашата сре-
ща в този Ден?” Ще кажат: “Да!” 
Ала словото за мъчението ще се из-
пълни спрямо отричащите.

72. Ще се каже: “Влезте през вра-
тите на Ада, тук ще векувате!” И 
колко лошо е обиталището на гор-
деливите!

73. А богобоязливите ще бъдат по-
ведени към Рая на групи. Щом стиг-
нат там, вратите му ще се разтво-
рят. И неговите пазители ще кажат: 
“Мир вам! Бяхте праведни, затова 
влезте, тук ще векувате!”

74. А те ще кажат: “Слава на Ал-

лах, Който изпълни към нас Своето обе-
щание и ни остави в наследство тази 
земя, в Рая да се настаним, където поже-
лаем.” И колко прекрасна е отплатата за 
дейните!
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7 5 . И ще видиш ангелите, обградили 
Трона, прославящи с възхвала своя Гос-
под. И ще се отсъди между творенията 
справедливо, и ще се каже: “Слава на 
Аллах, Господа на световете!”

40.
СУРА ГАФИР 

(ОПРОЩАВАЩИЯ)
Меканска с изключение на знамения 56 и 57, 
които са медински. Съдържа 85 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Ха. Мим.

2. Низпославането на Книгата е от Ал-
лах, Всемогъщия, Всезнаещия,

3. Опрощаващия греха и Приема-
щия покаянието, Строгия в нака-
занието, Владетеля на благодатта. 
Няма друг Бог освен Него. При 
Него е завръщането.

4. Само онези, които отричат, 
спорят за знаменията на Аллах. 
И да не те мами оживлението им 
по земята!
(Оживлението на отричащите се 

тълкува като спокойните им и безо-
пасни пътувания за търговия и изгодни 

печалби, превъзходството, което са си 
осигурили на земята, и че Аллах Всевиш-
ния им е дал отсрочка за това.)

5. Преди тях и народът на Нух, и 
общностите след него мислеха, че е 
лъжа, и всяка общност кроеше да 
премахне своя пратеник, и спореха 
с празнословие, за да унищожат с 
него правдата. Затова Аз ги сграб-
чих и какво бе Моето наказание!

(“Преди тях” – и преди жителите на 
Мека е имало неверници. Налице са опус-
тошените домове и следите от трагеди-
ята на тези народи вследствие на тяхно-
то неверие.)

6. Така се изпълни словото на твоя 
Господ спрямо онези, които отрича-
ха. Те са обречените на Огъня.

7. Онези [ангели], които носят 
Трона, и онези, които са около него, 
прославят с възхвала своя Господ и 
вярват в Него, и молят опрощение 
за вярващите: “Господи наш, Ти об-
гръщаш всяко нещо с Твоята ми-
лост и знание. Опрости онези, кои-
то се покаят и следват Твоя път, и 
ги опази от мъчението на Ада!
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8. Господи наш, и въведи ги в Гра-
дините Адн, които си обещал на тях 
и на праведниците сред бащите им и 
съпругите им, и потомците им! Ти 
си Всемогъщия, Всемъдрия.

9. И опази ги от злините! И когото 
опазиш от злините в този Ден, него 
си помилвал. Това е великото спа-
сение.”

10. На онези, които са отричали, 
ще се прогласи: “Гневът на Аллах 
към вас е по-голям от вашия гняв 
към самите вас, защото бяхте позо-
вани към вярата, а вие я отрекох-
те.”

11. Ще кажат: “Господи наш, Ти ни 
умъртви два пъти и ни съживи два 
пъти. И признаваме своите грехове. 
Няма ли път за спасение?”

(Първата смърт е състоянието на чо-
века във вид на семенна течност или 
това, което го предхожда. С раждането 
започва първият живот, който завършва 
с втората смърт. Възкресението в от-
въдния свят е вторият живот. Пътят за 
излизане от Огъня, за който отричащи-
те питат, е начин да се освободят от 
Ада, да се подчинят на Аллах или повтор-
но да бъдат върнати на земята.)

12. Това е, защото като бе позова-
ван единствено Аллах, вие отричах-
те, а като се съдружаваше с Него, 
повярвахте. А отсъждането е на 
Аллах, Всевишния, Всевеликия.

13. Той е, Който ви показва Своите 
знамения и спуска за вас препита-
ние от небето. Но се поучава само 
онзи, който се покайва.

(“... препитание от небето” – т.е. дъжд, 
който носи препитание.)

14. Зовете Аллах, предани Нему в ре-
лигията, дори отричащите да възнена-
виждат това.

15. Най-въздигнатия, Владетеля на Тро-
на! По Своя повеля Той праща Духа 
[Джибрил] на когото пожелае от Своите 
раби, за да предупреди за Деня на среща-
та 

16. Деня, в който ще се покажат и нищо 
от тях не ще бъде скрито от Аллах. На 
кого е Днес властта? – На Аллах, Едино-
същия, Покоряващия.
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17. Днес ще се въздаде на всяка душа за 
онова, което е придобила. Няма Днес уг-
нетяване. Аллах бързо прави равносмет-
ка.

18. И предупреди ги ти за наближава-
щия Ден, когато, спотаили ужас, сърца-
та ще са в гърлата! За угнетителите не 
ще има нито приятел, нито застъпник, 
който да бъде послушан.

19. Знае Той скришните погледи и оно-
ва, което сърцата спотайват.

20. Аллах отсъжда справедливо, а оне-
зи, които [съдружаващите] зоват вместо 
Него, нищо не отсъждат. Аллах е Все-
чуващия, Всезрящия.

21. И не ходят ли по земята, та да 
видят какъв бе краят на онези преди 
тях? Бяха по-силни от тях и с пове-
че следи по земята. Но Аллах ги 
сграбчи заради греховете им и ня-
маше кой да ги защити от Аллах.

22. Това е, защото техните прате-
ници им донасяха ясните знаци, а те 
не повярваха и затова Аллах ги 
сграбчи. Той е всесилен, суров в на-
казанието.

23. И Муса изпратихме с Нашите 
знамения и с явен довод

24. при Фараона и Хаман, и Карун, 
и казаха те: “Магьосник-измам-
ник!”

25. И когато им донесе той правда-
та от Нас, казаха: “Убийте синовете 
на онези, които му повярваха, и по-
щадете жените им!” Но коварство-
то на отричащите винаги е напраз-
но.
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26. И каза Фараонът: “Оставете ме 
да убия Муса и нека зове своя Гос-
под! Страхувам се да не промени 
вашата вяра или да не посее развала 
по земята.”

27. И каза Муса: “Опазил ме моят 
Господ и вашият Господ от всеки 
горделивец, който не вярва в Деня 
на равносметката.”

28. Един вярващ мъж от рода на 
Фараона, който скриваше своята 
вяра, каза: “Нима ще убиете човек, 
защото казва: “Моят Господ е Ал-
лах”, когато ви е донесъл ясните 
знаци от вашия Господ? Ако е лъ-
жец, в негов ущърб е лъжата му. Но 
ако говори истината, ще ви сполети 
нещо от онова, с което ви заплашва. 
Аллах не напътва никой престъп-
ващ, измамник.

29. 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.”

30. И рече онзи, който вярва: “О, 
народе мой, страхувам се за вас от 
ден като деня на съюзените [в гре-
ха]  – 

31. като обичая спрямо народа на 
Нух и Ад, и Самуд, и онези след тях. 
А Аллах не желае гнет за рабите.

32. О, народе мой, страхувам се за 
вас от Деня на призива – 

33. Деня, в който ще обърнете гръб 

в бягство и никой не ще ви защити от 
Аллах. А когото Аллах остави в заблу-
да, няма за него водител.”
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34. И Юсуф преди ви донесе яс-
ните знаци, но продължихте да се съм-
нявате в онова, което ви е донесъл. Ко-
гато умря, казахте: “Аллах не ще 
проводи след него пратеник.” Така Ал-
лах оставя в заблуда всеки престъпващ, 
съмняващ се – 

35. които оспорват знаменията на Ал-
лах, без да са получили довод – огромен 
е гневът [към тях] на Аллах и на вярва-
щите. Така Аллах запечатва сърцето на 
всеки горделив, надменен.

36. И каза Фараонът: “О, Хаман, пост-
рой ми кула, за да достигна пътищата 

37. пътищата на небесата, дано зърна 

бога на Муса! Но аз мисля, че е лъ-
жец.” Така бе разкрасено за Фарао-
на лошото му деяние и бе отклонен 
от пътя. Коварството на Фараона 
винаги бе напразно.

38. И каза онзи, който повярва: “О, 
народе мой, следвайте ме, аз ще ви 
насоча по правия път!

39. О, народе мой, този, долният 
живот, е само [кратко] наслажде-
ние, а отвъдният е Домът на веч-
ността!

40. Който върши зло, ще му се въз-
даде само колкото него. А който 
върши праведно дело, мъж или 
жена, и е вярващ, тези ще влязат в 
Рая и ще бъдат наградени там без-
мерно.
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41. И о, народе мой, как аз ви 
зова към спасението, а вие ме 
зовете към Огъня?

42. Вие ме зовете да отричам Ал-
лах и да съдружавам с Него онова, 
за което нямам знание, а аз ви зова 
към Всемогъщия, Многоопрощава-
щия.

43. Без съмнение, за онова, към ко-
ето ме зовете, няма зов нито в дол-
ния живот, нито в отвъдния, и на-
шето завръщане е при Аллах, а 
престъпващите са обречените на 
Огъня.

44. И ще си припомните какво ви 
казвам. Аз поверявам своето дело 
на Аллах. Всезрящ е Аллах за раби-
те.”

45. И го опази Аллах от злините, 
които те замисляха. И злото мъче-
ние обгради рода на Фараона. 

46. В огъня ще бъдат слагани и 
сутрин, и вечер. А в Деня, когато 
настъпи Часът: “Въведете хората 
на Фараона в най-суровото мъче-
ние!”

(Злото мъчение, споменато в знамение 
45, е удавянето на войската на Фараона. 
В гроба те също са подлагани на мъчение 
сутрин и вечер. А в Съдния ден ги очаква 
най-голямото възмездие.)

47. И тогава ще се препират в Огъ-
ня, и слабите ще кажат на онези, 
които са се големеели: “Ние ви 
следвахме. Ще отмахнете ли от нас 
поне част от Огъня?”

48. Онези, които са се големеели, 
ще кажат: “Ние всички сме в него. 

Аллах отсъди вече между рабите.”

49. И онези, които са в Огъня, ще ка-
жат на пазителите на Ада: “Позовете 
своя Господ да ни облекчи поне за ден 
мъчението!”
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50. Ще кажат: “Не дойдоха ли 
при вас вашите пратеници с ясните зна-
ци?” Ще кажат: “Да!” Ще кажат [пази-
телите]: “Зовете тогава!” Но зовът на 
отричащите е само напразно.

51. Ние подкрепяме Своите пратеници 
и вярващите в долния живот и в Деня, 
когато свидетелите ще се изправят,

52. в Деня, когато на угнетителите не 
ще помогне оправданието им. Над тях е 
проклятието и за тях е Лошото обитали-
ще.

53. И дадохме на Муса напътствието. И 
оставихме в наследство на синовете на 
Исраил Писанието – 

54. напътствие и напомняне за ра-
зумните хора.

55. Затова бъди търпелив и ти [о, 
Мухаммед]! Обещанието на Аллах 
е правда. Моли опрощение за своя 
грях! И прославяй с възхвала своя 
Господ привечер и в зори!

56. Онези, които спорят за знаме-
нията на Аллах, без да са получили 
довод, имат в сърцата си само вели-
чие, което не ще достигнат. Затова 
при Аллах търси убежище! Той е 
Всечуващия, Всезрящия.

57. Сътворяването на небесата и на 
земята е по-велико от сътворяване-
то на хората. Ала повечето хора не 
знаят.

58. И не са равни слепецът и зря-
щият, нито онези, които вярват и 
вършат праведни дела – със злос-
торника. Малко се поучавате.
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59. Часът непременно ще дойде. 
Няма съмнение в него. Ала повече-
то хора не вярват.

60. И каза вашият Господ: “Зовете 
Ме, и Аз ще ви откликна! Онези, 
които от високомерие не Ми слу-
жат, ще влязат в Ада унизени!”

61. Аллах е, Който стори за вас 
нощта, за да почивате в нея, и деня 
– светъл. Аллах е носител на благо-
дат за хората. Ала повечето хора са 
непризнателни.

62. Това е Аллах, вашият Господ, 
Творецът на всяко нещо. Няма друг 
Бог освен Него. Как тогава бивате 
подлъгвани!

63. Така се подлъгват онези, които 
отхвърлят знаменията на Аллах.

64. Аллах е, Който стори за вас от 
земята обиталище, и от небето – 
свод, и ви даде образ, и направи об-
раза ви превъзходен, и ви дава пре-
питание от благата. Това е Аллах, 
вашият Господ. Благословен е Ал-
лах, Господа на световете!

65. Той е Вечноживия. Няма друг 
Бог освен Него, затова Него зовете, 
предани Нему в религията! Слава 
на Аллах, Господа на световете!

66. Кажи: “Забранено ми бе да слу-
жа на онези, които вие зовете вмес-
то Аллах, след като при мен дойдо-
ха ясните знаци от моя Господ. И 
ми бе повелено да се отдам на Гос-
пода на световете.”
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67. Той е, Който ви сътвори от 
пръст, после – от частица сперма, после 
– от съсирек, после ви изважда – деца, 
после [ви оставя] да стигнете зрелостта 
си, после – да остареете, но някои от вас 
умират преди това. И [ви оставя Той] да 
стигнете определен срок, за да проумее-
те.

(След като се посочва, че първият човек 
Адам, мир нему, е бил създаден от пръст, в 
знамението се описват различните фази в раз-
витието на човека от майчината утроба до 
старостта.)

68. Той е, Който отрежда и живота, и 
смъртта. И щом отсъди нещо, му казва 
само: “Бъди!” И то става.

69. Нима не виждаш онези, които 
спорят за знаменията на Аллах? Как 
биват отклонявани!

70. Онези, които взимат за лъжа 
Книгата и онова, с което изпратих-
ме Своите пратеници... Но ще узна-
ят,

71. когато оковите и веригите ще 
са на врата им. Ще бъдат влачени

72. към врящата вода, после в Огъ-
ня ще бъдат горени.

73. После ще им се каже: “Къде са 
онези, на които служехте

74. вместо на Аллах?” Ще кажат: 
“Те ни напуснаха. Да, онова, което 
зовяхме преди, бе нищо.” Така Ал-
лах оставя отричащите в заблуда.

75. Това е, защото на земята сте се 
радвали незаслужено и защото сте 
ликували.

76. Влезте през вратите на Ада – 
там ще векувате! И колко лошо е 
обиталището на горделивите!

77. Затова бъди търпелив [о, Му-
хаммед]! Обещанието на Аллах е 
правда. И да ти покажем част от 
онова, което им обещаваме, или да 
те приберем, те при Нас ще бъдат 
върнати.
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78. Преди теб изпратихме и други 
пратеници  – за някои ти разказах-
ме, а за други не сме ти разказали. 
Никой пратеник не идва със знаме-
ние без позволението на Аллах. А 
щом дойде повелята на Аллах, ще 
се отсъди правдиво и тогава измам-
ниците ще понесат загуба.

79. Аллах е, Който създаде за вас 
добитъка – някои да яздите, с други 
да се храните,

80. и за да имате полза от тях, и за 
да удовлетворявате желания в сър-
цата си. Върху тях и върху кораби-
те бивате пренасяни.

81. И ви показва Той Своите зна-
мения. Кои от знаменията на Аллах 
ще отхвърлите?

82. Не ходят ли по земята, да видят 
какъв бе краят на онези преди тях? 
Те бяха по-многобройни и по-силни 
от тях, и с повече следи по земята. 
Ала не ги избави онова, което са 
придобили.

83. И когато пратениците им дона-
сяха ясните знаци, те ликуваха със 
своето знание и тогава ги обгражда-
ше онова, на което са се присмива-
ли.

84. И когато виждаха Нашето на-
казание, говореха: “Повярвахме в 
Аллах, единствено в Него, и отри-
чаме онова, с което сме Го съдру-
жавали.”

85. Но не им бе от полза вярата им, 
когато виждаха Нашето наказание. 
Такъв бе обичаят на Аллах спрямо 

Неговите раби и преди. Тогава отрича-
щите губеха.
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41. СУРА ФУССИЛАТ 
 (РАЗЯСНЕНИТЕ)

Мединска. Съдържа 54 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Ха. Мим.
2. Низпослание от Всемилостивия, Ми-

лосърдния – 
3. Книга с разяснени знамения – Коран 

на арабски за хора разбиращи – 
4. благовестител и предупредител. Но 

повечето от тях се отвръщат и не се 
вслушват.

5. И казват: “Сърцата ни имат броня 
срещу онова, към което ни зовеш, и в 
ушите ни има глухота. Между нас и теб 

има преграда. Затова работи! И 
ние ще работим.”

6. Кажи [о, Мухаммед]: “Аз съм 
само човек като вас. Разкрито ми 
бе, че вашият Бог е единствени-
ят Бог. Затова към Него се об-
ръщайте и Го молете за опро-

щение! Горко на 
съдружаващите,

(Знамението е низпослано в отговор на 
неверниците, които твърдят, че между 
тях и Пророка има преграда. Той не е 
нито ангел, нито бог, така че не би тряб-
вало да има бариера между него и слуша-
телите му. Но той е избран, за да им пре-
даде послание за истината и надеждата. 
Хората трябва да приемат истината за 
Божието единосъщие и като се разкаят, 
да получат Божията милост и опроще-
ние. Онези, които приписват на единст-
вения Бог съдружници и не вярват в от-
въдния живот, са лишени от благодат.)

7. които не дават милостинята за-
кат и отвъдния живот отричат.

8. А за онези, които вярват и вър-
шат праведни дела, ще има безспир-
на отплата.”

9. Кажи: “Нима наистина отричате 
Онзи, Който сътвори земята в два 
дни и сторвате Нему подобия? Той е 
Господа на световете.”

10. И стори по нея непоклатими 
планини, и я благослови, и разпре-
дели там препитанието й точно в че-
тири дни поравно за търсещите...

11. После се насочи към [сътворя-
ването на] небето, а то бе дим, и 
каза на него и на земята: “Покорете 
се доброволно или по принуда!” Ка-
заха: “Покоряваме се доброволно.”

(Аллах повелява на земята и небето вся-
ко от тях да изпълнява възложените му 
функции, както подобава.)
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12. И ги направи седем небеса в два 
дни, и отреди Той на всяко небе де-
лото му. И украсихме най-ниското 
небе със светилници, и за опазване. 
Така е отредил Всемогъщия, Всез-
наещия.

13. А ако се отвърнат, кажи: “Пре-
дупреждавам ви с мълния, подобна 
на мълнията за адитите и самудяни-
те.”

14. Пратениците дойдоха при тях и 
отпред, и отзад: “Не служете на 
друг освен на Аллах!” Казаха: “Ако 
нашият Господ бе пожелал, щеше 
да спусне ангели. Ние не вярваме в 
това, с което сте изпратени.”

15. А адитите се възгордяха на зе-
мята без право и казваха: “Кой е по-
силен от нас?” Нима не видяха, че 
Аллах, Който ги е сътворил, е по-
силен от тях? Така те отхвърляха 
Нашите знамения.

16. И затова изпратихме срещу им 
леден вихър в злополучни дни, за да 
ги накараме да вкусят мъчението на 
позора в долния живот. А мъчение-
то в отвъдния е още по-позорно и не 
ще им се помогне.

17. И самудяните напътихме, но те 
предпочетоха слепотата пред на-
пътствието. Тогава ги обхвана мъл-
нията на унизителното мъчение за-
ради онова, което са придобили.

18. И спасихме онези, които повяр-
ваха и бяха богобоязливи.

19. В Деня, когато враговете на 
Аллах бъдат насъбрани за Огъня, 

те ще бъдат строени в редици.

20. Когато стигнат там, и слухът, и зре-
нието, и кожата им ще свидетелстват 
против тях за онова, което са вършили.
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21. И ще кажат на кожата си: 
“Защо засвидетелства против нас?” Ще 
каже: “Накара ме да говоря Аллах, Кой-
то кара всяко нещо да проговори. Той ви 
сътвори първия път и при Него е завръ-
щането ви.”

22. И не се опасявахте, че и слухът, и 
зрението, и кожата ви ще свидетелстват 
за вас, а предполагахте, че Аллах не ще 
узнае много от онова, което правите.

23. Тази ваша догадка, която допусках-
те за своя Господ, ви донесе гибел и така 
се озовахте сред губещите.

24. Дори да търпят, обиталището им е 
Огънят. И дори да молят милост, не ще 

получат милост.

25. И им отредихме приятели, кои-
то им разкрасяваха всичко пред тях 
и всичко зад тях. И така се сбъдна и 
спрямо тях словото [за мъчението], 
както и за предишни общности от 
джинове и хора. Несъмнено те са 
губещи.

(Това, което лошите приятели разкра-
сяват пред отричащите, са земните дела, 
защото виждат в тях само онази страна, 
която е удобна за извличане на матери-
ална полза и плътски наслади, и възжела-
ват единствено нея. А делата за пости-
гане на отвъдния живот захвърлят зад 
гърба си. Лошите приятели внушават, че 
отричането на Възкресението и Съдния 
ден носи покой.)

26. И казваха онези, които отри-
чат: “Не слушайте този Коран и 
вдигайте глъчка там, [където го че-
тат] за да надвиете вие!”

27. Непременно ще накараме оне-
зи, които отричат, да вкусят сурово 
мъчение и непременно ще им възда-
дем според най-лошото, което са 
вършели.

28. Това е възмездието за врагове-
те на Аллах – Огънят – Вечният дом 
за тях – възмездие, защото са отх-
върляли Нашите знамения!

29. И ще кажат онези, които отри-
чат: “Господи наш, посочи ни онези 
от джиновете и хората, които ни 
заблудиха, да ги стъпчем под крака-
та си, та да бъдат най-отдолу [в 
Ада]!”
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30. При онези, които казват: “Ал-
лах е нашият Господ!” и следват 
правия път, ангелите ще слязат: “Не 
се страхувайте и не скърбете! И се 
радвайте на Рая, който ви е обе-
щан!

31. Ние сме вашите ближни и в 
долния живот, и в отвъдния. Ще 
имате там, каквото пожелаят души-
те ви и ще имате там, каквото поис-
кате – 

32. гостоприемство от опроща-
ващ, милосърден.”

33. И кой има по-хубаво слово 
от онзи, който зове към Аллах и 
върши праведни дела, и казва: 
“Аз съм отдаден!”

34. Не са равни добрината и 
злината. Отблъсквай я с най-
доброто и тогава онзи, от когото 
те е деляла вражда, става като 
близък приятел.

(Лошото се предотвратява с най-доб-
рото: на гнева се отговаря с търпение, на 
невежеството –  със снизхождение, на 
злото – с прошка.)

35. Но с това са удостоени само 
търпеливите. С това са удостоени 
само щастливците.

36. И ако те подбуди сатаната, при 
Аллах търси убежище! Той е Все-
чуващия, Всезнаещия.

37. И от Неговите знамения са 
нощта и денят, и слънцето, и луна-
та. Не се покланяйте нито на слън-
цето, нито на луната, а се покланяй-
те на Аллах, Който ги е сътворил, 

ако на Него служите!

38. И ако [отричащите] се възгордяват, 
то [ангелите] които са при твоя Господ, 
Го прославят нощем и денем, и това не 
им дотяга.
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39. И от Неговите знамения е, 
че виждаш земята безжизнена. А щом 
изсипем вода върху нея, тя се раздвижва 
и набъбва. Онзи, Който я съживява, 
може и мъртвите да съживи. Той за вся-
ко нещо има сила.

40. Онези, които изопачават Нашите 
знамения, не са скрити за Нас. Дали 
онзи, който ще бъде хвърлен в Огъня, е 
по-добър, или онзи, който ще дойде в бе-
зопасност в Деня на възкресението? 
Вършете, каквото пожелаете! Всезрящ 
е Той за вашите дела.

41. Онези, които отричат Напомнянето, 
след като е дошло при тях... А то е защи-

тена книга,

42. която лъжа не я доближава 
нито отпред, нито отзад, и е низпос-
лание от всемъдър, всеславен.

43. Не ти се казва [от отричащите] 
друго освен каквото бе казано на 
пратениците преди теб. Твоят Гос-
под е владетел на опрощение и вла-
детел на болезнено наказание.

44. А ако го сторехме Коран на 
чужд език, [отричащите] щяха да 
кажат: “Защо знаменията му не са 
разяснени?” [Коран] на чужд език и 
[пратеник] арабин? Кажи: “За оне-
зи, които вярват, той е напътствие и 
изцеление, а онези, които отричат, 
имат в ушите си глухота и той за 
тях е непонятен, сякаш са призова-
вани от далечно място.”

45. И на Муса дадохме Писанието, 
и настана разногласие по него. И 
ако нямаше предишно Слово от 
твоя Господ, щеше да е отсъдено 
между тях. И те с подозрение се 
съмняваха в него.

46. Който върши праведни дела, то 
е за самия него, а който стори зло, 
то е в негов ущърб. Твоят Господ не 
е угнетител за рабите.
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47. При Него е знанието за 
Часа. И не излиза плод от своя-
та обвивка, и не забременява 
женска, и не ражда без Неговото 
знание. В този Ден Той ще ги при-
зове: “Къде са Моите съдружни-
ци?”. Ще кажат: “Известяваме те, 
няма сред нас свидетел.”

48. И ще изчезне от тях онова, ко-
ето са зовели преди, и ще се убедят, 
че няма за тях избавление.

49. Не му дотяга на човека да зове 
доброто, а засегне ли го злото, той 
се отчайва, унива.

50. А дадем ли му да вкуси милост 
от Нас подир беда, която го е засег-
нала, казва: “Аз заслужавам това и 
не мисля, че ще настъпи Часът. Но 
дори да бъда върнат при своя Гос-
под, при Него ще имам най-добро-
то.” Ала Ние ще съобщим на онези, 
които отричат, какво са извърши-
ли, и ще ги накараме да вкусят су-
рово мъчение.

51. И щом облагодетелстваме чо-
век, той се отдръпва и се възгордя-
ва. А засегне ли го злото, дълго [Ни] 
зове.

52. Кажи: “Как мислите, щом този 
[Коран] е от Аллах, а вие после го 
отричате, кой ще е по-заблуден от 
онзи, който е в дълбок раздор?”

53. Ще им покажем Нашите знаме-
ния по хоризонтите и в тях самите, 
додето им се изясни, че това е прав-
дата. Нима не е достатъчно, че тво-
ят Господ е свидетел на всяко 
нещо?

54. Съмняват се в срещата със своя 
Господ. А Той всяко нещо обгръща.
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42. СУРА АШ-ШУРА 
(СЪВЕЩАВАНЕТО)

Меканска с изключение на знамения 23, 24, 
25 и 26, които са медински. Съдържа 53 

знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Ха. Мим.
2. Айн. Син. Каф.
3. Така Аллах, Всемогъщия, Всемъд-

рия разкрива на теб и на онези преди теб 
[о, Мухаммед].

4. Негово е всичко на небесата и всичко 
на земята. Той е Всевишния, Всевеликия 
–

5. небесата едва не се разцепват отгоре 

и ангелите прославят с възхвала 
своя Господ, и молят опрощение за 
онези, които са на земята. Да! Ал-
лах е Опрощаващия, Милосърдния.

6. А които приемат други покрови-
тели вместо Него – Аллах ги наб-
людава. Ти не си над тях блюсти-
тел.

7. Така разкрихме на теб Коран на 
арабски, за да предупредиш Майка-
та на градовете [Мека] и онези око-
ло нея, и да предупредиш за Деня на 
сбора, в който няма съмнение. Ня-
кои – в Рая, други – в Пламъците...

8. А ако Аллах бе пожелал, щеше 
да ги стори една общност. Ала Той 
въвежда в Своята милост когото 
пожелае. А угнетителите нямат 
нито покровител, нито закрилник.

(Едно от знаменията на Бог е това, че 
ни е направил различни, за да можем да 
упражняваме ограничената си воля и чрез 
духовни усилия, чрез праведност и вяра, 
да достигаме върховете на човешките 
възможности и да се доближаваме до Бо-
жията милост. В друго знамение се казва, 
че Всевишния е създал племена и народи, 
за да се опознаваме. В това е вложена 
висша мъдрост. Но ние не бива да прес-
тъпваме собствените си ограничени въз-
можности и границите на Аллах, като 
причиняваме зло, защото това ще ни 
лиши от Божията подкрепа.)

9. Нима приемат те други покрови-
тели вместо Него? Но Аллах, Той е 
Покровителя. Той съживява мърт-
вите. Той за всяко нещо има сила.

10. И за всяко нещо, по което сте в 
разногласие, отсъждането е на Ал-
лах. Това е Аллах, моят Господ! На 
Него се уповавам и към Него се об-
ръщам – 
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11. Твореца на небесата и на земя-
та. Създаде Той за вас съпруги от 
самите вас, и от добитъка – чифто-
ве. Така Той ви множи. Няма подо-
бен Нему. Той е Всечуващия, Всез-
рящия.

12. Негови са ключовете на небе-
сата и на земята. Той увеличава 
препитанието за когото пожелае и 
Той намалява.Той всяко нещо знае.

13. Той предписа за вас в религия-
та онова, което завеща на Нух и 
онова, което разкрихме на теб [о, 
Мухаммед], и онова, което завещах-
ме на Ибрахим и на Муса, и на Иса: 
“Привържете се към религията и не 
се разединявайте в нея!” За съдру-
жаващите е тежко онова, към което 
ги зовеш. Аллах избира за Себе Си 
когото пожелае и напътва онзи, 
който се обръща към Него.

14. И се разединяваха едва след 
като при тях идваше знанието – от 
завист помежду им. И ако нямаше 
предишно Слово от твоя Господ [за 
отлагане] до определен срок, щеше 
да е отсъдено между тях. А онези, 
на които бе оставено в наследство 
Писанието подир тях, с подозрение 
се съмняваха в него.

(Писанието е оставено в наследство на 
юдеите и християните.)

15. За това зови и върви по правия 
път, както ти бе повелено! И не 
следвай страстите им, а кажи: “По-
вярвах в Писанията, които Аллах 
низпосла, и ми бе повелено да от-
съждам справедливо между вас. 

Аллах е нашият Господ и вашият Гос-
под. За нас са нашите дела, за вас – ва-
шите дела. Няма [основания за] спор 
между нас и вас. Аллах всички ни ще съ-
бере и при Него е завръщането.”
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16. А онези, които спорят за Аллах, 
след като Му е било откликнато, спорът 
им е напразен пред техния Господ. Вър-
ху тях тегне гняв и за тях има сурово 
мъчение.

17. Аллах е, Който низпосла Книгата с 
истината и справедливостта. И откъде 
да знаеш, може би скоро Часът ще нас-
тъпи.

18. Искат да го ускорят онези, които не 
вярват в него. А онези, които вярват в 
него, се страхуват от него и знаят, че 
той ще се сбъдне. Но спорещите за Часа 
са в дълбока заблуда.

19. Аллах е жалостив към Своите 
раби. Дава Той препитание на кого-
то пожелае. Той е Всесилния, Все-
могъщия.

20. Който желае да жъне в отвъд-
ния живот, на него ще увеличим 
жътвата му, а който желае да жъне 
в долния живот, ще му дадем от 
него, ала той не ще има дял в отвъд-
ния.

21. Нима имат съдружници, узако-
няващи им в религията онова, което 
Аллах не им е позволил? И ако не 
бе словото за отсрочка, щеше да е 
отсъдено между тях. За угнетите-
лите има болезнено мъчение.

22. Ще видиш угнетителите да се 
ужасяват от онова, което са придо-
били, щом то ги сполети. А които 
вярват и вършат праведни дела, те 
ще бъдат в Градините на Рая. Ще 
имат каквото пожелаят при своя 
Господ. Това е великата благодат.
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23. С това Аллах благовества Сво-
ите раби, които вярват и вършат 
праведни дела. Кажи [о, Мухам-
мед]: “Не искам от вас отплата за 
това, а само любов към ближните.” 
А който стори добрина, ще му въз-
дадем с по-добро за нея. Аллах е оп-
рощаващ, признателен.

(Наред с изискването за любов към 
ближните знамението предписва да се 
възжелава доближаване единствено до 
Аллах.)

24. Или казват: “Съчинил си е 
лъжа за Аллах.” Но ако Аллах по-
желае, ще запечата сърцето ти и ще 
премахне Аллах лъжата, и ще въз-
цари правдата със Своите Слова. 
Той знае съкровеното в сърцата.

(Онези, които не вярват, че Свещеният 
Коран е низпослан от Аллах Всевишния, 
смятат, че Пророка не говори истината. 
Но Аллах разяснява, че на Неговия Пра-
теник никак не подобава да измисля лъжи 
и че ако си позволи това, Той ще запеча-
та сърцето му. В действителност на 
Пророка, мир нему, са низпослани знаме-
ния, които изявяват истината и доказ-
ват неговия авторитет.)

25. Той е, Който приема покаяние-
то от Своите раби и опрощава ло-
шите дела, и знае какво вършите.

26. И откликва Той на онези, които 
вярват и вършат праведни дела, и 
им надбавя от Своята щедрост. А за 
отричащите има сурово мъчение.

27. И ако Аллах дадеше изобилно 
препитание за всички Свои раби, 
щяха да престъпват по земята, ала 
Той го спуска с мяра, както поже-
лае. За Своите раби Той е всесве-
дущ, всезрящ.

28. Той е, Който изсипва дъжда, след 
като се отчаят, и разпростира Своята 
милост. Той е Покровителя, Всеслав-
ния.

29. И от Неговите знамения е сътворя-
ването на небесата и на земята, и на тва-
рите, които там е намножил. Той е спо-
собен да ги събере, ако пожелае.

30. Каквато и беда да ви сполети, тя е 
заради онова, което сами сте извърши-
ли. А и много Той извинява.

31. И не можете да Го възпрете на земя-
та. И освен Аллах нямате нито покрови-
тел, нито закрилник.
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32. И от Неговите знамения са носещи-
те се по морето кораби като планини.

33. Ако Той пожелае, спира вятъра и 
тогава остават неподвижни на повърх-
ността – в това има знамения за всеки 
многотърпелив, признателен 

34. или ги погубва Той заради онова, 
което [хората] са придобили. А и много 
Той извинява.

35. За да знаят онези, които спорят за 
Нашите знамения, че не ще има за тях 
избавление.

36. Каквото и да ви се даде, то е от нас-
ладата на долния живот. А онова, което 

е при Аллах, е най-доброто и 
вечното за онези, които вярват 
и на своя Господ се уповават,

37. и за онези, които отбягват го-
лемите грехове и скверностите, и 
дори да се гневят, прощават;

38. и за онези, които откликват на 
своя Господ и отслужват молитва-
та, и по делата се съвещават помеж-
ду си, и от онова, което сме им да-
рили за препитание, раздават;

(Това знамение доказва, че ислямската 
форма на управление се гради върху реше-
нията на съвет, избиран сред мюсюлма-
ните.)

39. и които, ако ги сполети наси-
лие, се бранят.

40. Възмездието за злина е злина 
като нея. А който извинява и се по-
мирява, неговата отплата е при Ал-
лах. Не обича Той угнетителите.

41. А който се брани, след като го 
угнетят, за такива няма вина.

42. Вина имат само онези, които 
угнетяват хората и престъпват по 
земята без право. За тях има болез-
нено мъчение.

43. А който търпи и прощава, това 
е от значимите дела.

44. А когото Аллах остави в заблу-
да, той няма покровител след това. 
И ще видиш угнетителите, когато 
съзрат мъчението, да казват: “Няма 
ли път за връщане [към земята]?”
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45. И когато бъдат докарани [пред 
Огъня], ще ги видиш смирени от 
унижението, гледащи крадешком. 
А онези, които са вярвали, ще ка-
жат: “Губещите са онези, които по-
губиха себе си и семействата си в 
Деня на възкресението.” Да! Угне-
тителите са в постоянно мъчение.

46. Те нямат покровители, които 
да ги бранят, освен Аллах. А когото 
Аллах оставя в заблуда, няма за 
него спасение.

47. Откликвайте на своя Господ, 
преди да е дошъл Денят, който Ал-
лах не ще върне назад! Не ще има за 
вас убежище в този Ден и не ще има 
за вас отричане [на греховете].

48. А ако се отвърнат – Ние не сме 
те изпратили за техен пазител. Твой 
дълг е само посланието. И щом да-
дем на човек да вкуси милост от 
Нас, той ликува с нея. А сполети ли 
ги злина заради онова, което сами 
са направили, тогава човекът става 
неблагодарник.

49. На Аллах принадлежи царство-
то на небесата и на земята. Сътво-
рява Той каквото пожелае – дарява 
момичета на когото пожелае и да-
рява момчета на когото пожелае,

50. или дарява момчета и момиче-
та. И сторва безплоден когото по-
желае. Той е всезнаещ, всемогъщ.

51. С хората Аллах говори само 
чрез откровение или зад преграда, 
или като изпрати пратеник и му 
разкрива по Своя воля каквото по-
желае. Той е всевишен, всемъдър.

(Божественото откровение може да се пре-
даде чрез низпославане насън или чрез влагане 
в сърцето, както и посредством слова, изрече-
ни от Аллах Всевишния, без Той да се показва 
(така е постъпил с пророка Муса, мир нему). 
Джибрил е онзи, когото Аллах изпраща със 
Своето откровение.)
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52. Така и на теб [о, Мухаммед] 
разкрихме дух от Нашата повеля. А пре-
ди ти не знаеше нито какво е Книгата, 
нито вярата. Ала Ние го сторихме свет-
лина, с която напътваме когото пожела-
ем от Нашите раби. Ти насочваш към 
правия път 

53. пътя на Аллах, Комуто принадлежи 
всичко на небесата и всичко на земята. 
Да! При Аллах се връщат делата.

43.
СУРА АЗ-ЗУХРУФ 

(УКРАСАТА)
Меканска с изключение на знамение 45, което, 

както се твърди, е мединско. Съдържа 89 
знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Ха. Мим.

2. Кълна се в ясната Книга.

3. Ние я сторихме Коран на арабс-
ки, за да проумеете.

4. Той е в Книгата–майка при Нас 
– възвисен, мъдър.

5. Нима ще ви лишим от Напомня-
нето, защото сте хора престъпва-
щи?

6. И колко пророци изпратихме 
сред предците!

7. И не е отивал при тях пророк, 
без да му се подиграят.

8. И погубихме по-силни от тях. 
Отминаха много примери с предци-
те.

9. И ако ги попиташ кой е сътво-
рил небесата и земята, ще рекат: 
“Сътворил ги е Всемогъщия, Всез-
наещия,

10. Който стори земята да е посте-
ля за вас и прокара там друмища, за 
да се напътвате.
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11. И Който изсипва от небето вода 
с мяра, и съживява с нея мъртвата 
земя. Така ще бъдете извадени [от 
гробовете].

12. И Който сътвори всички видо-
ве, и стори за вас корабите и доби-
тъка да са средство за пътуване,

13. за да се настанявате на гърбо-
вете им и да споменавате благодат-
та на своя Господ, щом се настаните 
върху тях, и да казвате: “Всечист е 
Онзи, Който подчини това на нас! 
Ние сме неспособни за това.

14. При своя Господ ще се завър-
нем.”

15. И Му приписаха [отричащите] 
част от Неговите раби. Човекът е 
явен неблагодарник.

(Някои неверници обявявали ангелите за 
дъщери на Аллах.)

16. Нима от онова, което е сътво-
рил, Той си взе дъщери, а на вас 
дари синовете?

17. И когато известят някого от 
тях за раждането на онова, което 
той приписва на Аллах, лицето му 
помрачнява и спотайва печал.

18. Нима [Му приписват] онези, 
които израстват сред накити и в 
спора са безсилни?

19. Те помислиха за жени ангели-
те, които са рабите на Всемилости-
вия. Нима присъстваха на тяхното 
сътворяване? Ще се запише тяхно-
то твърдение и ще бъдат разпитва-
ни.

20. И казват: “Ако Всемилостивия по-
желаеше, нямаше да им служим [на идо-
лите].” Те нямат знание за това, а само 
съчиняват.

21. Или им дадохме друга книга преди 
това, та към нея се придържат?

22. Не! Казаха: “Заварихме предците 
си с религия. И ние по техните стъпки 
вървим.”
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23. И така, преди теб не изпра-
тихме в никое селище предупредител, 
без живеещите там в доволство да рекат: 
“Заварихме предците си с религия и ние 
техните стъпки следваме.

24. Каза: “Нима и ако съм дошъл при 
вас с по-добро напътване от това, с кое-
то сте заварили предците си?” Казаха: 
“Отричаме това, с което сте изпрате-
ни.”

25. И им отмъстихме. И виж какъв бе 
краят на опровергаващите!

26. Ибрахим каза на своя баща и на своя 
народ: “Аз отхвърлям това, на което 
служите,

27. а [служа] само на Онзи, Който ме е 

създал. Той ще ме напъти.”
28. И стори Той това слово да ос-

тане у неговите потомци, за да се 
върнат [към него].

29. Да, на тези [неверници] и на 
техните предци дадох да се насла-
дят, докато при тях дойде истината 
и явен пратеник.

(Истината е Свещеният Коран, а явни-
ят пратеник – Мухаммед, Аллах да го 
благослови и с мир да го дари.)

30. И щом правдата дойде при тях, 
казаха: “Това е магия. Ние я отри-
чаме.”

31. И казаха: “Защо този Коран не 
бе низпослан на някой големец от 
двете селища?”

(Според отричащите Коранът трябва-
ло да бъде низпослан или на богатия ме-
канец ал-Уалид ибн ал-Мугира, или на та-
ифянина Уруа ас-Сакафи. Ал-Уалид 
казал:“След като аз съм курайшитски 
първенец и Уруа е най-велик измежду са-
кифитите, нима Коранът ще бъде изпра-
тен на Мухаммед?” Ала пред Аллах вели-
чието не се измерва с богатство и знатен 
произход, а с благочестие. Всъщност Му-
хаммед бил от знатен род, но останал 
кръгъл сирак, а и не бил заможен.)

32. Нима те разпределят милостта 
на твоя Господ? Ние разпределяме 
помежду им тяхното препитание в 
долния живот и въздигаме едни от 
тях над други, та едните да се въз-
ползват от другите. А милостта на 
твоя Господ е по-добро от онова, 
което те трупат.

33. Ако хората не биха станали 
единна общност от [неверници], 
щяхме да направим за домовете на 
онези, които отричат Всемилости-
вия, сребърни покриви и стълбища, 
по които да се изкачват,
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34. и [сребърни] врати за домо-
вете им, и престоли, на които да 
се облягат,

35. и украса. Но всичко това е 
само насладата на долния живот. А 
отвъдният при твоя Господ е за бо-
гобоязливите.

36. А за онзи, който се отдръпва от 
напомнянето на Всемилостивия, оп-
ределяме един сатана, той да му е 
приятел.

37. Тези [сатани] ги възпират от 
пътя, а те мислят, че са напътени.

38. А когато се яви той пред Нас, 
казва [на сатаната]: “Ах, да имаше 
между мен и теб разстояние, колко-
то от изток до запад! Колко лош 
приятел си бил!”

39. И не ще ви е от полза Днес съ-
участието в мъчението, щом бяхте 
угнетители.

40. Нима ти [о, Мухаммед] ще на-
караш глухия да чуе или ще напъ-
тиш слепия и онзи, който е в явна 
заблуда?

41. И да те приберем, Ние ще им 
отмъстим.

42. Или ще ти покажем онова, с 
което ги заплашвахме. Ние имаме 
надмощие.

43. И се придържай към открове-
нието, което ти бе разкрито! Ти си 
на правия път.

44. То наистина е чест за теб и за 
твоя народ. И ще бъдете разпитва-
ни.

45. И питай онези от Нашите пратени-
ци, които изпратихме преди теб, дали 
сме сторвали Ние други богове, на кои-
то да се служи вместо на Всемилости-
вия!

(Когато детайлно се проучат предходните 
небесни религии, се разбира, че нито една от 
тях не съдържа призив към идолопоклонство. 
Всички пророци без изключение споделят вяра-
та в единия Бог.)

46. И Муса изпратихме с Нашите зна-
мения при Фараона и първенците му, и 
той каза: “Аз съм пратеник от Господа 
на световете.”

47. И когато им донесе Нашите знаме-
ния, те им се подиграха.
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48. И всяко знамение, което им 
показвахме, бе по-голямо от предишно-
то. И ги сграбчвахме с мъчението, за да 
се завърнат [към правия път].

49. И рекоха: “О, вълшебнико, позови 
за нас своя Господ за онова, което ти е 
обещал! И непременно ще се напътим.”

50. И когато отмахнахме от тях мъче-
нието, ето ги – нарушиха обещанието!

51. И призова Фараонът своя народ, и 
каза: “О, народе мой, нима не принадле-
жи на мен властта над Египет и над тези 
реки, течащи под мен? Нима не вижда-
те?

(Когато говори за дворците и за река Нил, ко-
ято тече под тях, Фараонът изтъква своята 
мощ, богатство и великолепие, и същевремено 

напомня за слабостта и бедността на 
пророка Муса.)

52. Нима не съм по-добър от този, 
който е слаб и едвам обяснява?

53. И защо не му бяха дарени грив-
ни от злато или защо не дойдоха ан-
гелите с него за подкрепа?”

54. И така подведе той своя народ, 
и те му се покориха. Наистина бяха 
нечестиви хора.

55. И когато Ни разгневиха, им от-
мъстихме и ги издавихме всичките.

56. И ги сторихме да са поука и 
пример за идните.

57. И когато синът на Мариам бе 
даден за пример, ето – твоят народ 
му се подигра!

(При спор за Иса и майка му Мариам ня-
какъв езичник рекъл: “Ако почитаните 
Иса, Мариам, Узайр и ангелите са в Ада, 
аз съм съгласен да бъда с тях.” При тези 
думи другите съдружаващи високомерно 
се изсмели. Знамението е низпослано по 
повод на това тяхно безогледно поведе-
ние.)

58. И рекоха: “Нашите богове ли 
са по-добри или той [Иса]?” Дадоха 
ти го само за спор. Да, те са заядлив 
народ.

59. Той е само раб, комуто Ние да-
дохме благодат и го сторихме да 
бъде пример за синовете на Исра-
ил.

(Иса, мир нему, е велика личност, удос-
тоена с милостта да стане пророк. Чрез 
него на израилтяните бил даден пример 
за Божията сила, способна да сътворява 
без наличие на баща.)

60. И ако пожелаехме, щяхме да 
сторим ангели вместо вас да оста-
нат на земята.
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61. Той е знак за Часа. И не се съм-
нявайте в него, и Ме следвайте! 
Това е правият път.

(Появата на Иса е знак за настъпване-
то на Съдния ден.)

62. И сатаната да не ви отклони! 
Той е ваш явен враг.

63. И когато Иса донесе ясните 
знаци, каза: “Дойдох при вас с мъд-
ростта и за да ви обясня част от 
онова, по което сте в разногласие! 
Затова бойте се от Аллах и ми се 
покорете!

64. Аллах е моят Господ и вашият 
Господ. Затова единствено на Него 
служете! Това е правият път.”

65. Но групите сред тях изпаднаха 
в разногласие [относно Иса]. Горко 
на угнетителите от мъчение в бо-
лезнения Ден!

66. Нима очакват друго освен Ча-
сът да дойде при тях внезапно, без 
да усетят?

67. В този Ден приятелите ще са 
врагове един на друг освен богобо-
язливите.

68. “О, раби Мои, Днес няма страх 
за вас и не ще скърбите!

69. Вие, които повярвахте в Наши-
те знамения и бяхте отдадени – 

70. влезте в Рая, вие и съпругите 
ви, възрадвани!”

71. Обслужвани са с блюда от зла-
то и със стакани, и има в тях, какво-
то душите поискат и каквото радва 
очите. Там ще векувате.

72. Това е Раят, който ви е оставен в 
наследство заради вашите дела!

73. Има там за вас много плодове, от 
които ще ядете.
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74. Престъпниците ще пребива-
ват вечно в мъчението на Ада.

75. То не ще бъде облекчено и ще ги 
обземе отчаяние.

76. Не ги угнетихме Ние, а те себе си 
угнетяваха.

77. И ще зоват: “О, Малик, нека твоят 
Господ ни унищожи!” Ще каже: “Тук ще 
останете!”

(Отричащите се обръщат със зов към Малик, 
пазача на Ада, и възжелават да умрат, защо-
то предпочитат смъртта пред живота във 
вечни страдания. Но Малик им разкрива, че 
няма за тях спасение.)

78. Донесохме ви правдата, ала повече-
то от вас мразят правдата.

79. Нима [отричащите] нещо друго 
са решили? Но Ние също сме реши-
ли.

80. Или смятат, че не чуваме тех-
ните тайни и скришните им беседи? 
Да, и Нашите пратеници [–ангели] 
при тях [всичко] записват.

81. Кажи [о, Мухаммед]: “Ако 
Всемилостивия имаше син, Аз щях 
да съм първият от поклонниците.

82. Всечист е Господа на небесата 
и на земята – Господа на Трона – от 
онова, което Му приписват!”

83. Остави ги да затъват и да се за-
бавляват, додето срещнат своя Ден, 
който им е обещан!

84. Той е Бога на небето и Бога на 
земята. Той е Всемъдрия, Всезнае-
щия.

85. Да бъде благословен Онзи, Чи-
ето е царството на небесата и на зе-
мята, и на всичко между тях! При 
Него е знанието за Часа и при Него 
ще бъдете върнати.

86. А онези, които [съдружаващи-
те] зоват вместо Него, не могат да 
се застъпят, освен онези, които пот-
върждават истината и я знаят.

87. И ако ги попиташ кой ги е сът-
ворил, ще кажат: “Аллах!” Как то-
гава биват подлъгвани?

88. И словата му: “О, Господи мой, 
тези са хора невярващи!...”

(Това са думи, които Мухаммед, мир 
нему, е отправил към Аллах Всевишния в 
израз на отчаяние от тези хора.)

89. Отдръпни се от тях [о, Му-
хаммед] и кажи: “Мир!” Те ще уз-
наят.
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44. СУРА АД-ДУХАН 
(ДИМЪТ)

Меканска с изключение на знамение 15. 
Съдържа 59 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Ха. Мим.
2. Кълна се в ясната Книга.
3. Низпослахме я Ние в благословена 

нощ. Ние предупреждаваме.
(“благословена нощ” – Нощта на могъ-

ществото или предопределението. Вж. 
97: 1)

4. През нея се решава всяко мъдро 
дело

5. по заповед от Нас. Ние пращаме 
[пратениците] – 

6. милост от твоя Господ. Той е Все-
чуващия, Всезнаещия – 

7. Господа на небесата и на земята и 
на всичко между тях, ако сте убедени.

8. Няма друг Бог освен Него. Той от-
режда и живота, и смъртта – вашият 
Господ и Господа на древните ви пред-
ци.

9. Но те в съмнение се забавляват.
10. Изчакай Деня, в който небето ще 

донесе явен дим!
11. Той ще обгърне хората. “Това е 

болезнено мъчение.”
12. [Отричащите ще кажат:] “Госпо-

ди наш, премахни от Нас мъчението! 
Ние вече вярваме.”

(Димът се асоциира със суша и недои-
мък. Арабските земи познавали бедност-
та и съплеменниците на Пророка се съ-
ветвали с него как да облекчат тази си 
участ. Димът също е едно от знамения-
та, които вещаят Часа на Съдния ден. 
Той ще забули небето и ще обхване прос-
транството между изтока и запада.)

13. Как ще са се поучили, щом при 

тях дойде явен Пратеник,
14. а те се отметнаха от него и рекоха: 

“Той е подучен, луд.”
15. Ние ще отмахнем за малко мъчението, 

но пак ще се върнете.
(Когато отричащите видят дима, обхванал 

всичко наоколо преди настъпването на Часа, 
те ще потърсят помощта на Аллах. За кратко 
време Всевишния ще премахне дима и тогава 
те пак ще се върнат към неверието.)

16. В този Ден най-силно ще ги сграбчим. 
Ние отмъщаваме.

17. Преди тях изпитахме народа на Фарао-
на, когато при тях дойде достоен пратеник:

18. “Предайте на мен рабите на Аллах! 
Аз съм ваш доверен пратеник.”

(Вж. 20: 47)
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19. И не се възгордявайте пред Ал-
лах! Донесох ви явен довод.

20. И опазил ме моят Господ и вашият Гос-
под да не ме пребиете с камъни!

21. А ако не ми вярвате, оставете ме!”
22. И позова той своя Господ: “Тези хора 

са престъпници.”
23. [Аллах каза:] “Върви с Моите раби но-

щем! Вас ще ви преследват.
24. И остави морето разцепено! Те са вой-

ници, които ще бъдат издавени.”
(Муса ударил с жезъла си по морето, водата се 

разполовила и народът му спокойно преминал на от-
срещния бряг, а Фараонът и неговата войска, които 
го преследвали, се издавили.)

25. Колко градини и извори оставиха те,
26. и ниви, и прекрасни места,

27. и блаженство, на което се наслаж-
даваха!

28. И така оставихме това в наследст-
во на друг народ.

(Оставено е в наследство на синовете 
на Исраил.)

29. И не ги оплака нито небето, 
нито земята. И не им бе дадена отс-
рочка.

30. И спасихме синовете на Исраил 
от унизителното мъчение,

31. от Фараона. Той бе горделивец 
от престъпващите.

32. И съзнателно ги избрахме да 
превъзхождат те народите [по 

тяхно време].
33. И им дадохме от знаменията 

онова, в което имаше явно изпита-
ние.

(Те били удостоени с блага като разполовя-
ването на морето, сянката от облака, манна-
та, която им дала сили, пъдпъдъците за пре-
питание и т.н.)

34. Те [– отричащите] казват:
35. “Смъртта е само веднъж. И не ще 

бъдем възкресени.
36. Доведете нашите предци, ако го-

ворите истината!”
37. Те ли са по-добри, или народът на 

Туббаа и онези преди тях? Погубихме 
ги, защото бяха престъпници.

(“Туббаа” се наричали владетелите на дре-
вен Йемен. Както разяснява самият Пророк, 
този владетел притежавал добродетели, ала 
народът му се отклонил от правия път. В зна-
мението се напомня, че в сравнение с Туббаа 
племето Курайш е по-слабо по мощ и числе-
ност.)

38. И не сътворихме напразно не-
бесата и земята, и всичко между 
тях.

39. Не ги сътворихме иначе освен 
правдиво. Ала повечето от тях не 
знаят.
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40. Денят на разделението е срокът 
за всички тях.

41. Денят, в който близък не ще 
избави близък с нищо. И не ще им 
се помогне,

42. освен когото Аллах пощади. 
Той е Всемогъщия, Милосърдния.

43. Дървото аз-Заккум

44. е храната на всеки грешник.

45. Подобно на разтопен метал тя 
ще кипи в стомасите,

46. сякаш кипи вряща вода.

47. “Вземете го и го замъкнете в 
средата на Ада!

48. После излейте върху главата 
му от мъчението на врящата вода:

49. “Вкуси! Нали ти бе могъщият, 
знатният.”

50. Това е, в което се съмнявахте.

51. Богобоязливите ще са на си-
гурно място – 

52. сред градини и извори,

53. ще са облечени в коприна и 
брокат, един срещу друг.

54. Така! И ще им дадем за съпруги 
красавици с големи очи.

55. Ще пожелават там всякъкъв 
плод – в сигурност.

56. Не ще са вкусили там друга ос-
вен първата смърт [в долния им жи-
вот]. Ще ги опази Той от мъчението 
на Ада –

57. благодат от твоя Господ. Това е 

великото спасение.

58. Сторихме го [Корана] лесен – на 
твоя език, за да се поучат.

59. И чакай! Те също очакват.
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45. 
СУРА АЛ-ДЖАСИЯ 

(КОЛЕНОПРЕКЛОННАТА)
Меканска с изключение на знамение 13, което 

е мединско. Съдържа 37 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Ха. Мим.
2. Низпославането на Книгата е от Ал-

лах, Всемогъщия, Всемъдрия.
3. На небесата и на земята има знаме-

ния за вярващите.
4. И във вашето сътворяване, и в това 

на тварите, пръснати [по земята], има 

знамения за хора убедени.
5. И смяната на нощта и деня, и 

онова, което Аллах изсипва от не-
бето за препитание, и съживява с 
него земята след нейното умиране, 
и обръщането на ветровете, са зна-
мения за хора проумяващи.

6. Това са знаменията на Аллах. 
Четем ти ги според правдата. Тога-
ва в кое слово след това на Аллах и 
след Неговите знамения ще повяр-
ват?

7. Горко на всеки лъжец, греш-
ник!

8. Чува той знаменията на Аллах 
да му се четат, после надменно 
упорства, сякаш че не ги е чул. Въз-
вести го за болезнено мъчение!

9. И щом узнае нещо от Нашите 
знамения, той им се подиграва. За 
тези има унизително мъчение.

10. Пред тях е Адът. И не ще ги из-
бави с нищо онова, което са придо-
били, нито онова, което са взели за 
покровител вместо Аллах. За тях 
има огромно мъчение.

11. Този [Коран] е напътствие. А 
за онези, които отричат знаменията 
на своя Господ, за тях има изтеза-
ние –  болезнено мъчение.

12. Аллах е, Който подчини за вас 
морето, за да плават там корабите 
според Неговата повеля и за да тър-
сите от Неговата щедрост. И за да 
сте признателни.

13. И подчини Той за вас всичко на 
небесата и всичко на земята  – всич-
ко е от Него. В това има знамения 
за хора мислещи.
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14. Кажи на онези, които вярват, 
да прощават на онези, които не се 
надяват на дните на Аллах, но Той 
ще въздаде на всички хора, каквото 
са придобили!

15. Който върши праведни дела, то 
е за самия него, а който върши зли-
ни, то е в негов ущърб. После при 
своя Господ ще бъдете върнати.

16. И дадохме на синовете на Исра-
ил Писанието и отсъждането, и 
пророчеството, и им дарихме от 
благата, и ги предпочетохме над на-
родите [тогава].

17. И им дадохме ясни знаци за 
[съдбовната] повеля. Но те изпадна-
ха в разногласие от завист помежду 
си, щом им се яви знанието. В Деня 
на възкресението твоят Господ ще 
отсъди между тях за онова, по кое-
то са били в разногласие.

(На израилтяните било съобщено кое е 
позволено, и кое  – не, както и това, че 
Мухаммед е пророк. Показани им били и 
чудеса, обаче мисията на Пророка, мир 
нему, ги изпълнила с ревност и враждеб-
ност, защото се смятали за единствения 
и вовеки богоизбран народ.)

18. После ти отредихме [о, Мухам-
мед] да си на правия път в повелята. 
Следвай него, а не следвай страсти-
те на онези, които не знаят!

(Първенците на Курайш непрекъснато 
призовавали Пророка, мир нему, да се вър-
не към религията на дедите си. Горното 
свещено знамение напомня, че Ислямът е 
религията, която трябва да се следва. 
Той е средният път и други пристрастия 
не бива да отклоняват човека от него.)

19. Те не те избавят от Аллах с 
нищо. Угнетителите са покровите-
ли един на друг. А Аллах е Покро-

вителя на богобоязливите.
20. Този [Коран] е прозрение за чове-

ците и напътствие, и милост за хора убе-
дени.

21. Нима онези, които вършат злини, 
смятат, че в живота им и в смъртта им 
ще сторим да бъдат равни с онези, които 
вярват и вършат праведни дела? Колко 
лошо отсъждат!

22. И сътвори Аллах небесата и земята 
с правдата, и за да се въздаде на всяка 
душа, каквото е придобила, и не ще бъ-
дат угнетени.
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23. Не виждаш ли онзи, който 
взима за божество своите страсти? И го 
остави Аллах в заблуда съзнателно, и 
запечата слуха и сърцето му, и сложи 
пелена пред погледа му. Кой ще го напъ-
ти подир Аллах? Не ще ли се поучите?

24. И казват: “Съществува само долни-
ят ни живот. Умираме и живеем, и само 
времето ни погубва.” А те нямат знание 
за това и само предполагат.

25. И когато им бъдат четени ясните 
Ни знамения, техният довод е само да 
кажат: “Доведете предците ни, ако гово-
рите истината!”

26. Кажи: “Аллах ви дарява живот, пос-

ле ви носи смърт, после ще ви насъ-
бере в Деня на възкресението, за 
който няма съмнение. Ала повечето 
хора не знаят.”

27. На Аллах принадлежи царство-
то на небесата и на земята. И в Деня, 
когато Часът настъпи, в този Ден 
измамниците ще загубят.

28. И ще видиш всяка общност на 
колене. Всяка общност ще бъде 
призована към своята книга: “Днес 
ще ви се въздаде за вашите дела.

29. Това е Нашата Книга. Тя гово-
ри правдата за вас. Ние сме записа-
ли делата ви.”

(Последователите на всички религии ще 
бъдат насъбрани пред Аллах, за да полу-
чат книгите на делата си и да им се въз-
даде за добрините и за греховете.)

30. Онези, които вярват и вършат 
праведни дела, техният Господ ще 
ги въведе в Своята милост. Това е 
явното спасение.

31. А на онези, които не вярват [ще 
се каже]: “Не ви ли бяха четени Мо-
ите знамения? Но се възгордяхте и 
бяхте хора престъпващи.

32. И когато се каза, че обещание-
то на Аллах е правда, и че няма съм-
нение за Часа, казахте: “Не знаем 
какво е Часът  – само предполагаме, 
но не сме убедени.””
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33. И ще изникнат пред тях 
злините, които са сторили, и 
ще ги обгради онова, на което 
са се подигравали.

34. И ще се каже: “Днес ще ви заб-
равим, както и вие забравихте сре-
щата в този ваш Ден. Мястото ви е 
Огънят и не ще имате закрилници.

35. Това е, защото се подигравахте 
със знаменията на Аллах и ви изку-
си долният живот.” А в този Ден не 
ще бъдат изведени оттам и не ще им 
се позволи покаяние.

36. Прославата е за Аллах –  Госпо-
да на небесата и Господа на земята, 
Господа на световете.

37. Негово е величието на небесата 
и на земята. Той е Всемогъщия, 
Всемъдрия.

46.
СУРА АЛ-АХКАФ 

(ПЯСЪЧНИТЕ ХЪЛМОВЕ)
Меканска с изключение на знамения 10, 
15 и 35, които са медински. Съдържа 35 

знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Ха. Мим.

2. Низпославането на Книгата е от 
Аллах, Всемогъщия, Всемъдрия.

3. Не сътворихме Ние небесата и 
земята и всичко между тях иначе 
освен правдиво и за определен срок. 
А отричащите се отвръщат от това, 
за което са предупредени.

4. Кажи: “Виждате ли онези, кои-
то зовете вместо Аллах? Покажете 

ми какво са сътворили те от земята, или 
имат съучастие на небесата? Донесете 
ми книга отпреди тази, или остатък от 
знание, ако говорите истината!”

5. И кой е по-заблуден от онзи, който 
зове не Аллах, а онези, които не ще му 
откликнат до Деня на възкресението и 
неговия зов не чуват?
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6. И когато хората бъдат на-
събрани, те ще се окажат техни врагове 
и ще отричат служенето им.

7. И когато им биваха четени ясните Ни 
знамения, онези, които отричаха правда-
та, след като дойде при тях, казваха: 
“Това е явна магия.”

8. Или казваха: “Той си го е съчинил.” 
Кажи [о, Мухаммед]: “Ако съм си го съ-
чинил, вие с нищо не ще ме избавите от 
Аллах. Той най-добре знае в какво [сло-
во] се впускате за това. Достатъчен е 
Той за свидетел между мен и вас. Той е 
Опрощаващия, Милосърдния.”

9. Кажи: “Аз не съм първият пратеник 

и не знам нито с мен какво ще ста-
не, нито с вас. Следвам само какво-
то ми бъде разкрито. Аз съм само 
явен предупредител.”

10. Кажи: “Как мислите? А ако 
този [Коран] наистина е от Аллах и 
вие го отричате! И свидетел от си-
новете на Исраил е засвидетелст-
вал, че [Коранът и предишните пи-
сания] са сходни, и затова е повярвал, 
а вие се възгордявате. Аллах не на-
пътва хората угнетители.”

11. Онези, които отричаха, казаха 
на онези, които вярваха: “Ако той 
беше добро нещо, нямаше да ни из-
преварят в него.” И тъй като не по-
желаха да се напътят чрез него, каз-
ват: “Той е стара лъжа.”

12. А преди него бе Писанието на 
Муса –  водител и милост. А този 
[Коран] е потвърждаваща Книга на 
арабски език, за да предупреди уг-
нетителите и да е благовестие за 
добротворстващите.

13. За онези, които казват: “Наши-
ят Господ е Аллах!”, после следват 
правия път – не е страшно и не ще 
скърбят.

14. Те са обитателите на Рая, там 
ще векуват –  въздаяние за техните 
дела.
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15. И повелихме на човека да се от-
нася добре с родителите си. Носила 
го е майка му с усилие и го е родила 
с усилие. И бременността с него за-
едно с отбиването му е трийсет ме-
сеца. Когато достигне своята зре-
лост и достигне четирийсет години, 
той казва: “Господи мой, отреди ми 
да Ти бъда признателен за дара, кой-
то си дарил на мен и на родителите 
ми, и да върша праведни дела, които 
Ти одобряваш! И дай ми праведно 
потомство! Аз се покайвам пред 
Теб и само на Теб се отдавам.”

16. На такива ще приемем хубави-
те дела и ще им опростим лошите 
постъпки. Те са от обитателите на 
Рая  – истинно обещание, което им е 
обещано.

17. А който казва на родителите 
си: “Уф, пък и вие! Нима ме плаши-
те, че ще бъда възкресен,  след като 
предишните поколения са си отиш-
ли?”... Родителите му зоват Аллах 
на помощ: “Горко ти! Бъди вярващ! 
Обещанието на Аллах е правда.” А 
той казва: “Това са само легенди на 
предците.”  

18. Спрямо такива са се сбъднали 
думите сред отминали преди тях об-
щности от джиновете и от хората. 
Те са губещите.

19. За всички има степени от оно-
ва, което са извършили. Той ще им 
плати за техните деяния и не ще бъ-
дат угнетени.

20. И в Деня, когато бъдат докара-
ни пред Огъня онези, които са отри-

чали [ще им се каже]: “Пропиляхте сво-
ите блага в долния живот и им се 
насладихте, а Днес ще ви се въздаде с 
унизителното мъчение, защото на земя-
та бяхте надменни без право и защото 
бяхте нечестивци.”
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21. И спомни си [Худ –] брата на 
адитите, който предупреждаваше своя 
народ при пясъчните хълмове, където 
бяха минали много предупредители и до-
тогава, и след това: “Служете единстве-
но на Аллах! Страхувам се за вас от мъ-
чение във велик Ден.”

(Народът на Худ  – адитите – живеел сред пя-
съчни хълмове край морето в Йемен, поради 
което областта е наречена Пясъчните хълмо-
ве – Ал-ахкаф.)

22. Казаха: “Нима дойде при нас да ни 
отлъчиш от нашите богове? Донеси ни 
онова, което ни обещаваш, ако говориш 
истината!”

23. Каза: “Знанието е само при Аллах, 

а аз ви оповестявам само онова, с 
което съм изпратен. Ала виждам, че 
сте хора невежи.”

24. И когато го видяха –  широк об-
лак, прииждащ към техните долини, 
–  казаха: “Това е облак, който ще 
изсипе дъжд над нас”. Но не, то е 
онова, за което бързахте –  вятър с 
болезнено мъчение в него.

25. Той опустошава всяко нещо по 
волята на своя Господ. И от тях ос-
танаха само [руините на] домовете 
им. Така наказваме престъпващите 
хора.

(Този ужасен вихър понесъл хората и 
тяхното имущество между земята и не-
бето, разкъсал ги и напълно ги унищожил. 
Спасили се единствено пророкът Худ и 
онези, които повярвали в зова му.)

26. И ги бяхме утвърдили повече, 
отколкото вас утвърдихме [о, жи-
тели на Мека]. И им дадохме слух и 
зрение, и разум. Но с нищо не ги из-
бави нито слухът им, нито зрение-
то, нито разумът, защото отхвърля-
ха знаменията на Аллах. И ги 
обгради онова, на което са се подиг-
равали.

27. И погубихме селищата около 
вас, и разяснихме знаменията, за да 
се завърнат [към вярата]!

(Унищожените наоколо селища са на 
живелите някога там самудяни, адити, 
народа на Лут и други, които престъпва-
ли Бажиите закони.)

28. И защо не им помогнаха онези, 
които те приеха за богове, и на кои-
то се отдадоха вместо на Аллах? Да, 
изоставиха ги. Това е само тяхна 
лъжа и измислица.
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29. [И спомни си о, Мухаммед] как 
насочихме към теб група джинове, 
за да слушат Корана. И когато прис-
тигнаха там, казаха: “Слушайте!” И 
щом бе приключено, те се завърна-
ха при своя народ с предупрежде-
ние.

30. Казаха: “О, народе наш, чухме 
Книга, низпослана подир Муса в 
потвърждение на онова, което е 
преди нея. Насочва тя към истината 
и към правия път.

31. О, народе наш, откликнете на 
зовящия към Аллах и му вярвайте! 
Ще ви опрости Той греховете и ще 
ви предпази от болезнено мъчение.

32. А който не откликне на зовя-
щия към Аллах –  той е безсилен на 
земята и няма друг покровител ос-
вен Него. Такива са в явна заблу-
да.”

33. Не виждат ли, че Аллах, Който 
сътвори небесата и земята, и не се 
умори от тяхното сътворяване, има 
сила да съживи мъртвите? Да, Той 
за всяко нещо има сила.

34. В Деня, когато бъдат докарани 
пред Огъня онези, които отричаха 
[ще им се каже]: “Не е ли това прав-
дата?” Ще кажат: “Да, кълнем се в 
своя Господ!” Ще каже [Аллах]: 
“Вкусете тогава мъчението, защото 
сте отричали!”

35. Затова и ти бъди търпелив [о, 
Мухаммед], както търпяха прате-
ниците, удостоени с твърдост, и не 
бързай за тези [отричащи]! В Деня, 
когато видят онова, което им е обе-

щано, ще им се стори, че са престояли 
само час от деня. Този [Коран] е посла-
ние. А нима ще бъдат погубени други 
освен нечестивците?

(“... удостоени с твърдост” – Аллах е изпра-
щал много пророци и пратеници, двайсет и пе-
тима от които са споменати в Свещения Ко-
ран. Измежду тях само петима са удостоени с 
твърдост – Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухам-
мед, мир на всички тях.)
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47.
СУРА МУХАММЕД

(МУХАММАД)
Мединска с изключение на знамение 13, което 

е меканско. Съдържа 38 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. На онези, които отричат и възпират 

от пътя на Аллах, Той ще провали дела-
та им.

2. А на онези, които вярват и вършат 
праведни дела, и вярват в низпосланото 
на Мухаммед  – а то е истината от техния 
Господ, –  Той ще им потули провинени-
ята и ще подобри положението им.

3. Така е, защото онези, които отричат, 
следват лъжата, а онези, които вярват, 

следват истината от своя Господ. 
Така Аллах дава на хората при-
мери за тях.

4. И щом [в битка] срещнете 
онези, които отричат, съсичайте 

им вратовете, додето ги надвиете, 
и [пленниците] здраво ги върже-

те! А после  – или милост, или от-
куп, когато войната приключи. Така 
е! А ако Аллах пожелае, би им от-
мъстил, но иска Той да изпита едни 
от вас чрез други. А на онези, които 
бъдат убити по пътя на Аллах, Той 
не ще провали делата им.

(По време на война всеки срещнат враг е 
обречен на гибел. При победа се взимат 
пленници, които се освобождават или 
безвъзмездно, или срещу откуп, или се 
връщат при размяна. Повелята за война 
се дава в името на възвишена цел, която 
ако бъде постигната, участниците в сра-
женията ще получат заслужена награ-
да.)

5. Той ще ги напъти и ще подобри 
положението им.

6. И ще ги въведе в Рая, за който ги 
е известил.

7. О, вие, които вярвате, ако подк-
репите [делото на] Аллах, и Той ще 
ви подкрепи, и ще заякчи стъпките 
ви.

8. А които отричат –  гибел за тях! 
Ще провали Той делата им.

9. Така е, защото възненавиждат 
низпосланото от Аллах и затова 
Той прави безплодни делата им.

10. Нима не ходят по земята и не 
виждат какъв бе краят на онези пре-
ди тях? Аллах ги унищожи. Подоб-
но на това очаква и отричащите.

11. Така е, защото Аллах е Покро-
вителя на онези, които вярват, а от-
ричащите нямат покровител.
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12. Аллах ще въведе онези, които 
вярват и вършат праведни дела, в 
Градините, под които реки текат. А 
онези, които отричат, се наслажда-
ват и ядат, както добитъкът яде. И 
Огънят им е свърталище.

13. И колко селища погубихме, по-
силни от твоето селище [Мека], ко-
ето те прогони! И никой не им по-
могна.

14. Нима са равни онзи, който има 
ясен знак от своя Господ, и онзи, 
чието лошо деяние му е разкрасено 
и следва своите страсти?

15. Нима Раят, обещан на богобо-
язливите, с реки от вода, която не 
застоява, и реки от мляко с вкус, 
който не се променя, и реки от вино, 
приятно за пиещите, и реки пречис-
тен мед, и в който има за тях от вся-
какви плодове, и опрощение от тех-
ния Господ, е като онзи, който ще 
бъде вечно в Огъня... И ще им се 
дава вряща вода, която разкъсва 
червата.

16. А някои от тях те изслушват, 
но щом си отидат от теб, казват на 
дарените със знанието: “Какво рече 
той преди малко?” Те са онези, чии-
то сърца Аллах запечата и които 
следват своите страсти.

(Този тип отричащи са лицемерите, ко-
ито се отдавали на подигравки. За да ос-
меят думите на Пророка, мир нему, те се 
обръщали към учени от неговото обкръ-
жение (като Ибн Масуд и Ибн Аббас) и на 
шега ги питали какво е казал преди мал-
ко.)

17. А на онези, които следват пра-

вия път, Той увеличава напътствието и 
ги дарява с богобоязливост.

18. И нима очакват друго освен внезап-
но за тях да настъпи Часът? Вече се по-
явиха неговите признаци. Но за какво 
ще им е тяхното напомняне, щом той 
настъпи за тях?

19. И знай [о, Мухаммед], че няма друг 
Бог освен Аллах! И моли опрощение за 
своя грях и за вярващите мъже и жени! 
Аллах знае къде се движите и къде пре-
бивавате.
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20. Онези, които вярват, казват: 
“Да бе низпослана сура [за сражение]!” 
А щом бъде низпослана неотменима 
сура и в нея се споменава за сражение, 
виждаш как онези, в чиито сърца има 
болест, те гледат с поглед на изпаднал в 
несвяст пред смъртта. А най-достойното 
за тях

21. е покорство и благо слово. А щом се 
даде твърда повеля [за сражение], да бъ-
дат правдиви пред Аллах е най-доброто 
за тях.

22. А щом се отвърнете, нима от вас се 
очаква друго освен да сеете развала по 
земята и да прекъсвате роднинските си 

връзки?

23. Тези са, които Аллах прокле и 
стори да бъдат глухи и слепи.

24. И нима не размишляват над Ко-
рана или сърцата им са под ключ?

25. Онези, които обръщат гръб, 
след като им се е изяснило напътст-
вието, тях сатаната ги подвежда и 
им дава празни надежди.

26. Това е, защото казват на онези, 
които възненавиждат низпосланото 
от Аллах: “Ще ви последваме в част 
от делото.” А Аллах знае какво спо-
тайват.

27. А как ще бъде, когато ангелите 
ги приберат, удряйки ги по лицето и 
гърба?

28. Така е, защото са следвали оно-
ва, което е предизвиквало гнева на 
Аллах и са възненавидили Неговото 
благоволение, затова Той е прова-
лил делата им.

29. Нима онези, в чиито сърца има 
болест, смятат, че Аллах не ще раз-
крие злобата им?
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30. И ако желаехме, щяхме да ти 
ги покажем [о, Мухаммед] и ти би 
ги познал по чертите им, и би ги 
познал по словото им. Аллах знае 
вашите дела.

(След низпославането на това знамение 
Пророка, мир нему, започнал да разпозна-
ва лицемерите по техния вид и поведение, 
по начина им на говорене, по оскърбител-
ните за мюсюлманите намеци.)

31. И ще ви подложим на изпита-
ние, докато отличим сред вас боре-
щите се по пътя на Аллах и търпе-
ливите, и разкрием вестите за вас.

32. Онези, които отричат и възпи-
рат от пътя на Аллах, и се противят 
на Пратеника, след като им се е 
изяснило напътствието, не ще нав-
редят на Аллах с нищо и Той ще 
провали делата им.

33. О, вие, които вярвате, покоря-
вайте се на Аллах и се покорявайте 
на Пратеника, и не погубвайте дела-
та си!

34. Онези, които отричат и възпи-
рат от пътя на Аллах, и умрат отри-
чащи, Аллах не ще опрости.

35. И не падайте духом [при сраже-
ние], та да зовете за мир! Вие ще 
надделеете! Аллах е с вас и Той не 
ще погуби вашите дела.

36. Долният живот е само игра и 
забава. И ако повярвате и се боите, 
Той ще ви въздаде наградата. Той не 
иска имотите ви.

37. Ако ви ги поиска и ви принуди, 
вие ще се поскъпите и Той ще изка-
ра наяве злобата ви.

(Знамението разкрива отношението на 
човешката душа към материалните бла-

га и скъперничеството, което ще се прояви, 
ако бъде поискано цялото състояние.)

38. Ето, вие сте онези, които са позова-
ни да се раздават по пътя на Аллах. Но 
сред вас има скъперници, а който е скъ-
перник, той само спрямо себе си е скъ-
перник. Аллах е Всебогатия, вие сте 
бедните. И отвърнете ли се, Той ще ви 
замени с други хора и те не ще бъдат 
като вас.

(Дълг за хората е да изпълняват религиозни-
те си задължения, иначе обществото им е об-
речено на гибел.)
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48. СУРА ПОБЕДАТА
(АЛ-ФАТХ)

Мединска. Низпослана е по пътя при 
напускането на долината ал-Худайбия. 

Съдържа 29 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Ние ти дарихме [о, Мухаммед] явна 

победа,
2. за да опрости Аллах твоите предиш-

ни грехове, и следващите, и за да завър-
ши Той Своята благодат към теб, и за да 
те насочи по правия път,

3. и за да те подкрепи Аллах с могъща 
подкрепа.

(Божествената благодат, с която Пророка, 
мир нему, е удостоен завинаги далеч от всеки 
грях, се проявила при завладяването на Мека и 

ат-Таиф, разпространението на негова-
та слава навред по земята, помощта и 
победите от Аллах Всевишния, преклоне-
нието на упорстващите отрицатели. На-
истина Мухаммед е Божият любимец. 
Той е разкрил истината за предходните 
религиозни законодателства, удостоен е 
с въздигане до най-недостъпните висини, 
станал е Пророк на хора и джинове, за 
него и неговата общност е дадено позво-
ление да използват придобитото във вой-
на. Той ще бъде застъпник за вярващите 
в Съдния ден. В призива към молитва и на 
много места в Свещения Коран Мухаммед 
се споменава наред с Аллах Всевишния, 
неговото име се включва в свидетелство-
то, което декларира съществуването на 
единия Бог и това е най-големият дар от 
Аллах.)

4. Той е, Който низпосла спокойс-
твие в сърцата на вярващите, за да 
подсили тяхната вяра. На Аллах 
принадлежат войнствата и на небе-
сата, и на земята. Аллах е всезнаещ, 
всемъдър 

5. и за да въведе вярващите мъже и 
жени в Градините, под които реки 
текат – там ще векуват, и за да по-
тули провиненията им. Това е вели-
ко спасение при Аллах.

6. И за да накаже лицемерните 
мъже и жени, и съдружаващите 
мъже и жени, които допускат за 
Аллах лоша догадка. Над тях да е 
лошата превратност! Аллах им се 
разгневи и ги прокле, и приготви за 
тях Ада. Колко лоша участ е той!

7. На Аллах принадлежат войнст-
вата и на небесата, и на земята. Ал-
лах е всемогъщ, всемъдър.

8. Изпратихме те Ние [о, Мухам-
мед] за свидетел и благовестител, и 
предупредител,

9. за да повярвате в Аллах и в Не-
говия Пратеник, и да Го прославяте, 
и да Го почитате, и да Го възхваля-
вате сутрин и вечер.
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10. Които се заклеват във вярност 
на теб [о, Мухаммед], те се заклеват 
във вярност на Аллах. Ръката на 
Аллах е върху ръцете им. А който 
наруши [клетвата си], само в свой 
ущърб нарушава. А който изпълня-
ва обета си пред Аллах, Той ще му 
дари огромна награда.

(През шестата година от Хиджра Про-
рока, мир нему, се отправил заедно с 1400 
сподвижници на поклонение хадж в Мека. 
Курайшитите не желаели да ги допуснат 
в града и преградили пътя, но мюсюлма-
ните успели да се доберат до долината 
ал-Худайбия. Пророка имал миролюбиви 
намерения, не желаел сражения, затова 
изпратил при курайшитите достойния 
Осман. Той не се завърнал в очаквания 
срок и под едно дърво сподвижниците 
дали на Пророка обет, че ще воюват до 
последната капка кръв и ще останат 
верни до смърт на делото, ако техният 
посланик бъде убит. Според обичая те се 
заклели, като поставили ръка върху ръ-
ката на Пророка. Но достойният Осман 
се завърнал и между курайшити и мюсюл-
мани бил сключен договор за десет годи-
ни. Горното знамение споменава обета за 
вярност.)

11. Останалите [по домовете си ли-
цемери] бедуини ще ти кажат: “За-
държаха ни нашите имоти и семейс-
тва, затова моли за нас опрощение!” 
Изричат с езиците си онова, което 
не е в сърцата им. Кажи: “Кой ще 
попречи с нещо на Аллах, ако Той 
поиска за вас беда или поиска бла-
го?” Да, всесведущ е Аллах за ва-
шите дела.

12. Но вие мислехте, че Пратеника 
и вярващите никога не ще се върнат 
при семействата си. И бе разкрасе-
но това в сърцата ви. И допуснахте 
лоша догадка. И станахте погубени 
хора.

13. А за онези, които не вярват в Аллах 
и в Неговия Пратеник –  Ние сме пригот-
вили за отричащите пламъци.

14. На Аллах принадлежи царството на 
небесата и на земята. Опрощава Той ко-
муто пожелае и наказва Той когото по-
желае. Аллах е опрощаващ, милосър-
ден.

15. Останалите [по домовете си] ще ка-
жат, когато се отправите [на война] към 
богатства, за да ги вземете: “Позволете 
ни да ви последваме!” Искат да проме-
нят Словото на Аллах. Кажи: “Не ще ни 
последвате. Тъй рече Аллах от по-рано.” 
Ще кажат: “Не, вие ни завиждате.” Ала 
те малко проумяват.
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16. Кажи на останалите [по до-
мовете си] бедуини: “Ще бъдете призо-
вани срещу хора с огромна сила. Или ще 
се сражавате с тях, или ще се покорят. 
Аллах ще ви дари хубава награда, ако се 
подчините. А ако се отметнете, както се 
отметнахте преди, ще ви накаже Той с 
болезнено мъчение.”

17. За слепеца не е грях, нито за куция 
е грях, нито за болния е грях, [ако не из-
лязат на сражение]. А който се подчиня-
ва на Аллах и на Неговия Пратеник, ще 
го въведе Той в Градините, под които 
реки текат. А който се отметне, ще го 
накаже Той с болезнено мъчение.

18. Аллах бе доволен от вярващите, ко-

гато ти се заклеха във вярност под 
дървото [о, Мухаммед]. И узна Той 
какво носят в сърцата си. И спус-
на Той покой над тях. И им възда-
де близка победа.

(Близката победа е превземането на 
оазиса Хайбар от мюсюлманската 
войска.)

19. И много богатства ще взе-
мат. Аллах е всемогъщ, всемъ-
дър.
(Скоро мюсюлманите получили много 

блага и придобивки от битките.)

20. Аллах ви обеща да вземете [във 
война] много богатства и ускори 
това за вас. И възпря от вас ръцете 
на хората, за да бъде то знамение за 
вярващите и да ви насочи по правия 
път.

(При Хайбар мюсюлманите извоювали 
първата от многобройните победи, обе-
щани им от Аллах Всевишния, Който пре-
дотвратил и нападенията на враждебно 
настроените племена Асад и Гатафан  – 
съюзници на жителите на Хайбар. С мира 
при ал-Худайбия се слага край на меканс-
ката агресия.)

21. А други [победи], които не бяха 
по силите ви, Аллах потули. Аллах 
за всяко нещо има сила.

22. А ако онези, които отричат, се 
бяха се сражавали с вас, те щяха да 
обърнат гръб в бяг. И нямаше да на-
мерят нито покровител, нито изба-
вител. 

23. Такъв бе обичаят на Аллах и 
преди. И ти не ще откриеш промяна 
в обичая на Аллах.
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24. Той е, Който възпря край Мека 
техните ръце от вас, и вашите ръце от 
тях, след като ви отреди да ги победи-
те. Аллах е всезрящ за вашите дела.

(Чрез споразумението при ал-Худайбия 
Аллах Всевишния дарил на мюсюлманите 
Мека. Осемдесет пленени при мюсюлман-
ската обсада бойци от вражеската ар-
мия били отведени при Пророка и освобо-
дени от него. Този акт станал причина 
враговете да поискат мир.)

25. Те са онези, които отричаха и ви 
възпираха от Свещената джамия, и за-
държаха жертвените животни да не 
стигнат местоназначението си. И ако 
нямаше вярващи мъже и жени, които 
не познавахте, и да ги прегазите, без да 
знаете, и така да ви сполети грях... Ал-
лах въвежда в Своето милосърдие ко-
гото пожелае. Ако бяха разделени 
[едни от други], щяхме да накажем с 
болезнено мъчение онези сред тях, ко-
ито отричат.

(Курайшитите не допуснали мюсюлма-
ните да влязат в Мека, като им попречи-
ли да извършат поклонение в храма ал-
Кааба и да направят ритуалните 
жертвоприношения. Аллах Всевишния не 
позволил на Своите раби да отвърнат на 
предизвикателството, защото в Мека се 
намирали немалко вярващи, които все 
още не смеели открито да заявят своята 
вяра. Завземането на града било отложе-
но, защото вярващите живеели редом с 
враждебно настроените курайшити.)

26. Когато в сърцата на онези, които 
отричат, се възцари яростта –  яростта 
на невежеството, –  Аллах спусна по-
коя Си над Своя Пратеник и над вярва-
щите, и ги обвърза със словото на бо-
гобоязънта. И бяха най-достойни те за 
него, и го заслужаваха. Аллах всяко 
нещо знае.

(Придържането към богобоязънта ус-
покоило духовете, когато меканци и мю-
сюлмани подписвали споразумението при 
ал-Худайбия. Пророка, мир нему, казал на 
достойния Али: “Пиши: “Това е споразу-

мение, сключено между Пратеника на Аллах и 
жителите на Мека.” Представителите на Ку-
райш казали: “Ако знаехме, че ти си пратеник 
на Аллах, не бихме ви попречили да влезете в 
ал-Кааба. Пишете така: “Това е споразумение 
между Мухаммед, сина на Абдуллах, и жители-
те на Мека.” Пророка, мир нему, приел този 
компромис и различията били загладени.)

27. Аллах превърна съновидението на Своя 
Пратеник в истина. “Ще влезете в Свещена-
та джамия, ако Аллах е пожелал, в безопас-
ност, с бръснати глави или подстригани, без 
да се страхувате.” И знае Той, каквото вие 
не знаете. И освен това ви отреди близка по-
беда.

28. Той е, Който изпрати Своя Пратеник с 
напътствието и с правдивата религия, за да я 
въздигне над всички религии. Достатъчен е 
Аллах за свидетел.
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29. Мухаммед е Пратеника на 
Аллах. А онези, които са заедно с него, 
са строги към отричащите, милостиви 
помежду си. Виждаш ги да се покланят и 
да свеждат чела до земята в суджуд. 
Търсят щедрост от Аллах и благоволе-
ние. Техният белег е по лицата им –  
вследствие на поклоните. Такова е опи-
санието им и в Тората, и в Инджила  – 
като посев, който подава кълн и го ук-
репва, и той наедрява, и се възправя 
върху стъблото си за радост на сеячите 
–  за да гневи Той чрез това отричащите. 
Аллах обеща на онези, които вярват и 
вършат праведни дела, опрощение и ве-
лика награда.

49. СУРА АЛ-ХУДЖУРАТ 
(СТАИТЕ)

Меканска. Съдържа 18 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. О, вие, които вярвате, не пред-

варвайте Аллах и Неговия Прате-
ник, и бойте се от Аллах. Аллах е 
всечуващ, всезнаещ.
(Забранено е на думи или дела да 

се противоречи на Аллах и на Него-
вия Пратеник или да се оповестяват 
еднолични решения по религиозни 
въпроси.)

2. О, вие, които вярвате, не нади-
гайте глас над гласа на Пророка и 
не му говорете високо, както гово-
рите помежду си, за да не пропаднат 
делата ви, без да усетите!

(В знамението се забранява да се говори 
на висок глас и да се крещи в присъствие-
то на Пратеника на Аллах, мир нему. Ис-
торията на Сабит ибн Кайс, един от 
сподвижниците на Пророка, внася ясно-
та в тълкуването на горната повеля. Той 
бил твърде гръмогласен и се притеснил, 
че ако проговори пред Пророка, делата му 
ще пропаднат, затова престанал да го 
посещава. Но Пророка, мир нему, заръчал 
да го повикат и го успокоил, като го бла-
говестил, че ще бъде един от обитатели-
те на Рая.)

3. Които снишават глас пред Пра-
теника на Аллах, те са онези, чиито 
сърца Аллах е изпитал, дали са бо-
гобоязливи. За тях има опрощение 
и велика награда.

4. Които те призовават иззад стаи-
те –  повечето от тях не проумяват.

(Около седемдесет души от бедуинско-
то племе Тамим дошли по обед при Пра-
теника на Аллах, мир нему, точно когато 
си почивал в своята стая. Водачите им 
извикали:“О, Мухаммед, излез навън, ела 
при нас!” Знамението отхвърля подобно 
отношение.)
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5. А ако бяха изтърпели, докато им 
се покажеш, щеше да е най-доброто 
за тях. Аллах е опрощаващ, мило-
сърден.

6. О, вие, които вярвате, ако нечес-
тивец ви донесе вест, проучете я, за 
да не засегнете някои хора от неве-
дение, та за онова, което сте извър-
шили, да съжалявате!

7. И знайте, че сред вас е Пратени-
ка на Аллах! Ако той се вслушваше 
във вас за много дела, щяхте да пос-
традате. Но Аллах вдъхна у вас лю-
бов към вярата и я разкраси в сър-
цата ви, и пробуди у вас омраза към 
отрицанието, нечестивостта и не-
подчинението. Тези вървят по пра-
вия път.

8. Това е щедрост и благодат от 
Аллах. Аллах е всезнаещ, всемъ-
дър.

9. И ако две групи от вярващите се 
сбият, помирете ги! Но ако едната 
от тях престъпи спрямо другата, 
сражавайте се против онази, която 
е престъпила, докато се върне към 
повелята на Аллах! А щом се върне, 
помирете ги справедливо и постъ-
пете безпристрастно! Аллах обича 
безпристрастните.

10. Вярващите са братя, затова по-
мирявайте своите братя и бойте се 
от Аллах, за да бъдете помилвани!

11. О, вие, които вярвате, едни 
мъже от вас да не се присмиват на 
други! Може да са по-добри от тях. 
Нито жени  – на жени... Може да са 
по-добри от тях. И не се хулете, и 

не се оскърбявайте с прякори! Колко 
лошо е името нечестивост подир вярата! 
А които не се покаят –  тези са угнетите-
лите.
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12. О, вие, които вярвате, много стра-
нете от подозрението! Понякога подоз-
рението е грях. И не се дебнете, и не 
злословете един за друг! Нима на някого 
от вас ще се хареса да яде плътта на мър-
твия си брат? Вие се отвращавате от 
това. И бойте се от Аллах! Аллах е при-
емащ покаянието, милосърден.

13. О, хора, Ние ви сътворихме от един 
мъж и една жена, и ви сторихме народи 
и племена, за да се опознавате. Най-дос-
тоен измежду вас при Аллах е най-бого-
боязливият. Аллах е всезнаещ, всесве-
дущ.

(Всички хора произхождат от Адам и Хаууа 

(Ева), и имат майка и баща. В този сми-
съл е неуместно да се гордеят със знатно 
родословие. Истинското превъзходство 
се крие в богобоязънта.)

14. Бедуините казаха: “Ние повяр-
вахме.” Кажи: “Не сте повярвали, 
ала кажете: “Отдадохме се на Ал-
лах!”, защото вярата още не е вляз-
ла в сърцата ви. И ако се покорите 
на Аллах и на Неговия Пратеник, 
Той не ще отнеме нищо от делата 
ви. Аллах е опрощаващ, милосър-
ден.”

15. Вярващи са именно онези, кои-
то вярват в Аллах и в Неговия Пра-
теник, после не се усъмняват и се 
борят чрез своите имоти и души по 
пътя на Аллах. Те говорят истина-
та.

16. Кажи: “Нима Аллах известява-
те вие за своята религия, след като 
Аллах знае всичко на небесата и 
всичко на земята. Аллах всяко нещо 
знае.”

17. Смятат, че теб облагодетелст-
ват, като приемат Исляма. Кажи [о, 
Мухаммед]: “Не мен облагодетелс-
твате, като приемате Исляма, а Ал-
лах ви облагодетелства, че ви напъ-
ти за вярата, ако говорите 
истината.”

18. Аллах знае неведомото на небе-
сата и на земята. Аллах съзира ва-
шите дела.
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50.
СУРА КАФ

(КАФ)
Меканска с изключение на знамение 
38, което е мединско. Съдържа 45 

знамения.
В името на Аллах, 

Всемилостивия, Милосърдния!
1. Каф. Кълна се в славния Ко-

ран.
2. Да, учудиха се, че им се е явил 

предупредител измежду тях. И ка-
заха отричащите: “Това е чудно 
нещо.

3. Нима след като умрем и станем 
на пръст [ще бъдем възкресени]? 
Такова завръщане е невероятно.”

4. Знаем Ние какво земята отнема 
от тях и имаме съхраняваща Книга.

5. Ала те взеха за лъжа истината, 
когато им се яви, и са в недоуме-
ние.

6. Нима не виждат небето над тях, 
как Ние го изградихме и го укра-
сихме, и е без процепи?

7. И земята разпростряхме, и поло-
жихме по нея непоклатими плани-
ни, и сторихме от нея да поникнат 
всякакви прекрасни видове –  

8. поука и напомняне за всеки по-
кайващ се раб.

9. И изсипваме от небето благос-
ловена вода, и сторваме да израст-
ват чрез нея градини и зърно за 
жътва,

10. и високи палми с гроздове, 
скупчени един връз друг – 

11. препитание за рабите. И съжи-

вяваме с нея мъртва земя. Така ще бъде 
и възкресението.

12. Преди тях смятаха, че е лъжа и на-
родът на Нух, и обитателите на ар-Рас, и 
самудяните, (Вж. 25: 38)

13. и адитите, и Фараонът, и братята на 
Лут,

14. и обитателите на Горичката, и наро-
дът на Туббаа. Всички смятаха за лъжци 
пратениците и се изпълни Моето обеща-
ние. (Вж. 15: 78 и 44: 37)

15. Нима Ни затрудни първото сътво-
ряване? Ала се съмняват те в новото 
сътворяване.
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16. Сътворихме Ние човека и 
знаем какво му нашепва неговата душа. 
Ние сме по-близо до него, отколкото ве-
ната на шията [му].

17. Отдясно и отляво до него стоят два-
ма записващи ангели,

18. не изрича и една дума, без да има 
готов надзорник при него.

19. И смъртната агония ще донесе ис-
тината: “Това е, което си избягвал.”

20. И ще се протръби с Рога. “Това е 
Денят на обещанието!”

21. И с всеки човек ще дойде водач и 
свидетел [от ангелите].

22. [И ще му се каже:] “Ти нехаеше за 

това. Но снехме от теб булото и 
твоят поглед Днес е проницателен.”

23. А съпътствалият го [ангел] ще 
каже: “Готово е това, което е у 
мен.”

(Аллах Всевишния ще каже:)

24. “Хвърлете в Ада всеки упорст-
ващ отрицател,

25. възпиращ доброто, престъп-
ващ, съмняващ се,

26. който е приел за бог друг заед-
но с Аллах! Затова го хвърлете в 
суровото мъчение!”

27. Съпътствалият го [сатана] ще 
каже: “Господи наш, не аз го нака-
рах да престъпва, а сам той бе в 
дълбока заблуда.”

28. Ще каже [Аллах]: “Не се ка-
райте пред Мен! Аз ви предупреж-
давах.

29. Не се променя Моето Слово. И 
не съм угнетител на рабите.”

30. В този Ден ще кажем на Ада: 
“Напълни ли се?” А той ще каже: 
“Има ли още?”

31. И не след дълго Раят ще бъде 
приближен за богобоязливите.

32. Това е, което ви бе обещано за 
всеки покайващ се, спазващ [пове-
лите],

33. който и в уединение се бои от 
Всемилостивия, и идва със сърце, 
молещо за прошка.

34. “Влезте тук в мир! Това е Де-
нят на вечността!”

35. Ще имат там, каквото пожела-
ят, а при Нас има повече.
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36. И колко поколения преди тях 
погубихме, а бяха по-силни от тях и 
обикаляха по земята! Но има ли из-
бавление?

37. Наистина в това се съдържа по-
ука за всеки, който има сърце или 
надава слух като свидетел.

38. Сътворихме Ние небесата и зе-
мята и всичко между тях за шест 
дена, без да Ни засегне умора.

(С това знамение се отхвърлят думите 
на юдеите: “Бог се оттегли за почивка в 
Съботата и поседна на земята.” Според 
някои тълкуватели под “шест дена” 
трябва да се разбират “шест периода”.)

39. Бъди търпелив към това, което 
казват, и прославяй с възхвала своя 
Господ преди изгрева на слънцето и 
преди залеза!

40. И през нощта Го прославяй, и 
след поклоните!

41. И вслушвай се в Деня, когато 
прогласяващият ще прогласи от 
близко място!

(Припомня се на хората да не забравят 
за зова на Исрафил, който ще протръби с 
Рога от небесата и ще протръби за Часа 
на равносметката.)

42. В този Ден ще чуят Вика с ис-
тината. Това е Денят на възкресе-
нието.

(Оттук се разбира, че хората ще чуят и 
втората тръба на Исрафил, след което 
ще възкръснат и ще излязат от гробове-
те.)

43. Ние отреждаме и живота, и 
смъртта, и при Нас е завръщането.

44. В този Ден земята ще се разце-
пи над тях  – забързани. Това е съби-
ране, лесно за Нас.

45. Най-добре Ние знаем какво из-
ричат. А ти не си за тях принудител. 
И поучавай с Корана всеки, който 

се страхува от Моето предупреждение!

51.
СУРА АЗ-ЗАРИЙАТ 

(ОТВЯВАЩИТЕ)
Меканска. Съдържа 60 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Кълна се в отвяващите с веене 
[ветрове]
2. и в носещите товар [облаци],
3. и в плаващите с лекота [кораби],
4. и в разпределящите по повеля 
[ангели],
5. че е истина това, което ви е обещано!
6. И че възмездието ще настъпи.
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7. Кълна се в небето, осеяно с 
пътища!

8. Объркани са вашите слова [о, отри-
чащи].

(Както се споменава и в Свещения Коран, 
противниците на Пророка го наричали “ма-
гьосник”, “поет”, “гадател”   – твърдения, ко-
ито той неведнъж бил принуден да отхвърля.)

9. Отклонява се от него онзи, който е 
бил отклонен.

10. Проклети да са лъжците,
11. които в бездната [на неверието] не-

хаят!
12. Питат: “Кога ще е Съдният ден?”
13. В този Ден върху Огъня ще бъдат 

измъчвани.
14. “Вкусете своето мъчение! Това е, за 

което бързахте.”
15. Богобоязливите ще бъдат сред 

градини и извори,
16. ще взимат онова, което им да-

рява техният Господ. Преди това те 
вършеха добро –  

17. малко спяха през нощта
18. и на развиделяване молеха за 

опрощение,
19. и от имотите си заделяха за 

просяка и нуждаещия се.
20. За убедените има знамения на 

земята
21. и в самите вас. Нима не съзира-

те?
22. На небето има препитание за 

вас и там е онова, което ви е обеща-
но.

23. А то, кълна се в Господа на не-
бето и на земята, е истина, както 
това, че говорите.

24. Стигна ли до теб разказът за 
почетните гости на Ибрахим?

(Вж. 15: 51)
25. Влязоха при него и казаха: 

“Мир!” Каза: “Мир!” И си каза: 
“Непознати хора!”

26. И без да го видят, свърна към 
своето семейство и дойде с тлъсто 
[печено] теле,

27. и им го поднесе. Каза: “Ще по-
хапнете ли?”

28. И спотаи страх от тях. Казаха: 
“Не се страхувай!” И го благовес-
тиха за знаещ син.

29. И пристъпи жена му с вик, уд-
ряйки лицето си, и каза: “Но аз съм 
бездeтна старица!”

30. Казаха: “Тъй каза твоят Гос-
под. Той е Всемъдрия, Всезнае-
щия.”
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31. Каза: “А какво ви е наме-
рението, о, пратеници?”

32. Казаха: “Изпратени сме 
при хора престъпници,

33. за да изсипем върху тях камъни 
от глина,

34. белязани при твоя Господ за 
прекаляващите.”

35. И изведохме Ние само вярва-
щите, които бяха там.

36. И намерихме там само в един 
дом отдадени [на Аллах].

37. И оставихме там знамение за 
онези, които се страхуват от болез-
неното мъчение.

38. ...И за Муса, когато го изпра-
тихме при Фараона с явен довод.

39. И се отвърна той със своята 
опора, и каза: “Магьосник или 
луд.”

40. И сграбчихме него и войските 
му, и ги хвърлихме в морето. Вина-
та бе негова.

41. И за адитите, срещу които изп-
ратихме опустошителния вятър...

42. И не остави той нищо, над кое-
то премина, без да го превърне в 
прах.

43. И за самудяните, когато им бе 
казано: “Наслаждавайте се до вре-
ме!”

44. И се възгордяха пред повелята 
на своя Господ, [затова] мълнията 
ги порази, както си гледаха.

45. И не можаха да се изправят, и 
не им се помогна.

46. И народа на Нух [погубихме] 
преди. Те бяха нечестиви хора.

47. И небето изградихме с [Наша-
та] сила. Ние разширяваме.

48. И земята Ние разстлахме. Колко 
прекрасно разстиламе!

49. И от всяко нещо сътворихме двой-
ки, за да се поучите!

(Аллах Всевишния е създал всякакъв вид двой-
ки –  мъжко и женско, земя и небе, слънце и 
луна, равнина и планина, море и суша, лято и 
зима, живот и смърт, сладко и горчиво, свет-
лина и мрак. Така човекът, който размишлява 
над съчетаването на противоположностите в 
едно, би трябвало да повярва в абсолютния, 
единствения Бог и абсолютния Творец, и да 
стане Негов раб.)

50. Затова към Аллах се устремете! Аз 
съм Негов явен предупредител за вас.

51. И не приемайте друг Бог заедно с 
Аллах! Аз съм Негов явен предупреди-
тел за вас.
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52. Така и онези преди тях, щом 
дойдеше пратеник, казваха: “Магьосник 
или луд.”

53. Нима си завещаваха това един дру-
гиму? Не, ала те са престъпващи хора.

54. Отвърни се от тях и не ще бъдеш 
упрекван!

55. И поучавай! Наистина поучението 
носи полза на вярващите.

56. Сътворих Аз джиновете и хората 
единствено за да Ми служат.

57. Не искам от тях препитание и не ис-
кам да Ме хранят.

58. Аллах! Той е Даващия препитание-
то, Владетеля на силата, Най-непокла-
тимия.

59. Угнетителите имат участ като 
участта на своите другари. Затова 
да не избързват!

60. Горко на онези, които отричат, 
в техния Ден обещан!

52. СУРА АТ-ТУР 
(ПЛАНИНАТА)

Меканска. Съдържа 49 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Кълна се в Планината
2. и в Книгата, написана
3. на разгънат свитък,
4. и в посещавания Дом,
(Планината, в името на която се изрича 

клетвата, е Синай в Мадян, където Ал-
лах Всевишния говорил на пророка Муса. 
Книгата е Петокнижието, Коранът или 
Книгата на съдбите. Посещаваният Дом 
е храмът ал-Кааба или небесното място, 
което ангелите обхождат.)

5. и във въздигнатия [небесен] 
свод,

6. и в препълненото море  –
7. мъчението на твоя Господ ще 

настъпи!
8. Никой не ще го отблъсне
9. в Деня, когато небето бурно се 

завърти
10. и планините силно се размес-

тят.
11. Горко в Деня за онези, които 

отричат,
12. за онези, които в празнословие 

се забавляват!
13. В Деня, когато ще бъдат подка-

рани към огъня на Ада:
14. “Това е Огънят, който взимах-

те за лъжа.
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15. Магия ли е това, или не съзира-
те?

16. Горете там и да търпите, и да не 
търпите, все едно е за вас! Ще ви се 
въздаде само за вашите дела!”

17. Богобоязливите ще са в гради-
ни и в блаженство,

18. радостни с онова, което им е 
дарил техният Господ и ги е предпа-
зил техният Господ от мъчението 
на Ада.

19. Яжте и пийте със здраве за оно-
ва, което сте вършили!

20. Облегнати на подредени прес-
толи... И ще им дадем за съпруги 
хубавици с големи очи.

21. Към онези, които вярват и тях-
ното потомство ги последва с вяра 
–  ще присъединим към тях потомс-
твото им и не ще отнемем нищо от 
делата им. Всеки човек ще отговаря 
за делата си.

22. И ще им дарим в изобилие пло-
дове и месо, каквито пожелаят.

23. Ще си подават там един на друг 
стакан, който не ще носи нито праз-
нословие, нито подбуда към грях.

24. И ще им прислужват юноши, 
които сякаш са скрити бисери.

25. И ще се обръщат един към друг, 
разпитвайки се.

26. Ще кажат: “Бояхме се [от Ал-
лах] и преди, когато бяхме сред сво-
ите роднини.

27. Но Аллах ни облагодетелства и 

ни опази от изгарящото мъчение.

28. Ние Го зовяхме и преди. Той е Вла-
детеля на доброто, Милосърдния.”

29. И поучавай [о, Мухаммед]! Ти не си 
– по милост от твоя Господ –  нито гада-
тел, нито луд.

30. Или казват: “Ти си поет! Изчакваме 
превратностите на съдбата.”

31. Кажи: “Чакайте! И аз чакам с вас.”
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32. Нима умовете им повеляват това, 
или са престъпващи хора?

33. Или искат да кажат: “Сам си го е 
съчинил!” Не, те не вярват.

34. Нека донесат слово, подобно на 
него, ако говорят истината!

35. Нима бяха сътворени от нищо, или 
те са творците?

36. Или те сътвориха небесата и земя-
та? Не, ала не се убеждават.

37. Или при тях са съкровищниците на 
твоя Господ, или те са властващите?

38. Или имат стълба, от която подс-
лушват? Тогава нека онзи от тях, който 

е чул нещо, да донесе явен довод!
39. Или за Него са дъщерите, а за 

вас  – синовете?
40. Или просиш отплата от тях [о, 

Мухаммед], та са обременени с 
дълг?

41. Или при тях е неведомото и те 
записват?

42. Или искат да скроят хитрина? 
Ала онези, които отричат, те ще са 
надхитрените.

43. Или имат друг бог освен Ал-
лах? Всечист е Аллах от онова, с 
което Го съдружават!

44. И дори да видят отломък, па-
дащ от небето, казват: “Скупчени 
облаци.”

45. Остави ги, докато срещнат своя 
Ден, когато ще бъдат поразени от 
мълнията!

46. Деня, когато нито хитрината 
им ще ги избави, нито ще им се по-
могне.

47. А за угнетителите има и друго 
мъчение освен това, ала повечето 
от тях не знаят.

(Това е мъчението, което ще понесат 
преди смъртта или в гроба. Иначе в зем-
ния живот те са изпитали много други 
страдания като бедност, поражения в 
битки и редица нещастия.)

48. И бъди търпелив пред повелята 
на своя Господ! Ти наистина си пред 
Очите Ни. И прославяй своя Господ 
с възхвала, когато ставаш!

49. И нощем Го прославяй, и при 
скриването на звездите!
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53. СУРА АН-НАДЖМ 
(ЗВЕЗДАТА)

Меканска с изключение на знамение 32, 
което е мединско. Съдържа 62 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Кълна се в звездата, когато заляз-
ва,

2. не се е заблудил вашият спътник 
[Мухаммед] и не се е отклонил,

3. и не говори той от себе си.
4. Това е само откровение, което [му] 

се разкрива.
5. Научи го [на него] многосилният 

[Джибрил],
6. който има мощ. Той се възправи,
7. когато бе на най-високия хори-

зонт,
8. после се приближи и се спусна,
9. и бе на разстояние два лъка или по-

близо.
10. Тогава Той разкри на Своя раб, 

каквото разкри.
(Аллах Всевишния низпослава Своите 

откровения на Мухаммед чрез Джибрил.)
11. Сърцето му не го излъга за онова, 

което видя.
12. Нима ще го оспорвате за онова, 

което видя?
13. И отново го видя при друго спус-

кане
14. до лотосовото дърво на крайния 

предел,
(Мухаммед, мир нему, видял Джибрил в 

истинския му образ два пъти в началото 
на откровението и при възнесението до 
седмото небе, където се намира дървото 
Лотос (Сидра) отдясно на Божия Трон.)

15. където е Градината на обителта.
16. Когато дървото бе покрито с оно-

ва, което го покрива...
17. И не се отклони погледът [на Му-

хаммед], и не се откъсна.
18. Той видя някои от най-големите 

знамения на своя Господ.
19. А нима не виждате какво са ал-

Лат и ал-Узза,
20. и също – третото [божество] Ма-

нат?
21. Нима за вас е мъжкото, а пък за 

Него  – женското?
22. Това тогава е несправедлив дележ.
23. Те са само имена, които назовахте вие 

и предците ви. Аллах не им е низпослал до-
вод. [Отричащите] следват само догадката и 
онова, което душите обичат, въпреки че при 
тях дойде напътствието от техния Господ.

24. Или човек притежава всичко, което по-
желае?

25. На Аллах принадлежи и отвъдното, и 
настоящето.

26. И колко ангели има на небесата, чието 
застъпничество не избавя от нищо, освен 
след като Аллах позволи комуто пожелае, и 
благоволи.

(След като и ангелите не могат да се застъ-
пят без позволението на Аллах, как тогава от-
ричащите се надяват техните божества да се 
застъпят за тях.)
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27. Онези, които не вярват в от-
въдното, назовават ангелите с женски 
имена,

28. без да имат знание за това. Те след-
ват само догадката. Ала догадката с 
нищо не заменя истината.

29. И се отдръпни от онзи, който се от-
връща от Нашето напомняне, и пожела-
ва само долния живот!

30. Толкова са достигнали те от знани-
ето. Твоят Господ най-добре знае кой се 
е отклонил от Неговия път и знае кой се 
е насочил.

31. На Аллах принадлежи всичко на не-
бесата и всичко на земята, за да въздаде 
на злосторниците за деянията им и за да 
въздаде на благодетелните с Най-прек-
расното  – 

32. на онези, които се предпазват 
от големите грехове и сквернос-
тите освен малките провинения. 
Твоят Господ е Щедрия в опро-
щението. Най-добре Той ви знае, 
и когато ви сътвори от земята, и 
когато бяхте зародиши в майчи-
ните си утроби. Тъй че не са-
мохвалствайте! Най-добре Той 
знае богобоязливите.
33. Виждаш ли онзи, който се 

отвръща
34. и дава малко, и му се свиди?
(Разказват, че ал-Уалид ибн ал-Мугира 

седял с Пратеника, мир нему, и чул него-
вата проповед. Той силно се впечатлил 
от нея и почти бил готов да приеме Исля-
ма, но един съдружаващ го посрещнал с 
думите: “Ти изостави религията на пред-
ците ни и твърдиш, че ще горят в Огъня.” 
Ал-Уалид отговорил: “Аз се боя от мъче-
нието на Аллах.” А мъжът отвърнал, че 
ако му даде част от имота си и се върне 
към езичеството, той ще поеме наказа-
нието вместо него. Ал-Уалид му дал част 
от обещаното, но останалото му се дос-
видило.)

35. Нима той има знание за неведо-
мото и го вижда?

36. Или не бе известéн за онова, 
което е в свитъците на Муса

37. и Ибрахим, който изпълни [по-
велята]  –

38. че никой прегрешил не ще носи 
греха на друг 

39. и човек ще има само онова, за 
което се е постарал,

40. и старанието му ще бъде видя-
но,

41. после напълно ще му се възда-
де,

42. и че при твоя Господ е завър-
шекът,

43. и Той поражда смеха и плача,
44. и Той отрежда и живота, и 

смъртта,
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45. и Той създава двойките мъжко 
и женско, –

46. от капка сперма, когато се изх-
върля [в утробата],

47. и от Него е повторното сътво-
ряване,

48. и Той дарява богатство и удов-
летворение,

49. и Той е Господа на Сириус,
(Ярката звезда Сириус била обожест-

вявана от племето Хузаа.)
50. и Той погуби древните ади-

ти,
51. и самудяните, и не остави ни-

кого от тях,
52. и също  – народа на Нух преди, 

те бяха още по-угнетяващи и прес-
тъпващи,

53. и Той опустоши сринатите [се-
лища на Лут],

54. и ги покри, каквото ги покри.
55. Тогава в кои благодеяния на 

своя Господ се съмняваш [о, чове-
че]?

56. И този [Мухаммед] е предупре-
дител, подобен на първите предуп-
редители.

57. Близкият Час наближава.
58. Никой освен Аллах не ще го 

разкрие.
59. Нима на тази вест се чудите
60. и се смеете, а не плачете,
61. и нехайно се забавлявате?
62. Поклонете се доземи в суджуд 

пред Аллах и на Него служете!
54. СУРА АЛ-КАМАР 

(ЛУНАТА)
Меканска с изключение на знамение 45, 

което е мединско. Съдържа 55 знамения.
В името на Аллах, Всемилости-

вия, Милосърдния!
1. Наближи Часът и се разцепи лу-

ната.
(Както свидетелстват мнозина сподвижни-

ци на Пророка, Аллах да го благослови и с мир 
да го дари, меканците поискали от него да из-
върши чудо. Тогава той отправил зов към Ал-
лах и луната се разцепила, а после възвърнала 
целостта си. Изумените съдружаващи не мо-
жели да отрекат чудото, но го обяснили с ма-
гьосничество.)

2. Но и да видят знамение, те се отдръп-
ват и казват: “Продължаваща магия.”

3. И го опровергават, и следват своите 
страсти. Но за всяко дело има край.

4. Дойдоха вече при тях вести, които да 
ги възпират,

5. зряла мъдрост [  Коранът]  – ала без-
полезни са за тях предупредителите.

6. Затова се отвърни от тях [о, Мухам-
мед]! В Деня, когато зовящият призове 
към нещо ужасно,
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7. те със сведен поглед ще излязат от 
гробовете като пръснати скакалци,

8. забързани към зовящия. Ще кажат 
отричащите: “Това е тежък Ден.”

9. Опровергаваше преди тях и народът 
на Нух. Опровергаваха Нашия раб и каз-
ваха: “Той е луд!”, и бе прогонен с кря-
съци.

10. Тогава призова той своя Господ: 
“Аз съм победен, помогни ми!”

11. И разтворихме Ние вратите на небе-
то със струяща вода,

12. и сторихме да бликнат извори от зе-
мята, и водите се срещнаха за предопре-
делена повеля.

13. А него понесохме върху [Кора-
ба от] дъски и гвоздеи,

14. плаващ пред Очите Ни –  възда-
яние за онзи, който бе отричан.

15. И оставихме това за знамение, 
но има ли кой да се поучи?

16. И какво бе Моето мъчение и 
Моето предупреждение!

17. И сторихме Корана да е лесен 
за поучение, но има ли кой да се по-
учи?

18. И адитите опровергаваха. И 
какво бе Моето мъчение и Моето 
предупреждение!

19. Изпратихме срещу тях вихър в 
ден на непрестанно злочестие,

20. изтръгващ хората, сякаш са 
стволове на изскубнати палми.

21. И какво бе Моето мъчение и 
Моето предупреждение!

22. И сторихме Корана да е лесен 
за поучение, но има ли кой да се по-
учи?

23. И самудяните опровергаваха 
предупредителите.

24. И казваха: “Нима човек измеж-
ду нас ще последваме? Тогава ние 
ще изпаднем в заблуда и безумие.

25. Нима на него бе разкрито Поу-
чението сред нас? Не, той е надме-
нен лъжец.”

26. Утре ще научат кой е надменен 
лъжец. 

(“Утре” е Съдният ден.)

27. Изпращаме Ние камилата като 
изпитание за тях. Наблюдавай ги и 
търпи!
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28. И ги извести, че водата е поде-
лена между [нея и] тях! И пиенето 
на всеки е разпределено.

(Вж. 26:141–159)
29. Но извикаха техен другар и той 

се зае, та я закла.
30. И какво бе Моето мъчение и 

Моето предупреждение!
31. Изпратихме срещу тях само 

един Вик и станаха като сухите 
сламки на сеното.

32. И сторихме Корана да е лесен 
за поучение, но има ли кой да се по-
учи?

33. И народът на Лут опровергава-
ше предупредителите.

34. Изпратихме срещу тях ураган 
от камъни освен за семейството на 
Лут. Спасихме ги на развиделява-
не– 

35. благодеяние от Нас. Така въз-
даваме на онзи, който е 
признателен.

36. Той ги предупреди за Нашето 
мъчение, но те се усъмниха в пре-
дупреждението.

37. И поискаха от него да ги допус-
не до гостите си, но ослепихме очи-
те им. Вкусете Моето мъчение и 
Моето предупреждение!

(Вж 11: 77–83)
38. И рано сутринта ги сполетя 

трайно мъчение.
39. Вкусете Моето мъчение и Мо-

ето предупреждение!
40. И сторихме Корана да е лесен 

за поучение, но има ли кой да се по-
учи?

41. Предупредителите дойдоха и 
при хората на Фараона,

42. [но] те опровергаваха всичките 
Ни знамения. Затова ги сграбчихме, 
както подобава на всесилен, всемо-
гъщ.

43. Нима вашите отрицатели са по-
добри от онези, или за вас има оне-

виняване в Писанията?
(В знамението се отправя въпрос към съдружа-

ващите меканци, дали са получили гаранция, че 
ще се избавят от наказанието благодарение на 
превъзходството си над народите, живели от 
времето на Нух до епохата на Фараона.)

44. Или казват: “Не сме ли ние непобе-
димо множество?”

45. Ще бъде разгромено множеството и 
ще обърне то гръб в бяг.

46. Часът е обещаният им срок. Часът е 
най-злочестият и най-горчивият.

47. Престъпниците ще са в заблуда и 
безумие

48. в Деня, когато бъдат влачени по 
лице в Огъня: “Вкусете допира на Ада!”

49. Ние всяко нещо сътворихме с мяра.
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50. Нашата повеля се изпълнява, 
докато мигне окото.

51. Вече погубихме подобните на вас. 
Но има ли кой да се поучи?

52. И всяко нещо, което са вършили, го 
има в писанията.

52. Всичко, малко или голямо, е запи-
сано.

54. Богобоязливите ще пребъдат сред 
градини и реки  – 

55. истинно обещание при Владетеля, 
Всемогъщия.

55. СУРА АР-РАХМАН 
(ВСЕМИЛОСТИВИЯ)

Меканска с изключение на знамение 29, 
което е мединско. Съдържа 78 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Всемилостивия

2. научи на Корана,
3. сътвори човека,
4. научи го да говори.
5. Слънцето и луната [се дви-
жат] по изчисление,

6. и звездите, и растенията се 
прекланят.
(Растенията – шаджар – дървета и 

храсти.)

7. И въздигна Той небето, и поло-
жи везните,

8. за да не престъпвате мярата.
9. И отмервайте справедливо, и не 

ощетявайте в мярата!
10. И положи Той земята за твари-

те.
11. На нея има плодове и палми с 

обвити гроздове,
12. и зърно с плява, и уханни тре-

ви.
13. Та кои блага на своя Господ оп-

ровергавате?
(Това повтарящо се знамение е отпра-

вено към двете общности – хора и джино-
ве.)

14. Сътвори Той човека от звънка 
глина като грънчарско изделие.

15. И сътвори Той джиновете от 
пламъка на огъня.

16. Та кои блага на своя Господ оп-
ровергавате? 
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17. Господа на двата изгрева и Госпо-
да на двата залеза.

(Тълкувателите смятат, че изразите “два-
та изгрева” (“изтока”) и “двата залеза” 
(“запада”) обозначават различните положе-
ния на слънцето през лятото и зимата. Въз-
можно е тук да се има предвид и Сириус – най-
ярката звезда на небосвода, която е 
образувана от две звезди, кръжащи една око-
ло друга.)

18. Та кои блага на своя Господ опро-
вергавате?

19. Пусна Той двете морета да се 
срещнат,

20. но между тях има преграда, която 
не престъпват.

21. Та кои блага на своя Господ опро-
вергавате?

22. От двете излизат бисери и кора-
ли.

23. Та кои блага на своя Господ опро-
вергавате?

24. И Негови са плаващите кораби, 
въздигнали се като планини в морето.

25. Та кои блага на своя Господ опро-
вергавате?

26. Всичко тук погива.
27. Но пребъдва Ликът на твоя Гос-

под, Владетеля на величието и почит-
та.

28. Та кои блага на своя Господ опро-
вергавате?

29. Умолява Го всичко на небесата и 
на земята. Всеки миг изявява Той ня-
какво дело.

(На думи и в постъпките си създанията же-
лаят от Аллах помощ по различни въпроси 
като служене, препитание, опрощение и др. 
Всеки миг Аллах ръководи вселената, като 
възкресява, унищожава, влага стойност и 
обезценява, отрежда богатство и бедност и 
т.н.)

30. Та кои блага на своя Господ опро-
вергавате?

31. Ще ви направим равносметка, о, 
два свята [на джинове и хора]!

32. Та кои блага на своя Господ опро-
вергавате?

33. О, множество от джинове и хора, 
ако можете да проникнете зад предели-

те на небесата и на земята, проникнете! Не 
ще проникнете освен с власт [от Нас].

34. Та кои блага на своя Господ опроверга-
вате?

35. Ще бъде пратен срещу вас пламък от 
огън и дим, и не ще ви се помогне.

36. Та кои блага на своя Господ опроверга-
вате?

37. И когато небето се разцепи, и стане 
червено като разтопено масло...

(“... масло” може да се преведе и като “червена 
кожа”. Някои тълкуватели разясняват, че небето в 
Съдния ден ще се променя по цвят, както мазните 
багрила имат различни цветове.)

38. Та кои блага на своя Господ опроверга-
вате?

39. В този Ден не ще бъде питан за греха 
му нито човек, нито джин.

40. Та кои блага на своя Господ опроверга-
вате?
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41. Престъпниците ще бъдат 
разпознати по техния белег. И ще бъдат 
хванати за перчема и за краката.

42. Та кои блага на своя Господ опро-
вергавате?

43. Това е Адът, който престъпниците 
опровергават.

44. Те ще обикалят между него и вря-
ща, кипяща вода.

45. Та кои блага на своя Господ опро-
вергавате?

46. А за онзи, който се страхува да зас-
тане пред своя Господ, има две Гради-
ни– 

47. та кои блага на своя Господ опро-

вергавате?  – 
48. с разни дървета.
49. Та кои блага на своя Господ оп-

ровергавате?
50. В двете два извора текат.
51. Та кои блага на своя Господ оп-

ровергавате?
52. Там от всеки плод има по два 

вида.
53. Та кои блага на своя Господ оп-

ровергавате?
54. Облегнати на постели с подпла-

та от брокат. И плодовете на двете 
градини ще са близо.

55. Та кои блага на своя Господ оп-
ровергавате?

56. Има там жени с целомъдрен 
поглед, недокоснати нито от човек 
преди тях, нито от джин.

57. Та кои блага на своя Господ оп-
ровергавате?

58. Сякаш са рубини и корали...
59. Та кои блага на своя Господ оп-

ровергавате?
60. Нима въздаянието за добрината 

е друго освен добрина?
61. Та кои блага на своя Господ оп-

ровергавате?
62. И освен тях  – още две гради-

ни– 
63. та кои блага на своя Господ оп-

ровергавате? – 
64. тъмнозелени.
65. Та кои блага на своя Господ оп-

ровергавате?
66. В тях има два бликащи извора.
67. Та кои блага на своя Господ оп-

ровергавате?
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68. Там има плодове и палми, и на-
рове.

69. Та кои блага на своя Господ оп-
ровергавате?

70. Там има добродетелни и прек-
расни жени –  

71. та кои блага на своя Господ оп-
ровергавате? –

72. хубавици, пазени в шатри  – 
73. та кои блага на своя Господ оп-

ровергавате? – 
74. недокоснати дотогава нито от 

човек, нито от джин...
75. Та кои блага на своя Господ оп-

ровергавате?
76. Облегнати върху зелени възг-

лавници и хубави килими...
77. Та кои блага на своя Господ оп-

ровергавате?
78. Благословено да е името на 

твоя Господ, Владетеля на величие-
то и почитта!

56. СУРА АЛ-УАКИА 
(СЪБИТИЕТО)

Меканска с изключение на знамения 81 
и 82, които са медински. Съдържа 96 

знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Когато Събитието настъпи,
2. никой не ще възпре неговото 

настъпване  –
3. принизяващо и въздигащо.
4. Когато земята се разтърси в 

трус
5. и планините се разломят на от-

ломки,
6. и станат разпиляна прах,
7. вие ще бъдете три групи:
8. получилите отдясно,  – какво ще 

е за получилите отдясно?; –

9. и получилите  отляво, – какво ще е за 
получилите отляво?; –

(Буквално – “хората на десницата”, т.е. оне-
зи, на които книгата за делата им ще бъде по-
дадена отдясно, и “хората на левицата” 
– отляво.)

10. и първенците [в богобоязливостта], 
 – те са първенците [в Рая] –

11. тези са приближените [на Аллах]
12. в Градините на блаженството –  
13. повечето са от предците – 
14. и малцина от сетните –  
15. на украсени престоли,
16. облегнати там един срещу друг.

55. СУРА АР-РАХМАН

533



17. Вечномлади юноши им поднасят
18. бокали и кани, и стакани [вино] от из-

вор.
19. Не ще ги боли глава от това и не ще 

губят разум.
20. И плод, какъвто изберат,
21. и птиче месо, каквото обичат.
22. И ще имат хубавици с големи очи,
23. подобни на скрити бисери –  
24. въздаяние за делата им.
25. Не ще слушат там нито празнословие, 

нито подбуда към грях,
26. а само словото: “Мир! Мир!”.
27. А получилите отдясно... Какво ще е за 

получилите отдясно?  – 

28. Сред лотоси без бодли
29. и натежали бананови дървета,
30. и просторна сянка,
31. и лееща се вода,
32. и обилен плод,
33. несекващ и невъзбранен,
34. и въздигнати постели.
35. Сътворихме ги Ние с [прекрасно] 

сътворяване
36. и отредихме да са девици
37. любещи, връстнички –  
38. за получилите отдясно – 
39. група от предците – 
40. и група от сетните.
(Горните знамения разкриват живота 

на праведниците в Рая. Тълкувателите 
допълват, че обитателите на небесните 
Градини ще влязат там като млади 
мъже между 30 и 33 години, жените не ще 
раждат, а стариците ще се превърнат в 
девствени девойки.)

41. А получилите отляво... Какво ще 
е за получилите отляво? –  

42. Сред изгарящ вятър и вряща вода,
43. и сянка от черен дим,
44. нито прохладна, нито приятна.
45. Те живееха сред разкош преди 

това.
46. И упорстваха в огромния грях.
(Огромният грях е съдружаването с Ал-

лах.)

47. И казваха: “Нима като умрем и 
станем на пръст и кости, нима наисти-
на ще бъдем възкресени?

48. А нима и древните ни предци?”
49. Кажи [о, Мухаммед]: “И древни-

те, и сетните
50. наистина ще бъдат насъбрани 

по време на знайния Ден.”
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51. После, о, вие, заблудените, от-
ричащите,

52. наистина ще ядете от дървото 
аз-Заккум

53. и ще си пълните от него стома-
сите,

54. и ще пиете след това от вряща-
та вода.

55. Ще пиете, както пият прежад-
нелите камили.

56. Това е угощението им в Съдния 
ден.

57. Ние ви сътворихме. Защо тога-
ва не повярвате?

58. Не виждате ли семето, което 
изливате?

59. Вие ли го сътворявате, или 
Ние сме Твореца?

60. Ние отредихме смъртта за 
вас и не ще бъдем възпрени

61. да променим такива като вас 
и да ви пресъздадем в нещо, кое-
то не ви е познато.

62. И узнахте вече първото сътво-
ряване. Не ще ли се поучите?

63. И не виждате ли какво сеете?
64. Вие ли го карате да расте, или 

Ние го караме?
65. Ако пожелаехме, бихме го сто-

рили на сухи съчки и щяхте да оста-
нете слисани:

66. “Наистина сме задлъжнели.
67. Да, и сме лишени [от прехра-

на].”
68. И не виждате ли водата, която 

пиете?
69. Вие ли я изсипвате от облака, 

или Ние я изсипваме?
70. Ако пожелаехме, бихме я сто-

рили солена, защо тогава не сте 

признателни?
71. Не виждате ли огъня, който разпал-

вате?
72. Вие ли създавате дървото за него, 

или Ние сме Създателя?
73. Ние го сторихме за поучение и за 

ползване от онези, които се нуждаят.
74. Затова прославяй името на своя 

Господ, Всевеликия!
75. Но не, кълна се в орбитите на звез-

дите  –
(Точният смисъл на “орбитите” (мауакиа) е 

“местоположенията” и дори – “местата на 
падане”. Според съвременни тълкуватели зна-
мението сочи наличието на черните дупки. ) 

76. а това е клетва –  ако знаете –  вели-
ка,
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77. той наистина е свещен Коран
78. в съхранената Книга [-майка].
79. Докосват го само пречистените.
80. Низпослание от Господа на световете.
81. Нима това Слово пренебрегвате?
82. И превръщате отрицанието си в свое 

препитание?
(Според преданието съдружаващите свърз-

вали дъжда с изгрева и залеза на различни звез-
ди. По този повод от знамението става ясно, 
че вместо да изпитат признателност за даде-
ната им благодат, хората се отклоняват от 
истината.)

83. И когато [душата на умиращия] стигне 
гърлото, – 

84. тогава вие само гледате,

85. а Ние сме по-близо до него от вас, 
ала не виждате –  

86. и защо, ако не сте длъжници, 
(„...длъжници” – ако не подлежите на 

равносметка в Съдния ден.)

87. не я върнете обратно, ако говори-
те истината?

88. И ако [умиращият] е от прибли-
жените [на Аллах],

89. тогава –  покой и удовлетворение, 
и Градината на блаженството.

90. А ако е от получилите отдясно,
91. тогава: “Мир на теб, защото си от 

получилите отдясно!”
92. А ако е от отричащите, заблудени-

те,
93. тогава –  угощение от вряща вода
94. и изгаряне в Огъня.
95. Това е достоверната правда.
96. Затова прославяй името на своя 

Господ, Всевеликия!

57. СУРА АЛ-ХАДИД 
(ЖЕЛЯЗОТО)

Мединска. Съдържа 29 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Всичко на небесата и всичко на зе-

мята прославя Аллах. Той е Всемогъ-
щия, Всемъдрия.

2. Негова е властта на небесата и на 
земята. Той отрежда и живота, и смърт-
та. Той за всяко нещо има сила.

3. Той е и Първия, и Последния, и 
Явния, и Скрития. Той всяко нещо 
знае.

(Както разяснява Пратеника на Аллах, 
мир нему, Аллах е Изначалния, преди Ко-
гото не е съществувало нищо; Онзи, след 
Когото не ще остане нищо; Той е Явния, 
или – Онзи, Който включва всичко и извън 
Когото няма нищо; и Скрития – нищо не 
е така близко, както Той.)
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4. Той е, Който сътвори небесата и 
земята в шест дни, после се възпра-
ви на Трона. Той знае какво проник-
ва в земята и какво излиза от нея, и 
какво пада от небето, и какво се из-
дига на него. Той е с вас, където и да 
сте. Аллах съзира вашите дела.

5. Негово е царството на небесата 
и на земята. При Аллах биват връ-
щани делата.

6. Той въвежда нощта в деня и въ-
вежда деня в нощта. И знае съкро-
веното в сърцата.

7. Вярвайте в Аллах и в Неговия 
Пратеник, и раздавайте от онова, на 
което ви е сторил Той наследници! 
За онези от вас, които вярват и раз-
дават, за тях има голяма награда.

8. И какво ви е, защо да не повяр-
вате в Аллах, щом Пратеника ви 
зове да повярвате в своя Господ, и 
Той вече е получил договора с вас, 
ако сте вярващи?

9. Той е, Който низпослава на Своя 
раб ясни знамения, за да ви изведе 
от тъмнините към светлината. Ал-
лах към вас е състрадателен, мило-
сърден.

10. И какво ви е, защо да не разда-
вате по пътя на Аллах? На Аллах 
принадлежи наследството на небе-
сата и на земята. Онези от вас, кои-
то раздаваха преди завземането [на 
Мека] и се сражаваха, не са равни 
[с останалите]. Те са на по-високо 
стъпало от онези, които раздаваха 
след това и се сражаваха. Но на 
всички тях Аллах обеща Най-прек-

расното. Всесведущ е Аллах за вашите 
дела.

11. На онзи, който дава хубав заем [по 
пътя] на Аллах, Той му го умножава и за 
него има щедра награда.
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12. В Деня, когато видиш вярва-
щите мъже и жени с тяхната светлина, и 
устремена пред тях, и в десниците им 
[тогава ще им се каже:] “Вашето благо-
вестие Днес са Градините, под които 
реки текат. В тях ще векувате. Това е 
великото спасение.”

13. В този Ден лицемерите и лицемер-
ките ще кажат на онези, които са вярва-
ли: “Почакайте ни, за да придобием от 
вашата светлина!” Ще им се каже: “Вър-
нете се назад и търсете светлина!” И ще 
се въздигне между тях стена с врата. От-
вътре ще е милостта, а от външната 
страна ще е мъчението.

14. Ще им се прогласи: “Не бяхме ли с 
вас?” Ще кажат [вярващите]: “Да, наис-
тина, ала ви изкусиха вашите души и 

дебнехте, и се съмнявахте, и ви под-
мамваха мечтите ви, докато се яви 
повелята на Аллах. Измамникът 
[сатана] ви измами за Аллах.”

(Лицемерите привидно постъпват като 
мюсюлмани, но наблюдават безучастни 
бедите на вярващите, обзети са от съм-
нения за Исляма, следват страстите си, 
обсебени са от изкушенията и заблудите 
на сатаната.)

15. Днес не ще бъде взет откуп 
нито от вас, нито от онези, които са 
отричали. Вашето обиталище е 
Огънят. Той най-добре ви подхож-
да. И колко лоша е тази участ!

16. Не е ли настъпило време за оне-
зи, които вярват, сърцата им да се 
смиряват при споменаването на Ал-
лах и пред правдата, която бе низ-
послана, и да не заприличат на даре-
ните с Писанието преди, за които 
срокът бе дълъг, и закоравяха сър-
цата им, и мнозина от тях са нечес-
тивци.

(Знамението напомня, че сърцата на ис-
тинските вярващи омекват при спомена-
ването на Аллах и на Корана. То насочва 
вниманието към поведението на юдеите 
и християните, но в частност е било низ-
послано, за да предупреди някои сподвиж-
ници на Мухаммед, които в Мека живеели 
в бедност, а след преселението се сдобили 
с блага и това ги направило донякъде рав-
нодушни към делото. Именно за тях се 
подчертава, че споменаването на Аллах 
смекчава коравосърдечието.)

17. Знайте, че Аллах съживява зе-
мята след нейната умиране! Разяс-
няваме ви знаменията, за да проуме-
ете!

18. На харчещите за милостиня 
мъже и жени, които дават хубав 
заем [по пътя] на Аллах, това се ум-
ножава и има за тях щедра награда.
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19. Онези, които вярват в Аллах и 
в Неговите пратеници, те са всеп-
равдивите и мъчениците. При своя 
Господ ще имат награда и светлина. 
А онези, които отричат и взимат за 
лъжа Нашите знамения, те са обре-
чените на Огъня.

20. Знайте, че долният живот е 
само игра и забава, и украса, и хвал-
ба между вас, и умножаване на имо-
тите и децата, подобно на растения 
след дъжд –  възхищават сеячите, 
после изсъхват и ги виждаш пожъл-
тели, после стават на съчки. А в от-
въдния живот има сурово мъчение 
или опрощение от Аллах и благово-
ление. А долният живот е само из-
мамна наслада.

(При съпоставянето на земния и отвъд-
ния живот в това знамение земният жи-
вот не се осъжда и отрича, – той не е 
създаден напразно, – само се изтъква, че 
мирските дела и мимолетните наслади не 
бива да отклоняват хората от мисълта 
за вечния Дом и да ги тласкат към непод-
чинение пред Аллах и Неговия Пратеник.)

21. Надпреварвайте се към опро-
щение от своя Господ и към Гради-
ната с ширина, колкото ширината 
на небето и на земята, приготвена за 
онези, които са повярвали в Аллах 
и в Неговите пратеници! Това е 
щедростта на Аллах. Дарява я Той 
комуто пожелае. Аллах е Господа-
ря на великата щедрост.

22. Не се случва беда, нито на зе-
мята, нито с вас самите, без да е [за-
писана] в Книга още преди да сме я 
породили. За Аллах това е лесно.

23. За да не страдате за онова, което ви 
се е изплъзнало и да не ликувате за оно-
ва, което ви е дошло. Аллах не обича 
горделивите, самохвалците,

24. които се скъпят и повеляват на хо-
рата скъперничество. А който се отвър-
не – Аллах е Всебогатия, Всеславния.
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25. Изпратихме Нашите прате-
ници с ясните знаци и низпослахме заед-
но с тях Книгата и везната, за да постъп-
ват хората справедливо. И създадохме 
Ние желязото. В него има жестока мощ 
и облаги за хората, и за да изпита Аллах 
кой дори в уединение подкрепя Него и 
Неговите пратеници. Аллах е всесилен, 
всемогъщ.

26. И изпратихме Нух и Ибрахим, и от-
редихме сред тяхното потомство да бъ-
дат пророчеството и Писанието. Някои 
от тях са на правия път, но мнозина от 
тях са нечестивци.

27. Сетне проводихме по стъпките им 

Нашите пратеници, и проводихме 
след тях Иса, сина на Мариам, и му 
дадохме Инджила, и вложихме в 
сърцата на онези, които го послед-
ваха, състрадание и милосърдие. Но 
монашеството го измислиха самите 
те, не сме им го предписали Ние – 
освен стремежа към благоволение-
то на Аллах, – а и не го спазваха, 
както трябваше да се спазва. И да-
дохме на вярващите измежду им 
тяхната награда, но мнозина от тях 
са нечестивци.

28. О, вие, които вярвате, бойте се 
от Аллах и вярвайте в Неговия Пра-
теник! Той ще ви даде двоен дял от 
Своята милост. И ще стори за вас 
светлина, с която ще вървите. И ще 
ви опрости. Аллах е опрощаващ, 
милосърден.

29. За да узнаят хората на Писани-
ето, че нямат власт над нищо от 
щедростта на Аллах и че щедростта 
е в Ръката на Аллах. Дава я Той ко-
муто пожелае. Аллах е Владетеля 
на великата щедрост.
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58. СУРА АЛ-МУДЖАДАЛА
(СПОРЪТ)

Меканска. Съдържа 22 знамения.
В името на Аллах, Всемилости-

вия, Милосърдния!
1. Чу Аллах думите на онази, 

която спореше с теб за своя съп-
руг и се оплака на Аллах. Аллах 
чу вашия разговор. Аллах е всечу-
ващ, всезрящ.

(Вж. тълкуването към 33: 4. През ези-
ческата епоха арабите имали обичай, на-
речен зихар. Мъжът казвал на съпругата 
си:“Ти си като майчиния ми гръб (захр)!” 
– т.е. „ти си ми като майка – и това било 
достатъчно основание да я лиши от гри-
жи и внимание, без да я освобождава от 
съпружеския обет. Един от сподвижни-
ците на Пророка  – Аус ибн ас-Самит – 
изоставил съпругата си по този начин. 
Тя се оплакала на Пророка, че на младини 
е служела на семейството си, отгледала 
е деца, грижела се е за близките си, а сега, 
на стари години, вместо благодарност, е 
подложена на унижения. Жената помоли-
ла Пророка да отсъди в нейна полза и да 
възстанови нарушените й права. Въпреки 
че тя настоявала, Пратеника на Аллах не 
можел да вземе решение, което противо-
речи на съществуващите традиции и за-
конни положения. По-късно било низпос-
лано горното знамение, в което 
споменатият обичай се определя като 
погрешна практика и се подчертава, че 
съпругата не може да се превърне в майка 
на своя съпруг. Следващите знамения ра-
зясняват и утвърждават повелята на 
Аллах.)

2. На онези от вас, които изоставят 
жените си с думите: “Ти за мен си 
като майчиния ми гръб!” –  те не са 
им майки. Майки са им само онези, 
които са ги родили. Те наистина из-
ричат скверни думи и лъжа. Аллах 
е извиняващ, опрощаващ.

3. Онези, които [така] изоставят 
жените си, но после се откажат от 
думите си  – да освободят роб, преди 
да са ги докоснали. С това бивате 
поучавани. Всесведущ е Аллах за 

вашите дела.
4. А който не може –  да говее два по-

редни месеца, преди да се докоснат. А 
който не е в състояние  – да нахрани шей-
сет нуждаещи се. Това е, за да вярвате в 
Аллах и в Неговия Пратеник. Тези са 
границите на Аллах. А за отричащите 
има болезнено мъчение.

5. Които се противят на Аллах и на Не-
говия Пратеник, ще бъдат сломени, как-
то бяха сломени и онези преди тях. Вече 
низпослахме ясни знамения. А за отри-
чащите има унизително мъчение.

6. Един Ден Аллах ще ги възкреси всич-
ки и ще ги извести за техните дела. Ал-
лах е пресметнал, а те може и да са заб-
равили. Аллах на всяко нещо е 
свидетел.
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7. Не виждаш ли, че Аллах знае 
всичко на небесата и всичко на земята? 
И няма таен разговор на трима, без Той 
да е четвъртият, нито на петима, без Той 
да е шестият, и нито по-малко от това, и 
нито повече, без Той да е с тях, където и 
да са. После, в Деня на възкресението, 
ще ги извести за делата им. Аллах всяко 
нещо знае.

8. Не виждаш ли онези, на които бе заб-
ранен тайният разговор? После се връ-
щат към онова, което им бе забранено, и 
тайно разговарят за грях и вражда, и не-
подчинение на Пратеника. И когато ид-
ват при теб, те поздравяват с онова, с 
което Аллах не те поздравява, и си каз-

ват: “Защо Аллах не ни наказва за 
нашите думи?” Достатъчен им е 
Адът. Ще горят в него. Колко лоша 
е тази участ!

(Това били юдеите и лицемерите, които 
се опитвали да всеят смут сред мюсюл-
маните, да разколебаят надеждите им за 
избавление от бедите, да им внушат 
страха, че и оцелелите ще бъдат избити. 
Тук се осъжда тяхното поведение. Също 
така при среща с Пророка, мир нему, юде-
ите отправяли към него поздрав, който в 
действителност означавал “Смърт на 
теб!”. Пратеника на Аллах отвръщал: 
“И на вас!”, без да измени на обичайната 
си любезност.)

9. О, вие, които вярвате, ако разго-
варяте тайно, не разговаряйте за 
грях и вражда, и неподчинение на 
Пратеника, а разговаряйте за пра-
ведност и богобоязливост, и се бой-
те от Аллах, при Когото ще бъдете 
насъбрани!

10. Тайният [враждебен] разговор 
е само от сатаната, за да наскърбява 
онези, които вярват. Но той не ще 
им навреди с нищо без позволение-
то на Аллах. На Аллах да се упова-
ват вярващите!

11. О, вие, които вярвате, щом ви 
се каже: “Направете място при съ-
биранията!”, направете! И Аллах 
ще ви направи място. И щом се 
каже: “Станете!”, станете! Аллах 
ще въздигне по степени онези от 
вас, които вярват и са дарени със 
знание. Всесведущ е Аллах за ваши-
те дела.
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12. О, вие, които вярвате, ако ще 
разговаряте насаме с Пратеника, раз-
дайте преди вашия разговор милости-
ня! Това е най-доброто за вас и най-
чистото. А ако не можете –  Аллах е 
опрощаващ, милосърден.

(Тази повеля включва изисквания като 
засвидетелстване на почит към Проро-
ка, подпомагане на бедните, въздържане 
от излишни въпроси и други предписания. 
Знамението регламентира и реда за сре-
щи и беседи с Пратеника на Аллах, който 
не намирал покой от безкрайните посе-
щения.)

13. Нима ви е страх да раздавате 
милостиня преди разговора си наса-
ме? Ако не го направите, след като 
Аллах вече ви е простил, отслуж-
вайте молитвата и давайте милос-
тинята закат, и се покорявайте на 
Аллах и на Неговия Пратеник! Све-
дущ е Аллах за вашите дела.

(Тук се отменя повелята от предишно-
то знамение – даването на милостиня, и 
се оповестява, че ако не се даде, това не 
се порицава.)

14. Не виждаш ли сближилите се с 
народ, комуто Аллах се е разгне-
вил? Те не са нито от вас, нито от 
тях, и се кълнат в лъжата, знаейки.

(Общността от хора, които трябва да 
бъдат разпознати, са лицемерите. Те се 
стремят към съдружие с юдеите, които 
си навлекли Божия гняв и в същото време 
се кълнат, че са вярващи и заявяват при-
надлежността си към мюсюлманската 
общност.)

15. Аллах е приготвил за тях суро-
во мъчение. Лошо е онова, което 
вършат!

16. Те превръщат клетвите си в 
прикритие и възпират от пътя на 
Аллах. За тях има унизително мъ-
чение.

17. С нищо не ще ги избавят от Ал-
лах нито имотите, нито децата им. 
Тези са обречените на Огъня, там 

ще векуват.
18. Един Ден Аллах ще ги възкреси 

всички и ще Му се кълнат, както се къл-
нат и на вас, и ще мислят, че имат полза. 
Ала те са лъжците!

(Клетвите им пред Аллах, че са мюсюлмани, 
не ще им помогнат.)

19. Завладя ги сатаната и ги накара да 
забравят споменаването на Аллах. Тези 
са привържениците на сатаната. Ала 
привържениците на сатаната са губещи-
те.

20. Онези, които се противят на Аллах 
и на Неговия Пратеник, те са сред най-
унизените.

21. Аллах предписа: “Аз ще надвия, и 
Моите пратеници.” Аллах е всесилен, 
всемогъщ.
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22. Не ще намериш хора, които 
вярват в Аллах и в Сетния ден, да обичат 
противящите се на Аллах и на Неговия 
Пратеник, дори да са бащите или сино-
вете им, или братята, или роднините им. 
На тези Той е вложил вярата в сърцата 
им и ги е подкрепил с дух от Себе си. И 
ще ги въведе в Градините, под които 
реки текат, там ще векуват. Аллах е до-
волен от тях и те са доволни от Него. Те 
са привържениците на Аллах. А привър-
жениците на Аллах са сполучилите.

59.
СУРА АЛ-ХАШР 
(ИЗСЕЛВАНЕТО)

Мединска. Съдържа 24 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Всичко на небесата и всичко на 
земята прославя Аллах. Той е Все-
могъщия, Всемъдрия.

2. Той е, Който прогони от домо-
вете им при първото изселване оне-
зи сред хората на Писанието, които 
отричаха. Вие не мислехте, че ще 
излязат, а те мислеха, че крепости-
те им ще ги защитят от Аллах. Но 
повелята на Аллах им се яви оттам, 
откъдето не очакваха, и всели в 
сърцата им ужас, та разрушиха 
своите домове със собствените си 
ръце и с ръцете на вярващите. Поу-
чете се, о, зрящи хора!

(Когато Пратеника на Аллах пристиг-
нал в ал-Медина, той сключил с юдеите 
договор за неутралитет. След победата 
на мюсюлманите в битката при Бадр 
юдеите казали: “Това е Пророка, комуто 
в Петокнижието е обещана победата.” 
Ала след битката при Ухуд те напълно 
променили своето отношение и нарушили 
споразумението. Юдейският водач Кааб 
ибн ал-Ашраф отишъл в Мека, съпровож-
дан от конници, и сключил с Абу Суфян 
съюз срещу мюсюлманите. В отговор 
Пратеника на Аллах обградил с отред 
бойци жилищата на юдейското племе ан-
Надир и не вдигнал обсадата, докато не 
приели неговото условие да се изселят. 
Повечето отишли в Дамаск, Йерихон, Аз-
раат, ал-Хира, а някои родове се насочили 
към Хайбар. Това е поводът за низпосла-
ването на началните шест знамения от 
сурата.)

3. И ако Аллах не им бе предписал 
отпращане, щеше да ги мъчи в дол-
ния живот, а в отвъдния за тях е мъ-
чението на Огъня.
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4. Това е, защото се противяха на 
Аллах и на Неговия Пратеник. А 
който се противи на Аллах – Аллах 
е суров в наказанието.

5. Каквато и палма да отсечете, 
или да я оставите изправена върху 
корените й, то е с позволението на 
Аллах и за да опозори Той нечес-
тивците.

6. За онова, което Аллах е дарил 
от тях на Своя Пратеник, вие не сте 
препускали нито на коне, нито на 
камили. Но Аллах овластява Свои-
те пратеници над когото пожелае. 
Аллах за всяко нещо има сила.

(Придобивките от похода срещу племе-
то ан-Надир Пророка разпределил сред 
преселниците по своя преценка, като нап-
равил дар и на трима медински бедняци.)

7. Онова, което Аллах е дарил на 
Своя Пратеник от жителите на се-
лищата, принадлежи на Аллах и на 
Пратеника, и на роднините [му], и 
на сираците, и нуждаещите се, и 
пътниците [в нужда], за да не бъде в 
обращение сред богатите измежду 
вас. И каквото Пратеника ви даде, 
вземете го! А каквото ви забрани, 
оставете го! И бойте се от Аллах! 
Аллах е суров в наказанието.

8. [Част от това е] за бедняците-
преселници, които бяха прогонени 
от своите домове и имоти, търсейки 
щедрост и благоволение от Аллах, 
и помагайки на Аллах и на Неговия 
Пратеник... Те са правдивите.

9. Онези, които са се установили в 
дома [на преселението ал-Медина] 

и [са приели] вярата преди пришълците 
там, ги обичат и не сещат в сърцата си 
завист за онова, което им бе дарено. 
Предпочитат ги пред себе си, дори ако 
те самите са в нужда. А които се опазят 
от скъперничеството на душите си,  те са 
сполучилите.
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10. А които дойдоха след тях, казват: 
“Господи, опрости нас и братята ни, ко-
ито ни изпревариха във вярата, и не вла-
гай в сърцата ни омраза към онези, кои-
то са повярвали! Господи, Ти си 
състрадателен, милосърден.”

(Последвалите преселниците и помагачите 
са всички вярващи, приели вярата след тях до 
Деня на възкресението. Тук се споменават с 
почит сподвижниците на Пророка, мир нему. 
Те са предпазени от лоши думи и не таят в ду-
шата си злоба.)

11. Не виждаш ли как лицемерите каз-
ват на своите братя сред хората на Писа-
нието, които отричат: “Ако бъдете про-
гонени, ще излезем заедно с вас и не ще 
се подчиним заради вас никога на нико-

го, и ако бъдете нападнати, ще ви 
подкрепим.” Аллах е свидетел, че 
наистина са лъжци.

(Това знамение съобщава за отно-
шенията на Абдуллах ибн Убай, во-
дача на лицемерите, с юдейското 

племе ан-Надир, и за помощта, която 
той им обещал. Знамението е свиде-

телство за красноречието и лаконич-
ността на Свещения Коран.)

12. Ако бъдат прогонени, те не ще 
излязат заедно с тях, и ако бъдат на-
паднати, не ще ги подкрепят. А ако 
ги подкрепят, ще обърнат гръб в 
бягство. После не ще им се помог-
не.

13. В сърцата им вие сте по-страш-
ни от Аллах. Това е, защото са хора, 
които не разбират.

14. И не ще се сражават с вас вку-
пом, освен ако са в укрепени сели-
ща или зад стени. Враждебността 
помежду им е силна. Смяташ ги, че 
са вкупом, ала сърцата им са разе-
динени. Това е, защото са хора, кои-
то не проумяват.

(Когато юдеите и лицемерите воювали 
срещу Аллах и Неговия Пратеник, мир 
нему, сърцата им обземал страх. Те вър-
вели по грешен път във вярата и целите 
им си противоречали, поради което не 
можели да стигнат до обединени дейст-
вия. Фактът, че не били в състояние да 
встъпят открито във война, говори за 
тяхната слабост и нерешителност.)

15. Подобно на онези, които бяха 
преди тях неотдавна, те вкусиха па-
губността на своето дело и за тях 
има болезнено мъчение,

16. подобно на сатаната, който каз-
ва на човека: “Отречи вярата!” А 
щом той [я] отрече, казва: “Непри-
частен съм към теб. Страхувам се 
от Аллах, Господа на световете.”
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17. Последствието и за двамата е, 
че пребъдват в Огъня, там векуват. 
Такова е възмездието за угнетите-
лите.

18. О, вие, които вярвате, бойте се 
от Аллах! И всеки да види какво е 
приготвил за Утре! И бойте се от 
Аллах! Всесведущ е Аллах за ваши-
те дела.

(Под “Утре” се има предвид Денят на 
възкресението, защото според времеви-
те измерения на Аллах земният живот е 
само като единствен ден.)

19. И не бъдете като онези, които 
забравиха Аллах  – Той ги накара да 
забравят себе си! Те са нечестивци-
те.

20. Не са равни обречените на Огъ-
ня и обитателите на Рая. Обитате-
лите на Рая са спасените.

21. Ако бяхме низпослали този Ко-
ран на планина, щеше да я видиш 
смирена, разцепена от страх пред 
Аллах. Тези примери ги даваме на 
хората, за да размислят.

22. Той е Аллах, няма друг Бог ос-
вен Него –  Знаещия и неведомото, и 
явното. Той е Всемилостивия, Ми-
лосърдния.

(Аллах знае всичко за земното и отвъд-
ното, всичко съществуващо и несъщест-
вуващо. Неговите Имена “Всемилости-
вия” (Ар-Рахман) и “Милосърдния” 
(Ар-Рахим) имат общ корен, който озна-
чава “милост”. “Всемилостив” означава, 
че Божията милост се разпростира вър-
ху всички създания, а “Милосърден” – че в 
Деня на възкресението тя ще се ограничи 
единствено върху вярващите.)

23. Той е Аллах, няма друг Бог освен 
Него  – Владетеля, Всесветия, Съвърше-
ния, Утвърждаващия, Наблюдаващия, 
Всемогъщия, Подчиняващия, Превъз-
ходния! Всеечист е Аллах от онова, с 
което Го съдружават!

24. Той е Аллах – Сътворителя, Изкус-
ния, Ваятеля! Негови са Най-прекрасни-
те имена. Прославя Го всичко на небеса-
та и на земята. Той е Всемогъщия, 
Всемъдрия.
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60. СУРА АЛ-МУМТАХАНА 
(ИЗПИТВАНАТА)

Мединска. Съдържа 13 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. О, вие, които вярвате, не взимайте за 

ближни Моите врагове и вашите врагове! 
Вие се отнасяте с обич към тях, а те отре-
коха правдата, която ви се яви. Прогон-
ват Пратеника и вас, защото вярвате в 
Аллах, вашия Господ. Ако излизате на 
борба по Моя път и се стремите към Мо-
ето благоволение... Скривате обичта към 
тях, но Аз най-добре знам какво спотай-
вате и какво показвате. А който от вас 
направи това, той се е отклонил от пра-
вия път.

(Знамението е низпослано по конкретен по-

вод. Един от сподвижниците на Пророка 
– Хатиб ибн Аби Балтаа – решил да из-
вести меканците за предстоящото мю-
сюлманско настъпление към града. Нап-
равил това, за да предупреди семейството 
си, което останало в Мека. Написал пис-
мо и го изпратил по някаква  неверница. 
Но Пратеника на Аллах научил за преда-
телството и изпратил конен отряд по-
дир жената, която била заловена на точ-
но посоченото от Пророка място. Взели 
скритото в косите й послание и я освобо-
дили. Пратеника на Аллах извикал Хатиб, 
разговарял с него и  въпреки гнева на дос-
тойния Омар  му простил. Така всички 
мюсюлмани били предупредени за въз-
можните им врагове.)

2. Ако ви надвият, ще ви станат вра-
гове и със зло ще простират към вас 
ръцете и езиците си. И желаят да от-
ричате.

3. Не ще ви помогнат нито вашите 
роднинства, нито вашите деца в Деня 
на възкресението. Той ще ви разде-
ли. Аллах е всезрящ за вашите дела.

4. Прекрасен пример за вас са Иб-
рахим и сподвижниците му, когато 
казаха на своя народ: “Непричастни 
сме за вас в онова, на което служите 
вместо на Аллах! Ние ви отричаме и 
ще се прояви вражда и омраза по-
между ни, докато не повярвате един-
ствено в Аллах.” Освен думите на 
Ибрахим към баща му: “Ще моля за 
твоето опрощение, но нямам власт 
да се застъпя за теб пред Аллах. Гос-
поди наш, на Теб се уповаваме и пред 
Теб се покайваме, и към Теб е завръ-
щането.

(Ибрахим е пример за хората освен ци-
тираните негови думи.)

5. Господи наш, не ни подлагай на 
изпитание чрез онези, които отри-
чат, и ни опрости! Господи наш, на-
истина Ти си Всемогъщия, Всемъд-
рия.”
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6. Те са прекрасен пример за вас –  
за всеки, който се надява на Аллах и 
на Сетния ден. А който се отвърне, 
Аллах е Всебогатия, Всеславния.

7. Аллах може да породи обич меж-
ду вас и онези от тях, с които враж-
дувахте. Аллах е всемогъщ. Аллах е 
опрощаващ, милосърден.

(В това знамение Аллах Всевишния пове-
лява да не се отива до крайност във враж-
дата, защото след време враждебното об-
щество може да промени своето отношение. 
И наистина, заклетите врагове на Проро-
ка, мир нему, и на мюсюлманите – съдружа-
ващите от Мека и околностите й – встъ-
пили в Исляма, техните потомци също 
приели правата вяра и воювали по пътя на 
Аллах. Така Божието обещание, изречено в 
знамението, станало факт.)

8. Аллах не ви забранява да се отна-
сяте с добро и да постъпвате спра-
ведливо към онези, които не воюват 
с вас в религията и не ви прогонват 
от домовете ви. Аллах обича спра-
ведливите.

9. Аллах ви забранява само да се 
сближавате с онези, които воюват с 
вас в религията и ви прогонват от до-
мовете ви, и помагат за прогонване-
то ви. А които се сближават с тях  – 
те са угнетителите.

10. О, вие, които вярвате, ако дой-
дат при вас вярващите жени като 
преселнички, изпитайте ги! Аллах 
най-добре знае вярата им. И ако уз-
наете, че са вярващи, не ги връщайте 
при отричащите! Нито жените са 
разрешени за тях, нито пък те са раз-
решени за жените. И дайте на мъже-
те им онова, което те са похарчили! 
Не е грях за вас да се ожените за та-
кива, ако им дадете сватбените даро-
ве. И не задържайте [о, вярващи 
мъже] вашите отрекли се от вярата 
жени, и си искайте, каквото сте по-
харчили, и те [невярващите мъже] 
нека искат, каквото са похарчили [за 
своите повярвали жени]! Това е при-

съдата на Аллах. Той отсъжда между вас. 
Аллах е всезнаещ, всемъдър.

(Тук се уреждат проблемите, възникнали след 
споразумението при ал-Худайбия. Вярващите 
жени, намерили убежище при мюсюлманите, ня-
мало да бъдат предавани на отричащите и с тях 
щяло да се постъпва така, както е посочено в 
знамението. Съгласно споразумението, вярващи-
те, които произхождат от средите на отрича-
щите, е трябвало да бъдат връщани при тях, но 
това условие се отменя за жените, защото те не 
могат да останат свързани в брачен съюз с от-
ричащи.)

11. И ако сте изпуснали нещо от [похар-
ченото за] съпругите ви [отишли] при от-
ричащите, и вземете придобивка [в бит-
ка], тогава дайте на онези, чиито съпруги 
са ги напуснали, толкова, колкото те са 
похарчили, и бойте се от Аллах, в Когото 
вярвате!
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12. О, Пророче, ако дойдат при 
теб вярващите жени да ти се закълнат, 
че не ще съдружават нищо с Аллах и не 
ще крадат, и не ще прелюбодействат, и 
не ще убиват децата си, и не ще скалъп-
ват лъжа за онова, което е между ръцете 
и краката им, и че ще те слушат в одоб-
ряваното, приеми клетвата им и моли 
Аллах за тяхното опрощение! Аллах е 
опрощаващ, милосърден.

(Изразът “онова, което е между ръцете и 
краката им” е намек за децата, заченати от 
чужди мъже.)

13. О, вие, които вярвате, не се сближа-
вайте с хора, на които Аллах се е разгне-
вил! Изгубили са те надежда за отвъдния 

живот, както и отричащите са изгу-
били надежда за намиращите се в 
гробовете.

61.
СУРА АС-САФФ 

(РЕДИЦАТА )
Мединска. Съдържа 14 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Всичко на небесата и всичко на 
земята прославя Аллах. Той е Все-
могъщия, Всемъдрия.

2. О, вие, които вярвате, защо го-
ворите онова, което не вършите?

(Според преданието мюсюлманите ка-
зали: “Ако знаехме кое е любимото дея-
ние за Аллах, щяхме да пожертваме за 
него и имотите, и душите си.” В отговор 
на думите им било низпослано знамение-
то:“Аллах обича онези, които се сража-
ват по Неговия път”. Но отстъплението 
на някои в битката при Ухуд станало 
причина за порицанието, изразено в гор-
ното знамение.)

3. Най-омразно пред Аллах е да го-
ворите онова, което не вършите.

4. Аллах обича онези, които се 
сражават по Неговия път в редица, 
сякаш са здрава крепост.

5. И каза Муса на своя народ: “О, 
народе мой, защо ме огорчавате, 
след като вече узнахте, че аз съм 
пратеник на Аллах при вас?” И ко-
гато се отклониха, Аллах отклони 
сърцата им. Аллах не напътва не-
честивите хора.
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6. И каза Иса, синът на Мариам: “О, 
синове на Исраил, аз съм пратеник на 
Аллах при вас, да потвърдя Тората 
отпреди мен и да благовестя за пра-
теник, който ще дойде след мен. 
Името му е Ахмад.” А когато [Му-
хаммед] им донесе ясните знаци, 
казаха: “Това е явна магия.”

(Ахмад е едно от имената на Проро-
ка Мухаммед, мир нему.)

7. И кой е по-голям угнетител от 
онзи, който съчинява лъжа за 
Аллах, когато го зоват към Ис-
ляма? Аллах не напътва хората 
угнетители.

(Да се измислят лъжи за Аллах означа-
ва да Му се приписват съдружници, да се 
твърди, че Той има потомство и Негови-
те знамения да се определят като ма-
гия.)

8. Те искат да угасят светлината на 
Аллах с устата си. Но Аллах ще сто-
ри да засияе в пълнота Неговата свет-
лина, дори отричащите да възнена-
виждат това.

(Т.е. дори отричащите да клеветят ре-
лигията на Аллах и Неговата Книга, като 
я наричат “магия”, “поезия” и ”гадател-
ство”, тя пак ще се извиси.)

9. Той е, Който изпрати Своя Прате-
ник с напътствието и с правата рели-
гия, за да я издигне над всички рели-
гии, дори съдружаващите да 
възненавиждат това.

10. О, вие, които вярвате, да ви по-
соча ли търговия, която ще ви спаси 
от болезнено мъчение?

11. Да вярвате в Аллах и в Неговия 
Пратеник, и да се борите по пътя на 
Аллах чрез своите имоти и души. 
Това е най-доброто за вас, ако знае-
те.

12. Тогава Той ще ви опрости грехо-
вете и ще ви въведе в Градините, под 
които реки текат, и в хубави жилища 
в Градините Адн. Това е великото 
спасение.

13. И друго, което обичате  – помощ от 
Аллах и близка победа. И благовествай 
вярващите!

14. О, вие, които вярвате, бъдете помощ-
ници [по пътя] на Аллах, както Иса, синът 
на Мариам, каза на апостолите си: “Кои 
са моите помощници [по пътя] на Аллах?” 
Апостолите казаха: “Ние сме помощници-
те [по пътя] на Аллах.” И част от синове-
те на Исраил повярва, а друга отрече. И 
подкрепихме вярващите срещу врага им, и 
те станаха победители.

(Апостолите са дванайсет святи и чисти 
люде, повярвали преди всички други, че Иса е 
раб Божи и Негов пророк, и че именно като та-
къв е възнесен на небето. Отричащите пророк 
Иса са онези, които заявяват, че той е син 
Божи и е третият от Троицата.)
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62.
СУРА АЛ-ДЖУМУА 

(ПЕТЪКЪТ)
Мединска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Всичко на небесата и всичко на земя-
та прославя Аллах – Владетеля, Всесве-
тия, Всемогъщия, Всемъдрия.

2. Той е, Който проводи при неграмот-
ните [араби] Пратеник измежду тях да 
им чете Неговите знамения и да ги пре-
чиства, и да ги учи на Книгата и на мъд-
ростта, а преди бяха в явна заблуда.

3. И при други освен тях, които още не 

са ги последвали... Той е Всемогъ-
щия, Всемъдрия.

(Мухаммед е изпратен не само при ара-
бите, но и при останалите народи, защо-
то неговата мисия на Пророк и Пратеник 
на Аллах е универсална и непреходна. Той 
е вестител за всички хора до Съдния 
ден.)

4. Това е щедростта на Аллах. Да-
рява я Той комуто пожелае. Аллах 
е Владетеля на великата шедрост.

5. Онези, които бяха натоварени с 
Тората, а после не понесоха товара, 
приличат на магаре, носещо книги. 
Колко лоша е приликата с хората, 
които взимат за лъжа знаменията 
на Аллах! Аллах не напътва хората 
угнетители.

6. Кажи: “О, юдеи, щом твърдите, 
че вие сте ближните на Аллах без 
другите хора, възжелайте смъртта, 
ако говорите истината!”

(От юдеите, които казвали, че са сино-
ве и възлюбени на Бога, било поискано ми-
гом да възжелаят смъртта, защото тя е 
началото на отвъдния живот.)

7. Ала не ще я възжелаят никога 
заради онова, което със своите ръце 
са сторили отпреди. Аллах знае уг-
нетителите.

8. Кажи: “Смъртта, от която бяга-
те, непременно ще ви застигне. Пос-
ле ще бъдете върнати при Знаещия 
и неведомото, и явното, и Той ще ви 
извести какво сте вършили.”
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9. О, вие, които вярвате, щом се 
призове за молитвата в петъчния 
ден, устремете се към споменаване-
то на Аллах и оставете търговията! 
Това е най-доброто за вас, ако знае-
те.

10. И щом молитвата завърши, 
разпръснете се по земята и търсете 
щедрост от Аллах, и често спомена-
вайте Аллах, за да сполучите!

11. И щом видяха търговия или за-
бавление, разотидоха се натам и те 
оставиха да стоиш. Кажи [о, Му-
хаммед]: “Това, което е при Аллах, 
е по-добро от забавлението и от 
търговията. Аллах е Най-добрия от 
даряващите препитание.”

63.
СУРА АЛ-МУНАФИКУН 

(ЛИЦЕМЕРИТЕ)
Мединска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Когато идват при теб, лицемери-
те казват: “Свидетели сме, че ти си 
Пратеника на Аллах.” Аллах знае, 
че ти си Неговият Пратеник. Аллах 
е свидетел, че лицемерите са лъж-
ци.

2. Те превръщат клетвите си в 
прикритие и възпират от пътя на 
Аллах. Лоши са делата им!

3. Така е, защото повярваха, после 
заотричаха, затова бяха запечатани 
сърцата им, та не разбират.

4. И като ги гледаш, видът им ти 
харесва, и като говорят, вслушваш 
се в думите им. Те са като подпрени 

дървета. Смятат, че всеки вик е против 
тях. Те са врагът. Пази се от тях! Да ги 
порази Аллах, как така се подлъгват!
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5. И когато им се каже: “Елате 
Пратеника на Аллах да моли за вас оп-
рощение!”, те извръщат глави и ги виж-
даш как надменно отклоняват това.

6. Все едно е дали ще молиш опроще-
ние за тях, или не ще молиш. Аллах не 
ще им опрости. Аллах не напътва нечес-
тивите хора.

7. Те са, които казват: “Не харчете за 
онези, които са при Пратеника на Ал-
лах, за да се разотидат!” Но на Аллах 
принадлежат съкровищниците на небе-
сата и на земята. Ала лицемерите не 
проумяват.

8. Казват: “Щом се върнем в ал-Меди-

на, по-могъщият там непременно 
ще пропъди по-слабия.” А могъщес-
твото принадлежи на Аллах и на 
Неговия Пратеник, и на вярващите. 
Ала лицемерите не разбират.

9. О, вие, които вярвате, да не ви 
отвличат от споменаването на Ал-
лах нито вашите имоти, нито ваши-
те деца! А които сторват това, те са 
губещите.

10. И раздавайте от това, което сме 
ви осигурили за препитание, преди 
да е дошла при някого от вас смърт-
та и той да каже: “Господи, да би ме 
отсрочил за още малко време, щях 
да благодетелствам и да бъда от 
праведните!”

11. Но Аллах никого не ще отсро-
чи, когато му дойде времето. Све-
дущ е Аллах за вашите дела.
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64.
СУРА АТ-ТАГАБУН 

(РАЗКРИВАНЕТО НА 
ЗАБЛУДАТА)

Мединска. Съдържа 18 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Всичко на небесата и всичко на 

земята прославя Аллах. Негова е 
властта и Негова е възхвалата. Той 
над всяко нещо има сила.

2. Той е, Който ви сътвори. Някои 
от вас са отричащи, а други –  вярва-
щи. Аллах е всезрящ за вашите 
дела.

3. Той сътвори небесата и земята с 
мъдрост, и ви придаде образ, и нап-
рави образа ви превъзходен, и към 
Него е завръщането.

4. Той знае всичко на небесата и на 
земята. И знае какво спотайвате и 
какво разкривате. Аллах знае сък-
ровеното в сърцата.

5. Не стигна ли до вас вестта за 
онези, които преди отричаха и вку-
сиха пагубността на своето дело? 
За тях има болезнено мъчение.

6. Така е, техните пратеници им 
донасяха ясните знаци, а те казваха: 
“Нима хора ще ни напътват?” И от-
рекоха, и се отвърнаха. Но Аллах 
не се нуждае от тях. Аллах е всебо-
гат, всеславен.

7. Онези, които отричат, твърдят, 
че не ще бъдат възкресени. Кажи: 
“Не, кълна се в своя Господ, ще бъ-
дете възкресени, после ще бъдете 
известени за вашите дела. За Аллах 

това е лесно.”

8. Вярвайте в Аллах и в Неговия Прате-
ник, и в Светлината, която сме низпос-
лали! Всесведущ е Аллах за вашите 
дела.

9. Когато Той ви насъбере за Деня на 
събирането, това е Денят, в който ще се 
разкрие заблудата. На онези, които вяр-
ват в Аллах и вършат праведни дела, Той 
ще потули провиненията им и ще ги въ-
веде в Градините, под които реки текат. 
Там ще векуват. Това е великото спасе-
ние.
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10. А които отричат и взимат 
за лъжа Нашите знамения, те са обрече-
ните на Огъня. Там ще векуват. И колко 
лоша е тази участ!

11. Никоя беда не идва без позволение-
то на Аллах. А който вярва в Аллах, Той 
напътва сърцето му. Аллах всяко нещо 
знае.

(Без знанието, волята и одобрението на Ал-
лах никакви беди не сполетяват човека. Онзи, 
който вярва, че несгоди като бедност, болест, 
смърт и други нещастия са по волята на Ал-
лах, той се примирява с тях по-лесно и без ко-
лебание, защото е убеден, че и в злините е вло-
жена дълбока мъдрост и Божий промисъл.)

12. И се покорявайте на Аллах, и се по-

корявайте на Пратеника! А ако се 
отвърнете, дълг за Пратеника Ни е 
само ясно да оповести.

13. Аллах! Няма друг Бог освен 
Него! Затова на Аллах да се упова-
ват вярващите!

14. О, вие, които вярвате, сред ва-
шите съпруги и деца имате и враго-
ве  – пазете се от тях! А ако се въз-
държите и извините, и простите 
 – Аллах е опрощаващ, милосърден.

15. Вашите имоти и деца са изпита-
ние. А при Аллах има велика награ-
да.

(Когато някои мюсюлмани решили да се 
изселят от Мека, съпругите и децата им 
поискали да ги отклонят от намерението 
с довода, че ще изпаднат в окаяно поло-
жение. Когато тези мюсюлмани научили 
за големите предимства на преселение-
то, те понечили да накажат близките си. 
Тогава било низпослано знамението, кое-
то повелява опрощаване на тяхното 
прегрешение, но се посочва, че при опреде-
лени обстоятелства имотът и семейст-
вото могат да въвлекат човека в грях и 
да го отклонят от подготовката му за 
отвъдния живот.)

16. Затова бойте се от Аллах, кол-
кото ви е по силите, и слушайте, и 
се покорявайте, и раздавайте за свое 
добро! А който се предпази от скъ-
перничеството на своята душа  – 
тези са сполучилите.

17. Ако заемете хубав заем на Ал-
лах, Той ще ви го умножи. И ще ви 
опрости. Аллах е признателен, всеб-
лаг –  

18. Знаещия и неведомото, и явно-
то, Всемогъщия, Всемъдрия.
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65. СУРА АТ-ТАЛАК 
(РАЗВОДЪТ)

Мединска. Съдържа 12 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. О, Пророче, ако се развеждате 

с жените, развеждайте се с тях в 
срока, затова и пресмятайте срока, и 
бойте се от Аллах, вашия Господ! Не 
ги пропъждайте от домовете им, а и те 
да не излизат, освен ако са сторили 
явна скверност. Това са границите на 
Аллах. А който престъпва границите 
на Аллах, той угнетява себе си. Откъде 
да знаеш, Аллах може да породи след 
това и нещо ново.

(Въпреки че това знамение съдържа обръ-
щение към Пророка, разпореждането има 
универсален характер и се отнася за цяла-
та ислямска общност. Според него жените, 
чиито съпрузи са пожелали развод, се осво-
бождават от брачния съюз, като се вземе 
под внимание установеният за тях законен 
срок на изчакване. Преди да са изтекли три 
периода на неразположение и изчистване 
при жената, мъжът може да се събере от-
ново с нея и да запази брака. Разведените 
жени не се прогонват, а им се предоставя 
възможност да останат в дома до изтича-
нето на срока за изчакване, освен ако въз-
никне пречка. След развод може обстоя-
телствата да се променят –  омразата да 
се превърне в любов, да дойде разкаяние и 
съпрузите отново да пожелаят съвместен 
живот. Всъщност разводът е акт, който 
не се нрави на Аллах и до него трябва да се 
прибягва в краен случай.)

2. И когато жените изпълнят своя 
срок, задръжте ги с добро, или ги на-
пуснете с добро! И вземете за свидете-
ли двама справедливи мъже измежду 
вас! И свидетелствайте в името на Ал-
лах! Това е наставление за онзи, който 
вярва в Аллах и в Сетния ден. За онзи, 
който се бои от Аллах, Той сторва из-
ход,

(Знамението посочва какво трябва да 
стори съпругът по отношение на съпруга-
та, чийто срок на изчакване вече изтича – 
или повторна женитба с нея, или развод, 
без да й се причинява зло. При всеки от тези 
два случая трябва да присъстват двама 
свидетели. Предписанията за развода в гор-
ните знамения могат да се обобщят така: 

разводът да се извърши в съответствие със сун-
ната, да се зачита установеният срок, да не се 
принуждават жените да напускат дома, да при-
състват свидетели и те да говорят истината.)

3. и ще му даде препитание оттам, откъде-
то не е предполагал. И който се уповава на 
Аллах, Той му е достатъчен. Аллах осъщес-
твява Своята повеля. Аллах направи мярка 
за всяко нещо.

4. А за онези от жените ви, които изгубят 
надежда за месечното кръвотечение, ако се 
съмнявате, срокът им е три месеца, [също] 
и за онези, които все още нямат кръвотече-
ние. А за бременните срокът е, докато ро-
дят. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще 
облекчи неговото дело.

5. Това е повелята на Аллах. Низпосла я 
Той на вас. На онзи, който се бои от Аллах, 
Той потулва провиненията и увеличава наг-
радата.
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6. И ги настанявайте [жените в 
развод], където и вие живеете, според 
своите възможности, и не им навреж-
дайте, за да ги притесните! А ако са бре-
менни, издържайте ги, докато родят! А 
ако кърмят децата ви, дайте им тяхната 
отплата и се разберете с добро! А ако не 
се разберете –  да кърми друга.

7. Заможният да даде [за жената и дете-
то] според своите възможности! И ко-
муто препитанието е ограничено, да даде 
от онова, което Аллах му е осигурил! 
Аллах възлага на всяка душа само спо-
ред онова, което й е дал. Аллах сторва 
облекчение след затруднението.

8. И колко селища се възпротиви-
ха на повелята на своя Господ и на 
Неговите пратеници, и затова им 
подирихме строга сметка, и ги мъ-
чихме с ужасно мъчение!

9. И вкусиха те пагубността на 
своето дело. И последицата на дело-
то им бе загуба.

10. Аллах приготви за тях сурово 
мъчение. Затова бойте се от Аллах, 
о, разумни хора, които вярвате! Ал-
лах ви низпосла напомняне –  

11. [чрез] Пратеник, който ви чете 
знаменията на Аллах  – разяснява-
щи, за да изведе от тъмнините към 
светлината онези, които вярват и 
вършат праведни дела. Онези, кои-
то вярват в Аллах и вършат правед-
ни дела, Той ще ги въведе в Гради-
ните, под които реки текат. Там ще 
векуват. Аллах е приготвил за тях 
хубаво препитание.

12. Аллах е, Който сътвори седем 
небеса, и от земята  – също толкова. 
Повелята бе низпослана между тях, 
за да узнаете, че Аллах за всяко 
нещо има сила и че Аллах обхваща 
със знание всяко нещо.
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66. СУРА АТ-ТАХРИМ 
(ВЪЗБРАНАТА)

Мединска. Съдържа 12 знамения.
(ВЪЗБРАНАТА)

Мединска. Съдържа 12 знамения.
(ВЪЗБРАНАТА)

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. О, Пророче, защо си възбраняваш 
онова, което Аллах ти е разрешил, 
стремейки се да угодиш на своите 
съпруги. Но Аллах е опрощаващ, ми-
лосърден.

(За низпославането на това знамение 
има конкретен повод. Пророка, мир нему, 
пил шербет от мед в дома на една от съп-
ругите си  – Зайнаб, и се забавил по-дълго 
при нея. Обхванати от ревност, другите 
му две съпруги  – Аиша и Хафса  – се нагово-
рили и когато Пророка, мир нему, отишъл 
при тях, му казали, че от него се носи дъх 
на цветен прашец. Той отговорил, че не е 
докосвал цветен прашец, а те му рекли: 
“Тогава това е от пчелите.”)

2. Аллах вече наложи изкупление 
при отмятане от вашите клетви. Ал-
лах е вашият Покровител. Той е 
Всезнаещия, Всемъдрия.

3. Пророка тайно довери на една от 
своите съпруги новина. А когато тя я 
съобщи [на Аиша] и Аллах му разкри 
това, той сподели [с нея] част и из-
бягна друга. И щом й го съобщи, тя 
каза: “Кой ти го съобщи?” Каза: “Съ-
общи ми го Всезнаещия, Всесведу-
щия.”

(Тайната, която Пророка, мир нему, съ-
общил на Хафса, е, че се заклел да не вкусва 
повече меден шербет, или че след като той 
напусне земния живот, отредено е халиф 
да стане първо Абу Бакр, а после – Омар. 
Когато достойната Хафса разкрила тази 
тайна на достойната Аиша, Пророка нау-
чил за постъпката й чрез низпосланото му 
откровение и се състоял споменатият 
разговор.)

4. И двете се покайте пред Аллах, 
защото сърцата ви са се подвели. Но 
ако си помагате срещу него, то Ал-
лах е неговият Покровител, и Джиб-
рил, и праведните вярващи, и ангели-
те освен това са [му] помощници.

(Знамението е отправено към достойни-
те Аиша и Хафса –  да доставят радост на 
Пророка, мир нему, да се въздържат от 

ревност, да пазят поверените им тайни и да из-
бягват крайни постъпки. Той не се е развел с 
нито една от своите съпруги, което само по 
себе си е красноречив факт.)

5. Ако той се разведе с вас, неговият Гос-
под може да му дари в замяна съпруги, по-
добри от вас, отдадени на Аллах, вярващи, 
покорни, разкайващи се, служещи [на Ал-
лах], говеещи, омъжвани преди и девици.

(“говеещи” се разбира и като “преселнички 
[по пътя на Аллах]”.)

6. О, вие, които вярвате, пазете себе си и 
своите семейства от Огъня, гориво на кой-
то са хората и камъните! Там бдят строги 
и сурови ангели, които не се противят на 
Аллах в Неговата повеля към тях и вър-
шат, каквото им се повели.

7. О, вие, които отричате, не се оправ-
давайте Днес! Ще ви се въздаде само за 
онова, което сте вършили.
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8. О, вие, които вярвате, покай-
те се пред Аллах с искрено покаяние и 
вашият Господ ще потули провиненията 
ви и ще ви въведе в Градините, под кои-
то реки текат – в Деня, в който Аллах не 
ще посрами Пророка и вярващите заед-
но с него. Светлината им ще се устремя-
ва и пред тях, и в десниците им [отвсякъ-
де]. Ще казват: “Господи, придай ни още 
светлина и ни опрости! Ти за всяко нещо 
имаш сила.”

9. О, Пророче, бори се с отричащите и 
лицемерите, и бъди твърд с тях! Място-
то им е Адът. И колко лоша е тази 
участ!

10. Даде Аллах пример на онези, 
които отричат, 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 [мъжете им], 
и се каза: “Влезте в Огъня с влиза-
щите!”

11. И даде Аллах пример на онези, 
които вярват, с жената на Фараона, 
когато каза: “Господи мой, построй 
ми при Теб дом в Градината и спаси 
ме от Фараона и от неговите дела, и 
спаси ме от хората угнетители!”

12. И с Мариам, дъщерята на Им-
ран, която пазеше целомъдрието си, 
и вдъхнахме у нея от Своя дух. И 
повярва тя в Словата на своя Гос-
под, и в Неговите писания, и бе от 
набожните.

(В знаменията става дума за съпругата 
на пророка Нух, която заявявала на все-
ослушание, че е луд, и за съпругата на 
пророка Лут, която известявала сквер-
ните люде за гостите на мъжа си (нощем 
палела огън, а денем пускала дим). И две-
те ги сполетяло наказанието, което зас-
лужили. Съпругата на Фараона –  Асия  – 
повярвала на пророка Муса, затова 
мъжът й завързал ръцете и краката й за 
четири кола, сложил на гърдите й огро-
мен камък и я оставил под знойното 
слънце. Тя починала от изтезанията, 
като произнасяла споменатия зов.)
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67.
СУРА АЛ-МУЛК 

(ВЛАСТТА)
Меканска. Съдържа 30 знамения.

В името на Аллах, 
Всемилостивия, Милосърдния!

1. Благословен е Онзи, в Чия-
то Ръка е властта. Той за всяко 
нещо има сила.

2. Той е, Който сътвори смъртта и 
живота, за да ви изпита кой от вас е 
по-добър в делата. Той е Всемогъ-
щия, Опрощаващия,

3. Който сътвори седем небеса на 
слоеве. Не ще видиш несъразмер-
ност в творението на Всемилости-
вия. Пак обърни взор! Нима виж-
даш пукнатини?

4. После пак обърни взор веднъж и 
още веднъж. Взорът ще се върне 
към теб безсилен и морен.

5. И украсихме най-близкото небе 
със светилници, и ги сторихме да са 
за прогонване на сатаните. И при-
готвихме за тях мъчението на Пла-
мъците.

6. За онези, които отричат своя 
Господ, е мъчението на Ада. И как 
лоша е тази участ!

7. Когато бъдат хвърлени там, ще 
чуят неговия рев, както ври,

8. едва не избухва от ярост. Всяко-
га, щом в него бъде хвърлена тълпа, 
стражите му ги питат: “Не дойде ли 
при вас предупредител?”

9. Ще казват: “Да, наистина, дойде 
при нас предупредител, но [го] взех-

ме за лъжец и казахме: “Аллах нищо не 
е низпослал. Вие сте в голяма заблу-
да.””

10. И ще кажат: “Ако се бяхме вслуша-
ли или размислили, нямаше да сме сред 
обречените на Пламъците.”

11. И така ще признаят своя грях. Ги-
бел за обречените на Пламъците!

12. За онези, които и в уединение се 
боят от своя Господ, наистина има опро-
щение и голяма награда.
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13. Тайно или открито да изри-
чате думите си, Той знае съкровеното в 
сърцата.

14. Нима Онзи, Който е сътворил, не 
знае? Той е Всепроникващия, Всесведу-
щия.

15. Той е, Който подчини за вас земята, 
затова ходете из нейните краища и яжте 
от Неговото препитание! Към Него е 
възкресението.

16. Нима имате сигурност, че Онзи, 
Който е на небето, не ще накара земята 
да ви погълне? И ето я –  тресе се!

17. Или имате сигурност, че Онзи, Кой-

то е на небето, не ще изпрати срещу 
вас ураган от камъни, та да разбере-
те какво е Моето предупреждение?

18. И онези преди тях отричаха. А 
какво бе Моето наказание!

19. Не виждат ли те птиците над 
себе си, разтварящи и свиващи кри-
ле? Държи ги само Всемилостивия. 
Всезрящ е Той за всяко нещо.

20. И кое ваше войнство ще ви по-
могне без Всемилостивия? Отрича-
щите са само в заблуда.

21. Или кой може да ви даде препи-
тание, ако Той задържи Своето пре-
питание? Ала упорстват в надмен-
ността и отдалечаването [от 
истината].

22. Нима онзи, който върви с наве-
дена глава, е по-напътен от онзи, 
който върви изправен по правия 
път?

23. Кажи [о, Мухаммед]: “Той е, 
Който ви сътвори и създаде за вас 
слуха и зрението, и сърцата. Колко 
малко сте признателни!”

24. Кажи: “Той е, Който ви намно-
жи по земята и при Него ще бъдете 
насъбрани.”

25. И казват: “Кога [ще се сбъдне] 
това обещание, ако говорите исти-
ната?”

26. Кажи: “Знанието е само при 
Аллах, а аз съм само явен предупре-
дител.”
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27. И щом го видят отблизо, лицата 
на онези, които отричат, ще помрък-
нат и ще им бъде казано: “Това е, ко-
ето търсехте.”

28. Кажи: “Виждате ли? Дори Ал-
лах да погуби мен и тези с мен, или да 
ни пощади, кой ще защити отричащи-
те от болезненото мъчение?”

29. Кажи: “Той е Всемилостивия. 
Вярваме в Него и на Него се уповава-
ме. И ще узнаете кой е в явна заблу-
да.”

30. Кажи: “Виждате ли? Ако водата 
ви потъне, кой ще ви даде изворна 
вода?”

68.
СУРА АЛ-КАЛАМ 

(КАЛЕМЪТ)
Меканска. Съдържа 52 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Нун. Кълна се в калема и в онова, 
което пишат!

(“Нун” се тълкува като един от онези 
буквени знаци, смисълът на които е из-
вестен само на Аллах. “Нун” означава и 
“голяма риба, кит”, и още – “мастилни-
ца”, и тогава клетвата тук се изрича в 
името на мастилницата, на калема и на 
онова, което той пише. Така се подчер-
тава ролята на грамотността и позна-
нието.)

2. Ти [о, Мухаммед]  – по милостта 
на твоя Господ – не си луд.

(Това знамение отхвърля твърденията 
на съдружаващите, че Пратеника на Ал-
лах, мир нему, е “безумен”, а следващите 
знамения потвърждават неговата изви-
сеност, както и ценността на пророчес-
ката му мисия.)

3. За теб има несекваща награда.
4. Ти наистина имаш велик нрав.
5. Ти ще видиш и те ще видят
6. кой от вас е безумният.

7. Най-добре твоят Господ знае кой се е 
отклонил от Неговия път и най-добре Той 
знае напътените.

8. И не се покорявай на отричащите!
9. Желаят, ако се смекчиш, и те да се 

смекчат.
10. И не се покорявай на онзи, който все 

се кълне и е жалък,
11. клеветник, който разнася сплетни,
12. възпира доброто, престъпва, съгре-

шава,
13. грубиян и дори извънбрачен син.
14. А тъй като има богатство и синове,
15. когато му бъдат четeни Нашите зна-

мения, казва: “Легенди на предците!”
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16. Ще го бележим по носа.
17. Изпитахме ги, както изпитахме и стопа-

ните на градината, когато се заклеха [тайно] 
да я оберат на сутринта.

(Според преданието човек от племето Сакиф 
имал близо до Сана градина с лозя, фурми и посеви. 
Когато прибирал реколтата, той заделял голяма 
част от нея за бедняците. След като починал, си-
новете му не продължили този обичай под предлог, 
че имат многобройни семейства и препитанието 
не им стига. Тогава Аллах изпепелил градината им. 
Бедствието, изпратено на меканските езичници, 
се обяснява като недоимък и глад.)

18. И да не правят изключение.
19. И я споходи бедствие от твоя Господ, до-

като спяха.
20. И тя стана като черна нощ.
21. И си викаха един другиму на сутринта:
22. “Тръгнете към своята реколта в зори, 

ако ще берете!”
23. И се отправиха, шепнейки един на друг:

24. “Днес да не влиза там при вас бед-
няк!”

25. И тръгнаха в зори с твърдо намере-
ние.

26. И когато я видяха, казаха: “Наисти-
на сме се заблудили.

27. Не, ние сме лишени.”
28. Най-разумният от тях каза: “Не ви 

ли казах  – защо не прославяте Аллах?”
29. Казаха: “Слава на нашия Господ! 

Бяхме угнетители.”
30. И започнаха взаимно да се укоря-

ват.
31. Казаха: “О, горко ни, наистина сме 

престъпващи!
32. Дано нашият Господ ни даде в замя-

на по-добра от нея. Ние своя Господ умо-
ляваме.”

33. Такова е наказанието. А наказание-
то в отвъдния живот е още по-голямо, 
ако знаят.

34. Наистина за богобоязливите са Гра-
дините на блаженството при техния Гос-
под.

35. Нима отдадените на Аллах ще сто-
рим да са като престъпниците?

36. Какво ви е, така да отсъждате?
37. Или имате книга, от която се учи-

те,
38. и в нея имате, каквото изберете?
39. Или имате обещание от Нас до Деня 

на възкресението да имате онова, което 
сами отсъждате?

40. Питай ги кой от тях е поръчител за 
това?

41. Или имат съдружници? Да доведат 
своите съдружници  – ако говорят исти-
ната – 

42. в Деня, когато пищялът се оголи и 
бъдат приканени да се поклонят, а не ще 
могат.

(“пищялът се оголи” – освен че това е араб-
ски израз, който кодира силно напрежение 
при беда и бягство, тук е вложен смисъл на 
цялостно разкриване на тайните. Кракът е 
двойно покрит – от плътта и от дрехите. 
Отричащите ще бъдат накарани да се пок-
лонят не непременно с думи, а и чрез логика-
та на фактите, когато реалността напълно 
ще се разбули.)
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43. Свели поглед, ще ги покрие уни-
жение, а бяха приканвани да се пок-
ланят, когато бяха здрави.

44. Остави на Мен [о, Мухаммед] 
опровергаващите тази Вест! Посте-
пенно ще ги въвлечем [в гибел], без 
да разберат.

45. Ще им дам отсрочка. Моят про-
мисъл е силен. (Вж. 7: 182)

46. Или търсиш от тях отплата, та 
са обременени с дълг?

47. Или при тях е неведомото и те 
го записват?

48. Изтърпи до присъдата на своя 
Господ и не бъди като човека в 
кита, който зовеше, изпълнен със 
скръб! (Вж. 37: 139-148)

49. Ако не бе го достигнала ми-
лост от неговия Господ, щеше да 
е изхвърлен на голия бряг с уп-
рек.

50. Но неговият Господ го пречис-
ти и го стори праведник.

51. Онези, които отричат, едва не те 
сразяват с погледи, когато слушат 
Напомнянето, и казват: “Той е луд.”

(“Напомняне” е едно от имената на Свеще-
ния Коран.)

52. А то не е друго освен напомняне 
за световете.

69. СУРА АЛ-ХАККА 
(НЕИЗБЕЖНОТО)

Меканска. Съдържа 52 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Неизбежното!
2. Какво е Неизбежното?
3. И откъде да знаеш ти какво е Не-

избежното?
(Поначало красноречието и лаконизмът на 

Корана не позволяват той да се предаде на 
друг език с цялото му величие, дълбочина и 

прелест, но тези и подобни знамения ни изправят 
пред още по-големи трудности, свързани с невъз-
можността преводът да достигне съвършенство-
то на Божието Слово. Тук се разкрива ужасът в 
Деня на възкресението, който непременно ще нас-
тъпи.)

4. Самудяните и адитите взеха за лъжа 
Бедствието.

5. Самудяните бяха погубени от Вика.
6. А адитите бяха погубени от бушуващ 

леден вихър. (Вж. 11: 50, 61)

7. Накара го Той да вилнее срещу тях се-
дем нощи и осем дни поред, и виждаш там 
хората покосени, сякаш са стволове на по-
валени палми.

8. И нима виждаш някой останал от 
тях?
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9. И Фараонът, и онези преди него, 
и сринатите [селища на Лут] вършеха 
грях.

10. И се възпротивиха на пратеника от 
своя Господ, затова Той могъщо ги сграб-
чи.

11. Когато водата преля, Ние ви понесох-
ме в плаващия Кораб,

12. за да го сторим поука за вас и да го 
запомнят помнещи уши.

(Тук се визират потопът и Ноевият ковчег 
.”Ние ви понесохме”, т.е. спасихме вашите 
предци и благодарение на това днес съществу-
вате.)

13. И когато се протръби с Рога първия 
път,

14. и бъдат вдигнати земята и планините, 

и бъдат натрошени с един удар,
15. тогава ще се случи Събитието.
16. И ще се разцепи небето, и ще 

бъде слабо в този Ден.
17. И ангелите ще са по краищата 

му. В този Ден осмина [от тях] ще но-
сят Трона на твоя Господ.

18. В този Ден ще бъдете изправени 
[пред Аллах]. Не ще бъде скрита и 
една ваша тайна.

19. И онзи, чиято книга му се даде в 
десницата, ще каже: “Ето ви, проче-
тете моята книга!

20. Предполагах, че ще получа своя-
та равносметка.”

21. И ще живее в доволство
22. сред въздигната Градина.
23. Плодовете й ще са сведени.
24. Яжте и пийте със здраве за оно-

ва, което сте вършили преди, в отми-
налите дни!

25. А онзи, чиято книга му се даде в 
левицата, ще каже: “О, да не ми бе да-
вана моята книга

26. и да не бях узнал каква е моята 
равносметка!

27. О, да бе приключило всичко [със 
смъртта]!

28. Не ме избави моето богатство.
29. Пропадна моята власт.”
30. Хванете го и го оковете!
31. После в Ада го хвърлете!
32. После го нанижете на верига, 

дълга седемдесет лакти!
33. Не повярва той в Аллах, Всеве-

ликия.
34. И не подканваше да бъде нахра-

нен нуждаещият се,
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35. затова Днес няма тук за него 
ближен,

36. нито храна освен кръв и гной.
37. Ядат я само грешниците.”
38. Ала не! Кълна се в това, което 

съзирате
39. и в това, което не съзирате,
40. наистина то е слово на достоен 

Пратеник,
41. а не е слово на поет. Но вие 

малко вярвате.
42. И не е слово на гадател. Ала 

малко се поучавате.
43. Низпослание от Господа на све-

товете.
44. И ако той Ни приписваше ня-

какви слова,
45. щяхме да го сграбчим с Десни-

цата,
46. после да му прережем аортата.
47. И никой сред вас не ще Ни въз-

пре от това.
48. То е напомняне за богобоязли-

вите.
49. И добре знаем, че сред вас има 

отричащи.
50. То е скръб за отричащите.
51. То е достоверната истина.
52. Затова прославяй името на своя 

Господ, Всевеликия!
70. 

СУРА АЛ-МААРИДЖ 
(НЕБЕСНИТЕ СТЪПАЛА)

Меканска. Съдържа 44 знамения.

В името на Аллах, Всемилости-
вия, Милосърдния!

1. Един човек попита за неизбеж-
ното мъчение.

2. Никой не ще го отблъсне от от-

ричащите.
3. То е от Аллах, Владетеля на небесни-

те стъпала.
4. Ще се въздигнат към Него ангелите и 

Духът [Джибрил] в Ден, колкото петде-
сет хиляди години,

5. затова търпи с хубаво търпение [о, 
Мухаммед]!

6. Те го виждат далечен.
7. А Ние го виждаме близък.
8. В този Ден небето ще е като разтопе-

на мед
9. и планините ще са като вълна,
10. и приятел не ще пита за приятеля,
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11. въпреки че ще се виждат. Прес-
тъпвалият ще желае, да би се откупил от 
мъчението в този Ден с децата си

12. и съпругата си, и брат си,
13. и рода си, който го подслонява,
14. и всички, които са на земята, само 

за да се спаси.
15. Ала не! Това е лумнал Огън,
16. смъкващ кожата,
17. зове той всеки, който се отдръпва и 

обръща гръб,
18. и трупа, и не раздава.
19. Човекът бе създаден колеблив – 
20. щом го настигне злото – страхлив,
21. а щом го настигне доброто – скъ-

перник,
22. освен отслужващите молитвата,

23. които в своята молитва са пос-
тоянни

24. и от имотите си заделят знаен 
дял

25. за просяка и бедняка,
(В тези знамения става дума за задъл-

жителната милостиня закат, от която 
се възползват и други групи хора освен 
споменатите тук.)

26. и които смятат за истина Съд-
ния ден,

27. и които се страхуват от мъче-
нието на своя Господ – 

28. мъчението на техния Господ не 
е безопасно,–

29. и които целомъдрието си пазят
30. освен за своите съпруги или за 

наложниците си. Те не ще бъдат уп-
реквани.

31. А които се стремят към друго 
освен това –  тези са престъпващи-
те.

32. И които повереното им [съхра-
няват] и обетите си съблюдават,

33. и които в своите свидетелства 
са правдиви,

34. и които молитвите си усърдно 
отслужват,

35. те ще бъдат на почит в Гради-
ните.

36. Какво им е на тези, които отри-
чат, втренчили в теб погледи –

37. отдясно и отляво на тълпи?
38. Нима всеки от тях копнее да 

влезе в Градината на блаженство-
то?

(Като прииждали на групи, съдружава-
щите се смесвали с множеството, заоби-
колило Пророка. Слушали неговото слово 
и се подигравали: “Ако те, както казва 
Мухаммед, влязат в Рая, ние, разбира се, 
ще влезем преди тях.”)

39. Ала не! Сътворихме ги от оно-
ва, което знаят.
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40. И не! Кълна се в Господа на из-
гревите и на залезите, Ние сме спо-
собни

41. да ги заменим с по-добри от 
тях. И не ще бъдем възпрени.

42. Остави ги да тънат и да се за-
бавляват, додето срещнат своя Ден, 
който им е обещан! –

43. Деня, в който ще излязат за-
бързани от гробовете, сякаш се уст-
ремяват към идолите, 

44. със сведен поглед, покрити с 
унижение. Това е Денят, който им е 
обещан.

71.
СУРА НУХ

(НУХ)
Меканска. Съдържа 28 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Ние изпратихме Нух при него-
вия народ: “Предупреди народа си, 
докато не го е сполетяло болезнено 
мъчение!”

2. Каза: “О, народе мой, аз съм 
явен предупредител за вас.

3. Служете на Аллах и се бойте от 
Него, и ми се покорете!

4. Тогава Той ще ви опрости гре-
ховете и ще ви отложи за определен 
срок. Срокът на Аллах, щом дойде, 
не ще бъде забавен, ако знаете.”

5. Каза: “Господи мой, зовях наро-
да си нощем и денем,

6. но зовът ми само увеличи тяхно-

то бягство.

7. И всякога, щом ги зовях, за да ги оп-
ростиш, запушваха с пръсти ушите си и 
се загръщаха в дрехите си, и упорства-
ха, и все повече се възгордяваха.

8. После ги зовях открито,

9. после им прогласявах явно и им шеп-
нех тайно.

10. И казвах: “Молете своя Господ за 
опрощение – Той е многоопрощаващ, –
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11. за да ви праща обилен дъжд 
от небето

12. и да ви подкрепя с имоти и синове, и 
да сторва за вас градини, и да сторва за 
вас реки.

13. Какво ви е, защо не зачитате вели-
чието на Аллах?

14. Сътвори ви Той на етапи.
(Аллах Всевишния сътворява материята, от 

нея – спермата, яйцеклетката, плода, който 
расте в майчината утроба и така човек се по-
явява на белия свят, преминава през различни-
те периоди на своя живот, за да стигне до 
смъртта. Същото се отнася и за етапите на 
духовното израстване. Това сътворяване на 
етапи е доказателство за величието на Ал-
лах.)

15. Нима не виждате как Аллах сътво-
ри седем небеса на слоеве?

16. И стори Той там от луната сия-
ние, и стори от слънцето светил-
ник.

17. И ви създаде [от пръст] от зе-
мята да израснете.

18. После ще ви върне в нея и от-
ново ще ви извади [в Съдния ден].

19. Аллах стори за вас от земята 
постеля,

20. за да ходите там по широки пъ-
тища.”

21. Каза Нух: “Господи мой, те ми 
се възпротивиха и последваха оне-
зи, чиито имоти и деца само увели-
чиха тяхната загуба.

22. И лукавстваха те с огромно лу-
кавство.

23. И казваха: “Никога не изоста-
вяйте своите божества, не изоста-
вяйте нито Уад, нито Суаа, нито 
Ягус и Яук, и Наср!”

24. И вече заблудиха те мнозина. И 
надбавяй на угнетителите само заб-
луда!”

(Нух възжелал това, след като катего-
рично му било разкрито с откровение, че 
по правия път не ще тръгнат други освен 
вече повярвалите.)

25. Заради своите грехове те бяха 
издавени и въведени в Огъня, и не 
намериха за себе си други помощ-
ници вместо Аллах.

26. И каза Нух: “Господи мой, не 
оставяй по земята нито един отри-
цател!

27. Оставиш ли ги, те ще заблудят 
Твоите раби и ще народят само не-
честивци, неблагодарници.

28. Господи мой, опрости мен и ро-
дителите ми, и всеки вярващ, който 
влезе в моя дом, и вярващите мъже, 
и вярващите жени, и надбави на уг-
нетителите само гибел!”
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72.
СУРА АЛ-ДЖИНН

(ДЖИНОВЕТЕ)
Меканска. Съдържа 28 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Кажи [о, Мухаммед]: “Разк-
рито ми бе, че няколко джинове 
слушали и казали: “Чухме удиви-
телен Коран.

2. Насочва той по правия път. За-
това повярвахме в него и никого не 
ще съдружим със своя Господ.

3. Той – върховно е величието на 
нашия Господ! – не се е сдобивал 
нито със съпруга, нито със син.

4. Глупците измежду нас говорят 
измислици за Аллах.

(Глупците са сатаната Иблис или съд-
ружаващите измежду джиновете.)

5. А ние предполагахме, че хората 
и джиновете никога не ще изрекат 
лъжа за Аллах.

6. Някои хора търсеха убежище 
при някои джинове, а им надбавиха 
безразсъдство.

7. И те предполагаха, както и вие 
предполагахте, че Аллах не ще въз-
креси никого.

8. И досегнахме небето, и открих-
ме, че е пълно със силна стража и с 
огнени факли.

9. А преди седяхме там на места, за 
да подслушваме. А който сега подс-
лушва, го дебне огнена факла.

10. И не знаем дали зло е поискано 
за онези, които са на земята, или 

техният Господ е поискал добро за тях.
11. Сред нас има правдиви, сред нас има 

и други освен това. Следваме различни 
пътища.

12. Вече сме убедени, че никога не ще 
обезсилим Аллах на земята и никога не 
ще Го обезсилим с бягство.

13. И когато чухме Напътствието, по-
вярвахме в него. А който вярва в своя 
Господ, да не се страхува нито от ощетя-
ване, нито от угнетяване.
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14. Сред нас има отдали се на 
Аллах, но сред нас има и отклонили се. 
Онези, които са се отдали на Аллах – те 
са избрали правия път.

15. А отклонилите се – те са горивото 
за Ада.”

16. И ако се бяха придържали към пра-
вия път, Ние щяхме да им дадем вода в 
изобилие,

17. за да ги изпитаме с това. А който се 
отдръпва от споменаването на своя Гос-
под, Той ще го въведе в тежко мъчение.

18. Джамиите са само за Аллах и зато-
ва не зовете никой друг заедно с Аллах!

19. Когато рабът на Аллах [Мухаммед] 
се изправи да Го позове, те едва не се 

скупчиха около него.
(Когато Пророка ставал да отслужи 

молитва, джиновете се струпвали един 
връз друг около него в стремеж да слушат 
Корана. Това знамение се тълкува и по 
друг начин – че хората-идолопоклонници 
и джиновете се вкопчвали един в друг за 
противодействие срещу мисията на Про-
рока.)

20. Кажи: “Зова единствено своя 
Господ и никого не съдружавам с 
Него.”

21. Кажи: “Аз нито мога да ви нав-
редя, нито да съм ви от полза.”

22. Кажи: “Никой не може да ме 
защити от Аллах и не ще намеря 
убежище при друг освен при Него.

23. Аз предавам само известие от 
Аллах и Негови послания. А които 
не се подчиняват на Аллах и на Не-
говия Пратеник, за тях е Огънят на 
Ада, там ще векуват.”

24. Щом видят обещаното им, ще 
научат кой има по-слаби и по-ма-
лобройни помощници.

25. Кажи: “Не знам близо ли е това, 
което ви е обещано, или е сторил да 
има предел за него моят Господ – 

26. Знаещия неведомото. Той на 
никого не разкрива Своите тайни

27. освен на онзи пратеник, когото 
е избрал. И сторва Той пред него и 
зад него да има пазители,

28. за да знае, че са съобщили пос-
ланията на своя Господ. Обхваща 
Той това, което е у тях, и пресмята 
всяко нещо.”

(Според преданието, когато Аллах разк-
рива на Пророка вести от неведомото, 
Той праща ангели пазители, за да не бъ-
дат подслушвани и обърквани вестите.) 
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73.
СУРА АЛ-МУЗЗАММИЛ 

(ЗАГРЪЩАЩИЯТ СЕ)
Меканска, с изключение на знамение 20, 

което е мединско. Съдържа 20 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. О, ти, който се загръщаш,
(Когато Пророка, мир нему, за първи 

път видял Джибрил в истинския му образ, 
той бил обхванат от треска. Отишъл 
вкъщи и рекъл на достойната Хадиджа: 
“Завий ме!” После Джибрил му се явил с 
откровение и се обърнал към него с тези 
слова.)

2. ставай [за молитва] през нощта, 
но не цялата,

3. а наполовина, или по-малко от 
това,

4. или повече, и чети Корана отме-
рено!

5. Ще ти пратим Ние тежко Сло-
во.

6. Ставането [за молитва] нощем е 
най-силно по въздействие и най-
подходящо за размисъл.

7. През деня ти си много зает.
8. И споменавай името на своя Гос-

под, и с всеотдайност се посвети на 
Него  – 

9. Господа на Изтока и на Запада! 
Няма друг Бог освен Него. Него 
вземи за блюстител!

10. И бъди търпелив към онова, 
което говорят! И ги напускай с дос-
тойнство!

11. И остави на Мен опровергава-
щите, които живеят в благоденст-
вие, и ги отсрочи за малко!

12. При Нас има окови и пламъци,
13. и храна, която присяда, и бо-

лезнено мъчение

14. в Деня, в който ще се разтресат зе-
мята и планините, и ще се превърнат 
планините в купища от пясък.

15. Изпратихме ви Пратеник – свидетел 
за вас, както изпратихме при Фараона 
пратеник.

16. Но възпротиви се Фараонът на пра-
теника, и затова силно го сграбчихме.

17. И как ще се предпазите, ако сте от-
ричали, от Деня, който ще стори и деца-
та да посивеят?

18. Небето тогава ще се разцепи. Обе-
щанието Му се сбъдва.

19. Това е напомняне. Който желае, по-
ема пътя към своя Господ.
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2 0 . Твоят Господ знае, че стоиш по-
малко от две трети от нощта, [понякога] 
и половината от нея, а [понякога] и една 
трета, – и група от тези, които са заедно 
с теб. Аллах отмерва нощта и деня. Знае 
Той, че не ще смогнете и затова ви по-
милва. Ето защо четете, колкото може-
те, от Корана! Знаеше Той, че сред вас 
ще има болни и други, които пътуват по 
земята, търсейки щедростта на Аллах, и 
други, които се сражават по пътя на Ал-
лах. Затова четете, колкото можете, от 
него! И отслужвайте молитвата, и да-
вайте милостинята закат, и заемайте ху-
бав заем на Аллах! И каквото добро сто-
рите отнапред за себе си, ще го намерите 
при Аллах още по-хубаво и с по-голяма 
отплата. И молете Аллах за опрощение! 
Аллах е опрощаващ, милосърден.

(Една част от сподвижниците на Пророка следва-
ла неговия пример и прекарвала значителна част от 

нощта в богослужене. Сред тях имало и таки-
ва, които не можели да преценят колко оста-
ва до утрото, затова от предпазливост пре-
карвали цялата нощ в поклонение, и краката 
им се подували. Тъй като Аллах Всевишния 
знаел, че това не е по силите им, Той не ги за-
дължил да извършват нощно служене. Под че-
тене на Корана тук се разбира нощната мо-тене на Корана тук се разбира нощната мо-тене на Ко
литва и се има предвид тя да се отслужва 
според възможностите.

“Хубав заем” означава даването на добро-
волна милостиня наред със задължителната 
милостиня закат.) 

74. СУРА АЛ-МУДДАССИР
(ОБВИВАЩИЯТ СЕ)

Меканска. Съдържа 56 знамения.
В името на Аллах, Всемилости-

вия, Милосърдния!
1. О, ти, който се завиваш [в свои-

те одежди],
2. стани и предупреждавай,
3. и своя Господ възвеличавай,
4. и дрехите си почиствай,
5. и скверността отбягвай,
6. и давайки, не се стреми да полу-

чиш вповече,
7. и в името на своя Господ бъди 

търпелив!
8. И когато се протръби с Рога,
9. тогава този Ден ще е тежък 

Ден,
10. за отричащите – нелек.
11. Остави на Мен онзи, когото 

сътворих самотен
12. и комуто отредих голямо бо-

гатство,
13. и синове до него,
14. и всичко му улесних!
(Ал-Уалид ибн ал-Мугира, посочен като при-

чина за низпославането на тези знамения, бил 
човек с изключителен авторитет сред курай-
шите, много богат, баща на синове, които ви-
наги били на негово разположение, защото 
нямало нужда да ги праща по търговия и други 
дела.)

15. А после той ламти да му надба-
вя.

16. Ала не! Пред Нашите знамения 
той упорства.

17. Ще го подложа на непоносимо мъче-
ние.
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18. Размисли той и прецени,
19. и – проклет да е! – как прецени!
20. И пак – проклет да е! – как преце-

ни!
21. После погледна.
22. После се намръщи и навъси.
23. После се отвърна и се възгордя.
24. И каза: “Това е само разпростра-

нена магия.
25. Това е само хорска реч.”
(Ал-Уалид ибн ал-Мугира чул Пророка да 

чете сура, после отишъл при съдружаващите 
и казал: “Кълна се, чух от Мухаммед, Аллах да 
го благослови и с мир да го дари, слово, което 
не прилича нито на словата на хората, нито 
на тези на джиновете. Много омайни, много 
красиви слова. Той е като дърво, обсипано с 
много плодове, а стволът му –  напояван обил-
но с вода. Несъмнено той ще възтържествува 
над всичко и никога не ще бъде победен.” Съд-
ружаващите курайши се изплашили, че и други 
ще последват неговия пример и ще се отмет-
нат от вярата си. Брат му Абу Джахл го разу-
бедил, но ал-Уалид отказал да използва обид-
ните прозвища “луд”, “магьосник”, “поет” и 
“лъжец”, с които се обръщали към Мухаммед, 
мир нему. Въпреки това след дълги увещания 
той казал: “Мухаммед е само магьосник.”)

26. Ще го пека Аз в Преизподнята.
27. И откъде да знаеш ти какво е Пре-

изподнята? – 
28. Тя нищо не оставя и не пощадява 

– 
29. обгаря кожата.
30. Пазят я деветнайсет [ангели].
31. И сторихме пазители на Огъня да 

бъдат само ангели, и сторихме броя им 
единствено за изпитание на онези, кои-
то са отричали, за да се убедят дарени-
те с Писанието и да се усили вярата на 
онези, които са повярвали, и да не се 
съмняват дарените с Писанието и вяр-
ващите, и за да кажат онези, в чиито 
сърца има болест, и отричащите: “Как-
во цели Аллах с този пример?” Така 
Аллах оставя в заблуда когото поже-
лае и напътва Той когото пожелае. И 
никой освен Него не знае войнствата 
на твоя Господ. А този [Огън] е само 
напомняне за хората.

32. Ала не! Кълна се в луната
33. и в нощта, когато отминава,
34. и в утрото, когато засиява!

35. Този [Огън] е едно от великите изпита-
ния  –

36. предупреждение за хората,
37. за всеки от вас, който пожелае да нап-

редва или да изостава.
38. Всеки е заложник на онова, което е 

придобил,
39. освен получилите отдясно.
40. В градини те ще разпитват
41. за престъпниците.
42. “Какво ви отведе в Преизподнята?”
43. Ще кажат: “Ние не бяхме сред отслуж-

ващите молитвата
44. и не хранехме нуждаещия се,
45. и затъвахме в празнословие със затъва-

щите,
46. и взимахме за лъжа Съдния ден,
47. докато ни застигна смъртта.”
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48. Затова не ще им помогне ничие 
застъпничество.

49. Какво им е, защо се отдръпват от на-
помнянето,

50. сякаш са подплашени диви магарета,
51. бягащи от лъв?
52. И всеки от тях иска да му се даде разяс-

няващата книга.
53. Ала не! Те не се страхуват от отвъдния 

живот.
54. Ала не! Той [– Коранът] е поучение.
55. И който пожелае, ще се поучи.
56. И не се поучават, без Аллах да поже-

лае. Той е Достойния да се боят от Него и е 
Достойния да опрости.

75. СУРА АЛ-КИЯМА 
(ВЪЗКРЕСЕНИЕТО)

Меканска. Съдържа 40 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Кълна се в Деня на възкресение-
то.

2. И кълна се в многоукоряващата 
[се] душа.
3. Нима човек смята, че Ние не ще 

съберем костите му?
4. Наистина Ние можем да възста-
новим и върховете на пръстите 
му.
5. Ала човек упорства в греха си

6. и пита: “Кога е Денят на възкре-
сението?”

7. Тогава, когато погледът се заслепи
8. и луната се затъмни,
9. и слънцето, и луната се слеят,
10. човекът ще каже в този Ден: “На-

къде да се бяга?”
11. Ала не! Няма убежище.
12. При твоя Господ в този Ден е мес-

топребиваването.
13. Човекът в този Ден ще бъде 

известéн за ранните си дела и за късни-
те.

14. Да, човекът сам за себе си ще е 
свидетел,

15. дори да дава извинения.
16. Не си движи езика с това Слово [о, 

Мухаммед], за да избързаш [да го за-
помниш]!

(За да не забрави новонизпосланото откро-
вение, Пратеника на Аллах, мир нему, се ста-
раел да го повтори още докато му било чете-
но.)

17. Да бъде събрано [в твоето сърце] 
и четено [от теб] е Наша грижа.

18. И когато го четем, следвай него-
вото четене!

19. После неговото разясняване е 
Наша грижа.
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20. Ала не! Вие обичате преход-
ността [на земния живот]

21. и изоставяте отвъдния.
22. Едни лица в този Ден ще възси-

яят,
23. към своя Господ ще гледат,
24. а други в този Ден ще бъдат 

мрачни,
25. ще се убедят, че ги е сполетяла 

беда, пречупваща гръбнака.
26. А когато душата стигне грък-

ляна
27. и се каже: “Кой ще те изба-

ви?”,
28. и той се убеди, че [това] е раз-

дялата,
29. и се преплете крак с крак – 
30. тогава към твоя Господ ще е 

отправянето.
31. Той нито вярваше, нито отс-

лужваше молитвата,
32. а опровергаваше и се отвръща-

ше.
33. После отиваше при своите хора 

с горделива походка.
34. Горко ти, горко!
35. И пак – горко ти, горко!
36. Нима човек смята, че ще бъде 

оставен без надзор?
37. Нима той не бе частица сперма, 

която се изхвърля?
38. После бе съсирек, а Той го сът-

вори и осъразмери.
(“Съсирек” (на арабски – “алак”) произ-

лиза от глагола “алака”, което означава 
“закачвам”, тъй че в арабския оригинал 
“съсирек” се възприема и като “закачва-
ща се материя”.)

39. И създаде от нея двата пола –  
мъжа и жената.

40. Нима Той не е способен да съживи 
мъртвите?

76. СУРА АЛ-ИНСАН (ЧОВЕКЪТ)
Мединска. Съдържа 31 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Не премина ли човекът през период 
от време, когато той бе нещо неназова-
но?

2. Сътворихме Ние човека от частица 
сперма с примеси, за да го изпитаме, и го 
сторихме чуващ, зрящ.

3. Ние му показахме пътя – или призна-
телен, или неблагодарник.

4. Приготвихме Ние за отричащите ве-
риги, окови и пламъци.

5. Праведниците пият от чаши с добаве-
но питие от Камфор – 

75. СУРА АЛ-КИЯМА

577



6. извор, от който пият рабите на 
Аллах – пускат го в обилие да бликва.

7. Те изпълняват обета и се страхуват 
от Деня, злото на който се разпростира.

8. И дават храна – въпреки че и те я 
обичат – на нуждаещ се и на сирак, и на 
пленник:

9. “Храним ви в името на Аллах. Не ис-
каме от вас нито отплата, нито призна-
телност.

10. Страхуваме се от своя Господ в 
Деня свъсен, зловещ.”

11. Но Аллах ще ги предпази от злото 
на този Ден и ще им дари сияние и щас-
тие.

12. И ще ги възнагради – защото бяха 
търпеливи – с Градина и с коприна,

13. облегнати там на престоли. Не 
ще виждат там ни зной, ни мраз.

14. Близо над тях ще са нейните 
сенки и ще са сведени плодовете й 
ниско.

15. Ще бъдат обслужвани със съ-
дове от сребро и с кристални стака-
ни

16. от сребърен кристал. Ще им се 
отмерва с мярка.

(Тълкувателите посочват, че изобразя-
ването на райските съдове като направе-
ни от сребро и кристал е сравнение с цел 
донякъде да се оприличи непознатото 
чрез познато. Абдуллах ибн Аббас напри-
мер е казал: “Между райските и земните 
блага има прилика само в названията.”)

17. И ще им се дава там да пият от 
питие, смесено с джинджифил,

18. от извор там, наречен Салса-
бил,

19. и ще ги обикалят вечномлади 
юноши  – когато ги видиш, ще ги по-
мислиш за разпръснати бисери.

20. Където и да погледнеш там, ще 
видиш блаженство и огромно царс-
тво.

21. Ще бъдат облечени в зелени 
одежди от коприна и брокат, и ще 
носят украшения –  гривни от среб-
ро, и ще им дава техният Господ да 
пият от чиста напитка.

22. “Това е награда за вас. Вашето 
старание заслужи признание.”

23. Ние ти низпослахме Корана 
постепенно.

24. Затова и ти [о, Мухаммед] бъди 
търпелив към повелята на своя Гос-
под, и не се покорявай на никой 
грешник измежду тях, или на отри-
цател!

25. И споменавай името на своя 
Господ и сутрин, и вечер,
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26. и в част от нощта Му се покла-
няй, и дълго нощем Го прославяй!

27. Тези обичат преходността и не-
хаят за тежкия Ден пред тях.

28. Ние ги сътворихме и укрепих-
ме телата им, а ако пожелаем, на-
пълно ще ги заменим с подобни на 
тях.

29. Това е поучение. Който желае, 
поема пътя към своя Господ.

30. Тогава ще пожелавате само 
онова, което Аллах желае. Аллах е 
всезнаещ, всемъдър.

31. Той въвежда когото пожелае в 
Своята милост, а за угнетителите е 
приготвил болезнено мъчение.

77. СУРА АЛ-МУРСАЛАТ 
(ИЗПРАЩАНИТЕ)

Меканска. Съдържа 50 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
(Под “изпращаните” може да се има пред-

вид част от ангелите, на които се възлагат 
определени задачи, или ветровете, или про-
роците, или знаменията.)

1. Кълна се в изпращаните поред
2. и в бушуващите бурно,
3. и в пръскащите навред,
4. и в разделящите ясно,
5. и в донасящите откровение,
6. с извинение или предупреждение 

– 
7. онова, което ви е обещано, ще се 

сбъдне.
8. Когато звездите бъдат угасени
9. и когато небето бъде разцепено,
10. и когато планините бъдат раз-

пилени,
11. и когато за пратениците бъде 

определено време –
12. за кой ден бяха отсрочени? –

13. За Деня на разделението.
14. А ти откъде да знаеш какво е Денят 

на разделението?
15. Горко в този Ден за опровергаващи-

те!
16. Не погубихме ли Ние предците?
17. Към тях ще добавим и сетните.
18. Така се отнасяме с престъпващите.
19. Горко в този Ден за опровергаващи-

те! 
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20. Не ви ли сътворихме Ние от 
нищожна вода?

21. И я сложихме на сигурно място
22. за определен срок.
23. И сме способни. И как прекрасни са 

способните!
24. Горко в този Ден за опровергаващи-

те!
25. Не сторихме ли Ние земята да събе-

ре
26. и живи, и мъртви,
27. и положихме върху нея непоклати-

ми високи планини, и ви дадохме за пие-
не прясна вода.

28. Горко в този Ден за опровергаващи-
те!

29. “Тръгнете към онова, което сте оп-
ровергавали!

30. Тръгнете към сянката [на Ада] 
с три разклонения,

31. която не носи прохлада и не из-
бавя от пламъците!

32. Те пръскат искри, колкото 
дворци  – 

33. сякаш са жълти камили.”
34. Горко в този Ден за опроверга-

ващите!
35. Това е Денят, в който не ще 

продумат.
36. И не ще им бъде позволено да 

се оправдават.
37. Горко в този Ден за опроверга-

ващите!
38. Това е Денят на разделението. 

Събираме ви с предците.
39. И ако имате коварство, коварс-

твайте срещу Мен!
40. Горко в този Ден за опроверга-

ващите!
41. Богобоязливите ще бъдат сред 

сенки и извори,
42. и плодове, каквито пожелаят.
43. “Яжте и пийте със здраве за 

онова, което сте вършили!
44. Така награждаваме Ние доб-

ротворстващите.”
45. Горко в този Ден за опроверга-

ващите!
(А на отричащите Аллах Всевишния казва:)
46. “Яжте [на земята] и се наслаж-

давайте за кратко! Вие сте престъп-
ници.”

47. Горко в този Ден за опроверга-
ващите!

48. И когато им се каже: “Покло-
нете се!”, не се покланят.

49. Горко в този Ден за опроверга-
ващите!

50. В кое слово след този [Коран] 
ще повярват?
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78.
СУРА АН-НАБА 

(ВЕСТТА)
Меканска. Съдържа 40 знамения.

В името на Аллах, 
Всемилостивия, Милосърдния!

1. За какво се питат един друг? 
– 

2. За Великата вест,
3. за която са в разногласие.
4. Ала не! Те ще узнаят.
5. И пак не! Те ще узнаят.
6. Не сторихме ли Ние земята да е 

постеля,
7. и планините – подпори?
8. И ви сътворихме по двойки,
9. и сторихме съня ви за покой,
10. и сторихме нощта да е покров,
11. и сторихме деня за препитание,
12. и съградихме над вас седем не-

поклатими небеса,
13. и сторихме [слънцето да е ] го-

рящ светилник,
14. и изсипваме от дъждовните об-

лаци обилна вода,
15. за да извадим чрез нея зърна и 

растения,
16. и гъсти градини.
17. Денят на разделението е уречен 

–
18. Денят, когато се протръби с 

Рога и ще дойдете на тълпи,
19. и ще се разтвори небето, и ще 

стане на двери,
20. и планините ще бъдат раздви-

жени, и ще станат на мираж.
21. Адът е в очакване

22. за престъпващите – място за завръ-
щане,

23. където ще останат столетия.
24. Не ще вкусят там нито прохлада, 

нито питие,
25. освен вряща вода и гной – 
26. съответстващо въздаяние.
27. Не се надяваха те на равносметка.
28. И взимаха за пълна лъжа Нашите 

знамения.
29. Но всяко нещо вписахме в книга.
30. Затова вкусете! Не ще увеличим за 

вас друго освен мъчението.
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31. За богобоязливите има спо-
лука [в Рая] – 

32. градини и лозя,
33. и с напъпили гърди –  девствени 

връстнички,
34. и пълни стакани.
35. Не ще чуват там нито празнословие, 

нито лъжа – 
36. въздаяние от твоя Господ – достатъ-

чен дар, – 
37. Господа на небесата и на земята, и 

на всичко между тях, Всемилостивия. 
Не ще могат да говорят с Него

38. в Деня, в който Духът [Джибрил] и 
ангелите се възправят в редица. Не ще 
продумат освен комуто Всемилостивия 
позволи, и той правдиво ще говори.

39. Този е Денят на истината. А 
който пожелае, да търси пристан 
при своя Господ.

40. Предупредихме ви за близко 
мъчение в Деня, в който всеки ще 
види какво е сторил преди с ръцете 
си. И отрицателят ще каже: “О, да 
можех да съм прах!”

79. СУРА АН-НАЗИАТ
(ИЗТРЪГВАЩИТЕ)

Меканска. Съдържа 46 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Меканска. Съдържа 46 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Меканска. Съдържа 46 знамения.

Милосърдния!
1. Кълна се в изтръгващите [души-

те] с все сила
2. и в изваждащите [ги] нежно,
3. и в спускащите се бързо,
4. и в гонещите се в надпревара,
5. и в изпълняващите повелите!
(Аллах Всевишния се кълне в Своите ан-

гели, натоварени с различни задължения. 
Неговата клетва е израз на тържестве-
но утвърждаване.)

6. В Деня, когато [се протръби с 
първия Рог] ще се разтърси треся-
щата се [вселена],

7. ще последва второто [протръбя-
ване].

8. Някои сърца в този Ден ще тръп-
нат.

9. Погледите им ще бъдат сведени.
10. Ще кажат: “Нима ще бъдем 

върнати към предишното,
11. нима, след като станем изгнили 

кости?”
12. Ще кажат: “Това тогава е зав-

ръщане със загуба.”
13. То е само едно протръбяване – 
14. и ето всички – възкръснали!
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15. [О, Мухаммед], стигна ли до теб 
разказът за Муса?

16. Когато неговият Господ го призо-
ва в свещената долина Тỳа:

17. “Иди при Фараона! Той престъпи.
18. И кажи: “Не ще ли се пречистиш,
19. да те напътя към твоя Господ и да 

се побоиш?””
20. И му показа [Муса] най-голямото 

знамение.
21. И взе го за лъжа, и се възпроти-

ви.
22. После се отвърна с упорство.
23. И насъбра [хората си], и прогла-

си.
24. Каза: “Аз съм вашият господ, вър-

ховният.”
25. И Аллах го сграбчи с наказание в 

отвъдния и в долния живот.
26. В това има поучение за всеки бо-

гобоязлив.
27. Вие ли сте по-трудни за сътворя-

ване, или небето? Той го съгради.
28. Въздигна неговия свод и го израв-

ни,
29. и потъмни нощта му, и изведе ут-

рото му,
30. и земята след това разпростря.
(В знамението се разкрива едно от науч-

ните чудеса на Корана, тъй като на араб-
ски глаголът “разпростря” (даха) има и 
значение на “заобли се като яйце”.)

31. Извади от нея водите и пасбищата 
й,

32. и планините поби
33. за ползване от вас и от вашия до-

битък.
34. И когато настъпи Голямото при-

иждане,
35. тогава в Деня човек ще си припом-

ни за какво се е старал,
36. и Адът ще бъде показан на всеки, 

който вижда...

37. За който е престъпвал
38. и е предпочел долния живот,
39. обиталището е Адът.
40. За който се е страхувал да не застане 

пред своя Господ [с грях] и е въздържал ду-
шата от страстта,

41. обиталището е Раят.
42. Питат те [о, Мухаммед] за Часа: “Кога 

ще настъпи?”
43. Какво [знание имаш] ти да го споме-

неш?
44. При твоя Господ е пределът му.
45. Ти си само предупредител за всеки, 

който се страхува от него.
46. В Деня, когато го видят, те сякаш ще са 

пребивавали само една привечер или утрин.
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80. СУРА АБАСА 
(ТОЙ СЕ НАМРЪЩИ)
Меканска. Съдържа 42 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Ми-

лосърдния!
1. Той се намръщи и обърна гръб,
2. че при него е дошъл слепецът.
3. Но ти откъде знаеш, може да се пре-

чисти.
4. Или да се поучи, та да му е от полза 

поуката.
(Повод за низпославането на това знамение е 

намръщването на Пророка, мир нему, когато 
слепецът Ибн Ум Мактум прекъснал обръще-
нието му към група видни езичници. В знамени-
ята се съдържа упрек за тази негова постъп-
ка. В същото време те са категорично 
доказателство за пророчеството му и че Ко-
ранът не е негово дело, а е низпослан от Аллах 

Всевишния.)
5. А онзи, който е безразличен,
6. с него си се заел.
7. И не е твоя грижа, че не се пре-

чиства.
8. А от онзи, който е дошъл при 

теб с упоритост
9. и е богобоязлив,
10. от него ти се отклоняваш.
11. Ала не! Това е поучение
12. и който пожелае, той се поуча-

ва – 
13. в Писания почитани,
14. въздигнати, пречистени,
15. [преписани] от ръце на писари
16. достойни, благочестиви.
(Знатните писари са натоварени с тази 

мисия ангели.)
17. Проклет да е човекът! Колко е 

неблагодарен!
18. От какво нещо го сътворява 

Той?
19. От частица сперма Той го сът-

ворява и осъразмерява.
20. После пътя му обл екчава.
21. После му отрежда смъртта и 

повелява да бъде погребан.
22. После, щом Той пожелае, ще го 

възкреси.
23. Ала не! Не изпълни той Него-

вата повеля.
24. Да погледне човекът своето 

препитание!
25. Ние проливаме обилно водата.
26. После разпукваме земята
27. и правим от нея да поникнат 

зърна
28. и грозде, и зеленина,
29. и маслини, и палми,
30. и гъсти градини,
31. и плод, и трева – 
32. за ползване от вас и от вашия 

добитък.
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33. И когато Грохотът настъпи,
34. в Деня, когато мъжът избяга от 

брат си
35. и от майка си, и от баща си,
36. и от жена си, и от децата си – 
37. всеки от тях в този Ден ще е 

зает с дело, което ще го поглъща.
38. Едни лица в този Ден ще бъдат 

сияещи,
39. засмени, възрадвани,
40. а по други в този Ден ще има 

прах,
41. ще ги покрива чернилка.
42. Тези са отричащите, нечестив-

ците.

81. СУРА АТ-ТАКУИР 
(ОБВИВАНЕТО)

Меканска. Съдържа 29 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Когато слънцето бъде обвито [в 

мрак]
2. и когато звездите изпопадат,
3. и когато планините бъдат разд-

вижени,
4. и когато бременните камили бъ-

дат изоставени,
5. и когато зверовете бъдат насъб-

рани,
6. и когато моретата закипят,
7. и когато душите се съединят,
8. и когато живопогребаното мо-

миче бъде попитано
9. за какъв грях е било убито,
10. и когато книгите [за делата] 

бъдат разгърнати,
11. и когато небето бъде премахна-

то,
12. и когато Адът бъде нажежен,

13. и когато Раят бъде приближен,
14. тогава всеки ще узнае какво е из-

вършил.
15. О, кълна се в залязващите планети,
16. движещи се, скриващи се,
17. и в нощта, когато се здрачава,
18. и в утринта, когато се развиделява 

– 
19. той [Коранът] е слово на достоен 

пратеник,
(То – словото на Свещения Коран – е предаде-

но от знатния пратеник на Аллах, т.е. Джиб-
рил.)

20. имащ сила, утвърден при Владетеля 
на Трона.
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21. Покоряват му се [ангелите] 
там, доверен е.

22. И не е луд вашият другар [Мухам-
мед].

23. Той го видя на ясния хоризонт.
(Тук се говори за срещата на Мухам-

мед, мир нему, с Джибрил.)
24. И [вести] от неведомото не укрива.
25. И не е [Коранът] слово на прокуден 

сатана.
26. Къде отивате тогава?
27. Това е само поучение за световете– 
28. за всеки от вас, който желае да е на 

Правия път.
29. Тогава ще пожелавате само онова, 

което желае Аллах, Господа на све-
товете.

82. СУРА АЛ-ИНФИТАР 
(РАЗКЪСВАНЕТО)

Меканска. Съдържа 19 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Когато небето се разкъса
2. и когато планетите се разпръс-

нат,
3. и когато моретата бъдат отпри-

щени,
4. и когато гробовете бъдат прео-

бърнати,
5. ще узнае всяка душа какво е нап-

равила преди и какво е оставила.
6. О, човече, какво те отвлече от 

твоя прещедър Господ,
7. Който те сътвори и съчлени, и 

осъразмери?
8. В какъвто образ пожела, в такъв 

те нагласи.
9. Ала не! Вие взимате за лъжа 

Възмездието.
10. Но има над вас надзиратели
11. благородни, записващи.
12. Знаят какво вършите.
13. Праведниците ще са в блаженс-

тво,
14. а разпътниците ще са в Огън.
15. Ще горят там в Съдния ден
16. и не ще избягат от него.
17. Но откъде да знаеш ти какво е 

Съдният ден?
18. И пак – откъде да знаеш ти как-

во е Съдният ден? – 
19. Денят, в който никой не ще има 

власт за никого в нищо – повелята в 
този Ден принадлежи на Аллах.
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83.
СУРА АЛ-МУТАФФИФИН 

(ОЩЕТЯВАЩИТЕ)
Меканска. Съдържа 36 знамения.

В името на Аллах, Всемилости-
вия, Милосърдния!

1. Горко на ощетяващите,
2. които щом взимат от хората, 

изпълват мярката,
3. а щом им отмерват или им пре-

теглят, причиняват щета!
4. Не допускат ли тези, че ще бъ-

дат възкресени
5. за велик Ден –
6. Деня, в който хората ще заста-

нат пред Господа на световете?
7. Не! Книгата [за делата] на раз-

пътниците е в Сиджжин.
8. Но откъде да знаеш ти какво е 

Сиджжин? – 
(“Книгата на разпътниците е в Сиджжин” 

означава, че те самите са в там, в затвора на 
Ада.)

9. Книга, ясно записана.
10. Горко в този Ден за опроверга-

ващите,
11. които опровергават Съдния 

ден!
12. Опровергава го само всеки 

престъпник, грешник.
13. Когато му четат Нашите зна-

мения, казва: “Легенди на предци-
те!”

14. Ала не! Сърцата им с ръжда 
покрива онова, което са придобили.

15. Ала не! Тогава не ще бъдат до-
пуснати до своя Господ.

(Между тях и Аллах ще има преграда. Пове-
чето тълкуватели представят това знамение 

(Между тях и Аллах ще има преграда. Пове-
тълкуватели представят това знамение 

(Между тях и Аллах ще има преграда. Пове-

като доказателство, че в Съдния ден вярва-
тълкуватели представят това знамение 
доказателство, че в Съдния ден вярва-
тълкуватели представят това знамение 

щите ще видят Всевишния.)
доказателство, че в Съдния ден вярва-

щите ще видят Всевишния.)
доказателство, че в Съдния ден вярва-

16. После ще горят в Ада.
17. После ще се каже: “Това е, ко-

ето сте опровергавали!”
18. Ала не! Книгата [за делата] на 

праведниците е в Иллийун.
(“Книгата на праведниците е в Иллийун” оз-

начава, че те самите са в Иллийун – въздигнати 
места в Рая.)

19. Но откъде да знаеш ти какво е Ил-
лийун? – 

20. Книга, ясно записана.
21. Свидетелстват за нея приближени-

те.
22. Праведниците са в блаженство,
23. от престоли гледат [към своя Гос-

под].
24. Ще узнаеш по лицата им сиянието 

на блаженството.
25. Ще им се поднася запечатано, пре-

бистро питие.
26. Дори утайката му е като [ухание на] 

мускус. Нека за това се надпреварват 
надпреварващите се!
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27. Сместа му е от Тасним – 
28. извор, от който пият приближени-

те.
29. Онези, които престъпиха, се смееха 

на онези, които повярваха.
30. И когато минаваха край тях, си 

смигваха.
31. И когато се завръщаха при своите 

хора, те се завръщаха развеселени.
32. И когато ги виждаха, казваха: “Тези 

са заблудени.”
33. А те не бяха пратени за техни надзи-

ратели.
34. Но в този Ден вярващите се смеят 

на отричащите.
35. От престоли гледат.
36. Не се ли въздаде на отричащите 

за онова, което са вършили?

84. СУРА АЛ-ИНШИКАК 
(РАЗЦЕПВАНЕТО)

Меканска. Съдържа 25 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Когато небето се разцепи
2. и се вслуша в своя Господ, и се 

подчини,
3. и когато земята бъде разстлана,
4. и изхвърли онова, което е в нея, 

и се опразни,
5. и се вслуша в своя Господ, и се 

подчини...
6. О, човече, ти се напрягаш с уси-

лие към своя Господ и ще Го срещ-
неш.

(Усилието, което човек полага, е цялос-
тната човешка дейност – и добрините, и 
злините.)

7. А от онзи, чиято книга [за дела-
та] му се даде в десницата,

8. ще се потърси лека сметка
9. и ще се завърне при своите хора 

[в Рая] щастлив.
10. А онзи, чиято книга му се даде 

откъм гърба,
11. той ще зове за [своето] унищо-

жение
12. и ще гори в пламъци.
13. Той бе сред своите хора щаст-

лив [на земята],
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14. той предполагаше, че не ще 
се завърне [при Нас].

15. Да, неговият Господ бе над 
него зрящ.

16. Но не! Кълна се в зарево-
то

17. и в нощта, и в онова, което 
тя събира,

18. и в луната, когато се изпълни 
–  

19. ще преминавате от положение 
в положение.

20. Какво им е, та не вярват
21. и когато им се чете Коранът, не 

се покланят доземи в суджуд?
22. Да, отричащите опровергават.
23. Но Аллах най-добре знае какво 

потулват.
24. И възвести ги за болезнено мъ-

чение
25. освен онези, които вярват и 

вършат праведни дела! За тях има 
безспирна награда.

85. СУРА АЛ-БУРУДЖ 
(СЪЗВЕЗДИЯТА)

Меканска. Съдържа 22 знамения.
В името на Аллах, Всемилости-

вия, Милосърдния!
1. Кълна се в небето със съзвезди-

ята
2. и в обещания Ден,
3. и в свидетел, и в засвидетелст-

ван!
(Според повечето тълкуватели под “ден 

свидетел” и “ден засвидетелстван” се 
разбира съответно петъчният ден и де-
нят за Арафа  – най-важният момент от 
поклонението хадж. Така се подчертава 
значението и на клетвата, и на самите 
дни.)

4. Проклети да бъдат хората, изко-
пали ямата

5. за огъня, пълнен с гориво!
6. Когато седяха около нея

7. и на [всичко] онова, което вършеха с 
вярващите, бяха свидетели.

(Изкопалите ямата подлагали вярващите на 
мъчение, като ги обричали на изгаряне в пла-
мъците.)

8. И ги възненавидиха само защото вяр-
ваха в Аллах, Всемогъщия, Всеславния,

9. Комуто принадлежи царството на 
небесата и на земята. Аллах на всяко 
нещо е свидетел.

10. За онези, които изгаряха вярващите 
мъже и жени, а после не се разкаяха, за 
тях е мъчението на Ада и за тях е мъче-
нието на кладата.

11. За онези, които вярват и вършат 
праведни дела, за тях са Градините, под 
които реки текат. Това е голямото спа-
сение.
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12. Сграбчването от твоя Господ е мо-
гъщо.

13. Той начева и Той пресъздава.
14. Той е Опрощаващия, Любещия,
15. Владетеля на Трона, Вседостойния,
16. Вършещия всичко, което пожелае.
17. Стигна ли до теб разказът за войс-

ките,
18. за Фараона и за самудяните?
19. Да, отричащите опровергават.
20. Но Аллах ги обгражда в гръб.
21. Да, това е славен Коран
22. в съхраняван скрижал.

86. СУРА АТ-ТАРИК 
(ВЕЧЕРНИЦАТА)

Меканска. Съдържа 17 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Кълна се в небето и във Вечер-

ницата!
2. А откъде да знаеш ти какво е Ве-

черницата? –  
3. Звездата с пронизваща светли-

на.
(Някои тълкуват “Вечерницата” като 

“нощния посетител”, други – като “Зор-
ницата”, трети – като “планетата Са-
турн”, а също – “Сириус”, “Плеяда” или 
кометите. Това е олицетворение на звез-
дите, които пронизват нощния мрак.)

4. Над всяка душа има надзорник.
5. И да погледне човекът от какво 

бе сътворен!
6. Бе сътворен от изтласкваща се 

вода,
7. която излиза измежду гръбнака 

и ребрата.
8. Способен е Той да го върне – 
9. в Деня, когато ще бъдат изявени 

тайните
10. и не ще има той нито сила, нито 

избавител.
11. Кълна се в небето, от което 

вали,
12. и в земята, която се разпуква,
13. че това е слово разграничение.
14. А не е шега.
15. Те замислят с умисъл.
16. И Аз замислям с умисъл.
17. И дай отсрочка на отричащите, 

отсрочи ги за кратко!
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87. СУРА АЛ-АЛЯ 
(ВСЕВИШНИЯ)

Меканска. Съдържа 19 знамения.
В името на Аллах, 

Меканска. Съдържа 19 знамения.
В името на Аллах, 

Меканска. Съдържа 19 знамения.
Всемилостивия, 

Меканска. Съдържа 19 знамения.
Всемилостивия, 

Меканска. Съдържа 19 знамения.

Милосърдния!
В името на Аллах, 

Милосърдния!
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
Всемилостивия, 

1. Прославяй всечистото име на своя 
Господ, Върховния,

2. Който сътвори и осъразмери,
3. Който прецени и напъти,
4. Който изважда [тревата на] пасби-

щето
5. и го превръща в черно стърнище!
6. Ще ти дадем да четеш [Корана, о, 

Мухаммед] и не ще забравиш
7. освен каквото Аллах пожелае. Той 

знае явното и скритото.
8. И ще те улесним за лесното.
(Тук под “лесното” се има предвид пътят 

на Исляма, който е достъпен за всеки и е ле-
сен за следване.)

9. Напомняй, ако има полза от напом-
нянето!

10. Ще си спомни онзи, който се стра-
хува.

11. И ще се отдръпне от това най-ло-
шият,

12. който ще гори в най-големия 
Огън.

13. После там нито ще умре, нито ще 
е жив.

14. Сполучил е онзи, който се пречис-
тва

15. и споменава името на своя Господ, 
и отслужва молитвата.

16. Да, предпочитате долния живот,
17. но отвъдният е по-хубав и по-дъл-

готраен.
18. Това е [записано] в предишните 

писания – 
19. писанията на Ибрахим и на Муса.

88. СУРА АЛ-ГАШИЯ 
(ВСЕПОКРИВАЩИЯТ ДЕН)
Меканска. Съдържа 26 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Меканска. Съдържа 26 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Меканска. Съдържа 26 знамения.

Милосърдния!
1. Стигна ли до теб разказът за Всепокри-

Милосърдния!
 Стигна ли до теб разказът за Всепокри-

Милосърдния!

ващия ден?
(Това е едно от имената на Съдния ден, който ще 

покрие всичко с ужас.)

2. Едни лица в този Ден ще са сведени,
3. обременени, изнурени,
4. ще горят в пламтящ огън,
5. ще им се даде от кипящ извор да пият,
6. не ще имат друга храна освен от тръни,
7. които нито угояват, нито избавят от 

глад.
8. А други лица в този Ден ще са блажени,
9. поради своето старание – доволни,
10. във възвишена Градина.
11. Не ще слушат в нея празнословие.
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12. Има там течащ извор.
13. Има там въздигнати престоли
14. и готови стакани,
15. и подредени възглавници,
16. и разстлани килими.
17. И нима не виждат как бяха сътворе-

ни камилите
18. и как бе въздигнато небето,
19. и как бяха възправени планините,
20. и как бе разпростряна земята?
21. И напомняй! Ти си само за да на-

помняш.
22. Не си над тях властващ,

23. но който се отвърне и не повяр-
ва,

24. него Аллах ще мъчи с най-го-
лямото мъчение [в Ада].

25. При Нас е завръщането им.
26. После Наша грижа е равнос-
метката им.

89. СУРА АЛ-ФАДЖР 
(ЗОРАТА)

Меканска. Съдържа 30 знамения.
В името на Аллах, 

Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кълна се в зората

2. и в десетте нощи [от месеца 
за поклонение хадж],
3. и в четното, и в нечетното,

4. и в нощта, когато отминава!
5. Нима в това няма клетва за ра-

зумния?
6. Не видя ли ти как постъпи твоят 

Господ с адитите
7. и с [град] Ирам, имащ високи ко-

лони,
8. подобни на които не бяха сътво-

рени по страните,
9. и със самудяните, които изсича-

ха скалите в долината,
10. и с Фараона, владетеля на коло-

вете, –
11. с онези, които безчинстваха из 

селищата
12. и множаха в тях развалата?
13. Тогава твоят Господ стовари 

върху тях бича на мъчението.
14. Твоят Господ надзирава.

88. СУРА АЛ-ГАШИЯ

592



15. И ако неговият Господ го под-
ложи на изпитание, като го почете 
и облагодетелства, човекът казва: 
“Моят Господ ме почете.”

16. А ако го подложи на изпитание, 
като ограничи препитанието му, 
казва: “Моят Господ ме оскърби.”

17. Ала не! Вие не почитате сира-
ка

18. и не подканвате да бъде нахра-
нен нуждаещият се,

19. и изяждате наследството [дори 
ако е чуждо] с лакомия.

20. И обичате богатството с голя-
ма обич.

21. Ала не! Когато земята бъде 
стрита на прах

(Земетръс ще обхване земята и в резул-
тат на разрушенията тя ще се превърне 
в плоска равнина.)

22. и твоят Господ дойде с подреде-
ните в редици ангели,

23. и Адът бъде докаран в този Ден, 
човекът ще си спомни тогава, ала 
защо ще му е спомнянето?

24. Ще казва: “О, да бях сторил от-
напред добрини заради своя [отвъ-
ден] живот!”

25. В този Ден никой друг не ще 
измъчва, както Той измъчва,

26. и никой друг не ще оковава, 
както Той оковава.

27. О, душа успокоена,
28. завърни се при своя Господ до-

волстваща, заслужила благосклон-
ност!

29. Влез сред Моите раби,

30. влез в Моя Рай!

90. СУРА АЛ-БАЛАД (ГРАДЪТ)
Меканска. Съдържа 20 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Не! Кълна се в този град [Мека] – 
2. на теб [о, Мухаммед] този град ти бе 
позволен, – 
3. и в прародителя [Адам], и в неговото 
потомство!
4. Ние сътворихме човека в трудности.
5. Нима смята, че никой не ще го 
надмогне?
6. Казва: “Пропилях огромно 
богатство.”
7. Нима смята, че никой не го е видял?
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8. Не му ли дадохме Ние две очи
9. и език, и устни,
10. и му посочихме двата пътя,
11. ала той не пое по стръмния път.
12. Но откъде да знаеш ти какво е 

стръмният път? – 
13. Да се освободи роб
14. или да се даде храна в ден на глад
15. на сирак роднина
16. или на окаян клетник.
17. После стана от онези, които вярват 

и взаимно се наставляват за търпение, и 
взаимно се наставляват за състрадание.

18. Тези са получилите отдясно.

19. А които отхвърлят Нашите 
знамения, те са получилите отляво.

20. Ще бъдат затворени в Огъня.
(Получилите книгата на делата си от-

дясно са обитателите на Рая, а отляво 
– на Ада.)

91. СУРА АШ-ШАМС
(СЛЪНЦЕТО)

Меканска. Съдържа 15 знамения.
В името на Аллах, Всемилости-

вия, Милосърдния!
1. Кълна се в слънцето и в негово-

то сияние,
2. и в луната, която го следва,
3. и в деня, който го изявява,
4. и в нощта, която го покрива,
5. и в небето, и в Онзи, Който го е 

съградил,
6. и в земята, и в Онзи, Който я е 

разпрострял,
7. и в душата, и в Онзи, Който я е 

създал
8. и й е разкрил нечестивостта и 

богобоязливостта й!
9. Сполучва онзи, който я пречист-

ва.
10. А губи онзи, който я омърсява.
11. Самудяните опровергаваха по-

ради своето непокорство.
12. Когато най-злосторният от тях 

се втурна към камилата
13. и пратеникът на Аллах [Салих] 

им каза: “Това е камилата на Аллах 
и нейният водопой!”,

14. ала го опровергаха и я заклаха, 
– тогава техният Господ ги унищо-
жи заради греха им – поравно.

15. Не се страхува Той за последс-
твието. (Вж. 7: 73)
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92. СУРА АЛ-ЛАЙЛ 
(НОЩТА)

Меканска. Съдържа 21 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Кълна се в нощта, когато се 

спуска
2. и в деня, когато засиява,
3. и в Онзи, Който е сътворил 

мъжа и жената, – 
4. вашите стремежи са различни!
5. Който раздава и се бои,
6. и вярва в Най-прекрасното,
7. ще го улесним към лесното.
8. А който е скъперник и пренеб-

регва,
9. и опровергава Най-прекрасно-

то,
10. ще го улесним към трудното
11. и не ще го избави неговото бо-

гатство, когато пропадне.
12. Наша грижа е напътването.
13. На Нас принадлежи и отвъдно-

то, и настоящето.
14. И ви предупредих за Огъня 

пламтящ.
15. Ще гори в него само най-злос-

торният,
16. който опровергава и се отвръ-

ща.
17. И ще бъде предпазен от него 

най-богобоязливият,
18. който раздава своето богатст-

во, за да се пречисти,
19. на никого не прави благодея-

ние, за да бъде възнаграден,
20. а само в стремеж към Лика на своя 

Господ, Върховния.
21. И непременно ще е доволен.

93. СУРА АД-ДУХА (УТРОТО)
Меканска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Кълна се в утрото
2. и в нощта, когато настане мрак – 
3. не те изостави твоят Господ [о, 
Мухаммед] и не те възненавиди.
(Веднъж обичайното откровение се забавило. 
съдружаващите заговорили:“Неговият Бог го 
изостави и му се разгневи.” Тези подмятания 
много натъжавали Пратеника.)
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4. Отвъдният живот е по-добър 
за теб от настоящия.

5. И ще ти въздаде твоят Господ, и ще 
си доволен.

6. Не те ли намери Той сирак, та те при-
юти?

7. И те намери заблуден, та те напъти.
8. И те намери беден, та те замогна.
9. Тъй че не огорчавай сирака!
10. И не отпъждай умоляващия!
11. И за благодатта на своя Господ раз-

казвай!
94. СУРА АЛ-ИНШИРАХ 

(РАЗТВАРЯНЕТО)
Меканска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилости-
вия, Милосърдния!

1. Не разтворихме ли Ние твоята 
гръд [о, Мухаммед]?

2. И снехме от теб бремето,
3. което тегнеше на гърба ти.
4. И възвисихме твоето споменава-

не.
5. С трудността идва и леснина.
6. Да, с трудността идва и лесни-

на.
7. И когато приключиш, [пак] се 

труди усърдно,
8. и на своя Господ се посвещавай!

95. СУРА АТ-ТИН
(СМОКОВНИЦАТА)

Меканска. Съдържа 8 знамения.
В името на Аллах Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Кълна се в смоковницата и в 

маслината,
2. и в Синайската планина,
3. и в [Мека] този град на сигур-

ност – 
(Аллах Всевишния отправя клетва в 

името на смоковницата и маслината – 
символ на Палестина, където Иса бил из-
пратен с пророческа мисия; в името на 
Синайската планина – мястото, където 
Аллах е говорил на Муса; и в името на 
Мека  – града, където е роден и е пропо-
вядвал Пратеника на Аллах Мухаммед, 
мир на всички тях.)

4. Ние сътворихме човека с пре-
възходен облик.

5. После го отхвърляме най-унизен 
от унизените,

(Сред живите създания във Вселената 
човекът има най-превъзходен облик и е 
дарен с разум. Тогава, ако той не изпъл-
нява дълга си към Аллах и е неверник, се 
превръща в най-унизения и наказанието 
му съответства на неговото превъзходс-
тво.)
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6. освен онези, които вярват и вър-
шат праведни дела. За тях има безс-
пирна награда.

7. И какво тогава те кара [о, чове-
че] да опровергаваш Възмездието?

8. Не е ли Аллах Най-мъдрия съд-
ник?

96. СУРА АЛ-АЛАК 
(СЪСИРЕКЪТ)

Меканска. Съдържа 19 знамения. 
Началото й до “на онова, което не си 

знаел”, са първите слова, низпослани от 
Корана.

В името на Аллах, Всемилости-
вия, Милосърдния!

1. Чети [о, Мухаммед] в името на 
своя Господ, Който сътвори –  

2. сътвори човека от съсирек!
3. Чети! Твоят Господ е Най-

щедрия,
4. Онзи, Който научи чрез кале-

ма,
5. научи човека на онова, което не 

е знаел.
6. Ала не! Човек престъпва,
7. защото се е видял богат.
8. При твоя Господ е завръщане-

то.
9. Видя ли ти онзи, който пречи
10. на раб, когато отслужва молит-

вата?
(Тези знамения са низпослани за Абу 

Джахл, който безпокоял Пророка, дока-
то той отслужвал молитвата.)

11. Видя ли дали той бе на правия 
път,

12. или повелява богобоязън?

13. Видя ли дали той опровергава и се 
отвръща?

14. Не знае ли той, че Аллах вижда?
15. Ала не! Ако не престане, ще го пов-

лечем за перчема –  
16. перчема лъжлив, грешен.
17. И да зове той своето сборище!
18. Ние ще призовем стражата. 
(Ще бъдат извикани ангелите, които пазят 

Ада.)

19. Ала не! Не му се подчинявай! И се 
покланяй до земята в суджуд, и [към Ал-
лах] се приближавай!
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97. СУРА АЛ-КАДР 
(МОГЪЩЕСТВОТО)

Меканска. Съдържа 5 знамения.
  В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Ние го низпослахме в Нощта на мо-

гъществото.
(В тази нощ Свещеният Коран бил низпослан 

изцяло от тайнството на Съхранявания скри-
жал (Ал-лаух ал-махфуз) на земното небе. Ос-
вен “Нощта на могъществото” и “Нощта на 
предопределението”, Лайлату-л-кадр означа-
ва и “Нощта на почитта”, защото тя е израз 
на почит, която Аллах Всевишния е оказал на 
отдадените на Него.)

2. Но откъде да знаеш ти какво е Нощ-
та на могъществото?

3. Нощта на могъществото е по-добра 
от хиляда месеца.

4. Слизат ангелите и Духът [Джиб-
рил] през нея – с позволението на 
своя Господ – за всяка повеля.

5. Мир е тя до началото на развиде-
ляването.

98. СУРА АЛ-БАЙИНА
(ЯСНИЯТ ЗНАК)

Мединска. Съдържа 8 знамения.
В името на Аллах, 

Всемилостивия, Милосърдния!
1. Онези, които отричат измеж-
ду хората на Писанието и съд-
ружаващите, не се разделиха [с 
неверието сvи], докато при тях 

не дойде ясният знак – 
2. Пратеник от Аллах, четящ пре-

чистени свитъци [от Корана],
3. в които има истински писания.
4. И дарените с Писанието се разе-

диниха едва след като при тях дойде 
ясният знак.

5. И бе им повелено да се покланят 
единствено на Аллах, предани Нему 
в религията, правоверни, и да отс-
лужват молитвата, и да дават ми-
лостинята закат. Това е истинската 
религия.

6. Онези, които отричат измежду 
хората на Писанието и съдружава-
щите, ще бъдат в Огъня на Ада, там 
ще векуват. Те са най-лошите от 
създанията.

7. Онези, които вярват и вършат 
праведни дела, те са най-добрите от 
творенията.

8. Въздаянието им при техния Гос-
под са Градините Адн, под които 
реки текат, там ще векуват завина-
ги. Аллах ще е доволен от тях и те 
ще бъдат доволни от Него. Това е за 
всеки, който се страхува от своя 
Господ.

598

97. СУРА АЛ-КАДР

598598598598



99. СУРА АЗ-ЗАЛЗАЛА 
(ЗЕМЕТРЪСЪТ)

Мединска. Съдържа 8 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Когато земята бъде разтърсена 

в трус

2. и земята изхвърли своите това-
ри,

3. и човек рече: “Какво й е?”,

4. в този Ден тя ще разкаже своите 
вести,

5. защото твоят Господ й е вну-
шил.

6. В този Ден хората ще излязат на 
групи, за да им бъдат показани тех-
ните дела.

7. Който извърши добро, дори с те-
жест на прашинка, ще го види.

8. И който извърши зло, дори с те-
жест на прашинка, ще го види.

(В Съдния ден, когато земята се разт-
ресе, тя ще изхвърли всичко, което е кри-
ела в недрата си – руда, газове, огнена 
лава, съкровища, тела на покойници.)

100. СУРА АЛ-АДИАТ
(ПРЕПУСКАЩИТЕ)

Меканска. Съдържа 11 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Кълна се в [конете – ] препуска-

щите с пръхтене

2. и мятащите искри с чаткане,

3. и връхлитащите сутрин,

4. и вдигащи с това прахоляк,

5. и врязващи се в множество [от 

врагове] – 

6. човекът е голям неблагодарник към 
своя Господ.

7. И сам на това е свидетел.

8. И е силна любовта му към благата.

9. Нима не знае, че когато бъде изкара-
но онова, което е в гробовете,

10. и бъде разкрито онова, което е в 
сърцата,

11. техният Господ ще е всесведущ за 
тях в този Ден?
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101. СУРА АЛ-КАРИА 
(БЕДСТВИЕТО)

Меканска. Съдържа 11 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Бедствието!

2. Какво е Бедствието?
(Това е едно от имената на Съдния ден, кой-

то с ужаса си поразява сърцата.)

3. И откъде да знаеш ти какво е Бедст-
вието? – 

4. Деня, в който хората ще заприличат 
на пръснати пеперуди

5. и планините ще заприличат на разпо-

късана вълна...

6. Онзи, чиито везни натежат,

7. ще има живот в доволство,

8. а онзи, чиито везни олекнат,

9. завръщането му е бездна.

10. А откъде да знаеш ти какво е 
тя? – 

11. Пламтящ огън.

102. СУРА АТ-ТАКАСУР
(ПРЕУМНОЖАВАНЕТО)

Меканска. Съдържа 8 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Увлича ви преумножаването,

2. додето легнете в гробовете.

3. Ала не! Ще узнаете.

4. И пак не! Ще узнаете.

5. Ала не, ако знаете с достоверно-
то знание – 

6. ще видите Ада.

7. После ще го видите с достоверен 
поглед.

8. После ще бъдете питани в този 
Ден за благата.

(Всеки човек поотделно ще се изповяда 
за прекарания на земята живот, за здра-
вето, за припечеленото и пропиляното 
състояние, за изразходваното и спесте-
ното. Както се казва в хадис, предаден 
от ал-Бухари, “има две блага, цената на 
които повечето хора не знаят: здравето 
и свободното време. Това е така, защото 
печеленето и добротворството са в зави-
симост от тях”.)
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103. СУРА АЛ-АСР 
(СЛЕДОБЕДЪТ)

Меканска. Съдържа 3 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Кълна се в следобеда – 
2. човекът е в загуба,
3. освен онези, които вярват и вър-

шат праведни дела, и взаимно се 
наставляват за истината, и взаимно 
се наставляват за търпението.

104. СУРА АЛ-ХУМАЗА 
(КЛЕВЕТНИКЪТ)

Меканска. Съдържа 9 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Горко на всеки клеветник хули-

тел,
2. който трупа богатство и все го 

брои!
(Ислямът забранява подигравките, 

злословенето, сплетниченето и всички 
недостойни постъпки.)

3. Смята, че неговото богатство 
ще го увековечи.

4. Ала не! Ще бъде хвърлен в Тро-
шилото.

(Трошилото е Адът, който чупи всичко 
хвърлено в него.)

5. А откъде да знаеш ти какво е 
Трошилото? –

6. Разпаленият Огън на Аллах,
7. който прониква до сърцата.
8. Той ще бъде затворен над тях
9. във високи стълбове.

105. СУРА АЛ-ФИЛ (СЛОНЪТ)
Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Не видя ли [о, Мухаммед] как 

постъпи твоят Господ с владетелите на 
слона?

2. Не превърна ли Той коварството им 
в заблуда?

3. И изпрати срещу тях ята от птици,
4. които ги замеряха с камъни от пече-

на глина.
5. И ги стори да приличат на проядени 

листа.
(В тази сура Аллах дал на съдружаващите 

араби поука. Той им съобщил за трагичните 
последици от оскверняването на храма ал-Ка-
аба, който е смятан за свещено място още от 
епохата преди Исляма. Онези, които разбрали 
поуката, станали мюсюлмани, а които се под-
дали на сатаната, ги сполетяло нещастие.)
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106. СУРА КУРАЙШ
(КУРАЙШ)

Меканска. Съдържа 4 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Заради обичая на Курайш,
2. техния обичай да пътуват зиме и 

лете,
3. нека служат на Господа на този 

Дом,
4. който им даде храна срещу глада и 

сигурност срещу страха!
(“Обичая” може да се преведе и като “договора”, 

тъй като Курайш сключили договор с владетелите 
на съседните страни (Сирия, Персия, Йемен, Абиси-
тъй като Курайш сключили договор с владетелите 
на съседните страни (Сирия, Персия, Йемен, Абиси-
тъй като Курайш сключили договор с владетелите 

ния), които осигурявали безопасност на меканските 
търговски кервани през обичайните две пътувания 
– зиме и лете. И още – същата дума означава и 

“подготовка” [за пътуванията], и “свързва-
не” [на зимното и лятното пътуване].)

107. СУРА АЛ-МАУН 
(УСЛУГИТЕ)

Меканска. Съдържа 7 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Видя ли ти онзи, който взима за 

лъжа Възмездието?
2. Това е онзи, който пъди сирака
3. и не подканва да бъде нахранен 

нуждаещият се.
4. Горко на отслужващите молит-

ва,
5. които своята молитва [съзнател-

но] пренебрегват,
(Както разяснява Пратеника на Аллах, мир 

нему, нехайните, споменати тук, са онези, ко-
ито отсрочват своята молитва.)

6. които лицемерят
7. и се въздържат дори от дребни 

услуги!

108. СУРА АЛ-КАУСАР (АЛ-
КАУСАР)

Меканска. Съдържа 3 знамения.
В името на Аллах, Всемилости-

вия, Милосърдния!
1. Ние ти дадохме [о, Мухаммед 

реката] ал-Каусар.
(“Каусар” е името на реката на изобилието, 

дарена на Мухаммед, мир нему, същевременно 
означава “голямо изобилие”. В тази сура се 
повелява да се прави жертвоприношение и се 
дава отговор на съдружаващите, които обиж-
дали Пророка, наричайки го “Лишения” (“Ал-
абтар” ), защото нямал мъжка рожба.)

2. Затова отслужвай молитвата 
към своя Господ и [жертвено жи-
вотно] коли!

3. Твоят ненавистник – той е лише-
ният.
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109. СУРА АЛ-КАФИРУН 
(ОТРИЧАЩИТЕ)

Меканска. Съдържа 6 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Кажи [о, Мухаммед]: “О, отри-

чащи,

2. аз не служа на това, на което вие 
служите,

3. и вие не служите на това, на ко-
ето аз служа.

4. И аз не ще служа на това, на ко-
ето вие сте служели,

5. и вие не ще служите на това, на 
което аз служа.

6. Вие си имате своята религия и аз 
имам своята религия.”

110. СУРА АН-НАСР 
(ПОДКРЕПАТА)

Низпослана е в Мина при Прощалното 
поклонение хадж. Смятат я за мединска 

и е последната низпослана сура. 
Съдържа 3 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Когато е дошла подкрепата на 
Аллах и победата,

2. и си видял хората да встъпват на 
тълпи в религията на Аллах,

3. прославяй своя Господ с възхва-
ла и Го моли за опрощение! Той ви-
наги приема покаянието.

111. СУРА АЛ-МАСАД 
(СПЛЕТЕНИТЕ ВЛАКНА)
Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Погинаха и двете ръце на Абу 

Лахаб. И той погина.

2. Не го избави неговият имот и онова, 
което е придобил.

3. Ще гори в огън с пламъци той – 

4. и жена му, носещата дърва.

5. На шията й ще има въже от сплетени 
влакна.

(Пратеника на Аллах повикал близките си 
роднини и ги призовал да приемат Исляма. С 
оскърбителни думи чичо му Абу Лахаб рекъл: 
“Затова ли ни извика?” Сурата била низпос-
лана по този повод. Впоследствие ръцете на 
Абу Лахаб изсъхнали и той умрял в дома си, без 
някой да разбере. Открили тялото му след 
три дена и бил погребан от нает за целта чо-
век.)
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112. СУРА АЛ-ИХЛАС 
 (ПРЕЧИСТВАНЕТО)

Меканска. Съдържа 4 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Кажи [о, Мухаммед]: “Той е Аллах 

– Единствения,
2. Аллах, Целта [на всички въжделе-

ния]!
3. Нито е раждал, нито е роден,

4. и няма равен Нему.”
(Едно от Най-прекрасните имена на Аллах 

Всевишния – ас-Самад – тук е преведено като 
“Целта [на всички въжделения]”, но в негово-
то съдържание се влагат няколко значения – 
Той е Онзи, към Когото тварите се обръщат в 
нужда; Той е Всевечния, Който ще просъщест-

вува и след края на Вселената; Той е Вър-
ховният Повелител, Който не се подчи-
нява на никого, а всички на Него се 
подчиняват; Той не се нуждае от храна и 
питие за разлика от Неговите творе-
ния.)

113. СУРА АЛ-ФАЛАК
(РАЗСЪМВАНЕТО)

Меканска. Съдържа 5 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, 

Милосърдния!
1. Кажи [о, Мухаммед]: “Опазил 

ме Господа на разсъмването
2. от злото на онова, което е сътво-

рил,
3. и от злото на тъмнината, когато 

настъпи,
4. и от злото на духащи по възлите 

[магьосници],
5. и от злото на завистник, когато 

завиди!”

114. СУРА АН-НАС (ХОРАТА)
Меканска. Съдържа 6 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, 
Милосърдния!

1. Кажи [о, Мухаммед]: “Опазил 
ме Господа на хората,

2. Владетеля на хората,
3. Бога на хората,
4. от злото на шепнещия съблазни 

[сатана], побягващия,
5. който нашепва в гърдите на хо-

рата,
6. [сатана] от джиновете и от хора-

та!”
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Свещеният Коран И Неговата Мъдрост

СВЕЩЕНИЯТ КОРАН И НЕГОВАТА МЪДРОСТ

Духовните дълбини на Свещения Коран са необят от кристална мисъл и светло 
чувство, но и вселена от неведомо знание и полифонична сложност. Божието Слово 
заблуждава повърхностния поглед с привидната си прозрачност и достъпност, но с 
навлизането в многоизмеримостта на арабския оригинал будният ум – в зависимост 
от равнището на своите способности, възприятия и интелектуален потенциал – 
започва да открива нови и все по-безбрежни хоризонти, които са само страници от 
Майката на книгите – първоизточника на небесните послания. Тази свята, извечна и 
непреходна мъдрост не е застинала в своето величие, а притежава свойството да 
задвижва океани от продуктивна енергия, да зарежда с неизчерпаема сила, оптимизъм 
и вяра в Абсолюта, да пречиства и извисява душата, да я изпълва с хармония и 
равновесие, да избистря съзнанието, да вдъхновява въображението, да пленява със 
загадъчните си кодове, с разкриването на недостижими за човека тайни и отвъдни 
пространства, с лаконизма и смисловата наситеност на думите, изразите и дори 
междуредията си, на интонационните полета и на отделните звукове. Затова повече 
от всеки друг текст кораничното откровение не се поддава на превод. 

Непреводимият, понякога неведом и недостъпен за човешкия разум смисъл на 
Свещения Коран, може да се илюстрира с безброй примери1, от които ще изберем 
две удивителни илюстрации на божествената му проникновеност. От пръв поглед са 

необясними следните слова, които през епохата на Мухаммед, , са 

озадачавали още повече: “Не знае ли той, че Аллах вижда? Ала не! Ако не престане, 
ще го повлечем за перчема – перчема лъжлив, грешен.” (96: 14–15) Всъщност 
арабската дума нāсия означава и чело, и преден дял на главата, а множественото й 
число се употребява в смисъл на знатни и издигнати хора. Тълкувателите обясняват, 
че тази част от тялото символизира върховното достойнство на човека – венеца на 
природата – и дърпането му, а в още по-голяма степен – повличането за него – 
олицетворява унизяването по най-болезнения начин. Средновековните учени не биха 
могли да знаят установените едва през последните десетилетия факти за функциите 
на предфронталната зона на човешкия мозък, които включват мотивирането и 
планирането на действията, както и пораждането на асоциации. Тук се намира също 
функционалният център на агресивността. 

И днес ни поразява научната точност, с която чрез Словата на Създателя Свещеният 
Коран разкрива фазите на развитие на човешкия ембрион, като имаме предвид, че и 
хиляда години след низпославането на ислямското Откровение специалистите, макар 
и снабдени с микроскопи, все още смятали сперматозоидите за миниатюрни човешки 
1Редица подобни примери се дават в преведаната и на български език книга на Абу Харб A Brief Illustrated Guide 
to Understanding Islam (Huston, Texas, 1997) – Кратко илюстровано въведение в Исляма (София, 2004). 
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същества: “Сътворихме Ние човека от подбрана глина, после го оставяме – частица 
сперма – на сигурно място, после от частицата сперма създаваме съсирек и създаваме 
късче като надъвкано месо, и от късчето създаваме кости, и покриваме костите с 
плът, после го оформяме в друго творение. Благословен е Аллах, Най-прекрасния 
Творец!” (23: 12–14) 

Арабската дума аляка, която сме превели като съсирек, включва три значения: 
пиявица; нещо закачено; съсирена кръв. През този ранен етап ембрионът не само 
прилича външно на пиявица, но и “смуче” от кръвта на майката, а освен това се 
“закачва” за майчината утроба и се насища с кръв, така че наподобява съсирек, 
защото до края на третата седмица тази кръв не циркулира. Ясно е, че терминът 
аляка съдържа едновременно и трите споменати значения, но преводачът е принуден 
да избере само едно от тях, с което неизбежно ощетява оригинала и се превръща в 
негов тълкувател.

През следващата фаза от неговото формиране ембрионът, поради сегментите по 
гърба му, е оприличен на късче надъвкано месо (мудга(мудга( ), което напълно се потвърждава 
от съвременната наука. 

Горните примери илюстрират заключението, че колкото и да е прецизна, 
интерпретацията на Свещения Коран на чужд език отразява само донякъде 
всеобхватното му съдържание, което – въпреки че е анализирано и тълкувано от 
десетки гениални учени – не подлежи на цялостно разгадаване. Още по-валидно е 
това обощение за вложената в него мистична сила на внушение. Неслучайно 
ислямската традиция разглежда низпославането на Свещения Коран като 
изключително чудо, което доказва свръхчовешката му природа и небесния му 
произход. 

 Понякога кораничните редове напълно погрешно биват наричани стихове, 

въпреки че Пророка, на когото са разкрити, категорично отхвърля подозренията на 
своите противници, че вдъхновените му свише откровения са шедьоври на 
поетическото изкуство или че са му продиктувани от някой майстор на словото. В 
действителност те са знамения (айят) – неръкотворна изява на Божията воля и 
мъдрост в потвърждение на Неговото могъщество: “Ще им покажем Нашите знамения 
по хоризонтите и в тях самите, додето им се изясни, че това е истината. Нима не е 
достатъчно, че твоят Господ е свидетел на всяко нещо?” (41: 53) Ако не се прозре 
неразчленимата цялост на всемира – единството на човек, вселена и Бог, споени чрез 
комплексната зависимост на творенията от техния Създател, – реалността би се 
превърнала в първична, произволна и безсмислена съвкупност от отделни непонятни 
факти. Видяна като текст, природата е генератор на взаимосвързани символи, които 
трябва да бъдат четени в съответствие с тяхното универсално значение. Коранът е 
еквивалент на този текст с човешки думи. Неговите текстови елементи са наречени 
знамения, сякаш са природни феномени. И земната природа, и космосът, и Коранът 
говорят за всеобхватното присъствие на единосъщия Бог, за абсолютното Му 
величие, могъщество и мъдрост, и за преклонението пред Него на вселената и на 
всяко отделно творение. Когато знаменията бъдат показани – сякаш на телевизионен 
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екран – и тяхната очевидност запълни и външния кръгозор, и вътрешното духовно 
пространство, субективните истини се стопяват и навред засиява светлината на 
единствената Истина.

По времето, когато Мухаммед,  – последният пророк в човешката 
история до края на света – чува гласа на Божия пратеник Джибрил (архангел 
Гавриил), който започва да му разкрива автентичното Послание на Аллах, арабската 
словесност, особено поезията, достига върхове на съвършенство и магична сила на 
въздействие. Към мерената реч се отнасят с благоговение, защото я свързват с 
дошлите от древността жречески заклинания и я смятат за плод на вдъхновение, 
низпославано от джинове, както и за пазителка на моралния кодекс и за съкровищница 
на родовата памет. И в бедуинските племена, и в центровете на изтънчена култура – 
княжествата и големите градове Мека, Ясриб, ат-Таиф – красноречието се цени 
наравно с умението да се воюва и неговата власт се простира над всички социални 
сфери и слоеве. Сякаш за да подчертае чудото на откровението, Божият промисъл се 
въплъщава в неподражаемо и недостижимо за човешкия гений Слово, което само по 
себе си е доказателство за небесния му произход. Тя избира за свой глас не някоя 
знаменитост – племенен вожд или герой, прочут поет, надарен оратор или богат 
търговец, а скромния Мухаммед – сирак, беден, неграмотен. Сиракът бил удостоен с 
покровителството на върховния Настойник, бедният бил дарен с неизчераемите 
богатства на духа, неукият – със знание, което и до днес смайва просветените 
умове.

Пратеника на Аллах, ,

е роден в Мека на 20 (22) април 571 г. в знатния, но обеднял род Бану Хашим от 
богатото и влиятелно племе Курайш – владетели на града и стопани на общоарабския 
храм ал-Кааба, построен някога от монотеиста Ибрахим (Авраам) и неговия син 
Исмаил, и превърнат по-късно в средище на езически култ. Кръщава го дядо му 
Абдулмутталиб, който му дава необичайното за онази епоха име Мухаммед 
(Възхваляван). Баща му Абдуллах (Раб на Аллах) умира преди неговото раждане или 
малко след него.

Според традицията го поверяват на кърмачка бедуинка, за да го отгледа в пустинята, 
далеч от градските болести и покварени нрави, трудните условия да калят психиката 
му, да усвои законите на високия морал, да се учи на чист арабски език и на 
красноречие. Веднъж по време на игра, когато е четири- или петгодишен, пребледнява 
и пада в несвяст, другарчетата му затичват при жената, която се грижела за 
него и й съобщават, че Мухаммед е издъхнал, но той се възстановява, вече като 
Божи раб и пратеник, озарен от духовната светлина на мистичната отвъдна 
реалност и прогледнал за тайнствата на битието. Както арабските, така и 
съвременните западни учени изключват вероятността да е страдал от психично 
заболяване и да е получавал епилептични или други припадъци. Ислямските извори 
обясняват горната случка с предположението, че го е посетил архангел Джибрил 
(или друг небесен пратеник), който извадил сърцето му, отделил от него черен 



съсирек – дела на сатаната, измил го в златен тас с вода от древния кладенец Замзам, 
заздравил го и го върнал на мястото му. Бедуинката, която го гледала, се изплашила 
и въпреки че момчето й носело чудотворна благодат, го върнала на семейството му. 

Около шестгодишен изгубва и майка си Амина и остава кръгъл сирак. Грижите за 
него поема дядо му Абдулмутталиб, който го обгръща с любов и внимание, но две 
години по-късно и той умира. Тогава го взима при себе си като роден син чичо му 
Абу Талиб, който поставя обичта към него пред тази към собствените си деца и до 
смъртта си – повече от четирийсет години – го подкрепя и брани от враговете. 

Като момче пасе овцете, а когато става на двайсет и пет години, знатната и богата 
вдовица Хадиджа му възлага да пътува до Сирия с търговските й кервани, 
заинтригувана от мълвата за неговата правдивост, честност и благородство. Младежът 
я спечелва напълно след успешното изпълнение още на първата възложена му задача 
и въпреки неравностойното им положение, както по възраст (тя е петнайсет години 
по-стара), така и по имотно състояние, Хадиджа се омъжва за него, ражда му шест 
деца и живеят щастливо около двайсет и пет години до смъртта й. Дотогава той не 
встъпва в брак с друга жена. 

Когато Мухаммед е трийсет и петгодишен, курайшите решават да ремонтират и 
достроят храма ал-Кааба, който е с пропукани стени, полуразрушен, без покрив и 
разграбен. Въпреки страха си от Божие наказание, местните родове сриват сградата 
до древните й основи, положени от Ибрахим, за да я изградят отначало. Разпределят 
работата между клоновете на племето, всеки от които започва да възстановява част 
от светилището. Когато стигат до мястото на Черния камък, между тях се разгаря 
конфликт и едва не пламва битка в спора кой е най-достоен да го вгради. Споразумяват 
се да послушат първия, който влезе през вратата на ал-Кааба. Бог пожелава това да 
е бъдещият пророк Мухаммед, известен с прозвището Надеждния (Ал-Амин), който 
предлага приемлив компромис – вождовете на спорещите родове да пренесат заедно 
камъка в плащ, а в нишата му отвън на сградата да го постави той от името на 
всички. 

Три години преди да навърши четирийсетте – възраст, смятана от арабите за начало 
на зрелостта, – пропастта между него и съплеменниците му се увеличава. И преди 
това се различавал от тях по дълбоката си набожност, самовглъбяване и въздържане 
от масовите пороци – не присъствал на празници и тържества в чест на идолите, не 
ядял месо, заклано на езическите жертвеници, не пиел вино. Само два пъти в живота 
си понечил да се включи в младежките забави, но Аллах Всевишния сторил да заспи. 
Повече не се опитал. 

Започва да се усамотява за размисъл и богослужене в пещера, разположена в 
планината Хирà, част от веригата Джабал ан-нур – Планина на светлината. Това 
състояние на недоволство от земната реалност и от езичеството на курайшитите, 
както и на концентриране върху проблемите на битието, продължава до навършване 
на четирийсетгодишна възраст, когато в течение на шест месеца получава пророчески 
видения2.
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2Приравняването на споменатите дати и срокове от лунния към слънчевия календар, както и различията в мненията 
на ислямските хронисти, водят до някои дребни несъответствия. Например според лунния календар Мухаммед 
получава първото си откровение, когато е навършил четирийсет години, шест месеца и дванайсет дена, а според 
слънчевия – трийсет и девет години, три  ➔
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в пещерата му се явява Джибрил, силно го стиска и заповядва: „Чети!” Отговаря, че 
не може да чете. Това се повтаря три пъти. Накрая Божият пратеник му разкрива 
първите коранични знамения: (Чети в името на своя Господ, Който сътвори – сътвори 
човека от съсирек! Чети! Твоят Господ е Най-щедрия, Онзи, Който научи чрез 
калема, научи човека на онова, което не е знаел.) (96: 1–5) Необичайното преживяване 
го разтърсва. Връща се вкъщи силно изплашен, обзет от треска, и промълвява: 
“Загърнете ме! Загърнете ме!” Хадиджа го завежда при свой братовчед – шейх на 
преклонна възраст, който преписвал откъси от Евангелието на иврит. Достопочтеният 
старец обяснява на Мухаммед, че му се е явил същият архангел, който някога е 
посетил Мойсей (Муса) – Гавриил (Джибрил). 

Божият промисъл му оставя време да се опомни след първото откровение, но това 
е период на скръб, на колебания и съмнения, дали не е изпаднал в състояние на лудост 
или на поетическо вдъхновение3. Отчаян, решава да се хвърли отвисоко, но тъкмо да 
изпълни намерението си от един планински връх, чува глас: „Мухаммед, ти си 
Пратеника на Аллах, а аз съм Джибрил!” Вдига поглед и вижда архангела, чийто 
образ запълва целия небосвод. Неведома сила го приковава на място и му попречва 
да сложи край на живота си.

Няколко дена по-късно, след като постепенно започва да се убеждава, че наистина 
е избран свише – подобно на другите пророци – да предаде на хората Божието 
послание, отново чува глас отгоре и когато поглежда натам, съзира същия архангел, 
седнал на престол между земята и небето. Той губи почва под краката си и се свлича 
на пътя. Когато се връща вкъщи, обзет от треска и отново повтаряйки думите: 
„Завийте ме! Завийте ме!”, му биват низпослани кораничните знамения: (О, ти, който 
се завиваш, стани и предупреждавай, и своя Господ възвеличавай, и дрехите си 
почиствай, и скверността отбягвай, и давайки, не се стреми да получиш повече, и в 
името на своя Господ бъди търпелив!) (74: 1–7) 

От пръв поглед горните знамения съдържат твърде конкретни предписания, свързани 
с ранния етап на пророческата мисия, но в действителност те набелязват генералните 
принципи и доктриналните фундаменти на Исляма: 1) целта на предупреждението е 
Божият закон да стигне до всеки жител на земята и да се предаде благовестието, че 
праведниците ще влязат в Рая, и заплахата, че грешниците ще понесат тежки 
последствия на този свят и в отвъдния живот; 2) целта на възвеличаването на Господ 
е да се ограничи човешката гордост и високомерие и да се приеме върховното Божие 
надмощие над рабите; 3) целта на хигиената, телесна и духовна, е отстраняването на 
негативни външни въздействия и предпазването от поквара, защото „чистотата е 
половината от вярата”; 4) целта на въздържането от ламтеж за повече е осъзнаването 
на Божията щедрост, уповаването на Аллах, жертването на личния материален 
интерес в полза на бедните и на хората в нужда, доминиране на мисълта за отвъдния 
живот над алчността за мимолетни земни блага; 5) предписанието за търпение вещае 
идни беди и обещава въздаяние за онзи, който устои на изпитанията. Като цяло 
цитираните знамения призовават към еднобожие, вяра в Съдния ден, избягване на 
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Раджаб. – Б. а.
3 Арабската традиция отдава лудостта и поетическото вдъхновение на една и съща причина – обземането от джин. – Б. а.
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грехове и провинения и запасяване с добри дела, пълна убеденост в милосърдието и 
мъдростта на Аллах. Обявява се и се потвърждава тежката мисия на Мухаммед,

, подчертава се ролята на личността му като медиатор за предаване на 
Божието откровение и образец за подражание. 

Ислямските богослови разграничават седем степени на пророческо озарение: 1)
правдиви видения, които разкриват реални истини; 2) спиритуални внушения от 
архангела, без той да присъства в материален образ; 3) архангелът се появява като 

мъж, който говори на Мухаммед, , понякога дори пред сподвижниците 

му; 4) откровението идва под форма на силен камбанен звън, от който и в мразовит 

ден по челото на Пророка, , избивала пот, а камилата му коленичела на 

земята; 5) два пъти архангелът се показва в истинския си вид (53: 4–15); 6) в Нощта 

на възнесението самият Аллах чрез откровение внушава на Своя Пратеник, 

, редица религиозни предписания; 7) Аллах контактува с Пророка директно, без 
посредничеството на ангел, както е постъпил и с Муса (Мойсей). Някои добавят и 
осма степен, за която няма категорично потвърждение – пряка среща, лице в лице, 
без воал. В Свещения Коран се споменава, че Муса помолил своя Господ да му се 
яви, но това се оказало невъзможно, защото планината, на която Той стъпил, се 
сринала на прах, а Муса паднал в несвяст (7: 143). 

Мисията на Пророка, , се поделя на два етапа: мекански, който 

продължава около тринайсет години, три от тях – в тайно убеждаване и проповядване, 
и медински – десет години след преселението (хиджра) от Мека в Ясриб (ал-Медина) 
до смъртта му. Първи откликват на неговия призив съпругата му Хадиджа, 
освободеният от него роб Зайд ибн Сабит, братовчед му Али ибн Аби Талиб, който 
бил все още момче, и верният му приятел Абу Бакр. 

Новата релия била наречена Ислям 

Тя се възприема като опозиция на т. нар. джахилия (безпросветност, буйство), 
която характеризира традиционното арабско езическо общество, белязано от 
служене на множество идоли и кумири, кървави междуособици, крайности, робуване 
на страсти и пороци. 

Ислям (ислāм, име за действие от глагола аслама) на арабски означава отдаване, 
подчинение, послушание, което се отнася за всички вярващи и богобоязливи 
последователи не само на Исляма, но и на предходните небесни религии („хората на 
Писанието”):

(Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог 
е един и същ. Ние сме Нему отдадени (муслимун).) (29: 46)

Ислямът е извечната, чиста и единствено валидна религия с непоклатими закони и 
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принципи (3: 19, 85). Юдаизмът и християнството са възникнали от същия първоизвор, 
но впоследствие хората, които ги изповядват, донякъде са се отклонили от пътя и 
предписанията на своите пророци.

В Свещения Коран мюсюлманите (муслимун – деепричастие на глагола аслама) са 
характеризирани като (общност по средата), за да бъдат (свидетели за хората) (2: 
143), т.е. заемат умерена позиция и отсъждат справедливо в спор по всеки въпрос, 
избягват крайностите в поведението и в думите си, придържат се към (границите на 
Аллах) (2: 187, 229–230; 4: 13 и др.) – към Неговите предписания и забрани. В този 
смисъл и апостолите – учениците на Иисус Христос – са мюсюлмани (отдадени, 
посветили се на единия Творец и Господ) (3: 52; 5: 111), както и цялата верига от 
пратеници на Аллах (триста и петнайсет), пророци (сто двайсет и четири хиляди) 
и безброй благочестиви монотеисти независимо от религиозната им принадлежност.

Мюсюлманските богослови влагат в понятието Ислям следното терминологично 
съдържание: 

– (напътствие и милосърдие) (6: 157; 7: 52 и др.) от Аллах Всевишния, разкрито 
директно от Него или чрез Джибрил (архангел Гавриил) на Мухаммед, 

– последния Божи пророк и пратеник, след когото не ще има други до – последния Божи пророк и пратеник, след когото не ще има други до 

Съдния ден – за благовестие и предупреждение към цялото човечество, към хората и 
джиновете, които – наред с Вселената – са създадени единствено за да служат и да се 
покланят на своя Творец, както и за да се съзерцава Той в тяхното огледало; 

– завършена и окончателна небесна религия, призвана да коригира заблудите и 
отклоненията на юдеите и християните, които са забравили или изопачили отделни 
положения от низпосланото им Божие откровение;

– потвърждение на неизменно повтаряната от всички предходни пророци и пратеници 
на Аллах истина, че няма друг бог освен Него, Който е сътворил хората и ще ги 
възкреси в Съдния ден, за да направи равносметка на делата им в земния живот и да 
ги въведе вовеки в Градините на Рая или да ги хвърли в Огъня на Ада;

– вяра в единствеността и единосъщието на Аллах, в Неговите имена и атрибути, в 
низпосланите от Него писания, в Неговите ангели и пророци, както и в предопределената 
от Него съдба;

– извършване на добри дела в изпълнение на Неговите повели и забрани, както и на 
основните и допълнителните религиозни задължения – засвидетелстване (шахада) на 
еднобожието (таухид), молитва (салат), говеене през месец Рамадан (саум), даване 
на милостиня (закат), поклонение хадж, Свещена борба (джихад) и др.

Противно на разпространената погрешна представа за „меча” и „войнствеността” 
на Исляма, от началото на неговата поява до днес в класическите си постановки и на 
практика той строго следва принципа на верската търпимост и отхвърля всички 
форми на гнет, насилие и агресия. Принудителното му налагане го прави невалиден. 
След като възприели идеите на Свещения Коран, някои юдеи и християни се опитали 
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да ги натрапят и на синовете си, и тогава било низпослано знамението: (Няма 
принуждение в религията!) (2:256) Придържането към този закон се потвърждава и 
от историческия факт, че ислямизирането на големи региони като Персия, Ирак, 
Сирия, Египет и Андалусия се осъществява едва три-четири века след първоначалната 
инвазия. 

На хората се предоставя дори свободата да избират между вярата и неверието, като 
понесат отговорността за своята заблуда: (Истината е от вашия Господ. Който желае, 
да вярва, а който желае, да остане неверник!) (18: 29) Толерантността и зачитането 
на другия залягат като основни принципи на ислямското управление още в първата 
ислямска конституция, създадена в ал-Медина от самия Мухаммед, 

 , за да се регламентират отношенията между мухаджирите 

(преселниците, неговите сподвижници, дошли от Мека), ансарите (помагачите, 
мединските му съмишленици) и друговерците – юдеи, християни и езичници, които 
запазват правото си на религиозна автономност. 

Освен че подчертава общия първоизвор на небесните религии и почита предходните 
пророци и Божии пратеници като носители на едно и също послание, Свещеният 
Коран призовава към обич и мирно съжителство между синовете на Адам: (О, хора, 
Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви сторихме народи и племена, за да 
се опознавате. Най-достоен измежду вас при Аллах е най-богобоязливият. Аллах е 
всезнаещ, сведущ.) (49: 13) Човекът е (с превъзходен облик) (95: 4) – венец на 
творението, – независимо от религиозната и етническата си принадлежност, 
социалното положение, цвета на кожата, пола. Коранът проповядва и 
съчувствие и грижи за децата и възрастните, за бедните, болните, немощните, 
сираците, вдовиците, клетниците, пътниците и странниците в беда. Обаче началните 
страници на ислямската история са наситени със свидетелства за растяща враждебност 
и неразбиране от страна на друговерците, затова и благовестието на Корана се 
примесва със сурово предупреждение и заплаха към всички, които сеят гнет и насилие 
в стремежа си да спрат мирното разпространение на вярата в Аллах.  

След низпославането на кораничното знамение (Предупреди най-близките си 
роднини...) (26: 214) 

Мухаммед, , отправя Божието послание към семейния си клан Бану 

Хашим. В сурата, която съдържа горното предписание, се проследява съдбата на 
други пророци – Муса (Мойсей), Ибрахим (Авраам), Нух (Ной), Худ, Салих, Лут 
(Лот), Шуайб, всеки от които се сблъсквал с неверието, подигравките и жестокостта 
на своя народ, но накрая възтържествувала истината от техния Господ и наказание 
сполетявало угнетителите. Примерите с предходните пратеници на Аллах сочат 
какви тежки изпитания очакват и самия Мухаммед,

. Той изстрадва докрай своята мисия, без да се озлоби от липсата на 
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разбиране и да се ожесточи срещу явни врагове и лицемери, без да се възползва от 
възможностите за облагодетелстване и да се съблазни от тленните радости. 

От разказите на най-близките му сподвижници, които пресъздават и запазват за 
поколенията неговия духовен образ, можем да придобием ясна представа за качествата 
на тази легендарна и пословична личност, както и да извлечем същността на идеала 
за мюсюлманин. Автентичните свидетелства и факти за неговите постъпки разсейват 
наслояваните у нас вековни предубеждения. До ХІХ в. западноевропейската традиция 
го представя като християнски еретик и войнолюбив завоевател, който твърдо и 
безпощадно разпространява своята религия с меч в ръка, а ислямските извори 
акцентират върху благия му и мек нрав: “Никога не съм докосвал нито кадифе, нито 
коприна, по-нежни от дланта на Пратеника на Аллах, 

, и не съм вдишвал по-приятно благоухание от това на Пратеника на 

Аллах, . Прислужвах му десет години и никога не ми каза: “Уф!”, и за 

нищо свършено от мен не ме попита: “Защо си го направил?”, и за нищо несвършено 
не ми каза: “Не си ли го направил?” Тези думи на един от най-близките му сподвижници 
– Анас ибн Малик – се потвърждават и от други свидетелства на очевидци: за 
търпението му към враговете, дори когато го унижават и се готвят да го убият; за 
жалостта и милосърдието му към вдовиците и сираците, към бедняците и клетниците, 
презирани на земята, но благовествани за несекваща награда в отвъдния живот; за 
отношението му към жените, което той определя като пробен камък за праведността; 
за състраданието му към родителите и възрастните хора, което отваря път към Рая и 
се смята за равностойно на Свещената борба джихад; за обичта и вниманието му към 
децата, които поздравявал с уважение и в отговор на забележка, отправена към него 
от суров бедуин, посочил, че те трябва да бъдат обичани и могат да бъдат целувани. 
Освен от богобоязливост благият му нрав се ръководел от убеждението, че “Аллах е 
добър и обича добротата във всички неща.” Но и той самият се нуждаел от внимание 
и подкрепа, най-вече защото бил избраник и любимец на Всевишния, Който подлага 
най-обичните Си раби на най-големи изпитния в земния живот, за да провери степента 
на тяхната вяра и силата им да я отстояват. 

Въпреки че предислямските племенни норми отреждат на кръвното родство 
централна роля в социалните взаимоотношения („да браниш своя брат, бил той 
угнетител или угнетен”), 

първоначално дори родовият клан на Пророка, , отказва да , отказва да 
приеме низпосланите му откровения.

Още по-категорична е позицията на по-голямата формация – племето Курайш, – 
която постепенно осъзнава заплахата за господстващото си положение на 
общоарабски религиозен и икономически стожер. За да премахнат опасността от 
разпространението на новата монотеистична религия, вождовете и племенните 
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шейхове си поставят за цел не само да компрометират и принизят нейния проповедник, 
но и физически да го ликвидират. 

Първенците отиват при Абу Талиб, чичото на Пророка, 

 с молба да убеди своя племенник да се откаже от ругателствата, с 

които обсипва божествата им и религията на дедите им, но той любезно ги отпраща. 

Тогава се събират на таен съвет и обсъждат как да злепоставят Мухаммед, 

, – дали да казват, че е жрец, който изрича неясни ритмизирани и римувани молитви, 
или е луд, или поет, обзет от джин, или магьосник. Накрая се спират на уж най-
правдоподобната от тези измислици – решават да го обявят за вълшебник, способен 
да отдели син от баща му, брат от брата, мъжа от съпругата му, племенния член от 
рода му. С наближаването на сезона за поклонение хадж нарастват страховете им, че 
техният съгражданин ще спечели за каузата си прииждащите множества, завардват 
всички пътища към Мека и не остава дори един минувач, без да го предупредят за 
„странностите” на „магьосника”. В резултат на тяхната активност мълвата плъзва из 
целия Арабски полуостров и поражда широк интерес към благовестията и 

предупрежденията на Пророка, . 

Враговете му се присмиват, подиграват го, разпространяват измислици за личността 
му и лъжи за Корана и за учението му, като същевременно търсят и компромиси, 
например да приемат неговия Бог, ако и той склони да се покланя на кумирите им. 
След като не успяват да го отклонят от пътя му по този начин, предприемат по-
драстични мерки – учредяват съвет от двайсет и петима първенци, който решава да 
подложи Мухаммед и привържениците му на гнет и мъчения, особено по-бедните, 
безпомощните и лишените от пълноправен социален статут. Въпреки че самият 

Пророк, , принадлежал към знатен род, при това го закрилял чичо му 

Абу Талиб – един от най-уважаваните меканци, терорът и издевателствата не 
отминават и него. Но още по-тежки страдания преживяват сподвижниците му (някои 
дори намират гибелта си), което ги принуждава да скриват убежденията си и тайно 
да практикуват религията си. На петата година след началото на пророческата мисия 
тяхна група от дванайсет мъже и четири жени отпътува по море за Абисиния, 
управлявана тогава от негуса – справедлив владетел християнин.  

По-късно към тях се присъединява и втора, по-голяма група мекански мюсюлмани, 
съставена от осемдесет и трима мъже и деветнайсет жени. 

Но първенците на Курайш решават да ги преследват и на чуждата земя, като 
изпратят при негуса посланици с богати дарове, за да го спечелят за каузата си и да 
злепоставят пред него своите съграждани и тяхната религия.

Негусът попитал: „Каква е тази релития, която ви е отделила от вашето племе и не 
ви е позволила да встъпите нито в моята, нито в друга вяра?” Отговорил Джафар, син 
на Абу Талиб: „Царю, ние бяхме невежи хора, покланяхме се на идолите, ядяхме 
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мърша, отдавахме се на пороци, прекъсвахме роднинството, причинявахме злини на 
съседите и силният от нас поглъщаше слабия. Така живеехме, докато Аллах ни 
изпрати Посланик измежду ни. Познавахме потеклото му, неговата правдивост, 
честност и добродетелност. Той ни призова към Аллах, да Го почитаме като единствен 
Бог и да Му служим, да изоставим всички камъни и кумири, на които се покланяхме 
ние и предците ни, и ни повели да говорим правдиво, да се придържаме към честността, 
да пазим роднинските връзки и добросъседството, да се въздържаме от нарушаване 
на забраните и от проливане на кръв, и ни възбрани да допускаме пороци, да изричаме 
лъжи, да изяждаме имота на сирака, да клеветим целомъдрените съпруги, и ни повели 
да служим единствено на Аллах, и нищо да не съдружаваме с Него, и ни повели да 
отслужваме молитвата, да даваме милостинята закат и да говеем, и ни възбрани, 
каквото ни възбрани, и ни позволи, каквото ни позволи [...]. Разбрахме, че говори 
истината, повярвахме му и го последвахме в онова, което сме получили от религията 
на Аллах – служехме единствено на Него, с нищо не Го съдружавахме, и възбранихме, 
каквото ни е възбранил, и позволихме, каквото ни е позволил. Тогава нашият народ 
започна да ни напада, изтезаваха ни, отклоняваха ни от вярата ни, за да ни откажат от 
Аллах Всевишния и да ни върнат към служенето на кумирите, и пак да си позволяваме 
скверностите, които бяхме си позволявали. Когато започнаха да ни потискат, да ни 
угнетяват и притесняват, и да ни пречат в религията, напуснахме страната си, 
избрахме теб и те предпочетохме пред други, и пожелахме да сме съседи, и се 
надявахме да не бъдем тук угнетявани, царю.” 

Негусът попитал: „Разполагаш ли с нещо, което той е получил от Аллах?”

Джафар отговорил положително и изрекъл следните коранични знамения: (Така 
Аллах, Всемогъщия, Всемъдрия разкрива на теб и на онези преди теб [о, Мухаммед]. 
Негово е всичко на небесата и всичко на земята. Той е Всевишния, Всевеликия – 
небесата едва не се разцепват отгоре и ангелите прославят с възхвала своя Господ, и 
молят опрощение за онези, които са на земята. Да! Аллах е Опрощаващия, 
Милосърдния. А които приемат други покровители вместо Него – Аллах ги наблюдава. 
Ти не си над тях разпоредител. Така разкрихме на теб Коран на арабски, за да 
предупредиш Майката на градовете [Мека] и онези около нея, и да предупредиш за 
Деня на сбора, в който няма съмнение. Някои – в Рая, други – в пламъците...) (42: 
3–7)

Тогава негусът заплакал, чак брадата му се навлажнила, заплакали и патриарсите, 
въпреки че се зарадвали на богатите дарове, с които меканците ги отрупали, и 
обещали пред тях да съдействат за разобличаването на мюсюлманите. Но пратениците 
от племето Курайш посетили владетеля и на следващия ден, този път с обвинението, 
че учениците на Мухаммед имат особено мнение за Иисус. Пришълците се защитили, 
като казали, че религията им почита Иса, защото е раб на Аллах, Негов пратеник, 
Негов дух и Негово Слово, което Той е низпослал на Непорочната Мариам.” Негусът 
им обещал безопасно пребиваване на неговата земя и върнал меканските дарове. 

В действителност горното известие свидетелства за твърде ранен и идиличен етап 
от отношенията между двете общности, когато християните проявявали съпричастие 
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към идеите на Корана и дори се отъждествявали с тях: (... И ще откриеш, че сред тях 
най-близки по любов към вярващите са онези, които казват: “Ние сме християни.” 
Така е, защото сред тях има свещеници и монаси, и защото не се възгордяват. А щом 
чуят низпосланото на Пратеника, ти виждаш очите им да преливат от сълзи заради 
онова, което са узнали от истината. Казват: “Господи наш, повярвахме, впиши ни със 
свидетелите!) (5: 82–83) Постепенно обаче надделяват доктриналните различия 
между двете религии, което мотивира теолозите им да очертават все по-детайлно 
параметрите на тяхната идентичност. 

Ибн Исхак разказва за посещението на християни от йеменския град Наджран, 

които разговаряли с Мухаммед,  Той се обърнал към тях с думите: 

“Подчинете се!” (асламу – като мюсюлмани). Отговорили му, че вече са направили 

това, но Пророка,  възразил, като посочил, че според тях Бог има син, а 

също че служат на кръста и ядат свинско.

След повече от два века, през 781 г., християнин на име Тимотей, католикос 
(първосвещеник) на несторианите в Ирак, в продължение на два дни дискутирал 
теологични въпроси с халифа ал-Махди, който по силата на своя сан – амир ал-
муминин, повелител на вярващите – съчетавал светската и религиозната власт. 
Тимотей е оставил на поколенията записки за диспута, които в оригинала са на 
сирийски, но са преведени на арабски, а по-късно – и на английски. Халифът задава 
въпроси, а Тимотей отговаря в рамките на диалог, свидетелстващ за различията 
между двете общности, някои от които засягат отделни детайли, а други са свързани 
с по-дълбока проблематика. Подробностите включват въпросите защо християните 
се молят с лице на изток, защо служат на кръста и защо не се обрязват. 

Халифът започва с упрек за убеждението им, че Бог е оплодил смъртна жена и тя е 
заченала Негов син, а после пита как това е било възможно без телесен и полов 
контакт. Владетелят посочва също, че Иисус не би могъл да се смята за бог, защото 
вечният не може да се роди във времеви рамки. Той цитира Библията: “...Възлизам 
при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог.” (Йоан, 20: 17), за да 
докаже, че Христос все пак е Божи раб и се прекланя пред Него. Последното 
съображение се изказва във връзка с недоволството на халифа, че Бог и Неговият 
слуга се разглеждат като равнопоставени, което противоречи на Кораничните 
представи за Исус като за Божи раб (абд), при това и в Новия завет той е характеризиран 
като слуга (doulos) на Бога. Тимотей често говори за Иисус като за Слово на Бога, 
което мюсюлманинът не коментира, доколкото и в Корана той е определен като 
такъв, но настойчиво отбелязва, че словото е сътворено, както и Духът на Бога. 
Това се потвърждава и от факта, че Иисус умира, което още веднъж доказва 
смъртната му природа. Халифът категорично заключава, че според християнството 
съществуват три бога.

Ал-Махди подчертава, че юдеите и христяните са изопачили свещените писания, но 
най-сериозното му обвинение е, че са “премълчали” пророческите предсказания за 
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идването на Мухаммед. Самото наличие на четири евангелия хвърля сянка върху 
тяхната автентичност. Халифът повтаря мнението на ислямските теолози, че 
обещаното в Евангелието идване на Параклет фиксира Мухаммед, а също и напомня 
за отправеното към израилтяните предупреждение, че измежду техните братя ще се 
яви пророк като Муса, както и за споменатите в Пророк Исаия (21: 7).”ездачи на 
камили”, което Тимотей тълкува като предсказание за превземането на Вавилон от 
Кир.

Бележките на католикоса съдържат твърде обстойни аргументи относно 
използването на материални, т.е антропоморфни понятия по отношение на Бог, но и 
двамата опоненти прибягват до тях в дискусията, породена донякъде от паралела 
между триединната природа на Бог и тази на човешката личност (душа, дух, разум). 

С течение на времето до днес теолозите все повече задълбочават и конкретизират 
границите и доктриналните различия между двете религии, но техните несъгласия 
най-общо се свеждат до три съществени положения: Светата троица, божествената 
природа на Иисус, почитан от мюсюлманите като един от пратениците на Аллах, но 
не и като Бог или Божи син, и монашеството, което според Корана е човешка 
измислица.

След неуспешните им опити да спрат с хитрост и репресии 
разпространението на Исляма 

меканските първенци решават да поведат открита битка срещу Пророка до 
окончателното изкореняване на посятата от него вяра. По чудо се провалят опитите 
им за физическото му ликвидиране. Напразно враговете на Мухаммед, 

 се стремят да го подкупят и го убеждават да се откаже от мисията си, 

като му предлагат богатство и власт.

През шестата година след началото на откровението Исляма приемат двама 
влиятелни меканци – чичото на Пророка, Хамза, и бъдещият праведен халиф Омар 
ибн ал-Хаттаб. На следващата година по предложение на Абу Талиб, който се 
страхувал за живота на племенника си, клановете Хашим и Абдулмутталиб се 

съюзяват, за да защитят Пророка,  Останалите курайшити се обединяват 

срещу тях и поемат обет напълно да ги изолират и да ги лишат от достъп до провизии, 
докато не им предадат виновника за всички размирици. Близо три години в лишения 
и страдания продължава заточението на мъжете от Хашим и Абдулмутталиб в 
околностите на Мека. 

През десетата година след началото на пророческата мисия – Годината на скръбта 
– умират Абу Талиб и Майката на мюсюлманите Хадиджа. Мухаммед е 
петдесетгодишен. В този тежък период от живота му, изпълнен с печал и отчаян от 
племето си, което все повече се осмелявало в агресията си срещу него и сподвижниците 
му, той посещава град ат-Таиф с надежда за разбиране и подкрепа, но жителите му 
посрещат неговата проповед с още по-голяма враждебност, отколкото меканците. 
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През единайсетата година (620 г.) мисията на Пратеника дава първите си плодове. 
По време на месеца за хадж той разговаря в Мека с шестима поклонници – младежи 
от Ясриб, – спечелва ги за своята кауза и ги убеждава да приемат Исляма. Новите му 
привърженици разпространяват кораничните идеи сред жителите на родния си град, 
които били подготвени за тях от местните юдеи и знаели от предсказанията им, че 
скоро ще се появи велик пророк.

Нощното възнесение (ал-мирадж, ал-исра)

Хронистите се различават значително в датировката на това важно събитие, дори 
по въпроса, дали е станало преди или след идването на Исляма, но безусловно го 
приемат за реален факт, независимо дали насън или наяве, в материални или чисто 
духовни измерения, още повече и защото за него се споменава в Свещения Коран (17: 
1). Аргументите в полза на действителното му случване, тялом и в будно състояние, 
са обобщени от гениалния средновековен историк и сунитски тълкувател на Свещения 
Коран ат-Табари, който подчертава, че нощното възнесение на Пророка, 

, е чудотворно потвърждение на пророческата му мисия, а ако бе 

просто сън, не би постигнало подобен ефект и противниците на Исляма не биха го 
отхвърляли като видение или измислица. И нещо повече, Аллах Всевишния споменава 
в Книгата Си, че е пренесъл Своя раб, тоест и тялом, а не само духом, пък и 
осъществяването на мислено пътуване не би се нуждаело от превозно средство, както 
е в случая. Доколкото Ислямът допуска строго научно обяснение на основните си 
постановки и дори се стреми и поощрява към подобен подход, в съзнанието ни се 
натрапва предположението, че става дума за един вид телепортиране. 

Всички ислямски богослови са единодушни, че възнесението на Пратеника бележи 
повратен момент по пътя към формирането на идентичността и утвърждаването на 
новата небесна религия. 

Според достоверни разкази Пророка, , спял близо до свещения храм 

ал-Кааба в Мека, когато го събудил Джибрил, мир нему, и двамата пропътували 
разстоянието до Най-отдалечения храм (Ал-масджид ал-акса) в Йерусалим. 
Мухаммед яздел митичното животно ал-Бурак. Самият той го описва като “бяло 
добиче, по-дребно от муле, по-едро от магаре”. Масовото въображение си го представя 
като крилат кон с глава на жена и опашка на паун. В Йерусалим слязъл, срещнал се 
с пророците Ибрахим, Муса и Иса, мир на всички тях, застанал начело като техен 
имам и заедно отправили молитва към Аллах Всевишния. После се възнесъл и на 
всяко равнище от небесните стъпала заварил по един или двама пророци, които 
потвърдили истинността на мисията му: на първото – праотеца на хората Адам, на 
второто – Яхя, син на Закария, и Иса, син на Мариам, на третото – Юсуф, на 
четвъртото – Идрис, на петото– Харун, син на Имран, на шестото – брата на Харун 
– Муса, който заплакал, защото разбрал, че в Рая ще влязат повече мюсюлмани, 
отколкото юдеи, на седмото – Ибрахим, мир на всички тях. После бил издигнат до 
Лотоса на крайния предел (ас-Сидрдрд а ал-МуМуМ нтахаха а), и още по-нависоко – до Населения 
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дом (Ал-байт ал-мамур). Накрая бил допуснат до Всемогъщия, Който повелил 
мюсюлманите да отслужват по петдесет молитви на ден. По обратния път минал през 
Муса, който го посъветвал да помоли Аллах Всевишния за намаляване на броя 
молитви, и така няколко пъти Мухаммед отивал при Върховния повелител и се 
връщал при юдейския пророк, докато се стигне до окончателното предписание за пет 
молитви на ден.

При посещението му в небесните селения на Пратеника,

били предложени вино и мляко и той избрал млякото. Чул се глас, че 

е предпочел естествената природа, иначе общността му би се заблудила.

В Рая видял четири реки, две вътрешни и две външни, земни – Нил и Ефрат, в 
плодородните долини на които посланието му щяло да намери благодатна почва за 
разцвет. 

Видял и Малик – пазителя на Ада, – свъсен, суров и безпощаден, без капка радушие 
по лицето. Видял и онези, които присвоявали имотите на сираците – с бузи като на 
камили, а в устата им били хвърляни огромни късове огън, които те изхождали. 
Видял лихвари с толкова огромни кореми, че не можели да се помръднат от местата 
си, а хората от рода на Фараона ги прегазвали. Видял и прелюбодейци, пред които 
било поставено годно за ядене и развалено месо, а те избирали смрадта. Видял и 
жени, родили в семейното си ложе извънбрачни деца, да висят, окачени за гърдите. 

Твърди се, че през тази неповторима и чудодейна нощ той бил удостоен с беседа от 
Аллах Всевишния седемдесет хиляди пъти, но събитията се развили толкова бързо, 
че когато се върнал, постелята му била все още топла, а преобърнатата при излитането 
чаша – влажна.

Когато разказал на съплеменниците си за своето възнесение, никой не му повярвал, 
дори част от мюсюлманите се усъмнили, въпреки че споменал пред тях и подробности 
за един от меканските кервани, на който се натъкнал по пътя си. Независимо от 
реакциите на здравомислещите курайшити фактът, че Пратеника на Аллах, 

 бил допуснат до небесните тайнства и се убедил с очите си в тяхната 

реалност, бележи нов етап в пророческата му мисия. Освен на него (17: 1) Божии 
знамения били показани и на Ибрахим (6: 75), и на Муса (20: 23), за да подсилят 
вярата им. Но Свещеният Коран внася и друга перспектива в акта на възнесението, 
доколкото само споменава за него мимоходом, след което се впуска в напомняне за 
прегрешенията на юдеите и заключава, че Ислямът “напътва към най-правото” (17: 
1–9). Очевидно не е случаен и фактът на отправянето към Йерусалим и пребиваването 
там, както и първенството на Мухаммед сред останалите пророци, което подсказва, 
че Божията благослонност ще се отдръпне от дотогавашните любимци и избраници 
на Всевишния, за да прислони под крилото си мюсюлманската общност, и че именно 
на нея ще бъдат поверени двата центъра на Ибрахимовия монотеизъм. 
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Още на следващата година 

дванайсет жители на град Ясриб се заклеват в преданост към Пратеника, 

, а по-късно в резултат на тяхната агитация към групата се 

присъединяват и други, повече от седемдесет човека, които дават обет да го слушат 
и да му се покоряват и в активност, и в бездействие; да отпускат средства за общата 
кауза и при бедност, и при благоденствие; да повеляват одобряваното и да възбраняват 
отреченото; да се възправят в името на Аллах и да не ги отклонява от каузата ничие 
порицание; да подкрепят Пророка при нужда и да го пазят, както пазят себе си и 
своите съпруги и деца. В замяна той им обещава вечен живот в Рая.

След сключването на това споразумение Ислямът вече имал свой оазис сред 
голямата пустиня на езичеството и пред съмишлениците на Мухаммед, 

, се отворила възможността да напускат Мека и да се установяват в 

Ясриб. Но преселението хиджра не толкова носело сигурност и безопасност, колкото 
означавало жертвоготовност, поставяне на общата кауза пред личните интереси, 
неясно бъдеще в земния живот и дори гибел. Въпреки че курайшитите предприели 
още по-ожесточени репресии срещу мюсюлманите и им пречели да заминат, два 
месеца след като ясрибците дали обет за вярност, всички се изселили с изключение 
на Пророка, Абу Бакр и Али ибн Аби Талиб. 

На 23 септември 622 г., 

през четиринайсетата година от началото на пророческата мисия, за Ясриб отпътувал 

и самият Пророк,  Било поставено началото на ислямското летоброене 

– хиджра, преселение, а Ясриб бил наречен ал-Медина (Градът [на Пратеника]).

Мединският период от живота на Пророка, 

може да се подели на три етапа: 1) дейност за създаване на ново общество в 
атмосфера на смутове, метежи и затруднения, подклаждани от вътрешни и външни 
врагове, което приключва с договора от ал-Худайбия през 6 г. по хиджра; 2) помирение 
с езическите водачи до отварянето (фатх) на Мека през 8 г. по хиджра и отправяне 
на призив към владетелите на съседните държави да приемат Исляма; 3) масово 
встъпване в новата религия на племена и групи до смъртта на Пророка, 

 през 11 г. по хиджра.

Проблемите, с които Пратеника на Аллах, 

 се сблъсква в ал-Медина, са свързани главно с три социални групи: 1)

достопочтените му сподвижници, Аллах да е доволен от всички тях; 2) местните 
езичници; 3) евреите.
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Сподвижниците се поделяли на две разнородни общности: преселници (мухаджири),
които дошли, бягайки от преследванията в Мека, без семейства, без да разполагат 
със средства за съществуване, с дом и поминък, при това броят им растял и след 
унизеното им положение на малцинство от странници в техния роден град постепенно 
придобили доминираща роля; медински помощници (ансари), които не били 
подложени на такива изпитания и лишения в името на вярата и запазили както 
обичайния си начин на живот, така и джахилийските си междуплеменни вражди и 
конфликти. 

Първата стъпка, 

която Пророка, предприема в ал-Медина, е построяването на джамия с 

цел тя да се превърне не само в средище за упражняване на религиозния култ, но и в 
образователен и културен център, и в не по-малка степен – в място за срещи, 
разговори и съвещаване на хората от общността.

Поради социалните различия, които криели опасността да подкопаят единството на 
мюсюлманите, духовният водач полага значителни усилия за побратимяване на 
меканските и мединските си сподвижници с цел да се заличат езическите ежби и 
страсти, ламтежите за материални блага и стремежите за надмощие. Тази задача 
придобива особена важност с оглед на намерението да се изгради хармонично, 
справедливо и толерантно общество от качествено нов тип, което не само да сплоти 
единоверците, но и да предложи на останалите араби привлекателен социален модел. 
За да се регламентира изпълнението на идеалните принципи и взаимоотношения, 

Пророка,  инициира формулирането и прилагането на споразумение 
между всички мюсюлмани и вярващи хора наред с техните съмишленици за създаване между всички мюсюлмани и вярващи хора наред с техните съмишленици за създаване 
на единна общност от богобоязливи праведници на основата на кораничните закони. 

Другата социална група – местните езичници, които не разполагали с власт и не се 
ползвали с авторитет и влияние, – с течение на времето преодолели своите съмнения 
и колебания, дали да изоставят религията на предците си и да заменят многото богове 
с единствен бог, и въпреки че се изкушили да предприемат отделни враждебни 
действия и понякога прибягвали до хитрости и сплетни, накрая повечето от тях 
встъпили в Исляма.

По-сериозни вътрешни проблеми за мюсюлманите породили арабизираните евреи, 
които изповядвали юдаизма и освен че предчувствали опасност за религиозното си 
първенство на богоизбраници, се страхували да не бъдат накърнени икономическите 
им интереси. Те владеели търговията със зърно, фурми, вино и дрехи и давали 
кредити с огромни лихви, а Ислямът с неговия призив за честност и справедливост и 
особено със забраната му да се упражнява лихварството криел заплаха за главния им 
източник на доходи. Обаче юдеите не издавали своята враждебност към Исляма 
освен в решаващи моменти. Тяхното лицемерие и двуличие им позволило да се 

съгласят на споразумение с Пророка, без да възнамеряват да се 
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придържат към всички негови условия. Договорът отрежда на юдейските племена 
равнопоставено място в общността (умма) от вярващи, като гарантира правото им да 
запазят своята религия и да не се включват с имотите си в ислямската кауза, но 
същевременно ги задължава да подкрепят своите съюзници при враждебни или 
военни действия, насочени срещу общността или града. 

Най-коварният и непримирим противник на мюсюлманите си оставало племето 
Курайш, което продължило да ги преследва и в новата им родина, не ги допускало до 
Свещения храм ал-Кааба, отправяло към тях заплахи и крояло тайни заговори, 
стремяло се да спечели на своя страна мединските езичници и юдеи, подготвяло 
нападения и въоръжени акции. Възникнала реална опасност Пророка, 

да бъде убит и сподвижниците му го охранявали денем и нощем. 

Той прекарва Меканския и част от Мединския период в мирни призиви и проповеди, 
като се опира единствено на силата на езика, без да прибягва до силата на оръжието. 
Повелено му е да търпи и да се въздържа: ”...и отстрани се от съдружаващите!” (6: 
106); “Извинявайте и прощавайте, докато Аллах даде Своята повеля!” (2: 109) 

Предшествениците на Мухаммед, , също воювали с езика си, чрез 

аргументи и чудотворства. Техният пример се споменава в Корана за утеха на 
ислямския Избраник: “И с колко пророци се сражаваха огромни множества, но те не 
изнемощяваха от онова, което ги сполетяваше по пътя на Аллах, и не проявяваха 
слабост, и не се огъваха. Аллах обича търпеливите.” (3: 146) В тежкия момент на 
несигурност и предчувствия за надвиснали беди било низпослано коранично знамение, 
което разрешава на мюсюлманите да се сражават с врага и им гарантира Божията 
подкрепа: (На онези, срещу които е обявена война, им се позволи [да воюват], защото 
бяха угнетени – Аллах има сила да им помогне...) (22: 39) С изострянето и 
ожесточаването на меканската агресия повелите свише конкретизират целта на 
борбата и предписанията стават все по-ясни и безкомпромисни: “И се сражавайте по 
пътя на Аллах с онези, които се сражават с вас, ала не престъпвайте! Аллах не обича 
престъпващите. И ги убивайте там, където ги сварите, и ги прогонете отттам, 
откъдето и те ви прогониха!” (2: 190–191) По същото време – месец шаабан 2 г. по 
хиджра/ февруари 624 г. – се отменя дотогавашната посока за молитви (кибла) – 
Йерусалим – и вместо нея се определя нова – Свещения храм ал-Кааба, което 
преориентира центъра на Исляма към арабското начало и символизира неговата 
автономност. Обстоятелствата налагат миролюбивите, търпеливи и великодушни 
Божии раби да се превърнат в мечове на своя Господ, готови за отбрана, но и за 
разграничаване на истината от лъжата и отвоюване на територии от царството на 
злото, и конкретно за осигуряване на свободен достъп до Мека. С позволението 
угнетените и унизените да оказват съпротива на своите потисници се отваря нова 
страница в ислямската история. 

От Корана и хадисите, които засягат темата за водене на война, можем да направим 
следните изводи: целите на сражението и средствата за воденето му са ясно и 
категорично формулирани; забранява се вероломството – войната се обявява 
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предварително; воюва се само с въоръжени бойци и никога не се напада невинно 
цивилно население; ако врагът склони за сключване на мир, бойните действия се 
прекратяват и се допускат нападения единствено срещу угнетители; запазва се 
животът на пленниците и към тях се проявява добро отношение, като или се 
освобождават безвъзмездно, или се взима откуп за тях; запазват се материалните 
ресурси – не се убиват без нужда животни, не се опожаряват дървета, не се нанася 
вреда на земеделски култури и овощни насаждения, не се замърсяват кладенци, не се 
разрушават жилища и други сгради. Особено важно е предписанието мюсюлманите 
да запазват религиозните свободи на народите, които населяват завзетите от тях земи 
– правото им да изповядват вяра, различна от Исляма и да упражняват религиозния 
си култ, а освен това се съхраняват храмовете и се признава статутът на 
свещенослужителите. 

След като получават разрешение да воюват, първоначално мюсюлманите 
предприемат разузнавателни акции за опознаване на околните територии, 
установяване на контакти и сключване на договори за взаимопомощ с бедуинските 
племена, и не на последно място – за демонстриране на сила пред врага. Вниманието 
им се насочва към главния източник на меканската мощ и благополучие, както и на 
потенциална опасност за тях – търговските кервани по пътя, свързващ Южна и 
Северна Арабия.

След поредица от дребни стълкновения между отреди на двата противникови лагера 
курайшитите разбират накрая, че слабите, благи и отстъпчиви сподвижници на 

Мухаммед, , са променили тактиката си и вече не понасят безропотно 

вражеските предизвикателства, а се бият до смърт, взимат в плен угнетителите си, 
отнемат имотите им и се завръщат победители. Вместо да се съобразят с нарастващата 
сила и влияние на мюсюлманите, меканците предприемат отчаяни атаки, които 
завършват с неуспех. 

Първата решителна битка 

между неверниците и Божиите раби се разгаря две години след хиджра при селището 
Бадр. Около триста мюсюлмани сразяват по чудотворен начин вражеската армия, 
която в началото ги обезкуражава с видимото си надмощие – хиляда и триста 
въоръжени мъже, шестстотин – с бойни доспехи, сто коня и безчет камили.

През следващите четири години курайшитите се опитват да отмъстят за позорните 
поражения, които мюсюлманите им нанасят. Те мобилизират всички свои ресурси, 
прибягват също и до коварни хитрости, за да спечелят съюзници сред мединската 
опозиция и бедуинските племена, но след ожесточени сражения и с цената на много 
жертви привържениците на Мухаммед успяват да запазят и утвърдят доминиращата 
си роля в района.

На шестата година след хиджра (628 г.) условията позволяват Пророка, 

, да поведе група от свои сподвижници към Мека, за да отслужат 
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поклонение при Свещения храм ал-Кааба. Между тях и курайшитските първенци се 
установява контакт, който завършва с договор, сключен в долината ал-Худайбия 
близо до Мека. Клаузите му постановяват прекратяване на войната между двете 
страни, гарантиране на безопасност за тях и съюзниците им и зачитане на тяхната 
неприкосновеност, както и връщане на бегълците. Мюсюлманите получават правото 
на тридневно поклонение при храма през следващия сезон за хадж.

През този период на привидно и временно затишие Пророка, 

, предприема дипломатически стъпки за признаване и разпространение 

на Исляма извън границите на Арабския полуостров. Той изпраща послания до 
владетелите на съседни и близки държави – негуса на Абисиния, царя на Египет, 
хосроя на Персия, цезаря на Византия и други по-второстепенни управници. В 
обръщението си към тях ислямският лидер обявява статута си на Пратеник на Аллах, 
набелязва постулатите на своята религия и убеждава друговерците да встъпят в нея. 
Въпреки че не всички се отзовават на неговия призив, владетелите започват да 
отчитат присъствието му на политическата сцена в региона и да се съобразяват с 
действията му.

Наред с опитите за мирен диалог мюсюлманите извършват седемнайсет похода 
срещу свои врагове, главно бедуински племена и арабски васали на Византия, като с 
някои от тях водят сражения и завладяват противникови крепости. В резултат на 
тези военни операции, както и на умелата и насочвана свише стратегия и тактика на 

Пророка, , мюсюлманската общност завоюва ключови позиции, които 

й осигуряват относителна стабилност и създават предпоставки за разпространяване 
на вярата в Аллах, но религиозният и икономически център на Арабския полуостров 
– Мека – с намиращата се в него езическа и същевременно ислямска светиня – храма 
ал-Кааба – все още остава извън обсега на ислямската власт и влияние. 

Не изминават и две от десетте години, за които е сключен договорът при ал-
Худайбия, и възникват междуплеменни конфликти, пораждащи опасност той да бъде 
анулиран. Водена от неизкоренима предислямска вражда и намерение за уреждане на 
кръвнина от стари разпри, група от рода Бакр, който се присъединява към меканския 

лагер, напада нощем съюзници на Мухаммед,  – клана Хузаа. В подкрепа 

на бакритите се включват и хора от Курайш, които предполагали, че няма да бъдат 
разпознати в мрака. Въпреки опитите на меканците и лично на старейшината им Абу 
Суфян да изгладят случая, споразумението било нарушено и законите на арабското 
достойнство налагали засегнатата страна да отговори по подобаващ начин.

През осма година по хиджра (630 г.) 

десетхилядна ислямска армия – сама по себе си доказателство за нарасналата мощ 

на Божиите раби, – предвождана от самия Пророк, , се насочва към 
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Мека и влиза в града без бой, без да допусне насилия, грабежи и мъст. Пратеника на 

Аллах, , великодушно опрощава греховете на курайшитите и забравя 

дългите години страдания и изгнаничество, които те са причинили на него и на 
общността му. Не пощадява обаче идолите, триста и шейсет на брой, които се 
намирали около храма ал-Кааба и дори на покрива му. Заобиколен от своите 

сподвижници – преселници и помагачи, – яхнал камила и с лък в ръка, Мухаммед, 

, започва да пронизва един по един езическите кумири с думите: (Дойде истината и 
погина лъжата.) (17: 81) и (Истината дойде, а лъжата нито може да начене, нито да 
възстанови.) (34: 49) Когато влиза в храма, намира изображения, които заповядва да 
бъдат изличени, включително и рисунка, показваща Ибрахим и сина му Исмаил да 
правят подялба чрез стрели – обичай, забранен от Исляма. Вижда и фигура на 
гълъбица, изработена от пръчки, която счупва с ръка. 

След отварянето (фатх) на Мека и премахването на следите от идолопоклонството 
ислямският призив за молитва (изан) се отправя от покрива на храма ал-Кааба, което 
ознаменува окончателната победа на еднобожието над езичеството. 

През 632 г., три месеца преди своята кончина, за пръв и последен път Пророка,

, изпълнява цялостния хаджийски ритуал (т. нар. Прощално 

поклонение). Дотогав а извършвал само частично поклонение ýмра, извън свещените 
месеци. Предусещал наближаването на смъртта и пред събраното множество дал 
последните си и най-важни указания: „Наистина, Аллах ви е възбранил да отнемате 
чужд живот и имот, както сега ви е възбранено, в този ден, през този месец. Разбрахте 
ли това?” Те отговорили утвърдително. Казал: “О, Боже, бъди ми свидетел!” и 
повторил това три пъти, [завършвайки с думите:] “Горко ви! Тежко ви! Знайте: не се 
превръщайте отново подир мен в неверници, които се колят един друг!” Прозирайки 
в бъдещето, с поглед към възможните отклонения от истинския Ислям и забравянето 
на основното му нравствено послание за богобоязън, кротост, добротворство, 

справедливост, Пратеника на Аллах,  предупреждава своите 

последователи и ги заклева да не престъпват Божиите закони, особено 
неприкосновеността на човешкия живот. И Свещеният Коран определя погубването 
на невинни хора като смъртен грях: “... Който убие човек не за човек или заради 
покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той 
сякаш е спасил всички хора.” (5: 32) Но земната действителност се развива по посока 
на отдалечаване от идеала. 

Осенен от Божията благодат и взрян в идните епохи, Пратеника на Аллах, 

, знаел, че предстоят тежки изпитания и беди, които произтичат главно 

от нарушаването на религиозните и етични закони и норми: “Най-добрите сред вас са 
хората от моето поколение, после онези подир тях, после следващите, а после ще 



дойдат след тях хора, които ще са свидетели, но не ще засвидетелстват, и ще са 
вероломни, та не ще им се гласува доверие, и ще поемат задължения, но не ще ги 

изпълняват, и ще са видимо угоени.” В пророчествата на Мухаммед, , 

особено се акцентира върху бъдещите злоупотреби с политическата власт и 
несъответствието между предписанията на Исляма и реалното им изпълнение: “Ще 
има подир мен отклонения и дела, които ще отхвърляте.” Но неговият завет е въпреки 
всичко вярващите да се подчиняват на своите управници, да потискат страстите си и 
да се ръководят в постъпките си от смирението, добротворството и богобоязънта. 
Забраняват се и нововъденията (бида), за да се гарантира стриктното придържане 

към пътя (сунна) на Пророка, .

Въпреки че самият той подчертава обикновената си човешка природа, неговото 
знание надхвърля рамките на видимия свят, което се потвърждава от редица 
достоверни известия: “Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го 
дари, отправи към нас проповед, каквато никога дотогава не бях чувал. Той каза: 
“Ако знаете, каквото аз знам, малко бихте се смели и много бихте плакали.” 
Сподвижниците на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, 
скрили лицата си и заридали. В друг вариант на същото съобщение от очевидци се 
казва: “Нещо свързано със сподвижниците накара Пратеника на Аллах, Аллах да го 
благослови и с мир да го дари, да произнесе проповед. Той каза: “Бяха ми показани 
Адът и Раят. Никога не съм виждал толкова добро и толкова зло като в този Ден. 
Ако знаете, каквото аз знам, малко бихте се смели и много бихте плакали.” По-
тежък ден не бе сполетявал сподвижниците на Пратеника на Аллах, Аллах да го 
благослови и с мир да го дари. Те покриха главите си и заридаха.” И е казал още в 
потвърждение на горните думи: “Аз виждам онова, което вие не виждате. Небето 
пъшка и с право пъшка4. На него няма място дори колкото за четири пръста, без там 
да седи ангел, положил чело в поклон пред Аллах Всевишния. Кълна се в Аллах, ако 
знаете онова, което аз знам, много ще плачете и не ще се наслаждавате на жените в 
постелите, а ще излезете по пътищата, молейки за приют при Аллах Всевишния.” 
Много от своите знания той е предал на сподвижниците си, а някои вероятно е 
премълчал, особено такива, които са свързани с привилегиите на вярващите и с 
наградите им в земния и отвъдния живот, за да не спират да вършат добри дела. 

След тежък и трагичен живот, белязан от борби, жертвоготовност и себераздаване, 
бедност до сетния дъх, непосилни отговорности и всепоглъщаща духовност, която 
неизбежно обрича на самота Божиите избраници, Пратеника на Аллах, 

, се чувствал все по-изморен и на 8 юни 632 г. напуснал грешната земя, 

устремен към висините на своя Господ.

Смъртта му изпреварва събирането в цялостен ръкопис

на низпосланите коранични текстове и постепенно възниква опасност от изопачаване 
и забравяне на автентичните откровения. В устните варианти на Свещената книга, 
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запаметени от достопочтените сподвижници, Аллах да е доволен от тях, се 
наблюдавали отделни несходства, а и записите на някои текстове допускали 
разночетения поради несъвършенството на арабското писмо през онази епоха, 
особено поради лисата на диакритични знаци. Около 633 г. Омар ибн ал-Хаттаб, 
близък съратник на Пророка и бъдещ втори халиф, убеждава тогавашния повелител 
на вярващите Абу Бакр да се погрижи за съхраняването на кораничните знамения. 
Въпреки че се колебаел да вземе решение по въпрос, който не е обсъждан с Пратеника 

на Аллах, , Абу Бакр възлага на младия Зайд ибн Сабит, бивш секретар 

на Пророка,  да събере наличните източници на Корана. Той изпълнява 

повелята с изключителна добросъвестност и съставя безспорен автентичен вариант, 
преписи от който се разпращат до ал-Басра, ал-Куфа и Дамаск, а всички други копия 
се унищожават. През Х в. текстът окончателно се потвърждава от авторитета на 
седем всепризнати богослови, всеки от които работел с по двама компетентни 
четци.

Коранът съдържа 114 сури, т.е. откъси от Небесната книга, 

с малки изключения подредени по обем – от по-дългите към по-кратките. Всяка 
сура е съставена от знамения (айят), които се поделят на мекански или медински в 
зависимост от мястото на низпославането им.

Както заключава германският арабист Готхолд Вейл, а след него и Теодор Ньолдеке, 
в зависимост от лексиката и стила си меканските сури се поделят на три групи: 1)
най-ранни, кратки по обем, с проповед за спасението на душата, с висок стил, ярка 
образност, отчетлив ритъм, богати на иносказателност и наситени със заклинания, 
които се позовават на природни явления; 2) по-дълги и с по-спокоен тон, в които 
заклинанията отстъпват място на известието, че това е послание от Аллах, и на 
заповедта: “Кажи!”, с която Всевишния се обръща към своя раб Мухаммед. Над 
предсказанията за Страшния съд започва да доминира идеята за еднобожието. Дават 
се и някои предписания, които по-натам придобиват повече яснота и се универсализират, 
разказва се за пророците – предшественици на Мухаммед. 3) Третата група обединява 
около хиляда и петстотин знамения, т.е. близо една четвърт от Корана, в която 
преобладават вестите за пророците и за наказаните от Аллах народи. Заклинанията 
изчезват. 

Мединските сури са низпослани след Преселението хиджра, когато Пратеника на 

Аллах,  , се изявява не само като проповедник, но и като стратег, 

законодател, политик, дипломат и дори военачалник. Разширяването и утвърждаването 
на Исляма го изправя пред нови, по-сложни задачи и пред необходимостта от 
изработването на цялостна доктрина, която да разреши глобалните проблеми и да 
даде ключ за отговор на всеки частен въпрос. Затова наред с меканските теми 
мединските сури уточняват богословски и юридически проблеми, които впоследствие 

биват разяснени от Пророка, , в неговите завети (хадиси) и от учените 
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в областта на религиозното право (фикх).

Ислямът е строг към онези, които престъпват границите на Аллах и сеят развала и 
учи своите привърженици да не злосторстват. Илюстрация на ислямското разбиране 
за справедливост е следната достоверна история: “Аббас ибн аш-Шархаби каза: “С 
помощта на баща си пристигнах в ал-Медина. Влязох в една нива, откъснах няколко 
класа и изроних зърната им. Дойде собственикът, взе дрехите ми и ме наби. Тръгнах 

да търся Пророка, , за да му се оплача. Той попита собственика защо е 

постъпил така. Отговори му с думите: “Пратенико на Аллах, този човек влезе в моята 
нива, открадна класове и изрони зърната им.” А Пророка, 

 рече: “Бил е невеж, а ти не си му посочил какво трябва да прави. Бил 

е гладен, а ти не си го нахранил. Върни му дрехите!” И Пратеника на Аллах, 

, нареди да ми дадат една мяра жито.” Ясно е, че ислямското законодателство не се 
ограничава абстрактно в рамките на десетте Божи заповеди, въпреки че напълно ги 
приема, а тълкува тяхната валидност и приложимост в съответствие с нормите на 
социалната справедливост при конкретните обстоятелства във всеки отделен 
случай.

В мединските сури преди всичко се полагат основите на ислямския култ, петте му 
“стълба” – изповядване на вярата, молитва, говеене, задължителна милостиня и 
поклонение хадж. Тези предписания са обобщени в следния хадис. 

“От Омар ибн ал-Хаттаб, Аллах да е доволен от него, се предават думите: “Докато 

седяхме един ден при Пратеника на Аллах,  пред нас изникна мъж със 

сияйнобели дрехи и сияйночерна коса. По него не личеше и следа от пътуване и 
никой от нас не го познаваше. Той седна срещу Пророка, 

, като опря коленете си до коленете му и положи длани на бедрата му. 

[Мъжът] каза: “Мухаммед, извести ме за Исляма!” Пратеника на Аллах, , 

, каза: “Ислямът е да свидетелстваш, че няма друг бог освен Аллах и че Мухаммед е 
Пратеника на Аллах, да отслужваш молитвите, да даваш милостинята закат, да 
говееш през месец Рамадан и да извършиш поклонението хадж при Дома [на Аллах], 
ако имаш възможност за това.” [Мъжът] отговори: “Прав си.” Ние се учудихме, че 
първо го попита, а после му отговори, че е прав. Тогава той каза: “Извести ме за 
вярата!” [Пророка, мир нему] каза: “Да вярваш в Аллах, в Неговите ангели, писания 
и пратеници, и в Сетния ден, и да вярваш в съдбата, и в добрата, и в лошата.” [Мъжът] 
отговори: “Прав си.” И каза: “Извести ме за добротворството.” [Пророка, мир нему] 
каза: “Да служиш на Аллах, сякаш Го виждаш, така че дори да не Го виждаш, [да 
знаеш, че] Той те вижда.” [Мъжът] отговори: “Прав си.” И каза: “Извести ме за Часа 
[на Съдния ден].” [Пророка, мир нему] каза: “Питаният за това не знае повече от 
питащия.” Тогава [мъжът] каза: “Извести ме за знаците му.” [Пророка, мир нему] 
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каза: “Когато робинята ще ражда господарката си и когато ще виждаш голите, боси 
и бедни овчари да се гордеят със строителството си.” После той си отиде, а аз 
поостанах малко. Тогава [Пророка, мир нему] каза: “Омар, знаеш ли кой ми задаваше 
въпросите?” Казах: “Аллах, а и Неговият Пратеник, знае най-добре.” Каза: “Това 
беше Джибрил, който дойде при вас, за да ви научи на вашата религия.” (Хадисът е 
разказан от Муслим.)

Горният хадис – лаконично, но ясно разграничава три основни взаимосвързани 
елемента, които съставят ислямската религия: нейните задължителни предписания 
(петте стълба, аркан), вяра (иман) и добротворство (ихсан).

Добротворството 

е най-високата степен в йерархията на ислямските религиозни ценности. 
Предписанията за него произтичат от концепта за директната връзка между Аллах и 
Неговите творения, за отговорността им пред Него и предстоящото възмездие за 
всяка отделна постъпка, за цялостното им житейско поведение и за оползотворяването 
на живота, който им е даден назаем. “Не пренебрегвай нищо от добротворството, 
дори това, да срещнеш своя брат с приветливо лице!”, е казвал неведнъж Пророка 

 . И Свещеният Коран призовава хората да се надпреварват в 

извършването на благочестиви дела, да следват правия път, да се придържат към 
умереността, да са радушни, да опрощават и извиняват, да потискат гнева, да изричат 
най-добрите слова, делата им да съответстват на думите, да си сътрудничат с другите 
хора, да са богобоязливи, да мислят за своето спасение, което зависи от поведението 
им в земния живот. Добротворството е най-точният индикатор за реалната стойност 
и извисеност на 

вярата,

която включва над седемдесет степени, най-високата от които е засвидетелстването 
и потвърждаването със сърцето и с езика, че няма друг бог освен Аллах, а най-ниската 
– почистването на боклук от пътя. Достоверен пророчески хадис обвързва вярата с 
любовта към ближния: “Никой от вас не е станал вярващ, докато не поиска за своя 
брат същото, което иска и за себе си.”

Вярата е дълбоко, вложено в човешката природа чувство, което предполага пълна 
всеотдайност и себепосвещаване на Бог и на Неговите закони, без да се задава въпроса 
“защо?”, и в този смисъл е синоним на Исляма. Това чувство не изключва наличието 
на рационални доказателства и обяснения в негова подкрепа и затова по никакъв 
начин не противоречи на научното знание.

Като се опират на Свещения Коран и на заветите на Пророка, 

 ( ислямските философи и мислители излагат редица аргументи в 

подкрепа на вярата, тоест на тезата за реалността на неведомото (гайб) с главната й 
постановка – съществуването на Аллах. След като всяко нещо в света възниква и 
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изчезва, и е тленно, би трябвало да има Някой извечен и безсмъртен, Който го създава 
и слага край на земното му битие. Няма друг такъв освен Аллах (Бог). И още, преди 
акта на появата му всяко нещо може да възникне, а може и да не възникне, т.е. е 
възможносъществуващо, и следователно преди появата на света вероятността то да 
се роди е била равна на тази да не се роди. Тогава би трябвало да има Някой 
непременносъществуващ, притежаващ воля и мощ, Който в определен момент да 
избере битието пред небитието и да постави начало на творението. Няма друг такъв 
освен Аллах. И още, във вселената цари съвършен ред, който изключва случайно 
стечение на обстоятелствата и предполага наличие на цел и на безупречно реализиран 
съзнателен план. Следователно би трябвало да има Някой всемъдър, всеобхващащ и 
всесилен Разпоредител, Който да целеполага и целенасочва, както и да изпълнява по 
най-съвършения начин предначертания план. Няма друг такъв освен Аллах. 

Тези и редица други аргументи, споменати в Свещения Коран и разработени от 
ислямските теолози и философи, доказват недвусмислено, че Той съществува и е 
един – няма друг освен Него, Който е “и нашият Господ, и вашият Господ” (2: 139). 
Доколкото не прилича на нищо познато от материалния свят, Всевишния не подлежи 
на описание. Мащабите Му проличават от известието, че един ден при Него 
продължава хиляда години според човешките измерения (22: 47), но Той е извън 
времето и пространството. Той е навсякъде и завинаги. Свещеният Коран Го представя 
чрез метафора: “Аллах е Светлината на небесата и на земята. Сиянието Му е като 
ниша, в която има светилник. Светилникът е в стъкло. Стъклото е сякаш блестяща 
звезда. Разпалена е от [маслото на] благословено маслиново дърво, нито източно, 
нито западно. Едва докоснато от огъня, маслото му озарява. Светлина върху светлина. 
Аллах напътва към Своята светлина когото пожелае и дава Аллах примерите за 
хората – Аллах всяко нещо знае...” (24: 35) Битието Му е безначално и безкрайно. 
Той сътворява всички неща от нищото и слага край на съществуването им, като 
обхваща със знанието Си всемира. Създанията се нуждаят от Него, но Той не се 
нуждае от нищо. Негови са Най-прекрасните имена и атрибути: Господа на Трона, 
Господа на мощта, Господа на небесата и на земята, Господа на изтока и на запада, 
Господа на световете, Господа на всяко нещо, Владетеля на Съдния ден, Всемъдрия 
съдник, Най-бързо правещия равносметка, Суровия в мъчението, Строгия в 
наказанието, Владетеля на великата благодат, Владетеля на милостта, Съвършения, 
Състрадателния, Близкия, Всевластващия, Всемогъщия, Всемъдрия, Покоряващия, 
Всетворящия, Покровителя, Всещедрия, Даващия препитание, Всеобхватния, 
Единствения, Единосъщния... 

Аллах е сътворил ангелите, които не се големеят и не престават да Му служат, и не 
се изморяват да Го величаят и да Му отдават славослов. В Свещения Коран неведнъж 
се оборва измислицата, че ангелите са дъщерите на Всевишния, защото е един и няма 
друг подобен Нему, и не е раждал, и не е роден. Четирима от тях, наречени приближени, 
се открояват по своите функции: Джибрил, вестоносецът на Аллах, който съобщава 
неговите заповеди и послания; Микал, надзорникът, който наблюдава света и следи 
за дъжда и избуяването на растенията; глашатаят, който протръбява с мълниите и ще 
прогласи настъпването на Съдния ден; ангелът на смъртта, който прибира душите на 
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покойниците. Всеки ангел е натоварен с определени задължения – някои са пазители 
на човека, следват го и отпред, и отзад, и записват делата му, други се грижат за Рая, 
придържат Трона на Аллах, разпитват мъртъвците в гроба и т.н.

Когато Аллах сътворил човека “от звънлива глина, от менлива кал”, Той накарал 
ангелите да му се поклонят, което подсказва върховното му положение в йерархията 
на творенията. Но Сатаната Иблис отказал да направи това, защото е създаден не от 
кал, а “от огъня на зноя преди”. Заедно с Адам и Ева той бил прогонен от Рая заради 
своето високомерие и защото ги подмамил да вкусят от забраненото дърво. Враг на 
хората, Сатаната е получил разрешение от Всевишния да ги подлага на изпитания, 
като ги отклонява от правия път, и повечето от тях му се поддават, защото човекът е 
колеблив, слаб, припрян, страхлив, скъперник, и най-вече неверник, тоест 
неблагодарник. Той е двуполюсно създание – в морално-етичен план е способен да се 
доближи до ангелите, а в телесно-емоционален – до животните. В природата му се 
борят вложените в нея висши дарби (дух, разум, сърце, воля, съвест) и низки страсти 
(похотливост, гняв, алчност). 

За да се вразумят хората, Аллах избира сред тях пратеници, които да им разкрият 
истината, но малцина се вслушват в благовестията и предупрежденията. Пророците 
се явяват, когато в обществото настъпи поквара и морално разложение. Някои народи 
са унищожени заради тяхната греховност и непокорство, всеки от тях – по различен 
начин.

Според преданието един от коренните народи на Арабия – адитите – били хора с 
висок ръст, които обитавали градовете при Пясъчните хълмове (Ал-ахкаф) (46: 21) 
и се подчинявали на царска власт. Когато отхвърлили призива на своя пророк Худ да 
повярват в единия Бог (7: 63–69), били наказани със суша и ураган, който бушувал 
седем дни и седем нощи и ги изтрил от лицето на земята.

Друг грешен народ – самудяните – не оценили милостта на Аллах, Който ги удостоил 
с благоденствие – “сред градини и извори, и насаждения,  и палми с узрял плод” 
(26: 147–148), а те отказали да се подчинят на Божия пратеник Салих и убили 
камилата, изпратена им като небесно знамение. Тогава ги сполетяло гибелно 
земетресение.

В Съдния ден архангелът глашатай ще протръби с Рога първия път и природата ще 
помръкне, а хората ще побягнат от ужас. При второто протръбяване те ще издъхнат 
и ще останат така четирийсет години, след което ще се изсипе порой и ще се протръби 
с Рога за трети път – знак за възкресението и за Страшния съд, който ще продължи 
четирийсет хиляди години. Хората ще застанат пред Господа на световете голи под 
жарещия пек на слънцето, което после ще угасне. Аллах ще ги пита поотделно и ще 
мери техните дела и постъпки, без да пропусне нито добро, нито зло, дори да е с 
тежест и на прашинка. После на всеки ще се връчи книгата на делата му – който я 
получи в десицата си, той е добротворствал, а в левицата – тези са жертвите на 
Адовия огън. Тогава ще тръгнат по моста Сират, тънък като косъм, остър като меч, 
който води към Рая и минава над Ада. Мухаммед ще се застъпи за своята общност. 
Праведниците ще продължат към Небесните градини, а грешниците ще изпаднат в 
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огнената бездна.

Над Рая (Джанна, Градина) хвърля сянка дървото Лотос. Сред дарените с Божията 
благодат ще текат реки, а отделните градини ще плават по морета, които се разливат 
над небесата. За праведниците ще има прохлада и храна, каквато пожелаят, и всякакви 
плодове, и ще утоляват жаждата си от извори с кристална вода, от реки с мляко, мед 
и вино, което не помътва разума и не поражда празнословия. Тези наслади само 
приличат на земните радости, но не подлежат на описание и са недостижими за 
земното въображение. Над Градините се извисява Тронът на Аллах Всевишния.

Адът (Огъня или Геената, Джаханнам), е подвижен и ще бъде докаран в Съдния 
ден. Той обхваща седем кръга, в последния от които се намира дървото Закум 
(цветовете му са главите на сатаните), котел с кипяща смола и бездънен кладенец.

Между Рая и Ада се намира пазено от ангели пространство, наречено Стените. Там 
стоят хора, които са извършили толкова добри дела, колкото и грехове. По волята на 
Аллах те предстои да влязат в Небесните градини, когато дойде часът да изоставят 
това временно обиталище.

Стълбовете на Исляма

1. Свидетелство (шахада). Формулата Свидетелствам, че няма друг бог освен 
Аллах и че Мухаммед е Негов раб и пратеник (ашхаду ан ля иляха илляллаху уа анна 
мухаммадан абдуху уа расулуху) се изрича както при встъпването в Исляма, така и 
при всяка молитва. Това означава постоянно потвърждаване – на думи и с искрено 
вътрешно убеждение – на божествеността (улухия) и господството (рубубия) на 
единствения и единосъщния Бог (Аллах, букв. Бога), на Неговите Най-прекрасни 
имена (ал-асма ал-хусна) и атрибути (сифат), и на богослуженето (ибадат) Нему от 
страна на Божия раб (абд), както и деклариране, че посланието, низпослано на 
Пророка, е истина.

2. Молитвата (на арабски салат, на турски намаз) се отслужва по пет пъти на ден 
в точно определено време: преди изгрев слънце, по обяд, в късния следобед, след 
залез, вечер. За да пристъпи към извършването на това неотменимо задължение, 
вярващият се измива (т. нар. тауадду, уду, абдест) с пълно съсредоточаване върху 
действията и в строга последователност: първо дясната, после лявата ръка до китката 
(по три пъти), устата с жабуркане (три пъти), носната кухина със смъркане на вода 
(три пъти), лицето (три пъти), отново дясната, после лявата ръка, но до лакътя (по 
три пъти), темето, дясното, после лявото ухо и врата (избърсват се по веднъж с 
влажна длан), и накрая – първо десния, после левия крак до глезена (по три пъти). 
При липса на вода същите действия се извършват чрез докосване с ръка, която преди 
това символично се „измива” с чиста пръст (т. нар. таяммум). Както измиването, 
така и самата молитва стават валидни едва при искрено намерение (ния) за тяхното 
отслужване.

3. Важно коранично предписание за всеки мюсюлманин, придобил определен 
минимум блага, е да предоставя регламентиран процент от постъпленията си за 
милостинята закат (пречистване), които се разпределят между бедните и се използват 
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за общественополезни начинания. Като синоним на закат в Свещения Коран се 
употребява терминът садака – доброволна милостиня. 

4. Говеенето (саум) е задължително през месец Рамадан, всеки ден от изгрев до 
залез слънце, както и за изкупление при сторен грях, при даден обет и в някои други 
случаи. Предписват се не само пости, т.е. въздържане от блажно, но и въобще отказ 
от храна, вода и сексуални наслади и стриктно спазване на религиозните забрани. 
Ислямът обаче проявява разбиране към човешката слабост и освобождава от 
говеенето всички, за които то е непосилно или би им навредило – възрастни, бременни, 
пътници, – а предвижда и възможност за компенсиране на евентуални пропуски и 
нарушения.

5. Дълг за всеки мюсюлманин, който разполага с необходимите средства и е способен 
да издържи пътуването и престоя в Мека, е поне веднъж в живота си да извърши 
поклонението хадж при Свещения храм ал-Кааба. В този ритуал Ислямът вижда 
индивидуален стремеж към благоволението на Аллах и колективна изява на единение 
и сплотеност на общността. 

Към тези задължителни пет стълба някои добавят и шести:

Свещената борба джихад

Терминът джихад е отглаголно съществително на глагола джāхада с основно 
значение напрягам се, полагам усилия, воювам. Доколкото тай засяга важно 
религиозно предписание, различните ислямски юридико-богословски школи се 
стремят да му дадат възможно най-детайлната и аргументирана дефиниция. Техните 
определения най-общо се свеждат до следното:

1) при ханифитите – полагане на изключителни усилия по пътя на Аллах в защита 
на истината чрез жертване на живота и имота, което е предписано с цел вярата в 
Аллах да стане по-могъща и да се отблъсне злото от Божиите раби;

2) при маликитите – сражаване с неверниците, за да се извиси Словото на религията, 
когато те настъпят за сражение или нахлуят на ислямска територия с намерение да 
породят смут;

3) при шафиитите – воюване по пътя на Аллах, за да победи Ислямът, както и борба 
с душата и сатаната;

4) при ханбалитите – сражаване с езичниците (съдружаващите с Аллах, мушрики), 
ако те нападнат. От категорията на онези, срещу които се води джихад, се изключват 
мюсюлманите, извършили тежки грехове – прелюбодеяние, разбойничество и т.н. 
Един от най-видните средновековни теоретици на ханбалитската школа Ибн ал-
Кайим ал-Джаузия посочва, че всеки мюсюлманин е длъжен да води джихад чрез 
сърцето, езика, имота или ръката си. 

С други думи, някои богослови поставят знак на равенство между джихад и 
сражаването с оръжие в ръка, а други смятат, че терминът включва и воюване срещу 
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душата (да се изучават, прилагат и преподават принципите на религията), сатаната 
(да се преодоляват съмненията и страстите, разкрасявани от него) и разпътството 
(премахвано с ръка, имот, език или сърце, като воюването чрез сърцето, по думите 

на Пророка,  ( е най-слабата вяра). 

Ислямските теоретици говорят за малък и голям джихад въз основа на думи, които 
Пророка изрекъл пред сподвижниците си при идването им от сражение: “Завърнахте 
се от най-малкия джихад към най-големия.” “Най-големия” се тълкува като борба 
срещу сърцето, срещу душата или като “борба на Божия раб със страстите му”. 
Степенуването на вярата проличава в съобщението за въздаянието, очакващо 
участниците в джихад – за тях в Рая са подготвени сто степени, всяка от които е 
отдалечена от другата, колкото е разстоянието между земята и небето. Освен това 
сражаващите се по пътя на Аллах попадат в една от осемте групи, които имат право 
да ползват милостиня закат, така че за тях се предвижда и материална награда в 
земния живот. Загиналите в битка са мъченици за вярата (шахид, шухада), но към 
тази категория се числят и жертвите на чумна епидемия, родилките, починали при 
раждане, и удавниците. В допълнение, грижата за възрастни родители също се смята 
за джихад и се оценява по-високо, отколкото участието в сражение. Следователно в 
разглеждания термин се влага твърде широк смисъл и той не се свежда единствено 
до воюване срещу неверниците. Законодателните основания за водене на джихад се 
съдържат в Корана и хадисите и се формулират въз основа на единодушното мнение 
на ислямските теолози. 

Воюването с оръжие в ръка срещу гнета е всекидневна реалност през епохата на 

Пророка, , ( и въздържането от нея свидетелства за неискреност: “Който 

умре, без да е участвал в завоевание и без душата му да е подсказала, че трябва да 
воюва, е умрял върху клон на лицемерието.” В същото време към бойците се отправя 
строго предупреждение да се боят от своя Господ и да не допускат крайности в своето 

поведение към врага и към цивилното население: “Когато Пратеника на Аллах, 

, ) изпращаше някого да командва войска, той му заръчваше да е богобоязлив в душата 
си и към мюсюлманите с него да се отнася добре. И казваше: “Завоювайте в името 
на Аллах и по пътя на Аллах, сражавайте се с онези, които не вярват в Аллах, но не 
прекалявайте и не вероломствайте, и не правете изваяния, и не убивайте деца.” При 
среща с врагове езичници се предприемат три стъпки, които им позволяват да 
направят избор между спасението и гибелта: “Призови ги към Исляма и да преминат 
от своя дом към дома на преселниците! Извести ги, че ако направят това, ще имат 
каквото имат и преселниците и ще страдат от каквото те страдат! Откажат ли да се 
преместят, извести ги, че ще бъдат като бедуините мюсюлмани – за тях ще се полагат 
същите грижи и не ще имат нито плячка, нито военна придобивка, освен ако се 
включат в борбата джихад. Ако и това отхвърлят, моли Аллах да ти помогне срещу 
тях и воювай!” С други думи, първата стъпка е на противниците да се предостави 
правото на присъединяване към ислямската общност при условие да напуснат 
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домовете си и да се заселят в нейната твърдина. Ако не приемат това, няма да бъдат 
третирани като врагове, но не ще ползват и облаги. Ако откажат да се подчинят и 
встъпят в бой, не им остава друг избор освен да срещнат отпор от мюсюлманската 
армия. 

Обаче редица изказвания на Пророка, ,  балансират мястото на джихада 

в ислямската ценностна система. На въпрос дали единствено загиналите в битка са 
мъченици за вярата той отговорил: “Тогава мъчениците от моята общност биха били 
твърде малко.” Когато го попитали “кое

 дело е най-обично за Аллах Всевишния”, той споменал на първо място “молитвата 
навреме”, после – “доброто отношение към родителите”, и едва накрая – “Свещената 
борба по пътя на Аллах”. 

Ислямските теолози са единодушни, че джихад е задължение на вярващите, но 
мненията им се различават по въпроса дали то е колективен или индивидуален дълг, 
тоест дали ако бъде изпълнен от група мюсюлмани, отпада за останалите, или всеки 
носи лична отговорност, както при молитвата например.

Съвременните ислямски учени акцентират върху факта, че доктрината за джихад 
не е нова, а има дълбоки корени в религиозните традиции и практики още от 
древността, при това, разрешението свише вярващите да се сражават идва едва след 
като гнетът и агресията срещу тях подлагат на опасност вярата в Аллах. 

Богословите споделят единодушното мнение, че след смъртта на Пророка 

, Свещената борба става колективен дълг, което се аргументира от 

кораничното знамение: “На всеки Аллах обеща Най-прекрасното, но Аллах отличи 
борещите се пред седящите – с огромна награда...” (4: 95) Тоест онези, които не са 
излезли на битка, не носят грях и въпреки че участниците в сражения ще получат 
по-висока награда, все пак и останалите вкъщи ще бъдат допуснати в Рая. В Корана 
е казано още: “И не бива вярващите да тръгват на бой вкупом.” (9: 122) Дори през 
епохата на Пророка не всички жители на ал-Медина излизали на война с оглед на 
потребностите от производство и селскостопанска работа. Но на друго място в 
Свещената книга на мюсюлманите се призовава: “Устремете се към битка и силни, и 
слаби, и се борете чрез своите имоти и души по пътя на Аллах! Това е най-доброто 
за вас, ако знаете.” (9: 41) Последното предписание е валидно, когато възникне 
необходимост от участие на всички мюсюлмани за изпълнение на задачата да се 
засили ролята на религията и да бъдат победени съдружаващите с Аллах. Тогава 
джихадът става индивидуално задължение. Някои поясняват, че при страх и опасност 
това е лична отговорност, а при сигурност – допълнителен дълг.

Формулировката “по пътя на Аллах”, употребена в Корана петдесет и четири пъти, 
най-често се тълкува като изискване за джихад срещу неверието и неговите радетели 
и сражаване за издигане Словото на Аллах. Но ако анализираме употребата на тази 
формулировка в цялостния й кораничен контекст, ще установим, че на отделни места 



Свещеният Коран И Неговата Мъдрост

636

тя се използва въобще в смисъл на борба срещу онова, което отслабва и руши вярата, 
а не само на бойни действия. 

За попадналите под ислямска власт друговерци (юдеи, християни), които желаят да 
запазят религиозната си принадлежност, се определя данък джизя, а за неверниците 
и езичниците се предвижда сключване на мирни договори: “И ако склонят за мир, 
склони и ти, и се уповавай на Аллах! Той е Всечуващия, Всезнаещия.” (8: 61) 
Следователно борбата се води не за изкореняване на другата вяра, а за умиротворяване 
на онези, които воюват за нейната кауза.

Свещеният Коран повелява да не се прибързва с налагането на ислямските истини. 
Пророка силно желаел да убеди хората в своята правота, за да бъдат спасени, но 
неговият Господ го предупреждава, че във всяка реалност се съдържа мъдър 
промисъл: “И ако твоят Господ пожелаеше, на земята щяха да повярват всички до 
един. Нима ти ще принудиш хората да повярват?” (10: 99) 

Понякога възниквали съмнения за искреността на нечия вяра, особено ако 
свидетелството Няма друг бог освен Аллах! е изречено под смъртна заплаха. Известен 
хадис разказва как Усама ибн Зайд – един от сподвижниците на Пророка, 

– убил вражески боец, който пред меча му изрекъл свидетелството, – убил вражески боец, който пред меча му изрекъл свидетелството, 

след като в сражението е погубил множество мюсюлмани. Пратеника на Аллах, 
се огорчил и натъжил от неговата постъпка, като посочил, че той не може да надникне се огорчил и натъжил от неговата постъпка, като посочил, че той не може да надникне 
в сърцето на своята жертва и да отсъди дали е повярвал. Същото предписание се дава 
и в друг хадис, който е запазил за поколенията отговора на Пророка, 

 на въпрос, зададен от негов сподвижник, дали да бъде убит човек, 

който е отсякъл с меча си ръката му, а после се е скрил зад дърво и е декларирал, че 
се отдава на Аллах: “Не го убивай! Ако го убиеш, той ще бъде в положението, в 
което си бил ти, преди да го убиеш, а ти ще бъдеш в неговото положение, преди да 
изрече словата си.5” Тези предписания придобиват особена актуалност в съвременната 
епоха, когато се разпространява т. нар. такфир – обявяване на мюсюлмани за 
неверници и водене на борба срещу тях. 

На джихад се противопоставя терминът терор (ирхаб). Както и латинският му 
еквивалент, арабският корен на този термин произлиза от ужас (рахба). В Корана 
той е използван в следния текст: “И пригответе за тях колкото можете сили и бойни 
коне! Ще наплашите (турхибуна) с тях врага на Аллах и вашия враг...” (8: 60) За 
разлика от терора, който може да има различни мишени и да преследва нечисти цели, 
джихад се възприема главно като справедлива борба. Самоубийствените атентати 
нарушават ислямския закон в няколко аспекта: човешкият живот е дар от Аллах, 
Който единствен има право да удостоява с него и да го отнема; бойни действия не се 
водят срещу невинни хора; забранено е да се разрушават материални ценности. 

Доктрината за джихад още веднъж потвърждава факта, че Ислямът е религия, 
близка по дух до своите предшественици и тясно свързана с тях по своята нравственост 
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и толерантност.  

* * *

По Божията воля се опитах да извървя дългия път от видимия смисъл, от текста и 
многократния му бавен прочит, до онези дълбини, които разкриват свещенодействието 
на словото. Със сигурност не бих постигнал това без ценната и изключително 
компетентна помощ на своите редактори – членове на комисията, назначена от 
Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България – проникновените 
познавачи на Исляма и Корана шейх Али Хюсейн Хайраддин, Александър Веселинов 
и д-р Басем Караали. В продължение на три години заедно изчетохме дума по дума 
целия превод, като обсъждахме възникналите бележки и се консултирахме с 
тълкуванията, за да вземемем най-правилното решение по всеки отделен въпрос с 
оглед на смисъла, и в не по-малка степен – на благозвучието. Като завършек на 
нашите усилия изчетохме още веднъж всички страници под строгия контрол на 
стилистичната редакторка – арабистката Ганка Петкова, която ни помогна да се 
споразумеем за окончателния вариант на превода. Настоящото издание е осъществено 
в тясно сътрудничество с шейх Али Хайраддин, който не пожали сили и време за 
прецизиране и усъвършенстване на текста. Аллах не натоварва никой човек с повече, 
отколкото е способен да понесе. Надявам се с чест да сме извървели своя път по 
стръмнините на богоугодното дело. 

         Проф. ЦВЕТАН ТЕОФАНОВ
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102; 18: 14 19: 65; 21: 56; 26: 24; 37: 5; 38: 66; 43: 
82; 44: 7; 78: 37.
49) Господа на небесата: 45: 36. 
50) Господа на земята: 45: 36.
51) Господа на древните ви предци: 26: 26; 37: 
126; 44: 8. 
52) Господа на изтока и на запада: 26: 28; 73: 9. 
53) Господа на този град [Мека]: 27: 91.
54) Господа на изгревите: 37: 5; 70: 40. 
55) Господа на Сириус: 53: 49.
56) Господа на двата изгрева: 55: 17. 
57) Господа на двата залеза: 55: 17.
58) Господа на този Дом: 106: 3. 
59) Владетеля на благодатта за хората: 2: 243, 
251; 3: 152, 174; 10: 60; 27: 73; 40: 61.
60) Той е с всеобхватна милост: 6: 147. 
61) Най-добрия от поселяващите: 23: 29.
62) Най-добрия наследник: 21: 89. 
63) Най-милосърдния: 23: 109, 118. 
64) Най-милосърдния от милосърдните: 7: 151; 
12: 64, 92; 21: 83.
65) Най-добрия пазител: 12: 64.
66) Въздаващия отмъщение: 39: 37.
67) Чуващия зова: 3: 38; 14: 39. 
68) Правещия каквото пожелае: 11: 107; 85: 16.
69) Съживяващия мъртвите: 30: 50; 41: 39. 
70) Истинския владетел: 20: 114; 23: 116. 
29. Деветдесетте и деветте имена на Аллах:
1) Всемилостивия (Ар-Рахман) 
2) Милосърдния (Ар-Рахим) 
3) Владетеля (Ал-Малик)
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4) Най-святия (Ал-Куддус)
5) Най-съвършения (Ас-Салям)
6) Надзираващия (Ал-Мумин)
7) Наблюдаващия (Ал-Мухаймин)
8) Всемогъщия (Ал-Азиз)
9) Всеподчиняващия (Ал-Джаббар) 
10) Превъзхождащия (Ал-Мутакаббир)
11) Сътворяващия (Ал-Халик)
12) Всеизкусния (Ал-Бари)
13) Ваятеля (Ал-Мусаууир)
14) Многоопрощаващия (Ал-Гаффар)
15) Всепобедния (Ал-Каххар)
16) Вседаряващия (Ал-Уаххаб)
17) Подсигуряващия (Ар-Раззак)
18) Отсъждащия (Ал-Фаттах)
19) Всезнаещия (Ал-Алим)
20) Сграбчващия (Ал-Кабид)
21) Разпростиращия (Ал-Басит)
22) Намаляващия (Ал-Хафид)
23) Възвисяващия (Ар-Рафи)
24) Даващия мощ (Ал-Муизз)
25) Унизяващия (Ал-Музилл)
26) Всечуващия (Ас-Сами)
27) Всевиждащия (Ал-Басир)
28) Съдията (Ал-Хакам)
29) Всесправедливия (Ал-Адл)
30) Всеблагия (Ал-Латиф)
31) Всесведущия (Ал-Хабир)
32) Добрия (Ал-Халим) 
33) Всевеликия (Ал-Азим)
34) Опрощаващия (Ал-Гафур)
35) Многопризнателния (Аш-Шакур)
36) Най-високия (Ал-Али)
37) Най-големия (Ал-Кабир)
38) Пазещия (Ал-Хафиз)
39) Хранещия (Ал-Мукит)
40) Преценяващия (Ал-Хасиб)
41) Величествения (Ал-Джалил)
42) Всещедрия (Ал-Карим)
43) Надзорника (Ар-Ракиб)
44) Откликващия (Ал-Муджиб)
45) Всеобхватния (Ал-Уаси)
46) Всемъдрия (Ал-Хаким)
47) Любещия (Ал-Уадуд)
48) Всеславния (Ал-Маджид)
49) Възкресяващия (Ал-Баис)
50) Свидетеля (Аш-Шахид)
51) Истината (Ал-Хакк)
52) Блюстителя (Ал-Уакил)
53) Всесилния (Ал-Кауи)
54) Непоколебимия (Ал-Матин)

55) Покровителя (Ал-Уали)
56) Всепохвалния (Ал-Хамид)
57) Пресмятащия (Ал-Мухси)
58) Творящия (Ал-Мубди)
59) Възвръщащия (Ал-Муид)
60) Отреждащия живота (Ал-Мухи)
61) Отреждащия смъртта (Ал-Мумит)
62) Вечноживия (Ал-Хайй)
63) Неизменния (Ал-Кайюм)
64) Най-заможния (Ал-Уаджид)
65) Благородния (Ал-Маджид)
66) Единствения (Ал-Уахид)
67) Единосъщия (Ал-Ахад)
68) Целта (Ас-Самад)
69) Всеимащия сила (Ал-Кадир)
70) Всеспособния (Ал-Муктадир)
71) Ускоряващия (Ал-Мукаддим)
72) Забавящия (Ал-Муаххир)
73) Първия (Ал-Аууал)
74) Последния (Ал-Ахир)
75) Явния (Аз-Захир)
76) Скрития (Ал-Батин)
77) Покровителя (Ал-Уали)
78) Върховния (Ал-Мутауали)
79) Ласкавия (Ал-Барр)
80) Приемащия покаянието (Ат-Таууаб)
81) Отмъщаващия (Ал-Мунтаким)
82) Прощаващия (Ал-Афу)
83) Състрадателния (Ар-Рауф) 
84) Владетеля на владението (Малик ал-мулк)
85) Носителя на величието и почитта (Зу-л-
джаляли уа-л-икрам)
86) Справедливия (Ал-Муксит)
87) Събиращия (Ал-Джами)
88) Всебогатия (Ал-Гани)
89) Обогатяващия (Ал-Мугни)
90) Препятстващия (Ал-Мани)
91) Носещия вреда (Ад-Дарр)
92) Носещия полза (Ан-Нафи)
93) Светлината (Ан-Нур)
94) Напътстващия (Ал-Хади)
95) Великолепния (Ал-Бади)
96) Вечния (Ал-Баки)
97) Наследяващия (Ал-Уарис)
98) Благоразумния (Ар-Рашид)
99) Многотърпеливия (Ас-Сабур)

II. Съдружаването и съдружаващите с Аллах: 
1. Служенето на друг освен на Всевишния: 10: 
18, 28; 19: 82, 83, 89-94; 34: 43; 37: 35-36; 38: 4-9; 
41: 5, 6. 
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2. Възбрана на съдружаването и заплаха 
относно него: 2: 22, 165; 3: 64; 4: 36, 48, 155; 5: 
75, 76; 6: 14, 19, 40, 41, 56, 71, 82, 88, 106, 151, 
163, 164; 7: 3, 30, 33; 10: 66, 105, 106; 12: 38, 106, 
108; 14: 30; 16: 27, 51; 17: 22-23, 39; 18: 4, 52, 110; 
19: 81, 88; 21: 29, 98-99; 22: 30-31; 26: 213; 28: 87; 
29: 8; 30: 31, 33; 31: 13, 15; 37: 38-39, 161-162; 38: 
9-11; 39: 3, 8, 17, 64; 40: 66; 46: 27-28; 51: 51; 60: 
12; 72: 18.
3. Всевишния и Преславния няма съдружник: 
2: 116; 4: 171; 5: 79; 6: 14, 101, 150; 10: 68; 12: 39, 
40, 108, 109; 13: 16-18, 36; 16: 71-76; 17: 40, 42-43, 
56-57, 111; 18: 26; 19: 35, 88-94; 21: 21-28, 43; 22: 
12-13, 62, 71, 73; 23: 92-93, 117; 25: 2, 3, 55; 29: 17, 
41; 30: 28, 40; 31: 11, 30; 34: 22, 27; 35: 13, 40; 36: 
22-27, 71, 73, 74-75; 37: 150-152, 158-159;39: 4, 
29, 38, 43; 40: 20; 43: 45, 81, 82; 46: 4-6; 52: 43; 72: 
1-3, 20;112: 3.
4. Измамните аргументи на съдружаващите: 6: 
148-149; 16: 35; 43: 10-22.
5. Аллах и Неговият Пратеник не носят вина за 
съдружаващите: 9: 1-16, 28, 36.
6. Служенето на идолите: 4: 51-52, 117-118; 6: 
71, 136-140; 7: 37, 190-198; 10: 18; 14: 30; 16: 57, 
86-87; 17: 56, 57; 19: 81, 82; 22: 13, 73; 25: 3; 29: 25; 
34: 22; 35: 13, 14, 40; 36: 74, 75; 37: 125; 53: 19-23; 
71: 23.
7. Отдръпване от подиграващите се езичници: 
4: 140; 6: 68-70, 106; 7: 199; 15: 94; 53: 29.

III. Неверниците: 

1. Отличителните им черти: 2:6, 7, 26, 39, 98, 
104, 105, 114, 121, 126, 161, 162, 171, 206, 210, 
217; 3: 4, 10-12, 19, 21, 22, 32, 56, 86-91, 105, 106, 
111, 112, 116-120, 149, 151, 176-178, 181-183, 
196, 197; 4: 18, 36-39, 42, 56, 76, 102, 137, 150, 
151, 167-170, 173; 5: 5, 10, 36, 37, 41, 44, 45, 57, 
58, 60-63, 67, 73, 78, 80, 104; 6: 1, 4, 7, 8, 25-31, 33, 
37, 70, 129, 130; 7: 50; 8: 13, 14, 18, 30-39, 50-59, 
73; 9: 73-87; 10: 2, 4, 27, 54; 11: 106, 107; 13: 18, 31, 
35, 42, 43; 14: 2, 3, 27-30; 15: 2, 3, 90-93; 16: 27-29, 
33, 36, 83-85, 88, 104-109, 112, 113; 17: 10, 45-48, 
97, 98; 18: 29, 52, 53, 100-106; 19: 37-39, 72-75, 
83-87; 20: 74, 124-127, 134, 135; 21:97-100; 22:19, 
22, 38, 51, 55, 57, 71, 72; 23: 53-56, 63-77, 93-96; 
24: 57; 25: 34, 40, 43, 44, 55; 26:227; 29: 23, 41-43, 
52-55; 30: 16, 44, 45; 31:23; 32:10, 21; 33:8, 64-68; 
34: 5, 38; 35: 7, 10, 36-37, 39; 36: 59-65; 37: 22, 26, 
62-73; 38: 1, 2, 55-58; 39: 47, 48, 63, 71, 72; 40: 4, 6, 
10-12; 41: 19-28; 42: 26; 44: 9-16, 43-49; 45: 3-11, 

31-35; 46: 20, 34, 35; 47: 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 18, 29, 
30, 32, 34; 48: 13; 50: 24-26; 51:52, 53, 59, 60; 52: 
45-47; 53: 28; 54: 6-8, 43-48; 55:41; 56:41; 57: 19; 
59: 14-17;; 64: 10; 66: 9; 67: 6-10, 20-22, 27, 28; 68: 
35-37, 51; 69: 25-37; 70: 36-44; 72: 23; 74: 8-26, 31, 
40-53; 75: 25-35; 76: 4, 27; 77: 29; 79: 37-39; 80: 
40-42; 82: 14-16; 83: 7-17, 29-36; 84: 24; 85: 10, 19; 
86: 15-17; 87: 11-13; 88: 2-7, 23, 24; 89: 24-26; 90: 
19, 20; 91: 10; 92: 8-11; 98: 1, 4, 6; 101: 8-11; 109: 
1-6.
2. Те са като мъртъвци и сякаш са глухи: 2: 7, 18; 
6: 36, 39, 50, 104, 122; 7: 178; 8: 22, 23, 55; 10: 42, 
43; 11: 24; 13: 16, 19; 17: 72; 18: 57; 21: 46; 25: 44, 
73; 27: 80, 81; 30: 52, 53; 31: 7; 35: 19-22; 36: 9; 40: 
58; 41: 44; 43: 40; 47: 23, 24.
3. Неверието е мрак: 2: 257; 5: 16; 13: 16; 57: 9, 
28; 61: 8; 65: 11.
4. Съпоставка между вярващия и неверника: 3: 
162; 22: 19-24, 28; 30: 14-16; 32: 18-21; 35: 8; 38: 
28; 39: 9, 22, 24; 40: 58; 41: 40; 45: 21; 47: 14; 59: 
20; 67: 22; 68: 35.
5. Те съчиняват лъжи за Аллах и оспорват 
Неговите знамения: 2: 79-81; 3: 78; 4: 51; 5: 104; 
6: 21, 93, 94, 137-140, 143, 144, 157; 7: 32, 35, 36-
40, 174-176, 181, 182; 8: 31, 55; 10: 17, 39, 59, 60, 
69, 70, 95; 11: 18-22; 16: 116, 117; 18: 15; 27: 83-
85; 29: 68; 39: 32, 60; 40: 35, 56, 63, 69-76; 41: 40; 
42: 35; 45: 6-9; 61: 7-8; 62: 5; 68: 15-16.
6. Те се отдръпват от знаменията на Аллах: 6: 4, 
5, 10, 46; 12: 105; 20: 124; 21: 1-3, 24, 36; 26: 5, 6; 
32: 22; 34: 5; 36: 30, 45, 46; 57: 12-14; 41: 4, 5; 45: 
31; 46: 3; 53: 33-35; 54: 2-5; 59: 19, 20; 75: 31-33.
7. Неверниците, които Го отричат: 3: 12, 176; 6: 
12; 8: 55; 10: 7, 8; 11: 18-22; 16: 104, 105; 18: 55; 19: 
73-80; 24: 39, 40; 26: 3-8, 200-207; 27: 4, 5; 29: 12, 
13, 23, 31, 32; 34: 38; 35: 7, 36, 39, 45; 38: 27, 28; 
41: 7, 9, 41, 47; 57: 14, 15; 64: 5, 6, 10; 67: 6, 7; 88: 
17-26.
8. Как постъпват неверниците и искането им 
да се ускори мъчението: 2: 108, 118; 4: 153; 6: 37, 
57, 58; 7: 203; 8: 32; 10: 20, 50, 51; 13: 6, 7, 27; 17: 
59, 90-96; 20: 23, 133-135; 21: 37-40; 22: 47; 25: 
7-9; 26: 204, 207; 27: 71, 72; 28: 57; 29: 12, 13, 50, 
53-55; 30: 58, 59; 36: 48-50; 37: 176-179; 38: 16; 42: 
17, 18; 43: 30-32; 46: 7; 67: 25, 26; 70: 1-7; 74: 52. 
9. Аргументите им за присъдата на Аллах: 6: 
148, 149; 16: 35; 43: 20.
10. Тяхната враждебност: 2: 105, 109; 3: 119, 120; 
4: 51, 101; 5: 82; 9: 8, 10; 17: 53; 20: 39; 47: 25; 60: 
6.
11. Следваните се отказват от онези, които са 
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ги следвали: 2: 166, 167; 10: 28-30; 14: 21, 22; 16: 
86, 87; 25: 17, 18; 28: 62-64; 29: 25; 30: 12; 34: 31-
33, 40, 41; 37: 27-33; 38: 59-64; 40: 47, 48; 50: 27. 
12. Отказът им от вярата не ще им донесе 
полза: 2: 21; 4: 135, 158; 10: 50, 51, 101, 102; 11: 
121, 122; 20: 135; 32: 28-30; 34: 52-54; 36: 49, 50; 
39: 39, 40; 40: 84, 85; 43: 66; 44: 59; 47: 18.
13. Какво ще стане, ако бъдат последвани 
неверниците: 2: 120; 3: 100, 149; 5: 77; 6: 121, 
153; 10: 89; 18: 28; 25: 52; 33: 48; 42: 15.
14. Те възпират от пътя на Аллах: 2: 217; 3: 99; 7: 
85; 8: 34, 48; 9: 35; 11: 18-22; 14: 3; 22: 25; 31: 6; 47: 
1, 32, 34.
15. Те не трябва да бъдат взимани за ближни: 3: 
28, 118-120, 149; 4: 137, 138, 143; 5: 54, 55, 60, 83, 
84; 9: 17, 24; 58: 14-19, 22; 60: 1-9, 13.
 16. Те не трябва да бъдат подкрепяни: 28: 86.
 17. От тях трябва да се страни: 4: 139; 6: 68-70, 
106; 7: 198; 11: 110; 19: 94; 25: 52; 30: 60; 33: 1, 48; 
42: 15; 45: 17; 76: 24; 96: 19.
18. Суровост към тях: 2: 193; 3: 85; 4: 89; 5: 33, 34; 
8: 55-57; 9: 5, 23, 24, 29, 73, 113, 123; 28: 86; 47: 4, 
8; 58: 5, 22; 60: 1, 2, 4, 13; 66: 9; 68: 8, 9; 71: 26, 
27.70: 36-39.
19. Насмешка над неверниците: 4: 53; 37: 149-
157; 43: 15-21; 52: 30-46; 68: 35-47; 70: 36-39.
20. Делата им не ще са им от полза в Деня на 
възкресението: 3: 117; 8: 36; 9: 55, 56; 14: 18; 18: 
104-106; 24: 39, 40; 25: 23; 47: 1, 8, 9, 28, 32. 
21. Вселяване на ужас в сърцата им: 3: 151; 8: 
12.
22. Заплаха към тях: 4: 114; 5: 36; 8: 12-14; 9: 64; 
33: 57, 58; 42: 16; 47: 32; 58: 5, 6, 20; 59: 2-4.
23. Разкаянието им: 6: 27-30; 7: 36-38, 53; 10: 54; 
20: 103, 104; 21: 46, 97, 98; 23: 99, 100, 101, 106-
116; 25: 27-29; 26: 96-102, 203; 28: 64; 32: 12; 33: 
66-68; 35: 37; 37: 20; 39: 56-59; 40: 10, 49, 50; 41: 
29; 42: 44-46; 57: 13-15; 66: 7; 67: 8-11; 74: 42-47; 
78: 40; 89: 24.
24. Резултатите от делата им: 3: 117; 8: 35; 9: 54, 
55; 14: 18; 18: 104-106; 24: 39, 40; 25: 23; 47: 1, 8, 
9, 28, 32.
25. Възмездието за коварството им: 3: 54; 6: 
123, 135; 8: 30; 10: 21; 13: 35, 42; 14: 46; 16: 45-47; 
27: 50, 51; 27: 33; 35: 10, 43.
26. Пример за неверие: жената на Нух и жената 
на Лут: 66: 10.
27. Пример за такъв, който не откликва на 
Аллах: 2: 7, 18; 6: 36, 39, 50, 104, 122; 7: 179; 8: 22, 
23, 55; 10: 42; 11: 24; 13: 16, 19; 17: 72; 18: 57; 21: 
45; 22: 46; 25: 44, 73; 27: 80; 30: 52, 53; 31: 7; 35: 

19-22; 36: 9; 40: 58; 41: 44; 43: 40; 47: 23, 24.
IV. Възмездието за онези, които отстъпват от 
вярата си:
 2: 217; 4: 133; 5: 54; 16: 112; 47: 25-32.
V. Заплаха към сеещите развала, престъпниците 
и разпътните:
 2: 11, 12, 26, 27, 99, 204, 206; 3: 63, 82, 110; 5: 36, 
50, 52, 67, 86; 6: 49; 7: 39, 40, 56, 84; 9: 24; 10: 33; 
28: 77, 83; 30: 12, 13, 55; 32: 20, 21; 59: 19. 
VI. Безбожниците, отричащи Деня на 
възкресението:
 6: 29; 10: 7, 15, 18, 45; 11: 7; 13: 5-7; 16: 22-25, 38, 
39; 17: 49-52, 98; 18: 48; 19: 44-70; 22: 5-7; 23: 74, 
81-89, 115; 25: 11; 27: 4, 5, 65-68; 29: 23; 30: 16; 31: 
32; 32: 10, 11; 34: 3, 7-9; 36: 78; 37: 15-19, 50-58; 
41: 6, 7, 54; 44: 34-37; 45: 24-26, 32; 46: 17, 18, 33; 
50: 3, 11, 15; 51: 8; 56: 47-56, 74; 64: 7; 72: 7; 74: 46, 
47, 53; 75: 3-13, 36-40; 77: 29-37; 79: 10-14; 82: 9; 
83: 10-17; 84: 14, 15; 95: 7, 8; 107: 1-3.
VII. Угнетителите, които взимат пратениците за 
лъжци: 
1. Описанието им: 2: 39, 105; 5: 10, 51; 6: 4, 5, 27, 
28, 39-49, 57-58, 129-130; 7: 36, 40, 44, 45; 9: 77; 
10: 52; 11: 104; 13: 18; 14: 27, 42-44; 15: 90-93; 16: 
85, 104-105, 113; 17: 10, 45-48; 19: 38-39, 72; 21: 
97; 22: 51, 53, 57, 71; 26: 227; 50: 14, 29; 32: 20; 34: 
42; 37: 22; 39: 47; 40: 18, 52, 69-72; 41: 19; 42: 21, 
44; 43: 74-78; 44: 47; 45: 19; 51: 8-14, 52; 52: 11-16; 
56: 92-94; 57: 19; 68: 44-45; 72: 15, 23; 73: 11; 74: 
46; 75: 24-35; 76: 31; 77: 46-50; 78: 21-29; 83: 10-
17; 84: 22-24; 92: 16.
2. Жестокостта на сърцата им: 6: 43-45; 7: 182, 
183; 15: 3; 21: 44; 23: 55-57.
3. Отдръпването от тях: 4: 140; 6: 68; 7: 199; 11: 
114; 68: 8.
VIII. Невежите в религията: 
1. Отдръпването от тях: 7: 199.
2. Приемане на покаянието им: 6: 54; 16: 119.

ТРЕТА ЧАСТ:
ПРОРОКА МУХАММЕД

1. Личността му: 3: 159; 7: 157, 188; 9: 128; 29: 48; 
41: 6; 42: 15; 48: 29; 62: 2; 72: 19; 88: 21, 22.
2. Мисията му на пратеник: 2: 119, 129, 151, 152, 
252; 3: 62, 79, 81, 144, 159; 4: 105, 106, 170, 172; 5: 
67, 99; 6: 14, 19; 7: 158; 9: 33; 23: 68, 69; 27: 91, 92, 
93; 35: 24, 42; 36: 13; 38: 28; 61: 6; 62: 2-4; 93: 1-8; 
98: 1-4.
3. Откровението: 3: 44; 4: 163-165; 6: 7-9, 19, 50, 
91, 93; 10: 15, 20, 109; 11: 49; 12: 102, 109; 13: 30; 
33: 2; 35: 31; 38: 70; 39: 65; 41: 6; 42: 3, 7, 51, 52; 
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53: 4, 10, 11; 72: 1.
4. Характерът на посланието му: 2: 119, 252; 3: 
79, 159; 4: 105; 5: 67, 99; 6: 19, 48; 7: 158; 11: 2; 13: 
7; 16: 64, 89; 17: 54; 18: 110; 21: 107; 22: 49; 25: 56; 
27: 81-93; 33: 40, 45-47; 35: 24; 38: 65-70; 42: 6; 46: 
9; 48: 8, 9.
5. Потвърждение на посланието му: 2: 119, 120, 
151, 252; 3: 3, 61, 81, 108, 164, 183, 184; 4: 79, 80, 
113, 166, 170; 5: 15, 19, 22; 6: 8-11, 26, 35, 51, 66, 
67, 92; 7: 158, 184, 188, 203; 9: 33, 128, 129; 10: 15, 
41-43, 104, 108; 11: 2, 12-14, 35, 120; 12: 108; 13: 
7, 27, 30, 36, 38, 40, 43; 14: 1; 15: 89, 94; 16: 2, 43, 
44, 64, 82, 89, 103; 17: 46, 47, 105; 18: 110; 19: 97; 
21: 3-5, 7, 16, 17, 107; 22: 49; 23: 70, 73; 25: 1, 7-10, 
56, 57; 26: 192, 194; 28: 85-87; 29: 18; 30: 52, 53; 
33: 40, 45, 46, 48; 34: 28, 46, 47, 50; 35: 22-26, 31; 
36: 3-6; 38: 65-70, 86; 40: 78; 42: 7, 51; 43: 43, 88, 
89; 45: 18; 46: 9; 47: 2; 48: 8, 28, 29; 51: 50; 52: 29-
31; 53: 1-18; 57: 9; 61: 6, 9; 62: 3; 63: 1; 65: 10, 11; 
67: 26; 68: 47-52; 73: 15; 74: 1-2; 79: 45; 96: 1-5; 98: 
2, 3.
6. Той е образец за подражание: 33: 21.
7. Имащите Писание са знаели, че той ще бъде 
изпратен като пророк: 2: 89, 146; 6: 20; 61: 6.
8. Чертите му, показани в Тората и Евангелието: 
7: 157; 61: 6.
9. Нравът, чертите му и благосклонността на 
Аллах към него: 3: 159; 4: 33, 50, 113, 157, 158, 
184; 9: 61, 128; 10: 16; 11: 2; 12: 103; 18: 6, 110; 21: 
107; 22: 67; 24: 35; 25: 1, 36; 26: 218, 219; 27: 79; 
33: 6, 28-30, 40-53; 34: 46; 38: 86; 42: 52; 43: 29, 
41-43; 46: 9; 48: 1, 2, 8, 29; 50: 45; 52: 29, 48; 53: 2, 
3, 56; 62: 2; 66: 1-5; 68: 2-6; 69: 40-42; 72: 23; 73: 1, 
15; 73: 1; 81: 24; 85: 3; 87: 6, 8; 90: 1, 2; 93: 3-8; 94: 
1-4; 108: 1-3.
10. Той е под защита: 2: 137; 5: 65; 15: 95; 17: 60, 
73; 39: 36; 52: 48.
11. Той спуска крилото си над вярващите: 15: 
88; 26: 215.
12. Добродетелите и специфичните му черти: 
5: 11; 8: 1, 5-8, 30-41; 9: 40, 61; 15: 87-99; 17: 1, 90-
96; 22: 15, 52, 53; 24: 11-16, 63; 25: 52; 27: 79-81; 
33: 6, 28-34, 38, 39, 5-53, 56, 59-62; 40: 77, 78; 48: 
28, 29; 49: 1-5; 59: 6, 7; 66: 1-5; 73: 1-9, 20. 
13. Възмездието за онзи, който му противоречи: 
4: 115; 8: 13; 47: 32; 59: 4. 
14. Какво трябва да е поведението на 
вярващите към него: 24: 62, 63; 33: 53; 49: 1-5, 
7. 
15. Словата на неверниците: 9: 61; 10: 2; 11: 5, 7, 
12; 13: 5, 7; 15: 6-15; 16: 101, 103; 17: 46-49, 76, 

90-94; 20: 133; 21: 3-5, 38; 23: 69-72; 24: 11, 63; 25: 
4-9, 41, 42; 26: 204; 28: 48, 49, 57; 34: 7, 8, 43-45; 
37: 15, 36, 63; 38: 4-7; 41: 5; 44: 13, 14; 46: 7, 8; 52: 
29-33; 108: 3.
16. Честността му: 69: 44-47. 
17. Той не е поет: 36: 69; 37: 36, 37; 69: 40, 41. 
18. Утеха за него: 3: 176; 5: 41, 48; 6: 10, 33-35, 10: 
65; 11: 13, 120; 12: 110; 13: 19, 32; 15: 88, 97-95; 
16: 127, 128; 20: 130; 21: 107; 22: 42-44; 25: 31; 26: 
3; 27: 70; 28: 85; 30: 60; 31: 23; 34: 43-50; 35: 4, 8, 
25; 36: 7-11, 76; 37: 171-175, 178, 179; 38: 17; 39: 
36; 40: 55, 77; 41: 43; 42: 6, 43, 45, 83; 44: 57-59; 46: 
35; 51: 52-55; 52: 48; 68: 48; 70: 5; 73: 10.
19. Аллах се обръща към него със слова: 3: 31, 
32; 4: 65, 80, 113; 5: 41, 49, 67; 6: 33, 35, 107; 7: 2, 
188; 9: 43; 10: 65; 11: 12; 12: 103, 104; 13: 30-32, 
40; 15: 3, 6, 8-88, 94, 95, 97; 16: 37, 125-128; 17: 54, 
73-76, 86, 87; 18: 6,28; 20: 1, 3, 114, 130, 131; 21: 
36, 41-46, 107; 22: 42; 23: 93-98; 24: 54; 25: 10, 31-
33, 43, 44, 51, 52; 26: 1-4, 213, 125, 216, 219; 27: 6, 
70; 28: 44-47, 56, 86-88; 29: 28; 32: 30; 33: 1-3, 45-
48; 34:28, 47; 35: 4, 23-25; 36: 1-6, 76; 37: 35-39, 
174-179; 38: 17, 76; 39: 14; 40: 77; 41: 6, 43; 42: 52; 
43: 83, 88, 89; 46: 9, 35; 51: 54; 52: 31, 48; 54: 2-6; 
60: 12; 68: 1-7, 47, 51; 93: 1-11; 94: 1-8.
20. Аллах отправя към него упрек: 8: 67, 68; 9: 
43, 113, 114; 33: 37; 66: 1; 80: 1-11.
21. Нощното му възнесение: 17: 1; 53: 5-18. 
22. Преселението му и положението на 
преселниците: 2: 218; 3: 195; 4: 89, 97-100; 8: 72-
75; 9: 20, 100, 117; 16: 41, 110; 22: 58-60; 24: 22; 
29: 56; 33: 6; 39: 10; 47: 13; 59: 8-10; 60: 10.
23. Съпругите му и дъщерите му: 33: 6, 28-34; 
50, 59; 62: 1-5. 
24. Общността му и сподвижниците му са 
пречисти: 2: 143; 3: 110; 7: 181; 8: 72, 74, 75. 
25. Той и общността му ще бъдат свидетели на 
хората: 2: 143; 4: 41; 16: 84, 89; 22: 78; 28: 75; 33: 
45; 48: 8; 73: 15. 
ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
МОЛИТВАТА
1. Чистотата: 
а) пречистването: 2: 222; 3: 42; 5: 6; 8: 11; 56: 79; 
77: 4. 
б) обредно измиване уду: 4: 43; 5: 6, 7. 
в) изтриване с чиста пръст: 4: 43; 5: 6. 
г) обредно къпане: 2: 222; 4: 43; 5: 6. 
2. Отслужването на молитвата: 
а) подбуждане към нея: 2: 3, 37, 43-46; 83, 110, 
115, 142-145; 148, 153, 177, 186, 278, 239, 277; 4: 
43, 77, 101, 102, 103, 162; 5: 6, 12, 55, 58, 91, 106; 
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6: 72, 92; 7: 55, 170, 205; 8: 2-4; 9: 5, 11, 18, 54, 71; 
10: 87; 11: 114; 13: 22; 14: 31, 37, 40; 17: 78, 79, 
114; 19: 31, 55, 59; 20: 7, 14, 130, 132; 21: 73; 22: 
34, 35, 41, 77, 78; 23: 1, 2, 9; 27: 3; 29: 45; 30: 17, 18, 
31; 31: 4, 5, 17; 33: 33, 41, 42; 35: 18, 29, 30; 42: 38; 
50: 39, 40; 51: 15-18; 52: 48, 49; 58: 13; 62: 9, 10; 70: 
22-24; 34; 73: 20; 74: 42; 75: 31; 76: 25, 26; 87: 15; 
96: 9, 10; 98: 5, 107, 4-6; 108: 2. 
б) чертите на молещите се: 23: 2, 9; 70: 22, 23, 34, 
35. 
в) коленопреклонението рукуа: 2: 43, 125; 5: 55; 
9: 112; 22: 62, 77; 48: 29. 
г) поклонът до земята суджуд: 2: 125; 3: 113; 7: 
206; 9: 112; 13: 15; 16: 49; 22: 18, 26, 77; 25: 64; 27: 
25; 32: 15; 39: 9; 41: 37; 48: 29; 53: 62; 55: 6; 68: 19, 
26, 42, 43, 76, 96. 
д) поклоните суджуд при четене: 7: 206; 13: 15; 
16: 49; 17: 107-109; 19: 58; 22: 18, 77; 25: 60; 27: 
25; 32: 15; 38: 24; 41: 37; 53: 62; 84: 21; 96: 19. 
е) гласното произнасяне на молитвата: 17: 110. 
ж) нощното бдение в молитви: 17: 78, 79; 50: 40; 
51: 17, 18; 52: 48, 49; 73: 1-7, 20; 76: 26. 
з) петъчната молитва: 62: 9. 
и) молитвата на пътника: 4: 101. 
к) молитвата при страх: 4: 101-102. 
л) съкращаването на молитвата: 4: 101-103. 
3 Посоката за молитва кибла: 2: 115, 143-145, 
148-150. 
4. Джамиите: 
а) тяхното значение и святост: 2: 114, 187; 7: 29, 
31; 9: 17, 18, 107, 108; 18: 21; 22: 40; 72: 18. 
б) Свещената джамия: 2: 144, 149, 150, 191, 196, 
217; 5: 2; 8: 34; 9: 7, 10, 28; 17: 1; 22: 25; 48: 25, 
27.
5. Зовът към Аллах: 
а) подбуждането към призоваване на Аллах: 2: 
186; 4: 32; 5: 35; 6: 40-43, 52, 63; 7: 29, 55, 56, 180; 
17: 110; 25: 77; 27: 62; 32: 16; 35: 10; 40: 14, 60, 65; 
52: 28. 
б) начинът на призоваване: 7: 55, 205; 17: 110. 
в) традиции в призоваването: 1: 5-7; 2: 127, 128, 
201, 250, 255, 285, 286; 3: 8, 9, 16, 26, 38, 53, 147, 
173, 191-194; 4: 32, 75; 7: 23, 47, 89, 126, 151, 155; 
10: 85, 86; 12: 101; 14: 40, 41; 17: 24, 80, 81; 18: 10; 
20: 25, 26, 114; 21: 83, 87, 89; 23: 29, 98, 109, 118; 
25: 65, 74; 26: 83-85; 87-89; 27: 19, 62; 28: 16; 40: 
7-9, 44; 44: 12; 46: 15; 59: 10; 60: 4, 5; 66: 8, 11; 71: 
28; 113: 1-5; 114: 1-6. 

ПЕТА ЧАСТ:
ГОВЕЕНЕТО

1. Храните: 2: 168, 172, 173; 3: 93, 94; 4: 160; 5: 1, 
3-5, 87, 88, 93, 96; 6: 118, 119, 121, 140, 142-146, 
150; 10: 59; 16: 66, 67, 114, 115; 22: 28, 30. 
2. Задължителността на говеенето и какво 
Аллах е приготвил за говеещите: 2: 183-185, 
187, 196; 4: 92; 5: 89; 19: 26; 33: 35; 58: 4. 

ШЕСТА ЧАСТ:
ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА И ДОБРОВОЛНАТА 
МИЛОСТИНЯ:

 2: 43, 83, 110, 177, 215, 254, 263, 265, 267, 270-
274; 277; 3: 92, 134; 4: 39, 77, 162; 5: 12, 55; 6: 141; 
7: 156; 8: 3; 9: 5, 11, 18, 58, 60, 67, 71, 75, 79, 99, 
103, 104; 13: 22, 23; 14: 31; 17: 28; 18: 81; 19: 31, 
55; 21: 73; 27: 35, 41, 78; 23: 4; 24: 37, 56; 25: 67; 
27, 3; 30: 39; 31: 4; 32: 16; 33: 33; 34: 39; 35: 29; 36: 
47; 41: ; 51: 19; 57: 7, 18; 58: 13; 63: 10, 11; 64: 16-
18; 69: 30-34; 70: 24, 25; 73: 20; 93: 10, 11; 98: 5; 
107: 7. 

СЕДМА ЧАСТ:
ПОКЛОНЕНИЕТО ХАДЖ И ПОКЛОНЕНИЕТО 
УМРА 

1. Задължителността на поклонението хадж и 
поведение при него: 2: 158, 159, 196-203; 3: 96, 
97; 5: 1, 2, 94-97; 9: 19; 29: 67; 48: 27; 90: 1, 2; 95: 3; 
106: 3; 108: 2. 
2. Свещената Мека: 2: 126; 3: 96; 6: 92; 8: 35; 22: 
25-27; 27: 91; 28: 57-59; 29: 67; 42: 7; 48: 24; 90: 1; 
95: 3; 
3. Храмът ал-Кааба: 2: 125; 3: 96, 97; 5: 95, 97; 22: 
26. 
4. Спускането по Арафат: 2: 198. 
5. Жертвоприношението: 5: 2, 97; 22: 32, 33, 36, 
37; 108: 1, 2. 
6. Обредите: 2: 128, 196, 200; 6: 162; 22: 26-30, 
32, 67. 
7. Поклонението умра: 2: 158, 195. 

ОСМА ЧАСТ
БОГОСЛУЖЕНЕТО

1. Служенето на Всевишния: 1: 5; 2: 21; 7: 29, 
128; 10: 104; 11: 2, 123; 13: 15; 15: 99; 17: 23; 19: 
36, 65; 20: 14; 21: 25; 22: 77; 24: 55; 27: 91; 29: 56; 
30: 30, 43; 31: 22; 32: 61; 39: 2, 3, 11, 14, 66; 40: 14, 
60, 65, 66; 51: 56; 53: 62; 71: 3; 73: 8; 74: 7; 93: 7; 98: 
5; 106: 3; 109: 1-6. 
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2. Обетите: 2: 270; 3: 35; 10: 26; 22: 29; 76: 7. 
ВТОРИ РАЗДЕЛ:
ВЯРАТА

ПЪРВА ЧАСТ: ВЯРАТА В АЛЛАХ

1. Призоваване към вярата: 2: 177, 186, 256, 
285; 3: 84, 110, 179, 193; 4: 135, 162; 9: 20; 27: 3; 
29: 46; 34: 21; 57: 7, 8, 19, 28; 61: 10, 11; 64: 8, 11; 
67: 26; 72: 13. 
2. Истинността на вярата: 2: 2-20, 82, 108, 136, 
153; 3: 193; 4: 57, 136, 173, 175; 5: 6; 6: 158, 159; 
10: 63-65, 105, 106; 11: 23, 24; 13: 28, 29; 14: 18, 
23; 16: 97; 18: 30-44; 103-108; 19: 69, 96; 20: 112; 
21: 94; 30: 15, 43-45; 32: 15, 16, 19; 33: 70; 34: 37; 
35: 7; 39: 10, 17, 18; 40: 84, 85; 41: 8; 47: 103; 49: 
15-18; 62: 1-4; 64: 8; 98: 1-7. 
3. Тя прилича на светлина: 2: 257; 5: 15, 16; 13: 
16; 24: 0; 33: 43; 39: 22; 42: 52; 57: 9, 28; 61: 8; 65: 
11. 
4. Съпоставяне на вярващия и неверника: 
3: 162; 22: 19-24; 28: 61; 70: 14-16; 32: 18-21; 35: 8; 
38: 28; 39: 9, 22, 24; 40: 58; 41: 40; 45: 21; 47: 14; 
59: 20; 67: 22; 68: 35. 
5. Разликата между встъпването в религията и 
вярата: 49: 14. 
6. Предимството на вярата пред снабдяването 
на поклонниците с вода и обслужването на 
Свещената джамия: 9: 19. 
7. Вярата и делата: 2: 25, 62, 82, 277; 3: 57; 4: 57, 
122, 173; 5: 9, 69, 93; 7: 42; 10: 4, 9; 11: 11, 23; 13: 
29; 14: 23; 18: 30, 88, 107; 19: 60, 96; 20: 75, 82, 
112; 21: 94; 22: 14, 23, 50, 56; 24: 55; 25: 0, 71; 26: 
227; 28: 67, 80; 29: 7, 9, 58; 30: 15, 45; 31: 8; 32: 19; 
34: 4, 37; 35: 7; 38: 24, 28; 40: 40, 58; 41: 8; 42: 22, 
23, 26; 45: 21, 30; 47: 2, 12; 48: 29; 64: 9; 65: 11; 84: 
25; 85: 11; 95: 6; 98: 7; 103: 3.
8. Напътване към вярата: 2: 5-7, 10, 120, 213, 
272; 3: 73; 4: 175; 5: 16, 67; 6: 25, 35, 37, 115; 10: 
25, 35, 57, 100, 108; 12: 111; 13: 33; 14: 4; 16: 9; 17: 
15, 19, 84, 97; 18: 13, 17, 57; 19: 74-76; 20: 123; 22: 
16; 24: 40, 46; 27: 36, 92; 28: 56; 29: 6, 62, 69; 30: 
29; 34: 50; 35: 8; 39: 18, 23, 36, 37; 40: 33; 42: 13, 
44, 46; 45: 23; 47: 17; 64: 11; 68: 7; 76: 3; 80: 20; 90: 
10; 91: 8; 92: 12. 
9. Пример за вяра: 66: 11, 12. 
10. Убедеността: 2: 4, 118; 5: 50; 6: 75; 13: 2; 15: 
99; 27: 3, 82; 32: 24; 44: 7; 45: 4, 20, 32; 49: 15; 51: 
20; 56: 95; 102: 5-7. 
11. Лицемерието: 2: 8-20, 76, 204-206; 3: 71, 72, 

118-120; 4: 60-62, 71, 72, 81, 88, 90, 138-146; 5: 44, 
55, 56, 64, 65; 8: 49; 9: 34-59, 64-78, 95, 97, 101, 
108, 125-128; 11: 5; 24: 47-50, 53, 63; 29: 10, 11; 
33: 12-20, 24, 48, 60, 73;47: 16, 18, 20-30; 48: 6; 57: 
13-15; 58: 14-19; 59: 11-17; 63: 1-8; 66: 9; 74: 31. 
12. Съмнението: 2: 147; 22: 11; 34: 51-54; 10: 94. 
13. Изпитанието: 8: 25, 28; 23: 97, 98; 41: 36. 
14. Въздаянието: 6: 160, 164; 20: 74-76; 22: 50, 51; 
40: 60; 90: 18, 19; 91: 1-10. 
15. Покаянието: 2: 160; 3: 86-90, 135, 136; 4: 17, 
18, 26, 110; 5: 39; 7: 153; 9: 104, 112; 11: 3-5; 17: 25; 
19: 60; 25: 70, 71; 39: 53, 54; 42: 25; 66: 8; 85: 10. 
16. Молбата за прошка: 3: 17, 135; 4: 64, 106, 
110; 5: 74; 9: 80, 114; 11: 52, 90, 114; 22: 50; 40: 55; 
42: 5; 47: 19; 51: 18; 60: 4; 63: 5, 6; 71: 10; 73: 20; 
110: 3.
17. Застъпничеството: 2: 255; 4: 85; 10: 3; 19: 85-
87; 20: 109; 21: 28; 34: 23; 40: 18; 43: 86; 82: 19.
18. Бедите – проверка за силата на вярата: 2: 
155, 214; 3: 152, 154, 179, 186; 6: 165; 11: 7; 21: 35; 
29: 2; 47: 31; 67: 2.

ВТОРА ЧАСТ:
ВЯРВАЩИТЕ

1. Чертите на вярващия: 2: 285; 6: 122; 8: 74; 9: 
44, 71, 88; 11: 17; 23: 1-9; 24: 62; 25: 63-68; 27: 3; 
48: 29; 49: 15; 32: 18; 57: 12, 16, 19; 58: 2; 87: 14, 
25; 98: 7, 8.
2. Аллах покровителства вярващите: 2: 257; 5: 
55, 56; 6: 127; 7: 196; 8: 4; 9: 52; 10: 62-64; 22: 38, 
78; 47: 11. 
3. Той ги обича и те Го обичат: 2: 165, 186; 3: 31, 
32, 92; 5: 54; 9: 24. 
4. Те откликват на Аллах и Неговия Пратеник: 2: 
186; 3: 172; 6: 36; 8: 24; 13; 18; 28: 50; 42: 26, 47. 
5. Какво е приготвил Аллах за тях: 2: 25, 82, 112, 
218, 277; 3: 57, 107, 179; 4: 57, 122, 146, 152, 162, 
173, 175; 5: 9; 7: 42, 44; 8: 2-4; 9: 71, 72, 100; 10: 2, 
4, 9, 103; 11: 23, 109; 13: 19-24, 27-29; 14: 23, 27; 
17: 9; 18: 2, 3, 30, 31, 107; 19: 60, 96; 20: 75, 76, 
112; 21: 94, 101-103; 22: 14, 23, 24, 50, 56; 23: 1-
11, 57-61; 24: 38, 52; 25: 24, 62-76; 27: 2; 28: 67; 29: 
7, 58; 30: 15, 44, 45; 31: 8; 32: 15-19; 33: 23, 24, 35, 
44, 47; 34: 4, 37; 35: 7, 32-35; 36: 11; 37: 40-49; 39: 
17, 18; 40: 7-9; 41: 8; 42: 2, 12; 48: 4, 5, 29; 49: 7,15; 
52: 21-28; 53: 31, 32; 55: 46-74; 56: 10-40, 88-91; 
57: 12, 21; 58: 22; 64: 9; 65: 10, 11; 66: 8; 69: 19- 24; 
70: 22-35; 74: 40; 75: 22, 23; 765; 80: 38, 39; 83: 34, 
35; 84: 7-9, 25; 85: 11; 87: 14, 15; 88: 8-16; 90: 17, 
18; 91: 9; 92: 5-7; 95: 6; 98: 7, 8; 101: 6, 7; 103: 2, 3. 
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6. Какво им е обещал: 2: 82, 112, 218, 277; 3: 57, 
107, 179; 4: 57, 122, 146, 152, 162, 173, 175; 5: 9; 
7: 42, 44; 8: 2-4; 9: 71, 72, 100; 10: 2, 4, 9, 103; 11: 
23, 109; 13: 19-24, 27-29; 14: 23, 27; 17: 9; 18: 2, 3, 
30, 31, 107; 19: 60, 96; 20: 75, 76, 112; 21: 94, 101-
103; 22: 14, 23, 24, 50, 56; 23: 1-11, 57-61; 24: 38, 
52; 25: 24, 63-76; 27: 2; 28: 67; 29: 7, 58; 30: 15, 
44, 45; 31: 8; 32: 15-19; 33: 23, 24, 35, 44, 47; 34: 
4, 37; 35: 7, 32-35; 36: 11; 37: 40-49; 39: 17, 18; 40: 
7-9; 41: 8; 42: 22, 23, 26, 36-40; 43: 68, 73; 45: 30; 
46: 13, 14; 47: 2, 12; 48: 4, 5, 29; 49: 7, 15; 52: 21-
28; 53: 31, 32; 55: 46-76; 56: 10-40, 88-91; 57: 12, 
21, 22, 58; 64: 9; 65: 10, 11; 66: 8; 69: 19-24; 70: 
22-35; 74: 40; 75: 22, 23; 76: 5; 80: 38, 39; 83: 34, 
35; 84: 7-9, 25; 85: 11; 91: 9; 92: 5-7; 95: 6; 98: 7, 8; 
101: 6, 7; 103: 2, 3. 
7. Обещанието Му, че ще станат наследници 
на земята: 3: 139; 6: 135; 21: 105, 106; 24: 55; 37: 
171-173; 40: 51; 47: 35. 
8. Животът им на земята и в отвъдния свят: 2: 
25, 82; 3: 56; 4: 57, 122, 173, 175; 5: 9; 10: 4; 13: 
29; 14: 23, 27; 18: 30, 107; 22: 14, 23, 50, 56; 24: 
55; 29: 7, 9, 58; 30: 15, 45; 31: 8; 32: 19; 34: 4; 35: 
7; 40: 51; 41: 8; 42: 22, 26; 45: 30; 47: 12; 48: 29; 
57: 12; 84: 25; 85: 11; 95: 6; 98: 7, 8; 103: 3. 
9. Щастието им в земния и отвъдния живот: 2: 
201; 7: 156; 10: 26; 13: 18, 22; 16: 30, 97, 122; 18: 
88; 20: 75; 27: 89; 29: 84; 39: 10; 53: 31; 57: 10, 28. 
10. Няма страх за тях: 2: 38, 62, 112, 262, 274, 
277; 5: 69; 6: 48; 7: 35; 10: 62. 
11. Изпитанията за тях: 2: 155, 214; 3: 152, 154, 
179, 186; 5: 58; 6: 165; î11: 7; 21: 95; 29: 2; 47: 31; 
67: 2. 
12. Вярващият и неверникът: 3: 162; 22: 19-24; 
28: 61; 30: 14-16; 32: 18-21; 35: 8; 38: 28; 39: 9, 22, 
24; 40: 58; 41: 40; 45: 21; 47: 14; 59: 20; 67: 22; 68: 
35, 36. 

ТРЕТА ЧАСТ:
АЛЛАХ

1. Любовта към Него: 2: 165, 186; 3: 31, 32. 
2. Уповаването на Него: 3: 101, 103, 122, 159, 
160, 173; 4: 81, 146, 171, 175; 5: 11, 23; 6: 102; 7: 
89; 8: 2, 49, 61; 9: 51, 129; 10: 84, 108; 11: 123; 12: 
67; 13: 30; 14: 11, 12; 16: 42; 17: 2, 65; 22: 78; 25: 
58; 26: 217; 27: 79; 29: 59; 33: 3, 48; 39: 38; 42: 10, 
36; 51: 50; 58: 10; 60: 4; 64: 13; 65: 3; 67: 29; 73: 9. 
3. Страхът от Него: 2: 2, 3, 74, 150; 4: 9, 77; 5: 3, 
31, 46, 100; 6: 15, 51; 8: 2; 9: 13, 19; 13: 13; 16: 50; 
21: 49, 90; 22: 34, 35; 23: 57, 60; 24: 37, 52; 33: 35, 

37, 39; 35: 18, 28; 36: 11; 39: 16, 23; 50: 33, 45; 52: 
26; 55: 46; 57: 16, 25; 67: 12; 70: 27; 71; 13; 76: 10; 
79: 40; 87: 10; 98: 8. 
4. Неговите заслуги: 2: 5, 64, 105, 213, 243, 268, 
272; 3: 73, 74, 129; 4: 83, 175; 6: 83, 88, 125, 126, 
149; 7: 30, 178, 186; 9: 28; 10: 25, 49, 100; 13: 26, 
33; 14: 7; 16: 9; 17: 20, 30, 87; 19: 76; 21: 9; 22: 16; 
24: 21, 38, 46; 28: 56; 29: 62; 30: 37; 34: 39; 35: 9; 
39: 23; 42: 13, 27; 47: 17; 49: 7, 8; 57: 21, 28, 29; 
62: 4; 64: 11; 72: 31. 
5. Предоставяне на Него да реши: 3: 173; 7: 
188; 8: 64; 9: 129; 10: 49; 12: 64; 18: 23, 24; 39: 36, 
38; 40: 44. 
6. Подчинение на повелите Му: 2: 112, 155, 156; 
3: 26; 4: 65, 125; 6: 79, 162, 163; 13: 22, 18, 23, 24; 
21: 18; 31: 22; 33: 22; 39: 12, 54; 41: 33.7. 
Надеждите, обърнати към Аллах: 2: 218; 4: 104; 
10: 7, 11, 15; 12: 83; 17: 57; 18: 110; 25: 21; 29: 5; 
33: 21; 39: 9; 60: 6. 
8. Смирението пред Него: 2: 45, 46; 6: 63; 7: 55, 
205, 206; 11: 23; 17: 107-109; 21: 90; 22: 34, 35, 54; 
23: 1, 2; 24: 30; 28: 83; 31: 18, 19; 33: 35. 
9. Споменаването на Аллах: 2: 152, 203; 3: 135, 
191; 4: 103, 147; 5: 4, 11; 7: 105; 8: 2; 13: 28; 14: 7; 
18: 24; 20: 14, 124; 24: 37; 26: 227; 29: 45; 33: 21, 
35, 41; 39: 23, 45; 43: 36; 53: 29; 62: 9; 63: 9; 68: 17, 
18; 73: 8; 76: 25; 87: 14, 15. 
10. Признателността пред Него: 2: 152, 172; 3: 
145; 4: 147; 14: 7; 27: 40; 28: 73; 29: 17; 30: 46; 31: 
12, 14, 31; 35: 12; 39: 7, 66; 42: 33; 67: 23. 

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ:
АНГЕЛИТЕ

1. Вярата в тях: 2: 30-34, 98, 161, 177, 210, 285; 3: 
18, 80, 123, 124; 4: 97, 136, 172; 6: 8, 9, 61, 93; 7: 
11, 12; 8: 9, 12, 50; 13: 11, 13, 23, 24; 15: 28-43; 16: 
2, 28, 32, 33; 17: 40, 61, 65; 20: 116, 117; 21: 9, 20, 
26-29; 22: 75; 32: 11; 33: 43; 34: 40, 41; 35: 1; 37: 
1-4, 9, 50, 149-157, 164-166; 38: 70-85; 39: 75; 40: 
7; 41: 30-32, 37; 42: 5; 43: 16-22, 60, 73; 47: 27; 50: 
17-19; 51: 5; 53: 26-28; 69: 17; 70: 1-4; 74: 28-31; 
77: 1-6; 79: 1-5; 86: 4; 89: 22, 23; 97: 4. 
2. Описанието им: 26: 193; 35: 1; 82: 10-12. 
3. Служенето им на Аллах: 7: 206; 21: 19, 20; 37: 
164-166; 39: 75; 40: 7; 41: 38; 42: 5. 
4. Въздигането им: 70: 4.
5. Слизането им по повеля на техния Господ: 6: 
8, 9; 16: 2; 41: 30-32; 97: 4. 
6. Изпълнението на повеленото им от Аллах: 
а) те прибират душите: 4: 97; 6: 61, 93; 7: 37; 8: 
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50; 16: 28, 32; 32: 11; 47: 27; 50: 21. 
б) записват делата на хората: 10: 21; 50: 17, 18, 
21; 72: 27; 82: 11.
в) те са пазители: 6: 61; 13: 11; 82: 10; 86: 4.
г) отправят зов: 33: 43; 42: 5. 
д) застъпничеството им: 53: 26. 
е) носят Трона: 40: 7; 69: 17. 
ж) помагат на вярващите: 3: 124; 8: 9, 12, 50. 
з) ангелите на мъчението: 2: 210; 37: 2; 43: 77; 
74: 28-31. 
и) ангелите на милосърдието: 13: 23, 24. 
к) протръбяването с Рога: 6: 73; 18: 99; 20: 103; 
23: 101; 27: 87; 36: 49-53; 39: 68; 50: 20, 42; 69: 13, 
14; 74: 8; 78: 18.
7. Някои споменати в Свещения Коран ангели: 
а) Джибрил: 2: 97-99; 26: 193; 66: 4; 81: 20. 
б) Марут: 2: 102. 
в) Малик: 43: 77. 
г) Ангелът на смъртта: 32: 11. 
д) Микал: 2: 98. 
е) Харут: 2: 102. 

ПЕТА ЧАСТ:
ПИСАНИЯТА1

1. Свещените Писания: 2: 53, 87, 113, 146, 174, 
176; 3: 23, 48, 78, 79, 81, 184; 4: 54, 136, 140; 5: 15, 
43-48, 110; 6: 20, 91, 114, 154; 10: 94; 11: 17, 110; 
15: 4; 17: 2, 4; 19: 12, 30; 22: 8; 23: 49; 25: 35; 28: 43; 
29: 27; 31: 20; 32: 23; 37: 117; 40: 53; 41: 45; 45: 16; 
46: 12; 57: 16, 26; 62: 2. 
2. Тората: 3: 3, 48, 65, 93; 5: 43, 44, 46, 66, 68, 110; 
7: 157; 9: 111; 48: 29; 61: 6; 62: 5.
3. Инджилът: 3: 3, 48, 65; 5: 46, 47, 66, 68, 110; 7: 
157; 9: 111; 48: 29; 57: 27. 
4. Псалмите: 3: 184; 4: 163; 16: 44; 17: 55; 21: 105; 
23: 53; 26: 196; 35: 25; 54: 43, 52. 
5. Писанието на Ибрахим: 87: 19. 
6. Мисията им да възвестят: 4: 79; 5: 15, 19; 6: 48, 
67, 110, 116; 10: 47; 13: 43; 16: 82; 17: 54; 22: 49; 
24: 54; 27: 80, 81, 92; 29: 18; 40: 78; 42: 6, 48; 43: 
41, 42; 50: 45; 64: 12; 72: 23; 88: 21.
7. Повелено им е да напомнят: 6: 70; 51: 55; 52: 
29; 80: 3, 9, 11; 88: 21. 
8. Те не очакват отплата: 6: 90; 23: 72; 25: 57; 26: 
109, 127, 145, 164, 180; 34: 47; 36: 21; 38: 86; 42: 
23; 52: 40. 
9. Тяхната мъдрост в призоваването: 3: 104; 10: 
41; 16: 125; 20: 43; 21: 109; 22: 67; 26: 216; 28: 55; 
29: 46; 41: 33, 34; 42: 18; 61: 14; 79: 17-19. 
10. Те отсъждат между хората: 2: 213; 4: 104; 16: 

64; 57: 25. 
11. Всеки народ има свой предупредител: 35: 
24. 
12. Те предупреждават на езика на народа си: 
14: 4. 
13. Те са хора, които получават откровения: 21: 
7, 8. 
14.Всеки пророк има враг: 6: 112; 25: 31. 
15. Те са свидетели за своите общности: 2: 143; 
4: 41; 16: 84, 89; 22: 78; 28: 75; 73: 15. 
16. Споменати пророци и пратеници: Адам, 
Ибрахим, Идрис, Исхак, Исмаил, Иляс, ал-Ясаа, 
Айюб, Дауд, Зу-л-Кифл, Закария, Сюлайман, 
Шуайб, Салих, Иса, Лут, Лукман, Муса, Нух, 
Харун, Худ, Яхя, Якуб, Юнус, Юсуф.

СЕДМА ЧАСТ:
СЪДНИЯТ ДЕН

1. Смъртта: 
а) тя е неизбежна присъда: 3: 144, 145, 154, 185; 
4: 78; 21: 34, 35; 23: 15; 29: 57; 32: 11; 39: 30; 50: 
19; 55: 26; 56: 60; 62: 8; 63: 11. 
б) за всяка общност има неизбежен срок: 7: 34; 
10: 49; 15: 5; 16: 61; 17: 58; 35: 45; 36: 43; 69: 8; 71: 
4. 
в) часът на смъртната агония: 50: 19; 56: 83-87; 
75: 26-30. 
г) изпитанието: 67: 2. 
2. Възкръсването: 2: 28, 56, 243, 259, 260; 6: 36; 
7: 14, 57, 167; 11: 7; 13: 5; 15: 36; 16: 21, 38; 17: 49-
51, 98; 18: 19; 19: 15, 33, 66; 20: 55; 22: 5, 7; 23: 16, 
37, 82, 100; 26: 87; 30: 56; 31: 28; 35: 9; 36: 33, 79-
83; 37: 16, 144; 41: 39; 42: 9, 29; 50: 15; 56: 47-72; 
58: 6, 18; 64: 7; 72: 7; 75: 3, 4, 36-40; 83: 4. 
3. Вярата в Сетния ден: 2: 4, 177; 4: 162; 9: 19; 27: 
3; 34: 21. 
4. Имената му: 
а) Съдния ден: 1: 4.
б) Отвъдния живот: 2: 4.
в) Деня на възкресението: 3: 12.
г) Часа: 6: 31.
д) Деня на горестта: 19: 39.
е) Мястото на завръщането : 28: 85.
ж) Деня на разграничението: 37: 21.
з) Деня на срещата: 40: 15.
и) Деня на сбора: 42: 7.
к) Деня на обещанието: 50: 20.
л) Събитието: 56: 1.
м) Неизбежното: 69: 1.
н) Бедствието: 69: 4.
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о) Голямото прииждане: 79: 34.
п) Грохота: 80: 33.
р) Всепокриващия ден: 88: 1.
5. Какво ще предхожда Съдния ден: 2: 210; 6: 
73, 158; 18: 44, 99, 100; 20: 105-107; 21: 96, 104; 
27: 82; 34: 51-54; 44: 10, 11; 50: 20, 41, 42; 52: 9, 10; 
53: 1; 55: 37; 56: 4-6; 69: 13-17; 70: 8, 9; 73: 14; 74: 
8; 75: 7-9; 77: 8-11; 78: 18-20; 79: 6, 7; 81: 1-7, 11-
13; 82: 1-4; 84: 1-5; 89: 21; 99: 1-5.
6. Ужасите на Съдния ден: 2: 48, 123, 254; 3: 106; 
4: 42; 5: 115; 6: 15; 7: 53; 10: 54; 11: 3, 104-106; 14: 
31, 42-44, 48; 19: 37; 22: 1, 2, 55; 24: 37; 25: 11-14; 
26: 88, 135; 30: 43, 57; 31: 33; 34: 42; 40: 18, 32, 33, 
51, 52; 43: 67; 44: 16, 40-49; 45: 26-28; 50: 30; 56: 3; 
60: 3; 68: 42; 70: 10-14; 73: 17; 74: 9, 10;75: 7-11; 
76: 7, 10, 27; 77: 13-15, 35-38; 78: 38-40; 79: 8, 34-
36; 80: 33-37; 82: 17-19; 83: 5; 86: 9, 10; 89: 22-26; 
101: 4, 5. 
7. Потвърждение, че той непременно ще 
настъпи: 2: 232; 3: 9, 25; 6: 154; 10: 53; 13: 2; 15: 
85; 16: 1, 77; 18: 21; 20: 15, 16, 55; 21: 103; 22: 7; 
25: 11; 29: 5; 30: 55; 34: 3, 29, 30; 40: 59; 42: 7, 17, 
18, 47; 43: 66, 83; 45: 26, 32; 46: 34, 35; 51: 5, 6, 23; 
52: 7; 53: 42, 57, 58; 55: 31; 56: 1, 2; 70: 42; 72: 24; 
77: 7; 78: 1-5, 17. 
8. Насъбирането при Аллах: 2: 203, 281; 3: 185; 
4: 87; 5: 48, 105, 109; 6: 12, 22, 36, 60, 62, 72, 108, 
128, 164; 7: 29, 57; 8: 24; 9: 94, 105; 10: 23, 27, 30, 
34, 45, 46, 56, 70; 11: 4; 14: 21, 48; 15: 25; 16: 38; 
17: 52, 71, 97; 18: 47, 99; 19: 40, 85, 86, 95; 20: 108, 
111, 124; 21: 35, 93, 104; 22: 7; 23: 16, 60, 100; 24: 
64; 25: 17; 26: 87; 27: 83, 87; 28: 70, 85, 88; 29: 8, 
17, 19, 20, 57; 30: 19, 25, 56; 31: 23; 32: 11; 34: 26, 
40; 35: 18; 36: 22, 32, 51, 53, 83; 37: 19, 22-24; 39: 
7, 31, 68; 40: 16; 41: 19; 42: 15, 29; 43: 14, 85; 45: 
15; 50: 44; 56: 49, 50; 58: 6; 62: 8; 64: 9; 67: 24; 70: 
43; 71: 18; 77: 38; 83: 4-6; 84: 6; 86: 8; 88: 25; 96: 8; 
99: 6; 100: 9. 
9. Мерилото и книгата на делата: 3: 25, 30; 7: 6-9; 
15: 92, 93; 17: 13, 14; 18: 48, 49; 21: 1, 47; 23: 62; 
24: 39; 29: 13; 34: 3; 37: 24; 39: 69; 45: 28; 58: 6, 7, 
18; 69: 18; 71: 13; 81: 8-10, 14; 82: 5; 88: 26; 99: 6-8; 
100: 10; 102: 8. 
10. Групите хора в този Ден: 56: 7, 41-55, 88-95; 
90: 17-20. 
11.Не ще има роднински връзки: 23: 101; 31: 33; 
60: 3. 
12. И телесните органи ще свидетелстват: 24: 
24; 36: 65; 41: 20-23. 
13. Въздаянието за делата: 2: 90, 134, 139, 281, 

286; 3: 25, 30, 115,195; 4: 85, 111, 123; 5: 105; 6: 
70, 132, 164; 7: 147, 180; 9: 82, 95, 105; 10: 30, 41, 
52, 108; 11: 111; 16: 111; 17: 13, 15-17, 84; 21: 94; 
24: 54; 27: 90; 28: 84; 30: 44; 31: 33; 32: 17; 34: 25, 
33; 35: 18; 36: 45; 37: 39; 39: 70;40: 17, 40; 41: 46; 
42: 15; 45: 14, 15, 22, 28; 46: 19; 52: 16, 21; 53: 31, 
39-41; 65: 7; 66: 7; 73: 20; 74: 38; 95: 6, 8; 101: 6-9. 
14. Наградата на земния живот и наградата на 
оитвъдния: 3: 145, 148, 195; 4: 134; 18: 45; 19: 76; 
28: 80; 42: 20. 
15. Наградата за добрите дела: 3: 136, 144, 145; 
5: 85; 6: 84; 9: 121; 10: 4; 12: 88; 16: 31, 96, 97; 18: 
88; 20: 76; 23: 111; 24: 38; 25: 15; 29: 7; 30: 45; 33: 
24; 34: 4, 37; 37: 80, 105, 110, 121, 131; 39: 34, 35; 
46: 14; 76: 12, 22; 77: 44; 78: 36; 98: 8. 
16. Възмездието за лошите дела: 2: 48, 123; 3: 
86, 87; 4: 123; 5: 29; 6: 120, 146; 7: 40, 41, 152; 9: 
26, 95; 10: 13; 17: 98; 18: 106; 20: 127; 21: 29; 34: 
17; 41: 27, 28; 46: 25; 54: 36; 59: 17. 
17. Предимство на отвъдния пред земния 
живот: 3: 14, 15, 185; 6: 32; 10: 23, 24; 13: 26; 18: 7, 
8, 45, 47; 28: 60, 61, 77, 79, 80; 29: 64; 31: 33; 40: 
39; 42: 36; 43: 32-35; 47: 36; 57: 20; 62: 11; 75: 20, 
21; 76: 27; 79: 37-41; 87: 16, 17; 89: 20; 102: 1. 
18. Имотите и децата са изпитание: 8: 28; 64: 15; 
68: 10-14. 

ОСМА ЧАСТ:
НЕВЕДОМОТО

1. Вярата в неведомото: 2: 3, 33; 3: 179; 19: 61; 
21: 49; 35: 18; 36: 11; 39: 7; 50: 33; 67: 12. 
2. Раят: 
а) описанието му: 2: 25; 3: 15, 136, 195, 198; 4: 13, 
57, 122; 5: 12, 85, 119; 9: 72, 89, 100; 10: 9, 10; 13: 
35; 14: 23; 15: 45; 16: 31; 18: 31; 22: 14, 23; 25: 10; 
30: 15; 31: 8, 9; 35: 33-35; 37: 40-61; 38: 49-54; 39: 
20, 73-75; 43: 70-73; 44: 51-57; 47: 12, 14-15; 48: 5, 
17; 50: 31-35; 51: 15; 52: 17-28; 54: 54, 55; 55: 46-
78; 56: 1-40; 57: 12; 58: 22; 61: 12; 64: 9; 65: 11; 66: 
8; 76: 5-22; 83: 22-36; 85: 11; 88: 1-16; 98: 8.б) 
обитателите му: 2: 5, 25, 82; 3: 15, 136, 195, 198; 
4: 13, 57, 122; 5: 12, 65, 85, 119; 7: 42-53; 8: 4; 9: 21, 
72, 89, 100; 10: 26; 11: 23, 108; 13: 20-24; 14: 23; 
15: 25-50; 16: 30-32; 19: 31, 107; 19: 60-65; 21: 
101-103; 22: 15, 23, 24, 56; 23: 8-11; 25: 15, 16, 24; 
26: 90; 29: 58; 30: 15; 31: 8; 32: 19; 36: 55-58; 37: 
40-61; 38: 49-55; 39: 20, 73, 75; 40: 40; 41: 30-32; 
42: 14, 16, 47: 6, 12; 48: 5, 17; 50: 31; 51: 15; 52: 17-
28; 54: 54; 55: 46-78; 56: 10-40; 57: 12; 58: 22; 59: 
20; 61: 12; 64: 9; 65: 11; 66: 8; 68: 17, 34; 70: 35; 
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74: 40; 76: 5-38; 79: 41; 83: 22-36; 85: 11; 88: 1-16; 
98: 8. 
в) имената му: 
1) Отвъдния живот: 2: 102;
2) Градините на Адн: 9: 72; 13: 23; 16: 31; 18: 31; 
18: 61; 20: 76; 35: 33; 38: 50; 40: 8; 61: 12; 98: 8.
3) Градините на Фирдаус: 18: 107
4) Градините на блаженството: 5: 65; 10: 9; 22: 
56; 31: 8; 37: 43; 56: 12; 68: 34. 
5) Градините на вечността: 25: 15.
6) Градините на обителта: 32: 19.
7) Градината на блаженството: 56: 89; 70: 38.
8) Най-прекрасното: 4: 95; 10: 26; 13: 18; 16: 62; 
18: 88; 21: 101; 41: 50; 57: 10; 92: 6, 9.
9) Отвъдният дом: 28: 83.
10) Дома на мира (Дар ас-салям): 6: 127; 10: 25.
11) Дома на вечността: 40: 39.
12) Дома на богобоязливите: 16: 30.
13) Дома на вечното пребиваване: 35: 35.
14) Градините на Рая: 42: 22.
15) Иллиюн: 83: 19.
3. Адът: 
а) описанието му: 2: 24; 3: 106, 131; 4: 56; 7: 38-
41; 9: 35, 81; 14: 16, 17; 15: 43, 44; 17: 60, 97; 18: 
29; 20: 48; 22: 19-22; 25: 11-14; 32: 20; 37: 62, 70; 
38: 55-64; 39: 16, 60, 71, 72; 40: 49, 50, 70-76; 42: 
44, 45; 4: 77; 47: 15; 50: 30; 52: 11-16; 56: 41-56; 66: 
6, 7; 67: 7; 69: 30-37; 70: 15-18; 73: 12, 13; 74: 26-
37; 76: 4; 77: 29-33; 78: 21-30; 88: 4-8; 89: 23; 92: 
14, 17; 101: 11; 102: 6, 7; 104: 1-9. 
б) обитателите му: 2: 7, 24, 39, 81, 126, 127, 174, 
217, 257, 275; 3: 10, 12, 23, 24, 116, 151, 181; 188, 
196, 197; 4: 14, 30, 37, 55, 115, 121, 145, 151, 161; 
5: 29, 33, 37, 72, 86; 6: 27, 128; 7: 18, 32, 39-41, 44, 
50, 179; 8: 16, 36, 37; 9: 17, 34, 35, 49, 63, 68, 73; 
10: 8, 27; 11: 16, 17, 106; 13: 5, 35; 14: 26-30, 50; 15: 
43; 16: 62; 17: 97; 20: 127; 21: 98-100; 22: 103-108; 
24: 57; 25: 11-15; 34, 65, 66; 27: 90; 28: 41; 29: 25, 
68; 31: 24; 32: 20; 33: 8, 64-68; 34: 32; 35: 36, 37; 37: 
60-70; 38: 27, 55-64; 39: 8, 16, 24, 25, 32, 40, 47, 48, 
60, 71; 40: 6, 43, 46-50, 70, 72; 41: 19, 24; 42: 44, 45; 
43: 74-78; 44: 43-50; 45: 34; 46: 20, 34; 47: 12, 15; 
51: 13, 14; 52: 11, 12; 54: 28; 55: 37, 44; 56: 41-56; 
57: 15; 58: 17; 59: 3, 17, 20; 64: 10; 66: 6, 7, 10; 67: 
8-11; 72: 23; 74: 26-37; 76: 4; 78: 21-30; 83: 1, 16, 
17; 84: 11, 12; 90: 20; 98: 6; 101: 11; 104: 1-9; 111: 
1-3. 
в) имената му: 
1) Отвъдния живот: 39: 9. 
2) Колко лош за пребиваване е той: 14: 29; 38: 
60. 

3) Колко лоша участ е той: 2: 126; 3: 126; 8: 16; 9: 
73; 22: 72; 24: 57; 57: 15; 58: 8; 64: 10; 66: 9; 67: 6. 
4) Колко лоша постеля е той: 2: 206; 3: 12, 197; 
13: 18; 38: 56. 
5) Колко лошо е мястото, където ще бъдат 
въведени: 11: 98. 
6) Трошилото: 104: 4, 5. 
7) Дома на гибелта: 14: 28.
8) Вечния дом: 41: 28.
9) Дома на нечестивците: 7: 145. 
10) Пламъците: 4: 10, 55; 22: 4; 25: 11; 31: 21; 33: 
64; 35: 6; 42: 7; 48: 13; 54: 24, 47; 67: 5, 10, 11; 76: 
4; 84: 12. 
11) Изгарящото мъчение: 54: 48; 74: 26, 27, 42. 
12) Лошия завършек: 13: 25; 40: 52. 
13) Огъня: 2: 24. 
14) Бездната: 101: 9.
15) Зокум: 37: 62; 44: 43; 56: 52. 
4. Вечността: 
а) вечността в блаженство: 2: 25, 82; 3: 15, 107, 
136, 198; 4: 13, 57, 122; 5: 85, 119; 7: 42; 9: 22, 72, 
89, 100; 10: 26; 11: 23, 108; 14: 23; 18: 108; 20: 76; 
23: 11; 25: 15, 76; 29: 58; 31: 9; 39: 73; 46: 14; 48: 5; 
57: 12; 58: 22; 64: 9; 65: 11; 98: 8. 
б) вечността в мъчения: 2: 39, 81, 162, 217, 275; 
3: 88, 116; 4: 14, 93, 169; 5: 80; 6: 128; 7: 18; 8: 36; 
9: 17, 63, 68; 10: 27, 52; 11: 107; 13: 5; 16: 29; 20: 
101, 23, 103; 25: 69; 32: 14; 33: 65; 39: 72; 40: 76; 
41: 28; 43: 74; 47: 15; 50: 34; 56: 17; 58: 17; 59: 17; 
64: 10; 72: 23; 76: 19; 98: 6. 
5. Неведомото: 
а) духът: 32: 9; 17: 85; 70: 4; 78: 38; 97: 4. 
б) душата: 3: 145-161; 6: 70; 7: 179; 10: 30-54; 11: 
105; 12:53, 68; 13: 33; 14: 51; 16: 111; 20: 15; 21: 
35; 29: 57; 31: 34; 39: 6; 75: 2; 79: 40; 82: 5; 89: 27; 
91: 7, 10. 
в) сърцето: 6: 110, 113; 11: 120; 14: 37, 43; 16: 78; 
23: 78; 25: 32; 28: 10; 32: 9; 46: 26; 53: 11; 67: 23; 
104: 7
6. Джиновете: 6: 100, 112, 128-130; 7: 38, 179, 
184; 11: 119; 15: 27; 17: 88; 18: 50; 27: 17, 39; 32: 
13; 34: 12-14, 41; 37: 158; 41: 25, 29; 46: 18, 29-32; 
51: 56; 55: 15, 33, 39, 56, 74; 72: 1-19; 112: 6.
7. Сатаната: 
а) поведението му: 2: 102; 4: 117-120; 7: 12-18; 
15: 15-18; 16: 98-100; 17: 28, 53; 18: 50, 51; 19: 68-
72; 25: 29; 26: 62; 35: 6; 37: 7-10; 41: 25; 43: 37-39; 
88: 10; 59: 15, 16; 67: 5.
б) враждебността му към хората: 2: 168, 169, 
268; 4: 119-121; 5: 91, 92; 7: 27; 14: 22; 43: 36. 
в) нашепванията му: 2: 34, 36, 168, 208, 268; 4: 
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38, 60, 76, 117-120; 5: 90, 91; 6: 43, 112, 121, 143; 
7: 11-23, 27, 200-102; 8: 48; 12: 5; 15: 30-42; 16: 63, 
98-100; 17: 53, 61-65; 18: 50, 51; 20: 116, 120; 22: 
52, 53; 23: 97; 24: 21; 25: 29; 26: 221-223; 28: 15; 
29: 38; 34: 10, 21; 35: 6; 36: 60-62; 38: 73-82; 41: 36; 
43: 62; 47: 25; 58: 10, 19; 59: 16, 17; 114: 1-6. 
г) следването на сатаната: 2: 168, 169, 268; 4: 5, 
91, 92; 119-121; 7: 27; 14: 22; 43: 36. 
8. Магията: 2: 102,103; 7: 116; 10: 77, 81; 20: 69,71, 
73; 113: 4. 
9. Съдбата и участта: 3: 145, 154; 6: 2, 35, 57, 96; 
7: 34; 9: 51; 10: 3, 49, 99, 100; 11: 6; 13: 39; 15: 4, 5, 
21; 17: 58; 23: 43; 25: 2; 27: 74, 45; 34: 3; 35: 11; 44: 
4; 54: 51-53; 57: 22; 59: 3; 64: 11; 65: 3, 12; 71: 4; 72: 
25-28. 

ТРЕТИ РАЗДЕЛ:
КОРАНЪТ

1. Четенето му: 
а) повелята да бъде четен: 2: 121; 3: 101, 113; 7: 
204; 8: 2, 31; 16: 98; 17: 45, 46, 107; 19: 58, 73; 22: 
72; 25: 73; 27: 92; 29: 45; 31: 7; 35: 29; 37: 3, 73; 4: 
20; 84: 21; 96: 1, 3. 
б) да се търси убежище при Аллах, когато бъде 
четен Коранът: 16: 98.
в) повелята да се слуша, когато бива четен: 7: 
203; 46: 29.
2. Описанието му и задължителната вяра в 
него: 2: 3, 99, 121, 136, 174, 176, 213; 4: 47, 82, 
105, 113, 116, 174; 5: 15, 16, 48, 49, 67, 68; 6: 19, 
50, 66, 155-157; 7: 2, 3, 52, 170, 203, 204; 10: 108; 
11: 47; 12: 102, 104; 13: 1, 30, 31, 37; 14: 52; 15: 9; 
16: 43, 44, 64, 89; 17: 9; 20: 99, 100; 21: 50; 25: 1, 
33; 26: 2, 192, 210; 27: 1, 92, 93; 28: 51-53, 85; 29: 
45; 30: 85; 31: 2; 34: 6; 38: 29; 39: 55; 40: 2-4, 41, 42, 
44, 52; 42: 3, 7, 17, 52; 43: 3, 4, 43; 44: 3, 58; 45: 2; 
46: 2, 12, 29-31; 47: 2, 24; 54: 17, 22, 32, 40; 56: 77-
80; 59: 21; 64: 8; 65: 10, 11; 68: 52; 69: 40-43, 48, 50, 
51; 72: 1, 2; 73: 4, 20; 74: 54, 55; 75: 16-19; 76: 23; 
80: 11-16; 81: 19, 25, 27; 85: 21, 22; 96: 1; 98: 2, 3. 
3. Истинността му и потвърждението от него 
на предходните писания: 2: 2-5, 23, 38, 39, 89, 
91, 97, 105, 106, 151, 185; 3: 3, 4, 7, 23, 78, 138, 
164; 4: 82; 5: 68; 6: 7, 25-28, 90-92, 114-117, 155-
157; 7: 2-5, 203, 204; 9: 124-127; 10: 1, 37-39, 57, 
58; 11: 1, 13; 12: 1, 2, 111; 13: 1, 37-39; 14: 1, 2; 15: 
1, 87; 16: 101-103; 17: 9, 41, 45, 46, 82, 88, 89, 105-
109; 18: 1-5, 27, 54; 19: 64, 97; 20: 2-5, 113, 114; 21: 
5-8, 10-15; 22: 16; 24: 1, 34; 25; 4-6, 30-32; 26: 1, 2, 
192-199, 201-212; 27: 1-3, 6, 76-79; 28: 2, 3, 48-51, 
86; 29: 47-50; 31: 6, 7; 32: 2; 35: 29-32; 37: 167-170; 
38: 1-14, 87, 88; 39: 1-3, 23, 27, 28, 40, 41; 41: 2-5, 

27, 30, 40-44, 52-54; 42: 17; 43: 2-4, 44; 44: 2-5, 58, 
59; 45: 2, 20; 46: 2, 4, 7-12, 29, 31; 52: 33, 34; 53: 
2-18; 54: 17; 56: 75-87; 59: 21, 68: 44, 45, 51, 52; 69: 
38-52; 72: 1, 2; 73: 1-4, 20; 74: 1-28; 54-56; 75: 16-
20; 76: 23; 80: 11-16; 81: 19-29; 84: 21; 85: 21, 22; 
86: 13-14; 87: 18, 19; 97: 1-5. 
4. Убеждаване на отрицателите: 2: 23, 24, 91, 92, 
94, 95; 3: 70, 71, 79, 80, 86, 93, 98, 99, 183; 5: 18, 
43, 59; 6: 8, 9, 148-150, 156, 157; 7: 172; 10: 16-18, 
31-35, 38, 68; 11: 13, 14; 13: 16; 16: 35, 103; 17: 42, 
49-51; 19: 66, 67; 20: 133; 21: 22; 23: 71, 91; 26: 
197; 28: 44-50; 29: 58, 61; 39: 55-59; 43: 33-43, 52, 
87; 62: 6-8. 
5. Той не е поезия: 36: 69; 37: 36; 69: 40, 41. 
6. Тълкуванията и изопачаванията в тях: 2: 75, 
79; 3: 7, 78; 4: 46; 5: 13, 41; 12: 6; 15: 91; 18: 27. 
7. Променяне на кораничните знамения от 
недоброжелатели: 5: 78, 105; 6: 140; 7: 152; 9: 37; 
10: 15, 74; 13: 41; 16: 101; 33: 62; 35: 43.
8. Ясни и неясни знамения: 3: 7; 11: 1. 
9. Отменяне на знамения: 2: 106; 16: 101. 
10. Примерите: 
а) Аллах дава примери на хората: 14: 25;25: 33; 
39: 27. 
б) не се свени да им дава примери: 2: 26; 33: 
53.
в) да не се сторват подобия на Алах: 16: 74.
11. Откровението на Корана в Нощта на 
могъществото: 2: 185; 44: 3-5; 97: 1-5. 
12. Изоставянето на Корана: 25: 30; 43: 88, 89. 
13. Задължително е да се отсъжда според него: 
5: 44, 45, 47, 50. 

ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ:
НАУКИ И ИЗКУСТВА

1. Заслугите на науката и учените: 3: 7, 18; 4: 83; 
11: 24; 13: 16; 29: 43; 35: 19, 28; 39: 9; 58: 11.
2. Порицание на невежеството и невежите: 7: 
199; 11: 46; 16: 119; 25: 63. 
3. Подбуждане към задълбочаване в религията: 
9: 122; 16: 43; 21: 7. 
4. Подбуждане към размисъл и прибягване до 
разума: 2: 44, 73, 171, 242, 269; 3: 7, 190; 5: 58, 
103; 8: 22; 12: 111; 13: 4, 19-24; 14: 52; 15: 75; 20: 
128; 22: 46; 30: 24; 38: 29, 43; 39: 9, 18; 45: 5; 59: 
14.
5. Подбуждане към разпространение на 
знанието, което не бива да се скрива: 2: 146, 
159, 174;
3: 187; 4: 37, 44; 7: 169. 
6. Воденето на спор без необходимите знания: 
22: 3, 8; 31: 20. 
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7. Астрономия: 2: 29, 189; 10: 5; 15: 16, 17; 17: 12; 
21: 33; 23: 17; 36: 37-40; 37: 6-8; 67: 5; 79: 27, 28; 
86: 1-3, 11.
8. Небесните тела: 15: 16-18; 26: 210-212; 37: 6-
10; 67: 5; 72: 8, 9. 
9. Календарът: 
а) месеците: 9: 36. 
б) свещените месеци: 2: 194, 217; 5: 2, 97; 9: 36. 
в) знайните месеци: 2: 197. 
г) месец Рамадан: 2: 185. 
д) денят при Аллах: 22: 47. 32: 5; 70: 4. 
10. Красноречието: 6: 112; 55: 1-4. 
11. Поезията и поетите: 21: 5; 26: 221-227; 36: 69; 
37: 35, 36; 52: 30; 69: 41. 
12. Зравето: 7: 31. 
13. Истини и факти, потвърдени от научните 
открития: 
1) Призив към хората да изследват научните 
истини: 10: 101; 22: 46; 30: 50; 67: 3-4; 96: 1-5. 
2) Водаа и началото на живота: 3: 59; 18: 51; 29: 
19-20; 30: 19; 40: 64. 
3) Човекът и сътворяването му: 2: 28, 30, 36, 
213; 3: 154; 4: 1, 28, 56; 6: 98; 7: 126; 11: 7; 15: 26; 
16: 4, 70, 78; 17: 70; 18: 37, 51; 22: 5; 23: 12-14; 24: 
45; 29: 19; 30: 11, 19-21, 54; 32: 7-9; 35: 11, 36; 73: 
77; 39: 6; 40: 12, 43, 57, 67-68; 53: 45-46; 49: 13; 70: 
19-21; 71: 17-18; 75: 36-39; 76: 2; 77: 20-22; 78: 8; 
80: 17-19; 86: 5-7. 
4) Истини за съществуването: 2: 29, 255; 7: 185; 
10: 101; 12: 105; 17: 70, 85; 18: 109; 21: 30; 29: 19-
20; 35: 27-28; 36: 40; 40: 81-85; 51: 21; 54: 49. 
5) Вятърът: 2: 164, 266; 3: 177; 7: 57; 10: 22; 14: 
18;15: 22; 17: 68-69; 18: 45; 21: 81; 22: 31; 24: 43; 
25: 48; 27: 63; 30: 46-51; 32: 27; 33: 9; 34: 12; 35: 9; 
42: 33; 45: 5; 24: 25; 51: 41-42; 54: 19-20; 69: 6-7. 
6) Облаците: 2: 164; 7: 57; 13: 12; 24: 40, 43; 27: 
88; 30: 48; 35: 9; 52: 44; 56: 68-69. 
7) Дъждът: 7: 57; 13: 17; 16: 10; 21: 30; 22: 63; 23: 
18; 24: 53; 27: 58; 31: 34; 36: 12; 39: 21; 42: 28; 43: 
11; 50: 9; 55: 19; 57: 20. 
8) Движението на земята: 10: 24; 25: 62; 27: 88; 
28: 71-72; 36: 37, 40; 37: 5; 70: 40. 
9) Слоевете на земята (геология): 13: 3; 15: 19; 
16: 15; 81; 20: 53, 105-107; 21: 30-31; 26: 63; 27: 
61, 88; 29: 40; 34: 2, 9; 35: 27; 50: 7, 44; 99: 1-2. 
10) Намеква се за съществуването на земното 
притегляне: 13: 2; 22: 65; 30: 25; 31: 10; 35: 41. 
11) Денят и нощта: 22: 61; 31: 29; 35: 13; 36: 37, 
40; 57: 6. 
12) Планините: 7: 73; 11: 43; 15: 19, 82; 16: 15; 18: 

47; 19: 90; 20: 105-107; 21: 31, 79; 22: 18; 26: 149-
152; 27: 61; 31: 10; 33: 72; 34: 10; 35: 27; 38: 18, 19; 
41: 10; 52: 10; 56: 5-6; 69: 14; 70: 9; 73: 14; 77: 10, 
27; 78: 7, 20; 79: 32; 81: 3; 88: 19; 101: 5. 
13) Морето: 2: 50, 164; 5: 96; 6: 59, 63, 97; 7: 138, 
163; 10: 22, 90; 14: 32; 16: 14; 17: 66-67, 70; 18: 61-
63, 79, 109; 20: 77; 22: 65; 24: 40; 26: 63; 25: 27, 53, 
61-63; 30: 41; 31: 27, 31: 27, 31; 35: 12; 42: 32-34; 
44: 24; 45: 12; 52: 6; 55: 19-20, 24; 81: 6; 82: 3. 
14) Растенията: 10: 24; 13: 3, 35; 15: 19; 20: 53; 22: 
5; 26: 7; 27: 60; 50: 7-8, 10. 
15) Земеделието: 6: 99, 141; 13: 4; 16: 10-11, 67; 
22: 5; 23: 18-20; 32: 27; 80: 24-32. 
16) Животни и насекоми: 4: 119; 5: 3; 6: 38, 95, 
142; 16: 5-8, 68-69, 79-80; 21: 30; 22: 28, 73; 23: 
21-22; 24: 45; 27: 16-19; 29: 41; 36: 71-73; 40: 79-
80; 43: 12-13; 67: 19; 88: 17. 
17) Езикът на животните: 6: 38; 27: 18-24. 
18) Събирането на костите: 75: 3-4.
19) Т. нар. „еволюция”: 2: 20-29, 259; 71: 14; 75: 
37-40; 86: 5-7.
20) Намеква се за двойствеността на материята: 
20: 53; 51: 49; 55: 52. 
21) Намеква се, че материята не изчезва: 6: 59; 
20: 55; 50: 3-4. 
22) Намеква се за съществуването на 
електромагните запис: 17: 13-14, 36; 36: 65; 41: 
20-21; 43: 80; 45: 29; 75: 13. 
23) Намеква се за съществуването на звукови 
вибрации: 23: 41; 29: 37, 40; 30: 25; 36: 28-29, 49, 
53; 50: 41, 42; 54: 31. 
24) Намеква се за космическите полети: 17: 1; 
53: 13-14. 
25) Гледане на образи и картини от дистанция 
(подобие на телевизия): 41: 53; 50: 22. 
26) Подобие на ракети: 84: 19. 
27) Намек за съществуването на химията: 17: 
50; 18: 96-97. 
28) Споменаване на атома: 4: 40; 10: 61; 99: 7-8. 
29) Нещо подобно на взривове: 44: 10-11; 77: 8-
10; 89: 21. 
30) Скоростта на светлината: 7: 143; 9: 26; 17: 1; 
56: 85. 
31) Въздушната обвивка: 21: 104; 36: 37; 51: 7, 
47; 53: 1; 71: 15; 72: 8; 86: 1-4, 11. 
32) Въздушното налягане: 6: 125; 74: 17. 
33) Космическите завоевания: 6: 35, 125; 10: 
101; 15: 14-15; 41: 53; 55: 33-35. 
ПЕТИ РАЗДЕЛ: 
ДЕЛАТА
1. Призив за действия: 2: 146; 4: 104; 6: 135; 9: 
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117; 17: 19; 20: 42; 39: 39; 53: 39, 40; 67: 15; 76: 22; 
92: 4. 
2. Да се работи според възможностите: 2: 233, 
286; 4: 84; 6: 152; 7: 42; 23: 62; 65: 7. 
3. Отговорността: 
а) човек отговаря за делата си: 2: 134, 139, 141, 
281; 3: 25, 30, 115, 195; 4: 84, 110, 122; 6: 132, 164; 
9: 106; 10: 30, 41, 52; 11: 112; 16: 11; 17: 13; 21: 94; 
24: 54; 30: 44; 36: 54; 37: 39; 39: 70; 40: 17,40; 41: 
46; 42: 15; 45: 13, 21, 27, 28; 46: 19; 52: 15, 16, 21; 
53: 31, 39; 66: 7; 73: 10, 15; 74: 38; 99: 7, 8; 101: 6-
9. 
 б) не се търси отговорност за чужди дела: 6: 
164; 10: 41; 24: 54; 31: 33;34: 25; 36: 54; 37: 39; 42: 
15; 53: 39. 
4. Въздаянието: 
а) въздаянието за делата: 6: 114; 5: 33; 6: 120, 
146, 160; 7: 170, 180 ; 8: 50, 51; 9: 22; 12: 22; 20: 15; 
24: 38; 35: 30; 39: 34, 35; 41: 8, 27; 42: 20, 23, 26; 
53: 31. 
б) въздаянието за лоша постъпка е равностойна 
на нея: 2: 194; 6: 140; 10: 27; 1`6: 126; 22: 60; 27: 
90; 28: 84; 40: 40; 42: 40. 
5. Благочестивите дела: 
а) призив да се вършат благочестиви дела: 2: 
25, 44, 82, 128, 114, 158, 277; 3: 57, 108; 4: 34, 40, 
57, 112, 114, 122, 124, 173; 5: 9, 48, 93; 6: 70; 7: 42; 
10: 4, 9; 11: 11, 23; 13: 22, 23, 29; 14: 23; 16: 97; 17: 
9; 18: 2, 30, 46, 103, 107; 19: 76, 96; 20: 75, 112; 21: 
94; 22: 14, 23, 41, 50, 56; 24: 55; 26: 227; 28: 84; 29: 
7, 9, 58; 30: 15, 45; 31: 8; 32: ; 33: ;34: 4; 35: 7, 32, 39; 
38: 24, 28; 40: 58; 41: 8; 42: 22, 23, 26; 45: 21; 30; 
47: 2, 12; 48: 29; 65: 11; 84: 25; 85: 11; 95: 6; 98: 7; 
103: 1, 3. 
б) надпревара при извършването на добри 
дела: 2: 110, 148; 3: 114, 133; 5: 48; 9: 100; 21: 90; 
23: 56, 61; 35: 32; 56: 10-15. 
в) следване на правия път в делата: 3: 139, 140, 
146, 147, 152; 4: 81; 8: 11, 12, 45; 10: 2, 89; 11: 112; 
14: 27; 16: 102; 17: 74; 18: 13; 19: 31; 20: 32; 33: 70; 
41: 6, 30, 31, 32; 42: 15; 46: 13, 14; 47: 7, 35; 81: 
28. 
г) умереността в действията: 17: 29, 110; 25: 67; 
31: 32; 35: 32. 
д) радушие: 4: 28, 8: 63; 17: 53; 26: 130, 131; 30: 
21; 33: 48. 
е) изричане на най-добрите думи: 2: 83, 263; 17: 
53; 41: 33; 17: 53; 19: 42, 48; 23: 96; 24: 27, 28, 58, 
59, 61 62; 25: 63; 41: 34, 35; 52: 26, 27; 58: 11. 
ж) съответствие между думите и делата: 2: 44; 
3: 188; 61: 2. 

з) добро отношение: 2: 83, 112, 177, 195; 3: 134, 
148; 4: 125, 128; 5: 85, 93; 7: 56; 9: 100, 120; 10: 26; 
11: 115; 12, 22; 16: 30, 90, 128; 17: 7; 18: 30; 22: 37; 
28: 77; 29: 69; 31: 3, 4, 5, 22; 37: 80, 105, 110; 39: 
10, 34; 46: 12; 53: 31; 55: 60; 58: 9; 77: 44. 
и) сътрудничество с другите хора: 5: 2; 8: 74; 9: 
71. 
к) скромност: 15: 88; 17: 37; 24: 30; 25: 63; 16: 
125; 31: 18, 19. 
л) богобоязън: 2: 2-5, 103, 177, 197, 203, 212, 
237; 3: 15-17, 76, 102, 120, 123, 125, 130, 133-136, 
138, 179, 186, 198, 200; 4: 1, 128-131; 5: 2, 4. 
м) дела, които водят към праведността: 2: 177, 
189; 3: 92; 76: 5-22. 
н) дела, които водят към спасението: 2: 2-6, 197, 
212; 3: 15-17, 76, 120, 125, 130,133-136, 179, 198, 
200; 5: 9, 38, 103; 6: 155; 7: 25, 34, 137, 155; 8: 29; 
12: 109; 15: 45-48; 16: 30-32; 19: 63, 72, 86; 20: 
132; 21: 48; 24: 52; 25: 15, 16; 26: 90; 28: 73; 33: 70; 
38: 39-54; 39: 10, 20, 33-35, 61, 73, 74; 44: 51-57; 
47: 15, 36; 49: 13; 50: 31-35; 51: 15-19; 52: 17-20; 
54: 54; 57: 1-5, 28, 65; 65: 34; 71: 3; 77: 41-44; 78: 
31-36; 82: 13; 83: 18-28; 92: 4-6, 17-21. 
о) Послушание пред Аллах, Неговия Пратеник 
и дарените с власт: 3: 32, 132; 4: 59, 64, 68, 69, 80; 
5: 95; 8: 1, 20, 48; 9: 71; 24: 52, 54, 56; 33: 36, 71; 47: 
33; 48: 17; 49: 14; 59: 7; 60: 12; 64: 12; 16. 
6. Лошите дела: 
А. Греховните дела: 2: 206, 219; 3: 178; 4: 48, 111, 
112; 5: 2, 3, 62; 6: 120; 7: 33; 32: 17; 45: 7; 49: 12; 53: 
32; 58: 8, 9; 83: 12. 
Б. Извършване на грях: 2: 81, 209, 286; 3: 11, 16, 
31, 135, 147, 193; 4: 31; 5: 49; 6: 6, 120; 7: 100; 8: 
52, 54; 14: 10; 17: 17; 25: 58; 28: 78; 33: 71; 39: 53; 
40: 2, 3, 21, 55; 42: 37; 46: 31; 48: 15; 53: 32; 57: 28; 
61: 12; 71: 4; 85: 10. 
В. Забранени дела: 
1) ядене на свинско и на мърша, пиене на кръв: 
2: 173; 5: 4; 6: 121, 145; 16: 115. 
2) пиене на вино и напиване: 2: 219; 5: 90, 91; 47: 
15. 
3) прелюбодейство и поквара: 2: 268; 3: 135; 4: 
15, 16, 19, 25; 6: 151; 7: 28, 33; 16: 90; 17: 32; 24: 3, 
19, 21, 33; 33: 30; 42: 37; 53: 32; 60: 12. 
4) забранен брак: 4: 22-25; 5: 5; 33: 50. 
5) встъпване в брак със съдружаващи: 2: 221.
6) полови контакти при менструален цикъл: 2: 
222; 223.
7) хомосексуални контакти: 4: 16; 7: 80-82. 
8) обладаване на жените по нестандартен 
начин: 2: 223. 
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9) при имотите: 
- да не се поглъщат чужди имоти чрез измама: 
2: 188; 4: 2, 29, 30, 161; 5: 42, 62; 9: 34. 
- измами при меренето и претеглянето: 83: 1-
3.
- лихварството: 2: 275-279; 3: 130; 4: 161; 30: 39. 
- кражбите: 5: 38, 39; 60: 12. 
- трупането на злато и сребро: 9: 34, 35; 70: 15-
18. 
- хазартните игри: 2: 219; 4: 29; 5: 90, •••
10) при думите: 
- позволяване и забраняване: 16: 116, 117. 
- хулене: 4: 148; 49: 12; 104: 1. 
- скриване на свидетелство: 2: 140, 142, 283; 5: 
106; 6: 33. 
- клетви за неподчинение: 2: 224, 225; 5: 89; 68: 
10. 
- клеветничество: 23: 97; 49: 11; 104: 1, 2. 
- тайният разговор за извършване на грях: 2: 
104; 58: 8. 
 11) убийство и сражаване: 
- сражаване в Свещената джамия и в свещените 
месеци: 2: 191, 194, 217; 5: 2, 97; 9: 36, 37. 
- убиване на деца: 6: 137, 140, 151; 17: 31; 60: 
12. 
- убийство на човек: 2: 178; 4: 1, 29, 89-93; 5: 32, 
45; 6: 140, 151; 8: 5; 17: 31, 33; 25: 68; 60: 12. 
- езическият обичай да бъдат заравяни живи 
момиченца: 16: 58, 59; 43: 17; 81: 8, 9. 
- самоубийство: 2: 195; 4: 29, 30.
12) гнет: 7: 33; 10: 23; 13: 25; 16: 90; 42: 39. 
13) несправедливост: 2: 229; 5: 39; 6: 82; 20: 111; 
51: 59. 
14) служене на кумири: 5: 3, 90, 91. 
15) възпротивяване на Аллах: 2: 117; 5: 33; 8: 12-
14; 9: 63; 33: 57, 58; 42: 16; 47: 32; 58: 5, 6, 20; 59: 
2-4.
16) заплаха към сеещите развала: 2: 11; 26, 27, 
99, 204-206; 3: 63; 82, 110; 5: 36, 39, 52; 67, 84; 6: 
49; 7: 39, 40, 55, 84; 9: 24; 10: 33; 28: 77, 83; 30: 12, 
13, 55; 59: 19. 
17)греховете на хората са причината за поява 
на поквара по земята: 30: 41. 
Г. Грешката в действията: 33: 5. 
Д. Пропадането на делата: 2: 217, 264, 266; 3: 21, 
22, 55, 55, 53; 6: 88; 7: 147; 9: 17, 69; 11: 15, 16; 18: 
103-105; 33: 18, 19; 39: 65; 47: 1, 3, 8, 9, 28, 32; 49: 
2. 
Е. Успехът в делата: 6: 135; 14: 24; 15: 24; 39: 39, 
40. 
Ж. Облекчаване на делата: 2: 185; 12: 110; 65: 7; 

94: 5, 6.
З. Отчаянието: 11: 9; 12: 87; 13: 31; 15: 55, 56; 17: 
83; 29: 23; 30: 36; 39: 53; 41: 49; 60: 13. 
И. Традициите в делата: 2: 170; 5: 104; 7: 28; 26: 
74, 136-139; 31: 21; 34: 43; 37: 69, 70; 43: 22-25. 
К. Избавлението и щастието: 2: 5, 189; 3: 104, 
130, 200; 5: 35, 90, 100; 6: 21, 135; 7: 8, 69, 77; 12: 
23; 16: 116; 20: 69; 22: 77; 23; 1, 102, 117; 24: 31, 
51; 28: 37, 67, 83; 30: 38; 31: 5; 58: 22; 59: 9; 62: 10; 
64: 16; 87: 14; 91: 9. 

ШЕСТИ РАЗДЕЛ
ПРИЗОВАВАНЕТО КЪМ АЛЛАХ
1. Неговата задължителност: 
1) за всеки мюсюлманин: 3: 21, 104, 110, 114; 4: 
114; 5: 63, 78, 79; 6: 69; 7: 157, 165, 199; 9: 67, 71, 
112; 11: 116; 16: 90; 19: 55; 20: 41, 77; 24: 21; 31: 
17; 51: 55; 87: 9. 
2) заплаха към онези, които съкращават 
призива към Аллах: 2: 174; 3: 187; 16: 45; 33: 26.
3) мисията на пратениците на Аллах: 4: 79; 5: 92; 
6: 48, 66, 104, 107, 159; 10: 47; 15: 39; 16: 82; 17: 
54; 18: 57; 22: 49; 24: 54; 27: 80-81, 92; 29: 18; 40: 
77, 78; 42: 4-7, 48; 43: 40, 45; 5: 45; 64: 12; 72: 23; 
80: 3, 4; 88: 21, 22. 
2. Мъдростта на призоваването към Аллах:
1) задължително е да се следва мъдростта: 2: 
151, 164, 231, 269; 4: 113; 16: 125; 17: 39; 33: 34; 
43: 63; 54: 5. 
2) призив на езика на съответния народ, за да 
бъде той разбираем за тях: 14: 4; 41: 44. 
3) водене на спор по най-хубавия начин: 16: 
125; 17: 53; 18: 54. 
4) отблъскване на злината с добрина: 23: 96; 28: 
54; 41: 34. 
5) даване на примери: 2: 26; 39: 27; 14: 25; 25: 
33. 
6) забранява се подбуждането към вражда: 6: 
108.
3. Границите на призоваването към Аллах: 
1) няма принуда в религията: 2: 256; 10: 99; 18: 
29; 22: 78. 
2) да не се прекалява в религията: 4: 171; 5: 77. 
3) угнетяването по причина на религиозните 
убеждения е недопустима несправедливост: 2: 
114; 3: 186, 195; 4: 97; 16: 41, 42; 22: 39-40, 58, 59; 
85: 1-10; 96: 9-19.
4) да няма фанатизъм. Фанатизмът е 
отличителна черта на неверниците: 3: 73. 
5) суровост към сражаващите се неверници: 2: 
193, 4: 89; 5: 33, 34, 51; 8: 55-57; 9: 5, 23, 29, 73,
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 123; 47: 4, 8; 58: 22; 60: 1, 2, 13; 66: 9. 
6) снизходителност към онези, които искат 
мир: 2: 62, 82, 109, 256; 3: 20, 64, 73, 113, 114, 
199; 4: 162; 4: 69; 6: 52, 53, 69, 108; 7: 87; 10: 98, 
100; 20: 130; 22: 67-69; 29: 46; 33: 48; 39: 3; 42: 15; 
45: 14; 73: 10; 109: 1-6. 

СЕДМИ РАЗДЕЛ: 
СВЕЩЕНАТА БОРБА ДЖИХАД

1. Свещената борба според исляма
1) Призив към Свещената борба: 2:190, 194, 
216, 218, 244, 246, 253; 3: 146, 154; 4:71, 77, 102; 
5:35, 54; 8:15, 16, 39, 40, 57, 66; 9: 13, 16, 20, 24, 
29, 38, 41, 73, 111, 120, 123; 16: 110; 22:39, 40, 58, 
78; 33: 25; 47:4, 20, 31, 35; 48: 18, 27; 57:10; 59: 2, 
14; 60:1.
2) Забранява се агресивността: 2: 190; 5: 2.
3) Ислямът не обявява друга война освен 
Свещената по пътя на Аллах – за за отблъскване 
на агресия или за унищожаване на угнетители: 
8: 39.
4) Склонност към мир: 8: 61.
5) На отношение се отговаря със сходно 
отношение: 2: 194.
6) Подготовка на войски: 8:60.
2. Военни указания:
1) организиране на Свещената борба и 
законите й: 4: 71, 92; 5: 33, 34; 8: 15, 18, 58, 61, 67, 
68.
2) специфични предписания:
а) молитвите по време на война: 4: 101-103.
б) слепите, куците и болните: 9: 91; 48: 17.
в) сражаването през свещените месеци: 2: 194, 
217; 5: 97, 9: 36, 37.
г) сражаването при Свещената джамия: 2: 191; 
29: 67.
д) кое е по-тежко от убийството: 2: 191, 217; 25: 
39; 29: 10.
3) помиряването във война: 49: 9-10.
3. Военните тайни: 
а) те трябва да се пазят: 4: 83.
б) предаването на съобщения: 4: 83; 33: 60, 62; 
49: 6.
4. Резултатите от войната:
1) Победата е от Аллах: 2: 249; 3: 13, 110, 111, 
121, 128, 160; 8: 10, 19, 42, 45, 62; 9: 25, 26.
2) Победата е съюзник на угнетените: 22: 39, 
60.
3) Поражението: 3: 139, 141, 165, 175, 195, 197.
4) Придобивките по време на война: 8: 1, 41, 69; 

48: 19, 21; 59: 6, 10; 60: 11.
5) Причини за победа:
а) подкрепление от Аллах: 3: 124, 125; 8: 9, 12, 
27, 41; 33: 9; 16: 33; 48: 4, 7; 71: 12; 74: 31.
б) благосклонност: 8: 5-12; 9: 25, 27.
5. Пленници и роби: 
1) Кога се взимат пленници: 8: 67, 68.
2) Откупването на пленниците преди да станат 
роби: 8: 70, 71; 47: 4.
3) Стъпки за ликвидиране на робството: 
а) човечно отношение към робите: 4: 25, 36.
б) задължително е да се сключва договор за 
освобождаване на робите и те да бъдат 
финансово подпомагани, за да се освободят от 
робството: 24: 33.
в) държавата е длъжна да финансира 
освобождаването на робите: 9: 60.
г) освобождаването на робите: 2: 177; 4: 91,92; 5 
:89; 9: 60; 24: 33; 58: 3; 90: 12-13.
6. Загиналите мъченици за вярата: 
1) животът им при Аллах: 2:154; 3:169, 171.
2) положението им и какво е приготвил Аллах 
за тях: 3: 157, 158, 174, 195; 4: 68, 73; 9: 112; 22:58, 
59; 47: 4,6.
7. Битките: 
1) Битката при Ухуд: 3:121, 128, 152, 171.
2) Битката при Хамра ал-Асад: 3:172, 175.
3) Битката при Бадр: 8: 5, 19, 41, 45, 49, 50, 67.
4) Битката при Хунайн: 9: 26, 28
5) Битката при Табук: 9: 42, 60, 62, 98, 118, 119.
6) Битка с юдейското племе Бану Курайза: 33:9, 
27.
7) Битката при ал-Худайбия: 48:1, 28.
8) Битката с юдейското племе Бану ан-Надир: 
59: 2-6.
9) Завладяването на Мека: 110: 1-3.
8. Надвиването с търпение: 3: 200.
9. Отмъщението: 16: 126.
10. Средства за водене на Свещената борба: 
а) желязо: 57:25
б) коне: 3:14; 8:60; 16:8; 17:64; 59:6
11. Преселването: 
1) Неговата задължителност: 4:89, 97, 100; 8:72; 
16:110; 29:56
2) Наградата за преселниците: 2:218; 3:195; 
8:72, 75; 9:20, 100, 117; 16: 41
3) Преселението на Пророка: 9: 40.
4) Помагащите (ансарите) 9:117; 59: 9.
ОСМИ РАЗДЕЛ: 
ЧОВЕКЪТ И СОЦИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Човекът: 
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1) Сътворяването му: 4: 1; 6: 2, 98; 15: 26, 33; 22: 
5; 23: 12, 14; 30: 20, 21, 54; 32: 7, 9; 35: 11; 39: 6; 41: 
21; 42: 11; 53: 45; 71: 14; 75: 37, 38; 76: 2; 77: 20; 
80: 18, 19; 82: 7, 8; 86: 5, 6; 95: 4, 5; 96: 2.
2) Неговото състояние и черти: 4: 28; 14: 34; 18: 
54; 17: 11, 13, 83, 100; 21: 37; 22: 66; 33: 72; 36: 77; 
41: 49, 51; 42: 48; 43: 15; 70: 19; 75: 5, 6, 14, 36; 76: 
1; 80: 17, 24; 90: 4; 96: 6, 7; 100: 6, 8; 103: 2.
3) Честта, която Аллах му е оказал: 2: 28, 33, 
213; 4: 1, 28; 6: 48; 7: 29, 30, 189; 10: 19; 16: 4, 18, 
65, 67, 78, 81; 17: 12, 67, 70, 83; 18: 54; 20: 116; 22: 
5, 11; 27: 62; 30: 36, 41, 54; 31: 20, 29; 32: 7, 9; 35: 
11, 15, 27, 28; 36: 77; 38: 72, 75; 39: 6, 49; 40: 64, 
67; 42: 48; 45: 12; 49: 13; 70: 19, 21; 76: 1, 3; 78: 8; 
79: 27, 33; 86: 5, 10; 89: 15, 16; 90: 10, 95: 4, 6.; 17: 
70; 89: 15.
4) Животните са му подчинени: 6: 142; 16: 5, 8, 
66, 69, 80; 22: 28; 23: 21, 22; 36: 71-73; 43: 12, 13.
5) Състоянието на повечето хора: 2: 243; 6: 116; 
7: 187; 10: 55, 60; 11: 17; 12: 21, 103, 106; 13: 1; 16: 
38; 26: 8, 67, 103, 121, 139, 158, 174, 190; 27: 73; 
28: 13; 30: 6, 30; 34: 28; 40: 57, 61; 45: 26.
6) Тревогата му в беда и забравяне на 
признателността към Всевишния при 
доволство: 10: 12, 21, 23; 11: 9; 16: 53, 54; 17: 67, 
83; 29: 65; 30: 33, 36; 31: 32; 39: 8, 49; 41: 49; 42: 
48; 70: 20, 21; 89: 15, 16.
7) Дълголетието му го прави слаб и безпомощен: 
16: 70; 22: 5; 30: 54; 35: 11; 95: 5.
8) Носенето на отговорността: 33: 72.
9) Какво таи в сърцето си: 7: 43; 10: 57; 13: 28; 23: 
78; 32: 9; 33: 4.
10) Някой служи на Аллах с колебание: 22: 11.
2. Жените: 
1) жената: 2: 221, 223, 228, 234; 235, 240, 282; 4: 
25, 32, 34, 36, 127-129; 7: 189; 12: 33; 16: 57-59; 
23: 6; 24: 31-33, 60; 33: 4, 50-52, 55, 59; 35: 11; 43: 
16, 17; 58: 1, 2; 66: 10-12; 70: 30. 
2) покривалото: 24: 30, 31, 60; 33: 53, 55, 59.
3. Мъжете: 2: 30, 31, 33, 223, 228, 282; 4: 32, 34, 
128, 129; 7: 189; 13: 23; 15: 28; 24: 31; 38: 71.
4. Мъжете и жените: 3: 195; 4: 1, 32, 98, 99, 124; 6: 
98; 9: 72; 10: 19; 13: 23; 16: 97; 20: 123; 22: 5, 11; 
23: 12-14; 33: 72; 36: 55, 56, 77; 39: 6, 49; 40: 40, 64, 
67; 42: 48; 43: 70; 47: 19; 48: 6; 49: 13; 57: 18; 64: 
14; 70: 19; 75: 39; 89: 15, 16; 95: 4. 
5. Семейството: 
1) Създаването му: 13: 38; 25: 54; 64: 14.
2) Бракът: 2: 102, 187, 197, 221, 223, 228, 235; 4: 3, 
4, 19, 25, 27; 5: 5; 7: 189, 190; 24: 3, 26, 32, 33; 30: 
21; 33: 37; 60: 10, 12.

3) Неженените: 4: 25; 24: 33.
4) На кого е позволено да се жени и на кого е 
забранено: 4: 22-24; 5: 6; 33: 50.
5) Бракът на съдружаващи и бракът със 
съдружаващи: 2: 221
6) Встъпване в брак с несемейните, робите и 
робините: 24: 32.
7) Които нямат средства да встъпят в брак, да 
се въздържат: 24: 33.
8) Сватбеният дар за жената: 2: 235; 4: 20, 21, 24; 
5: 5; 60: 10, 11
9) Многоженството и условията за него: 4: 3.
10) Бременността и кърменето: 2: 233; 31: 14; 
46: 15; 65: 6
11) Децата: 2: 233; 3: 10;6: 140: 151; 8: 28; 17: 31; 
34: 37; 42: 50; 52: 21; 57: 20; 60: 12; 63: 9; 64: 14-15; 
65: 6.
12) Убиването на деца: 6: 137, 140, 151; 17: 31; 
60: 12.
13) Езическият обичай да бъдат заравяни живи 
момиченца: 16: 58; 43: 17; 81: 8.
14) Предимството на мъжете пред жените: 4: 
34.
15) Непокорството: 4: 34, 128.
16) Отсъждане преди развод: 4: 35.
17) Разводът: 
а) задължителни условия преди развод: 4: 34; 
65: 1, 2.
б) предписания, които произтичат от развода: 
2: 228, 230, 231, 232, 236, 237, 241, 242; 33: 49; 65: 
4, 7.
в) броят на разводите: 2: 229.
18) За онези, които напускат съпругите си „ти 
за мен си като майчиния ми гръб (т. нар. зихар): 
33: 4; 58: 1-4.
19) Далите клетва да не бъдат с жените си: 2: 
226, 227.
20) Прокълнатите: 24: 6-9, 13.
21) Срокът за овдовелите жени: 2: 235.
22) Сгодяването с жените по време на срока 
им на изчакване: 2: 235.
23) Наследството на жената, чийто съпруг е 
починал: 4: 12.
24) Създаването на затруднение за жените: 4: 
19.
25) Принуждаване на робите към телесна 
близост с господарите им: 24: 33.
26) Правата на родителите: 2: 83, 215; 4: 36; 6: 
151; 17: 23-25; 29: 8; 31: 14, 15; 46: 15-18.
27) Някои съпруги и деца са врагове на 
вярващите: 64: 14.
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28) Искането на разрешение да се влиза в 
помещения: 24: 27.
6. Осиновяваването: 
а) то се отхвърля: 33: 4, 5, 40.
б) бракът с жена, с която се е развел осиновен: 
33: 37.
7. Роднински връзки: 2: 83, 177, 215; 4: 1, 8, 36; 8: 
41, 75; 9: 113; 13: 25; 16: 90; 17: 26; 24: 22; 30: 38; 
33: 6; 42: 23;47: 22; 58: 22; 59: 7; 60: 3; 70: 24, 25; 
90: 15. 
8. Сираците: 2: 83, 177, 215, 220;4: 2, 3, 6, 8, 10, 
36, 127; 6: 152; 8: 41; 17: 34; 59: 7; 76: 8; 89: 17; 90: 
15; 93: 6, 9; 107: 2.
9. Робите и пленниците (Вж. седми раздел).
10. Обществото: 
1) Поздравът и гостоприемството: 4: 86, 6: 54; 
10: 10; 13: 24; 14: 23; 15: 46, 52; 16: 32; 19: 15, 33, 
47, 62; 20: 47, 24: 27, 29, 58, 61; 25: 63, 75; 28: 55; 
33: 44; 43: 89.
2) Добрите обноски: 2: 189; 4: 69, 140; 6: 52, 70; 
18: 28; 24: 27-29, 58-62; 33: 53; 58: 9, 11, 12; 80: 
1-10.
3) Отношението към съседите, другарите и 
подвластните ни: 4: 36.
4) Пътникът: 2: 177, 215; 4: 36; 8: 41; 9: 60; 17: 26; 
30: 38; 59: 7.
5) Сътрудничеството: 5: 2; 8: 72, 74.
6) Братството: 2: 83; 3: 103; 4: 25; 5: 32; 9: 11; 15: 
47; 49: 10, 13.
7) Групата: 2: 43; 4: 71; 37: 1.
8) Помиряването на хората: 2: 224; 4: 114, 128, 
129; 8: 1; 49: 9, 10.
9) Единението и следването на правия път: 3: 
103, 105; 6: 154; 8: 46; 30: 31, 32.
10) Приятелството: 3: 28, 118; 4: 33, 144; 5: 51, 
56-58, 9: 71; 33: 6; 60: 1, 7-9.
11) Сляпото подражание: 2: 170; 5: 104; 7: 27; 26: 
74, 137; 31: 21; 34: 43; 37: 69; 43: 22-25.
12) Обичащите да бъдат хвалени за нещо, което 
не са сторили: 3: 188.
13) Извинение, опрощение и потискане на 
гнева: 2: 109, 237; 3: 159; 4: 149; 5: 13, 48; 15: 85; 
16: 126; 24: 22; 25: 63; 42: 37, 40, 43; 45: 14; 64: 
14.
14) Промяна в положението на народа: 8: 54; 
13: 11; 16: 112.
11. Обществата: 
1) Различие между хората: 2: 113, 176, 213, 253; 
3: 19, 55, 105; 4: 157; 5: 48; 6: 164; 8: 42; 10: 19, 93; 
16: 39, 64, 92; 19: 37; 22: 69; 27: 76; 32: 25; 39: 3, 
46; 42: 10; 43: 63, 65.

2) Народи и племена: 5: 51; 22: 34, 67; 49: 13.
3) Кои сред тях имат предимство: 4: 95, 96; 5: 48; 
6: 123, 129, 165; 16: 75, 76; 17: 21; 33: 66, 68; 34: 
31, 35; 49: 13.
4) Отребено им е да бъдат наследници на 
земята: 6: 165; 7: 68, 73; 10: 14, 73; 27: 62; 35: 39; 
43: 32.
5) Създадени са от един човек: 4: 1; 6: 98; 7: 189; 
22: 5; 23: 12-14; 30: 20, 21, 54; 32: 7-9; 35: 11; 39: 6; 
40: 67; 42: 11; 53: 45, 46; 71: 15; 75: 36, 39; 76: 2; 
77: 20, 23; 80: 18, 19; 82: 7, 8; 86: 5-7; 95: 4, 5; 96: 
2.
6) Бедуините: 9: 9, 97-100, 120; 48: 11, 12, 15, 16; 
49: 14, 17.
7) Народи, племена и групи: 2: 253; 3: 7, 19, 20, 
73, 78, 105; 4: 89, 90, 150, 151; 5: 48; 6: 112, 113, 
159; 15: 89, 93; 22: 34, 67; 23: 53, 61; 30: 22, 32; 42: 
13, 14; 49: 13; 98: 4.

ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ:
НРАВСТВЕНОСТТА

1. Похвални черти: 
1) Добро поведение: 3: 104; 4: 86; 17: 53; 19: 42-
48; 23: 96; 24: 27, 28, 58, 59; 41: 34, 35; 51: 26, 27; 
58: 11.
2) Отблъскване на лошата постъпка с добра: 
13: 22, 23; 23: 96; 25: 63;28: 54; 41: 34, 35.
3) Извършване на добри дела: 2: 44, 83, 112, 
117, 148, 195; 3: 115, 134, 148; 4: 125, 128; 5: 85, 
93; 7: 58; 10: 26; 16: 30, 90, 128; 20: 112; 23: 96; 28: 
54; 41: 34, 35, 46; 98: 7, 8. 9: 100, 120; 11: 115; 12: 
22; 17: 7; 18: 30; 22: 37; 28: 77; 29: 69; 31: 3-5, 22; 
37: 80, 105, 110; 39: 10, 34; 46: 12; 53: 31; 55: 60; 
58: 9; 77: 44.
4) Надпревара в извършването на добри дела: 
2: 110, 148; 3: 114, 133; 5: 48; 9: 100; 21: 90; 23: 56, 
61; 35: 32; 56: 10.
5) Мъдростта: 2: 129, 151, 231, 251, 269; 3: 48, 
164; 4: 113; 16: 125; 17: 39; 33: 34; 43: 63; 54: 5.
6) Помирение между хората: 4: 114; 49: 9, 10.
7) Честност: 2: 177; 3: 17; 5: 119; 9: 119; 33: 8, 23, 
24, 35; 39: 33; 47: 21; 49: 15.
8) Изричане на най-добрите думи: 2: 83, 263; 17: 
53; 41: 33.
9) Радушие: 4: 28; 8: 63; 26: 131; 30: 21; 33: 48.
10) Следване на правия път: 3: 139, 140, 146, 
147, 152; 4: 81; 8: 11, 12, 45; 10: 2, 89; 11: 112; 14: 
27; 16: 102; 17: 74; 18: 13; 19: 31; 20: 32; 33: 70, 71; 
41: 6, 30, 32; 42: 15; 46: 13, 14; 47: 7, 35; 81: 28.
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11) Да се прощава и извинява: 2: 237, 263; 3: 
133, 134; 4: 149; 5: 13; 15: 85; 16: 126; 24: 22; 42: 
36, 37, 40, 43; 43: 89; 56: 26; 64: 14.
12) Дух на миротворство: 6: 127; 8: 61; 10: 9, 10; 
13: 24; 19: 62; 21: 102; 25: 63; 33: 44; 39: 73; 56: 
26.
13) Милосърдие: 48: 29; 90: 17; 103: 3.
14) Гостоприемство: 2: 177, 215; 9: 6, 60; 11: 69, 
78; 12: 59; 69: 34; 74: 44; 76: 8, 9; 89: 18; 90: 14-
16.
15) Целомъдрие: 2: 273; 4: 6, 25; 5: 5; 13: 1, 5, 7, 
30; 70: 29, 31, 35.
16) Предпазване на погледа и на интимните 
места: 23: 5, 7; 24: 30, 31; 33: 35; 70: 29.
17) Да се страни от празнословието: 23: 3; 25: 
72; 28: 55.
18) Умереност в походката и тихо говорене: 31: 
19.
19) Спокойствие: 13: 28; 48: 4, 18, 26.
20) Умереност в делата: 17: 29, 110; 25: 67; 31: 
32; 35: 32.
21) Благодарност за добрините: 2: 40, 47, 122, 
231; 3: 103; 5: 7, 11, 20; 7: 69, 74; 8: 26; 33: 9; 35: 3; 
43: 13; 93: 11.
22) Тъпрение: 2: 45, 153, 155, 177, 214, 249; 3: 17, 
120, 125, 139, 146, 186, 200; 4: 25; 6: 34; 7: 126; 8: 
46, 65, 66; 10: 109; 11: 11, 49, 115; 13: 22, 24; 16: 
42, 96, 110, 126, 127; 18: 28; 20: 130; 21: 83, 85; 22: 
35; 23: 111; 25: 75, 76; 28: 54, 80; 29: 58, 59; 30: 60; 
31: 17; 38: 44; 39: 10; 40: 55, 77; 41: 35; 42: 43; 46: 
35; 47: 31; 50: 39; 52: 48; 68: 48; 70: 5; 73: 10; 74: 7; 
76: 24; 90: 17; 103: 3.
23) Потискане на гнева: 3: 134; 16: 126; 42: 37.
24) Справедливост: 7: 29; 60: 8.
25) Скромност: 15: 88; 17: 37; 24: 30; 25: 63; 26: 
215; 31: 18, 19.
26) Изпълняване на обещанията: 2: 26, 27, 40, 
80, 100, 177; 3: 76, 77; 5: 1, 7, 12; 6: 152; 8: 42; 9: 4, 
7, 12; 13: 20, 25; 16: 91, 92, 94, 95; 17: 34; 23: 8; 33: 
7, 15, 23; 70: 32.
27) Чистота: 22: 29; 74: 4.
2. Порицавани черти: 
1) Лоши нрави: 4: 123; 5: 100; 6: 135; 10: 27; 30: 
10.
2) Следване на онова, което не знаеш: 17: 36.
3) Любопитство: 49: 12; 5: 101.
4) Развала: 2: 27; 4: 30; 6: 135; 45: 19; 49: 11.
5) Гордост и самохвалство: 4: 36, 49; 31: 18; 57: 
23. 
6) Високомерие: 2: 34; 4: 36, 172, 173; 7: 13, 36, 
40, 133, 146, 206; 16: 23, 29; 17: 37; 25: 21, 63; 28: 

83; 31: 18; 32: 15; 38: 74, 75; 39: 59, 60, 72; 40: 35, 
60, 76; 46: 20; 57: 23.
7) Самозаблуда: 3: 185; 4: 120; 6: 70, 130; 7: 51; 
17: 64; 31: 33; 35: 5; 45: 35; 57: 14, 20; 67: 20; 82: 
6.
8) Враждуване: 2: 188; 3: 152; 4: 29, 59; 8: 43, 46.
9) Противоречие между думите и делата: 2: 44; 
61: 2.
10) Открито изричане на лоши думи: 4: 148.
11) Следване на страстите: 3: 14.
12) Лъжа: 2: 10; 6: 24; 9: 77; 16: 105; 22: 30; 39: 3; 
61: 2, 3.
13) Лоши догадки: 3: 154; 6: 116, 128; 10: 36, 60, 
66; 49: 12; 53: 28.
14) Шпиониране: 17: 36; 49: 12.
15) Подслушване: 5: 41; 15: 18.
16) Злословие: 49: 12; 104: 1.
17) Сплетничество: 5: 41; 9: 47; 68: 11.
18) Измама: 4: 20, 112, 156; 24: 4, 16, 19, 23, 25; 
33: 58; 49: 6.
19) Подстрекателство: 23: 97; 68: 11; 104: 1-9.
20) Разпространение на лъжливи сведения: 7: 
86; 33: 60, 62.
21) Празнословие: 2: 225; 5: 89; 23: 3; 25: 72; 28: 
55.
22) Забавления: 5: 57, 58; 6: 32, 70; 7: 51; 21: 17; 
29: 64; 35: 5; 47: 36; 57: 20; 62: 11.
23) Присмехулство: 2: 14, 15, 67, 212; 4: 140; 5: 
57, 58; 6: 5, 10; 9: 64, 65; 79; 11: 8, 38; 13: 32; 15: 11, 
95; 16: 34; 18: 56, 106; 21: 36, 41; 26: 6; 30: 10; 31: 
6; 36: 30; 37: 12, 14; 39: 48, 56; 40: 83; 45: 9, 33, 35; 
46: 26; 49: 11.
24) Оскърбителни прозвища: 49: 11
25) Съчиняване на лъжи за Аллах и Неговия 
Пратеник: 3: 94; 4: 50; 5: 103; 6: 21; 93, 112, 137, 
140, 144; 7: 37, 72; 10: 59, 60, 69; 11: 13, 18, 35; 16: 
56, 105, 116; 18: 15; 20: 61; 21: 5; 25: 4; 24: 13; 32: 
3; 34: 8; 42: 24; 46: 8, 28; 61: 7.
26) Прогласяване на злото: 4: 148; 24: 19.
27) Гняв: 3: 134; 9: 15; 42: 37.
28) Скръб по пропуснатото: 3: 153; 57: 23.
29) Страхливост: 3: 156, 158; 4: 72, 73; 8: 15, 16; 9: 
44, 49, 56, 57.
30) Скъперничесво: 3: 180; 4: 37, 128; 9: 34, 35, 
76; 17: 29, 100; 25: 67; 53: 32; 57: 23, 24; 59: 9; 64: 
16; 70: 18; 92: 8-11; 104: 1-4.
31) Натякване и обиждане при даване на 
милостиня: 2: 262, 264; 74: 6.
32) Алчност: 2: 168; 4: 32; 15: 88; 20: 131.
33) Прекомерност: 3: 147; 4: 6; 5: 32; 6: 141; 7: 31, 
81; 10:12, 83; 20: 127; 
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21: 9; 25: 67; 26: 151; 36: 19; 39: 53; 40: 28, 34, 43; 
43: 5; 44: 31.
34) Прахосничество: 6: 141; 17: 26, 27, 29; 25: 
67.
35) Подчинение пред прекаляващите : 26: 151.
36) Угнетяване: 7: 33; 10: 23; 13: 25; 16: 90; 26: 
227; 42: 42.
37) Сеене на поквара: 2: 11, 12, 27, 30, 60, 205; 5: 
32, 33, 64; 7: 56, 74, 85, 86, 103, 142; 8: 73; 10: 81, 
91; 11: 85, 116; 12: 73; 13: 25; 16: 88; 26: 152, 183; 
27: 14, 37; 38: 77; 29: 36; 30: 41; 47: 22; 89: 12.
38) Предателство: 3: 161; 4: 105-109; 8: 27, 58, 71; 
12: 52; 16: 92-94; 22: 38.
39) Неизпълнение а обещанието: 2: 27; 3: 77; 8: 
56; 9: 1; 13: 25; 16: 95.
40) Разобличавае: 4: 148.
41) Измамничество: 83: 1-3.
42) Лукавство: 3: 54; 6: 123; 124; 7: 99; 8: 30; 10: 
21; 13: 33, 42; 14: 46; 16: 26, 45, 46, 47; 27: 50, 51; 
34: 33; 35: 10, 43; 71: 22.
43) Показност: 2: 264; 4: 38, 142; 8: 47; 107: 6.
44) Омраза и ненавист: 2: 109; 4: 54; 5: 8; 7: 43; 
48: 15; 50: 24; 59: 10; 108: 3; 111: 1-5.
45) Възпиране на доброто: 50: 25; 68: 12; 70: 21; 
107: 7.
46) Нехайство: 6: 131; 7: 136, 146, 172, 179, 205; 
10: 7, 92; 16: 108; 19: 39; 21: 1, 97; 30: 7; 36: 6; 46: 
5; 50: 22.
47) Жестокост: 2: 74; 5: 13; 6: 43; 22: 53; 39: 22; 57: 
16
48) Разпътство: 4: 15, 16; 6: 151; 82: 14.
49) Нечестивост: 2: 26, 59; 3: 82; 5: 3, 25, 26, 47, 
49, 59, 108; 6: 49, 121; 7: 162, 165; 9: 24, 53, 67, 80, 
84, 96; 17: 16; 18: 50; 24: 4, 55; 29: 34; 32: 18, 20; 
46: 20; 59: 5, 19; 61: 5; 63: 6.
50) Разврат: 4: 24, 25; 5: 5.
51) Отрицание: 8: 55; 10: 12, 22, 23; 11: 9, 10; 16: 
53, 55; 17: 67, 83; 29: 66; 30: 33, 34, 51; 31: 32; 39: 
7, 8, 49-51; 41: 49-50.
52) Скверности: 6: 151; 7: 28, 33; 16: 90.

ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ: 
ПАРИЧНИ ОТНОШЕНИЯ
1. Имотите: 2: 155, 188, 279; 3: 186; 4: 24; 8: 28; 9: 
24, 41, 69, 103, 111; 10: 88; 11: 87; 17: 6, 64; 18: 34, 
39, 46; 23: 55; 34: 35, 37; 47: 36; 48: 11; 57: 20; 61: 
11; 63: 9; 64: 15; 69: 28; 71: 12, 21; 89: 20; 90: 6; 92: 
18.
2. Притежаването им: 2: 107, 251, 258; 3: 26, 189; 
5: 17, 18, 40, 120; 6: 73; 7: 158; 8: 1; 41; 9: 111, 116; 
10: 55, 66; 17: 111; 24: 42; 25: 2, 26; 40: 16, 29; 42: 

49; 43: 85; 45: 27; 48: 14; 57: 2, 5; 64: 1; 67: 1; 85: 
9.
3. Придобиването им: 2: 198, 275; 4: 29; 9: 111; 
24: 37; 35: 29; 61: 10, 11; 62: 10, 11; 83: 3.
4. Изразходването им: 2: 3, 177, 195, 215, 219, 
254, 261, 267, 270, 274; 3: 92, 117, 134; 4: 34, 38, 
39, 95; 5: 64; 8: 3, 36, 60, 72; 9: 20, 34, 44, 53, 54, 88, 
91, 92, 98, 99; 13: 22; 14: 31; 16: 75; 22: 35; 24: 33; 
25: 67; 26: 88; 32: 16; 34: 39; 35: 29; 36: 47; 42: 38; 
47: 38; 51: 19; 57: 7, 10; 59: 8; 60: 10, 11; 63: 7, 10; 
64: 16; 65: 7; 70: 24
5. Богатството: 
 1) Богатите: 3: 10, 181; 8: 36; 24: 22; 73: 11; 80: 5.
 2) Стремежът към богатство: 2: 20, 202; 9: 74; 
16: 71; 18: 46; 74: 6; 89: 20
 3) Живеещите в разкош: 9: 85; 11: 116; 17: 16; 
34: 34, 37; 43: 23, 24; 55: 45.
 4) Изпитанието чрез имота: 8: 28; 17: 83; 28: 76, 
82; 42: 27; 57: 20; 64: 15; 71: 21; 92: 8-11; 96: 6, 7; 
102: 1-8; 104: 1-4.
6. Бедните: 2: 83, 155, 156, 177, 271, 273; 4: 8, 36; 
6: 52; 9: 91; 11: 29-31; 17: 28-31; 18: 28; 22: 28, 36; 
24: 22; 26: 114; 30: 38; 35: 15; 47: 38, 51: 19; 70: 25; 
80: 1-12; 93: 10.
7. Подаянието: 2: 196, 263, 264-271, 276, 280; 4: 
114; 5: 45; 9: 60, 79, 103, 104; 12: 88; 33: 35; 58: 12, 
13.
8. Правата на роднините, сираците, клетниците 
и пътниците: 2: 177; 8: 41; 9: 60; 17: 26.
9. Имотите на хората: 2: 188; 4: 161; 9: 34; 30: 39.
10. Поверереният имот: 2: 178, 283; 3: 75, 76; 4: 
58; 8: 27; 23: 8; 33: 72, 73; 70: 32, 35.
11. Договорите: 2: 282.
12. Разменните отношения: 2: 275; 24: 37.
13. Мерките и теглилките: 3: 75; 6: 152; 7: 85; 11: 
85; 17: 35; 26: 181, 183; 42: 17; 55: 7-9; 83: 1-5.
14. Имотите на сираците: 4: 2, 6, 10; 6: 152; 17: 
34.
15. Имотите на жените: 4: 4, 7, 11, 19, 32.
16. Имотите на несъзнаващите: 4: 5
17. Имотите на неверниците : 3: 10, 116; 8: 36; 9: 
55, 81, 85; 18: 34; 58: 17; 68: 14-16; 74: 12; 92: 11; 
104: 2, 3; 111: 2.
18. Кражбата: 5: 38; 60: 12.
19. Лихварството: 2: 275, 276, 278-280; 3: 130; 
30: 39.
20. Игрите на късмет: 2: 219; 5: 90-91.
21. Даване на заем: 2: 245, 280, 282, 283; 4: 11, 
12; 9: 60; 57: 11, 18; 64: 17; 73: 20.
22. Засвидетелстване при финансови и имотни 
отношения: 2: 282, 283.
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23. Съдружието: 24: 61; 38: 21-24.
24. Налозите: 6: 141; 8: 41; 9: 29; 58: 13.
25. Завещанието: 
1) то е задължително: 2: 180.
2) предупреждение да не се подменя 
завещанието: 2: 181.
3) да не се проявява прекомерност: 4: 11-13.
26. Наследството: 4: 6-13, 19, 33, 127, 176; 8: 72, 
75; 89: 19. 

ЕДИНАЙСЕТИ РАЗДЕЛ: 
ПРАВНО-ЮРИДИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

1. Законодателни и конституционни 
отношения: 
 1) Възлагане на задължения: 3: 23, 28; 4: 84; 6: 
152; 7: 42; 23: 62; 65: 7.
2) Лична отговорност: 5: 105; 6: 104, 164; 17: 15, 
36; 27: 74, 75; 29: 6; 34: 25, 33, 42; 39: 7.
 3) Лошо деяние за лошо деяние: 2: 194; 6: 160; 
16: 126; 22: 60; 27: 90; 28: 84; 40: 40; 42: 40.
 4) Унищожаване на народи заради греховете 
им: 17: 16; 34: 34.
 5) Единствената вяра на народите: 19: 36; 21: 
92; 23: 52.
 6) Истината: 2: 42, 147; 3: 60, 71; 6: 57; 8: 7, 8; 9: 
29, 40, 48; 10: 32, 35, 36, 82; 11: 17; 13: 17; 17: 81; 
21: 18; 22: 62; 28: 75; 31: 30; 33: 53; 34: 48, 49; 42: 
24; 47: 3; 53: 28; 61: 9; 103: 3.
 7) Истината унищожава лъжата: 17: 81; 21: 18.
2. Юридически предписания: 
1) Общи предписания: 
а) пълнолетието: 4: 6; 24: 58, 59.
б) позволеното: 2: 168, 172; 5: 5, 6, 90, 91, 96; 7: 
31; 16: 114; 23: 51.
в) изпълняване на обещанието, 
договореностите и клетвите: 2: 27, 40, 100, 177; 
3: 76; 5: 1, 7; 6: 152; 13: 20, 25; 16: 91, 92, 94, 95; 17: 
34; 23: 8; 70: 32.
г) големите грехове: 4: 31; 42: 37; 53: 32.
2) Въздаянието: 
а) възмездието касас: 2: 178, 179, 194; 4: 92; 5: 
45; 16: 126; 22: 60; 42: 40.
б) възмездието за лошата постъпка: 5: 45; 10: 
27; 28: 84; 40: 40; 42: 40.
в) изкуплението за лов през свещените месеци: 
5: 95.
г) въздаянието за неверниците: 2: 191.
д) възмездието за убиеца: 4: 92, 93; 5: 32, 45; 17: 
33.

е) възмездието за онези, които набедят 
съпругите си: 24: 6-10
3) Наказанията: 
а) за прелюбодейство: 24: 2.
б) за прелюбодейство с робиня: 4: 25.
в) за кражба: 5: 38-39.
г) за набеждаване на невинен: 24: 4, 5.
д) за воюване: 5: 33.
4) Прогонване: 2: 84, 85; 4: 66; 5: 33; 8: 30; 9: 13; 
22: 40; 60: 8, 9.
5) Оправдаване: 
а) изключение: 4: 98, 99; 5: 3; 16: 106.
б) опрощаване: 2: 178; 5: 45.
в) облекчаване: 2: 185, 196; 4: 43, 102; 5: 6; 9: 92, 
93; 24: 60, 61; 73: 20.
г) принудителност: 2: 173; 6: 119, 145; 16: 115; 
27: 62.
д) изкупление: 2: 184, 271; 4: 31, 92; 5: 89, 95; 29: 
7; 39: 35; 58: 34; 64: 9; 66: 2.
3. Съдебен ред: 
1) справедливост: 2: 282; 3: 21; 4: 3, 58, 135; 5: 8, 
42, 95; 6: 70, 152; 7: 29; 10: 4, 47; 16: 76, 90; 33: 5; 
42: 15; 49: 9, 60: 8.
2) справедливо отсъждане: 2: 286; 4: 58, 59, 135; 
5: 8, 42, 48, 49; 6: 152; 7: 29; 16: 90, 126; 22: 60; 35: 
18; 39: 9, 46; 42: 15, 17; 46: 19; 39: 9; 53: 39, 40; 57: 
25; 65: 7.
3) проверка на сведенията: 49: 6
4) догадката не замества истината: 6: 116; 10: 
36.
5) Свидетелство: 
а) то трябва да отговаря на истината: 2: 181, 
282, 283; 4: 135; 5: 8, 70: 33-35.
б) скриване на свидетелството: 2: 283; 70: 33.
в) лъжесвидетелство: 22: 30; 25: 72.
6) отсъждането: 2: 113, 213; 3: 23, 26, 55; 4: 58, 
105, 141; 5: 1, 42, 44-49; 7: 87; 10: 35, 109; 13: 41; 
16: 124; 21: 112; 22: 56, 69; 24: 48, 51; 37: 154; 38: 
26; 39: 3, 46; 40: 48; 68: 36, 39.
ДВАНАЙСЕТИ РАЗДЕЛ: 
ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
1. Властта е на Аллах, Той я дава на когото 
пожелае: 2: 247; 3: 26; 4: 59, 83.
2. Властаимащите: 
1) Задължително е послушанието пред тях: 4: 
59; 64: 16.
2) Задължително е те да закрилят подчинените 
си: 15: 88; 26: 215.
3. Съвещаването: 3: 159; 42: 38.
4. Сключването на мир: 2: 208; 8: 61; 47: 35.
5. Заговорите: 35: 10; 58: 9.

662



ТРИНАЙСЕТИ РАЗДЕЛ: 
ТЪРГОВИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ

1. Търговията: 
1) разрешаването й: 2: 198; 4: 29; 62: 10, 11.
2) сделките: 2: 282.
3) даването на залог: 2: 283.
4) дълговете: 2: 282-283.
2. Земеделието: 6: 141; 13: 4; 16: 10, 11; 32: 27, 42; 
20: 56, 63-66
3. Ловът: 5: 1, 94-96.
4. Занаятите: 57: 25.

ЧЕТИРИНАЙСЕТИ РАЗДЕЛ:
РАЗКАЗИ И ПРЕДАНИЯ

1. Да се ходи по земята и да се види какъв е 
краят на предците: 3: 137, 191; 6: 6, 11; 10: 24, 
101; 12: 109; 13: 3; 16: 36, 48; 21: 30; 22: 46; 27: 14, 
69; 29: 20; 30: 8-10, 21, 142; 32: 27; 35: 44; 39: 42; 
40: 21, 22, 82-84; 47: 10.
2. Историческите поуки от сведенията за 
селищата: 3: 13; 6: 6, 42-45; 7: 4, 5, 94-102; 8: 52-
54; 9: 69-70; 10: 13; 11: 100-102; 14: 9-17; 15: 10, 
11; 16: 26, 63; 17: 17; 18: 32-43; 60; 19: 74, 98; 20: 
128; 21: 11-15, 95; 22: 45, 48; 23: 42-44; 24: 34; 25: 
38-40; 28: 58; 29: 38-40; 32: 26; 34: 45; 36: 13-21; 
37: 71-73; 38: 3; 39: 25-26; 40: 5; 41: 13; 43: 6-8; 44: 
37; 46: 27, 28; 47: 13; 50: 36; 53: 50-54; 54: 4, 5, 51; 
64: 5; 65: 8-9; 67: 18; 68: 17-33; 69: 5.
3. Двамата сина на Адам (Хабил и Кабил): 5: 27-
31.
4. Нух: 
1) Народът на Нух: 7: 69; 9: 70; 11: 89; 14: 9; 22: 
42; 25: 37; 26: 105; 38: 12; 40: 5, 31; 50: 12; 51: 46; 
53: 52; 54: 9.
2) Потопът: 6: 6; 7: 133; 29: 14.
3) Жената на Нух: 66: 10.
5. Народът на Тубба: 44: 37; 50: 14.
6. Лукман и мъдростта му: 31: 12, 13, 16, 19.
7. Ибрахим: 
1) Народът на Ибрахим: 3: 33; 4: 54; 9: 70; 22: 43.
2) Сара: 11: 71; 51: 29.
8. Обитателите на ар-Рас: 25: 38; 50: 12.
9. Обитателите на Селището: 36: 13.
10. Обитателите на Пекерата: 18: 9-29.
11. Обитателите на ар-Раким: 18: 9.
12. Умъртвеният от Аллах за сто години: 2: 259.
13. Излезлите от домовете си, бягайки от 
смъртта: 2: 259.
14. Ад (народът на Худ): 7: 56, 72, 9: 70; 11: 50-60, 

89; 14: 9; 22: 42; 25: 38, 39; 26: 123-140; 29: 38; 38: 
12; 40: 31; 41: 13-16; 46: 21-26; 50: 13; 51: 41, 42, 
53; 69: 4-8; 89: 6-8.
15. Самуд (народът на Салих): 7: 73; 9: 70; 11: 61, 
68, 89; 14: 9; 15: 80; 17: 59; 22: 42; 25: 38; 26: 141; 
27: 45; 29: 38; 38: 13; 40: 31; 41: 13, 17; 50: 12; 51: 
43; 53: 51; 54: 23; 69: 4, 5; 85: 18; 89: 9; 91: 11.
16. Народът на Лут: 
1) родът на Лут (братята на Лут): 7: 80, 81; 11: 70, 
74, 89; 15: 59, 61; 22: 43; 26: 160; 27: 56; 38: 13; 54: 
33, 34.
2 ) жената на Лут: 7: 83; 11: 81; 15: 60; 27: 57; 29: 
32, 33; 66: 10.
3) сринатите селища: 9: 70; 69: 9
17. Зу-л-Карнайн: 18: 83-98.
18. Яджудж и Маджудж: 18: 94; 21: 96
19. Якуб: 12: 6; 19: 6.
20. Родовете: 2: 136, 140; 3: 84; 4: 163; 7: 160.
21. Жената на господаря: 12: 21, 30, 51.
22. Жителите на Мадян (народът на Шуайб): 7: 
85; 9: 70; 11: 84, 95; 15: 78; 20: 40;22: 44; 23: 45; 26: 
176; 28: 22; 29: 36; 38: 13; 50: 14.
23. Двете дъщери на Шуайб: 28: 23-27.
24. Фараонът: 
1) Народът на Фараона: 2: 49, 50; 3: 11; 7: 30, 109, 
127, 141; 8: 52; 14: 6; 26: 11; 28: 8; 40: 28, 45, 46; 
44: 17; 54: 41.
2) Фараонът: 2: 49, 50; 3: 11; 7: 103, 113, 123-141; 
8: 52, 54; 10: 75-90; 11: 97; 14: 6; 17: 101-104; 20: 
24, 43-79; 23: 46; 26: 11-53; 27: 12; 28: 3-38; 29: 39; 
38: 12; 40: 23-46; 43: 46-51; 44: 17-31; 50: 13; 51: 
38-40; 54: 41, 42; 66: 11; 69: 9; 73: 15, 16; 79: 17; 85: 
18; 89: 10.
3) Жената на Фараона (Асия): 28: 9; 66: 11.
25. Муса
1) Майката на Муса: 28: 7, 10.
2) Народът на Муса: 2: 248; 4: 47; 7: 148, 159; 26: 
61; 28: 76.
3) Саркофагът: 2: 248.
4) Жената на Муса: 28: 23-30.
5) Обитателите на Кораба: 29: 15.
6) Харун: 2: 248.
26. Карун: 28: 76-83; 29: 39, 40; 40: 24
27. Саба: 
1) Балкис (царицата на Саба): 27: 23.
2) Народът на Саба: 27: 22-44; 34: 15-19.
28. Имран: 
1) Родът на Имран: 3: 33.
2) жената на Имран: 3: 35; 19: 28
3) Мариам, дъщерята на Имран: 3: 33-37, 42-47; 
4: 156; 19: 16-34; 21: 91; 66: 12.
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29. Учениците на Иса (апостолите): 3: 52; 5: 111, 
112; 61: 14.
30. Хората, изкопали ямата: 85: 1-8.
31. Владетелите на слона: 105: 1-4.
32. Абу Лахаб и жена му: 111: 1-5.
33. Ромеите: 30: 2-5.

ПЕТНАЙСЕТИ РАЗДЕЛ
РЕЛИГИИТЕ

1. Имащите Писание (юдеите и християните): 
1) Връзката с тях: 2: 105, 109; 3: 64, 65, 69-72, 75, 
98, 99, 110, 113, 119; 4: 123, 153, 159, 171; 5: 15, 
19, 59, 65, 68, 77; 29: 46; 33: 26; 57: 29; 59: 2, 11; 
98: 1, 6.
2) Завистта им към вярващите: 2: 109; 3: 69; 4: 
54.
3) Задължителна е търпимостта към тях с 
изключние на онези, които водят битки: 2: 62, 
109, 139, 256; 3: 20, 64, 73, 113, 114, 199; 4: 162; 5: 
44-48, 69; 6: 52, 53, 68, 69, 108; 7: 87; 10: 99, 100; 
20: 130; 22: 67-69; 25: 63; 29: 46; 31: 15; 33: 48; 39: 
3; 42: 15; 45: 14; 46: 13, 14; 56: 13, 14; 73: 10; 109: 
1-6.
4) И сред тях има вярващи: 3: 113, 114, 115, 199; 
4: 159, 162; 7: 159; 17: 107, 109; 28: 52-55; 29: 47; 
32: 24; 57: 27.
2. Израилтяните (Бану Исраил): 
1) Повелите на Аллах към тях: 2: 40-48, 63, 122; 
7: 161; 14: 6; 20: 80.
2) Благодеянията на Аллах към тях: 2: 40-58, 63, 
64, 122, 123; 5: 20; 7: 137, 141, 160; 10: 93; 14: 6; 
20: 80; 28: 5; 44: 30-33; 45: 16, 17.
3) Присъдата Му над тях: 17: 4-8.
4) Положението им: 2: 40, 41, 62, 63, 66, 85, 92-
96, 100, 102, 113, 135, 174-176; 3: 23, 24, 98, 99, 
110-112, 187, 199; 4: 44-47, 155; 5: 13, 15, 16, 18, 
41-44, 51-55, 57, 64, 68, 70, 71, 77-82, 116; 7: 159, 
161-177; 17: 2-8; 58: 14-19.
5) Упорството им, недоверието и убиването на 
пророците: 2: 59, 61, 65, 66, 75-81, 85-92, 99-103, 
119, 140, 145, 146, 211, 246; 3: 19, 23, 24, 110-112, 
181-183; 4: 51, 52, 60, 61, 66, 153-157, 159, 160; 5: 
21, 24, 32, 41-43, 59-64, 70, 71, 110; 7: 162, 163; 
45: 17; 61: 5.
6) Изопачаването от тях на Словото на Аллах: 
2: 75; 4: 46; 5: 13, 15, 41; 6: 91.
7) Обета, който са дали: 2: 63, 83, 93; 3: 187; 4: 
154; 5: 12, 70.
8) Силният им стремеж към земните блага: 2: 

94-96, 62: 6-8.
9) Враждебността им към Аллах: 2: 97, 98; 5: 82.
10) Думите им и поведението им към Аллах и 
пророците: 5: 64; 9: 30-32; 44: 34-36.
11) Пораждането на вражда сред тях: 5: 64.
12) Заблудите и мечтите им: 2: 111, 135; 3: 24, 
73; 4: 123; 5: 21-26; 16: 62.
13) Недоволството им от онзи, който не 
последва тяхната вяра: 2: 120.
14) Какво им е забранено по причина на гнета 
им: 6: 146.
15) Те са посели два пъти поквара на земята: 
17: 4-8.
16) Въздаянието им, ако бяха повярвали: 2: 
103; 3: 110; 4: 46, 64, 66-68; 5: 12, 65, 66.
17) Равините и правниците им: 5: 44, 63; 9: 31, 
34.
18) Хората на Съботата: 2: 65, 66; 4: 47, 154; 7: 
163; 16: 124.
3. Християните: 
1) Тяхната позиция: 1: 7; 3: 75; 5: 47, 66, 68, 82-85; 
22: 17; 30: 2-5; 57: 27.
2) Забравили са обета си и между тях е 
подбудена вражда: 5: 14
3) Думите и поведението им към Аллах: 2: 111, 
113, 135, 140; 5: 17, 18; 9: 30, 31.
4) Заблудите и мечтите им: 2: 111, 135; 3: 24, 75; 
4: 123; 5: 19; 16: 62.
5) Недоволството им от онзи, който не последва 
тяхната вяра: 2: 120.
6) Упорството им и възмездието за тях: 2: 140.
7) Наградата на вярващите измежду тях: 2: 62; 
3: 199; 5: 69.
8) Наградата им, ако са повярвали: 3: 110; 4: 64, 
66-68; 5: 65.
9) Учениците (апостолите) на Иса: 3: 52; 5: 111, 
112; 61: 14.
10) Монасите: 5: 82; 9: 31, 34; 57: 27.
11) Троицата: 4: 171; 5: 73, 116.
4. Сабеите: 2: 62; 5: 69; 22: 17.
5.Магите: 22: 17.
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5 - Магите

БИБЛЕЙСКИ СЪОТВЕТСТВИЯ
на някои имена, споменати в Свещения Коран

Айюб Йов
Дауд Давид

Джибрил Гавриил
Закария Захария
Ибрахим Авраам

Идрис Енох
Иляс Илия

Иса Иисус Христос
Исхак Исаак

Лут Лот
Мариам Дева Мария

Микал Михаил
Муса Мойсей

Нух Ной
Сулайман Соломон

Харун Аарон
Юнус Йона

Юсуф Йосиф
Яджудж и Маджудж Гог и Магог

Якуб Яков
Яхя Йоан Кръстител
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      СЪДЪРЖАНИЕ

               стр.            брой на знаменията
1. Ал-Фатиха (Откриващата)  ¦ ¦ 
2. Ал-Бакара (Кравата)  1        286
3. Родът на Имран (Ал Имран) 49   200
4. Ан-Ниса (Жените)  76 176
5. Ал-Маида (Трапезата)  105 120
6. Ал-Анам (Добитъкът)  127 165
7. Ал-Араф (Стената)  150 206
8.  Ал-Анфал (Придобитото във война) 176 75
9. Ат-Тауба (Покаянието)  186 129
10. Юнус (Юнус)   207 109
11. Худ (Худ)   220 123
12. Юсуф (Юсуф)   234 111
13.  Ар-Раад (Гърмът)   248 43
14.  Ибрахим (Ибрахим)  254 52
15. Ал-Хиджр (Ал-Хиджр)   261 99
16. Ан-Нахл (Пчелите)  266 128
17. Ал-Исра (Нощното пътешествие) 281 111
18. Ал-Кахф (Пещерата)  292 110
19.  Мариам (Мариам)  304 98
20. Та Ха (Та Ха)   311 135
21. Ал-Анбиа (Пророците)  321 112
22. Ал-Хадж (Поклонението хадж) 331 78
23. Ал-Муаминун (Вярващите) 341 118
24. Ан-Нур (Светлината)  349 64
25. Ал-Фуркан (Разграничаването) 358 77
26.  Аш-Шуара (Поетите)  366 227
27. Ан-Намл (Мравките)  376 93
28. Ал-Касас (Разказът)  384 88
29. Ал-Анкабут (Паякът)  395 69
30. Ар-Рум (Ромеите)   403 60
31. Лукман (Лукман)   410 34
32. Ас-Саджда (Поклонът)  414 30
33. Ал-Ахзаб (Съюзените племена) 417 73
34. Саба (Саба)   427 54
35. Фатир (Твореца)   433 45
36. Йа Син (Йа Син)   439 83
37. Ас-Саффат (Строените в редици) 445 182
38. Сад (Сад)   452 88
39. Аз-Зумар (Тълпите)  457 75
40. Гафир (Опрощаващия)  466 85
41. Фуссилат (Разяснените)  476 54
42. Аш-Шура (Съвещаването)  482 53
43. Аз-Зухруф (Украсата)  488 89
44. Ад-Духан (Димът)   495 59
45. Ал-Джасиа (Коленопреклонната) 498 37
46.  Ал-Ахкаф (Пясъчните хълмове) 501 35
47. Мухаммад (Мухаммад)  506 38
48.  Ал-Фатх (Победата)  510 29
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49. Ал-Худжурат (Стаите)  514 14 
50. Каф (Каф)   517 45
51. Аз-Зарийат (Отвяващите)  519 60
52. Ат-Тур (Планината)  522 49
53. Ан-Наджм (Звездата)  525 62
54. Ал-Камар (Луната)  527 55
55. Ар-Рахман (Всемилостивия) 530 78
56. Ал-Уакиа (Събитието)  533 96
57. Ал-Хадид (Желязото)  536 29 
58. Ал-Муджадала (Спорът)  541 22
59. Ал-Хашр (Изселването)  544 24
60.  Ал-Мумтахана (Изпитваната) 548 13
61.  Ас-Сафф (Редицата)  550 14
62. Ал-Джумуа (Петъкът)  552 11
63. Ал-Мунафикун (Лицемерите) 553 11
64. Ат-Тагабун (Разкриването на заблудата) 555 18
65.  Ат-Талак (Разводът)  557 12
66. Ат-Тахрим (Възбраната)  559 12
67. Ал-Мулк (Владението)  561 30
68. Ал-Калам (Калемът)  563 52
69.  Ал-Хакка (Неизбежното)  565 52
70. Ал-Мааридж (Небесните стъпала) 567 44
71.  Нух (Нух)   569 28
72. Ал-Джинн (Джиновете)  571 28
73. Ал-Музаммил (Загръщащият се) 573 20
74. Ал-Мудассир (Обвиващият се) 574 56
75. Ал-Кийама (Възкресението) 576 40
76. Ал-Инсан (Човекът)  577 31
77. Ал-Мурсалат (Изпращаните) 579 50
78. Ан-Наба (Вестта   581 40
79. Ан-Назиат (Изтръгващите) 582 46
80. Абаса (Той се намръщи)  584 42
81. Ат-Такуир (Обвиването)  585 29
82. Ал-Инфитар (Разкъсването) 586 19
83. Ал-Мутаффифин (Ощетяващите) 586 36
84. Ал-Иншикак (Разцепването) 588 25
85. Ал-Бурудж (Съзвездията)  589 22
86. Ат-Тарик (Вечерницата)  590 17
87. Ал-Аля (Всевишния)  590 19
88. Ал-Гашийа (Всепокриващият ден) 591 26
89.  Aл-Фаджр (Зората)  592 30
90.  Ал-Балад (Градът)  593 20
91. Аш-Шамс (Слънцето)  594 15
92. Ал-Лайл (Нощта)   594 21
93. Ад-Духа (Утрото)   595 11
94. Ал-Инширах (Разтварянето) 595 8
95. Ат-Тин (Смоковницата)  596 8
96. Ал-Алак (Съсирекът)  596 19
97. Ал-Кадр (Могъществото)  597 5
98. Ал-Байина (Ясният знак)  597 8
99. Ал-Залзала (Земетръсът)  598 8
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100. Ал-Адиат (Препускащите)  598 11
101.  Ал-Кариа (Бедствието)  599 11
102. Ат-Такасур (Преумножаването) 599 8
103.  Ал-Аср (Следобедът)  600 3
104. Ал-Хумаза (Клеветникът)  600 9
105. Ал-Фил (Слонът)   600 5
106. Курайш (Курайш)   601 4
107. Ал-Маун (Услугите)  601 7
108. Ал-Каусар (Ал-Каусар)  601 3
109. Ал-Кафирун (Неверниците) 602 6
110. Ан-Наср (Подкрепата)  602 3
111. Ал-Масад (Сплетените влакна) 602 5
112. Ал-Ихлас (Пречистването) 603 4
113. Ал-Фалак (Разсъмването)  603 5
114. Ан-Нас (Хората)   603 �
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