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КОРА̄Н-И КЕРӢМ И ТЕВРА̄ТИТЕ, И ЕВАНГЕЛИЯТА 

 В  
НАШЕ ВРЕМЕ 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
   Има три големи религии на земята днес: ислям, юдаизъм и християнство. 
Всяка една от тези три религии има книга, която от техните последователи 
се смята за “Словото на Алла̄ху теа̄ля̄”. Свещената книга на юдаизма 
[мӯсевизма] е “Тората”. Свещената книга на християните [ӣсевиите] е 
“Библията”, която се състои от две части – Стар Завет, т.е. Тората и Нов 
Завет, т.е. Евангелиятата и още други малки книги. Свещената книга на 
мюсюлманите е “Кора̄н-и керӣм”. 
   Ӣса̄/Исус (алейхисселя̄м), когото християните обожествяват, ние мюсюл-
маните го приемаме като пророк. Нормално е Алла̄ху теа̄ля̄ да му е дал 
книга, защото той е пейгамбер. Следователно, истинското Евангелие [ори-
гиналното, непромененото], дадено на Ӣса̄ (алейхисселя̄м), без съмнение е 
словото на Аллах. Днес обаче това истинско Евангелие не съществува. В 
копията на Евангелиятата на днешните християни има много малко откъси 
от старото и истинското. Същинското Евангелие било на иврит. То изчез-
нало за кратко време в резултат на еврейската вражда. Появили се различ-
ни Евангелия, съдържащи суеверия. С течение на времето тези книги били 
грешно превеждани на гръцки и латински език. Били добавяни и много па-
сажи. Непрекъснато ги променяли и така се появили голям брой Еванге-
лия. Повечето от тях били отхвърляни във вселенските събори и по този 
начин останали днешните четири.  
   Тези факти ще бъдат доказани в следващите страници. Промените, ко-
рекциите и обясненията обаче, все още продължават. Кора̄н-и керӣм, от 
друга страна, е запазен в оригиналния му вид, както бил разкрит на Проро-
ка ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем), без да се променя дори една негова 
буква. 
   Фактите, които изредихме досега, не са само мюсюлмански вероубежде-
ния. Напротив, западни учени и теолози [хора на религията] проучват от-
ново днешните Тевра̄т и Евангелие и доказват, че те не са словото на Ал-
ла̄ху теа̄ля̄. Да не забравяме, че сме в двадесет и първи век. Това е време, 
когато знанието и науката се развиват с големи темпове и дори най-
невежите народи откриват свои университети. Няма възможност хората да 
приемат сляпо каквато и вяра да е, и да кажат: “Така чух от баща си” и “Не 
знам причината, но така каза учителят ми”. Днешните младежи проучват 
същността и причините на всичко, и незабавно отричат онова, което про-
тиворечи на разума. В Турция например, повече от един милион младежи 
участват в кандидатстудентските изпити всяка година. Няма съмнение, че 
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тези младежи, които са придобили новите знания, ще претеглят и религи-
озните знания с разума и логиката. Ето защо съвременните западни теоло-
зи разкриват грешките в днешните копия на Тевра̄та и Евангелиятата. Въз-
ползвайки се от техните публикации, ние пожелахме още веднъж да разк-
рием на братята си мюсюлмани голямата разлика между днешните Тевра̄т 
и Евангелия, от една страна, и Кора̄н-и керӣм, от друга. Ние подготвяйки 
тази част се възползвахме от Хаузър, американски писател, който пише на 
религиозни теми. Освен него и от Анселмо Турмеда, който бил известен 
испански свещеник. Той приел исляма през 823 [1420] година и сменил 
името си на Абдуллах Терджума̄н. Ние проучихме книгата на този ислямс-
ки учен – “Тухфет-ул-ерӣб” , където разкрива грешките, които намерил в 
Евангелието. Освен нея проучихме и книгата “Рearls of Bible = Перлите на 
Библията”, написана от пакистанеца С. Мерран Мухйиддӣн са̄хиб Икба̄л 
също и турската книга “Дия̄-ул-кулюб”  от Исхак Ефенди от Харпут (поч. 
през 1309 [1891] г.), велик специалист и член на османското министерство 
на образованието, и която книга била публикувана през 1295 [1878] годи-
на. В тази книга има разяснения върху Тевра̄та и Евангелиятата. Издадена 
е през 1407 [1987] г. от истанбулското книгоиздателство “Хакӣкат Ки-
та̄беви” под името “Cevа̄b Veremedi = Не можа да отговори”  [и на анг-
лийски под заглавието “Could not answer”]. Освен това, “Шемс-ул-
хакӣка”  – книга от 290 страници, която била написана на турски език от-
ново от ха̄дже (учен, ходжа) Исхак ефенди и отпечатана през 1278 [1861] 
година. Регистрирана е под номер 204 в частта “Dügümlü baba” в общест-
вената библиотека в Сюлейма̄нийе, Истанбул. В нея Исхак ефенди със 
силни аргументи доказва, че Кора̄н-и керӣм e словото на Аллах и че книги-
те, които християните наричат Евангелия, са всъщност книги по история, 
написани в по-късен етап. Към тях е и книгата “Ӣза̄х-ул-мера̄м” , написана 
на турски език от Хаджи Абдуллах бин Дестан Мустафа̄ ефенди от Босна1, 
която била отпечатана през 1288 [1871] в печатницата на Яхия ефенди, 
който бил шейх на теккето “Мустафа̄ па̄ша”, разположено непосредствено 
извън Едирнекапъ. Книгата е регистрирана с номер 771 в раздел “На̄зиф 
па̄ша” на библиотеката в Сюлейма̄нийе. Хаджи Абдуллах доказал с раз-
лични аргуманти, че християнската религия е напълно суеверна и проме-
нена. Възползвахме се и от книгата “Изха̄р-ул-хак”  на Рахметуллах ефен-
ди от Индия. Тази книга нанесла най-тежкия удар на християнството и до-
казала, че то е напълно изопачено.  
   На 390-а страница на персийската книгата “Мака̄ма̄т-и ахйа̄р”  пише: 
“Протестантският свещеник Фандър бил много известен сред християните. 
Протестантската мисионерска организация, заедно с избраните от тях све-
щеници, изпратили и Фандър в Индия. Тяхната задача била да опитат да 
разпространят християнството. През месец раби’ул-а̄хир и на тринадесетия 
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 Абдуллах бин Дестан починал през 1303 [1885] година. 
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ден от реджеб 1270 [1854] г. се провели научни дебати между тази комисия 
и Рахметуллах ефенди, най-големия ислямски учен в Делхи. След дълги 
дискусии, Фандър и другите свещеници били напълно победени. Четири 
години по-късно, когато британците окупирали Индия [и след като извър-
шили ужасни зверства спрямо мюсюлманите и особено султана и ислямс-
ките учени], Рахметуллах ефенди се преселил в Мекка. През 1295 [1878] г. 
същата мисионерска комисия дошла в Истанбул и започнала християнска 
пропаганда. Садр-и а’зам (Великият везир) Хайреддӣн па̄ша поканил Рах-
метуллах ефенди в Истанбул. Мисионерите се изплашили, когато пред тях 
видели Рахметуллах ефенди. Не могли да отговорят на въпросите и не на-
мерили друг изход освен да избягат. Пашата оказал изключителни почести 
на този голям ислямски учен и го помолил да напише книга, в която да от-
рази как опровергал и оставил християните в жалко състояние. Така той 
започнал да пише книгата си “Изха̄р-ул-хак”  на арабски от шестнадесетия 
ден на месец реджеб до края на зилхидже. После заминал за Мекка. Хай-
реддӣн паша заповядал да преведат книгата на турски и след това отпеча-
тал и двете версии. По-късно книгата била преведена на европейските ези-
ци и отпечатана, и разпространена във всяка страна. Британските вестници 
писали: “Ако тази книга се разпространи християнството ще претърпи го-
лям удар.” Халӣфът на всички мюсюлмани султан Абдулхамӣд хан II 
(рахметуллахи алейх)2 отново поканил великия учен през месец рамаза̄н 
1304 година. Оказал изключително уважение и почести към него в двореца 
си. Рахметуллах ефенди починал през 1308 [1890] г. в Мекка.” 
   В допълнение към всички тези книги ние проучихме и книгите, написани 
за Кора̄н-и керӣм от западняци преди един век. След това ние стигнахме до 
извода, че едно безпристрастно изследване на тези две свещени книги ще 
разкрие коя от тях е словото на Алла̄ху теа̄ля̄ с такава безспорна яснота, че 
не може да се отрече и от най-упорития човек, независимо от неговата ре-
лигия.  
   Ние подготвихме тази глава в две части. В първата част са разкрити на-
учните проучвания свързани с Кора̄н-и керӣм и сегашните Тевра̄т и Еван-
гелия, както вече беше посочено по-горе.  
   Втората част е посветена на Пейгамбера ни Мухаммед (алейхисселя̄м), 
неговите чудеса, достойнства и красив морал. Цялата тази информация е 
взета от книгата по история на турски език, а именно “Мир’ а̄т-и Кя̄ина̄т” , 
написана от Нишанджъ за̄де Мухаммед ефенди (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄), 
който е известен ислямски учен, израснал в Османската държава. Той по-
чинал през 1031 [1622] година. Неговата книга е отпечатана през 1269 
[1853] г. в Истанбул. 
   Надяваме се, че нашите скъпи читатели ще прочетат и тази част от кни-
гата ни с голям интерес и ще се възползват от дадената информация. Ал-
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 Абдулхамӣд хан II починал през 1336 [1918] година. 
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ла̄ху теа̄ля̄ да даде напътствие на всички нас. Да ни държи всички на пра-
вилния път. Āмӣн! 
 

-1- 
 

ДНЕШНИТЕ КОПИЯ НА ТЕВРА̄ТА И ЕВАНГЕЛИЯТА 
 
   Днес в света има три големи религии, които вярват в съществуването на 
Алла̄ху теа̄ля̄. Това са юдаизъм, християнство и ислям. Международните 
статистически данни, получени през 1979 г., показват, че на света има 
предполагаемо 900 млн. християни, 600 млн. мюсюлмани и 15 млн. евреи. 
Останалото население [повече от 2 млрд.] се състои от будисти, хиндуиси, 
брамити и подобни други, които не познават съществуването на Алла̄ху 
теа̄ля̄, или от хора, които се кланят на идоли, огъня, слънцето, или от ате-
исти. Според някои скорошни американски публикации, мюсюлманите не 
са 600 млн., а 900 млн.. Според статистическо проучване, публикувано 
през 1980 г. от CESI [Centro Editoriale Studi Islamici] в Рим, на света живеят 
865,3 млн. мюсюлмани, от които 592, 3 млн. са в Азия, 245,5 млн. в 
Африка, 21 млн. в Европа, 6 млн. в Америка и Канада, и 0,5 млн. в Австра-
лия. Според една книга, озаглавено “Ислям”  и публикувана на английски 
език през 1984 г. от ислямския център “The Muslim Educational Trust”, на 
света има общо 1,057 млрд. мюсюлмани. Книгата също така дава броя на 
мюсюлманите, които живеят в четиридесет и шест ислямски страни, както 
и в другите страни по света. Статистическите данни показват, че цифрата 
нараства всяка година. Броят на страните с повече от 50% мюсюлманско 
население е петдесет и седем. Плачевен факт е, че днес, когато сме в нача-
лото на двадесет и първи век, все още има хора, които се кланят на идоли. 
От друга страна, някои от последователите на трите големи религии, вяр-
ващи в съществуването на Алла̄ху теа̄ля̄, са загубили изцяло своята вяра, 
защото не останаха истински муршиди (пътеводители), които да ги водят. 
Невъзможно е младежите, които израстват учейки знание и наука, да бъдат 
накарани да заобичат религията си посредством невежи хора на религията, 
лишени от религиозни и научни знания. Има нужда от пътеводители, които 
да са специалисти в областта на модерната наука, да са с ясна мисъл и да 
познават добре религията си. Само те могат да ги водят към щастието. На-
шата цел в тази глава е да започнем съвсем обективно да търсим истинска-
та религия на Аллах, да извършим научно изследване, за да определим коя 
от двете големи свещени книги, т.е. Тората и Евангелията, от една страна, 
спрямо Кора̄н-и керӣм, от друга страна, е истинската книга на Аллах, и да 
покажем правия път на онези, които са в съмнение по това отношение.  
   Бихме искали да уверим нашите читатели, че тези проучвания са извър-
шени напълно безпристрастно. Двете големи религиозни книги, които изс-
ледвахме, са Библията (т.е. Тората и Евангелиятата) и Кора̄н-и керӣм. То-
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рата, която е добавена към Библията под заглавието “Стар Завет” , е проу-
чена редом с Евангелието. С други думи, книгата, която разглеждаме е 
“Свещената книга”, която от днешните християни е поставена на мястото 
на истинското Евангелие.  
   Библията не е само една книга. На първо място, тя съдържа Стария За-
вет. Втората ѝ част е Новият Завет, който се състои от Евангелията, напи-
сани от Матей, Марко, Лука и Йоан; и Деяния на апостолите, написана от 
Лука; послания (писма), написани от Паулус, Яков, Петър и Йоан; и книга-
та “Откровение”. Старият Завет се състои от три части. Първата част е То-
рата, т.е. петте книги, които те погрешно смятат, че са дадените на Мӯса̄ 
(алейхисселя̄м). Те са Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие. Втората 
част се нарича “Навин”  т.е. пророците. И тази част се дели на две: ранните 
пророци (пейгамбери) и късните пророци. Те са Йешу, Съдии, Самуел, Ца-
ре, Исая, Еремия, Езекиил, Осия, Йоил, Амос, Авдий, Йона, Михей, Наум, 
Авакум, Софония, Агей, Захария и Малахия. Третата част е “Кетувим”  т.е. 
книги, писания. Състои се от псалмите, които се приписват на Да̄уд (алей-
хисселя̄м), Притчи на Соломон, Песен на песните, Еклесиаст, Рут, Естир, 
Йов, Еремия, Плачът на Еремия, Даниил, Ездра, Неемия и Хроники.  
   Кой съобщава нещата, които се намират в тези книги? Това са евреите и 
християните фанатици, които вярват в едни и същи книги, но имат много 
спорове помежду си. Те твърдят, че думите в тези книги са словото на Ал-
лах. Въпреки това, ако внимателно се проучат те, ще се достигне до 
извода, че думите в тях са дошли от три източника. 
 1) Част от тях може да са словото на Аллах, защото в тези пасажи Алла̄ху 
теа̄ля̄ се обръща към човечеството. Например:  
  “Ще изкарам за тях Пророк сред братята им, подобен на теб, и ще поставя 
словото Си в неговата уста, и ще му заповядам, и той ще каже всичко на 
тях.” [Второзаконие, 18:18]  
  “Аз съм Господа! Няма спасител освен Мен.” [Ӣса̄я, 43:11] 
  “Всички се обърнете към Мен и се спасете! Защото Аллах съм Аз, няма 
друг.” [Ӣса̄я, 45:22] 
   Предполагаме, че тези пасажи са взети от небесните книги, разкрити на 
пророците, които били изпратени на израилтяните. Внимавайте, Алла̄ху 
теа̄ля̄ с тези слова заявява, че Той е Един[, че няма други богове като Син и 
Светия Дух], че Той изпраща пророците и че НЯМА ДРУГ БОГ ОСВЕН 
НЕГО.  
   Сега да разясним вторият източник на Светата Библия. 
 2) Словата, спадащи към втората категория, може да се казани от проро-
ците. Например: 
  “Около девед часа Ӣса̄ извика на висок глас: “Или, или, лама савахтани.” 
т.е. “О, Аллах мой! Защо ме остави?” [Матей, 27:46] 
  “Исус му отговори: “Слушай, о, Исра̄ӣл! Аллах е единственият Господ.” 
[Марко, 12:29]” [Забележете, отново не се говори за Син и Светия Дух.] 
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  “Ӣса̄ му рече: “Защо ме наричаш благ? Няма друг благ освен Аллах.” 
[Марко, 10:18]  
   Тези слова, за които се твърди, че са казани от Ӣса̄ (алейхисселя̄м), могат 
да принадлежат на пророците. Това означава, че в Светото Писание слова-
та на Алла̄ху теа̄ля̄ и пророците (алейхимуссалева̄ту веттеслӣма̄т) са сме-
сени един с друг. За разлика от тях, мюсюлманите отделили словото на 
Алла̄ху теа̄ля̄ от думите на Пророка ни (алейхисселя̄м). Думите на Мухам-
мед (алейхисселя̄м) се наричат “ хадӣс-и шерӣфи”  и са събрани в отделни 
книги (сборници). 
   Сега нека разгледаме словата от третата група в Светата Библия: 
 3) Някои от думите в тази категория са казани от апостолите (хавариите) 
на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) и разказват за събитията, свързани с този велик про-
рок. Някои изказвания са на някои хора, една част са преданията на исто-
риците, а за някои слова не е известно кой и за какво ги е казал. Да дадем 
пример: 
  “Отдалече видя едно смокиново дърво, което се беше разлистило. Дойде 
при него с надеждата да намери нещо и когато дойде до него, не намери 
нищо друго освен едни листа, защото не беше сезонът на смокините.” 
[Марко, 11:13] 
   Тук някой говори за друг, но не е ясно кой говори. Съобщено е, че чове-
кът, който се доближава до смокиновото дърво, е Ӣса̄ (алейхисселя̄м). Въп-
реки това, Марко, който пише тези редове, никога не е виждал Ӣса̄ (алей-
хисселя̄м). Другата странност тук, е че в следващия стих, т.е. четиринаде-
сетия, Ӣса̄ (алейхисселя̄м) проклина смокинята, така че повече никога да не 
роди плод. Това е немислимо, абсурдно! Защото извън възможностите на 
смоковницата е да роди плод извън сезона. Би противоречало на разума, 
знанието, науката и религиите един пророк да проклина дървото – безпо-
мощното създание на Алла̄ху теа̄ля̄ – поради това, че не родило плод 
преждевременно.  
   В по-голямата част от Светата Библия има много голям брой думи, без да  
е определено от кого са казани, но бързо се разбира, че те без съмнение са 
човешки слова. Поради това, не е възможно те да се приемат като словото 
на Аллах. 
   Сега нека да сложим ръка върху сърцето си и да размишляваме: Може ли 
да се приеме за “слово на Аллах” книга, съдържаща отчасти слово на Ал-
ла̄ху теа̄ля̄, отчасти изказвания на пророци, и най-вече разкази, предадени 
от различни хора? В действителност, различните грешки, които се намират 
в частта “човешко слово”, несъвпаденията в цифрите и различните изрази 
при разясняването на едни и същи събития (нещо, което ще видим по-
долу), ясно доказват, че днешните книги, наречени “Тевра̄т” и “Евангелия” 
са изцяло човешко дело. 
   В 82-о знамение на сӯра Ниса̄ в свещената книга на мюсюлманите Кора̄н-
и керӣм се казва по смисъл: “Те още няма ли да размишляват върху то-
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ва, че Кора̄н-и керӣм е словото на Алла̄ху теа̄ля̄ и върху неговото зна-
чение? [Кора̄н-и керӣм е словото на Аллах.] И ако не беше така, без 
съмнениe в него щеше да има много противоречия.”  Колко е вярно то-
ва! Несъответствията в Светата Библия показват, че тя е човешко дело. Ос-
вен това, както ще обсъдим и по-долу, Тората и Евангелиятата били мно-
гократно преглеждани, коригирани, променяни и накратко били променяни 
от една форма в друг от съвети и синоди. Може ли словото на Аллах да 
бъде поправяно? От времето, когато Кора̄н-и керӣм бил разкрит, до наше 
време, и една буква в него не била променена. Както ще видите и в главата 
за Кора̄н-и керӣм, никакви усилия не били пощадени, при изпълнение на 
тази задача. Фактът, че Кора̄н-и керӣм е достигнал до наши дни без да е 
променян, се признава дори и от най-фанатичните хора на другите 
религии, и то пукайки се от завист. Ето такова трябва да бъде словото на 
Аллах! То никога не се променя. Нека видим какво казват християнските 
теолози и учени по въпроса дали днешните Евангелия са словото на Ал-
ла̄ху теа̄ля̄ или човешко дело: 
   Д-р Греъм Скроджи, член на Библейския Институт “Мууди”, пише след-
ното на седемнадесетата страница на книгата си: “Слово на Аллах ли е 
Евангелието?”: 
  “Да, Светата Библия е човешко дело. Някои хора отричат това поради 
причини, които не разбирам. Светата Библия е книга, която е формирана в 
човешкия мозък, написана е от хората, написана е от човешка ръка, и на 
човешки език, и носи изцяло човешки характеристики.” 
   Кенет Краг, въпреки че е християнски теолог, казва:  
  “Новият Завет в Библията не е слово на Аллах. Съдържа разкази и съби-
тия, предадени от очевидци, които станали свидетели на конкретно съби-
тие. Тези части, които са чисто човешки слова, биват предавани на хората 
от страна на църквата като слово на Алла̄ху теа̄ля̄.” 
   Теолог проф. Геисър казва: “Библията не е словото на Аллах, но въпреки 
това тя е свещена книга.” 
   Имало е и папи дори, който били абсолютно против някои библейски 
принципи и особено на така наречената “Троица” – Аллах, Син, Светия 
Дух. Един от тях бил Хонорий, който отхвърлил Троицата. Това е накарало 
той да бъде анатемосан 48 години след смъртта му от Съвета в Истанбул 
през 680 година.  
   От друга страна, Евангелието, написано от Варнава, изведнъж било уни-
щожено. Варвана бил един от апостолите на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) и който 
придружавал Павел в неговите пътешествия, предназначени за разпростра-
няване на християнската религия. Фанатичните християни също така скри-
ли и истината, написана в това Евангелие, което е: “Ӣса̄ (алейхисселя̄м) ка-
за: “Друг пророк, чието име е Мухаммед (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве сел-
лем), ще дойде след мен и ще ви научи на много неща.” [По-обширна ин-
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формация по въпроса ще може да намерите в частта “Ислям и християнст-
во” от тази книга.] 
   Това означава, че заключението, което заедно с всички западни учени ще 
направим, e: “Светата Библия не е словото на Аллах. Днешните Тора и 
Евангелия са превърнати в съвсем различни книги от истинските Тора и 
Евангелие, които са словото на Аллах. В днешната Библия, наред с думи, 
които могат да се помислят за словото на Аллах, има и много думи, пред-
положения, предания и разкази, добавени от хората. Особено онези части, 
отнасящи се до Троицата са напълно противоречащи на вярата в единст-
вения Аллах, която е основата на вярата, и изцяло противоречаща на ра-
зума.” 
   Когато Тората и Евангелието били превеждани на гръцки и латински, 
гърците и римляните идолопоклонници, които били свикнали да се покла-
нят на много божества, не се задоволили с един бог и решили да увеличат 
техния брой. Според някои учени причината, поради която “Вярата в един-
ствения Аллах” се превърнала в “Троицата” по време на превода на 
гръцки, била привързаността на гърците към философията на Платон. Пла-
тонската философия дели всичко на три. Например благоприличието се 
дели на три сетивни сили – морал, разум и природа. А природата, от своя 
страна, се дели на растения, животни и хора. Всъщност, Платон смятал, че 
има само една сила, която създала света, но твърдял, че може да има и 
двама помощници. И това станало причина за раждането на идеята за Тро-
ицата – трите бога. Тази теория за раждането на Троицата се признава от 
много историци. Въпреки това, както ще видите и по-напред, много части 
от днешните Тора и Евангелия съдържат думи от рода на: “Аз съм Аллах! 
Аллах е един. Няма друг Аллах освен Мен.” Дори днешните Евангелия от-
хвърлят догмата за “три бога”, която е вмъкната в тях. Твърди се също и 
това, че идеята за “троицата” е грешка, допусната при превода. След като 
видя, че в догмата за три бога не се вярва от никого в тези дни, християнс-
ката църква започна да твърди, че думите “Отец” и “Син” имат коренно 
различни значения, и се спряха върху вярата в единствения Аллах. По-
късно пак ще се спрем на въпроса за грешките в превода. 
   Независимо от факта, че днес се знае, че днешните Тора и Евангелия не 
са словото на Аллах и повечето християни приемат това, някои фанатизи-
рани християни все още настояват и казват: “Всяка дума в Библията е сло-
вото на Аллах.” Ние ще отговорим на този фанатизъм като предадем сми-
съла на 18-о знамение от сӯра Бакара, което е: “Те са глухи [в слушането и 
приемането на истината], [те са] неми [хора, които не казват вярата и ис-
тината], [те са] слеп[ц]и [, които не виждат правилния път]. Те не се отв-
ръщат от това свое състояние и не се връщат в правилния път.”  В три-
надесетия стих от тринадесета глава на Евангелието на Матей се казва: “Не 
виждат, въпреки че виждат. Не чуват, въпреки, че чуват. И не разбират.” 
   Сега нека се върнем към нашето проучване на Библията: 
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   На първо място, нека да кажем, че днешните Евангелия, които се прите-
жават от християните, не са всъщност едно и също Евангелие. Ако поиска-
те да говорите за Евангелието с един католик, той ще ви попита: “Кое 
Евангелие?” Защото католиците, протестантите и православните христия-
ни четат различни Евангелия. Когато ги попитате: “Как може да има раз-
лични варианти на Евангелието, което е словото на Аллах?”, след известно 
колебание те ще ви дадат странен отговор от рода на: “Всъщност Еванге-
лието е едно, но може да има различни тълкувания.” Това е отговор, който 
няма връзка с въпроса. Ако погледнем историята, ще видим, че първото 
римокатолическо Евангелие, латинската версия на Евангелието, преведено 
от Йероним и наречено “Вулгата”, се появило в Реймс през 990 [1582] г. и 
било отпечатано отново в Доуай през 1609 година. То съществува и днес 
на английски език под името RCV (Roman Catholic Version). Но Евангелие-
то, което четат британците днес, е много по-различно от това старо. Защо-
то от 1600 година до наши дни Евангелието претърпяло много изменения. 
Някои части, които се наричат “ апокрифи”  т.е. (съмнителните части), би-
ли премахнати, докато някои други части, например Джудит, Тобиас, Ба-
рух и Естир, били напълно заличени. Накрая то било публикувано като 
най-новото и най-правилно Евангелие под името AV (Authorised Version). 
Въпреки това, много учени, и дори известният премиер Чърчил казал: “На-
чинът на изразяване в това Евангелие е крайно грубо.” Поради тази причи-
на те за известно време се върнали към старото известно Евангелие, наре-
чено KJV (King James Version), останало от 1611 година. През 1952 г. 
Евангелието беше отново поправено и подготвено наново под име RSV 
(Revised Standart Version). Но и то беше отхвърлено, защото “не било поп-
равено достатъчно”. Малко по-късно през 1391 [1971] г. беше публикувано 
ново Евангелие с името “Double-revised Bible”. 
   Инджӣлът на католиците също претърпял много промени. В действител-
ност, Инджӣлът бил преведен от иврит на гръцки и от гръцки на латински, 
и разглеждан от много различни съвети, например от Никейския събор, 
осъществен със заповедта на Константин Велики през 325 г., събора Луди-
зия през 364 г., събора в Константинопол (Истанбул) през 381 г., картаген-
ския събор през 397 г., събора в Ефес пред 431 г., събора в Халкидон (днес 
Кадъкьой) през 451 г. и още в много други събори. Във всеки събор Ин-
джӣлът бил променян, някои книги били премахвани от Стария Завет, до-
като някои книги, които били отхвърляни от предишните събори, били на-
ново одобрявани. Когато през 930 [1524] г. се появило протестантството, 
тези книги били наново преразглеждани и променяни пак. 
   През това време обаче много християни теолози повдигнали възражения 
срещу тези преводи и промени, и твърдяли, че някои части на Библията са 
били добавени. 
   Както споменахме горе, тези, които твърдят, че Инджӣлът е преведен 
грешно от иврит, са много прави. Защото на иврит думата “ баща”  се из-
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ползва не само за изразяване на баща на дете, а означава и “велика 
личност, заслужаваща уважение”. Именно поради тази причина в Кора̄н-и 
керӣм за Āзер, който е чичото на Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м), се казва “Баща 
му, който бил наречен Āзер”. Защото истинският му баща Та̄рух бил почи-
нал. Той бил отгледан от чичо си Āзер и затова го наричал “баща”, защото 
това било обичай в онези времена. Диалозите в книгата “Решеха̄т”  показ-
ват, че в Тюркистан почтените и милостивите хора били наричани “баща”. 
   От друга страна, думата “ син”  на иврит често се използва, за да се изрази 
човек, който е с по-нисък ранг или по-млад, но към когото се чувства го-
ляма обич. В девети стих на пета глава от Евангелието на Матей се казва: 
“Колко щастливи са помиряващите се! Защото те ще бъдат СИНОВЕ на 
Аллах.” Както се вижда, думата “син” в този текст се използва за изразява-
не на “любим раб на Алла̄ху теа̄ля̄”. Следователно, думите “баща” и “син” 
в оригиналното Евангелие били използвани със значенията “благословено 
същество” и “любим раб”. С други думи, значението на думите не е “три 
бога”. Имайки предвид местата, на които са използвани думите “баща” и 
“син”, излиза заключението, че те искат да кажат: “Алла̄ху теа̄ля̄, Който е 
Властващият над всички и техен Собственик, е изпратил един Свой въз-
любен раб – Ӣса̄ (алейхисселя̄м) като пророк за човечеството.” Голяма част 
от християните, които едва тези дни започнаха да разсъждават правилно, 
казват: “Ние всички сме раби, деца на Алла̄ху теа̄ля̄, а Алла̄ху теа̄ля̄ е Гос-
подът, Отецът на всички нас. Библейските думи “отец” и “син” трябва да 
се тълкуват по такъв начин.” 
   Освен това, много думи били грешно превеждани от стария Инджӣл. По-
долу това ще го видим с доказателствата. 
 1) Битието е първата книга от Стария Завет. В оригинала ѝ на иврит дума-
та “Аллах” е написано с едно “л” т.е. като “Алах”. Въпреки това, в резултат 
на многократки промени, тази дума е изкарана от Инджӣла. Т.е. христия-
ните се страхували да заприличат на мюсюлманите. 
 2) Оригиналът на Стария Завет, който е на иврит, не съдържа думата “де-
вица”. Що се отнася до раждането на Ӣса̄ (алейхисселя̄м), за това се дава 
информация в четиринадесети стих от седма глава на книгата Исая в ста-
рите копия на иврит: “Господът ще ви даде знамение. Ето, момичето ще 
зачене и ще роди момче, и ще му сложи името Иммануел.” В този текст е 
използвана думата “АЛМАХ”, което на иврит означава “момиче”. На ив-
рит думата, която се използва за “девица” е “БЕТХУЛАХ”. Понеже на 
християните им изнася повече думата “девица”, те са използвали тази 
дума, вместо “момиче” и са вкарали в християнството идеята “Светата де-
вица”. 
 3) Най-фанатизираните британски свещеници стигнали по-далеч в това 
отношение и са сторили нещастието да променят библейските стихове. 
Пример за това е 16-и стих от 3-а глава в Инджӣла на Йоан. Те го проме-
нили от “Защото Аллах толкова заобича света, че даде [изпрати там] един-
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ствения си син [т.е. раба, когото обичаше много], че да не се погуби всеки 
вярващ и да имат безкраен живот” на “Защото Аллах толкова заобича 
света, че даде единствения си син, когото Той сам роди, че да не се погу-
би всеки вярващ и да имат безкраен живот.” Тук те използвали английска-
та дума “begotten”, която буквално означава “родил”. Въпреки това, на 
много места в Светата Библия пише, че Алла̄ху теа̄ля̄ е ЕДИН и че Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м) е ПРОРОК. Ето няколко примера: 
  “Слушай, о, Исра̄ӣл! Аллах е Господ, единственият Господ.” [Марко, 
12:29] 
  “Аллах е един. Няма друг [бог] освен него.” [Марко, 12:32] 
  “В този ден знай и постави в сърцето си, че горе на небето и долу на земя-
та Господа е Аллах, няма друг.” [Второзаконие, 4:39] 
  “Нашият Бог е един Господ! Ще обичаш Господа твоя Бог с цялото си 
сърце и цялата си душа, и цялата си сила.” [Второзаконие, 6:4-5] 
  “Сега вижте, че Аз, аз съм Той и няма [друг] бог.” [Второзаконие, 32:39] 
  “На кого ще ме оприличите, че да съм равен Нему? [Аллах, Който е ]Куд-
дус казва: “Вдигнете си очите нагоре и вижте кой е създал тези неща [не-
беса]!” [ Исая, 40:25-26] 
  “Господът казва: “Вие сте Мои свидетели и избрани раби. Да Ме опознае-
те и да Ми вярвате, и да разберете, че аз съм Той. ПРЕДИ МЕН НЯМАШЕ 
ДРУГ АЛЛАХ И СЛЕД МЕН НЯМА ДА ИМА. Аз, Аз съм Господ и няма 
друг спасител освен Мен. ГОСПОДА казва и АЗ СЪМ АЛЛАХ.” [Исая, 
43:10-и и още няколко стиха след него] 
  “Господът казва: “Аз съм Първият и Аз съм последният, и няма друг АЛ-
ЛАХ освен мен.” [Исая, 44:6] 
  “Аз съм Господ и няма друг. НЯМА ДРУГ АЛЛАХ ОСВЕН МЕН.” [Исая, 
45:5] 
  “Защото така казва Господът, Който сътвори небесата, АЛЛАХ, Който 
даде форма на земята и я създаде, и я укрепи, и не я създаде напразно, и й 
даде форма, за да се населява: “Аз съм Господ и няма друг.” [Исая, 45:18] 
  “Аз не съм ли Господ? И няма друг АЛЛАХ освен Мен. Няма друг истин-
ски АЛЛАХ и спасител освен Мен. О, намиращи се на земята, всички се 
върнете към мен и се спасете. Защото АЛЛАХ съм Аз и няма друг.” [Исая, 
45:21-22] 
  “Аз съм АЛЛАХ, няма друг. Аз съм АЛЛАХ и няма друг като Мен.” 
[Исая, 46:9] 
   Пасажи от Инждила, които показват, че Ӣса̄ (алейхисселя̄м) е 
пророк: 
  “И когато Ӣса̄ влезе в Ерусалим, целият град се разтресе, казвайки: “Кой 
е този?” А множеството отвърна: “Той е ПРОРОКЪТ ӢСА̄ от Назарет Га-
лилейски.” [Матeй, 21:10-11] 
   “Ӣса̄ каза: “Аз не мога да направя нищо от сам себе си. Отсъждам спрямо 
чутото [т.е. според откровението]. Не търся моята воля [желание за праве-
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не на нещо], а волята на Онзи, Който ме изпрати [т.е. на Аллах].” [Йоан, 
5:30] 
  “Никой пророк не е без почит и на места извън своята страна и дом.” 
[Матей, 13:57] 
  “Този, Който ме изпрати е Аллах. Аз на света казвам само чутото от 
Него.” [Йоан, 8:26] 
  “Думите, които чувате, не са от мен, а са от моя Отец [т.е. от великото 
същество Аллах].” [Йоан, 14:24] 
  “О, Татко! Безкрайният живот [дженнетският живот] е опознаването на 
Теб[, Който си истинският Аллах]и на Ӣса̄ Месията, когото изпрати.” [Йо-
ан, 17:3] 
  “Отецът е по-голям от мен.” [Йоан, 14:28] 
  “О, израилтяни, чуйте тези думи: И вие знаете Исус от Назарет и човека, 
потвърден от него.” [Деянията на апостолите, 2:22] 
  “Аллах, за да ви стори благословени, като отвръща всеки от вас от грехо-
вете си, възкреси раба си и изпрати първо при вас.” [Деянията на апостоли-
те, 3:26] 
  “За да се случат знамения и чудеса с името на святия раб Ӣса̄.”  [Деянията 
на апостолите, 4:30] Тези стихове ясно разкриват факта, че Ӣса̄ (алейхиссе-
ля̄м) е бил пророк, който предавал откровения от Алла̄ху теа̄ля̄.  
   Всички тези думи са взети от Библията, която четат днешните християни. 
Въпреки всички промени, днешните Тевра̄т и Инджӣли все още съдържат 
пасажи от истинския Инджӣл. 
   Големината на гнева, който предизвикал някои хора, опитващи се да 
представят Ӣса̄ (алейхисселя̄м) като син на Аллах и с тази цел нагло са 
променили думите в Тората и Евангелието, е разкрит в знаменията от но-
мер 88 до 93 в сӯра Мерйем от Кора̄н-и керӣм. Техният смисъл е: 
  “Рекоха [евреите и християните]: “Рахма̄н [милосърдният Аллах] се 
сдоби със син”.  [О, пророче Мой! Кажи им:] “Вие изрекохте голяма лъ-
жа.” Заради думата, която приписаха, почти небесата щяха да се раз-
късат, земята да се разцепи и планините да се разпръснат.”  Рахма̄н да 
се сдобие със син не подобава на Неговото величие. На небесата и на 
земята няма никой, който да не дойде като раб при Рахма̄н.”  Алла̄ху 
теа̄ля̄ в трети а̄йет от сӯра Ихля̄с казва: “Аллах не е роден и не е родил.”  
В 171-о знамение на сӯра Ниса̄ се казва по смисъл: “О, хора на Писанието 
[евреи и християни]! Не прекалявайте в своята религия и говорете за 
Алла̄ху теа̄ля̄ истината. [Не Го клеветете, казвайки, че Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м) е син на Аллах.] Ӣса̄, синът на Мерйем, е пророк на Ал-
лах. Той е Негово създание, сътворено със заповедта “Бъди!” Постави 
го в Мерйем. [О, християни!] Повярвайте в Алла̄ху теа̄ля̄ и в Неговия 
пророк, и не казвайте: “Има три бога и Алла̄ху теа̄ля̄ е третият от 
тях.”  Да страните от това е добро за вас. Аллах е ЕДИНСТВЕНИЯТ 
бог. Той е пречист от това да има дете.”  
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   В десети а̄йет от сӯра Бакара, Алла̄ху теа̄ля̄ се обръща към тези, които са 
променили Евангелието, по следния начин: “Имат в сърцето си болест 
[съмнение и двуличие]. Алла̄ху теа̄ля̄ увеличил болестта им. За тях има 
болезнено мъчение, заради това, че са лъгали.”  
   В 79-и а̄йет от сӯра Бакара се казва по смисъл: “Горко на онези, които с 
ръцете си пишат [изопачената книга] и казват: “Това е от Аллах” - за да 
го продадат на нижощна цена! Горко им заради онова, което ръцете 
им писаха! Горко им заради онова, което придобиха!”  Така Алла̄ху 
теа̄ля̄ известява, че тях ги чака сурово мъчение. 
 

 
-2- 

 
НЯКОИ ОТ ГРЕШКИТЕ В  

СВЕТАТА БИБЛИЯ [Тората и Евангелията] 
 

   Най-известната книга, разкриваща променените места в Тевра̄та и Еван-
гелието, е “Изха̄ру тебдӣлил-йехӯд веннаса̄ра̄ фиттевра̄ти вел-Инджӣл 
ве бейа̄ну-тена̄куди ма̄-би ейдихим” . Написана е от Али бин Ахмед Еме-
вӣ, починал през 456-а година по Хиджра. 
   Непрестанното променяне на Светата Библия и публикуването на нови 
Eвангелия (Инджӣли), и тяхната продажба се превърна в наистина много 
голям източник на печалба, защото всеки европеец, дори да не вярва, има в 
своя дом една Библия [Тора и Евангелие]. И особено мнозинството от се-
ляните в Европа не познават и не четат друга книга освен Библията. Кул-
турното равнище на европейските народи не е толкова високо, както смя-
тат мнозина. Живеещите в селата дори да знаят да четат и пишат, те изоб-
що не са наясно какво става в света. Те четат само Библията. Ето затова, 
всяко новопроменено издание на Библията се печата в милиони копия и 
печатащите всяка година печелят милиони. Следователно, няма по-
печеливша работа от променяне на Библията и многократното ѝ преизда-
ване. 
   В същото време, списанията в Запада не странят понякога да пишат: 
“Има грешка в Светата Библия.” Сред тях има и сериозни статии, написани 
от учени и теолози, които трябва да се четат с поука. По-долу ще дадем 
един пример за това. 
   Сега и вие ще кажете: “Как може словото на Алла̄ху теа̄ля̄ да се преведе 
грешно? Как може словото на Алла̄ху теа̄ля̄ да бъде коригирано от хората? 
Как може то да бъде подложено на преразглеждане? Една книга, която е 
преминала през толкова много промени и корекции никога не може да бъ-
де словото на Алла̄ху теа̄ля̄.” Особено ако прочетете следните слова в уво-
да на Англиканската Библия, променяна за втори път през 1971г., съвсем 
ще се изумите. Религиозната комисия, която е направила последната про-



15 

 

мяна, в предисловието казва: “… Начинът на изразяване в Светата Библия, 
подготвена по заповед на крал Джеймс, е изключително перфектен. Може 
да се приеме като най-хубавото произведение на английските публикации. 
За съжаление обаче, книгата съдържа твърде тежки грешки и те са толкова 
многобройни и сериозни, че непременно трябва да се коригират.” 
   Помислете малко! Една религиозна комисия се организира и намира СЕ-
РИОЗНИ грешки в една книга, за която се е вярвало, че е словото на Аллах 
от 1020 [1611] г. до 1391 [1971] г. в Англия. И комисията решава, че тези 
грешки непременно трябва да бъдат поправени! Вече кой може да повярва, 
че тази книга е словото на Аллах? По-надолу ще ви предадем една инте-
ресна случка. Разказана е от Ахмед Дидат, който е участвал в дебати с 
християнски учени и теолози относно християнските вероубеждения и 
Светата Библия, и доказвал, че са изопачени. [За съжаление обаче, този чо-
век, който е правил проучвания относно християнството и променените 
Евангелия, е един безмезхебник (еретик), който не успял да разбере вели-
чието на ехли суннитските учени.] Ахмед Дидат казва: 
  “В една статия, която се появи на осми септември 1957 г. в американското 
списание AWAKE (Събуди се!), пише: “Всъщност в Библията е имало 
50 000 грешки! Наскоро един млад християнин купил копие от Библията 
KJV (Версията на крал Джеймс). Тъй като приемал Библията за слово на 
Аллах, той смятал, че в нея няма нито една грешка. Малко по-късно той 
видял статия със заглавие “Истини за Инджӣла” в списание “Look”, което 
купил. В статията пишело, че религиозната комисия, събрана през 1133 
[1720] г. е установила 20 000 грешки в Библията, подготвена по заповед на 
крал Джеймс. Той едновременно се учудил и натъжил много. Когато обсъ-
дил тази тема с братята си по религия, те, за голямо негово учудване, каза-
ли, че в днешната Света Библия има не 20 000, а 50 000 грешки. Младежът 
изгубил съзнание от това, което чул. Сега той ни пита: “В името на любов-
та към Аллах ми кажете! Светата Библия, която ние мислим за словото на 
Аллах, произведение пълно с грешки ли е?”  
   Аз четох това списание с внимание и го пазих. Еден ден преди шест ме-
сеца някой прозвъня на вратата. Отворих и видях един учтив млад мъж – 
усмихнат и сладкодумен. След като ме поздрави с уважение, той ми подаде 
I.D. картата си. Там пишеше “Свидетелите на Йехова”. Това беше име, из-
ползвано от някои мисионери. Този млад мисионер с много сладък глас ми 
каза: “Преди всичко ние се опитваме да призоваваме към истинската рели-
гия – християнството. Приканваме вас, и другите образовани хора, които 
се отклонили от правия път. Донесох ви книги, съдържащи чудесни пасажи 
от Тората и Евангелието, които са словото на Аллах. Позволете ми да ви ги 
представя. Прочетете ги, размишлявайте и решете.” Поканих го вътре и му 
предложих кафе. Предполагах, че вече си мисли: “Наполовина го убедих.” 
След кафето аз го попитах: “Скъпи приятелю! Вие приемате Тората и 
Евангелието за слово на Аллах, нали?” Отговори ми: “Без съмнение!” След 
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това го попитах: “Тогава в Тората и Евангелието няма нито една грешка, 
нали?” Отвърна ми: “Невъзможно е.” Тогава му показах списанието “Съ-
буди се” и допълних: “Това списание е издадено в Америка, страна, която е 
християнска. Пише, че в Библията има 50 000 грешки. Ако човекът, който 
е писал тази статия в списанието, беше мюсюлманин, то тогава щяхте да 
бъдете свободен да вярвате или не. Не е ли нужно да повярвате в списание, 
което е издадено от хора от вашата религия? Какво ще кажете за това 
твърдение?” Човекът изведнъж се учуди и рече: “Дайте ми списанието, за 
да прочета и аз.” После го прочете отново и отново. Видях как се изчерви 
от срам и се изложи, като аз скришом се радвах. Накрая намери някакъв 
отговор и ми каза: “Вижте! Това списание е отпечатано през 1957 година, а 
сега сме 1980 година. Изминаха 23 години. Междувременно грешките 
трябва да са били открити и поправени.” Аз с голяма сериозност го попи-
тах: “Добре, но колко хиляди от тези петдесет са поправени? Кои са кори-
гираните грешки? Как са ги коригирали? Може ли да ми дадете някаква 
информация относно това?” Наведе си главата и отвърна: “За съжаление, 
не.” После добавих: “О, скъпи ми гостенино! Как мога да повярвам, че е 
тази книга е словото на Алла̄ху теа̄ля̄, въпреки че съдържа 50 000 грешки и 
която бива променяна и коригирана постоянно? Дори една буква в Кора̄н-и 
керӣм, в който вярваме, че е словото на Алла̄ху теа̄ля̄, не е променена до 
днес. Не съдържа и една единствена грешка. Вие искате да ме насочите по 
правия път, но Евангелието и Тората, които са ваши предводители, са 
грешни и пътят, който сте избрал, е съмнителен. Как ще ми обясните 
това?” Бедният човек беше напълно разочарован и изумен. После ми каза: 
“Позволете ми да се консултирам с големите теолози. В близките няколко 
дни ще дойда и ще отговоря на въпросите ви” и бързо си замина. Той ни-
кога повече не се появи. От месеци го чакам. Нито някой идва, нито някой 
си отива.” 
   Сега нека да дадем повече информация за многобройните грешки, несъ-
ответствия и противоречиви сведения в Тората и Евангелието. 
   Първо да кажем това, че тези, които търсят и намират грешки в Тората и 
Евангелието са предимно църковните служители. Тези хоря търсят начини 
да се измъкнат от противоречивите ситуации, в които са изпаднали. Фи-
липс, който публикува книга на име “Модерното Евангелие, преведено на 
английски” през 1970 г., пише следните наблюдения върху Евангелието на 
Матей: 
  “Има хора, твърдящи, че Евангелието, което се смята от Матей, всъщност 
не е написано от него. Днес мнозина църковни служители твърдят, че въп-
росното Евангелие е дело на човек, забулен в мистерия. Този тайнствен 
човек взел Евангелието на Матей и го променил както си иска, като и до-
бавил множество думи. Стилът му е изключително ясен и гладък. За раз-
лика обаче, стилът на истинското Евангелие на Матей е по-тежък, но ду-
мите му са по-претеглени. Матей размишлявал върху всичко, което е видял 
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и чул, и пишел, когато бил твърдо убеден, че словата, които е чул, са сло-
вото на Аллах. Въпреки това, текстът, който ние сега наричаме Евангелие 
на Матей, не е написано със същото старание.” 
  Факт е че словото на Аллах не може да бъде променяно постоянно. Само 
думите, които посочихме горе, са достатъчни, за да докажат, че днешното 
Евангелие на Матей е написано от човешка ръка. Евангелието на Матей е 
изчезнало и на негово място е написано друго от страна на непознат човек. 
Никой не знае кой е. 
   Четирите Евангелия, съдържащи се в Новия Завет, който е част от Биб-
лията, освен от Матей, са написани от Йоан, Лука и Марко. Само Йоан 
[синът на лелята на Ӣса̄ (алейхисселя̄м)], сред изброените хора, е виждал 
Ӣса̄ (алейхисселя̄м), но написал евангелието си в Самос след като пророкът 
бил въздигнат на небето. Лука и Марко, от друга страна, никога не са виж-
дали Ӣса̄ (алейхисселя̄м). Маркос бил преводачът на Петър. Не само Еван-
гелието на Матей, но също и Евангелието на Йоан било написано и проме-
нено от друг. Накратко, има различни предания относно тези четири Ин-
джӣла. Един факт обаче е признат от целия свят и той е, че тези четири 
Евангелия се състоят от измислени истории, написани от човешка ръка, и 
че разказват по различен начин едни и същи истории (както ще видим по-
напред). Те не са словото на Алла̄ху теа̄ля̄. Преди да започнем да говорим 
за грешките в днешната Библия, т.е. Тевра̄та и Евангелиятата, искаме да 
споменем и друга особеност в тях. Ахмед Дидат, който участвал в дебати с 
християните и напълно ги опровергал, разказва следната случка: 
  “Един ден поисках следното от съседите си християни: “Сега се занима-
вам със Светата Библия. Искам да ви прочета част от нея.” Те останаха 
много доволни от моя интерес към Библията и се зарадваха, мислейки: 
“Май постига напътствието.” Бързо се събраха около мен. Дадох им по ед-
на Библия и казах всеки да отвори на 37-а глава от Исая. После им рекох: 
“Сега ще прочета тази глава от Светата Библия. Моля да ме следите и да 
внимавате дали чета правилно или не.” Всички започнаха да ме слушат 
внимателно и да следят главата, която им чета. Частта, която четох беше: 
  “Когато крал Езекия чу това, раздра дрехите си, покри се с вретище и вле-
зе в къщата на Господ. 
   И той изпрати Елиаким, който беше над къщата му, и писаря Щейнай, и 
старите сред гадателите, при пророк Исая, син Амосов. 
   И те му казаха: “Eзeкия рече: “Днес е ден на скръб, порицание и униже-
ние; защото настана часът да се родят децата, но няма сила за раждане.” 
Още известно време прочетох по този начин. 
   Четейки аз ги питах: “Как чета, чета ли правилно – буква по буква.” А те 
ми отговориха: “Да, четете правилно – буква по буква.” Тогава изведнъж 
спрях и им казах: “Сега ще ви кажа нещо. Частта, която се намира в ръцете 
ви и слушахте беше 37-а глава на Исая от Стария Завет [Тората]. А частта, 
която четох аз беше 19-а глава на Царете от Стария Завет. С други думи, 
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двете части на тези две различни книги са напълно еднакви, което 
означава, че една от тях е напълно открадната от другата. Но кой е плаги-
атствал от друг, аз не знам. Вие трябва да решите! Но книгите, които вие 
смятате за свещени, са откраднати една от друга. Ето и доказателството!” 
Толкова много се смутиха. Започнаха да викат: “Това не е възможно!” 
Веднага взеха Библията от мои ръце и я разгледаха внимателно. Когато ви-
дяха, че 19-а глава от Царете съвпадаше буквално с 37-а глава от Исая, ус-
тите им останаха отворени. Казах им: “Не ми се сърдете, но възможно ли е 
в книгата на Аллах да има плагиатство? Как бих могъл да повярвам в тези 
книги?” Всички си наведоха главите надолу и ми дадоха право дори да не 
искат.” 
   Сега да покажем някои неясни пасажи от Тората и Евангелиятата. Нап-
ример в 9-и стих от 9-а глава на Евангелието на Матей пише: “И като ми-
наваше оттам, Исус видя един човек, на име Матей, седящ в бирничество-
то; и рече му: Върви след мене. И той стана да го последва.” 
   Сега внимавайте – ако човекът, който е написал тези думи е самият Ма-
тей, то тогава защо не казва, че е той, а говори като за друг Матей. Ако са-
мият Матей беше авторът на това Евангелие, той шеще да напише: “Аз се-
дейки в бирничеството, Исус минаваше оттам. Видя ме и ми каза: Върви 
след мене. И аз станах да го последвам.” Това показва, че Матей не е авто-
рът на Евангелието на Матей. 
   В началото на първа глава на Евангелието на Лука пише: “Понеже мно-
зина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас 
събития, както ни ги предадоха ония, които отначало са били очевидци и 
служители на евангелското слово, видя се добре и на мене, който изслед-
вах подробно всичко от началото, да ти пиша наред за това, почтени Тео-
филе.”  
   От тези думи се разбира, че: 
   Лука е написал това Евангелие във време, когато много други хора са 
пишели Евангелия. 
   Лука посочва, че няма Евангелие, което да е написано от апостолите, за-
щото казва: “Както ни ги предадоха ония, които отначало са били очевид-
ци и служители на евангелското слово.” Така е направил разграничение 
между писателите на Евангелиятата и очевидците, т.е. апостолите. 
   Той за самия себе си не казва, че е ученик на някой апостол. Той не се е 
надявал, че ако каже, че е ученик на апостол, това ще накара неговото 
Евангелие да спечели доверие в очите на другите, защото в негово време е 
имало много писания и книги, приписвани на един от апостолите. Може би 
е предпочел да каже, че той лично изследва фактите, научени от източника, 
за да изтъкне това като по-силно доказателство. 
   В 35-и стих на 19-а глава от Евангелието на Йоан пише: “И тоя, който 
видя, свидетелствува за това, и неговото свидетелство е вярно; и той знае, 
че говори истината, за да повярвате и вие.” Ако това беше написано от Йо-
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ан, той нямаше да каже; “И тоя, който видя, свидетелствува за това, и не-
говото свидетелство е вярно.” 
   С една дума, ще видите, че Матей, Лука и Йоан не говорят за самите себе 
си, а за непознат, безименен човек. Кой е той? Пророк ли е? Кои са служи-
телите на словото? Кой е човекът, който е станал и последвал Ӣса̄ (алей-
хисселя̄м)? Кой е засвидетелстващият? Може ли да има такава религиозна 
книга – неразбираема и пълна със загадки? Също така не е ясно кой свиде-
телства и за кого? 
   Сега да поговорим за несъответствията и противоречията в Библия-
та: 
   В 13-и стих на 24-а глава от втората книга на Самуила [Втората книга на 
царете] пише: “Дойде, прочее, Гад при Давида та му извести това; после му 
рече: Дали за седем години да има върху тебе глад по земята ти? Или три 
месеца да бягаш от неприятелите си, като те преследват?” 
   Сега да видим какво пише за същото събитие в 11-и и 12-и стих на 21-а 
глава в Първа книга на летописи [от Стария Завет]: “Дойде, прочее, Гад 
при Давида та му рече: Така казва Господ: Избери си или тригодишен глад, 
или три месеца да гинеш пред неприятелите си като те стига ножът на неп-
риятелите ти, или три дни да поразява Господният меч, сиреч, мор по зе-
мята, като погубва ангелът Господен по всичките Израилеви предели.” 
   Виждате ли голямата разлика между двете пасажи, които разказват едно 
и също събитие в една книга, която се нарича “Словото на Аллах”. На кой 
от тях да повярваме? Алла̄ху теа̄ля̄ може ли да каже две противоречиви 
неща? 
   Несъответствията между различните книги в Библията са толкова мно-
гобройни, че ако тръгнем да пишем всички тях, ще стане една огромна 
книга. Ние ще изброим още няколко от тях, за да изградим едно общо мне-
ние в читателите: 
   В 5-и стих на 36-а глава от Втората книга на летописите пише: “Иоаким 
бе двадесет и пет години на възраст когато се възцари, и царува единадесет 
години в Ерусалим.”  
   А в 8-и стих на 24-а глава от Втората книга на царете пише: “Иоаким бе 
осемнадесет години на възраст когато се възцари.” 
   Има точно седем години разлика! Вижда се, че писателите на тази све-
щена книга не са обърнали внимание, че двата въпросни човека са всъщ-
ност една и съща личност. 
   Друг пример: 
   В 18-и стих на 10-а глава от Втората книга на Царете пише: “Но сирий-
ците побягнаха пред Израиля; и Давид изби от сирийците мъжете на 700 
колесници и 40 000 конници, и порази военачалника им Совак, и той умря 
там.” 
   Сега да видим как се описва същата битка в 18-и стих на 19-а глава от 
Първата книга на Летописите: “Но сирийците побягнаха пред Израиля; и 
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Давид изби от сирийците мъжете на 7000 колесници и 40 000 пешаци; уби 
и военачалника Совак.” 
   Сега обърнете внимание на разликите: Броят на колесниците в първата 
книга е 700, а в другата 7000, т.е. десетократно повече. Според първата 
книга са избити 40 000 конници, а според втората те не са конници, а пе-
шаци! 
   Ако книгите, които се съдържат в Библията, дават такива противоречащи 
знания, то кой ще повярва, че те са словото на Алла̄ху теа̄ля̄? Алла̄ху теа̄ля̄ 
не може ли да разграничава конниците от пешаците [Аллах да опази от то-
ва]? Не може ли да види десетократната разлика между 700 и 7000? Да се 
правят такива противоречащи изявления и след това те да се приемат за 
словото на Алла̄ху теа̄ля̄, е най-голямата клевета и най-голямото нахалство 
към Създателя. 
   Нека дадем още няколко примера: 
   Тук става въпрос за мястото за курбан, построено от Сюлейма̄н (алейхис-
селя̄м) [Соломон] в двореца му, т.е. за “басейна за курбан”. 
   В 26-и стих на 7-а глава в Първата книга на Царете пише: “Дебелината 
му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша, във 
вид на кремов цвят; и побираше, когато бе пълно, две хиляди вати вода.” (1 
ват = 37 литра) 
   Но в 5-и стих на 4-а глава във Втора книга на Летописите пише: “Дебе-
лината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на ча-
ша, във вид на кремов цвят; и побираше, когато бе пълно, три хиляди вати 
вода.” 
   Виждате, отново е налице огромна разлика от 1000 вата, т.е. 37 000 литра 
вода! Очевидно е, че авторите на тези книги, без да имат понятие един от 
друг, са написали каквото им хрумне и им домързяло да проверят отново 
написаното, и така се появили противоречиви вицове, и не ги е досрамяло 
да ги нарекат “Словото на Аллах”. 
   Ето още един пример: 
   В 25-и стих на 9-а глава във Втората книга на Летописите пише: “Соло-
мон [Сюлейма̄н] имаше тоже 4000 обора за коне и за колесници и 12 000 
конници, които настани в градовете за колесниците и при царя в 
Ерусалим.” 
   Същото нещо да го прочетем и от 26-и стих на 4-а глава от Първата кни-
га на Царете: “Соломон имаше 40 000 обора за колесници.” 
   Виждате, че тук броят на оборите нараства десетократно. 
   Може да се каже: “Има най-много разлики в цифрите. Дали разликата в 
числата е толкова значима?” Нека да отговорим на това с цитат от Алберт 
Швайцер, който гласи: “Дори и най-големите чудеса не могат да докажат, 
че две по две правят пет, или че има ъгли в окръжност. И отново, дори и 
най-великите чудеса, независимо колко са многобройни, не могат да кори-
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гират недостатък или грешка в еретичното вероубеждение на един христи-
янин.” 
   И накрая, нека да цитираме някои различни пасажи: 
   В 44-и стих на 27-а глава от Евангелието на Матей пише, че двамата 
крадци, разпънати заедно с Ӣса̄ (алейхисселя̄м), са му рекли лоши думи по-
добно на юдеите. 
   В 39-о и следващите знамения на 23-а глава от Евангелието на Лука пи-
ше, че един от обесените крадци е хулил Ӣса̄ (алейхисселя̄м), а вторият 
крадец, който дочул това, смъмрал първия и казал: “Ни от Аллах ли се не 
боиш ти, който си под същото осъждение?” А после Ӣса̄ (алейхисселя̄м) 
отвърнал на втория: “Днес ще бъдеш с мене в Рая.” 
   Разликите в текстовете са очевидни.  
   Според Марко, след като Ӣса̄ (алейхисселя̄м) бил свален от кръста, той  
останал сред мъртвите и говорил със своите апостоли, а след това, още съ-
щия ден, бил възнесен на небето. Така е написано и в Евангелието на Лука. 
От друга страна обаче, в 3-и стих на първа глава в книгата Деянията на 
апостолите, написана пак от Лука, се казва, че Ӣса̄ (алейхисселя̄м) останал 
сред мъртвите 40 дни и после бил възнесен на небето. 
   И така примерите продължават. Както заявихме по-горе, обемът на кни-
гата е недостатъчен, за да изредим всички тях. Абдуллах Терджуман, който 
бил свещеник на име Турмеда, и когото споменахме в увода, дава няколко 
примери за несъответствията между стихчетата в Евангелията: 
   В 4-и стих на 3-а глава от Евангелието на Матей пише: “И храната му [на 
Йоан] беше акриди и див мед.” 
   А в 18-и стих на 11-а глава от същата книга пък пише: “Иоан, който нито 
ядеше, нито пиеше”. 
   Бившият свещеник обръща внимание и на други неща: 
   В знаменията от номер 50 до 53 на 27-а глава в Евангелието на Матей 
пише: “А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. И, ето, завесата на 
храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се раз-
пукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха 
възкресени, (които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, 
влязоха в светия град, и се явиха на мнозина).” След този стих, бившият 
свещеник Анселмо Турмеда, който впоследствие приел исляма, казва: “То-
ва описание на бедствие е напълно копирано от една стара книга. Това 
описание е написано от еврейски историк, когато Ерусалим бил превзет и 
унищожен от Тит. Тези думи сега ги виждаме в Евангелието на Матей, ко-
ето означава, че те били добавени впоследствие към него.” И това от своя 
страна още веднъж доказва истинността на твърдението “Евангелието на 
Матей не е Евангелието, написано от самия Матей” и ни напомня за мис-
териозната личност, която направила тези допълнения. 
   Нека засегнем още една историческа грешка: 
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   В 15-и стих на 16-а глава от Битие се казва: “И Агар [Хаджер] роди син 
на Аврама [Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м/мир нему)]; и Аврам наименува сина 
си, роден от Агар, Исмаил.” Но във 2-и стих на 22-а глава от същата книга 
пише: “И рече Аллах на Аврам: Вземи сега единствения си син, когото 
любиш, сина си Исаака [Исхак], та иди в местността Мория!” Очевидно е, 
че тук са забравили, че Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) има и друг син, а именно 
Исмаил (алейхисселя̄м). 
   Нека оставим настрана тези грешки, които започнаха да дразнят и чита-
телите, и да проучим произхода на книгите, които се съдържат в Библията, 
т.е. Тората и Евангелията, в които днешните християни и евреи вярват: 
   Първите пет книги от Библията са Битие, Изход, Левит, Числа и Второза-
коние. Тези пет се наричат Тора (Тевра̄т). Те вярват, че тези пет книги са 
Тората, низпослана на Мӯса̄ (Мойсей) (алейхисселя̄м). 
   Ние по-горе вече посочихме някои от казваните за Исая неща. Според 
преданието тя е написана от друг. 
   Съдиите може да се смята, че е написана от Исмаил. 
   Рут: анонимен автор 
   Първа книга на Самуила: анонимен автор 
   Втора книга на Самуила: анонимен автор 
   Първа книга на царете: анонимен автор 
   Втора книга на царете: анонимен автор 
   Първа книга на летописите: Може да е бил написан от един еврейски ра-
вин и теолог на име АЗРА (Eздра), живял 350 години преди Ӣса̄ (алейхис-
селя̄м). 
   Втора книга на летописите: Тази книга, също може да е била написана от 
Азра. В “Мунджид”  пише, че Азра означава Узейр. Но авторът на тези 
книги не е пророкът Узейр (алейхисселя̄м), а един евреин на име Азра. 
   Ездра: книга, която е написана лично от Ездра.  
   Естер: анонимен автор 
   Йов: анонимен автор 
   Псалми: Това означава “главите на Зебӯр [книгата, низпослана на Да̄уд 
(алейхисселя̄м).]” Въпреки да се казва, че тя се състои от главите, разкрити 
на Да̄уд (алейхисселя̄м), тя в допълнение съдържа и псалми от синовете на 
Корей, Асаф, Етан и Соломон/Сюлейма̄н (алейхисселя̄м). 
   Йона: анонимен автор 
   Авакум: книга, написана от човек, чиято самоличност, произход и про-
фесия са никому неизвестни. 
   Така ви дадохме кратка информация за произхода на книгите в Стария 
Завет на Библията. 
   Що се отнася до Новия Завет, понеже вече дадохме информация за него, 
за неговите автори и за несъответствията, не видяхме за нужно да повто-
рим същите неща.  
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   В Библията има още много други абсурдни твърдения, като: Например: 
Алла̄ху теа̄ля̄ почувствал съжаление заради потопа [Битие: 8-21]; Йа’кӯб 
(алейхисселя̄м) се борил с Аллах насън и Го победил [Битие: 32-24 до 27]; 
Лот/Лут (алейхисселя̄м) извършил прелюбодеяние с дъщерите си [Битие: 
19-31 до 36]. Тъй като и християните осъзнават отвратителността на тези 
неща, те започнаха да премахват въпросните пасажи от Светата Библия. 
   Нека сега видим начина на изразяване в Библията и това, което тя 
внушава на хората. 
   Ще вземем пасаж от книгата Битие. В тази книга се разказва за първите 
хора, първите пророци и велики пейгамбери като Āдем, Нӯх и Ибра̄хӣм 
(алейхимуссалева̄ту веттеслӣма̄т). Също така, тя дава информация и за 
сформирането на еврейските семейства. В 38-а глава, където се говори за 
Юда, родоначалника на евреите, се казва: “По онова време Юда се отдели 
от братята си и свърна при един одоламец на име Ира. И Юда като видя 
там дъщерята на един ханаанец, на име Суя, взе я и влезе при нея. И тя за-
чена и роди син.” 
   Сега, моля поставете ръка върху сърцето си и отговорете на тези 
въпроси: “На какво учи тази религиозна книга? Една книга по религия 
трябва да учи хората на онова, което е забранено и позволено; трябва да им 
дава информация за този и за отвъдния свят; да ги порицава за лошите пос-
тъпки и да ги хвали за добрите; да говори за задълженията им към Алла̄ху 
теа̄ля̄ и как да се държат един с друг; да им съобщава какво е нужно за 
един мирен и щастлив живот. Накратко казано, една книга по религия е 
КНИГА ЗА МОРАЛА.” 
   Кое от тези достойнства е налице в частите, които прочетохме? Това (ко-
ето преди един абзац предадохме от Библията) е неприлична история за 
блудство. Тя влиза в категорията на порнографията. Тази книга, която 
християните и еврете наричат “свещена”, съдържа подобни неморални па-
сажи. В 30-о и в следващите знамения на 19-а глава в книгата Битие е на-
писано как двете дъщери на Лут (алейхисселя̄м) го карат да се напие с ал-
кохол и после осъществяват полов контакт с него и раждат синове. Също 
така, в 11-а глава от Втората книга на Самуил пише, че Да̄уд 
(алейхисселя̄м) гледа как се къпе гола Витсавее, жената на Урия, който е 
един от неговите командири, като Да̄уд (алейхисселя̄м) се поддава на вле-
чението и осъществява полов контакт с нея. И праща горкия мъж на война, 
във най-ожесточените ѝ мигове, за да не може да се завърне, и така да ги 
раздели. В много днешни европейски музеи има картини, илюстриращи 
как Да̄уд (алейхисселя̄м) гледа голата Витсавее и праща Урия на смърт. В 
европейските езици “Уриево писмо” означава “смъртна присъда” или 
“много лоша новина”. А европейците научават за тези истории и подобни-
те на тях от книгите, който наричат “свещени”. Какво се учат читателите 
от тези книги? Мъже, които насила осъщесвяват прелюбодеяние със съп-
ругата на братя си; свекари, от които снахите забременяват; бащи, които 
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извършват кръвосмешение с дъщерите си; мъже, които лягат с жените на 
подчинените си и ги изпращат на смърт. 
   Човек ще се побърка! Дори някои християни не вярват в тези грозни ис-
тории и ги отхвърлят. В един брой от 1977 година на списанието “Plain 
Truth”  пише следното предупреждение: “Бъдете много внимателни, кога-
то карате децата си да четат Светото Писание, защото в него има много 
аморални истории за блудство. Деца, които четат тези истории, могат да си 
изградят твърде погрешна представа за взаимоотношенията между члено-
вете на семейството. Тези неприлични истории, съдържащи се най-вече в 
Стария Завет, трябва да се изкарат напълно и едва след това на децата 
трябва да се даде тази изчистена Библия!” Списанието също така добавя, 
че: “Библията трябва задължително да бъде подложена на анализ. Защото в 
този си вид, тя не учи на морал, а подтиква младите към неморалности.” 
   Бърнард Шоу, известен писател, отива още по-далеч и казва: “Тората и 
Евангелието са най-опасните книги на света. Те трябва да бъдат сложени 
под здрав ключ и никога да не бъдат изкарани оттам.” 
   Д-р Строджи в своята книга за Библията перифразира от д-р Паркър 
следното: “Когато чете Библията, човек се губи сред противоречиви исто-
рии. Светото Писание съдържа много и странни имена. Особено в частта 
Битие е взето под внимание само генеалогията. Кой от кого се роди и как 
се роди? И нищо друго. За какво са ми тези неща? Каква връзка имат те с 
поклонението и любовта към Алла̄ху теа̄ля̄? Как човек може да бъде до-
бър? Какво е Съдният ден? Кой ще ни съди и как? Какво трябва да се нап-
рави, за да се бъде праведен човек? За тях Библията говори много малко. 
Има предимно различни легенди. Още преди да се говори за деня, се пре-
минава на нощта.”  
   Проф. Ф. К. Бъркит в книгата си “Canon of the New Tastement = Офици-
ално признатата част от Новия Завет” казва: “Ӣса̄ (алейхисселя̄м) има чети-
ри различни описания във всяко едно от четирите Евангелия. Тези описа-
ния са различни едно от друго. Авторите на тези книги не са искали да ги 
съберат на едно място. Ето защо, всеки от тях дава различна информация 
от останалите. Между тези сведения няма никаква връзка, а някои писания 
приличат на непълни истории, а други на пасажи от известни книги.” 
   На 582-а страница от втория том на “Encyclopedia of Religion and Eth-
ics=Eнциклопедия за религията и етиката” пише: “Ӣса̄ (алейхисселя̄м) не е 
оставил книга, която да е писал той, нито пък заповядал на учениците си да 
напишат каквото и да било.” Както се вижда, тази голяма енциклопедия 
потвърждава факта, че четирите Евангелия нямат никаква религиозна 
стойност, както и че се състоят само от противоречиви истории, написани 
от различни хора. 
   Както европейските учени и историци, а дори и християнските теолози 
обявяват, че днешните Тора и Евангелия са изопачени, така и враговете на 
религията, които отхвърлят духовните сили и са опиянени от темпа на тех-
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нологичното развитие, и нямат никакво понятие от духовните знания, ата-
куват религиите, като се позовават на грешните пасажи в Тората и Еванге-
лиятата. По този начин искат да намерят оправдания за факта, че отричат 
чудесата. Въпреки това, първото условие за един християнин и мюсюлма-
нин е да повярва в тях. Ако човек използва ума си, за да докаже знанията 
за вярата, които са извън обхвата на ума, то той ще бъде въвлечен в тяхно-
то отричане. Човек става враг на онова, което той не знае или не може да 
разбере. Един от нещастниците, които са изпаднали в бедствието да отри-
чат чудесата, е американският писател на религиозни книги Ернс О. Хау-
сърдир. В статията си от 1979 г. отива много далеч в атакуването на на-
божните хора и се опитва да обясни чудесата по друг начин. За да подмами 
и младите, той изтъква писанията на някои атеисти като доказателство за 
твърденията си. Да прочетем заедно тази статия: “В Евангелието на Матей 
пише: “Тогава Ӣса̄, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте 
хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хля-
бовете, даде ги на учениците, а учениците на народа. И всички ядоха и се 
наситиха; и дигнаха останалите къшеи, дванадесет пълни коша. А ония, 
които ядоха, бяха около пет хиляди мъже, освен жени и деца.” [Матей: 14-
19, 20, 21.]  
   Ето по този начин Матей говори за едно от днешните най-спорни чудеса 
на Ӣса̄ (алейхисселя̄м). 
   Чудото е свръхестествено дело, което някой пророк извършва, за да по-
каже силата и мощта си. Но днес как може да се предложи на един христи-
янин да вярва в такива неща, при условие, че в наше време те научават но-
вите научни знания и израстват в такава среда? Но от друга страна, не е 
възможно тези части да се изкарат от Евангелиятата. Следователно, длъж-
ни сме да ги анализираме по-внимателно. Ние израснахме, слушайки мно-
гобройните чудеса на Ӣса̄ (алейхисселя̄м). Някои от тях са: как променя 
водата във вино на сватбата в град Кана; как спира ужасната буря в морето 
на Галилея; как кара да прогледат слепците; как върви по морето до лодка-
та на апостолите и как съживява Лазар. Всичко това беше буквално грави-
рано в мозъците ни. Всъщност, голяма част от Евангелието е пълно с тези 
чудеса. Тези чудеса съставляват най-прекрасните части от всички четири 
Евангелия. Когато Ӣса̄ (алейхисселя̄м) дошъл при юдеите, за да им докаже, 
че е пророк, той бил принуден да покаже чудо. Защото евреите упорствали 
и казвали: “Ти казваш, че си пророк. Ще ни покажеш чудо, за да ти повяр-
ваме!” Дори понякога оставал принуден да покаже чудеса на апостолите 
си, които изпадали в съмнения. Например, появила се ужасна буря, когато 
са били на лодка в море. Апостолите събудили Ӣса̄ (алейхисселя̄м), казвай-
ки: “О, Господи, спаси ни, загиваме!” След това, с един знак на Ӣса̄ (алей-
хисселя̄м) бурята утихнала. Това чудо много впечатлило апостолите, които 
се хвърлили в неговите крака, извинили му се и потвърдили, че му вярват. 
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След това, когато те разказали тази случка на другите евреи, и те се впе-
чатлили много и станали назаряни. [Евангелие на Матей – 8-а глава.] 
   В 37-и и следващите стихове от 10-а глава в Евангелието на Йоан пише: 
“Ако не върша делата на Отца Си, недейте ми вярва; но ако ги върша, то, 
макар да не вярвате на мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, 
че Отец е в мене, и аз в Отца.” Ето тези чудеса са имали толкова голямо 
влияние върху хората, че известен еврейски теолог като Никодим, който 
изобщо не вярвал в Ӣса̄ (алейхисселя̄м), го посетил една нощ и привлечен 
от чудесата рекъл: “Вече вярвам, че си изпратен от Аллах, защото не мо-
жеш да сториш всичките тези чудеса без Негова помощ.” Ние знаем, че 
Ӣса̄ (алейхисселя̄м) изобщо не обичал да прави тези чудеса, а дори се сра-
мувал. Когато с докосване на ръката си излекувал човек, страдащ от прока-
за, той му казал: “На никого не казвай, че те излекувах.” Той извършвал 
чудесата като е правил един единствен знак или като казвал няколко думи. 
Според Евангелието, на жената, чието дете е съживил, казал: “Продължи 
си пътя, детето ти живее.” А на болните, които излекувал, казвал само: 
“Стани от леглото и върви.” Всъщност, чудесата се случвали с едно дви-
жение на ръката му или с едно докосване. Причината за тези чудеса беше 
предимно милостта и състраданието на Ӣса̄ (алейхисселя̄м). Един ден той 
срещнал двама слепци край пътя, които го помолили за помощ. Той ги съ-
жалил и когато докоснал очите им, те отново прогледнали. Що се отнася 
до чудото, разказано от Лука, то и то показва колко милостив бил Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м). Той попаднал на погребението на единствения син на една 
жена, когато я съжалил много и съживил нейния син. Днес тези чудеса се 
отхвърлят от много християни. Един учен, дори да вярва в Ӣса̄ (алейхиссе-
ля̄м), твърди, че той не може да прави такива чудеса. Още през 1162 [1748] 
г. известният шотландски историк Дейвид Хюм пише: “Чудото означава 
заличаване на природните закони. Законите на природата са базирани на 
определи и фиксирани основи. Невъзможно е да се променят. Поради тази 
причина, не може да се вярва в чудесата.”  
   Но най-значимите възражения идват от Рудолф Бултман, съвременен те-
олог, който казва: “Не е възможно човек, който има електричество, радио 
или телевизия в дома си, да повярва на измислените чудеса в Евангелията-
та.” 
   Правени са много опити с цел да се проникне в същността на чудесата и 
да се обяснят те по по-логичен начин. Например, случката с нахранването 
на повече от 5000 души с две риби се е състояла по съвсем друг начин. Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м) и другите назаряни излезли на разходка. Когато дошло 
време за ядене, всички те изкарали храните си, като Ӣса̄ (алейхисселя̄м) е 
прибавил към тях донесените от него две риби и пет хляба. После всички 
те яли заедно. Що се отнася до ходенето на Исус (алейхисселя̄м) по море до 
кораба на апостолите, това е било изцяло една оптична измама. Ние всички 
знаем, че в мъгливо време хората, които вървят по брега, изглежда сякаш 
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вървят по морето. Що се отнася до успокояването на бурята, може да се 
счита, че тя и без това се успокоявала още преди Ӣса̄ (алейхисселя̄м) да 
направи знак. Тя щяла да затихне и без негова намеса. Всъщност, всички 
тези събития са предавани от очевидците. Човек, който става свидетел на 
такова събитие, може да се поддаде на своите емоции и да подцени или 
преувеличи видяното, или да предава не това, което е видял, а това което 
предполага. Но не трябва да забравяме и това, че днес споровете около те-
зи чудеса почти изцяло изчезнаха и като че ли не останаха хора, които да 
вярват в чудесата от Евангелиятата. Неотдавна един добре познат архие-
пископ каза: “Човек може да бъде истински християнин дори без да вярва 
в тези чудеса, защото същността на християнството е вярата в Алла̄ху 
теа̄ля̄ и състраданието към хората.” Това означава, че няма нищо общо с 
религиозността да се вярва или не в това, че Евангелието е книга с приказ-
ки и измислени чудеса. 
   Заслужава да се обърне внимание на факта, че чудесата на Ӣса̄ (алейхис-
селя̄м), от една страна, го правят познат из света, а от друга страна, предиз-
викват враждебност към него от страна на много хора. Когато еврейските 
равини получили вестта, че Ӣса̄ (алейхисселя̄м) излекувал болен човек във 
Витания и съживил Лазар, те решили следното: “Този човек с тези чудеса 
привлича всички към себе си. Вече започнаха да го слагат на мястото на 
Аллах. Трябва да го убием, за да се опазим от неговото зло.” Отишли и се 
оплакали на римляните. В същото време, Ӣса̄ (алейхисселя̄м) извършил 
последното си чудо, като поставил обратно на място ухото на прислужника 
на главния гадател, отрязана от Петър. Този прислужник бил сред 
войниците, дошли да заловят Ӣса̄ (алейхисселя̄м). Ӣса̄ (алейхисселя̄м) пока-
зал на целия свят, че хората трябва да проявяват милост и към враговете 
си. 
   [Според книгата “История на евреите”  на един еврейски теолог на име 
Х. Хирч Граец пише, че евреите основали “Събрание на 
седемдесетимата” , за да може тяхното общество да следва стриктно запо-
ведите на Тевра̄та. Председателят на това събрание се наричал “първос-
вещеник” . Еврейските равини, които учели на юдаизъм младите в учили-
щата и разяснявали Тората, се наричали “писари” . Някои от обясненията и 
коментарите, които тези хора добавили към Тората, са сложени и в Торите, 
написани по-късно. Писарите, споменати в Инджӣлите, са тези. Другото 
им задължение било да накарат евреите да следват Тевра̄та.] 
   Това било последното чудо на Ӣса̄ (алейхисселя̄м). Когато римляните го 
завели при Ирод, Ирод поискал от него да покаже чудо. Ӣса̄ (алейхисселя̄м) 
не отговорил и се замълчал, като погледнал пред себе си, защото вече ми-
сията му, повелена от Алла̄ху теа̄ля̄, свършила. Пророкът, който оказвал 
всякаква помощ на всички, сега не можел да помогне на себе си, защото 
той бил изпратен, за да спасява човечеството, а не себе си! Доволството на 



28 

 

Алла̄ху теа̄ля̄ от това негово поведение, проличава от това, че Алла̄ху теа̄ля̄ 
го издигнал на небето.  
   Въпросът “Вярвате ли в чудеса?” е повтарян винаги. В действителност, 
много е трудно сегашното поколение да вярва в чудеса. Но нека не забра-
вим, че вярата не може да се обясни напълно с разума. Вярата е любов и не 
е в добри взаимоотношения с разума. На хората трябва да се дадат и някои 
духовни права. Ние като деца с какво удоволствие слушахме приказките и 
какво разочарование усетихме, когато разбрахме, че говорещите животни, 
ангелите, майгьосниците и джуджетата в тези истории не са верни! Нека да 
не се спираме много на чудесата. Мисля, че дори най-логично мислещият 
човек, ще усети удоволствие като мисли, че християнството е слязло на 
земята върху крила от чудеса, дори това да е само приказка.” Думите на 
Хаусър свършват тук.  
   Тази статия ни кара да се замислим. Вижда се, че с течение на времето 
колкото повече недостатъци и грешки намират християните в Библията, 
толкова повече не вярват в нито една нейна дума и отричат дори чудесата. 
Английският философ Дейвид Хюм и свещеникът на име Рудолф Бутман, 
въпреки че и двамата са християни, осъзнали, че Тората и Евангелиятата, 
които четат, не могат да бъдат словото на Аллах и с право са изразили ом-
разата си към християнството и днешните Тора и Евангелия. Междувре-
менно обаче, те, прекрачвайки границата на знанието и благоприличието, 
имали дързостта да произнесат въображаеми заключения и върху чудесата, 
поместени в Кора̄н-и керӣм, който е истинското слово на Аллах. Тези бе-
зобразно написани редове, които не се базират на никакво знание, но напи-
сани сякаш в името на знанието, се четат от младите и те, подобно на тези 
писатели, се въвличат в грешни посоки. Защитаването на чистите младежи 
срещу тази опасност се явява първо задължение за хора със съвест, които 
приемат за свещено задължение да служат на хората. По същия начин, и 
ние, с това възнамерение и с цел постигане на доволството на Алла̄ху 
теа̄ля̄, Който заповядва вършенето на добро, ще предадем следното знание 
от книгата “Мева̄хиб-и ледунниййе” , написана от Ахмед Кастала̄нӣ (рах-
метуллахи алейх)3, които е един от великите ислямски учени: 
  “Чудото е свръхестествено събитие, което показва, че пророците (алей-
химуссалева̄ту веттеслӣма̄т) са пратени от Алла̄ху теа̄ля̄ и че казват ис-
тината. Когато пророк покаже чудо, той трябва да каже: “Ако не вярвате, 
направете същото! Но не можете!” Чудото е нещо извън обичаите и при-
родните закони. Поради тази причина, учените не могат да правят чудеса. 
Ако човекът, който показва такова необикновено нещо, не каже предвари-
телно, че ще го покаже и не предизвика хората да направят същото, то то-
гава се разбира, че той не е пророк, а евлия [приближен, любим раб на Ал-
ла̄ху теа̄ля̄], а необикновеното явление в този случай се нарича “кера̄мет” . 

                                                           

3
 Кастала̄нӣ починал в Египет през 923 [1517] година. 
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Чудните събития, извършени от другите, се наричат “магия” . Нещата, из-
вършени от магьосниците, могат да бъдат извършени и от пророците 
(алейхимуссалева̄ту веттеслӣма̄т) и евлиите (рахиме-хумулла̄ху теа̄ля̄). 
Пример: когато магьосниците на фараона преобразили конците като змии, 
жезълът на Мӯса̄ (алейхисселя̄м) се превърнал в още по-голяма и погълнал 
останалите. Когато магьосниците видели, че тяхната магия е развалена и че 
не могат да повторят чудото на Мӯса̄ (алейхисселя̄м), всички те повярвали 
в него и не се отвърнали от своята вяра, въпреки заплахите и потисничест-
вото на фараона. Само Алла̄ху теа̄ля̄ създава чудесата на пророците (алей-
химуссалева̄ту веттеслӣма̄т) и кера̄метити на евлиите (рахиме-хумулла̄ху 
теа̄ля̄). Делата, които съответстват на научните закони и природните явле-
ние, ги създава посредством определени причини, а чудесата ги създава 
без посредничеството на причини. Чудото се нарича още и “ бурха̄н”  и 
“ а̄йет” . Магията променя физичните свойства на телата, но не и структу-
рата на материята, а чудесата и кера̄метите могат и двете неща. 
   В Тората и Евангелието е написано за идването на последния пророк 
Мухаммед (алейхисселя̄м) и някои негови особености; това че ще се появи 
в Арабския полуостров и чудните събития, които ще се случат към момен-
та на неговото идване. Посочването на тези неща са чудеса не само за 
Мӯса̄ и Ӣса̄ (алейхимесселя̄м), но също и за Мухаммед (алейхисселя̄м). Ал-
ла̄ху теа̄ля̄ дарил всеки пророк с чудеса, които били свързани с известните 
неща, характерни за онова време. Що се отнася до Мухаммед (алейхиссе-
ля̄м), заедно с всички чудеса, дадени на другите пророци, Алла̄ху теа̄ля̄ го 
дарил и с други. В турската книга “Мира̄т-и кя̄ина̄т”  пише, че броят на 
чудесата, които е показал приживе, са повече от три хиляди. Осемдесет и 
шест от тях са посочени в частта “Чудесата на Мухаммед 
(алейхисселя̄м)” , поместена в тази книга. 
   Някои мюсюлмани, които не принадлежат към суннитската група, както 
и някои невежи в религиозно отношение хора, които се представят пред 
хората за учени, и отхвърлят чудесата частично или изцяло, казват: “Тези 
неща не съответстват на научните ни познания.” Първото нещо, което 
трябва да се направи с онези от тях, които са станали кяфири, е да им се 
помогне да се запознаят с исляма и да се насочат към вярата. Вярващите 
вярват в чудесата, защото, когато настъпи края на света, земята, небесата, 
живите и неживите същества ще претърпят и физични, и химични проме-
ни. Това ни го съобщава Кора̄н-и керӣм. Човек, който вярва в тези неща, 
които са извън научните познания, без съмнения трябва да вярва и в чуде-
сата. Ние не казваме: “Пророците (алейхимуссалева̄ту веттеслӣма̄т) пра-
вят чудесата, а евлиите (рахиме-хумулла̄ху теа̄ля̄) правят кера̄метите.” Ако 
бяхме казали това, щяхме да дадем път за възражения от страна на невяр-
ващите. Ние казваме: “Алла̄ху теа̄ля̄ създава чудеса за пророците Си (алей-
химуссалева̄ту веттеслӣма̄т) и кера̄мети за евлиите Си (рахиме-хумулла̄ху 
теа̄ля̄).” Т.е. разумен човек, който е изучил научните познания и е напълно 



30 

 

наясно с биологичните и астрономичните събития, веднага ще разбере, че 
от най-малките частици до Арша, и от атома до слънцето, всички живи и 
неживи същества са създадени така, че в тях има закономерности и всички 
те работят като различните части на една машина. Такъв човек веднага ще 
повярва, че съществува Притежателят на безкрайната сила, Който вижда и 
знае всичко, и създава и управлява цялото творение както Си пожелае. То-
зи разумен човек ще приеме като нещо естествено, че този велик Създател 
създава чудеса и кера̄мети. Като учен в областта на науката казваме, че чу-
десата са истина, и че се създават само от Алла̄ху теа̄ля̄, а пророците (алей-
химуссалева̄ту веттеслӣма̄т) ги правят. Пейгамберите (алейхимуссале-
ва̄ту веттеслӣма̄т) не могат да вършат чудеса от сами себе си, без разре-
шението на Алла̄ху теа̄ля̄. Излекуването на болните и съживяването на 
мъртъвците от Ӣса̄ (алейхисселя̄м) са чудеса, създадени от Алла̄ху теа̄ля̄. 
Този факт е посочен в Кора̄н-и керӣм. От друга страна, християните днес, 
които напълно са загубили вяра в достоверността на Евангелиятата си, не 
вярват в нищо, което пише в тези книги, и се отклоняват към атеизма.  
   Горките християни как да повярват в днешната Библия, защото както и 
вие досега ясно видяхте: 
  1) Библията съдържа много малко пасажи, които могат да се приемат като 
словото на Аллах. 
  2) Някои думи от Библията не са слово на Аллах, а са думи на пророци, 
като се споменават и техните имена.  
  3) В Библията са добавени много слова, за които не е ясно кой ги е казал. 
  4) Лично християнските теолози приемат, че към историите на апостоли-
те са добавени много приказки и легенди. 
  5) Сведенията на апостолите за Ӣса̄ (алейхисселя̄м) не съвпадат.   
  6) Някои Евангелия, като това на Варнава, в което има истински слова от 
оригиналното Евангелие, са унищожени от християните.  
  7) Библията е изложена на многократни преразглеждания и промени от 
духовни събори. Тези преразглеждания продължават и днес. Според едно 
предание, днес има точно 4000 Библии, като всяка от тях е различна от 
другите. Всеки събор за преразглеждане на Библията прави заключението, 
че предишната Библия съдържа много сериозни грешки.  
  8) Императорите и кралете давали заповеди за промяна на Библията и 
техните заповеди били изпълнявани.   
  9) Изразът в Библията е далеч от това да бъде словото на Аллах. Особено 
някои пасажи в Стария Завет, както видяхме и примерите за това по-горе, 
са толкова нецензурни, че дори не са подходящи да бъдат четени от децата. 
  10) Европейските християнски списания пишат, че има 50 000 грешки в 
Библията. Днес христяните, за да поправят най-тежката грешка, т.е. идеята 
за Троицата, полагат всички усилия. 
  11) Дори и християнските теолози приемат, че днешната Библия не е сло-
во на Аллах, а човешко произведение. 
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   Скъпи читатели! През цялото това време проучихте Библията заедно с 
нас. Както вие също ще приемете, ние бяхме изцяло безпристрастни. Пре-
дадохме ви не думите на ислямските учени, а тези на ХРИСТИЯНСКИТЕ 
ТЕОЛОЗИ. От време на време тези хора премахвали някои части от Свето-
то писание. Всеки може да си купи и да проучи една от Библиите, които се 
продават днес. Ние написахме книгата, главата и стиха на всеки един от 
откъситe, които предадохме, и дълго проучихме тяхната достоверност. 
   Как би могъл човек да сравнява една такава книга с величествена, крас-
норечива и чудна книга като Кора̄н-и керӣм, чията дори една буква не е би-
ла променяна от първия ден на нейното разкриване? Всеки от нас сигурно 
е достигнал до следното заключение: 
   Словото на Алла̄ху теа̄ля̄ никога не може да бъде променено. Една 
книга, която съдържа грешки и се променя често от хората, и която 
дори от свещениците се признава, че е написана от човешка ръка, ни-
кога НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ словото на Аллах.  
    Кои части на днешните Библии съдържат неща от рода на наставление, 
напътствие, разграничаване на добро и зло, описание на земното и отвъд-
ното, и даване на утеха, и т.н., т.е. все неща, които трябва да фигурират в 
книгата на Алла̄ху теа̄ля̄?  
   В юлския брой от 1395 [1975] година на списание “Plain Truth” се казва: 
“Нека признаем, че не може да покажем книга, която да проникне в съзна-
нието на образованите нехристияни. Те ни показват различните Библии и 
казват: “Виждате нали, вие още не сте постигнали съгласие един с друг. 
Нас с какво ще ни напътите?” 
   Ахмед Дидат, когото споменахме преди, казва: 
  “През 1939 г. бях на работа в институция в околността на църковното 
училище в Adams Mission. Тогава бях на 20 години. Отново и отново уче-
ниците от църковното училище идваха на работното ми място и се подиг-
раваха с мен и приятелите ми мюсюлмани, и с най-груби слова разкриваха 
ненавистта и омразата си към ислямската религия, Мухаммед (алейхиссе-
ля̄м) и Кора̄н-и керӣм. Според тяхната вяра мюсюлманите са най-
отвратителните създания на света и ислямската религия е ерес. Като изк-
лючително чувствителен човек, аз много страдах заради тези нападки и 
дори не можех да спа нощем. Не бях в състояние да им отговоря. Да не го-
ворим, че нямах знания за християнската религия, аз не познавах всъщност 
и моята. Следователно, преди всичко аз реших да се впусна в проучване на 
Библията и Кора̄н-и керӣм, да увелича знанията си за християнството и ис-
ляма, и да чета книги на тази тематика. От четиридесет години се занима-
вам с това. Най-големият ми помощник по това отношение беше арабската 
книга “Изха̄р-ул-Хак” , написана в Истанбул от Рахметуллах Ефенди от 
Индия (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄). [Тази прочута книга била отпечатана в Еги-
пет през 1280 [1864] година и преведена на различни езици, вкючително и 
на турски. Рахметуллах Ефенди починал в блажения град Мекка през 1306 
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[1889] г., когато бил на 75 годишна възраст.] След известно време истината 
светна като слънце пред очите ми. Сега знам и разбирам всичко в детайли. 
Оттогава насетне кандидат-свещениците получиха отговорите, които зас-
лужаваха и си тръгнаха с отворени усти и сведени надолу погледи. Вместо 
да отговарям с груби думи като тях, аз бях сладкодумен, както заповядва 
Алла̄ху теа̄ля̄. Така усърдно бях проучил Библията и разкрил нейните 
грешки, че те не можеха да ми отговорят с нищо и се изумяваха, че позна-
вам Светото писание по-добре от тях. Накрая започнаха да ме уважават 
много. 
   В същото време аз се натъкнах на една книга, изготвена от протестантски 
свещеник мисионер на име Гео. Г. Харрис. Нейното заглавие беше “Как 
мюсюлманин може да се направи християнин?”  В книгата авторът све-
щеник препоръчваше следните неща: “Много е трудно да се християнизи-
рат мюсюлманите, защото те са строго привързани към своите традиции и 
много упорити. За тяхното християнизиране е необходимо да се прибягва 
до следните три метода: 
  1) Мюсюлманите са научени, че днешните Библии т.е. Тевра̄т и Евангелия 
не са оригиналните, и че оригиналните са изопачени. Попитайте ги веднага 
следните неща: 
  а) Имате ли истинско копие от реалните Тевра̄т и Евангелия? Ако имате, 
покажете ни! 
  б) Какви разлики има между днешните Тора и Евангелия и Евангелието, 
което твърдите, че е оригиналното? В кои части са тези различия и какъв е 
техният брой? 
  в) Умишлени ли са тези различия, за които говорите, или са разлики в из-
раза? 
  г) Ето ви една Библия. Покажете ми пасажите, които са променени! 
  д) Ето, тази част, която ви показвам сега, как се четеше в оригинала? 
  2) Местата, които казвате, че са променени, кога и откого са променени? 
  3) Мюсюлманите вярват, че Библията, която имаме днес е или измислено 
подобие на истинските Тора и Евангелия, или съвсем различна книга, на-
писана от хората. Според мюсюлманите днешната Библия няма нищо общо 
с Евангелието, разкрито на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) и с истинския Тевра̄т. Въп-
реки това, те ще се изненадат, когато им бъдат зададени гореизброените 
въпроси, защото мюсюлманите са предимно невежи. Тяхното мнение, че 
Библията не е оригиналната, се гради само на слухове. Да не говорим, че 
нямат знания за Стария Завет (Тевра̄та) и Новия Завет (Евангелието), те 
нямат и необходимите познания за религията си. Ще останат учудени пред 
няколко сериозни въпроса и няма да знаят какво да отговорят. След това, 
казвайки им: “Да ви дадем малко информация по тази тема”, започнете да 
им четете красивите пасажи от Библията, които ще могат да разберат, като 
това го правете тихо, с усмихнато лице и сладки думи. Дайте им няколко 
книжки и брошури, написани по ясен начин и разкриващи достойнствата 
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на християнството. Никога не ги насилвайте да приемат християнството. 
Винаги им давайте време да размислят и после да решат. Бъдете сигурни, 
че ще ги християнизирате ако действате по този начин. Ако не, поне ще 
пуснете едно съмнение в сърцата им.” 
   “Предполагам, че мюсюлманите, които прочетат книгите, които съм пуб-
ликувал на английски език за християнството и днешните Евангелия, лесно 
ще могат да отговорят на въпросите на Гео. Г. Харрис, написани по-горе. 
Полагах усилие двадесет години, като намирах множество грешки в днеш-
ните Тевра̄т и Евангелие и доказвах, че те не са книгите на Аллах. Това не 
е само мое лично становище, християнските учени и теолози са също на 
това мнение. Но за да се четат техните книги и статии е нужно да се владее 
чужд език, и да се намират въпросните произведения. Повечето мюсюлма-
ни не знаят чужд език и нямат пари за скъпи книги. Поради тази причина, с 
оглед компенсиране на тези недостатъци, написах тези книги на използва-
ните от мюсюлманите езици и ги разпространявам из целия свят, а някои 
от тях дори подарявам.” 
   Един мисионер казва: “ Християнизирането на мюсюлманите е дейност, 
която се смята за много достойна от страна на католиците и протес-
тантите, защото християнизирането на мюсюлманите е крайно трудно. 
Преди всичко, те са много верни на предците си. Вепреки това, само след-
ните методи са давали положителни резултати: 
  1 - Мюсюлманите предимно са бедни. Бедните мюсюлмани трябва да се 
насърчават към християнството, като им се дават много пари, 
подаръци, материални блага и работа при християни. 
   2 - Повечето мюсюлмани са невежи в областта на религията и наука-
та. Нямат познания нито за Библията, нита за Кора̄н-и керӣм. Извърш-
ват поклоненията си както им се покаже, без да осъзнават техните ус-
ловия и без да знаят какво е истинско поклонение, и ги изпълняват като 
дори не се сещат за Аллах. Тъй като повечето от тях не знаят арабски и 
не са наясно с ислямските науки, те са в пълно безхаберие от съдържани-
ето на Кора̄н-и керӣм и тънкостите в знанията в книгите на ислямските 
учени. Цитират наизустените знамения от Кора̄н-и керӣм без да знаят 
техните тълкувания. Те са особено неинформирани за Библията. Повече-
то от хората на религията им, които ги учат, не са ислямски учени. Те 
показват на мюсюлманите само как да изпълняват поклоненията, но тези 
ходжи не могат да повлияят на душите им. Мюсюлманите, израснали по 
този начин, изпълняват своите поклонения както им бе показано, без да 
имат дъблоки познания за религията и без да знаят същността на исля-
ма. Тяхната обич към исляма не произхожда от знанието им за основите 
на религията, а от силната им вяра към нещата, които са видели от ро-
дителите и научили от учителите. 
  3 - Повечето мюсюлмани не знаят друг език, освен майчиния. Да не гово-
рим за четене на книги, написани за или против християнството, те дори 
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си нямат на понятие, че на света съществуват такива книги. Дайте им 
книги, които са на техния език и силно хвалят християнството. Нека 
четат тях. Обърнете голямо внимание на книгите, които им давате, те 
трябва да бъдат написани толкова елементарно и ясно, че дори и те да ги 
разбират. Книги, съдържащи сложни думи и големи идеи, не вършат ни-
каква работа. Те не ги разбират и тъй като се отегчават като ги четат, 
просто ги хвърлят на една страна. Обикновените думи, простите изявле-
ния и изрази са от съществено значение. Не забравяйте, че вие си имате 
работа с изключително невежи хора, които могат да схващат само най-
простите твърдения. 
  4 - Винаги им казвайте: “ Тъй като християните и мюсюлманите вярват 
в Алла̄ху теа̄ля̄, значи техният Господ е един и същ. Но Алла̄ху теа̄ля̄ при-
ема само християнството като истинска религия. Това е явна истина. 
Погледнете и вижте. Християните са най-богатите, най-цивилизованите 
и най-щастливите хора на света, защото Алла̄ху теа̄ля̄ ги предпочел пред 
мюсюлманите, които са на грешен път. Ислямските страни тънят в бед-
ност и нищета, просят помощ от християнските страни и са далеч 
изостанали от тях в знанието и науката. Християнските страни дос-
тигнаха до най-високата степен на цивилизацията и всеки ден напредват 
още повече. Множество мюсюлмани отиват в християнските държави, 
за да намерят работа. Християните превъзхождат мюсюлманите в про-
мишлеността, знанието, науката, търговията и накратко – във всичко. 
Това го виждате и със свои собствени очи. От това се заключава, че Ал-
ла̄ху теа̄ля̄ не приема исляма като истинска религия. Чрез тези факти 
Той ви показва, че ислямът е грешна религия. За да накаже тези хора, ко-
ито се разделят от истинската религия – християнството, Алла̄ху теа̄ля̄ 
винаги ще ги оставя в нищета, презрение и бедност, и мюсюлманите ни-
кога няма да се оправят.” 
   Ето, мисионерите с тези лъжи се опитват да християнизират мюсюлма-
ните. Понеже разполагат с много пари, те използват голяма част от тях за 
постигане на тази цел и основават различни институции, строят болници, 
безплатни кухни, училища, спортни зали, места за развлечения, публични 
домове, за да привлекат мюсюлманите и да развалят тяхната нравственост. 
   Съвременните християнски мисионери, наречени “Свидетелите на Йе-
хова” , с омайни думи се опитват да подмамят мюсюлманските деца и да ги 
направят християни. Тези мисионери пращат брошури и книги на 
адресите, които намират в телефонните указатели. Привлекателно облече-
ни красиви момичета обикалят къща по къща и оставят в тях книги и бро-
шури. От друга страна, “Матба’ат-ул-католикиййе” , която била открита 
в Бейрут през 1296 [1879] година, отпечатвала Евангелия на различни ези-
ци, както и арабския речник “Ел-мунджид”  от 1908 година. Тази книга е 
отпечатвана многократно. В нея пише: “Еретичната секта, наречена “Сви-
детелите на Йехова”, била основана в САЩ през 1872 г. от Чарлс Тейз Ръ-
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сел. Той е тълкувал погрешно Светото писание. Умрял през 1334 [1916] 
година. Йехова е името дадено на Аллах (субха̄неху ве теа̄ля̄) в Тората.” От 
тази християнска книга се разбира, че и тази секта е еретична и думата 
“Йехова” е грешна. Отправяме благодарност към Алла̄ху теа̄ля̄, че мюсюл-
маните не се подмамват от тези доукрасени и хитри лъжи, а напротив, това 
става причина за нарастване на тяхната омраза и недоверие към християнс-
твото. Хвала на Алла̄ху теа̄ля̄, че мюсюлманите не са невежи хора, както те 
си мислят. Да, четиридесет – петдесет години преди днешната дата, броят 
на мюсюлманите, които са знаели европейски език и завършили висше об-
разование, не бил много голям. Но за разлика от това, във всеки град и вся-
ко село имало основно и религиозно училище (медресе). В тези медресета, 
наред с религиозните знания, се преподавали и наука, математика и астро-
номия. Книгите и учебните програми, запазени от онези времена, са дока-
зателствата за тези наши обяснения. Дълбоки математически знания били 
необходими, за да се изграждат джамиите и медресетата; да се извършват 
изчисленията свързани с наследството и зекята; да се боравят с изчислени-
ята на търговията, фирмите, предприятията и фондациите. Родителите се 
състезавали едни с други, за да могат да изпратят децата си на тези учили-
ща, още в много ранна възраст. Правели зрелищни церемонии и почерпки, 
когато децата им започвали да ходят на медресе. Спомените за впечатля-
ващите и красиви дрехи на децата; техните украсени чанти и превозни 
средства, на които се качвали; събранията за мевлиди, и значението, отда-
вано на знанието и неговото научаване, ставали причина за чест и достойн-
ство за детето през целия му живот. Тези, които са завършвали медресето с 
висок успех, се освобождавали от военна служба и се назначавали на висо-
ки постове, което от своя страна мотивирало младите хора към знанието. 
Дори овчарите по селата имали учудващо много знания за религията и 
нравствеността. Това щастие продължило до 1255 [1839] година, когато 
приели Танзӣма̄та (Гюлханския хатишериф), който бил изготвен от масо-
на Решид паша – министъра на външните работи. Решид паша сътрудни-
чил с англичаните в плановете им за унищожаване на исляма. Днес мю-
сюлманите също имат много книги, които разясняват основите на ислямс-
ката религия. Какво голямо щастие е за нас, че достигнахме честта да под-
готвим някои от тях. Нашата книга “Cevap veremedi = Не можа да отго-
вори” , както и тази книга са написани на много обикновен език, като е 
спазен принципа “сладкодумие”, с който западняците се хвалят и казват, че 
е застъпен в техните книги. Всички наши книги съдържат мненията и ко-
ментарите за християнството и исляма на най-големите учени на Запада и 
Изтока. Някои от тези книги ги преведохме на някои от европейските ези-
ци и ги разпространихме. Ние се гордеем като виждаме тяхното влияние и 
у нас, и в целия свят. Писмата на признателност и благодарност, които ние 
получаваме от всички страни на света, ни карат да забравим за затруднени-
ята, изпитвани при тяхната подготовка. В многото от безбройните писма, 
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които ни пращат, пише: “Научих за истинския ислям от вашите книги.” 
Ние не можем да си помислим по-голяма награда от тази. Всеки мюсюл-
манин, който прочете тези книги, ще може много лесно да дава подобаващ 
отговор на онези, които го питат нещо за религите, и ще накара отсрещния 
да му се възхити на притежаваните знания. 
   Няма нито един човек, който да не се влюби в прелестта на исляма, след 
като научи истинската ѝ същност. Ако прочетете тази наша книга, ще ви-
дите как много християни, които са учени или се намират на важни пози-
ции, стават мюсюлмани със свое собствено желание без да остават под ни-
чие влияние. Мюсюлманин, който е прочел нашите книги, само ще се смее 
на лъжливите пропаганди на мисионерите, които разкрихме по-горе, защо-
то тяхното твърдение, че християнството носи благоденствие, богатство, 
изобилие и щастие е абсолютно грешно. Събитията от Средновековието, 
когато християнството доминирало над европейските държави, са истори-
чески доказателства за факта, че то не е фактор за развитието и забогатява-
нето на една страна, а напротив – пречка. Най-фанатичните християни въз-
препятствали развитието, като всяко ново научно или техническо откритие 
го считали за грях, и твърдяли, че човек е дошъл на този свят само да стра-
да. Унищожили произведенията на древните гръцки и римски учени, изго-
рили и унищожили произведенията на изкуството от древните цивилиза-
ции, и по този начин превърнали земята в тъмница и руини. Едва след поя-
вата и разпространението на исляма из целия свят, древните произведения 
на изкуството били възстановени от мюсюлманите, които с нови открития 
обогатили предишните научни познания, и започнали да ги преподават. 
Основали университети и развили промишлеността и търговията. Донесли 
мир и благополучие на човечеството. Понеже науката и медицината били 
изцяло в ръцете на мюсюлманите, Папа Силвестър II получил образовани-
ето си в Андалуския ислямски университет, а Санчо, испанският крал, по-
искал помощ от лекарите мюсюлмани, за да може да се излекува. Мюсюл-
маните били основоположниците на новата ера, наречена Ренесанс. Днес 
всички добросъвестни европейски учени приемат това. 
   Най-доброто обяснение за това, което християнството е донесло на чове-
чеството, прави немският философ Ницше: “Желанието и закона на хрис-
тиянството да вижда света грозен и лош, наистина го направи грозен и 
лош.”  
   Що се отнася до второто твърдение на мисионерите, т.е., че днес христи-
яните живеят в изобилие, а хората в ислямските страни са в бедност и ми-
зерия. Да, това е вярно, но това няма нищо общо с религията. Всеки разу-
мен човек ще види, че ако днес мюсюлманите са в нищета и крайна необ-
ходимост, то тук вината не е в тяхната велика религия ислям, а в онези, ко-
ито не познават основите ѝ или знаят, но не ги прилагат. И също така той 
моментално ще види, че научните постижения на християните не се дъл-
жат на Библията (Тората и Евангелиятата), която по-горе видяхме каква 
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книга е, а на собствените им усилия, решителност и настойчивост, които те 
са научили от Кора̄н-и керӣм, въпреки че не вярват в него. Нашата религия 
заповядва отново и отново работата, честността, упоритостта и научаване-
то на всичко, а тези, които пренебрегват тази заповед, без съмнение ще бъ-
дат сполетени от гнева на Алла̄ху теа̄ля̄. Всъщност, мюсюлманите изоста-
наха не, защото не станаха християни, а защото не станаха истински мю-
сюлмани.  
   Както виждате японците не са християни, но те надминаха германците в 
оптиката и американците в автомобилната промишленост, благодарение на 
усилията, усърдната работа и честността, заповядани в Кора̄н-и керӣм. 
През 1985 г. Япония произведе 5,5 милиона коли и изуми целия свят. 
Японците живеят в материално благополучие. Изпревариха целия свят в 
електрониката. Всеки от нас има японски калкулатор в дома си. Мисионе-
рите лъжци, как ли ще обяснят това? Имат ли нещо общо с християнството 
японските велосипеди, микроскопи, пишещи машини, телескопи и фотоа-
парати, които са превзели целия свят? 
   Ние ще се върнем на този въпрос по-късно и отново ще проучим задъл-
женията, които истинският мюсюлманин трябва да изпълнява днес. 
   Скъпи читатели! Видяхте днешната Света Библия. Ние я разгледахме 
накратно пред очите ви. Сигурно и вие повярвахте, че сме безпристрастни. 
Сега дойде време за Кора̄н-и керӣм, свещената книга на нашата религия. 
Ние ще разгледаме и него съвсем безпристрастно. След това проучване вие 
отново ще видите с пълна яснота коя книга е истинското слово на Аллах.  
 

-3- 
 

КОРА̄Н-И КЕРӢМ 
    
  Написано е в Евангелието, че един последен Пророк (алейхиссаля̄ту вес-
селя̄м) ще дойде след Ӣса̄ (алейхисселя̄м). В 16-и стих на 14-а глава от 
Евангелието на Йоан пише: “Алла̄ху теа̄ля̄ ще ви изпрати Утешител, който 
ще остане с вас.” А в 26-и стих пише: “Този истински Утешител ще ви на-
учи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви научил.” А в 13-и 
стих на 16-а глава се казва: “Той ще ви упътва към всяка истина; защото 
няма да говори от себе си, а ще съобщава това, което Аллах каже.” [Хрис-
тияните настойчиво упорстват да превеждат думата “Утешител” като 
“Дух”.]  
   Освен това, писано е в Стария Завет (Тората) от Библията, че ще дойде 
пророк с арабски произход. В 15-и стих на 18-а глава от Второзаконието 
Мӯса̄ (алейхисселя̄м) казва на израилтяните: “Господ ще ти въздигне отс-
ред вас, от братята ви, Пророк (алейхиссаля̄ту весселя̄м) както е въздигнал 
мене.” Тук под “братя на израилтяните” се разбират исма̄илиите, т.е. ара-
бите. Последният пратеник, чието идване е написано в Евангелието и Тев-
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ра̄та и благовестено, че ще е от арабите, е Мухаммед (саллялла̄ху алейхи ве 
селлем). Религията, която донесе той е ислямът. Вярващите в тази религия 
се наричат мюсюлмани. Свещената книга на мюсюлманите е Кора̄н-и ке-
рӣм. Кора̄н-и керӣм бе разкрит на арабски език на Пророка ни Мухаммед 
(саллялла̄ху алейхи ве селлем) от Алла̄ху теа̄ля̄. Въпреки, че са изминали 
1400 години, нито една дума и дори една буква в него не е променена. Все-
ки, който го прочете, без значение от коя религия е, ще се възхити на него-
вото величие и слава. Дори и тези, които не знаят арабски, остават прину-
дени да потвърдят силата на великолепния израз, дори когато прочетат ня-
кой превод на друг език.  
   Книгата “Мир’ а̄т-и кя̄ина̄т” , от Нишанджъза̄де Мухаммед Ефенди4 съ-
държа следната информация относно трите свещени книги: 
  “След като служил на Шуайб (алейхисселя̄м) в продължение на десет го-
дини в Медйен (Мадиам), Мӯса̄ (алейхисселя̄м) заминал за Египет да посе-
ти майка си и брат си. По пътя към Египет, в планината Синай (Тур), той 
бил уведомен, че е пророк. Отишъл в Египет, където призовал фараона и 
неговия народ към религията. На връщане пак отишъл в планината Синай 
и говорил с Алла̄ху теа̄ля̄. Създателят му разкрил “Ева̄мир-и ашере”  т.е. 
десетте заповеди и Тевра̄та, състоящ се от четиридесет тома. Всяка книга 
съдържала хиляда глави, а всяка глава хиляда стиха. Прочитането на една 
книга отнемало година. С изключение на Мӯса̄, Ха̄рӯн, Йӯша’, Узейр и Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м) никой друг не е наизустявал Тевра̄та. След Мӯса̄ (алейхис-
селя̄м) били написвани копия на Тората. Със заповедта на Алла̄ху теа̄ля̄ 
Мӯса̄ (алейхисселя̄м) направил сандъче от злато и сребро, и поставил в не-
го Тората, която била разкрита на него. Той бил на сто и двадесет годишна 
възраст, когато починал някъде в околността на Ерусалим. През 668 [1269] 
година египетският султан Бейберс построил тюрбе върху неговия гроб. 
След Мӯса̄ (алейхисселя̄м), Йӯша’ (алейхисселя̄м) превзел Ерусалим от 
Амалика. След дълго време религията и нравът на израилтяните се разва-
лили. Бухтуннасар дошъл от Вавилон и превзел Ерусалим. Съборил Мес-
джид-и Акса̄, построен от Соломон [Сюлейма̄н] (алейхисселя̄м). Изгорил 
Тевра̄тите и избил двеста хиляди души, а седемдесет хиляди духовници ги 
пленил. Отвел ги във Вавилон. Когато Бехмен станал цар, той освободил 
пленниците. Узейр (алейхисселя̄м) рецитирал Тората, а тези, които слуша-
ли, са го записали. След Узейр (алейхисселя̄м) евреите отново деградирали. 
Сторили шехӣди (мъченици) хиляда пророци. Живели под властта на Иран 
до идването на Александър. След него пък живели под властта на еврейски 
управители, назначени от гърците. 
   Що се отнася до Евангелието, и то не било съхранено в оригиналния вид. 
Освен това, нямало нито един, който да го знае наизуст. Няма нито един 
запис, показващ, че апостолите наизустили Инджӣла. Подробна информа-

                                                           

4
 Нишанджъза̄де починал през 1031 [1622] г. в Одрин. 
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ция за Инджӣла е изложена в началото на първата част от нашата книга. От 
друга страна, понеже Кора̄н-и керӣм бил низпославан постепенно – част по 
част и то в продължение на двадесет и три години – вярващите го наизус-
тявали веднага. Но, когато седемседет хафъза [мюсюлмани, които знаят 
наизуст Кора̄н-и керӣм] паднали шехӣди във войната “Йема̄ме” 5, Омер 
(радиялла̄ху анх), загрижен за намаляването на броя на хората, знаещи наи-
зуст Кора̄н-и керӣм, отишъл при Ебу Бекр (радиялла̄ху анх), тогавашният 
халӣф, като му препоръчал и помолил да се събере и запише Кора̄н-и ке-
рӣм. При това Хазрети Ебӯ Бекр наредил на Зейд бил Са̄бит (радиялла̄ху 
теа̄ля̄ анх), който бил писарят на Мухаммед (алейхисселя̄м), да напише 
сӯрите в отделни листи. Кора̄н-и керӣм бил разкрит на седем различни ди-
алекта, включително курайшския. Дори понякога на някои хора, които не 
можели да произнасят правилно определена дума, са позволявали да из-
ползват други думи със същото значение. Например имало един селянин, 
който винаги произнасял погрешно думата “Таа̄мул-есӣм” като 
“Та̄ммулйетӣм”. Абдуллах ибни Мес’ӯд (радиялла̄ху анх) му казал: “Ако не 
можеш да произнясаш тази дума, използвай “Таа̄мулфа̄джир”, който е със 
същото значение!” Въпреки това обаче, четенето на Кора̄н-и керӣм на раз-
лични диалекти и използването на думи синоними довело до спорове из-
между мюсюлманите и до това кой диалект е по-добър. При това, тогаваш-
ният халӣф Осма̄н (радиялла̄ху теа̄ля̄ анх) свикал комисия под председа-
телството отново на Зейд бин Са̄бит (радиялла̄ху теа̄ля̄ анх) и им заповядал 
да напишат наново и подредят Кора̄н-и керӣм, но този път само на ку-
райшски диалект. Сӯрите били избрани само от листите, написани на ку-
райшски диалект. Били написани шест копия от Кора̄н-и керӣм и изпрате-
ни в различните провинции. По този начин Кора̄н-и керӣмът, който Ра-
сӯлюллах (саллялла̄ху алейхи ве селлем) и Джебра̄ӣл (алейхисселя̄м) чели 
два пъти в годината, в която починал Пророкът (алейхисселя̄м), бил напи-
сан. Копията на други диалекти били унищожени. Копията на Кора̄н-и ке-
рӣм, които съществуват днес във всички мюсюлмански страни по целия 
свят, точно съответстват на “Мусхаф-и Осма̄нӣ” . Нито една негова буква 
не била променяна до днес.” 
   В персийската книга “Рия̄д-ун-на̄сихӣн”  пише: “Когато Осма̄н (радиял-
ла̄ху анх) бил халӣф, той събрал Есха̄б-и кира̄м (радиялла̄ху теа̄ля̄ анхум 
еджма̄’ӣн). Те с единодушие решили, че това е същият Кора̄н-и керӣм, 
който Расӯлюллах (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) чел в годината на 
смъртта му. За общността не било ва̄джиб (задължително), а джа̄из (позво-
лено) да избират един от седемте диалекта.” 
   Ислямската религия има четири източника: Кора̄н-и керӣм, хадӣс-и ше-
рӣфите [словата на Мухаммед (алейхисселя̄м)], иджма̄-и уммет и къя̄с-и 
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 Войната “Йема̄ме” била водена срещу Мусейлеметулкезза̄б през единадесетата година 
по Хиджра. 
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фукаха̄. Иджма̄’ означава единодушие. Единодушието на Есха̄б-и кира̄м и 
има̄мите на четирите мезхеба са доказателства за мюсюлманите, защото 
Расӯлюллах (саллялла̄ху алейхи ве селлем) казал: “Моята общност няма да 
се обедини около заблудата.”  Този хадӣс-и шерӣф показва, че са верни 
религиозните знания, разбрани с иджма̄’. Ето защо е сахӣх Кора̄н-и ке-
рӣмът върху когото Есха̄бът има единодушие. Четенето на друг е хара̄м. 
Освен това, днес няма друг Кора̄н-и керӣм, написан на диалект освен ку-
райшския. Всичките седем диалекта били променяни, забравяни или из-
чезнали с времето. Разбирането на Кора̄н-и керӣм с помощта на различни 
арабски речници, използвани днес, изисква четенето на книгите по тефсӣр 
и по този начин изучаване на значенията за курайшския диалект и значе-
нията на думите, използвани в онова време, когато Кора̄н-и керӣм бил раз-
крит. 
   Различни и известни западни учени и писатели винаги изразявали въз-
хищението си към Кора̄н-и керӣм. Известният немски писател Гьоте6, след 
като е прочел един ненапълно правилен немски превод на Кора̄н-и керӣм, 
не се е сдържал и казал: “Почувствах отегчения от повторенията в него, но 
величието на израза ме удиви.” 
   Беоворт Смит, който бил британски свещеник, в книгата си “Мухаммед 
и последователите на Мухаммед”  (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) 
казва: “Коранът е едно чудо на чистия израз, знанието, философията и ис-
тината.” 
   Албери, който превел Кора̄н-и керӣм на английски, казва: “Всеки път, 
когато слушам еза̄н, той ми оказва голямо въздействие. Под мелодичния 
звук чувствам така, като че ли се бие барабан. Това е сякаш туптенето на 
сърцето ми.” 
   Мармадюк Питсхал пък казва: “Най-неповторимата хармония, най-
чистият израз! Сила, която подтиква хората или към плач, или към безмер-
на обич и любов!” Освен тях, още много западни философи, учени и поли-
тици говорили за Кора̄н-и керӣм с голямо уважение, признателност и въз-
хищение. Въпреки това обаче, тези хора не приемат Кора̄н-и керӣм като 
Книгата на Аллах, а като голямо и ценно произведение, написано от Му-
хаммед (алейхисселя̄м). Ако не беше така, всички тези възхищаващи се хо-
ра трябваше да станат мюсюлмани. 
   Дори и Ламартин7 казва: 
  “Мухаммед не е лъжепророк, защото той вярваше, че е избран от Аллах, 
за да разпространява нова религия.” Това показва как западните учени 
твърдят, че Мухаммед (алейхисселя̄м) не е лъжец, но казват, че той е смя-
тал Кора̄н-и керӣм за откровение от Алла̄ху теа̄ля̄. Твърдят, че Кора̄н-и ке-
рӣм е измислен от него. Според тях Мухаммед (алейхисселя̄м) не е лъжел, 
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 Гьоте починал през 1248 [1832] година. 

7
 Френският поет Ламартин починал през 1286 [1869] година. 
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той наистина се смятал за пророк и вярвал, че думите, излизащи от устата 
му, са му изпратени от Алла̄ху теа̄ля̄. 
   Кора̄н-и керӣм е несравнимо и голямо чудо. Както ще изложим и по-
долу, той съдържа: най-дълбоките знания и научна информация; основите 
за науката и правото, които представляват пример за всички граждански 
закони до днес; редица неизвестни факти за древната история; най-
големите етични закони, които могат да бъдат дадени на човечеството; 
наставления; най-логичните обяснения за нещата в земния и отвъдния жи-
вот, както и много други подобни факти, които никой не знае, не може да 
знае и дори не може да си представи. И всички тези факти са изразени в 
такъв невероятен стил, който не може да бъде казан от никой друг.   
   Мухаммед (алейхисселя̄м) бил уммӣ. Това означава, че той не е учил от 
никого или пък писал. На тази тема в 48-и а̄йет от сӯра Анкебӯт се казва по 
смисъл: “[О, Мухаммед (алейхисселя̄м)! Преди да ти се низпослае тази 
книга] ти не беше чел от някаква книга или писал с ръката си. Ако 
беше така, мушриците [съдружаващите] щяха да кажат[: “Научил Ко-
ра̄н-и керӣм от друг или взел от предишните небесни книги.” А евреите 
щяха да се осъмнят и да кажат: “Той е написан в Тората като уммӣ, а този 
не е.”]” Мухаммед (алейхисселя̄м) бил на четиридесет години, когато 
Джебра̄ӣл (алейхисселя̄м) му донесъл първото откровение на планината 
Хира̄, където се осамотявал, за да прави поклонение (иба̄дет). Той се обър-
кал от страх, не знаел какво да направи и тичешком се върнал у дома, като 
казал на жена си Хадӣдже (радиялла̄ху анха̄) да го сложи да си легне на 
леглото и да го завие плътно. Така известно време не успял да се съвземе. 
Такъв ли ще бъде човек, който изпитва голяма сила и превъзходство в себе 
си, и иска да подготви за хората нова религиозна книга? На първо място, 
не би ли било необходимо той да придобие знания, да чете много неща и 
да направи множество проучвания, за да напише такава велика книга? 
Въпреки това, Мухаммед (алейхисселя̄м) бил взет по време на две търговс-
ки пътувания до околността на Шам, и имал задачата да се грижи за защи-
тата и сигурността на търговските стоки, и управлявал кервана. Той осъ-
ществил тези задължения благодарение на ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА СИ 
ЧЕСТНОСТ и невероятна памет. Това внезапно, неочаквано откровение, 
което той дори не можел да си представи, не го зарадвало, а напротив – 
уплашило. Само, когато откровенията се повторили, той осъзнал, че Ал-
ла̄ху теа̄ля̄ му възложил голяма и тежка задача, и покорявайки се с цялото 
си същество на заповедите на Алла̄ху теа̄ля̄, започнал да разпространява 
ислямската религия, основана върху вярата в единството на Аллах. Разп-
ространяването на ислямската религия от Мухаммед (алейхисселя̄м) не му 
донесло никакви земни облаги, а напротив, почти всички мекканци се пре-
върнали в негови врагове. Той е казал: “Никой друг пророк не е страдал 
колкото мен, не е изпитвал мъки колкото мен.”  Този хадӣс-и шерӣф е 
записан в книгите. Това показва, че Мухаммед (алейхисселя̄м) не е гонил 
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никакви светски облаги или лични стремежи в разпространението на нова-
та религия. В действителност, както посочихме и по-горе, неговото израст-
ване и средата, в която е живеел, не са би достатъчни за такова велико де-
ло. 
   Следователно, не е възможно Мухаммед (алейхисселя̄м) да е подготвил 
сам Кора̄н-и керӣм. Дали Кора̄н-и керӣм е невероятна книга, низпослана 
само от Алла̄ху теа̄ля̄? Да проучим и това: 
   Когато се появи нов пророк, хората около него очакват да видят чудеса. 
И Мӯса̄ (алейхисселя̄м), и Ӣса̄ (алейхисселя̄м) останали принудени да по-
кажат чудеса, за да докажат, че са пророци. Всъщност, тези чудеса се поя-
вявали само със заповедта, позволението и създаването на Алла̄ху теа̄ля̄. 
Но историците ги записали като “чудесата на Мӯса̄ и Ӣса̄ 
(алейхимесселя̄м)”. Пороците (алейхимуссалева̄ту веттеслӣма̄т) обаче, 
които са хора като нас, не могат да извършат чудеса от сами себе си. Чуде-
сата се създават само от Алла̄ху теа̄ля̄, а пророците само показват чудесата, 
сътворени от Него. 
   Като най-голямо чудо на Мухаммед (алейхисселя̄м), Алла̄ху теа̄ля̄ му раз-
крил Кора̄н-и керӣм. Кора̄н-и керӣм е най-великата книга, която без съм-
нение е чудо. Въпреки това обаче, арабите искали от Мухаммед (алейхис-
селя̄м) да им слезе книга от небето или той да превърне една планина в 
злато. Колко хубаво е разкрито това в Кора̄н-и керӣм. В 50-и и 51-и а̄йет от 
сӯра Анкебӯт се казва по смисъл: “Съдружаващите рекоха: “ Да му се 
бяха низпослали чудеса [които да докажат, че Мухаммед (алейхисселя̄м) е 
пророк. Например, чудеса като трапезата на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) и жезъла 
на Мӯса̄ (алейхисселя̄м).”] [О, Любими Мой!] Ти им кажи: “ Чудесата 
стават със силата и желанието на Алла̄ху теа̄ля̄. [Създава ги когато и 
както пожелае. Правенето на тези неща не е в мои ръце.] И аз съм наис-
тина явен предвестител, предупредител за Неговото мъчение.”  Не им 
ли бе достатъчно [като чудо], че ти низпослахме книга като Корана? В 
това има милост и наставление за вярващите.”  Следователно, най-
голямото чудо на Мухаммед (алейхисселя̄м) е Кора̄н-и керӣм. Що се отнася 
до тези, които казват: “Това не е книгата на Аллах. Написана е от Мухам-
мед”, Алла̄ху теа̄ля̄ им дава отговор с 48-и а̄йет на сӯра Анкебӯт, чийто 
меа̄л [значение, дадено от учените по тефсӣр] предадохме по-горе. По този 
начин Той не е оставил възможност за съмнения. Алла̄ху теа̄ля̄ подчертава, 
че Мухаммед (саллялла̄ху алейхи ве селлем) не е в състояние да напише по-
добна книга и че Кора̄н-и керӣм е разкрит от самия Него. Алла̄ху теа̄ля̄, из-
бирайки Мухаммед (алейхисселя̄м) като пророк, съобщил, че той е уммӣ, 
т.е. не е учил да чете и пише, и така е сторил хората да разберат, че Кора̄н-
и керӣм може да бъде разкрит само от Алла̄ху теа̄ля̄. В тефсӣра (тълкува-
нето) на този а̄йет са дадени повече знания. Най-големите качества на Му-
хаммед (алейхисселя̄м), които показват, че той е пророк, са неговата НЕ-
ВЕРОЯТНА ЧЕСТНОСТ, ВЯРНОСТ, СМЕЛОСТ, ТЪРПЕНИЕ И ДРУГИ-
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ТЕ МУ СПОСОБНОСТИ, а не само дълбокото му знание. Алла̄ху теа̄ля̄ в 
82-о знамение на сӯра Ниса̄ казва по смисъл: “Не размишляват ли над 
значението на Корана? Ако бе от друт, а не от Аллах, в него щеше да 
има много противоречия.”  Колко е вярно това! Днешната Библия (Тевра̄т 
и Евангелия), която научихме, че не е словото на Аллах, съдържа много 
противоречия. Нещо, което доказва, че тя е написана от човек. 
   Сега, с голямо старание и бидейки безпристрастни, да проучим дали Ко-
ра̄н-и керӣм е наистина голямо чудо или не. Една книга, за да бъде чудо, 
трябва да е много красноречива, да разкрива факти и мъдрости, които ни-
кой дотогава не е знаел или чувал, и да е подредена, така че никой да не 
може да направи същото. 
   Ние дадохме много примери за красноречието на Кора̄н-и керӣм. Всъщ-
ност, този факт се признава от целия свят. Няма нито един човек, който да 
го отрича. 
   В Кора̄н-и керӣм споменати ли са незнайни за никого факти? Нека видим 
това: 
   Днешните големи енциклопедии и книгите на учените съдържат следната 
информация за образуването на земята: 
  “Преди милиарди години цялата Вселена се състояла само от едно парче. 
Изведнъж в средата на това парче се появила огромна експлозия и това ед-
но парче се разделило на множество по-малки. Всяко парче започнало да 
се движи в различни посоки. Накрая някои от тези парчета се обединили 
един с друг и така формирали множество различни планети, галактики, 
слънца (звезди) и луни (спътници). Тъй като не е останала съпротива в 
Космоса срещу този първоначален взрив, планетите и спътниците, и галак-
тиките продължили да обикалят и плуват в своите орбити. Земята се нами-
ра в една галактика, в която се намира и слънцето. Има толкова много га-
лактики във Вселената, че не е възможно да се преброят. Вселената е неп-
рекъснато разширяваща се система. Галактиките постепенно се отдалеча-
ват от земята ни, защото Вселената се разширява. Ако скоростта им дос-
тигне до скоростта на светлината, ние вече няма да можем да ги виждаме. 
Принудени сме да правим по-мощни телескопи отсега, защото се опасява-
ме, че след време няма да можем да ги видим.” 
   Когато говорихме с учените, ние ги попитахме: “Кога достигнахте до то-
ва заключение”, а те отговориха: “Преди около 50-60 години всички учени 
по света постигнаха единодушие по този въпрос.” Период от 50-60 години 
е доста кратко време в сравнения с живота на земята. 
   Сега нека видим какво казва Алла̄ху теа̄ля̄ по този въпрос в Кора̄н-и ке-
рӣм: 
   В 30-о знамение на сӯра Енбия̄ се казва по смисъл: “Не знаят ли отри-
чащите, че небесата и земята бяха съединени, а Ние ги разделихме?”  А 
в 37-о и 38-о знамение на сӯра Йа̄сӣн се казва по смисъл: “И нощта е едно 
доказателство за отричащите. Ние отделяме от нея деня и остават в 
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мрак! И слънцето върви по своята орбита.”  Това означава, че преди 
1400 години Алла̄ху теа̄ля̄ е съобщил на хората сътворението на земята. 
Нещо, което учените открили едва преди 50-60 години. Сега нека се вър-
нем към учените. 
   Биолозите обясняват появата на живота по следния начин: “Първоначал-
но атмосферата на земята съдържала амоняк, кислород и въглеродна кисе-
лина. Под въздействието на мълниите от тях се появили аминокиселините. 
Преди милиарди години за пръв път във водата се появила протоплазмата. 
От тях пък се появили първите амеби, т.е. животът започнал във водата. 
По-късно живите същества, които излезли от водата, поели аминокисели-
ните във въздуха и така накарали да се появят същества, съдържащи про-
теини в себе си. Както се вижда, всички живи същества се появили във во-
дата.” 
   Кора̄н-и керӣм преди 1400 години съобщава, че първите живи същества 
били създадени в моретата. 
   В 30-и а̄йет от сӯра Енбия̄ се казва по смисъл: “Отричащите не знаят 
ли, че създадохме всички живи същества от водата?” , в 54-о знамение 
от сӯра Фурка̄н: “Аллах е, Който сътвори човека от вода и му отреди 
кръвно и брачно родство” , в 36-о знамение на сӯра Йа̄сӣн: “Пречист от 
всякакъв срам и недостатък е Алла̄ху теа̄ля̄, Който сътвори по двойки 
всичко онова, което земята ражда, и от тях самите, и ОТ ОНОВА, КО-
ЕТО НЕ ЗНАЯТ!”  В частта “и от онова, което не знаят”  има намеци за 
ботаниците и зоолозите, и другите учени, които правят изследвания за но-
ви източници, като атомната енергия, които човечеството намира посте-
пенно с течение на времето. В 22-и а̄йет на сӯра Рӯм се казва по смисъл: 
“И от Неговите знамения е сътворяването на небесата и на земята, и 
различията на езиците и цветовете ви. В това има поука за учените.”  
Това означава, че в различията на езиците и цветовете има някои тънкости, 
които още не знаем. Те ще бъдат открити с течение на времето. 
   Сега нека разгледаме информацията ни за края на света. Учените казват: 
“Без съмнение ще дойде края на света. Дори понякога някои планети в 
Космоса се разрушават и изчезват. Според нашите наблюдения ще дойде 
време, коете не можем предварително да изчислим, когато земята ще загу-
би баланса си и ще се разпадне на парчета.” Въпреки това, Кора̄н-и керӣм 
ни казал това преди 1400 години. В 1-и и 2-и а̄йет на сӯра Зилзал се казва 
по смисъл: “Когато земята бъде разтърсена в трус и изхвърли своите 
товари [съкровища и мъртъвци].” В 13-и а̄йет на сӯра Му’мин пък се 
казва: “Той е, Който ви показва Своите знамения [символизиращи Не-
говото съществуване и единство], чудесата и спуска за вас ПРЕПИТА-
НИЕ ОТ НЕБЕТО. Но от тези знамения, знаци не се поучават други, 
освен вярващите в Аллах.”   
   Някои казали, че частта “ спуска за вас препитание от небето”  може да 
се отнася до манната – сладкото вещество, което се спускало от небето за 
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Мӯса̄ (алейхисселя̄м) и народа му, когато те загубили пътя си в пустинята, 
и което все още се появява в безводните райони. Въпреки това обаче, този 
тефсӣр не е правилен. Книгите по тефсӣр (тълкувание) са обяснили “спус-
ка за вас препитание от небето”  като “Алла̄ху теа̄ля̄ е този, който ви изп-
раща от небето причините за вашето препитание, като дъжда и други [сняг, 
влага].” Защото Алла̄ху теа̄ля̄ изпраща нашето препитание наистина от не-
бето. Нека малко обясним това. Днес най-изтъкнатите учени обясняват по-
явата на албумините и протеините по следния начин: “В дъждовните дни, 
кислородът и азотът във въздуха се съединяват под въздействието на мъл-
ниите и светкавиците, и се образува безцветния газ, наречен азотен монок-
сид. Този газ, от своя страна, отново се съединява с кислорода и образува 
азотния диоксид, който има оранжев цвят. В същото време, отново под 
въздействието на мълниите и светкавиците, от влагата и азота във въздуха 
се образува амонякът. Благодарение на влагата във въздуха, азотният диок-
сид се превръща в азотна киселина. Азотната киселина и амонякът отново 
се свързват с въглената киселина във въздуха и се появяват амониевия 
нитрат и амониевия карбонат. Солите, формирани по този начин, слизат на 
земята с дъжда. След като тези соли достигнат земята, те се съединяват  с 
калциевите соли и се получава калциев нитрат. Тази сол се поглъща от 
растенията и ги кара да растат. Тези вещества се превръщат в различни 
протеини [като сред тях има и албумини] в хората и животните, които се 
хранят с тези растения, и стават храна за хората, които консумират месото, 
млякото и яйцата на тези животни.” Следователно, препитанието на 
хората, както е посочено в Кора̄н-и керӣм, слиза от небето. 
   Информацията, дадена по-горе, я пишем като отговор за онези, които 
казват: “Нещата, посочени в Кора̄н-и керӣм не съответстват на научните 
познания.” Ислямските учени, специалистите в областта тефсӣр, разяснили 
а̄йетите в рамките на научните познания на своето време. Ние искаме да 
покажем, че Кора̄н-и керӣм, както съответства на научните познания във 
всяко едно време, така и съответства на новите открития. Всеки а̄йет има 
много и дори безкрайно много значения, защото както всички качества на 
Алла̄ху теа̄ля̄ са безкрайни, така и качеството Му “слово” е безкрайно. Са-
мо Собственикът на Кора̄н-и керӣм, т.е. Алла̄ху теа̄ля̄, знае всички тях. Той 
научил повечето от тях на Пророка си (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) 
и този благословен Негов Пророк (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем), от 
своя страна, съобщил на Есха̄ба си (радиялла̄ху теа̄ля̄ анхум еджма’ӣн), 
колкото от тях е сметнал за необходимо. Гореспоменатата информация 
може да бъде само няколко капки от океана на значенията. 
   Сега ако ние попитаме тези учени: “Дали човек, който е живял преди 
1400 години и не е учил да пише и чете, може да представи тези факти?”, 
те ще ни отговорят: “Може ли такова нещо? Хората са чели безброй книги, 
направили са безброй експерименти, за да достигнат днес до тези знания, и 
са успели да ги разберат чак след векове. И правенето на тези експеримен-
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ти изисква четене в продължение на дълги години, изграждане на огромни 
лаборатории и правене, и използване на деликатни инструменти.” 
   Следователно, може ли да се помисли, че човек, който не е учил да чете и 
пише, и е израснал сред невежи хора, да открива от само себе си тези неве-
роятни факти и да ги разкрива пред хората? Не, разбира се! Така че няма 
вероятност да се приеме твърдението, че Кора̄н-и керӣм е написан от Му-
хаммед (алейхисселя̄м). Една книга, която преди 1400 години ни съобщила 
истините, до които днес се достига след множество усилия, може да бъде 
само КНИГАТА НА АЛЛА̄ХУ ТЕА̄ЛЯ̄. Тази изключителна сила не може да 
се притежава от хората. Тя се притежава само от АЛЛА̄ХУ ТЕА̄ЛЯ̄. Всеки, 
който прочете горепосочените факти с внимание, ще повярва в това. Човек 
трябва де е изключително фанатичен, инат и невеж, за да отрича. Мухам-
мед (алейхисселя̄м), разпространявайки сӯрите на Кора̄н-и керӣм, предавал 
само словата, разкрити от Алла̄ху теа̄ля̄, и ги е учил и той самият, заедно с 
останалите. 
   Сега нека засегнем втория признак, доказващ факта, че Кора̄н-и керӣм 
наистина е най-голямото чудо. Този признак е подреждането на съдържа-
нието му. 
   Когато Кора̄н-и керӣм се изследва с компютрите, които днес, в ерата на 
технологиите, се използват от всички, ще се разбере, че той е установен 
върху невъобразима математическа основа. Резултатът е толкова важен, че 
човешкият мозък спира. Този резултат е само чудо на Алла̄ху теа̄ля̄. 
   Преди да вникнем по-дълбоко в същността на експеримента, нека видим 
как Кора̄н-и керӣм бил разкрит и какво Алла̄ху теа̄ля̄ казвал на Пророка Си 
(саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) по време на откровението. Защото това 
има връзка с подреждането на Кора̄н-и керӣм. Той не бил разкрит по съща-
та последователност, както е днес. Първата низпослана сӯра била сӯра 
“Аляк”. Първо на Расӯлюллах (саляллаху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) му били 
низпослани първите пет а̄йета от тази сӯра. Техният меа̄л [смисъл, даден от 
учените по тефсип] е: “Чети [о, Мухаммед] в името на твоя Господ Ал-
лах, Който създаде всичко! Той сътвори човека от съсирек. Чети! Тво-
ят Господ е Притежателят на голяма щедрост. Онзи, Който научи чрез 
калема, научи човека на онова, което не е знаел.”  
   Ние вече споменахме за страха и паниката на Расӯлюллах (саллялла̄ху 
теа̄ля̄ алейхи ве селлем), когато получил първото откровение. Той никога 
не си представял, че Алла̄ху теа̄ля̄ ще му даде изумителната и тежка задача 
да разпространява нова религия. Противно на многократните твърдения на 
християните, първите 5 а̄йета от сӯра Муземмил показват, че той не е бил 
самозван пророк и че той дори не знаел, че Алла̄ху теа̄ля̄ ще му даде такава 
голяма задача, и че ще изтърпи такива тежки товари. Меа̄лят на тези а̄йети 
е: “О, ти, който се загръщаш! Стани на полунощ, ако искаш малко 
след, или ако искаш малко преди - за определено време и чети Корана 
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хубаво и бавно! Наистина ще ти дадем ЗАДАЧА, ДОСТА ТРУДНА ЗА 
НОСЕНЕ.”  
   Трудността на тази задача е видна от факта, че веднага след като Мухам-
мед (саллялла̄ху алехи ве селлем) започнал да разпространява исляма, за 
кракто време му се появили много врагове. Въпреки всичките му усилия, 
броят на вярващите бил едва 45 мъже и 11 жени, т.е. общо 56 души [както 
е написано в “Меда̄ридж” и “Зерка̄нӣ” ] през шестата година на исляма, в 
деня, когато Омер (радиялла̄ху анх) приел исляма. Понеже Пророкът ни 
(саллялла̄ху алейхи ве селлем) бил много честен, чист и съвършен човек, и 
знаел за важността на задачата, дадена му от Алла̄ху теа̄ля̄, той никога не 
се отказал и понасяйки всички опасности и трудности, изпълнил тази све-
щена задача с успех. 
   Нека още веднъж да повторим, че целият свят уважава Расӯлюллах (сал-
лялла̄ху алейхи ве селлем) и никой, с изключение на няколко тесногръди 
свещеници, не казва и дума против него. Нека прочетем заедно статията за 
Мухаммед (саллялла̄ху алейхи ве селлем) и исляма, която се появила в ен-
циклопедията “Kürschner”, публикувана в Щутгарт, Германия, през 1305 
[1888] година. Избрали сме енциклопедията като източник, защото такива 
книги са принудени да се придържат към истината, колкото е възможно. 
Всъщност, това, което ни интересува тук, са думите използвани за изразя-
ване на нравствеността и достойнствата на Пророка ни (саллялла̄ху теа̄ля̄ 
алейхи ве селлем). Тъй като отразява и становищата, които християнските 
учени отпреди век са имали за ислямската религия, ние преведохме изцяло 
тази статия и ви я представяме: 
  “Прякорът на Мухаммед (алейхисселя̄м) бил Ебулка̄съм бин Абдуллах. 
Той е основателят на ислямската религия. Родил се в град Мекка през 571 
г. на 20-и април. От детство се занимавал с търговия, осъществил многоб-
ройни пътешествия (!), изградил контакт с хората и проявявал голям инте-
рес към научаване на всичко. Оженил се за Хадӣдже, вдовица на един бо-
гат търговец, овдовяла още на млади години. Тя го наела за да води тър-
говските дела и после Мухаммед (алейхисселя̄м) се оженил за нея. През 
610 г. повярвал, че е пророк и че получава откровение от Аллах, и с цялата 
си сила преминал в действие, за да разпространява КОНЦЕПЦИЯТА ЗА 
ЕДИН АЛЛАХ сред арабите, които служели на множество идоли. Мухам-
мед (алейхисселя̄м) с цяло сърце вярвал, че тази задача му била дадена от 
Алла̄ху теа̄ля̄. Въпреки че мнозинството мекканци били срещу него, отх-
върляли яростно неговите идеи и дори се опитвали да го убият, той не се 
отказал от своята борба и дейност. Накрая, когато потисничеството на про-
тивниците станало много тежко, той напуснал Мекка и отишъл в Ясриб 
[Медӣна] през 622 година. Мюсюлманите наричат това негово преселение 
“Хиджра” и започват таквӣмите (календарите) си с тази дата. Мухаммед 
(алейхисселя̄м) намерил много привърженици в Медӣна. Той искал да ко-
ригира арабската религия, която била вид идолопоклонничество и да им 
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докаже, че Аллах е един. Според думите на Мухаммед (алейхисселя̄м) ре-
лигиозните основи на религията на Авраам [Ибра̄хӣм] (алейхисселя̄м), коя-
то е истинска религия, и религиозните основи на религиите на Мойсей 
[Мӯса̄] (алейхисселя̄м) и Исус [Ӣса̄] (алейхисселя̄м), са били едни и същи. 
Но по-късно последните две религии се променили и се превърнали в юда-
изъм и християнство, религии с грешни вероубеждения, вмъкнати в тях с 
течение на времето. Мухаммед (алейхисселя̄м) казвал на всеки, че тези ре-
лигии са продължение една на друга и, че само ислямът е най-чистата 
форма на всички тях. 
   “Ислям” означава “пълно отдаване”. Кора̄н-и керӣм е книгата на ислямс-
ката религия. В книгите на другите религии се говори само за духовни 
въпроси, а Кора̄н-и керӣм съдържа и социални, икономически и правови 
закони. Има много закони, които хората трябва да спазват в светския жи-
вот и закони, които са като граждански. Освен, че съдържа заповеди за то-
ва как да се извършват неща като поклоненията, говеенето и миенето на 
тялото, има и знания за доброто отношение към другите хора и последова-
телите на другите религии. Кора̄н-и керӣм заповядва борба срещу жестоки 
немюсюлмански правителства. Неговата основа се състои от служене на 
един Аллах. Той забранява религиозните изображения и икони. Забранява 
виното и свинското месо. Приема Мӯса̄ и Ӣса̄ (алейхимесселя̄м) като про-
роци, но съобщава, че техните степени са по-ниски от тези на последния 
пророк Мухаммед (алейхисселя̄м). [Това наистина е така, защото качества-
та и превъзходствата на Мухаммед (алейхисселя̄м) са написани в Тората и 
Евангелието, низпослани на Мӯса̄ и Ӣса̄ (алейхимесселя̄м). Мӯса̄ и Ӣса̄ 
(алейхимесселя̄м), които знаели този факт, се молели много, за да станат от 
неговата общност. Молбата на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) била приета и Алла̄ху 
теа̄ля̄ го въздигнал на небето жив. Към края на света той ще слезе на земя-
та, ще следва религията на Мухаммед (алейхисселя̄м) и ще я разпространя-
ва.] Той благовестявал, че онези, които приемат ислямската религия и 
следват нейните заповеди, ще отидат в Рая, където за тях ще има земни 
удоволствия, реки, плодове и дивани от коприна, и ще им се дадат млади и 
красиви хӯрии (девици). 
   Мухаммед (алейхисселя̄м) бил с изключително красив нрав, усмихнат, 
учтив и много честен. Винаги отбягвал гнева и насилието, и никога не уг-
нетявал. Искал мюсюлманите винаги да бъдат с добър нрав и усмихнато 
лице, и съобщил, че в Рая се влиза с красив нрав и търпение. Винаги 
казвал, че правдивостта, милостта, помагането на бедните, гостоприемст-
вото и състраданието са основите на исляма. Винаги живял в доволство от 
това, което има и избягвал лукса и показността. Отхвърлял всички класови 
дискриминации сред мюсюлманите и уважавал дори най-бедния мюсюл-
манин. Никога не прибягвал до сила, освен ако това не било крайно неиз-
бежно, и се опитвал да урежда всички проблеми с мир, разбирателство, 
наставление и обясняване, като многократно успявал в това. [През целия 
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си живот не е ранявал или обиждал никого. Никога не се ядосвал за себе 
си. Никога не било чувано да казва: “Няма” на човек, които искал нещо от 
него. Ако е имал – давал, ако е нямал – замълчавал се. Той бил Любимият 
на Алла̄ху теа̄ля̄. Бил сеййидът, най-високопоставеният сред хората в ми-
налото и бъдещето.] През 630 г. отново се върнал в Мекка, превзел града с 
лекота и превърнал полудивите араби в най-цивилизованите хора на света. 
   Ислямската религия позволява на мъжете да се женят с до четири жени, 
при условие, че ще съблюдават правата на всяка една от тях. Мухаммед 
(алейхисселя̄м) починал на 8 юни 632 година.” Преводът от енциклопедия-
та “Kürschner” свършва тук. 
   След като прочетем този откъс от енциклопедията, ние ще достигнем до 
следния извод: Въпреки че историкът, който е подготвил този пасаж, да не 
е бил убеден напълно, че това е религията на Аллах, той признал, че това е 
съвършена религия, че заповядва вярата в един Аллах, и че е превърнала 
дивите араби в цивилизовани хора. Историкът особено много хвалил Про-
рока ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем). Ето, Мухаммед (алейхисселя̄м), кой-
то целият свят признава, че е съвършен човек, дори от най-яростните си 
врагове и свирепи неверници бил наричан “Мухаммед-ул-емӣн = Му-
хаммед доверения”  поради изключителната си честност и вярност. Той 
продържил тази свещена задача, въпреки всички пречки. След време 
Джебра̄ӣл (алейхисселя̄м) му донесъл още 14 а̄йета от сӯра Аляк. Мухам-
мед (алейхисселя̄м) четял на мекканците а̄йетите от Кора̄н-и керӣм, които 
били низпослани нему, въпреки че тези хора проявявали жестокости и ги 
призовавал към истинската религия. Мекканците му се смеели и подигра-
вали. Поради това, че е изпълнявал нама̄з и се покланял на невидим бог, те 
му викали: “Ти си полудял!” Тогава Алла̄ху теа̄ля̄ низпослал от първи до 
четвърти а̄йет на сӯра Калем. Меа̄лят на тези а̄йети е: “Нун. Кълна се в 
калема и в онова, което се пише с него! О, Мухаммед! Ти не си луд. 
Наистина за теб има несекваща награда [сева̄б]. Без съмнение ти имаш 
велик нрав.”   
   Низпослани били а̄йети, които опровергават твърдящите: “Кора̄н-и керӣм 
не е словото на Аллах, а е подготвен от Мухаммед (алейхисселя̄м).” 
   В 88-и а̄йет от сӯра Исра̄ се казва по смисъл: “Кажи: “ И да се съберат 
хората и джиновете, като помощници един друг, за да направят подо-
бен на Корана [в красноречието, красивата подредба на думите и съвър-
шено значение], те не ще направят подобен.”  
   В 3-и и 4-и а̄йет на сӯра Неджм се казва по смисъл: “Мухаммед (алей-
хисселя̄м) не говори със свое собствено желание. [Защото той е заповядан 
да обяви тевхӣда (вярата в един Аллах), да унищожи ширка (съдружаване-
то, многобожието) и да разпространи религията.] Говорените от него не-
ща [в областта на религията] са само откровение.”  
   В 110-и а̄йет на сӯра Кехф се казва по смисъл: “Кажи им: “ Аз съм само 
човек като вас, но на мен ми бе разкрито (вахй), че моят Господ е един-
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ственият бог. [Няма подобен Нему в личността и съдружник в качествата.] 
Онзи, който иска да достигне до Господа си, да върши праведни дела и 
в служенето си на своя Господ да не съдружава с Него.”  
   И накрая била низпослала сӯра Муддессир за онези, които още се съмня-
вали, че Кора̄н-и керӣм е словото на Алла̄ху теа̄ля̄. 
   Меа̄лите на тези а̄йети от номер 1 до 10 е както следва: “О, Мухаммед, 
който се обвиваш в одежди! Стани и предупреждавай [неверниците с 
мъчението на Алла̄ху теа̄ля̄]! И твоят Господ възвеличавай! И дрехите 
си почиствай! Отбягвай нещата, които ще сторя хара̄м [забранени]! Не 
натяквай стореното от теб добро, като го виждаш за много! Търпи за 
Господа си! Времето, когато се протръби с Рога, ще бъде много тежък 
ден за неверниците. За тях няма леснота…”  
   От 24-и а̄йет надолу пък се казва по смисъл: “И рече за Корана: “ Това е 
магия, това е само човешко слово.” Ето, казващия това, ще го хвърля 
в яростен огън, в Ада. Ти откъде да знаеш какво е яростен огън? Той 
нито изкарва навън [попадналите в него], нито се отказва от изтезание. 
Кара кожата да почернее и я изгаря. Там има 19 меля̄икета [ангели на 
мъчението]. Ние не сторихме отговорни други, освен меля̄икетата, за 
измъчване на онези в огъня. Хората на писанието [т.е. юдеите и хрис-
тияните, виждайки, че тази цифра съвпада с написаното в техните книги, 
вярват, че Мухаммед (алейхисселя̄м) е пророк и] вярват в Кора̄н-и керӣм. 
И вярата на му’мините [вярващите] нараства. Хората на писанието и 
вярващите да не се съмняват [в тази цифра]. А онези, чиито сърца са 
болни, и неверниците казват: “Какво иска да стори Аллах като съоб-
щава това [19 броя].”  Така Аллах отклонява от правия път когото по-
желае [т.е. лошите] и напътва Той когото пожелае [т.е. добрите]. И ни-
кой освен Него не знае броя на меля̄икетата на Господа ми [които съз-
дал за изтезаване на обитателите на Ада]. [Тези деветнадесет меля̄икета са 
предводителите на останалите.]”  
   Цифрата “19” в тази сӯра е отговор за онези, които се съмняват че Кора̄н-
и керӣм е словото на Алла̄ху теа̄ля̄. Тази цифса се споменава също и в То-
рата. 
   Дадено нещо, за да бъде свещено в ислямската религия, то трябва да бъде 
съобщено в един от четирите основни източници на исляма, които са наре-
чени “Едилле-и шер’иййе” . Никъде не се казва, че 19 и 786 са свещени. 
Следователно, тези числа не са свещени. В еретичната секта “Беха̄изъм” , 
основана към края на деветнадесети век и разпространила се бързо из це-
лия свят, цифрата 19 е свещена. Те говеят 19 дни. За всеки беха̄ит е задъл-
жително да кани 19 други беха̄ити в дома си през 19 дни. Съветът, който 
ръководи тяхната религия, се състои от 19 души. Още малко 6-те условия 
на вярата ще ги сторят 19. Те наричат себе си мюсюлмани. Споменават 
имената на Аллах и Кора̄н-и керӣм, но нямат нищо общо с исляма. Те са 
коварни ислямски врагове. 
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   Членовете на друга еретична секта, наричана “Кадиянии”  или “Ахме-
дии” , основана в Индия през 1298 [1880] от англичаните, също казват, че 
са мюсюлмани. Тези хора твърдят, че Ахмед Ка̄дия̄нӣ8, основателят на сек-
тата, е пророк. Дори казват, че бил по-високопоставен от Пророка ни, а 
Ӣса̄ (алейхисселя̄м) го омаловажават изключително много. Всички ислямс-
ки учени се събрали и стигнали до заключението, че кадияниите не са мю-
сюлмани. Написали това решение в своите книги и разчули това из цял 
свят. Един кадияни от Пакистан на име Абдусселя̄м получи нобелова наг-
рада по физика през 1979 година. Някои хора се зарадвали, че това е мю-
сюлмански успех. Напротив, този успех е като получаване на награда от 
руснаците комунисти и опитите им за кацане на луната. Тъй като тези не-
верници работят както повелява Кора̄н-и керӣм, Алла̄ху теа̄ля̄ ги сторва да 
постигнат успехи в земното. Да, тези успехи са радващи за човечеството, 
но са срам за мюсюлманите. Подобно на тези неверници, мюсюлманите 
също трябва да се подчиняват на заповедта на Кора̄н-и керӣм и да работят, 
да правят полезни открития за човечеството и да стават добър пример за 
света в областта на науката, както във вярата и нравствеността. Едва след 
като направим това, наше право ще е да се радваме и хвалим. 
   Кора̄н-и керӣм притежава и трето чудо. Сега да разгледаме него: 
   Арабия, преди идването на исляма, била пустиня, обитавана от полудиви 
бедуини. Те били идолопоклонници и се кланяли на множество статуи. 
Водели примитивен начин на живот. Имали потресаващи обичаи, като 
погребване на момиченцатата живи. Тъй като на територията на този полу-
остров не се намирал важен път, нито Александър Македонски, нито пер-
сите или римляните, не отишли до арабите, и въпреки че воювали с много 
народи, те дори не са минавали край арабите. Ето защо, арабите не били 
заразени с безнравието, жестокостите и мошеничеството на иранцитe и 
римляните. Така те са запазили своята мъжественост. Ето, този слаб и жа-
лък, но наивен и честолюбив народ, под ръководството на Кора̄н-и керӣм, 
донесен им от Мухаммед (алейхисселя̄м), изведнъж се променил, достигнал 
зенита на цивилизацията и с изключителни усилия, в рамките на 30 
години, основал изумително мощната ислямска държава, която на изток 
достигала до Тюркистан и Индия, а на запад до Испания. Мюсюлманите 
постигнали голямо развитие в науката и цивилиацията, и открили много 
неща, незнайни до онова време. Достигнали до най-високото ниво в знани-
ето, науката, медицината и литературата. Както споменахме и по-горе, те 
напреднали дотолкова в знанието, че дори папите идвали да се образоват в 
университетите на Андалусия, както и много други хора от цял свят, които 
идвали да учат наука и медицина. Безпристрастен историк като Джон В. 
Драпър, който говори за тогавашната Европа в книгата си “Духовното 
развитие на Европа”,  казва: “Европейците от онова време били варвари в 

                                                           

8
 Ахмед Ка̄дия̄нӣ починал през 1326 [1908] година. 
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пълния смисъл на думата. Християнството не успяло да ги спаси от вар-
варството. Това, което християнството не е успяло, го успял ислямът. Ара-
бите, дошли в Испания, първо ги научили да се къпят. Хвърлили разпокъ-
саните и пълни с въшки животински кожи, с които покривали телата си, и 
ги облекли с чисти и красиви дрехи. Построили къщи, вили и дворци. Обу-
чили ги, основали университети. Християнските историци, заради злобата 
си към исляма, се опитват да прикрият тази истина и никога не успяват да 
признаят колко много дължи Европа на мюсюлманите по отношение на 
цивилизацията.” 
   Томас Карлайл признал дословно горепосочените факти и добавил: 
“Пророк – герой предвождал арабите с книга, която те много добре разби-
рали. Тогава ислямската религия засияла като искра. Тя възпламени огро-
мен участък от територия, разпростираща се между Индия и Гранада. Тъм-
ната земя се озарила със светлина.”  
   Ламартин не успял да се сдържи и казал следното за Мухаммед (алейхис-
селя̄м): “Философ, оратор, пророк, пълководец, човек, който омагьосва чо-
вешките мисли, поставя нови закони и основава една невероятна ислямска 
държава. Ето това е Мухаммед (алейхисселя̄м). Оценете го с всички крите-
рии за оценяване на величието на един човек. Дали има по-велик човек от 
него? Не, невъзможно е да има!” 
   Гиббон в книгата си “Упадъкът и рухването на Римската империя” казва 
следните неща за ислямската религия и Кора̄н-и керӣм: “Кора̄н-и керӣм е 
най-великата книга, доказваща единството на Алла̄ху теа̄ля̄.” 
   Майкъл Х. Харт, американски астроном – специалист, изучил всички ве-
лики личности от Āдем (алейхисселя̄м) до наши дни, докато накрая избрал 
100 от тях и за най-велик сред тях изтъкнал Мухаммед (алейхисселя̄м), и 
казал: “Неговата сила произхожда от Кора̄н-и керӣм, невероятната книга, 
която той вярвал, че е низпослана от Алла̄ху теа̄ля̄.” 
   Джейлс Массърман, известен еврейски психолог и професор в Чикагския 
университет в САЩ, представи списък на великите хора под името “Къде 
са великите лидери?”  в специалното издания на списание “Time”  на 15-и 
юли 1974 година. Той изучил и проучил живота на лидерите в историята, 
като накрая заключил: “Най-великият сред тях е Мухаммед (алейхиссе-
ля̄м)!”. Джейлс прави следното заключение: “След Мухаммед (алейхиссе-
ля̄м) идва Мӯса̄ (алейхисселя̄м). Ӣса̄ (алейхисселя̄м) и Буда не са достойни 
да бъдат лидери.” Тъй като той е евреин от него се очакваше да предпочете 
Мӯса̄ (алейхисселя̄м) пред Мухаммед (алейхисселя̄м), но той не сторил това 
и не се отклонил от истината. 
   В състезанието “Най-великия човек”, проведено в САЩ, отново най-
много гласове получи Мухаммед (алейхисселя̄м). 
   Не е работа за обикновен човек, лидер или пълководец да превърне един 
малоброен и див народ в най-великия, най-цивилизован, най-добродетелен, 
най-доброхарактерен, най-героичен и най-учен народ. Това е чудо, създа-
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дено от Алла̄ху теа̄ля̄, Който изпратил Кора̄н-и керӣм чрез Мухаммед (сал-
лялла̄ху алейхи ве селлем) на арабите и ги накарал да постигнат всички тези 
неща. Това неверояно събитие се е случило само със следването на Кора̄н-
и керӣм, т.е. на заповедите на Алла̄ху теа̄ля̄.  
   Всички тези посочени факти и споделени истини, и подредеността на съ-
държанието на Кора̄н-и керӣм, не ви ли показват, че тази книга е най-
голямото чудо на света? Ето, третото чудо на Кора̄н-и керӣм е това, което 
сдобило света с цивилизацията.  
   Ахмед Джевдет Паша (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄), голям историк, който по-
чинал в Истанбул през 1312 [1894] г., в книгата си “Кисас-и Енбия̄”  казва: 
“Четиридесет години след като Ӣса̄ (алейхисселя̄м) бил въздигнат на небе-
то римляните нападнали Ерусалим. Някои евреи ги убили, а други ги пле-
нили. Разграбили града и го изгорили и опустошили. Изгорили всички 
Тевра̄ти и други книги. Изравнили със земята Бейт-ул-Мукаддес, т.е. Мес-
джид-и акса̄. Ерусалим се превърнал в пустиня. Евреите след тази дата не 
успели да се съберат на едно място и да сформират държава. Разпръснали 
се на различни места, където живели, бивайки унижавани и презирани от 
хората. Ӣса̄ (алейхисселя̄м) бил на тридесет години, когато му било съоб-
щено, че е пророк. Дванадесет души повярвали в него. Те се наричат “ ха-
ва̄рии”  (апостоли). Когато на тридесет и три годишна възраст бил въздиг-
нат жив на небето, апостолите се разпръснали, за да разпространяват рели-
гията. По-късно били написани различни книги в името на Евангелието. 
Това са книги по история, които говорят за Ӣса̄ (алейхисселя̄м). Истинско-
то Евангелие не е било на ръка. Неверието и съдружаването (идолопокло-
ничеството) били навсякъде. Религията на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) била изжи-
вявана тайно. Хората, за които се научело, че вярват в него, били подлага-
ни на мъчения. Римският император Константин през 310 г. официално 
обявил тази религия за позволена и самият той станал християнин. Пост-
роил Истанбул (Константинопол) и се преместил тук от Рим. Но поради 
това, че основите на религията вече били променени, той самият станал 
играчка в ръцете на свещениците. През 395 г. Римската империя била раз-
делена на две. Привържениците на папата в Рим били наречени “Католи-
ци” , докато привържениците на патриарха в Истанбул – “Православни” . 
В църквите били поставени образи и статуи. Другите народи също тънели 
в неверие и идолопоклонничество. Римляните превзели цяла Европа, Еги-
пет, Сирия и Ирак. Те били напреднали в науката и изкуството, но дегра-
дирали в морален аспект. Отдали се на удоволствията и жестокостите. Те 
разпространили своята аморалност в държавите, които превзели. За щастие 
обаче, те не са нападнали Арабския полуостров. 
   Арабите, междувременно, останали невежи. Някои от тях били христия-
ни, други евреи, а мнозинството идолопоклонници, а част от тях следвали 
обичаите, останали от пророците Ибра̄хӣм и Исма̄ӣл (алейхимуссалева̄ту 
веттеслӣма̄т). Повечето жители на Мекка били езичници и се кланяли на 
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идоли. Кяабе бил пълен с идоли [статуи]. Целият свят бил в мрак и заблу-
да. Арабите били изостанали в науката, но отдавали голямо значение на 
литературата. Сред тях имало силни оратори и поети. Хвалели се с поетич-
ните си умения. Достигането до съвършенство на арабския език било 
признак, че Алла̄ху теа̄ля̄ ще резкрие книга.” Думите на Джевдет Паша 
свършват тук. 
   Ако след тези ясни аргументи, с които доказахме, че Кора̄н-и керӣм е на-
истина книгата на Алла̄ху теа̄ля̄, ако остане човек, който още не вярва, то 
не бива да се чудим, че Алла̄ху теа̄ля̄ ще го накаже с най-тежкото мъчение 
в отвъдното. На християните, които казват: “Кора̄н-и керӣм съдържа много 
жестоки закони”, ние трябва да отговорим така: “Не! На много места в Ко-
ра̄н-и керӣм се посочва, че Алла̄ху теа̄ля̄ е изключително милостив и про-
щаващ. Ако един грешник се покайва за своите грехове Алла̄ху теа̄ля̄ ще го 
прости. Но изобщо няма да е жестокост безкрайното мъчение за онези, ко-
ито въпреки ясните доказателства не вярват в Кора̄н-и керӣм.” 
   Да бъдеш истински мюсюлманин не означава само да извършваш покло-
ненията си като обичай, а да придобиеш красива нравственост, да изпълня-
ваш човешките си задължения и да бъдеш чист духовно. Ако човек, който 
изпълнява иба̄детите си, но в същото време смята лъжата за интелигент-
ност, мами хората, понякога дори убива човек, като се поддава на вредните 
пропаганди, унищожава и лъже, то този човек дори да казва, че е мюсюл-
манин, той не е истински. Алла̄ху теа̄ля̄ разкрива в сӯра Фурка̄н какъв 
трябва да бъде един истински мюсюлманин. Учените на ехли суннет (ра-
химе хумулла̄ху теа̄ля̄) написали много книги, за да разяснят това. Но ние 
все още не може да се очистим от лошите навици, не работим както е запо-
вядано в Кора̄н-и керӣм, не се подчиняваме на заповедите на Алла̄ху теа̄ля̄, 
не държим на думата си, превръщаме улиците си в сметища и не се пре-
чистваме физически и духовно. Въпреки това, ние имаме Кора̄н-и керӣм, 
словото на Алла̄ху теа̄ля̄, който ни заповядва всички тези красиви неща и 
показва ясно какво трябва да направим. Имаме и заповедите на Пророка ни 
(саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) и книгите на ехли суннитските учени 
(рахиме хумулла̄ху теа̄ля̄). 
   Алла̄ху теа̄ля̄ в 28-о знамение на сӯра Фетх се казва по смисъл: “Алла̄ху 
теа̄ля̄ e, Който изпрати Своя Пророк с напътствието и с правата рели-
гия, с исляма. Въздигна ислямската религия над другите религии. 
Достатъчен е Аллах за свидетел, че [Мухаммед (алейхисселя̄м)] е Про-
рок.”  
   В 9-и а̄йет на сӯра Саф се казва по смисъл: “Алла̄ху теа̄ля̄ е Този, Който 
изпрати Своя Пророк Мухаммед (алейхисселя̄м) с Корана [като причи-
на за напътствие] и ислямската религия, за да я издигне над всички ре-
лигии, дори мушриците [съдружаващите] да не искат това.”    
   И Алла̄ху теа̄ля̄ обещава: “АЛЛА̄ХУ ТЕА̄ЛЯ̄ ЩЕ ВЪЗДАДЕ НАГРАДА-
ТА НА БЛАГОДАРНИТЕ.” 
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   Тук думата “благодарност” означава “да бъдеш истински мюсюлманин, 
както Кора̄н-и керӣм изисква. Да ползваш благата на Алла̄ху теа̄ля̄ съглас-
но Неговата заповед”. Както казахме по-рано, днес на света има повече от 
1 млрд. мюсюлмани, т.е. всеки четвърти човек е мюсюлманин. Ако всички 
тези мюсюлмани се подчинят на заповедта на Алла̄ху теа̄ля̄ и станат ду-
ховно и физически чисти хора, ако установят братски взаимоотношения, 
работят и постигнат напредък във всички области, Алла̄ху теа̄ля̄ ще им 
въздаде наградата, и тогава мюсюлманите ще си възвърнат водещото място 
в цивилизацията, както е било в Средновековието. Алла̄ху теа̄ля̄ ни обеща-
ва това. Той никога не се отвръща от обещанието Си. 
 
Любовта Ти ме отне от мен, 
обичам те, о, Аллах мой! 
Тя е била толкова сладка, 
обичам те, о, Аллах мой! 
 
Нито за богатството се радвам, 
нито за бедността тъгувам, 
на любовта Ти се наслаждавам, 
обичам те, о, Аллах мой! 
  
Повели иба̄детите, 
похвали красивите нрави, 
даде безкрайните благословии, 
обичам те, о, Аллах мой! 
 
Какъв неблагодарен нефс имам аз, 
за своето удоволствие все ме жертва, 
но аз намерих истинската наслада, 
обичам те, о, Аллах мой! 
 
Да изпълнявам иба̄детите подобаващо, 
да работя и за земното, 
денонощни мои задължения са те защото, 
обичам те, о, Аллах мой! 
 
Любовта не става само с думи, о, Хилми! 
Господът ти “Работете” повели. 
Това да проличи и от делата ти, 
обичам те, о, Аллах мой! 
 
Ислямските врагове многобройни, 
нападат религията с дела коварни, 
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ще бъде ли правилно ако бездействаш ти, 
обичам те, о, Аллах мой! 
 
Любящият може ли лениво да седи, 
да позволи да нападат Любимия ти, 
накарай врагът да млъкне и кажи: 
“Обичам те, о, Аллах мой!” 
 
 

-4- 
 

ЧУДЕСАТА НА  
МУХАММЕД (АЛЕЙХИССЕЛЯ̄М) 
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ДОСТОЙНСТВАТА НА  

МУХАММЕД (АЛЕЙХИССЕЛЯ̄М) 
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КРАСИВИЯТ МОРАЛ  
И НАВИЦИ  

НА РАСӮЛЮЛЛАХ (саллялла̄ху алейхи ве селлем) 
 
 
 

ТРЕТА ЧАСТ 
 

ИСЛЯМЪТ И ДРУГИТЕ РЕЛИГИИ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

   В тази глава от нашата книга, както и досега, ще ви говорим за исляма, 
ще ви напомним старите страници на историята и ще ви дадем ценна ин-
формация за основите на всички религии. Надяваме се, че ще прочетете и 
тази глава със същата радост както и предишните. Както винаги повтаряме, 
днес, когато сме вече 21 век, хората имат малко време, но много проблеми, 
а в главите им се въртят различни мисли. Освен това, днешните хора нау-
чават и много нови знания и сравняват всяка прочетена книга с тях. Ето 
защо, ние сме длъжни да им даваме съвременни, доказани, научни и ло-
гични идеи. Всяка благодарност ще е недостатъчна, за да изрази благодар-
ността ни към Алла̄ху теа̄ля̄ заради това, че ни даде възможността да на-
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пишем [и преведем на български език] и публикуваме тази книга, към коя-
то всяка година сме добавяли нови части. Благата на Алла̄ху теа̄ля̄ са безк-
райни. 
   Хвала на Алла̄ху теа̄ля̄, че от писмата, които ни пращат, разбираме че 
книгата ни се чете и хората се възползват от нея. Молитвите и благодар-
ностите на читателите са най-големите печалби за нас. Тези писма и изрази 
на благодарност ни насърчават да работим още повече.  
   Много жалко е че в последни времена броят на хората, способни да раз-
бират книгите на ислямските учени и да напишат разбраното по начин, 
който да се разбере от всички, намаля. А пък специалисти в областта на 
религията почти няма. Тъй като ислямът е най-високопоставената, най-
логичната и последна религия, която е и единствената правилна религия, 
която отменя всички предишни и техните закони, то писането на книги за 
нея изисква високо ниво на образование, владеене на арабски, персийски и 
някой чужд език, както и перфектно познаване на новите научни и техно-
логични знания, и биване на специалист в ислямските знания. Нито едно 
наше писание не е от нас. Всички са взети от книгите на ехли суннитските 
учени. Знанията в нашите книги ги вземаме с голямо внимание от книгите 
на ислямските учени и специалистите в науката. Никога не сме били фана-
тици. Ние разглеждаме внимателно всички писма, които получаваме и да-
ваме научни и логични отговори. Някои части на нашата книга [написана 
на турски език] е преведена на френски, немски и английски език и се раз-
пространява из цял свят. Ние виждаме, че и другите ислямски общества 
също харесват книгите ни и вкючват техните имена в своите книги. Ние не 
се хвалим с това. Защото това, което ние правим е просто да прочетем, 
проучим, класифицираме и сравняваме ценните книги на ислямските 
учени, разпространени от тях из целия свят, и да ги пресеем през разума и 
логиката, и да ги публикуваме така елементарно, че да се четат и разбират 
с лекота от всеки. В публикуваните от нас книги няма нищо добавено от 
нас. Тези знания, които ги събрахме с големи усилия и трудности, ние ги 
представяме на нашите читатели и им даваме възможността да ги четат и 
разбират лесно. Читателите да правят заключения от тях. Нашата задача 
беше да им подготвим този материал. И това го правим с желание, без да 
очакваме никакви светски облаги. Наградата очакваме от Алла̄ху теа̄ля̄. 
Тези, които прочетат тази част от книгата ни, ще научат, че ислямската ре-
лигия е единственият път, който води до опознаване на Алла̄ху теа̄ля̄ и 
близост с Него, че човек не може да живее без религия, че религията ще 
оправи морала на хората, че никога не може да се използва за постигане на 
земни облаги и печелене на политически игри, и че не може да бъде средс-
тво за лични интереси и користни цели, и че постигането на щастие в този 
и в отвъдния свят зависи единствено от нейното следване. 
   Въпреки, че ислямът е най-вярната и логична религия, днес се полагат 
твърде малко усилия за нейното разпространяване. Християнските органи-
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зации, чиято цел е да разпространят християнството, са многобройни и ог-
ромни. Исхак Ефенди от Харпут е ценен ислямски учен, от чиито книги се 
възползвахме при написване на тази книга. По-късно за него ще споменем 
отделно. Неговата книга “Дия̄-ул-кулюб” , публикувана през 1294 [1877] 
г., съдържа следната информация по разглежданата тема: 
  “Британската протестантска общност, наречена “Bible House = Библейска 
къща”, e основана през 1219 [1804] година. Тя превежда Евангелието на 
204 езика. До 1872 година броят на отпечатаните книги достига почти 70 
милиона. Парите, похарчени за разпространение на християнството от об-
ществото, достига до 205,313 британски златни монети, което се равнява 
на 45 млрд. лири.” Обществото е активно и днес, като строи лазарети, бол-
ници, конферентни зали, библиотеки, училища и дори места за развлече-
ние, като киносалони, и спортни комплекси, и полагат неимоверно големи 
усилия за християнизиране на хората, които редовно посещават тези места. 
Католиците също работят със същото темпо. Заедно с това, тези хора на-
сърчават към християнството като намират работа на младежите в бедните 
страни и като дават храна и лекарства на техните народи. 
   Днес има някои малки ислямски общества в мюсюлмански страни като 
Пакистан, Южна Америка и Саудитска Арабия, както и някои малки ис-
лямски центрове в европейските страни и Америка. Те правят публикации 
на ислямска тематика. Но въпреки това, тъй като тези центрове се подкре-
пят от различни групи [секти], техните издания критикуват един друг, на-
кърняват единството на ислямската общност, заповядана от исляма, и до-
веждат до сепаратизам (разделение). Капацитетът на нашето книгоиздател-
ство “Хакӣкат” [Истина] позволява само на ограничен брой младежи да 
четат нашите книги. Въпреки всички неблагоприятни условия нашите 
скромни публикации се четат по цял свят и по този начин броят на мю-
сюлманите по правия път [суннитския мезхеб] нараства в всяка година. 
Въпреки че преди сто години мюсюлманите бяха само колкото една трета 
от християните, сега те са почти 50 % от тях. Защото мюсюлманите оста-
ват верни на своите вероубеждения и отглеждат децата си като мюсюлма-
ни. За разлика от тях, младите поколения в християнския свят виждат, че 
християнството не съответства на новите знания и открития, като по този 
начин губят доверие в него и стават атеисти. Държавите управлявани от 
комунистите пък изцяло забраняват религията. [Днес този режим се раз-
падна.] В някои от тях, например в Албания, която беше краен привърже-
ник на комунизма, се основа “Музеят на атеизма” и се подиграваха с всич-
ки религии. Факт е, който се докладва от британските публикации, че на-
раства броят на атеистите във Великобритания, където се намират огром-
ните християнски организации, за които споменахме, и че техният брой е 
вече 30% от общото население на цялата страна. 
    Каква е тогава причината, че въпреки всичките усилия християнството 
отслабва, а нашите публикации намират признателност? Причината е оче-
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видна. Ислямът е най-цивилизованата, най-логичната и най-истинската ре-
лигия. Човек, който е културен и безпристрастно прочете нашите книги, 
които дават ясна информация за исляма, ще разбере, че това е последната 
истинска религия, че е в съответствие с всички модерни знания и разбира-
ния, че не съдържа никакви суеверия, и че се основава на вярата в единст-
вото на Аллах, а не на абсурди, като “Троицата”, и ще приеме тази рели-
гия. Ако внимателно се проучи ще се види: че всички религии досега, кои-
то се основават на единството на Аллах, са продължение една на друга; и 
че когато една от тях се развали, Алла̄ху теа̄ля̄, за да я поправи, праща нов 
пророк (алейхисселя̄м); и че ислямът е последната, най-научната и най-
съвършената от тази поредица истински религии. Във връзка с това, срав-
нението между исляма и християнството от Исках Ефенди от Харпут, ко-
гото споменахме преди и ще споменем многократно пак, показва, че осно-
вите на вярата в тези религии са всъщност един и същи, и че християнст-
вото е променено впоследствие от юдеите. 
   Друг важен момент, върху който трябва да се спре, е сравнението на мо-
ралните основи в исляма и християнството. Ако се разгледа тази глава от 
книгата ни, както и осма част от книгата ни “Не можа да отговори” , ще 
видите как тези две религии разглеждат по подобен начин същите неща, и 
как заповядват едно и също на хората. Ако днес един християнин повярва 
в един Аллах, вместо в три бога, и в Мухаммед (алейхисселя̄м), последния 
пратеник, той ще стане мюсюлманин. Днешните разумни християни също 
отхвърлят вярата в три бога и правят различни разяснения, за да тълкуват 
това, и вярват в Аллах, Който е един. Множество християни, които виждат 
тази истина, стават мюсюлмани на драго сърце. В частта от книгата ни на 
име “ Защо станали мюсюлмани”  се говори за тях. Религията е храната на 
душата. Човек без религия е като тяло без глава. Както тялото има нужда 
да диша, яде и пие, така и душата се нуждае от религия, за да достигне до 
пълно достойнство, чистота и спокойствие. Човек без религия няма никак-
ва разлика от машина или животно. Религията е най-големият фактор, кой-
то кара човек да опознае Аллах, защитава го от вършене на зло, изчиства 
пътя му, освежава мозъка му, утешава го в моменти на скръб, дава му ма-
териална и духовна сила, дава му уважение, чест и обич в обществото, и го 
предпазва от безкрайния огън на Ада в отвъдния свят. 
   Когато приключите с четенето на тази част от книгата ни, вие ще видите, 
че всички небесни, божествени религии са продължение една на друга, че 
истинските религии, които Алла̄ху теа̄ля̄ е подновявал с времето, са всъщ-
ност една религия, една вяра, и че всеки път, когато една истинска религия, 
изпратена от Алла̄ху теа̄ля̄, била променяна от хората, тя била коригирана 
чрез Пророците (алейхимусселя̄м), избрани и изпратени от Алла̄ху теа̄ля̄, и 
че последната релилия е ислямът, донесен от Мухаммед (алейхисселя̄м). 
   Най-големите врагове на исляма са англичаните. Защото основната цел 
на английска политика е да експлоатира природните богатства из света и 
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особено в Африка и Индия, да накара хората в тези територии да работят 
като животни и да пренесе всички печалби в Англия. Хората, приели исля-
ма, който заповядва справедливостта, любовта и взаимопомощта, предотв-
ратяват английските жестокости и лъжи. От друга страна, британското 
правителство основало Министерството на колониите и атакувало исляма с 
невъобразимо коварни планове и с цялата си военна и политическа сила, и 
с лъжи и клевети. Признанията на Хамфър, който бил един от хилядите 
мъже и жени шпиони, контролирани от това министерство, разкриват не-
говата дейност, която започнала през 1125 [1713] година, и част от ужася-
ващите планове, които са срам за човечеството. Тези признания бяха пуб-
ликувани от книгоиздателство “Хакӣкат” на арабски, английски, руски и 
турски език през 1991 година. 
   Много важно допълнение: Начинът на живот, който Алла̄ху теа̄ля̄ съ-
общава посредством някой пророк, се нарича “религия” . А начинът на 
живот, определен от хората, се нарича “ закон” . Религияте се учи от роди-
телите и книгите. Не може да има човек без религия. Всеки човек живее 
според правилата на своята религия. Този, който следва религията си, мис-
ли, че ще живее спокоен живот в земното и ще отиде в Рая в отвъдния жи-
вот, и че онези, които следват други религии ще изтърпят проблеми в зем-
ния и ще останат вечно в Ада в отвъдния живот. Всеки хвали своята рели-
гия и с пропаганди и реклами призовава другите към нея. Вярва, че тя е 
правилната и се опитва да убеди всички в това. Щастието на човек в зем-
ния и отвъдния живот зависи от неговата религия. Затова, той не трябва да 
остава привързан към религията, която научил от родителите си и да не се 
подмамва от пропагандите и рекламите, а да проучи всички съществуващи 
религии и да следва онази, която разбере, че е правилна. 
   Книгите на издателство “Хакӣкат” дават безпристрастна информация за 
всички религии. За читателите си предлага знания (придобити с години 
проучвания) за всички религии. Ние, книгоиздателство “Хакӣкат”, възло-
жихме на няколко младежи, които нямат никаква връзка с религията, зада-
чата да прочетат книгите на издателството ни. Дори им дадохме пари за 
тази работа. В доклада им, който ни представиха след една година, пише-
ше: “Ислямската религия е непроменената истинска религия. Тя показва на 
всички хора пътя на щастието и разбрахме, че е единствената религия, в 
която може да се вярва. Всеки образован и разумен младеж трябва задъл-
жително да прочете книгите на издателство “Хакӣкат”, да научи добре 
всички съществуващи религии, да реши с разума, знанието и съвестта си и 
да приеме исляма, като така да постигне щастието. Освен това не бива да 
попада в капаните на онези, които мамят читателите с лъжливи и подмам-
лини писания. И да се спаси от беди и безкрайни мъчения в земния и 
отвъдния живот.” Ние съветваме всички хора по цял свят да изберат исля-
ма и да постигнат спасение като го следват. 
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ДУ’ А̄ТА ТЕВХӢД 
 

   Я Аллах, я Аллах. Ля̄ иля̄хе иллялла̄х Мухаммедун Расӯлюллах. Я 
Рахма̄н, Я Рахӣм, я афувву я Керӣм, фа’фу аннӣ верхамнӣ я ерхамер-
ра̄химӣн! Тевеффенӣ муслимен ве елхъкнӣ бисса̄лихӣн. Ал-
ла̄хуммагфирлӣ ве ли-а̄ба̄ӣ ве уммеха̄тӣ ве ли а̄ба̄-и ве уммеха̄тӣ зев-
джетӣ ве ли-еджда̄дӣ ве джедда̄тӣ ве ли-ебна̄ӣ ве бена̄тӣ ве ли-ихветӣ 
ве ехава̄тӣ ве ли-а’ма̄мӣ ве амма̄тӣ ве ли-ахва̄лӣ ве ха̄ла̄тӣ ве ли-
уста̄зӣ Абдулхакӣм-и Арва̄сӣ ве ли ка̄ффетил му’минӣне вел-
му’мина̄т. “Рахметулла̄хи теа̄ля̄ алейхим еджма’ӣн.” 

 
-1- 

 
ИСЛЯМЪТ НЕ Е РЕЛИГИЯ НА НАСИЛИЕТО 

 
   Ако се изкачите на връх Каленберг, имащ изглед към града и където ос-
манците установили своя лагер по време на обсадата на Виена през 1095 
[1683] г., там ще видите паметник, на който пише: “Нека Аллах ни опази 
от злото на чумата и турците!” Точно под този знак е измислена литогра-
фия, илюстрираща как турците избиват християнски жени и деца. В онези 
времена християните представяли турците като най-дивия и жесток народ 
на света. Смятали, че това произлиза от исляма и казвали: “Ако турците 
бяха християни, нямаше да бъдат диви и жестоки.” Тези, които твърдяли, 
че ислямът е религия на насилието, са били християнските теолози, които 
били господарите, угнетителите и диктаторите на онова време. Тази фал-
шификация винаги заемала основна част от религиозните уроци, които се 
преподавали в училищата, и по този начин мозъците на християнските де-
ца били промити. Те били научени, че ислямът е религия на насилието. То-
ва ужасяващо очерняване било пренесено през вековете и достигнало до 
днес. Исхак ефенди от Харпут (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) в книгата си предава 
следните писания от малката книжка на един свещеник, който я издал през 
1860 г. с цел да петни исляма: 
  “ Ӣса̄ (алейхисселя̄м) винаги разпространявал религията си с обич, кра-
сота, състрадание към хората и оказване на помощ към тях. Именно по-
ради тази причина 500 души станали християни в рамките на първите 
няколко години на назарянството. За разлика от това, ислямът, религия-
та на насилието, била приемана от хората заради насилие и смъртни 
заплахи. Мухаммед (алейхисселя̄м) се опитвал да разпространи исляма 
чрез сила, заплахи, войни и джиха̄д. Поради тази причина, 13 години след 
като казал, че е пророк, броят на хората, които приели исляма в 
резултат на призива му, бил само около 180 души. Това би било доста-
тъчно, за да покаже разликата между християнството, истинската и 
хуманната религия, и исляма, религията на насилието. Християнството е 
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съвършена и хуманна религия, която прониква в човешкото сърце, вдъхно-
вява милост и състрадание, и никога не използва сила. Това, че християн-
ството е единствената и истинска религия, се разбира от това, че с не-
гова поява била премахната мӯсевизма – предишната истинска религия, 
която съдържала вяра в един Аллах. Когато Алла̄ху теа̄ля̄ изпрати нов 
пророк, предишните религии трябва да се премахнат. Поради това, че 
евреите отказали да приемат назарянството, те били сполетени от раз-
лични бедствия и станали унизени и презрени. Защото изпращането на 
нов пророк е признак, че предишните религии били изопачени. От друга 
страна обаче, появата на Мухаммед (алейхисселя̄м) не отменила христи-
янството, нито пък различни бедствия сполетели християните, както 
станало с юдеите, а напротив, християнството се разпространило още 
повече. Въпреки всички усилия на мюсюлманите, кланетата на народи, 
изгарянето и рушенето на църкви (например по време на халӣф Омер били 
разрушени 4000 църкви) християните се увеличават и забогатяват, дока-
то мюсюлманите стават унизени, обедняват и губят своята стойност и 
значение в световен мащаб.” 
   Исхак ефенди (рахметулла̄хи алейх) дава следния отговор на тези клеве-
ти: 
  “Преди всичко, информацията и цифровите данни, представени от свеще-
ника са в противоречие с фактите, защото в Кора̄н-и керӣм, свещената 
книга на мюсюлманите, съдържа заповедта “Няма принуждение в рели-
гията” . Въпреки че Хазрети Мухаммед (саллялла̄ху алейхи ве селлем) ни-
кога не е прибегнал до никаква принуда и заплаха при разпространяване на 
ислямската религия, броят на приелите исляма по собствено желание се 
увеличил за кратко време. Изявленията, направени от християнския исто-
рик САЛЕ, превел Кора̄н-и керӣм, потвърждават нашите слова. [Джордж 
Сале починал през 1149 [1736] година. Бил английски свещеник. Превел 
Кора̄н-и керӣм на английски през 1734 година. В увода на своето произве-
дение дава подробна информация за исляма.] В неговия превод, отпечатан 
през 1266 [1850] година, той казва: “Преди Преселението в Медӣна не е 
останала къща, в която да е нямало мюсюлманин.” Това означава, че граж-
даните, които дори не са виждали меч, приели исляма с любов благодаре-
ние на величието и истинността на исляма, и красноречието на Кора̄н-и 
керӣм. Следните истински данни са показатели за бързото разрастване на 
исляма. По време на смъртта на Мухаммед (алейхисселя̄м) броят на мю-
сюлманите бил 124 000. Четири години след смъртта на Расӯлюллах (сал-
лялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем), Омер (радиялла̄ху анх) изпратил мюсюл-
манска армия от 40 000, която завладяла Иран, Сирия, частта от Анадола 
до Коня, и Египет. Омер (радиялла̄ху теа̄ля̄ анх) никога не прибягвал до 
тирания. Никога не показал жестокост към християните и огнепоклонни-
ците, живеещи в страните, които спасил от жестоките тирани. Неговата 
справедливост е призната от цял свят, както от приятели, така и от врагове. 
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Повечето от живеещите в тези страни видели и осъзнали справедливостта 
и красивия морал в ислямската религия, и с любов станали мюсюлмани. 
Много малко от тях останали в техните предишни религии, като християн-
ство, юдаизъм и огнепоклонничество. Историците с единодушие казват, че 
броят на мюсюлманите, живеещи в ислямските страни, достигнал до 30 
милиона за 10 години, което е много кратък период от време. Омер (ради-
ялла̄ху анх), да не говорим за унищожаване на 4000 църкви, а напротив, до-
ри дал много краен отговор на хората, които го попитали коя църква в Йе-
русалим иска да превърне в джамия, и извършил първия си нама̄з до една 
църква. 
   Триста години след като Ӣса̄ (алейхисселя̄м) бил въздигнат на небето, 
Константин I приел християнството. С негова подкрепа и насилствени ме-
тоди броят на християните достигнал едва до 6 милиона. Всеки евреин, 
който отказал да приема християнството, бил подлаган на наказания от 
страна на Константин, като техните уши били отрязани и бити с камъни. 
   Твърдението, че когато се появило християнството, юдаизмът бил отме-
нен и евреите били настигнати от различни бествия, показва, че свещени-
кът не е проичул и знаел добре историята. Защото дълго време преди поя-
вата на християнството, юдаизмът бил изопачен, а Йерусалим бил унищо-
жен първо от асирийския владетел Бухтуннасар [604-561 г. пр. Хр.], а по-
късно и от римляните. След тези събития евреите никога не успели да се 
съвземат. Тъй като тези събития се състояли преди появата на ӣсевизма 
[религията на Ӣса̄ (алейхисселя̄м)], те нямат нищо общо с християнството. 
Днес, навлизайки в 21-и век, ние виждаме една еврейска държава. Очевид-
но е, че юдаизмът е оцелял въпреки християнството. В интерес на 
истината, преди да се основе днешния Израел, евреите били начело на 
всички източници на богатства, банки, медии и тежката промишленост, а 
еврейските адвокати имали голяма международна слава. Сред еврейското 
население във Великобритания израснали личности като Лорд Дизраели, 
който станал депутат и най-богат човек в империята. Ротшилд, най-
богатият човек на света, също бил юдеин. Дори и днес, европейските и 
американските борси и повечето комнапии са в ръцете на евреите. Това 
означава, че свещеникът напълно греши в твърдението си, че юдаизмът е 
изчезнал веднага след като се появило християнството, и че различни бед-
ствия сполетели евреите. Това са само халюцинации, които се появили в 
съзнанието му.  
   Християнските свещеници обясняват, че християнството се основава са-
мо върху чистата обич, състрадание, милост и взаимопомощ. Имахме един 
съсед, който беше християнски свещеник. Показахме му една част, която 
беше от десетия до осемнадасетие стих на двадесетата глава във Второза-
конието от Стария завет и която се намираше на 169-а страница в турската 
версия на Библията, отпечатана в Истанбул през 1303 [1886] година. В тази 
част се казва: 
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  “Когато се приближиш при някой град, за да воюваш против него, пред-
ложи му мир. Ако ти отговори мирно и ти отвори портите, тогава всичките 
люде, които се намират в него, да ти станат поданици и да ти работят. Но 
ако не направи мир с тебе, но воюва против тебе, тогава да го обсадиш; и 
когато го предаде Господ твоят бог в ръцете ти, тогава да поразиш всички-
те му мъжки с острото на ножа; а жените, децата, добитъкът и всичко що 
се намира в града, всичките користи от него да вземеш за себе си; и да 
ядеш користите от неприятелите си, които Господ твоят бог ти даде. Така 
да постъпваш с всичките градове, които са много далеч от тебе, които не са 
от градовете на тукашните народи. А от градовете на тия люде, които Гос-
под твоят бог ти даде за наследство, да не оставиш живо нищо, което 
диша, но да ги обречеш на изтребление; хетейците, аморейците, ханаан-
ците, ферезейците, евейците и евусейците, според както Господ твоят бог 
ти заповяда; за да не ви научат да правите според всичките мерзости, които 
те са правили за боговете си, и така да съгрешите против Господа вашия 
бог.” 
   Ние казахме на нашия съсед християнин: “Във вашата свещена книга се 
заповядва крайно жестоко поведение към слабите. Тази заповед, която съ-
ществува във вашата свещена книга, няма нищо общо с така наречените 
християнско състрадание и милост, които повтаряте толкова често. Къде е 
вашата милост и състрадание? Този пасаж от Светата Библия е заповед за 
ужасно зверство и гнет. Т.е., вашата религия ви заповядва вършене на 
зверства. В контраст с това, нашата свещена книга, Кора̄н-и керӣм, не съ-
държа и една единствена дума, насърчаваща към такова поведение спрямо 
врага. Кора̄н-и керӣм винаги говори за милосърдие, състрадание и прошка, 
а забранява (сторва хара̄м) угнетяването. Тогава как може християнските 
свещеници да се осмеляват да твърдят, че ислямът заповядва зверствата, а 
християнството е религия на състраданието? Ето един пасаж от вашата 
свещена книга, Библията! Това означава, че противно на вашите 
претенции, Библията заповядва зверствата, варварството и жестокостта. 
Какво ще кажете за това?” 
   Свещеникът първо каза, че не е знаел за тази част, но когато му донесох-
ме гореспомената турска Библия и му показахте 169-а страница, той рече: 
“Този пасаж няма нищо общо с Ӣса̄ (алейхисселя̄м). Взет е от Тората, при-
надлежаща на Мӯса̄ (алейхисселя̄м). Въпросната част е заповед, която Ал-
ла̄ху теа̄ля̄ дал на мӯсевиите [хората от религията на Мӯса̄ (алейхисселя̄м)], 
така че да отмъстят на египтяните. Тогавашните египтяни отказали да по-
вярват в истинската религия и се опитали да убият Мӯса̄ (алейхисселя̄м). 
При това Алла̄ху теа̄ля̄ заповядал на евреите да унищожат изброените на-
роди неверници, за да Си отмъсти. Това е смисълът на този пасаж, който е 
довабен към Светата Библия. Той няма нищо общо с християнството.” При 
този отговор ние му казахме: “Всяка религия си има свещена книга. Вяр-
ващите в съответната религия са длъжни да ѝ вярват от началото до края. 
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Не може да се говори за произхода и подредеността на пасажите. В свеще-
ната книга се вярва, че е от Аллах и че писанията в нея са Неговите запо-
веди. Библията, т.е. Тората и Евангелието, е свещената книга на христия-
ните и следователно, длъжни сте да признаете, че всички пасажи в Библия-
та са заповедите на Аллах. Вие не може да разделите вашата свещена кни-
га на части и да кажете “тази част е стара”, “ тази част е за евреите”, “ това 
не е за Исус, а за Мойсей”. Не може да вярвате в една част и да отхвърляте 
друга. Длъжни сте да вярвате в цялата книга. Ако този пасаж от библейс-
ката книга “Второзаконие” няма нищо общо с християнството, то вашите 
духовни съвети бяха длъжни да я изкарат от Библията или да съобщат на 
целия свят, че това е суеверие и е вмъкнато в книгата след това. Тъй като 
не е направено това, значи вие вярвате, че тази част е заповед на Аллах. 
Следователно, длъжни сте да приемете, че християнството е изключително 
жестока и дива религия, която не проявява милост към никого и иска да 
унищожи всички хора.” 
   Християнският свещеник беше изумен. Защото той никога не беше про-
чел от край до край Библията и дори не беше поглеждал Стария Завет. Той 
видя тази част след като му показахме ние и ето защо остана с отворена 
уста от изумление. Накрая той ни каза: “Вие засрамихте не само мен, но и 
целия християнски свят. Аз не съм теолог и да призная, че не съм и много 
набожен. Мислех, че Библията съдържа само състрадание, милосърдие и 
прошка. Този пасаж, илюстриращ ужасна диващина, направи катастрофа-
лен ефект върху мен. Засрамих се и защото съм свещеник. Когато се върна 
у дома, аз ще предам това на теолози с обширни знания. Ако е възможно 
ще се постарая да се свържа с отговорните органи, за да се изкара този па-
саж от свещената книга. Това без съмнение е суеверие, защото Аллах не 
може да е дал такава ужасяваща заповед. Този пасаж би трябвало да е ев-
рейска измислица. Ние го утешихме и му дадохме английската ни книга 
“Ислям и християнство” . Ние му казахме: “Ако прочетете тази книга ще 
видите, че Библията съдържа още много други грешки. Според едно пре-
дание тези грешки са към 20 000.” Предишният ни раздел “Кора̄н-и керӣм 
и Тевра̄тите и Евангелиятата в наше време”  съдържа сравнение между 
Библията и Кора̄н-и керӣм. Моля да го прочетете!   
   Светата Библия, която християните вярват, че е изпратена от Алла̄ху 
теа̄ля̄, съдържа голям брой пасажи, заповядващи гнет и диващина. Ще ци-
тираме една малка част от тeзи жестокости и изтезания, за да бъдат те урок 
за “невинните и състрадателни” християни, които наричат мюсюлманите 
“варвари”, а исляма “религия на диващината”.  
   В 23-и стих от 23-а глава на книгата Изход в Тервата се казва: “Защото 
ангелът Ми ще върви пред тебе и ще те въведе при аморейците, хетейците, 
ферезейците, ханаанците…и ще ги изтребя напълно.” А в 24-о знамение се 
казва: “А да ги събаряш съвсем, и да изпотрошиш стълбовете им.” 
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   В началото на 31-а глава в книгата Числа се казва: “Господ говори на 
Мӯса̄, казвайки: “Отмъсти на мадиамците за израилтяните.” В 7-о знаме-
ние и след него пък пише: “Те воюваха против Мадиама и убиха всяко 
мъжко. Плениха жените на мадиамците, децата им, всичкия им добитък и 
всичките им стада; и разграбиха всичкия им имот. А всичките им градове, 
в местата населени от тях, и всичките им станове изгориха с огън.” 
   В следващите стихове пише, че Мӯса̄ (алейхисселя̄м) се разгневил на во-
еначалниците си и заповядал да се избият всички жени и момчета. Посочва 
се, че броят на неизбитите момичета е 32 000 [35-и стих]. Вие си предста-
вете броя на всички убити! 
   В седма глава на Второзаконието се казва: “Когато Господ твоят бог те 
въведе в земята, в която отиваш да я притежаваш, и изгони много народи 
от пред тебе, хетейците, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезей-
ците, евейците и евусейците, седем народа по-големи и по-силни от тебе, и 
когато Господ твоят бог ги предаде на тебе та ги поразиш, тогава ги изтре-
би, като на Аллах обречени; да не правиш договор с тях, нито да ги пожа-
лиш.” 
   В 27-и а̄йет от 32-а глава на Изход пише: “И рече им: Така говори 
Господ, Израилевият бог: Препашете всички меча на бедрото си, минете 
насам натам от врата на врата през стена, и убийте всеки брата си, и всеки 
другаря си и всеки ближния си.” 
   В 8-и а̄йет на 27-а глава на Самуел I пише, че Да̄вуд (алейхисселя̄м) с ар-
мията си нападнал гесурийците, гезерейците и амаличаните и са избили 
всички до един. 
   В 8-а глава на Самуел II пише, че Да̄вуд (алейхисселя̄м) е убил 22 000 ду-
ши от сирийците и после още 18 000 души от тях. А в края на 10-а глава 
пише, че са убити 700 колесници и 40 000 конници. В края на 12-а глава 
пише, че Да̄вуд (алейхисселя̄м) е избил пленниците от превзетите градове с 
триони, железни дикани и брадви, и ги карал да работят в пещта за тухли. 
   Писано е в Стария Завет, че след Мӯса̄ (алейхисселя̄м), Йӯша̄ (алейхиссе-
ля̄м) избил милиони хора. 
   В 34-и а̄йет на 10-а глава в Евангелието на Матей пише, че Ӣса̄ (алейхис-
селя̄м) е казал: “Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не 
дойдох да поставя мир, а нож.” 
   В 51-и а̄йет на 12-а глава в Евангелието на Лука пише, че Ӣса̄ (алейхиссе-
ля̄м) е казал: “Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не, казвам 
ви, но по-скоро раздяла.” 
   В 36-и а̄йет на 22-а глава пак в Евангелието на Лука пише, че Ӣса̄ (алей-
хисселя̄м) е казал: “Но сега, който има кесия, нека я вземе, тъй също и тор-
ба; а който няма, нека продаде дрехата си и да купи нож.” 
   Разумен човек, който прочете Библията, ще види, че тя изобилства от 
сцени на диващина и жестокост, и че всичко това се приписва на пророци-
те, любимите раби на Алла̄ху теа̄ля̄. 
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   Следвайки заповедите на тази книга, която смятат за словото на Алла̄ху 
теа̄ля̄, християните извършили много жестокости, както един към друг, та-
ка и към мюсюлманите и евреите, и извършили масови кланета, които са 
написани с кръв в историята. Посочено е както следва в 27-а страница на 
книгата “Кешф-ул а̄са̄р ве фӣ късас-ъ енбия̄-и бенӣ Исра̄ӣл” , която пър-
воначално била написана на английски език от Алекс Кджитин и преведена 
на персийски от свещеник на име Мерик: “Константин Велики заповядал 
да се отрежат ушите на всички евреи в страната му и ги заточил на различ-
ни места.” В книгата, написана от свещеници и носеща името “Сийер-ул-
мутекаддимӣн” , пише: “През 372-а година след Христа римският импера-
тор Грациан, след консултация с командирите си, заповядал на всички ев-
реи да станат християни, а неприелите да бъдат убити.” 
   Написано е в една книга, която е подготвена от свещеници и отпечатана 
в Бейрут през 1265 [1849] г., че 230 000 протестанти били заклани от като-
лиците, защото не са приели папата. Написано е на 41-42-а страница на ед-
на книга, която е преведена от английски на урду от католическия свеще-
ник Томас и която е отпечатана под името “Мир’ а̄т-ус-съдк”  през 1267 
[1851] г., че протестантите са взели 645 манастира, 90 училища, 2376 църк-
ви и 110 болници от католиците и ги продали на безценица. Със заповедта 
на кралица Елизабет повечето католически свещеници и теолози били ка-
чени на кораби и хвърлени в морето. Томове книги са написани, за да се 
опишат в подробности тези жестокости и беди. Тези книги, написани от 
свещениците, доказват, че истинските диваци са християните, които обви-
няват мюсюлманите в диващина. 
   Християнските свещеници не могат да намерят една-единствена дума в 
Кора̄н-и керӣм, която да подкрепи твърдението, че ислямът е религия на 
диващината. От друга страна, тази част от Стария Завет не показва ли, че 
християнската религия е точно религията на насилието? С какво право 
християнските свещеници говорят за исляма като религия на насилието, 
при условие, че тяхната свещена книга съдържа такава заповед за насилие? 
Нека първо проучат своята свещена книга, да прочетат зверствата, извър-
шени в името на християнството, и поне малко да се засрамят.  
   Така наречените невинни, цивилизовани и хуманни християни организи-
рали кръстоносни походи, за да спасят свещените земи на Ӣса̄ (алейхиссе-
ля̄м) и Йерусалим от ръцете на мюсюлманите, които те наричат варвари. 
Християните по това време водели полудив живот, докато мюсюлманите 
достигнали зенита на цивилизацията и предвождали света в знанието, нау-
ката, изкуството, селското стопанство и медицината. Тази напреднала ци-
вилизация станала причина за забогатяване и голямо благоденствие. Тази 
висока степен на благосъстояние ослепила очите на полуголите и полуг-
ладни християнски народи, и те започнали да таят завист към мюсюлмани-
те. Всички техни мисли били свързани с разграбване на мюсюлманските 
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страни. Намерили и причина за това. Трябвало е да се възвърнат свещените 
земи на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) от мюсюлманите. 
   Алчен, кръвожаден и садистичен свещеник на име Пиер Лермин излязъл 
с твърдението, че сънувал Ӣса̄ (алейхисселя̄м), който му се оплакал и  казал 
“Избави ме от ръцете на мюсюлманите”. Навсякъде той потърсил хора, ко-
ито ще се присъединят към спасяването на Ерусалим. Провокирал ги и ги 
насърчавал. Разбойниците намерили причината, която чакали с нетърпе-
ние. Мислейки, че ще получат множество ценни неща в местата, на които 
ще отидат, те се присъединили към Първия кръстоносен поход, предизви-
кан от лудия свещеник Пиер Лермит. Командирите на тези разбойници би-
ли лудият свещеник Пиер Лермит и бедният рицар Гаутиер. Кръстоносци-
те, състоящи се от обикновени мародери, започнали да разграбват още 
преди да са напуснали страната си. Ограбили някои градове в Германия. 
Когато влезли в Истанбул те ограбили богатия византийски град, въпреки 
стоновете на собствениците на имотите. Кръстоносците, които произволно 
нападали всичко наоколо, били унищожени от селджукските турци още 
преди да достигнат до Йерусалим. След тях обаче се появили други кръс-
тоносци. Постепенно тези войни станали въпрос на чест и видни крале се 
присъединили към походите. Така се образували огромни армии. Според 
едно предание войска от един милион души [или най-малко 600 000] се 
подготвили да атакуват Изтока. Кръстоносните походи продължили 174 
години от 489 [1096] до 669 [1270] година и то на осем вълни. По-късно 
били организирани кръстоносни походи и срещу турците. Османските тур-
ци водили свещени войни срещу тях край Никопол и Варна и ги разгроми-
ли напълно. Някои фанатизирани християни включват и Балканската война 
от 1330 [1912/13] г. към тези походи и смятат, че войната, която са водили 
срещу турците, е кръстоносен поход. 
   Германският император Фридрих Барбароса, Фридрих II, Конрад III, 
Хайнрих VII, британският крал Ричард Лъвското сърце (Couer de Lion), 
френските крале Филип Огюст и Сейнт Луис, унгарският крал Андреас II 
били сред многото царе и принцове, които се присъединили към кръсто-
носните походи. Извършвайки всякаква диващите по пътя, както вече беше 
посочено, те унищожили и ограбили дори Истанбул, който принадлежал на 
хора от тяхната вяра – византийците, и достигнали до Йерусалим. Следни-
ят откъс е от пет томната книга за кръстоносните походи, написана от 
християнина Мичауд: 
  “През 492 [1099] г. кръстоносците успели да влязат в Йерусалим. Когато 
влезли в града те заклали 70 000 мюсюлмани и юдеи. Избили без капка ми-
лост жените и децата, които се скрили в джамиите. По улиците текла кръв 
като река. Пътищата станали непроходими заради труповете. Кръстонос-
ците се превърнали в такива варвари, че избили 10 000 евреи, които срещ-
нали на бреговете на река Рейн в Германия.” Турците мюсюлмани, от дру-
га страна, не убили нито една жена или дете край Виена. Литографията на 
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върха е напълно въображаема. Зверствата на кръстоносците в Йерусалим, 
които са предадени от един християнски историк, за съжаление са самата 
истина. 
   Ахмед Джевдет па̄ша (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) в книгата си “Кисас-и Ен-
бия̄” казва: 
  “Кръстоносната армия нахлула в Йерусалим през 492 [1099] година. Изк-
лали цялото население на града. Убили и 70 000 мюсюлмани, които се под-
слонили в Месджид-и акса̄. Сред тези мюсюлмани голям бил броят на 
има̄мите, учените, за̄хидите [откъснаните от земното] и онези, които били 
твърде стари, за да използват оръжие. Християните варвари ограбили без-
брой златни и сребърни свещници и безценни вещи с историческа стой-
ност, които се намирали в хазната близо до известния и ценен камък на 
име “Сахратуллах” . Повечето от сирийските градове били превзети от 
кръстоносците и така се появило кралство Йерусалим. В продължение на 
много години се водили стотици битки между това царство и мюсюлмани-
те. Накрая Селя̄худдӣн Еййӯбӣ9 (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) спечелил победата 
Хаттин след различни сражения и влязъл в Ерусалим в петък, което съвпа-
дало с двадесетия ден на месец реджеб 583 [1186] година. В рамките на ед-
на година той прочистил много градове от кръстоносците и спасил стотици 
хиляди мюсюлмани от плен. Патриархът на Ерусалим, епископите и све-
щениците облекли траурни дрехи и обиколили Европа, като направили 
пропаганда за отмъщение. Папата умрял от мъка, когато чул новината за 
поражението. В цяла Европа се оформила нова кръстоносна армия. Гер-
манският император Фридрих, кралят на Франция Филип и царят на Анг-
лия Ричард сложили кръстове на гърдите си и застанали начело на големи 
армии, но въпреки това, не успели да си възвърнат Ерусалим. През 690 
[1290] година египетският султан Мелик Ешреф (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) 
завладял Ака, който бил центъра на кръстоносците, както и още други гра-
дове, като по този начин сложил край на кръстоносните походи.” 
   Оставайки под властта на християните 88 години, т.е. от 1099-1187, Еру-
салим в крайна сметка бил спасен от страна на Селя̄худдӣн Еййӯбӣ през 
1187 година. Пленил Ричард Лъвското сърце, който се изправил срещу не-
го. Отнесъл се с него не като с пленник, а като с крал – с благоприличие и 
състрадание. Това е най-големият пример, който показва разликата между 
“дивия ислям” и “състрадателното християнство”! 
   Вярно е, че мюсюлманите са превърнали някои църкви в джамии. Но не 
са разрушили нито една от тях, а напротив, ремонтирали ги. Когато султан 
Фа̄тих султан Мухаммед хан (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) завладял Истанбул, 
той превърнал църквата Света София в джамия. Това била една от услови-
ята, предвидени по време на преговорите за мир. Това не е само религиоз-
но събитие, а и паметник, символизиращ най-голямата победа на турците. 

                                                           

9
 Селя̄худдӣн Еййӯбӣ починал през 589 [1193] година. 
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Нашият Пророк (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) съобщил, че Истанбул 
ще бъде завладян и казал: “Какво щастие за тях”  за командира-
завоевател и неговата армия. Фа̄тих султан Мухаммед хан, който поставил 
начало на нова ера, превземайки Истанбул, трябвало да обяви събитието на 
целия свят като превърне Света София, християнския символ, в джамия, 
символа на исляма. Той никога не разрушил Света София. А напротив – 
ремонтирал я. Кора̄н-и керӣм не съдържа заповед относно разрушаване на 
църкви. Както ще видите и по-късно, мюсюлманските правителства винаги 
защитавали църквите и другите храмове от посегателства. 
   Сега ще ви разкажем за превръщането на една джамия в църква, което се 
осъществило от християните, смятащи се за любящи, невинни и състрада-
телни. Следният пасаж е взет от книгата “Spaneien - Испания” , подготве-
на в сътрудничество с Принц Салватор, проф. Граус, теолог Кирчбергер, 
барон фон Бибра и г-жа Телфол, и публикувана в град Вюрцбург, Герма-
ния през 1312 [1894] година: 
  “Кордоба (Куртуба в арабската литература) е един от най-важните градо-
ве на Испания. Той бил столица на арабската държава Андалусия. Когато 
мюсюлманите под командата на Та̄рик бин Зийа̄д (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) 
стъпили в Испания през 95 [711] година, те сторили този град своя столи-
ца. Арабите донесли цивилизация на града и го превърнали от град, обита-
ван от полудиваци, в град на висока цивилизация. Построили голям дворец 
[Ел-каср], болници и медресета. До тях построили и един голям универси-
тет, който станал първият в Европа. До този момент европейците били 
твърде изостанали в знанието, науката, медицината, селското стопанство и 
цивилизацията. Мюсюлманите им донесли знание, наука и цивилизация. 
Станали техни учители. 
   Абдуррахма̄н бин Муа̄вийе бин Хиша̄м бин Абдулмелик I (рахиме-
хумулла̄ху теа̄ля̄), основателят на ислямската държави Андалусия, пожелал 
да построи огромна джамия в Кордоба. Искал тя да бъде по-голяма, по-
красива и величествена от джамиите в Багдат. В града намерил най-
подходящия парцел за тази цел. Парцелът принадлежал на християнин, 
който поискал много пари за него. Като изключително справедлив владе-
тел, Абдуррахма̄н I не прибегнал до принудително присвояване на 
парцела, нещо, за което имал сила, а платил на собственика парите, които 
той поискал. Християните с тези средства построили три малки църкви. 
Мюсюлманите започнали да строят джамията през 169 [785] година. По 
време на строителството Абдуррахма̄н работил всеки ден в продължение 
на няколко часа редом с другите работници. Материалите, необходими за 
строителството, били докарани от различни краища на Ориента. Дървен 
материал, необходим за дървените части, бил транспортиран от Ливан, из-
вестен със своите ценни дървета. Буци от цветен мрамор били донесени от 
различните части на Изтока, както и скъпоценни камъни, перли, изумруд и 
слонова кост от Ирак и Сирия. Всички тези материали били струпани на 
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големи купчини върху парцела. Всичко било изключително красиво и изо-
билно. Постепенно джамията започнала да се издига като величествена 
сграда. Животът на Абдурахма̄н I не стигнал обаче, за да види завършване-
то на джамията. Той починал през 172 [788] година. Неговият син Хиша̄м, 
който станал владетел след него, и внукът му Хакем (рахиме-хумалла̄ху 
теа̄ля̄) положили усилия за довършване на постройката. Джамията била 
завършена за 10 години. Въпреки това, с направените добавки всяка 
година, джамията придобила крайния си облик през 380 [990] година, т.е. 
след 250 години. През 366 [976] година, Хакем II построил златен минбер в 
джамията. Така тя се превърнала в изключително изумителен, величествен 
и прекрасен шедьовър. Джамията имала правоъгълна форма с размери 
120х135 метра. Двете дълги паралелни стени продължавали и напред, като 
дължината им достигала 135 метра. Частите на тези стени, които продъл-
жавали по-напред от основната част на сградата, образували открит двор. 
Имало е и 1419 колони, като всяка от тях висока 10 метра. Те били напра-
вени от най-качествените мрамори на света. Арките на стълбовете били 
изработени от различни парчета мрамор. Очите на човек се губили в тази 
гора от колони.  
   Гледащите в мраморните надписи на стълбовете оставали запленени от 
тяхната красота. Онези, които влизали в джамията, буквално се омагьосва-
ли. Такава красота не била виждана в света дотогава.  
   Джамията имала 20 врати. Пред всеки вход се намирали специални пор-
токалови градини. Сградата била обгърната от зеленина. Около джамията 
имало други видове градини, езера, басейни, фонтани и чешми. Били под-
готвени много места за вземане на абдест от мюсюлманите. Подът на джа-
мията бил от най-ценните мрамори и украсени дъски. Ценният ливански 
дървен материал, използван за изграждане на тавана, придавал на джамия-
та особена красота и величие. По стените и тавана имало гравюри, релефи 
и красиви надписи. Ако човек влизал в джамията и погледнел наоколо, той 
се чувствал, като че ли тази изумителна гора от колони няма свършване. 
През нощта разноцветни светлини, бликащи от хилядите сребърни свещ-
ници, осветявали джамията. 
   Написано е в една книга, озаглавена “Нехй-ут-тъб мин-гасни Ендулус-
ир-ратӣб”  и подготвена от известния историк Ахмед Ел-Маккарӣ починал 
през 1041 [1632] година в Египет, че броят на лампите и свещниците в 
джамията бил 7425; че половината от тях били използвани за осветление в 
нормалните нощи на годината; че в нощите на рамаза̄н, байрамите и други-
те свещени нощи били използвали всички те; че 24 000 окки маслиново 
масло били използвани за палене на лампите и свещите; и че 120 окки амб-
ра и уд били изгаряни, за да ухае джамията добре. 
   На върховете на минаретата били поставени предмети с форма на нар. Те 
били украсени със скъпоценни бижута, перли и изумруди, а пространства-
та между камъните били покрити с парчета злато. В речника “Мунджид” , 
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написана от християнски свещеници, съдържа две изящни рисунки на 
джамията в Куртуба. 
   Когато християните унищожили държавата Андалусия и влезли в Курту-
ба през 897 [1492] година, първо нападнали тази джамия. Влезли в тази из-
ключително красива и величествена сграда с конете си. Заклали мюсюлма-
ните, които се приютили в нея, без капка милост. Стигнало се дотам, че 
кръв потекла през вратите на джамията. После счупили на парчета златния 
минбер и си поделили частите. Поделили и рахлетата (ниските маси, из-
ползвани за четене) от слонова кост. Имало е и един прекрасен екземпляр 
от Кора̄н-и керӣм, пазен в минбера. Бил е украсен с перли и изумруди. То-
ва копие е било точното копие на благословения Мусхаф, написан само-
ръчно от Осма̄н (радиялла̄ху анх). То го взели под краката си и го тъпкали. 
По този начин два несравними и изящни шедьовъра, т.е. минбера и копие-
то на Кора̄н-и керӣм, били унищожени напълно. Дивите испанци христия-
низирали всички мюсюлмани и евреи, като ги заплашили със смърт. Тези 
евреи, които успели да избягат от тях, потърсили убежище в Османската 
империя. Евреите, живеещи в Турция днес са внуците на тези хора. От 
друга страна, мюсюлманите, когато за пръв път превзели тази страна, 
изобщо не докоснали тамошните християни и евреи и изобщо не им поп-
речили да практикуват своите религиозни поклонения. 
   След като унищожили мюсюлманите и евреите с невиждана жестокост, 
испанците християни започнали да рушат джамията шедьовър. Първо 
смъкнали нароподобните и изработени от злато и изумруди предмети, кои-
то се намирали на върховете на минаретата, и ги плячкосали. Те ги замес-
тили с грозни предмети, направени от обикновен камък и ужким изобразя-
ващи ангели. Махнали величествените и красиви дървени украси от тава-
ните. Счупили мраморните плочи на пода. На техни места наредили най-
обикновени камъни. Унищожили всички украшения по стените. Опитали 
се да унищожат колоните, но успели да съборят само част от тях. Остана-
лите ги мазали с обикновена вар. Съборените колони били стотици и обра-
зували огромни купчини на земята. Повечето от 20-те врати били затворе-
ни със стени, построени от камъни. Като последно деяние на варварство, те 
през 929 [1523] година решили да построят църква вътре в джамията. За 
това дело поискали позволение от тогавашния император на Испания и 
Германия Карлос V [т.е. Чарлс Куинт (906-966 [1500-1558])г.]. Чарлс Ку-
инт първо отказал да разреши. Но фанатични кардинали упорито оказвали 
натиск върху него, защитавайки, че това религиозно дело трябва да бъде 
извършено. Начело на тях се намирал кардинал Алонсо Маурик, който 
имал голямо влияние. Този кардинал дори подвел папата за това дело. 
Виждайки, че папата също иска превръщането на джамията в църква, 
Чарлз Куинт останал принуден да приеме. За построяване на църквата се 
наложило да разрушат още много колони и така броят им намалял до 812, 
което означава, че най-малко 600 ценни мраморни колони били съборени. 
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Църквата, която била построена, представлявала грозна сграда с форма на 
кръст и размери 52х12. Намирала се в средата на джамията. Когато Чарлз 
Куинт дошъл в Кордова да види църквата, той се почувствал много зле и 
казал: “Когато видях стореното от вас варварство, аз изключително много 
съжалих, че ви дадох позволение. Ако знаех, че така ще унищожите това 
красиво произведение, което няма равно на себе си в света, нямаше да ви 
позволя и щях да ви накажа всички. Тази грозна църква, която е изградена 
тук, не е нищо повече от обикновена сграда, чиито подобни се намират 
навсякъде. Но не е възможно да се изгради друга джамия, подобна на тази 
великолепната.” Днес посетителите на прекрасната сграда чувстват дълбо-
ко възхищение от красотата и величието на този велик труд на ислямската 
архитектура, въпреки че джамията е полуразрушена; съжаляват църквата, 
която е като джудже по средата; и чувстват тъга за сегашното състояние на 
този великолепен шедьовър.” Преводът от книгата “Испания” свършва тук.  
   Писанията, които прочетохте по-горе, са били написани от група христи-
яни, сред които е имало и свещеници. Изложената информация е самата 
истина. Вижте кой принуждавал другите да променят религията си; кой 
изгорил и разрушил местата за извършване на поклонения; и кой извърш-
вал жестокости. Научете и вие! Името на джамията в Кордоба днес е “Ля 
Мезкуита”. Тази дума произлиза от думата “месджид”. Т.е., все още тази 
сграда носи името месджид, и посетителите, които идват, за да я посетят, 
не я приемат като църква, а като голям и величествен шедьовър на ислямс-
ката цивилизация.  
   Абдуррешӣд Ибра̄хӣм ефенди10 в главата “Английската вражда спрямо 
исляма” във втория том на книгата “Āлем-и Ислям” , отпечатана в Истан-
бул през 1328 [1910] година, казва: “Главната цел на англичаните е да лик-
видират ислямския халӣфат. Кримската война, за която станали причина и 
помагали на турците, била измама с цел да унищожат халӣфата. Парижки-
ят договор разкрива това. [Освен тава предложенията, които направили по 
време на мирните преговори в Лозана, ясно разкриват тази вражда.] Всич-
ки беди, който сполетели турците в цялата история, под каквато и маска да 
са извършени, са причинени все от англичаните. Британската политика се 
основава на унищожаването на исляма. Тази политика е следствие от тех-
ните страхове от исляма. С цел да заблудят мюсюлманите те използвали 
нечестивите хора. Представяли ги на хората като ислямски учени и герои. 
Ако трябва да обобщим думите си: най-големият враг на исляма са англи-
чаните.” Браян Уилям Дженингс е американски юрист и политик, известен 
с книгите, конференциите и членството си в Камарата на Представителите 
в американския конгрес между 1891 и 1895 година. Между 1913 и 1915 го-
дина бил министър на външните работи на САЩ. Починал през 1925 годи-

                                                           

10
 Абдуррешӣд ефенди починал през 1944 г. в Япония. 
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на. Той описва в подробности ислямската вражда на англичаните, техните 
зверства и жестокости в книгата си “Английско господство в Индия” . 
   Най-потресаващите и най-чудовищните зверства, които християните 
причинили на мюсюлманите, са тези, които англичаните извършили в Ин-
дия. В книгата “Ес-севрет-ул-Хиндиййе”  (Индийската революция), която 
е написана от алля̄ме Фадл-и Хак Хайр-а̄ба̄дӣ, един от великите учени в 
Индия, и в неговото разяснение “Ел-йева̄кӣт-ул-михриййе”, подготвено от 
Мевля̄на̄ гуля̄м Михр Али и отпечатано в Индия през 1384 [1964] година, 
се казва: “За пръв път през 1008 [1600] година британците получили одоб-
рение от Екбер ша̄х да основат търговски центрове в град Калкута, Индия. 
По време на царуването на Ша̄х-и Āлем закупили земи в областта на Кал-
кута и донесли войски, които да ги защитават. По-късно това тяхно право 
било признато за цяла Индия, след като излекували султан Феррух Сър 
ша̄х. Влизайки в Делхи по време на Ша̄х-и Āлем II, те поели властта в свои 
ръце и започнали да вършат жестокости. В същото време през 1274 [1858] 
година вахабитите в Индия нарекли “еретик” и дори “неверник” султан Ба-
ха̄дър Ша̄х II, който бил суннит, следвал ханефӣтския мезхеб и в същото 
време бил и суфия. С поткрепата на вахабитите, неверниците индуси и ко-
варния везир Ахсенуллах хан, британските войски влезли в Делхи. Напад-
нали къщи и магазини, ограбили стоките и парите на хората. Убили дори 
жените и децата. Станало невъзможно да се намери питейна вода. 
  [ДОПЪЛНЕНИЕ: От Āдем (алейхисселя̄м) досега винаги и навсякъде 
лошите хора нападали добрите. Алла̄ху теа̄ля̄ създава всичко с причини. 
Той наказва лошите хора с други лоши такива. Той наказва угнетителите и 
в земния живот. Добрите хора, редом с лошите, също изтърпяват мъчение. 
Всички те, както и умрелите във войни и катастрофи, стават шехӣди. На 
добрите и невинните мюсюлмани, които изтърпяват трудности на този 
свят, ще бъдат дадени множество благословии в отвъдния живот. Човек, за 
да може да се сдобие с блага в отвъдното, трябва да е мюсюлманин. Това е 
написано в книгите по религия. Тези книги се намират в изобилие във 
всички части на света. Човек, който прочете тези книги и не повярва в тях, 
се нарича неверник. Човек, който не е чувал за исляма, не става неверник. 
Ако каже “Ля̄ иля̄хе иллялла̄х, Мухаммедун расӯлюллах” , когато чуе за 
него, и повярва в неговия смисъл, той става мюсюлманин. Тези слова носят 
следния смисъл: “Съществува един Аллах, Който е сътворил всичко. 
Мухаммед (алейхисселя̄м) е Негов Пророк.”  Човек, когато стане мю-
сюлманин, започва да следва Неговия последен Пророк. На много места 
неверници и угнетители избивали невинните мюсюлмани, жените и децата. 
Убитите мюсюлмани стават шехӣди и умирайки не усещат болката от при-
чинените им мъчения. Радват се много, като виждат дженнетските благос-
ловии, които ще им бъдат дадени в гроба. Шехӣдите не усещат никаква 
болка по време на смъртта. Радват се изключително много и се сдобиват с 
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дженнетски блага. В хадӣс-и шерӣф се казва: “Гробът на мюсюлманите е 
от дженнетските градини.” .] 
   Арестували твърде стария шах и семейството му и с вързани ръце ги за-
вели в крепостта. По пътя патриарх Хъдсън наредил да съблекат дрехите 
на тримата синове на шаха, оставил ги само по бельо и ги сторил шехӣди, 
като ги застрелял по гърдите и после изпил от тяхната кръв. След това на-
карал да окачат техните тела на вратата на крепостта. На следващия ден 
занесъл главите им на британския командир Хенри Бърнард. Той варил във 
вода техните глави и занесал това като супа на шаха и жена му. Гладната 
двойка веднага започнала да яде, но не успели да сдъвчат месото и 
въпреки, че не знаели от какво месо е, те изкарали месата от устите си и ги 
оставили на земята. Подлият свещеник Хъдсън казал: “Защо не ядохте? 
Това е много хубава супа. Сготвена е от плътта на децата ви.” После зато-
чили султана, жена му и други негови близки в град Рангон. Султанът по-
чинал в тъмница през 1279 година. В Делхи те сторили мъченици тридесет 
хиляди мюсюлмани, като три хиляди от тях застреляли, а другите двадесет 
и седем хиляди ги заклали. Оцелели са единствено тези, които избягали 
нощем. В другите градове и села християните избили безброй мюсюлмани. 
Изгорили произведенията на изкуството. Уникалните и безценни бижута 
ги натоварили на кораби и занесли в Лондон. Алля̄ме Фадл-ъ Хак бил сто-
рен шехӣд в тъмница в остров Андаман през 1278 [1861] година. 
   В таквӣма (мюсюлманския календар), издаван от вестник “Türkiye”, на 
страницата за 28.12.1994 година пише: “Във времето, когато Идния била 
английска колония, седемдесет мюсюлмани били застреляни в град Ар-
митсар под претекст, че се подиграли с английско момиче, което карало 
колело. Когато британският управител бил попитан за причината, той от-
говорил: “Едно английско момиче е по-ценно от техните богове.” На сним-
ка, която беше публикувана във вестник “Türkiye” на 31.12.1994 година, се 
вижда как босненско момиче лежи в кръв на улицата и един сръбски вой-
ник стои до нея и се смее на глас. Под снимката пише: “седем годишната 
Нермин, убита от християните зверове в Сараево през ноември 1994 годи-
на.”  
   Когато руснаците нахлуха в Афганистан през 1400 [1979] година и за-
почнаха да рушат произведенията на ислямското изкуство и да сторват ше-
хӣди мюсюлманите, те първо застреляли големия ислямски учен и евлия 
Ибра̄хӣм мюджеддидӣ, жена му, дъщерите му и сто двадесет и един от 
учениците му. Англичаните отново бяха причина за това зверство и напа-
дение, защото, когато Хитлер, лидерът на Германия, който разгроми рус-
ките армии и беше на път да влезе в Москва, през 1945 година каза следно-
то в обръщението към англичаните и американците по радиото: “Призна-
вам поражение. Ще ви се предам. Дайте ми позволение да продължа вой-
ната с Русия, да унищожа техните армии и да спася света от бедствието, 
наречето комунизъм.” Чърчил, британският премиер, отказа тази молба. 
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Американците и англичаните продължиха да помагат на руснаците и не 
нахлуха в Берлин преди тях. Така станаха причина руснаците да се пре-
върнат в напаст за света.   
   Ние не искаме да правим списък на различните християнски зверства и 
да ги описваме в подробности. Историята изобилства с техните безброй 
прояви на жестокост. Зверствата в инквизиционните съдилища, извършени 
в името на религията; трагедията, наречена “Вартоломеева нощ” и още 
много други масови кланета, разкриват едно по едно невъобразимите жес-
токости, които християните проявили срещу християни от други секти и 
срещу хора от други религии. Нито един от мюсюлманските владетели или 
командири, или държавници не са извършвали жестокости като христия-
ните и не проявили арогантността да кажат, че тези неща ги вършат в име-
то на религията, и не провокирали мюсюлманския свят срещу хриястинс-
кия. В исляма изобщо не е позволена да се върши жестокост към никое 
създание. Всички ислямски учени попречвали да се вършат жестокости. 
Ето ви един малък пример: 
  “В осмото издание на “Фезлеке-и та̄рӣх-и Осма̄нӣ”  и в третото издание 
от 1325 [1907] година на “Та̄рӣх-и девлет-и Осма̄ниййе”  от Абдуррахма̄н 
Шереф (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄), директора на Султанското училище, пише: 
“Сумбюл ага станал пенсионер след като бил управител на “Да̄р-ус-
се’ а̄де”. Когато плавал за Египет, корабът му бил нападнат от малтийските 
пирати в близост до остров Родос, които го сторили шехӣд. Когато венеци-
анските кораби донесли войници в Мория (Пелопонес), те избили хиляди 
мюсалмани, жени и деца. Осемнадесетият османски владетел султан Иб-
ра̄хӣм бил изключително милостив човек. Изпитал огромна тъга от това 
християнско клане. През 1056 [1646] година издал ферма̄н, заповядващ да 
се убият християните, живеещи като гости под османска власт. Ебус-Са’ӣд 
ефенди (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄), шейх-ул-исляма на времето, взел заедно 
със себе си бостанджибашията [човека, отговарящ за сигурността на дво-
реца и града] и отишъл при султана. Казал му, че този негов избор и уби-
ването на невинни хора нямат място в исляма. Като силно привързан към 
ислямската религия и Книгата на Алла̄ху теа̄ля̄, което е общото качество на 
всички османски владетели, султан Ибра̄хӣм (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) приел 
неговия съвет и се отказал от това решение.” 
   Шемсуддӣн Са̄мӣ бей11 в “Ка̄мӯс-ул а’ля̄м”  казва: “Султан Ибра̄хӣм 
имал добро сложено тяло, красиво лице и очи. Бил известен с красивата си 
нравственост и щедрост.” Ето това е ислямската религия. Докато ислямс-
ките учени са спасявали християните от смърт, християнските папи, патри-
арси и свещеници призовавали хората по света да убиват мюсюлмани. 
Въпреки това, те безсрамно застават пред нас и твърдят, че ислямът е ре-

                                                           

11
 Шемсуддӣн Са̄мӣ бей починал през 1322 [1904] година в Истанбул. 
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лигия на насилието, като допълват думите на Ӣса̄ (алейхисселя̄м), които са: 
“Ако някой ви удари по дясната буза, вие му обърнете и лявата.” 
  [Подмамвайки мюсюлманските деца с лъжи, клевети и пари, англичаните 
и юдеите унищожили Османската империя. Те вкарали сред младежите 
модата “неверие”. Нарекли “съвременност” голотията, прелюбодеянието, 
алкохола, безнравието и неверието. Унищожили ислямските учени и зна-
ния. Английските шпиони и масони се представили за ислямски учени и 
изопачили красивия нрав и поклоненията. Ислямът изчезна и остана само 
името му. По време на управление на партията “Комитет за единство и 
прогрес” дори законодателите, бейовете и пашите станали ислямски враго-
ве. Наложили закони, унищожаващи исляма. Привързаността към религия-
та и вярата станали престъпления. Обесили и изклали множество мюсюл-
мани. Разпространяването на повелите на религията и отбягването на ха-
ра̄мите ги нарекли сепаратизъм. Тези, които повелявали вършенето на за-
поведите на исляма, т.е. разпространяващите истинския ислям, ги нарекли 
“врагове на режима”. Елхамдулиллях [хвала на Аллах]! Подобни нападе-
ния от страна на християни вече няма. Ислямското слънце започна да грее 
отново в благословената ни страна [Турция]. Лъжите и предателствата на 
враговете излязоха наяве. Истинските религиозни знания се разпространя-
ват свободно. Днес всеки мюсюлманин трябва да благодари за тази свобо-
да и да направи всичко възможно, за да научи по правилен начин свещена-
та ни религия, заради която нашите предци си пожертвали живота. Ако ние 
не учим нашата религия на децата си и не ги накараме да свикнат да я 
следват, враговете в засада и идиотите, продали се на тях, ще възобновят 
своите агресии отново и ще подмамят децата ни. Всички народи в Европа и 
Америка вярват в съживяването след смъртта и в съществуването на Рая и 
Ада. Всяка седмица те пълнят своите църкви и синагози. Учебните им 
програми включват задължителни уроци по религия. Няма ли да е лъжец 
онзи човек, който от една страна казва, че европейците и американците са 
разумни, и се хвали, че имитира тях, като лъже, пие алкохол, играе хазарт 
и прелюбодейства, но от друга страна не вярва като тях? Ние мюсюлмани-
те казваме, че християните са невежи, глупави и изостанали, защото те бо-
готворят Ӣса̄ (алейхисселя̄м) и майка му, и вярват, че те притежават божес-
твени качества. Те са ги сторили идоли. Покланят се на тях и стават езич-
ници. Сред тях има хора, които в земните дела работят както повелява ре-
лигията на Мухаммед (алейхисселя̄м) и постигат благата на Алла̄ху теа̄ля̄ 
на този свят и живеят в спокойствие. Въпреки това, понеже не вярват в то-
зи велик Пророк и исляма, те ще горят вечно в Ада.] 
   Сега, за да ви покажем как трябва да се държи един истински мюсюлма-
нин, ще предадем едно писмо от Пророка ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем): 
  “В писмото си, адресирано до всички мюсюлмани, Пророкът ни (саллял-
ла̄ху алейхи ве селлем) казва: [Оригиналът на това писмо е на тридесет и 
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шеста страница от първия том на книгата “Меджмӯ’а-и Муншеа̄т-ус-
селя̄тӣн”  на Феридун бей.]” 
  “Това писмо е написано с цел да съобщи думата (обещанието), която Му-
хаммед (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем), синът на Абдуллах, дава на 
всички християни. Алла̄ху теа̄ля̄ го благовестил с милост и го сторил пази-
тел на повереното на хората. Ето този Мухаммед (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи 
ве селлем) накара да напишат това писмо с цел да документира обещанието 
си към всички немюсюлмани. 
   Всеки, който действа противно на това обещание, независимо дали е сул-
танин или някой друг, ще е въстанал срещу Алла̄ху теа̄ля̄ и подиграл се с 
ислямската религия, и затова ще е заслужил проклятието на Алла̄ху теа̄ля̄. 
Ако един християнин свещеник или турист говее с цел поклонение в пла-
нина, в долина или пустинно място, или зеленина, или ниски места, или в 
пясък, аз, заедно с приятелите, другарите и целия ми народ, отмених всич-
ки видове задължения от тях. Те са под моя закрила. Аз им опростих всич-
ки видове данъци, които те трябваше да ни платят като изискване към спо-
разуменията, които направихме с другите християни. Да не дават харадж 
или да дават колкото пожелаят. Не ги насилвайте. Не сваляйте техните ре-
лигиозни лидери от позициите им. Не ги изкарвайте от местата, в които 
правят иба̄дет. Не попречвайте на онези, които пътуват. Не рушете никоя 
част на техните манастири или църкви. Да не се вземат неща от техните 
църкви и да не се използват за мюсюлманските месджиди. Който не се 
подчини на това, той няма да е послушал словото на Алла̄ху теа̄ля̄ и Него-
вия Пророк, и ще е извършил грях. Не вземайте данъци като “ джизя”  или 
“ гара̄мет”  от хората, които не търгуват и се занимават само с поклонение, 
без значение къде са те. Аз ще платя техните задължения по море и суша, 
на Изток и Запад. Те са под моя закрила. Аз им дадох позволение. Могат да 
действат както си искат. Не вземайте данъци от посевите на онези, които 
живеят в планините и са заети с поклонения. Не отделяйте дял от техните 
посеви за Бейт-ул-ма̄л [Държавната хазна], защото тяхното земеделие е 
предназначено само за собствена издръжка, а не с цел извличане на печал-
ба. Ако имате нужда от мъже за джиха̄д, не отивайте при тях. Ако е нужно 
да вземете джизя [данък върху благосъстоянието], не вземайте повече от 
дванадесет динара годишно, независимо колко са богати и колко стоки и 
имущество имат. На тях не бива да им се предлагат да вършат трудни не-
ща. Ако се наложи да се консултира с тях, те трябва да бъдат третирани 
само с милосърдие, доброта и състрадание. Винаги ги защитавайте под 
крилата си на милост и състрадание! Където и да са, не се отнасяйте лошо 
към християнките, омъжени за мъже мюсюлмани. Не им пречете да ходят 
на църква и да вършат поклонения, съответно техните религии. Който не 
се подчини или действа против тази заповед на Алла̄ху теа̄ля̄, той ще е въс-
танал срещу заповедите на Алла̄ху теа̄ля̄ и Неговия Пророк (алейхиссаля̄ту 
весселя̄м). Те трябва да бъдат подпомогнати при ремонта на църквите. Това 
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споразумение ще бъде валидно до Съдния ден и ще остане без да се про-
мени до края на света, и никой няма да може да действа против това.)” 
   Това споразумение било написано от Али бин Ебӯ Та̄либ (радиялла̄ху 
теа̄ля̄ анх) в Месждид-и се’ а̄дет в Медӣна на третия ден от месец мухар-
рем през десетата година по Хиджра. Подписите към него са от: 
   Мухаммед бин Абдуллах Расӯлюллах (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве 
селлем). 
   Ебӯ Бекр бин Ебӣ Куха̄фе, Омер бин Хатта̄б, Осма̄н бин Аффа̄н, Али бин 
Ебӯ Та̄либ, Абдуллах бин Мес’ӯд, Фадл бин Абба̄с, Зубейр бин Авва̄м, 
Талха бин Убейдуллах, Сад бин Му’ а̄з, Сад бин Уба̄де, Са̄бит бин Кайс, 
Зейд бин Са̄бит, Ха̄рис бин Са̄бит, Абдуллах бин Омер и Амма̄р бин Йа̄сир 
(радиялла̄ху теа̄ля̄ анхум еджма’ӣн). 
   Както се вижда, възлюбеният ни Пророк (саллялла̄ху алейхи ве селлем) 
заповядва да се оказва изключителна милост и състрадание към хората от 
други религии.  
   Сега нека прочетем превода на имунитета, който Омер (радиялла̄ху анх) 
дал на населението на Илия, и за когото се твърди, че унищожил 4000 цър-
кви по време на управлението си. Името на Илия̄с (алейхисселя̄м) е извест-
но като Илия сред християните. Също така те наричат Ерусалим “Илия”. 
  “Това е гаранционно писмо до жителите на Илия, което е дадено от Омер-
ул-Фа̄рӯк (радиялла̄ху теа̄ля̄ анх), халӣфа на мюсюлманите, и разглежда 
въпроси отнасящи се до техните имущества, животи, църкви, деца, болни и 
здрави членове на обществото, както и до всички народи по света. В пис-
мото се казва:  
  “Мюсюлманите няма да влизат в техните църкви; няма да ги изгарят и 
рушат; няма да рушат нито една част от техните църкви; от имуществата 
им няма да вземат колкото и едно зрънце; няма да използвате никаква 
сила, за да се накарат те да променят своите религии и начини на поклоне-
ние, и да приемат ислямската религия. Те няма да видят и най-малка вреда 
от никой мюсюлманин. Ако по собствено желание поискат да напуснат ро-
дината си, техните имущество, живот и чест ще бъдат под защита, докато 
те достигнат до желаните места. Ако искат да останат тук, те ще бъдат в 
пълна сигурност. Те ще плащат джизя [данък върху доходите], колкото 
жителите на Илия. Ако някои от жителите на града и византийците поже-
лаят да напуснат тези земи заедно с техните семейства и преносима собст-
веност и оставят своите църкви и места за поклонение, техният живот, 
църкви, пътни разходи и вещи ще бъдат под защита, докато достигнат до 
желаната точка. От чужденците няма да бъде взет никакъв данък до при-
биране на реколтата, независимо дали те ще останат тук или не. 
   Заповедите на Алла̄ху азъймушша̄н и Расӯлюллах (саллялла̄ху алейхи ве 
селлем), както и думите, дадени от всички ислямски халӣфи и мюсюлмани, 
са такива, каквито е писано в това писмо.” 
   Подпис: 
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   Омер-ул-Фа̄рӯк 
   Свидетели: 
   Ха̄лид бин Велӣд 
   Амр Ибнил’ а̄с 
   Абдуррахма̄н бин Ауф 
   Муа̄вийе бин Ебӣ Суфя̄н  
   Омер (радиялла̄ху анх) дошъл в Ерусалим. Християните приели да дават 
джизя и предали ключовете на града в ръцете му. Така те се спасили от 
тежките данъци и жестокости, и мъчения на тяхната собствена държава, 
Византия. За кратко време видели справедливостта и милостта на мюсюл-
маните, които са смятали за врагове. Разбрали, че ислямът е религия, която 
повелява доброта и милост, и кара хората да постигнат щастие в земния и 
отвъдния живот. Без дори и най-малка принуда те приели исляма група по 
група, улица по улица.  
   Внимателният анализ на двата документа, изложени по-горе, ще ви по-
каже, че истинските мюсюлмани и истинските религиозни водачи са проя-
вили голяма толерантност към всички други религии, и помагали на хрис-
тияняните и юдеити, и ремонтирали църквите, а не ги принуждавали да 
станат мюсюлмани и не рушали техните храмове. Но дали не е имало мю-
сюлмани, които се държали зле с християните? Може би е имало, но това 
били малък брой невежи хора, които не познавали заповедите на религията 
ни. Тези хора действали, ръководейки се от своите нефсове, и били наказа-
ни лично от другите мюсюлмани. Никой мюсюлманин със здрав разум и 
добре познаващ заповедите на исляма не ги е последвал. Тези хора, които 
били мюсюлмани само по име, вършели жестокости не само спрямо хрис-
тияните, а и към мюсюлманите. Техните дела нямат нищо общо с исляма. 
Алла̄ху теа̄ля̄ в 168-о знамение от сӯра Ниса̄ в Кора̄н-и керӣм казва, меа̄л: 
“Никога няма да простя на отричащите Алла̄ху теа̄ля̄ и угнетителите.”   
   Ако се разгледат тефсӣрите на Кора̄н-и керӣм, ще се види, че Алла̄ху 
теа̄ля̄ повелява на мюсюлманите винаги да се отнасят към другите хора с 
милост, състрадание и прошка; да прощават на тези, които им вредят; да 
проявяват усмихнато лице и да говорят сладки слова; да бъдат търпеливи и 
да уреждат взаимоотношенията си приятелски. Написано е във всички 
книги по история из света, че Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем) 
винаги препоръчвал мир и протягал ръката на милостта към онези, които 
били против него.  
   Поради факта, че християнските свещеници си затварят очите за истина-
та и представят ислямската религията като религия на насилиeто, и възпи-
тават младите християни с тази заблуда, бедните християни, които за пръв 
път идват в мюсюлманските страни, изпитват голям страх и после, когато 
научат истината, се изумяват. Ще дадем няколко примера, за да ви пока-
жем това. Писанията, които са изложени по-долу, ги вземаме от християн-
ските книги, написани на тази тематика. В една книга на име “Letters from 
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Constantinople = Писма от Канстантинопол (Истанбул)”, подготвена от г-
жа Джорджина Макс Мюлер, пише: 
  “Когато бяхме в училище нас ни учиха, че мюсюлманите са диваци и че 
особено турците са истински жестоки хора. Ето защо, не мога да опиша 
ужаса и тъгата, които изпитах, когато научих, че синът ми, служител в 
Министерството на външните работи, е назначен на служба в Истанбул. За 
разлика от това обаче, дните прекарани в Истанбул бяха най-щастливите в 
живота ми. След като синът ми отиде там, съпругът ми проф. Мюлер и аз 
решихме да го посетим. Съпругът ми беше всеобщо известен човек, пра-
вещ изследвания върху историческите събития. Той не се страхуваше от 
турците колкото мен и искаше да направи проучвания в тези исторически 
места. Аз се подготвих за пътуването притеснена. Как ли щяха да се отне-
сат с нас тези “диви” мюсюлмани? Най-накрая пристигнахме в Истанбул. 
Красивият изглед от Истанбул направи добро впечатление върху нас. Ис-
тинската изненада обаче дойде с мюсюлманите, с които се запознахме. Те 
бяха изключително мили, учтиви и цивилизовани хора. Когато минавахме 
през претъпканите улици на Истанбул, посещавахме джамиите или разг-
леждайки изостаналите византийски произведения на изкуството, ние дори 
не се сещахме за страха или опасността. Всички хора, които случайно 
срещнахме, бяха изключително учтиви към нас. Винаги ни показваха лес-
нина. Това, че бяхме от друга религия, не оказа никакво негативно влияние 
върху тях. Те оказваха към другите религии същото уважение, което оказ-
ваха и към своето. Когато виждах това, аз чувствах силно възмущение към 
онези, които са ни дали тази грешна информация и възпитание. За разлика 
от казаните на нас неща, те не мразеха Ӣса̄ (алейхисселя̄м), а напротив, 
вярваха, че той е пророк. Не възпрепятстваха нашите религиозни ритуали 
и поклонения. Те ни уважаваха като хора. Ние ги виждахме като безбож-
ници, следващи сатаната, но за разлика от нас, те не изговаряха дори и ед-
на лоша дума против нашата религия.  
   Словото “Ислямът и цивилизацията не могат да се съберат на едно 
място”, на което бяхме научени, беше прекомерно преувеличено семе на 
малка истина. Това семе на истината е, че мюсюлманите са твърде привър-
зани към техните обичаи и традиции, и следователно отричат някои лоши 
навици, които са в противовес с техните ислямските традиции и обичаи, и 
които западняците ги мислят за цивилизация. Въпреки това, ако човек се 
замисли по-задълбочено, ще види, че това са дреболии и нямат нищо общо 
с цивилизация.  
   Турците са изключително предани към своите обичаи и красива ислямска 
нравственост. Те винаги обръщат голямо внимание на тях в ежедневния си 
живот. Според мен те са най-добрите мюсюлмани. Когато ги сравня с тези 
мюсюлмани, които срещнах в Иран и Арабия, турците са много по-
истински мюсюлмани. Дава ти голямо удоволствие да видиш дъблоката 
искреност, с която мюсюлманите изпълняват техните ислямски задълже-
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ния, и така се чувстваш по-близо до тях. Появява се любов и уважение към 
тях. На улиците, градините, чаршиите и магазините може да видите как 
хора от всички класи, войници, работници и дори просяци коленичат и 
свеждат чела до земята в седжде, или протягат ръце напред, за да се помо-
лят. Всичко това не може да се изпълни за показност. Един мюсюлманин с 
истинска вяра се връща към работата си, веднага след като приключи пок-
лонението, което продължава кракто време. Мюсюлманите се държат 
здраво за морала, повелен от Кора̄н-и керӣм. Едно нещо, което не трябва да 
забравяме, е че тези красиви етични основи са дошли до днес, без да бъдат 
променяни от тринадесет и половина века насам. Повечето от тези факти 
не се познават от мнозинството, живеещи в европейските столици. Това, 
което прави днес мюсюлманите да изглеждат като врагове на цивилизаци-
ята в Епропа, е че те не познават красивите основи за нравствеността, пос-
тавени от Мухаммед (алейхисселя̄м). Изглежда не бяха чули думите на ве-
ликия Пророк (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем), които са: “Аз не съм 
нищо друго освен човешко същество. Когато ви съобща една заповед на 
Аллах, веднага я приемете. Но когато аз кажа от само себе си нещо за зем-
ните дела, това не е заповед на Аллах. Това аз го казвам като човек.” Науч-
ните знания се промениха много от времето на Мухаммед (алейхисселя̄м) 
до днес. Ислямската религия заповядва нещата, направени в онова време, 
да се променят в съответствие с условията, появяващи се по-късно. Ако 
тези промени се извършат в съответствие с днешните изисквания, ислямс-
ката религия няма да пострада, а напротив, ще стане видно, че тя е цивили-
зована религия. 
   Турците толкова далеч са отишли в учтивостта към хората от другите ре-
лигии, че в множество държавни работни места, имащи връзка с науката и 
техниката, работят християни. Следователно, защо не разграничаваме ре-
лигиозните от научните знания? Да не забравяме, че в Запада религиозните 
и научните дела с течение на времето се разделили една от друга, а на 
християнските свещеници с големи трудности им били попречени да из-
ползват религията за постигане на политически цели. Не било лесно за 
християните да осъзнаят злините, които се пораждат от използване на ре-
лигията за светски цели. Да, заповедите на Алла̄ху теа̄ля̄ не могат да бъдат 
променяни. Основите на поклоненията, справедливостта и морала, съоб-
щени от пророците, трябва да бъдат поддържани. Например, Шотландска-
та църква е обявила, че да се свири на орган в църква е грях и са добавили, 
че ще отидат в Ада онези, които позволяват орган в църквите си. Тази ре-
акция на църквата показва, че е грешно в религиозни дела да се използват 
инструменти, които се използват в земни дела и са предназначени за наука 
или развлечение. От друга страна, както в Европа, така и в Османската 
държава има някои невежи хора, които застанали пред новостите в науката 
и традициите, и отхвърлили всички научни открития, като ги нарекли “дя-
волско дело”. Те по този начин оклеветили ислямската религия. С течение 
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на времето мюсюлманите без съмнение ще се спасят от тези невежи фана-
тици. 
   Европейците приемат турците за жестоки и безмилостни, но историите, 
които разказват за тяхната жестокост, са все от Средновековието. Нека си 
поставим ръката върху сърцето и съвестно да признаем: Дали европейците 
не са извършили жестокости в Средновековието? Според мен, ние, евро-
пейците бяхме много жестоки в онези времена. Нашата история изобилства 
с примери за жестокост и изтезание. Кора̄н-и керӣм, от друга страна, запо-
вядва да се проявява милост към военопленниците и да не се докосват ре-
лигиозните водачи, старците, жените и децата. Ако са се появили мюсюл-
мански командири, които не са спазвали тези заповеди на Кора̄н-и керӣм, 
то това били хора, които не са чели Кора̄н-и керӣм и придобили религиоз-
ните знания от невежите хора на религията. Ще бъде много полезно да се 
преведе Кора̄н-и керӣм на всички езици и да се разясни. Въпреки това, аз 
мисля, че е необходимо още време, за да се реализира това, защото във 
всички мюсюлмански страни се счита за грях да се използва друг език, ос-
вен арабския, в религиозните дела. Преди няколко години един мюсюлма-
нин в Индия беше кълнат, защото в джамия изрецитирал няколко а̄йета от 
Кора̄н-и керӣм на индийски, вместо на арабски. [Защото го е направил не с 
цел съобщаване на значението на Книгата на Алла̄ху теа̄ля̄, а го изрецити-
рал като Кора̄н-и керӣм.] Кора̄н-и керӣм е изключително цивилизована и 
логична религиозна книга. Някои мюсюлмани, които не познават Кора̄н-и 
керӣм, стават играчка в ръцете на фанатиците, които им втълпяват абсурд-
ни вярвания и идеи. Въпреки това, ислямските учени, които изучават Ко-
ра̄н-и керӣм, виждат факта, че тяхната религия е изключително полезна и 
че погрешните идеи, втълпявани в някои места, изобщо не отговарят на 
Кора̄н-и керӣм. Аз твърдя открито, че няма други две религии, чиито осно-
ви да са така идентични, като ИСЛЯМА И ХРИСТИЯНСТВОТО. Тези ре-
лигии са братя и са като деца от един и същ баща. Те са вдъхновени от ед-
на и съща душа.” [Госпожата, която е написала това писмо, говори по този 
начин и мисли, защото е останала под влияние на клеветите, които е чула в 
детството си. Истината е точно обратното. Кора̄н-и керӣм е преведен и 
обяснен на много езици. Но грешно е тези преводи и разяснения да бъдат 
приети за Кора̄н-и керӣм и да се използват в поклоненията и да се четат 
по време на нама̄з.]  
   Горното писмо разкрива наяве множество истини. Ислямът никога не е 
забранил да се изготви разяснение на Кора̄н-и керӣм на други езици. Исля-
мът забранява да се превежда грешно Кора̄н-и керӣм, да не говорим на 
други езици, а дори и на арабски, и да се прави това с коварни и подли це-
ли или в резултат на невежество. Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве 
селлем) е казал: “Който преведе Кора̄н-и керӣм според свое разбиране, 
става неверник.” Ако всеки обяснява Книгата по свое разбиране, обясне-
нията ще са грешни. Всеки ще казва нещо различно. Ислямът ще придобие 
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неразбираем и изопачен вид като християнството. Пейгамберът ни (саллял-
ла̄ху алейхи ве селлем) обяснил целия Кора̄н-и керӣм на Есха̄ба си. Той ка-
зал какво иска да каже Алла̄ху теа̄ля̄ в тези знамения. Есха̄б-и кира̄м пре-
дали тези знания на Та̄би’ӣн (мюсюлманите, видели Есха̄б-и кира̄м), които 
ги записали в книги. Така се появили книгите по тефсӣр. Отпечатани са 
множество персийски и турски книги по тефсӣр, както и хиляди други 
книги за религията. Един от известните тефсӣри на персийски език е “Ме-
ва̄хиб-и алиййе” , който бил написан в град Хират от Хюсеин Ва̄’из 
Кя̄шифӣ (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄)12, три и половина века преди раждането на 
тази госпожа християнка. Османските султани и учени заявили, че този 
тефсӣр е много ценен и го превели на турски под името “Мева̄киб” . Лице-
то кълнато в Мадрас е един зъндък, т.е. коварен ислямски враг, чиято ис-
тинска цел била да изопачи исляма. Той бил прокълнат, защото дал грешно 
значение на Кора̄н-и керӣм. Тези, които са го прокълнали, били големи ис-
лямските учени, написали книги на персийски и индийски език.  
   Сега нека видим какво мисли по въпроса една друга жена чужденка. 
Следната извадка е от книгата “Twenty six years on the Bosphorus = Дваде-
сет и шест години на Босфора”, написана от британка на име г-жа Дорина 
Л. Нийв, която живяла в Истанбул между 1881 и 1907 [1325] година.  
   След като споменава учтивостта на мюсюлманите и тяхната любезност 
към хората от други религии, г-жа Нийв се спира на някои теми от ислямс-
ката религия и ги критикува. Сега нека прочетем нейните писания: 
  “Тук е налице религиозен обред, наречен мухарремски ритуал. Въпреки 
че останах в Истанбул толкова години, никога не бях виждала този обред. 
Защото според очевидци това бил много ужасен и див ритуал. Хората, кои-
то го изпълнявали, се събличали голи до кръста и на висок тон повтаряли 
“Я, Хасен, я, Хюсеин” [имената на благословените внуци на Пророка ни 
(алейхиссаля̄ту весселя̄м)], и яростно удряли с вериги по телата си, и оста-
вали целите в кръв.” 
   Г-жа Нийв пише следните неща за рифа̄ӣтския ритуал [рифа̄ӣтите са ере-
тична секта], на които са присъствали нейните приятели: “Приятелите ми 
разказват, че дервишите [т.е. рифа̄ӣтите] се подреждали в редици голи до 
кръста. На висок глас повтаряли Келиме-и шеха̄дет и се клатили напред-
назад. Тогава, ускорявайки движенията си, започвали да крещят по ужасен 
начин и изпадали в екстаз, т.е. скачали, докато изгубят съзнание, подобно 
на човек, който получава епилептичен пристъп. В същото време се наръг-
вали с ножове. Сред тях е имало такива, които припадали целите в кръв. 
От друга страна, туркините, които смятат, че тези мъже стават напълно 
благословени и свещени в това състояние, хвърлят болните си деца под 
техните крака, за да оздравеят. Защото вярват, че тези рифа̄ӣти, когато ги 
тъпчат с краката си, децата ще се спасят от всички заболявания. Мисля, че 
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 Хюсеин Ва̄’из починал през 910 [1505] година в град Хират. 
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това лечeние на малките деца от страна на тези полудели мъже, които ги 
тъпчат с краката си, наистина ги спасява от всички болести, защото без 
съмнение те ги убиват. Как може да вярват в такива неща? На посетители-
те им се повръщало от виковете на рифа̄ӣтите в техните теккета, придру-
жени от миризма на чесън и лош дъх. Моите приятели, които ми разказаха 
това, добавиха и следното: “Тези диващини ни напомниха за зверствата в 
Средновековието. Никъде не бяхме виждали такива примитивни традиции. 
Разболяхме се пред тази потресаваща картина.” 
   Сега нека продължим нашето изследване върху двата текста. Писанията 
на г-жа Мюлер са наистина правилни. Тя доста добре е проучила ислямс-
ката религия, но г-жа Нийв, от друга страна, напълно греши. Тя асоциира-
ла с исляма мухарремския ритуал, който няма нищо общо с религията, и 
рифа̄ӣтския ритуал, който отново няма нищо общо с нея, и стигнала до 
заключението, че ислямът е дива и примитивна религия. Тези ритуали би-
ли измислени след Хазрети Ахмед Рифа̄ӣ13 от нефежите хора в религията. 
Това е грешка, допускана от много европейци, които остават да живеят 
дълги години в някоя ислямска страна и се поддават на слухове, без дори 
да проучат тяхната истинност, а не виждат научните и религиозните уроци, 
преподавани в стотиците ислямски медресета (религиозни училища) и на-
ма̄зите, изпълнявани в джамиите от стотиците хиляди мюсюлмани в пер-
фектна физическа и духовна чистота и с дълбока съсредоточеност. Причи-
ната за това се крие в християнския фанатизъм и ислямската вражда.  
   Предложенията на г-жа Джорджина Мюлер за предова на Кора̄н-и керӣм 
и отбягването на използването на религията за печелене на светски облаги 
са неща, които винаги били спазвани от истинските ислямски учени и пра-
вителствата, следващи тях. Благодарение на книгите, написани от учените 
на ехли суннет (рахиме-хумулла̄ху теа̄ля̄), ритуалите, измислени от еретич-
ните течения, предвестени от Пророка ни (саллялла̄ху алейхи  ве селлем), и 
фалшивите суфии, рушащи отвътре ислямската религия, били премахнати 
от исляма. Тези велики учени обявили на целия свят, че измислените обре-
ди, наречени ритуали на мухаррем и рифа̄ӣтски обичаи, практикувани от 
еретиците рифа̄ӣти, нямат нищо общо с исляма. Тези изпълнения били 
забранени от мюсюлманските държави. Те са написани във “Фета̄ва̄-и ха-
дӣсиййе”  и в края на 266-о писмо на “Мектӯба̄т” , както и в “Берӣка”  и 
“Хадӣка” , и били дадени фетви (ислямски укази), че подобни ритуали са 
хара̄м (забранени от исляма).  
   Ислямът не се базира на игри, музика, магии и илюзиониране. Великият 
ислямски учен Ахмед ибни Кема̄л ефенди (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄)14, който 
бил един от шейх-ул ислямите на Османската държава, в книгата си “Ел-
мунӣра”  казва: “Първото нещо, което трябва да направят и шейха (духов-
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 Сеййид Ахмед Рифа̄ӣ починал през 578 [1183] година в Египет. 
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 Ахмед ибни Кема̄л починал през 940 [1534] година. 
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ния водач), и мюрида (ученика), е да следват исляма. Той се състои от за-
поведите и забраните на Алла̄ху теа̄ля̄. Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве 
селлем) казал: “Ако видите човек, който лети във въздуха или ходи по 
повърхността на морето, или слага огън в устата си и го гълта, но ду-
мите и делата му не съответстват на исляма, знайте, че той е магьос-
ник, лъжец, еретик и отклоняващ хората от правия път!”  Истинският 
ислям, съобщен от учените на ехли суннет (рахиме хумулла̄ху теа̄ля̄), е да-
леч от всякакви суеверия и е в съответствие със здравия разум. Свещената 
книга на исляма е Кора̄н-и керӣм. Той повелява правене на иба̄дет само на 
Алла̄ху теа̄ля̄ и показва начините по които да се извършат тези поклоне-
ния. Те са в най-елегантната, достойна, здравословна и подхождаща за ра-
бите форма. Кора̄н-и керӣм учи, че всички мюсюлмани са равни пред Ал-
ла̄ху теа̄ля̄. Превъзходството е само в знанието и таква̄та. “Таква̄” означава 
“страх от Алла̄ху теа̄ля̄”. В 13-и а̄йет от сӯра Худжура̄т в Кора̄н-и керӣм се 
казва, меа̄л [смисъл, предаден от учените по тефсӣр]: “Най-ценният, най-
високопоставеният измежду вас при Алла̄ху теа̄ля̄ е най-
богобоязливият.” . Принуждаването на хората да приемат исляма няма 
място в Кора̄н-и керӣм. Това е забранено. Джиха̄дът се прави с цел съоб-
щаване на вярата и исляма, а не с цел те да се накарат да ги приемат. Вина-
ги в Кора̄н-и керӣм се повелява милост и състрадание към хората. Хората, 
които не отдават значение на тези заповеди, нямат никакви връзки с исля-
ма. 
   В днешната Света Библия все още има пасажи, съдържащи заповеди на 
Алла̄ху теа̄ля̄. Тези части, подобно на Кора̄н-и керӣм, повеляват състрада-
ние и милост към хората. Ислямските учени признават, че пасажите в То-
рата и Евангелието, които съответства на ислямската религия, са словото 
на Алла̄ху теа̄ля̄. Назарянството първоначално е била религия, която пове-
лявала вярата в “Един бог”. Идеята за Троицата, т.е. догмата за трите бога, 
се появила в резултат на еврейските опити да унищожат назарянството и 
вследствие на грешен тефсӣр (тълкувания). Ӣса̄ (алейхисселя̄м) казвал: “На 
онзи, който ви плесне по дясната буза, вие му обърнете и лявата”, а на оне-
зи, които са го изтезавали, казвал: “О, Аллах мой! Опрости техните грехо-
вете, защото не знаят какво вършат.” Щом и двете религии говорят за ми-
лост и състрадание, щом и двете религии са основани върху търпението и 
добрите мисли, то защо между тях е имала враждебност и жестокост през 
вековете? Тези жестокости и мъчения са извършени само от християните. 
Това го признават и те.  
   Горепосочените ужасяващи събития са взети от произведенията на хрис-
тиянските свещеници и историци. Ако ги бяхме взели от книгите на ис-
лямските учени, това можеше да породи съмнение. Колко дълго продъл-
жили тези жестокости спрямо мюсюлманите? Нека да разкрием продължи-
телността на инквизиционните съдилища от чуждите източници. Според 
европейските източници, инквизиционните съдилища продължили цели 
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шест века от 578 [1183] г. до 1222 [1807] година. В тези отвратителни съ-
дилища, състояли се в Италия, Испания и Франция, по несправедлив начин 
били избити, изгаряни живи или умъртвявани хора с различни изтезания в 
името на религията или в името на лични материални интереси на свеще-
ниците. 
   Тези съдилища продължили до пълното ликвидиране на юдеите и мю-
сюлманите в Испания, след което испанският крал Фердинанд V15, който 
осъдил на смърт дори собствения си син в тези съдилища, изразил гор-
достта си с думите: “Вече в Испания не останаха нито мюсюлмани, нито 
неверници.” Инквизиционните съдилища, в които смятали за грях всякакви 
новости в науката и знанието, унищожили не само хората от другите рели-
гии, а и всички образовани хора на обществото. 
   Дори Галилей бил съден в такива съдилища, защото след като научил от 
мюсюлманите, че земята е кръгла, той предал това знание на европейците. 
Той се спасил само след като отрекъл думите си официално. Съдилищата 
се водели от свещениците, всички дела провеждали тайно, а членовете на 
съдилищата се събирали скрито. Тези съдилища са тъмни петна в история-
та и срам за християнството. Наполеон Бонапарт е трябвало да преодоли 
множество сериозни затруднения, за да отмени тези съдилища в Испания 
през 1222 [1807] година. Малко по-късно тази ужас се възвърнала след ка-
то Наполеон бил отстранен от власт. Тези съдилища станали история чак 
през 1250 [1834] година. Въпреки, че с точност не е известен броят на осъ-
дените на смърт в инквизиционните съдилища, несъмнено е, че са повече 
от милиони. Само ако кажем, че дори едно малко съдилище в Испания е 
осъдило на смърт 28 000 души, то може да си представи човек колко хора 
убили тези твърде многобройни съдилища. Исхак ефенди от Харпут (ра-
химе-хулла̄ху теа̄ля̄) в книгата си “Дия̄-ул-Кулюб”  дава приблизителна 
оценка на броя на престъпленията, гоненията и убийствата “в името на ре-
лигията”, извършени от християните срещу мюсюлманите и евреите, от 
католиците срещу протестантите и от протестантите срещу католиците. 
Следователно, минималният брой на хората, които загубили живота си по 
време на кръстоносните походи; във войната за унищожаване на нехристи-
яните по време на император Теофил и съпругата му Теодора; в масовите 
убиства по заповед на папа Григорий VII; в кланетата, през IV век, извър-
шени с цел да се християнизират хората насила; по време на унищожава-
нето на мюсюлманите и юдеите в Андалусия; в кланетата, извършени от 
католиците с цел изтребване на протестантите, първо в Бартоломеевата 
нощ и после в Ирландия; в кланетата на католици по заповед на британска-
та кралица Елизабет, така и в други подобни зверства, възлиза на 25 мили-
она души. Факт, потвърден от християнските историци. 
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   Масовите кланета, извършени от руснаците в различни времена, напри-
мер в централна Азия през 1321 [1903] година, по време на болшевишката 
революция през 1907 година, както и по целия свят след революцията и 
Втората световна война, и особено в Афганистан през 1406 [1986] година, 
ще завишат тази цифра многократно.  
   Горепосочените доказателства, повечето от които са взети от християнс-
ки източници, разкриват следните факти: 
  1 – Ислямът никога не е бил религия на насилието, и мюсюлманите нико-
га не са предприемали действия за унищожаване на християните, а напро-
тив, защитавали ги.  
  2 – За разлика от това, християните провокирали един друг срещу мю-
сюлманите, евреите и единоверците, принадлежащи към други секти. Из-
вършвали различни жестокости, като превърнали религията на Ӣса̄ (алей-
хисселя̄м) в религия на насилието. 
   Каквито и причини да е имало в съзнанията на хората, заповядващи тези 
зверства, независимо дали става въпрос за лични интереси, криворазбран 
патриотизъм, желание за ограбване, злоба или отмъщение, които нямат 
нищо общо с религията, или само в резултат на религиозни цели, те избили 
невинни хора. 
   Религията е ПЪТЯТ, ХАРЕСВАН ОТ АЛЛА̄ХУ ТЕА̄ЛЯ̄, който заповядва 
чистия морал, милост, любов, послушание към възрастните и милост към 
малките, и който път води човек към истината. Използването на този път за 
постигане на лични интереси е най-големият враг. Използването на рели-
гията за постигане на политически или някакви други цели и облаги, както 
и провокирането на невежите под маската на религията е много голям грях. 
Това е най-порочният грях при Алла̄ху теа̄ля̄, Който е Опрощаващ и Съст-
радателен. Може ли папа или кардинал, който събира хора с цел да убият 
мюсюлманите, нарушавайки заповедта на своята свещена книга, да бъде 
човек на религията? Какво общо имат с исляма фанатиците, които под-
буждат мюсюлманите към неподчинение срещу техните султани и управ-
ници, с думите “Религията изчезва!”? Елхамдулиллях [хвала на Алла̄ху 
теа̄ля̄], че днес не останаха много глупаци, които да тръгнат зад тези фана-
тици в религията и науката [т.е. фалшивите религиозни водачи и учени]. 
Днес, поради най-новите транспортни средства, младите християни и мю-
сюлмани научават езиците на един друг, лесно посещават страните на отс-
рещния, запознават се и общуват. Сега християните също виждат, че исля-
мът не е религия на насилието и осъзнават, че двете религии повеляват ед-
ни и същи основи. 
   Много християни днес казват, че чувстват дълбога тъга заради християн-
ските жестокости, които четат в историята, и че вече не мислят като тях, 
както и че знаят, че ислямът е най-цивилизованата религия, и че истински-
те мюсюлмани са зрели, съвременни, добронравни и приятни хора. Дори те 
дават необходимите отговори на онези, които твърдят обратното. Нека се 
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помолим хората, от днес нататък, да опознаят исляма като РЕЛИГИЯ и та-
ка да се борят срещу онези, които го използват за свои лични и подли цели, 
и пречат хората да го научат, както и да работят, за да спасят нациите, ста-
нали жертви в техни ръце, и бедните хора, стенещи под тяхна власт. Да ги 
спасят и да им дадат свобода и човешки права! Нека Алла̄ху теа̄ля̄ благос-
лови цялото човечество с честта да приеме исляма, която е единствената 
истинска религия, и да Го следва по съвършен начин! Āмӣн. 
 

-2- 
 

МЮСЮЛМАНИТЕ НЕ СА НЕВЕЖИ 
 
   В книгите на западняците за исляма и мюсюлманите, и в издаваните пъ-
теписи от тях, пише, че мюсюлманите са много невежи; че повечето мю-
сюлмани, с които са контактували в Азия и Африка, не знаят да четат и 
пишат; и че между ХVIII и XIX век не е имало нито един мюсюлманин 
сред учените, които направили репутация в областта на науката и култура-
та. Дори се появили такива, които твърдяли, че ислямската религия е преч-
ка за напредъка, а други пък казвали, че мюсюлманите поради невежество 
не успели да осъзнаят величието на християнството и поради това не са го 
приели въпреки всички усилия на мисионерите. 
   Ако погледнем историята ще видим, че истината е съвсем в противоре-
чие с христинските твърдения, защото ислямът винаги е хвалил знанието и 
подтиквал мюсюлманите към него. В девети а̄йет от сӯра Зумер се казва по 
смисъл: “Нима са равни знаещите и незнаещите? Знаещият разбира се, 
че е ценен.”  Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем) дава следните за-
поведи: “Дори знанието да е в Китай, отидете и го научете.”  и “Има ис-
лям там, където има знание.” , и “Фарз (задължително) е за всички мъ-
же и жени мюсюлмани да търсят и учат знание!”  Ислямът отдава ед-
накво значение на знанието и поклоненията, от една страна, и мастилото на 
учените и кръвта на шехӣдите, от друга страна. Мюсюлманите не приемат 
християнството, защото ислямската религия е много по-логична и много 
по-вярна от него. Значението на знанието и науката в исляма е разяснено 
подробно в книгата “Ислям и християнство” . Ислямът не е изостанала 
религия, а напротив, той заповядва постоянно да се следят новостите, да се 
откриват нови неща всеки ден и да се напредва. Поради тази причина още 
от самото начало на исляма било отдавано голямо значение на учените, 
извършвали са опити в областта на знанието, науката и техниката, като по 
този начин мюсюлманите араби достигнали до най-съвършената точка в 
медицината, химията, астрономията, географията, историята, литературата, 
математиката, инженерството и архитектурата, както и в красивия нрав и 
социалните познания, които са в основата на всичко останало. Израснали 
ценни учени, съдии, специалисти и учители, които все още се помнят с по-
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чит. Мюсюлманите станали учители на света и водачи на цивилизацията. 
Европейците, които били полуварвари в онези времена, изучили научните 
знания в ислямските университети. Дори християнски религиозни водачи, 
като папа Силвестър, учили в андалуските университети. Редица научни 
термини, които се използват днес в европейските езици, например за “хи-
мия” се използва думата “chemie”, а за алгебрата – “al-gebra” [произлиза от 
арабската дума “Еl-cebire”]. Защото първо мюсюлманите араби разпрост-
ранили тези знания из света. 
   Когато европейците мислели, че земята е плоска и заобиколена от стени, 
мюсюлманите открили, че тя е кръгла и се върти. В пустинята на Синджар, 
в околностите на Мусул измерили дължината на меридианите, като данни-
те съвпадали със сегашните. Освен това арабите мюсюлмани се заели с 
превеждане на книгите на древните гръцки и римски философи, които би-
ли категорично забранени от крайно невежите и фанатизирани свещеници 
през Средновековието, като по този начин ги опазили от изчезване. Факт, 
който е признат от разумните християни, е че истинският Ренесанс (въз-
раждане на древните ценни знания) не е започнало в Италия, а в Арабия по 
време на управлението на Аббасидите. Т.е. много много преди европейс-
кия Ренесанс. Много е жалко, че този изумителен напредък изведнъж загу-
бил темп през седемнадесети век. Причината за тази катастрофа била ма-
сонската и юдейската политика, и невежите религиозни фанатици, които 
попречили на мюсюлманите да следват новите открития, като казали: 
“Всичко, направени от християните, е хара̄м за мюсюлманите. Мюсюлма-
ните, които ги приемат и вършат същите неща като тях, ще станат невер-
ници.” В близката история османците били най-големите водачи на мю-
сюлманите в знанието. Целият хриястински свят започнал политически и 
военни нападения спрямо тази ислямска държава, за да намалят нейната 
заинтересованост към развитието в света и новите открития. Кръстоносни-
те походи, от една страна, и подривните и сепаратистки дейности на ехли 
бид’ат, т.е. еретичните мюсюлмани, появили се в резултат на тяхната дей-
ност, от друга страна, попречили на османците да водят света по отноше-
ние на наука и техника. Вътрешната и външна агресия причинила големи 
щети на турците. Те не успели да направят нови и ефективни оръжия. Нито 
пък успели подобаващо да се възползват от големите ресурси на страната 
си. Производството и търговията в собствената им страна преминали в ръ-
цете на чужденците. Така постепенно обеднели. 
   Днес в света ежедневно се правят нови неща и то във всяка област. Ние 
сме длъжни да ги следим, учим и научим другите. Трябва да следваме на-
шите предци, не само по отношение на промишлеността и технологиите, а 
също и в религиозните и морални аспекти. Трябва да превъзпитаме млади-
те, така че те да станат вярващи и да притежават красив нрав. Нека ви да-
дем малък пример: 



91 

 

   Турците били всеобщо известни като непобедими борци и наистина ви-
наги печелили първенството в международните състезания по борба. През 
последните години обаче не успяхме да покажем никакво присъствие. За-
що знаете ли? Защото преди европейците не познавали борбата. Научили 
се от нас, но те я подобрили с нови и бързи движения, трикове и тактики. 
От друга страна, ние все още упорстваме в стария стил, като не познаваме 
подобаващо и него. Все още не сме проучили новостите в борбата. Все още 
не искаме да вземем уроци от чужди борци. Затова те със своите нови тех-
ники мигновено събарят нашите играчи на земята. Ето защо ние трябва да 
се научим на земни неща от онези, които ги знаят и практикуват по-добре 
от нас. Онзи, който смята, че знае всичко по-добре, е или безумец или чо-
век с болна душа.  
   Нашата религия е отделила религиозните знания от научните. Тя катего-
рично забранява да се прави дори и малка промяна в религиозните знания, 
ислямската нравственост и поклоненията. Когато става въпрос за светски 
дела и научни познания, ислямът заповядва да вървим в крак с всички по-
добрения и да научим и направим вскички нови открития. “Съвременните 
хора” (ужким), които поели властта на Османската държава в последните ѝ 
години, изпълнили тази заповед точно наопъки. Подведени от масоните, те 
се опитали да променят религиозните знания и разрушат основата на исля-
ма. Затворили очи пред научното развитие на Европа и новите открития. 
Дори сторили шехӣди съвременномислещите турски султани, които поже-
лали да следват модерната технология. Ставайки играчки в ръцете на ма-
соните, те потърсили напредъка не в усъвършенстване в техниката, а в 
правене на реформи в религията и сепаратизма. Учудващо е, че опетнява-
нето на чистотата на религиозните знания от политическите партии про-
дължи до последните години. Появиха се такива фанатизирани политици, 
че нарекоха “неверници” истинските мюсюлмани, които не подкрепят тях-
ната партия и странят от политиката. Благодарим на Алла̄ху теа̄ля̄, че съз-
даде спасители, които да кажат “Спри!” на онези, които водят този чист и 
благороден народ към катастрофа. В противен случай щяхме да останем 
лишени от нашата религия и красива държава, и щяхме да попаднем в ла-
пите на комунистите. Елхамдулиллях аля̄ ха̄зин-ин-ни’мех! 
   Днес [през 2000-та година, заедно с тези, които биват поддържани от 
фондациите] има 57 университета в Турция. Младите мюсюлмани турци се 
опитват да научат модерните светски знания и науки, и по този начин да се 
превърнат във водачи на другите мюсюлмански страни. Към 1981-82 годи-
на броят на студентите, които дошли в турските университети от мюсюл-
манските страни, достигнал няколко хиляди. Сега ще ви предадем откъс от 
статия, която беше публикувана от безпристрастен европеец относно науч-
ните изследвани, провеждани в мюсюлманските страни. Статията на френ-
ски писател Жан Ферера се появи в 724-ия брой от януари 1978 година на 
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списание “Science et Vie”. Заглавието на статията е “Les Universites du 
Petrole = Петролните университети” . В част от статията Ферера казва: 
  “Мухаммед (саллялла̄ху алейхи ве селлем) починал в прегръдките на лю-
бимата си съпруга Āише в Медӣна през 632 година. В хода на следващите 
години мюсюлманите, които тръгнали от земите, наречени днес Саудитска 
Арабия, основали огромна ислямска империя, която се простирала от Ат-
лантическия океан до река Амур. Освен, че били крайно силни, търпеливи 
и смели, те оказвали и изключителна милост спрямо победените народи. 
На всяко място, откъдето са минали, те основали цивилизация, чийто неве-
роятен обхват е неизвестен за повечето от нас. Ислямските университети, 
построени върху огромна територия, която се простирала от Багдат до 
Кордоба, възвърнали древните цивилизации, които тогавашните невежи 
европейци не познавали и дори се опитвали да изкоренят. Докато превеж-
дали на арабски произведенията на Птолемей, Евклид и Архимед, мюсюл-
маните превеждали и книгите на индийските учени. Те ги проучили и раз-
пространили из цял свят. Когато група пратеници от халӣфа Ха̄рӯн Решӣд 
посетили двореца “Aix-la-Chdpellede Charlemagne” за пръв път през осми 
век, те останали изумени от невежеството и неграмотността на хората в 
двореца. През девети век мюсюлманите за пръв път научили европейците 
на цифрите и нулата. Нулата за пръв път била открита от индийците, но 
мюсюлманите били тези, които я предали на европейците. По същия 
начин, пак мюсюлманите били тези, които ги научили на тригонометрията. 
Европейците първо научили синуса, после косинуса, и после цялата триго-
нометрия в мюсюлманските университети. Какъвто и напредък да е правен 
в името на знанието и науката от девети до дванадесети век, той бил нау-
чаван само във въпросните университети.   
  [В Османската империя израснали безброй хора на знанието и науката. 
Великите услуги, които оказали на днешната цивилизация, стават ясни от 
техните книги. Един от тях е Мустафа бин Али ефенди (рахиме-хулла̄ху 
теа̄ля̄), който бил хронометрист в джамията на Явуз Султан Селӣм (рахи-
ме-хулла̄ху теа̄ля̄)16 в Истанбул и началник на астрономите. Починал през 
979 [1571] година. Неговата книга по география “И’ля̄м-ул-иба̄д”  и кни-
гите му по астрономия “Тесхӣл-ул-мӣкат фӣ-илм-ил-евка̄т” , “Тейсӣр-
ил-кева̄киб”  и “Кифа̄йет-ул-вакт фӣ-руб’-и да̄ире”  съдържат удивител-
ни знания. Също така, книгата “Кифа̄йет-ул-вакт ли-ма’рифет-и да̄ире”  
представя съвременните знания по астрономия.] 
   Тъй като книгите по медицина на древните гърци били изгорени от не-
вежите християни през Средновековието, сега ние не притежаваме техните 
оригинали. Няколко парчета от тези оригинали, останали тук-там и които 
оцелели след това варварско разрушение, били преведени на арабски от 

                                                           

16
 Султан Селӣм починал през 926 [1520] година. 
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Хусейн ибни Жохаг от Багдат. Този известен мъдрец превел и книгите на 
Платон и Аристотел. 
   Мухаммед бин Мӯса̄ Харезмӣ, един от тримата братя, израснали като 
учени в областта на аритметиката, геометрията и астрономията в Багдат по 
време на халӣфа Мемӯн, изчислил височината на слънцето, дължината на 
екватора и направил уредите, наречени астролаби, които служат за опреде-
ляне на времената за нама̄з. Неговата книга по алгебра е преведена на анг-
лийски, а книгата за астролаба на латински. Той починал през 233 [847] 
година. 
   Мюсюлманите доказали, че земята има сферична форма и заличили 
грешната вяра на европейците, че “Земята е плоска и ако се плава твърде 
много по море, ще се падне от него”. Те успели да измерят правилно оби-
колката на земята. Жалко е, че Аббасидската империя, която научила на 
много неща европейците и подготвила условията за Ренесанса, започнала 
бавно да се разпада, като накрая през 656 [1258] година монголите превзе-
ли Багдат. Изгорили и опустошили града, и така унищожили голямата ци-
вилизация, установена от мюсюлманите. Какво ли е положението сега? 
Може ли да се очаква нов ренесанс в ислямската цивилизация? 
   През Средновековието мюсюлманите търсили злато, ценни подправки и 
дървета със силен аромат [като уд, акамбер и подобни], и ги изнасяли за 
европейците. [Както било по време на Сюлейма̄н (алейхисселя̄м).] Днес 
черното злато, т.е. петролът зае местата на всички тези неща. Чудя се дали 
мюсюлманите ще успеят отново да възвърнат империята си, която била 
огромна като тези на Александър17 и Наполеон. Днешните араби са богати 
заради петрола. Опитват се да наберат сила, като се възползват от това бо-
гато съкровище в техни ръце. Необходимите неща, които трябва да се нап-
равят, ни ги казва проф. Мухаммед ел Шамалӣ, директора на Центъра за 
проучване в Кувейт, по следния начин: “Преди всичко ние трябва да пос-
тигнем напредък в знанието и науката. Това, от своя страна, изисква уве-
личаване на усилията в областта на научните изследвания и съдействие за 
израстване на учени.” 
   Тук свършва частта, която взехме от писанията на френския писател Фе-
рера.  
   Ислямските учени казват, че ислямските знания се делят на две части: 
Религиозни знания и научни. Човек, за да бъде ислямски учен, трябва да 
научи и двете части. Всеки мюсюлманин е длъжен да научи религиозните 
знания и да ги практикува. Т.е., това е фарз-и айн (задължително). Що се 
отнася до научните знания, те трябва да бъдат усвоени от онези мюсюлма-
ни, чиито професии изискват това. Т.е., това е фарз-и кифа̄йе. Една нация, 
която изпълнява и двата фарза, със сигурност ще напредне и ще стане ци-
вилизована. Алла̄ху теа̄ля̄ в двадесети а̄йет от сӯра Шӯра̄ в Кора̄н-и керӣм 
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казва, меа̄л: “Ако някой поиска да се сдобие със земни блага, ще му дам 
от тях. А на онзи, който иска а̄хиретските блага, ще му дам от тях (ще 
му дам това, което иска).”  Да се иска не става с думи. Необходимо е сери-
озно да се прибягва до причините, т.е. да се работи. Алла̄ху теа̄ля̄ обещава 
да даде желанията на онези, които се стремят да получат благата на земния 
и на отвъдния живот. Той казва: “Ще дам земните блага на онези, които 
работят по начин, който харесвам Аз, независимо дали са мюсюлмани или 
не.” Европейците, американците и комунистите постигат светски блага, 
защото работят по желания начин. Мюсюлманите от Средновековието би-
ли водачи на цивилизацията, защото работили така. В последните времена 
на аббасидите и османците, под влияние на вътрешни и външни врагове, 
т.е. на масоните, които са ислямски врагове, те останали лишени от науча-
ване и преподаване на научните знания, и работене в областта на науката и 
изкуството. Комитетът за единство и прогрес, който превзел властта, изиг-
рал огромна роля за това изоставане. Поради тази причина тяхната велика 
държава рухнала. Религиозните знания се състоят от вяра, поклонение и 
нравственост. Ако едно от тях липсва, религиозното знание няма да е пъл-
но, а непълното знание няма да донесе полза. Във времето на древните 
римляни и гърци, и в европейските и азиатски градове е имало (притежа-
вали) научни знания, но религиозните не били пълни. Поради тази 
причина, те използвали за лошо благата, които постигнали благодарение 
на науката и технологиите. Някои произведения на изкуството ги използ-
вали за удоволствие и прелюбодеяние, а другата за угнетяване и измъчване 
на хората. Да не говорим за постигане на цивилизация, а напротив, те се 
разединили и изчезнали. 
   По същата причина в социалистическите държави, които не са мюсюл-
мански, научните знания са развити, а технологиите и тежката промишле-
ност са в блестящо състояние, но въпреки това тези държави са лишени и 
от трите части на религиозните знания. Вършат зверства, които не само 
цивилизованите, а и диваците не биха извършили. Такива държави, които 
са изцяло лишени от ислямските знания, са обречени на изчезване. Исто-
рията се състои от повторения. Държави като Саудитска Арабия трябва да 
извлекат поука от историята и да коригират тяхната вяра и морал, вместо 
да работят само за постигане на земни блага. Научният прогрес няма да ги 
направи цивилизовани и няма да ги спаси от бедствие и гибел. 
   Турците, които днес работят като своите предци, са като ръководителите 
на другите мюсюлмански народи по отношение на науката. Въпреки това, 
ако някои младежи се замесят в политическите интриги, разединят се, 
включат се в организации с вредни цели, и се опитат да унищожат един 
друг, вместо да работят в областта на науката, развитието и медицината, то 
тогава жалко за усилията, които се полагат за тях, и за надеждите ни! Жал-
ко за страната ни! Най-голямата сила, която ще защити нашите младежи от 
такива вредни мисли, отклонени идеи и грешни пътища, е чистото сърце и 
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красивия нрав. Източникът на тези два добродетеля е религията. Защото 
ислямът, както винаги повтаряме, предпазва човек от вършене на лоши 
неща и от отклоняване по вредни пътища. Прави го да се отдаде на своята 
страна и управители. Показва му най-правилния път. Тук целта ни е да на-
учим исляма, а не грешните и отклонени идеи и вярвания, които зъндъците 
(ислямските врагове, които се представят за мюсюлмани) и муна̄фиците 
(лицемерите), отклоняващи младежите в грешни пътища, си измислят под 
маската на религията! Ислямската религия, както е написано в книгите на 
суннитските учени, е изграждаща, а не рушаща и разединяваща. О, ценни 
младежи! Бягайте от онези, които искат от вас разединение, провокирано 
от неверниците, защото те са врагове на исляма и на държавата ни. 
 

-3- 
 

РЕЛИГИИ, ВЯРВАНИЯ и РАЗЛИКАТА 
 МЕЖДУ РЕЛИГИЯТА 

 И ФИЛОСОФИЯТА 
 

   Алла̄ху теа̄ля̄ е един и има само един път, който води към Него. Тъй като 
религията е пътят, който ни запознава с Алла̄ху теа̄ля̄, то би трябвало да 
има само една религия на света. Въпреки това днес на земята има различни 
религии и вярвания. Но ако се вгледаме внимателно ще стане ясно, че 
мӯсевизмът [религията на Мӯса̄ (алейхисселя̄м)], ӣсевизмът [религията на 
Ӣса̄ (алейхисселя̄м)] и ислямът, изпратени от Алла̄ху теа̄ля̄, се основават на 
една и съща вяра. Те са като халките на една и съща верига, вързани една 
за друга. Алла̄ху теа̄ля̄ поправил и очистил мӯсевизма и ӣсевизма, които 
били изопачени и променени с течение на вековете, като изпратил исляма, 
най-съвършената и истинска религия. Както вече повторихме на много 
места в тази книга, думата “ислям”  има две значения. Тя означава както 
“отдаване на Алла̄ху теа̄ля̄”, така и “последната религия, предадена от Му-
хаммед (алейхисселя̄м)”. Ехл-и кита̄б (хората на Писанието) е името, да-
дено на хората, които следват другите две религии. Те наричат “слово на 
Аллах” Тората и Евангелието, които са изопачени. Те наричат “пророци на 
Аллах” Ӣса̄ и Мӯса̄ (алейхимесселя̄м), но заедно с това правят седжде на 
техните изображения и статуи, и се молят на тях за застъпничество. Човек, 
който вярва, че те притежават eдно от качествата, характерни за Алла̄ху 
теа̄ля̄, става мушрик (съдружаващ). Тези качества са “Сифа̄т-и за̄тиййе” и 
“Сифа̄т-и субӯтиййе”. 
   Ние ще се опитаме да ви обясним как тези три големи религии били изп-
ратени от Алла̄ху теа̄ля̄ и какви са техните основи. Освен тези три големи 
религии има и такива, в които няма вяра в Аллах и се основават само на 
морални принципи. Това са пътища, които били измислени от неверници 
без писания. Въпреки че е извън обсега на темата ни, те биват смятани за 
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религии от големи маси хора по света. Ето защо ние сметнахме за необхо-
димо да дадем информация за тях преди да засегнем основната тема. Пър-
во ще започнем с тях. 
   Сред тях първо място заемат идолопоклонничеството, браманизма, огне-
поклонничеството и будизмът. Неотдавна в тези четири религии вярваха 
1,5 млрд. души, защото индианците, бирманците, лагосците, японците, ки-
тайците, корейците, и в много съседни на тях държави, споделяха тези 
идеи. Сред османците, европейците и американците също беше възможно 
да се срещнат хора с такава вяра, но техният брой беше малък. Съгласно 
новите международни статистически данни броят на онези, които следват 
тези религии, е намалял на 400 милиона. Причина за това е комунистичес-
ката пропаганда и факта, че младите китайци не се определят от никоя ре-
лигия. Сега нека разгледаме тези религии по-обстойно и възползвайки се 
от енциклопедиите да видим какво е мястото на човека в тях. 
 

БРАМАНСКАТА РЕЛИГИЯ 
 

   Думата “брама” означава “свещено слово”. Мазхер-и Джа̄н-и Джа̄на̄н18, 
един от индийските учени, в четиринадесетото си писмо казва: “Това е би-
ла истинска божествена религия, появила се в Индия векове преди Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м). Впоследствие тя била изопачена и хората, които я 
следвали, станали неверници.” Водачите на тази религия получили името 
“брахмани”. Обожествили един от тях. Казва се, че той имал четирима си-
нове. Един от тях смятат, че се появил от устата му, а другите трима от ръ-
цете и краката му. Поради четиримата му синове, брахманите разделили 
хората в четири класи: 
   1) Брамини: Това са свещените монаси и учени според брахманската вя-
ра. Тяхното задължение е да четат свещената книга “Веда” , да я разясняват 
и да напътват другите членова на брахманството. Те имат изключително 
голяма власт и никой не може да въстава срещу тях. Всеки се бои от тях. 2) 
Бойци: Тази класа включва владетели, раджи, важни държавници и вой-
ници. Те се наричат “Кришна” . 3) Търговци и земеделци: [Те се наричат 
“Вайанса”.] 4) Селяни, работници, служители и подобни на тях хора. 
   Всеки, който бъде изхвърлен от тези четири класи, се нарича “парий” . 
Тези бедни хора нямат право да живеят като другите. Те се третират като 
животни. Не притежават правата, които имат хората от другите четири 
класи. В брахманството има идоли. Тези идоли и техните значения, 
нещата, които ще се ядат и няма да се ядат, престъпленията и техните на-
казания са написани в свещената им книга “Манава Дхарина Шастра” . 
[което означава “Книгата на Ману”.] Брахманите вярват в много божества. 
Най-големият им бог е Кришна, който се смята, че влиза в човешка форма, 

                                                           

18
 Джа̄н-и Джа̄на̄н починал през 1195 [1781] г. в Делхи. 
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за да унищожава злините. Второто им голямо божество е Вишну. Третият 
им бог е Сива. За тях Вишну е много важен. Значението на тази дума е 
“проникващият в човешката душа”. Той се изобразява като фигура с чети-
ри ръце и тъмно синьо тяло. Вижда се или качен върху орела “Гарута”, или 
до цветето лотос, или седнал върху змия. Според брахманската вяра, той е 
дошъл девет пъти на света в различни форми [като човек, животно или 
цвете.] Сега чакат неговото десето идване. 
   В тази религия е позволено да се убива само по време на война. През ос-
таналото време не могат да бъдат убити никакви живи същества – животни 
или хора. Човек се счита за свещено създание. Вярват в реанкарнацията, 
т.е., вярват, че след като човек умре, душата му се връща на този свят в 
друга човешка форма. Тъй като се смята, че Вишну може да дойде на този 
свят във формата на животно, убиването на всякакво животно е абсолютно 
забранено. Ето защо фанатиците сред тях никога не ядат месо. 
   Според книгата “Ману”, човешкият живот се дели на четири части: 
1) Мързел; 
2) Семеен живот; 
3) Самотен живот; 
4) Просене за печелене са сева̄б.  

   Мазхар-и Джа̄н-и Джа̄на̄н (рахметулла̄ху алейх), един от най-големите 
ислямски учени в Индия и специалисти в тасаввуфа, пише за ритуалите на 
индусите в четиринадесетото си писмо, което е на персийски. Той казва: 
“Както Алла̄ху теа̄ля̄ показал пътя на щастието на всички хора по света, 
така го е показал и на живеещите в Индия. Посредством меля̄ике на име 
Бирмиха им пратил книга, известна с имената “Веда”  и “Бид” . Книгата 
била от четири части. Муджтехидите (големите учени) на тази религия ос-
новали шест мезхеба от нея. Частта за вярата я нарекли “Дахрен Шайстер”. 
Разделили хората в четири групи. Частта за поклоненията я нарекли “Керм 
Шайстер”. Разделили живота на хората на четири периода. Всеки един от  
тях нарекли “Джук”. Всички вярвали в единството на Алла̄ху теа̄ля̄; в пре-
ходността на този свят; в Съдния ден; в Равносметката и мъчението. При-
тежавали кешф и истидра̄дж, когато правили рия̄зет и муджа̄хеде. Нововъ-
веденията, направени в тази религия от следващите поколения, ги напра-
вили неверници. Когато се появил ислямът, религията им станала невалид-
на. Неверник се нарича човек, който не е мюсюлманин. За умрелите преди 
исляма не може да кажем нищо.” 
   Що се отнася до идолопоклонниците, които са част от брамитите, те се 
кланят на огъня, кравата и крокодила. Те са последователи на фалшива ре-
лигия, измислена от човек на име Зердушт, който живял по време на Куш-
тусеб, един от владетелите на Персия. Владетелите на Персия били нари-
чани “кисра̄”. Всъщност, не е сигурно дали Зердушт изобщо е съществу-
вал. Те не погребват своите мъртъвци. Държат ги в специални кули и карат 
да ги ядат лешоядите. Брадата се счита за свещена сред друга група, наре-
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чена “Сих”. Те никога не режат брадите си. Има и една друга група, която 
са индуисите. Тези хора вярват във всички суеверия, на които вярват дол-
ните слоеве от обществото. Тази вяра вече няма изобщо никакво значение 
и е излязла извън всякакви граници.  
   Брамитите казват на хората да слушат заповедите на брамитските 
монаси, да им се подчиняват винаги, да действат, съгласно книгата 
“Ману”, да не влизат в никакъв контакт с париите и да не убиват никое 
живо същество. Не дават никаква информация за душата и тялото, а само 
приемат, че човек е свещено същество. Река Ганг в Индия се смята за све-
щено място от тях. Дори приемат за свещена задача да се къпят в тази река, 
да пият от нейната вода и да хвърлят труповете в нея. 
   Брамизмът е много близо до идолопоклонничеството, а дори се кланят и 
на някои идоли. Той задължително трябва да бъде поправен. За съжаление, 
100 години по-късно тази религия била съвсем изопачена от БУДА, който 
се родил 600 години преди Ӣса̄ (алейхисселя̄м). Възможно е Буда да бъде 
сравнен с Лутер, който отменил много от суеверията на католиците и ос-
новал еретичната секта, наречена протестантство. 
 

БУДИЗЪМ 
 
   Буда бил роден предполагаемо 622 години преди Ӣса̄ (алейхисселя̄м) в 
Индия, в село на име Капилавасту (другото му име е Лумбини), който се 
намира на 160 км. северно от град Бенарес. Истинското му име е “Гуатама” 
или “Сидарте”. На 29 годишна възраст се уединил в една гора и изтърпял 
силен глад. Когато разбрал, че с глад не може да се разреши нищо, той се 
върнал към нормалния живот и потънал в размишления. Най-сетне, когато 
навършил 35 годишна възраст, седнал под едно смокиново дърво [бо] на 
брега на река Неранджара, и съзерцавайки съзнанието му се осветило. По 
този начин станал Гутама (Буда). Той се стремял да разпространи своите 
идеи и мисли, докато починал на 80 годишна възраст. Буда казал, че бра-
митската вяра е изопачена и е грешно да се кланя на идоли. Хората, които 
го послушали, са го последвали. Той казвал, че е само човешко същество и 
никога не е твърдял, че е бог. Но след смъртта му неговите ученици го 
обожествили, построили храмове в негово име и направили статуи за него, 
като започнали да му се кланят. По този начин будизмът се превърнал в 
идолопоклонничество. В тази религия няма бог. 
   Във фалшивата религия на будистите неверници има четири основи. Те 
са: 
  1) Животът е пълен със страдания. Удоволствието и насладата са илюзия 
и подмамен сън. Раждането, старостта, болестите и смъртта са също горчи-
ви страдания. 
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  2) Основната причина, която възпрепятства спасението от всички страда-
ния, са нашите желания, които се пораждат от невежество, и желанието да 
се живее на всяка цена. 
  3) За да се преодолее страданието трябва да се остави желанието да се 
живее на всяка цена, заедно с всички временни желания.  
  4) Човек постига спокойствие, когато се премахне желанието да се живее. 
Това състояние се нарича “Нирвана”. Нирвана означава човек да загуби 
всички свои желания и амбиции, да се въздържа от светски удоволствия и 
да постигне свят покой. Буда препоръчва осем начина (пътища) за хората 
за постигане на щастие. Те са изброени по-долу: 
   Правилна вяра, 
   Правилно решение, 
   Правилна дума, 
   Правилна постъпка, 
   Правилен живот, 
   Правилна работа, 
   Правилно съзерцание, 
   Правилно разсъждение. 
   Буда отхвърля всички класи в браманската религия. Не признава приви-
легиите на браманската класа. Приема хората за равни и им дава равни 
права. Обича браманските парии. Не приема хората за свещени същества, а 
напротив, той твърди, че хората имат много недостатъци и че ще могат да 
се отърват от тези грехове чрез задоволяване с малко и говеене. Но тези 
знания нямат нищо общо с религията и задоволството на Алла̄ху теа̄ля̄. 
Техните души са празни, защото в будизма не съществува вяра в Аллах. 
   Бирма, която е азиатска страна, разположена между Тайланд, Бангладеш 
и Малайзия, има невежо и аморално население. 543 години преди Христа 
тази религия дошла в страната. Понеже в тази религия няма милост, тя се 
разпространила бързо сред дивите хора. Десет века по-късно търговците 
мюсюлмани от Индия донесли исляма заедно с тях. Ислямските знания и 
ислямският морал също се разпространили. После дошли англичаните и 
започнали да експлоатират природните богатства. Те, както направили 
навсякъде по света, посредством лъжи, оръжия, шпионаж и мисионерска 
измама и принуда, разпространили враждата към исляма. Когато англича-
ните напуснали страната след Втората световна война, зад себе си остави-
ли цяла армия от диви зверове, които нападали исляма. Както научаваме от 
писмата на ислямските учени, които успели да избягат от жестокостите, 
бирманските отряди нахлули в къщите, избили мъжете, отвлекли жените и 
момичетата, извършили всякакви зверства, отрязали техните полови орга-
ни, издълбали техните очи и накрая ги оставили да умрат. Ние вярваме, че 
Алла̄ху теа̄ля̄ сторва така, че мъчениците не усещат болка от раните и 
счупванията, които им биват причинени. Желаят да се върнат отново към 
живот и да изпият насладата от мъченичеството. От друга страна, злодеите 
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от Бирма, които изпълнили британските планове срещу мюсюлманите, ще 
изтърпят мъчението на Алла̄ху теа̄ля̄ и в двата свята. 
   Конфуций бил китайски философ, починал през 479 г. на 70 годишна 
възраст. Постигнал известност с книгите, които написал за етиката и дър-
жавното управление. След това философията му се превърнала в религиоз-
на секта. В книгите му няма никаква информация за небесните религии. 
 

РАЛИГИЯТА НА МӮСА̄ (АЛЕЙХИССЕЛЯ̄М)  
И ЮДЕИТЕ 

 
   Ако се проучат свещените книги, историческите доказателства и произ-
веденията, оцелели до днес, ще се види, че религията, която повелява вяра-
та в “Един Аллах”, т.е. ислямът, е съществувал от Āдем (алейхисселя̄м) до 
наши дни. След като хората се появили на земята от Āдем (алейхисселя̄м) 
до Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) били изпратени много пророци (алейхимусса-
лева̄ту веттеслӣма̄т), но на тях не била дадена голяма книга. Алла̄ху 
теа̄ля̄ им изпратил малки книги, наречени “ сухуфи” . Низпослани били сто 
книги като десет от тях били изпратени на Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м). Исто-
риците казват, че Хазрети Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) бил роден 2122 години 
преди Ӣса̄ (алейхисселя̄м) в град, който бил разположен между реките Еф-
рат и Тигър. Според едно предание той починал на 175 годишна възраст в 
град на име “Халӣлуррахман” , близо до Ерусалим. В книгата “La Bible a 
dit vrai  = Свещената книга казва истината”, публикувана от автор на име 
Мартсон, пише, че много вещи, които принадлежат на Ибра̄хӣм (алейхис-
селя̄м), били наскоро намерени в тези места. Това доказва, че той е живял в 
споменатото време. Доведеният баща на Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) бил Āзер. 
Истинският му баща бил Та̄рӯх и починал, когато Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) 
бил още дете. Āзер бил майстор на идоли. Когато Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) 
бил още дете, той осъзнал, че на идолите не бива да се прави иба̄дет. Счу-
пил на парчета идолите, изработени от доведения му баща и започнал да 
призовава Немрӯд към вярата, който бил владетелят на Вавилон. Немрӯд 
бил жесток и безмилостен владетел. Според едно предание Немрӯд не е 
истинското му име, а е титла [като “фараон”]. Когато той бил още дете, 
малка змия влязла през ноздрата му, след което станал изключително гро-
зен. Дори баща му не издържал да го гледа в лицето и решил да го убие, но 
след молбите на майката, баща му се отказал да го убие и го дал на един 
пастир. Пастирът, понеже не издържал да гледа грозното му лице, го оста-
вил някъде на планина. Една тигрица на име Немрӯд го кърмила и го спа-
сила от смърт. Името “Немрӯд” идва от тигъра. След смъртта на баща му, 
Немрӯд станал владетел, помислил се за бог и поискал целият народ да му 
се покланя. Този намръщен и свиреп неверник бил призован към истинска-
та религия от Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м). Той полагал усилие да откаже своя 
народ от поклонение на идоли и на Немрӯд, но те не повярвали. Всички 
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хора от халдейския народ се събирали на едно място всяка година. Там 
празнували, след което отивали в дома на идолите, за да се покланят пред 
тях доземи. После се разотивали по домовете. Веднъж, по време на техния 
празник, Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) влязъл в дома на идолите и ги счупил с 
една брадва. След това окачил брадвата на врата на големия идол и се мах-
нал оттам. Когато халдейците влезли, те видели как всички идоли били из-
потрошени и пожелали да накажат извършителя. Довели Ибра̄хӣм (алей-
хисселя̄м) и попитали дали не е извършил той. Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) от-
говорил: “Сигурно го е сторил големия идол с брадва на врата, защото не е 
искал хората да се кланят на малките идоли. Ако не ми вярвате, попитайте 
него?” Те отвърнали: “Идолите не говорят, а ти искаш да ги питаме!” При 
това Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) отвърнал: “Тогава защо се кланяте на идоли, 
които не могат да говорят и които не могат да опазят самите тях от чупене? 
Жалко за вас и за почитаните от вас идоли!” С тези слова се опитал да от-
каже своя народ от идолопоклонничеството, но не успял. Това състояние е 
посочено в 52-и и в следващите а̄йети от сӯра Енбия̄. След това народът 
докладвал положението на Немрӯд. Владетелят пожелал да види Ибра̄хӣм 
(алейхисселя̄м). Когато Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) влязъл при него, той не се 
поклонил доземи. Когато го попитали за причината, той отвърнал: “Аз не 
правя седжде на друг освен на Алла̄ху теа̄ля̄, Който ме е създал.” Немрӯд 
останал безсилен да опровергае доказателствата на Ибра̄хӣм 
(алейхисселя̄м). Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) му казал, че Алла̄ху теа̄ля̄ е един, 
извечен и безкраен, и че Той е Притежателят на всичко, а че Немрӯд е бе-
силно и слабо човешко същество. Немрӯд се разгневил много и окуражен 
от хората до него решил да хвърли Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) в огън.  
   Кора̄н-и керӣм ни дава информация за разговора на Ибра̄хӣм (алейхиссе-
ля̄м) и Немрӯд. В 258-о знамение на сӯра Бакара се казва по смисъл: “[О, 
Любими Мой!] Не чу ли ти онзи [Немрӯд], който спореше с Ибра̄хӣм за 
неговия Господ, защото Аллах му беше дал владението, поради което 
той [Немрӯд] престъпи? Когато Ибра̄хӣм рече “Моят Господ и съжи-
вява, и умъртвява.”,  [Немрӯд] рече: “ И аз съживявам и умъртвявам.” 
Когато Ибра̄хӣм рече “Аллах довежда слънцето от изток, а ти го дове-
ди от запад”, неверникът се слиса. Алла̄ху теа̄ля̄ не напътва онeзи, ко-
ито угнетяват.”   
   Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) бил хвърлен в огъня. Това е написано в сӯра 
Саффа̄т и Енбия̄. В 97-и а̄йет от сӯра Саффа̄т се казва по смисъл: “Невер-
ниците рекоха: “Издигнете за него една сграда и хвърлете в нея Иб-
ра̄хӣм, след като в нея запалите огън.”  Но, когато построили сградата и 
изхвърлили от нея Ибра̄хӣм в огъня, огънят се превърнал в розова градина. 
Според едно предание огънят се превърнал в басейн, пълен с риби. Рибите 
се появили от дърветата. В 68-о, 69-о и 70-о знамение на сӯра Енбия̄ в Ко-
ра̄н-и керӣм се казва по смисъл: “Рекоха неверниците: “Ако ще извър-
шите някакво дело, изгорете Ибра̄хӣм в огъня. Така ще сте помогнали 
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на вашите божества.” Ние рекохме: “О, огън, бъди хладен и безопасен 
за Ибра̄хӣм!” Поискаха да устроят [такъв] капан за него, а Ние ги сто-
рихме да изпитат по-голяма загуба.”  Името Немрӯд не се споменава в 
Кора̄н-и керӣм, но се споменава в Тората [в “Стария Завет” на Светата 
Библия]. Днес има езеро на име “Айн-и Зелӣка” или “Халӣлуррахман”. Не-
говите размери са 50x30 метра и се намира в Урфа. Това езеро се счита за 
мястото, където Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) бил хвърлен в огъня, а рибите се 
образували от дърветата. Ето защо, тях никой не ги докосва. 
   Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) се оженил два пъти. Първата му жена Са̄ре 
(Са̄ра) станала на 70 години без да роди дете. При това Ибра̄хӣм (алейхис-
селя̄м) се оженил за наложницата Ха̄джер, която била подарена от фараона 
на Египет. Тя му родила син на име Исма̄’ӣл. След това Са̄ре се помолила 
на Алла̄ху теа̄ля̄ да я дари и нея с дете. Алла̄ху теа̄ля̄ ѝ дал дете. Това дете 
било Исхак (алейхисселя̄м). Исма̄’ӣл (алейхисселя̄м) станал праотецът на 
арабите, а Исхак (алейхисселя̄м) на юдеите. Това означава, че арабите и ев-
реите са братя, идващи от един и същ баща, но от различни майки. Иб-
ра̄хӣм (алейхисселя̄м) е от дядовците на Мухаммед (алейхисселя̄м).  
   На Ибра̄хӣм (алейхиссаля̄ту весселя̄м) му било съобщено, че е пророк на 
90 годишна възраст. Неговата религия призовавала хората към вяра в един-
ствения Аллах. В 67-и а̄йет на сӯра Āл-и Имра̄н от Кора̄н-и керӣм се казва 
по смисъл: “Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) не бе нито юдеин, нито 
християнин, а бе мюсюлманин, отдал се Нему.”  
   Пророкът, който призовал юдеите към истинската религия, е Мӯса̄ (алей-
хисселя̄м) [Мойсей]. Той бил роден предполагаемо около 1705 г. преди Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м) в град Мемфис, Египет. Тъй като има различни предания 
относно датата му на раждане, не може да се определи със сигурност кой 
фараон царувал в Египет по това време. Фараонът сънувал как едно момче, 
родено в онази година, го убива и затова заповядал да убият всички мом-
чета родени във въпросната година. Ето защо, майката на Мӯса̄ (алейхиссе-
ля̄м) поставила детето си в ковчеже [дървено сандъче] и пуснала по река 
Нил. Поверил го на Алла̄ху теа̄ля̄. Това ковчеже, с момчето в него, било 
намерено от жената на фараона. Фараонът също видял момчето. Но, когато 
фараонът и неговата съпруга видели дървения сандък, жената направила 
следното предложение: “Ако в него има имот, нека бъде твое, а ако има 
живо същество, нека бъде мое!” Тъй като фараонът приел предложението, 
той не успял да посегне на детето.  
   Името Мӯса̄ означава “Спасен от водата”. Християните го наричат “Мой-
сей” и “Моис”. Майката на Мӯса̄ (алейхисселя̄м) успяла да влезе в двореца 
като дойка за момчето и отгледала сина си. Когато той достигнал четири-
десет годишна възраст, научил за своите роднини и отишъл при тях. 
Срещнал се с Ха̄рӯн (алейхисселя̄м), който бил с три години по-голям от 
него. Мӯса̄ (алейхисселя̄м) въстанал срещу фараона заради несправедли-
востите, които причинявал на юдеите. Защитил ги. Един ден видял египтя-
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нин неверник [копти] да измъчва човек от Бенӣ Исра̄ӣл (т.е. евреин). Дока-
то Мӯса̄ (алейхисселя̄м) се опитвал да спаси евреите, египтянинът умрял. В 
действителност Мӯса̄ (алейхисселя̄м) поискал само да предотврати жесто-
кото отношение. При това той останал принуден да се изсели от Египет. 
Отишъл в град Мадиам, където 10 години служил на Шу’айб (алейхиссе-
ля̄м). Оженил се за дъщеря му Сафӯра̄ (Тсиппоре). Десет години по-късно 
Мӯса̄ (алейхисселя̄м) се завърнал в Египет. На пътя за Египет се отбил в 
планината Тур. Там чул словото на Алла̄ху теа̄ля̄. В този момент му било 
дадено риса̄лет [станал пророк]. Било му съобщено, че Алла̄ху теа̄ля̄ е един 
и че фараонът не е бог, както и много други неща. След това се върнал в 
Египет при фараона. Призовал го към религията и към вярата в един бог. 
Поискал от него да даде свобода за Бенӣ Исра̄ӣл (евреите), но фараонът 
отказал. За Мӯса̄ (алейхисселя̄м) казал: “Той е голям магьосник. Иска да ни 
подмами и да ни отнеме властта над страната.” Попитал везирите до него 
за техните мнения, а те казали: “Съберете магьосниците. Да го победят.” 
Магьосниците дошли и пред очите на хората от народа на Египет хвърлили 
своите конци на земята. Хората видели въжетата във вид на змии, които 
тръгнали към Мӯса̄ (алейхисселя̄м). Но когато Мӯса̄ (алейхисселя̄м) хвър-
лил на земята своя жезъл, той се превърнал в голяма змия, която погълнала 
всички въжета. Магьосниците се учудили и рекли: “Този човек говори ис-
тината”. Повярвали в него. Това събитие се споменава от 111-и до 123-и 
а̄йет на сӯра Араф в Кора̄н-и керӣм. При това Фараонът съвсем побеснял и 
казал: “Той е бил ваш главатар. Ще ви отрежа ръцете и краката. Ще ви 
обеся на палмови клони.” Тогава те отговорили: “Ние повярвахме в Мӯса̄. 
Осланяме се на неговия Господ. Искаме само Неговата прошка и милост.” 
Фараонът не позволявал на юдеите да напуснат Египет, защото щели да 
загубят хората, които ги използвали като прислужници и роби. После во-
дата на неверниците се превърнала в кръв. От небето завалели жаби. Разп-
ространили се кожни болести и тридневна тъмнина се спуснала над хората. 
Фараонът се уплашил, когато видял тези чудеса и дал позволение. Когато 
Мӯса̄ (алейхисселя̄м) бил на път за Ерусалим, заедно с Бенӣ Исра̄ӣл, фара-
онът съжалил за своето решение. С голяма войска тръгнал подир тях. Ко-
гато достигнали до суецкия залив, морето се отворило и мюсюлманите 
(вярващите) преминали на отсрещния бряг. Но когато фараонът и неговата 
армия тръгнали зад тях, морето се затворило и фараонът, заедно с войни-
ците, се удавил. По време на това голямо преселение Мӯса̄ (алейхисселя̄м) 
се молел много на Алла̄ху теа̄ля̄ на планината Тур. Пожелал да Го види, но 
молбата му не била приета. Но говорил с него отново на планината Синай. 
Мӯса̄ (алейхисселя̄м) останал на планината четиридесет дни и четиридесет 
нощи, и говял. Алла̄ху теа̄ля̄ чрез меля̄икето Джебра̄ӣл (алейхисселя̄м) му 
изпратил Тората, която била написана върху скрижали. Освен това му дал 
десет скрижали с десет заповеди, които да спазват вярващите. Тези десет 
заповеди (Ева̄мир-и ашере) са споменати в еврейските книги и в шести 
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стих, и в продължението от пета глава на Второзаконието в Тората и в на-
чалото на двадесетата глава от Изход. Тези заповеди са следните: 
 1 – Аз съм Аллах, Който те изведох от египетската земя, от дома на робст-
во. 
 2 – Няма да имаш друг бог, освен Мен. Не прави кумир и никакво изобра-
жение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята. Никога няма да 
им се кланяш.  
 3 – Няма да споменаваш напразно името на Аллах. 
 4 – Шест дни от седмицата ще работиш, а на седмия ще почиваш. Винаги 
ще помниш съботния ден и ще го осветиш. 
 5 – Ще почиташ майка си и баща си, и ще им се подчиниш.  
 6 – Няма да убиваш човек. 
 7 – Няма да прелюбодействаш. 
 8 – Няма да крадеш ничие имущество. 
 9 – Няма да лъжесвидетелстваш против съседа си. 
10 – Няма да пожелаваш жената, къщата, нивата, наложницата, вола, мага-
рето и нищо на съседа. 
   Когато Мӯса̄ (алейхисселя̄м) се върнал от планината Синай, той с ужас 
видял, че неговата общност, която поверил на брат си Ха̄рӯн 
(алейхисселя̄м), се отклонила от правия път и започнала да се кланя на соб-
ственоръчно изваяна златна статуя на теле. Мӯса̄ (алейхисселя̄м) бил вели-
чествен и внушителен човек с остър поглед. Оказвал голямо влияние върху 
хората, които го срещали. Но когато бил на една годинка оскубал космите 
по украсената с перли брада на фараона и го изнервил. Владетелят решил 
да го убие, но със застъпничеството на съпругата си Āсийе той се съгласил 
да го подложи на изпитание. Когато сложили пред него тепсия, пълна със 
злато и огън, Мӯса̄ (алейхисселя̄м) протегнал своята ръката към златото, но 
Джебра̄ӣл (алейхисселя̄м) обърнал ръката му към огъня. Когато детето пос-
тавило огъня в устата си, върхът на езика му изгорял и той изхвърлил огъ-
ня. Ето защо той първоначално имал говорен дефект. Щом се налагало да 
говори с хората, той оставял това на брат си Ха̄рӯн (алейхисселя̄м), който 
говорил много красиво. Но когато станал пророк, този дефект изчезнал. На 
него му било дадено да говори по-хубаво от брат си. Докато бил в плани-
ната Тӯр-и Сӣна̄, красивите слова на Ха̄рӯн (алейхисселя̄м) не успели да 
попречат на народа да се отклони от правия път. Мӯса̄ (алейхисселя̄м) от-
ново се върнал на планината Тур и помолил Алла̄ху теа̄ля̄ да прости народа 
му. Общността му се разкаяла за постъпката си. Мӯса̄ (алейхисселя̄м) вля-
зъл в пустините заедно с народа си, за да намери Арз-и мев’ӯд (обетована-
та земя), която била обещана от Алла̄ху теа̄ля̄. Останали в пустинята на 
Тӣх в продължение на четиридесет години. Там в пустинята Алла̄ху теа̄ля̄ 
ги хранил с манна и пъдпъдъче месо (Селва̄). Мӯса̄ (алейхисселя̄м) успял да 
дойде до хълма Небо до град Ерӣха, от който е можело да се види Арз-и 
мев’ӯд. Там починал според едно предание на 120 годишна възраст. Брат 
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му Ха̄рӯн (алейхисселя̄м) починал три години преди него. Влизането в град 
Ерӣха, който се намира в Арз-и мев’ӯд, станало от пророка Йӯша̄ (алейхис-
селя̄м), който дошъл след него. 
  [В книгата си “Кисас-и Енбия̄”  великият историк и юрист Ахмед Джев-
дет паша (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄)19 казва: 
 “Исхак (алейхисселя̄м) бил синът на Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м), а Йа’кӯб 
(алейхисселя̄м) бил синът на Исхак (алейхисселя̄м). Истинското име на 
Йа’кӯб (алейхисселя̄м) било Исра̄ӣл (Израел). Хората от неговото потомс-
тво се наричат Бенӣ Исра̄ӣл, което означава “Синовете на Исра̄ӣл”. Йӯсуф 
(алейхисселя̄м), който бил един от дванадесетимата синове на Йа’кӯб 
(алейхисселя̄м), също бил пророк. След Йӯсуф (алейхисселя̄м) Бенӣ Исра̄ӣл 
последвали религиите на Йа’кӯб и Йӯсуф (алейхимесселя̄м) и живели в 
Египет. Старото население на египет, т.е. коптите, се покланяли на звезди-
те, идолите и статуите, и използвали израилтяните като роби. Бенӣ Исра̄ӣл 
пожелали да се отърват от мъченията на фараоните и да се върнат в земята 
на дедите им, която наричали “Ханаан” (Кен’ а̄н). Но фараоните не позво-
лили това, защото карали израилтяните да вършат тежка работа, да строят 
нови градове и сгради. Мӯса̄, синът на Имра̄н, бил пуснат в дървено сандъ-
че в река Нил от страна на майка му. Āсийе (Асия), съпругата на фараона, 
го намерила и осиновила. След като Мӯса̄ (алейхисселя̄м) без да иска убил 
един копти, той се изселил от Египет в град Медйен (Мадиан). Тук останал 
да живее в продължение на десет години. Оженил се за дъщерята на 
Шу’айб (алейхисселя̄м) и се завърнал в Египет. По пътя към Египет се от-
бил в планината Тур и се сдобил с честта да говори с Алла̄ху теа̄ля̄. Било 
му дадено пророчество и бил повелен да призовава фараона към религията. 
Фараонът не приел. Мӯса̄ (алейхисселя̄м) събрал израилтяните и напуснали 
Египет. Преминавайки Суецко море, те тръгнали към мястото, неречено 
“Ерӣха” , но израилтяните казали: “Ние не може да вървим и да воюваме с 
Ама̄лика.” Ето защо, те били прокълнати. Мӯса̄ (алейхисселя̄м) отишъл в 
планината Синай, след като оставил евреите под ръководството на брат си 
Ха̄рӯн (алейхисселя̄м), който бил с три години по-голям от него. Той разго-
варял отново с Алла̄ху теа̄ля̄. Било му дадено книгата Тевра̄т (Тора). Него-
вият народ се разкаял и отишъл на място, което се намирало на юг от езе-
рото на Лот (Лут). Отседнали срещу град Ерӣха, който се намирал от из-
точната страна на река Шерӣа. За пълномощник на свое място оставил 
Йӯша (алейхисселя̄м) и починал. 
   В “Мир’ а̄т-и Кя̄ина̄т”  пише: “Мӯса̄ (алейхисселя̄м) отишъл в планината 
Тур три пъти. Първия път му било дадено пророчество. Втория път му би-
ла дадена свещената книга “Тора”  (Тевра̄т-и шерӣф) и “Ева̄мир-и аше-
ре” . Тората била съставена от четиридесет части. Всяка част съдържала 
хиляда сӯри, а всяка сӯра хиляда а̄йета. В днешната Тора няма толкова 
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 Джевдет паша бил от Ловеч. Починал през 1312 [1894] г. в Истанбул. 
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много знамения. Това е така, защото Кора̄н-и керӣм ни съобщава, че Тора-
та и Евангелието били променени и фалшифицирани с течение на времето. 
Тората, която била дадена на Мӯса̄ (алейхисселя̄м) от Джебра̄ӣл (алейхиссе-
ля̄м), била наизустена само от Мӯса̄, Ха̄рӯн, Йӯша и Узейр, и Ӣса̄ (алейхи-
месселя̄м).” 
   В книгата “Ка̄мӯс-ул-а’ля̄м”  пише: “Когато асирийският владетел Бух-
туннасар превзел Ерусалим той разрушил Месджид-и акса и изгорил копи-
ята на Тората. Освен това, той пленил седемдесет хиляди еврейски учени и 
ги завел във Вавилон. Сред тях били Данйал и Узейр (алейхимесселя̄м). 
[Фактът, че Узейр (алейхисселя̄м) бил наричан Азра̄ от евреите, е написан в 
книгата “Мунджид” . Въпреки това, книгата Азра̄, както и някои други 
книги, които са включени в Стария Завет на днешната Света Библия, не 
са написани от Узейр (алейхисселя̄м), а от еврейски равин и човек на рели-
гията на име Азра̄.] Евреите забравили Тевра̄та и се отклонили от правия 
път. Не повярвали в пророците, които били изпратени да ги наставляват. 
Повечето от тях ги сторили шехӣди. Бехмен Кейхусрев, шахът на Иран, 
разгромил асирийците. Освободил юдеите и Данйал (алейхисселя̄м). Броят 
на хората, покланящи се в Месджид-и Акса̄, нараснал. Когато Александър 
Македонски превзел Ерусалим, тамошен евреин на име Хиродес бил наз-
начен за управител на града. Този подъл управник сторил шехӣд Яхия 
(алейхисселя̄м). Извършил големи жестокости. По-късно Ерусалим преми-
нал в ръцете на римляните. През 135-а година, след като евреите 
въстанали, Адриан разрушил града и избил евреите. Избягалите отишли на 
различни места, но там изтърпели много жестокости и притеснения от 
страна на християните. Когато се появил ислямът те постигнали мир и 
спокойствие. Градът Ерусалим бил възстановен от римските императори и 
получил името Илия. Ерусалим и Месджид-и Акса̄ били възстановени от 
Абдулмелик, петия емевитски халӣф, но бил отново разрушен по време на 
кръстоносните походи. Сала̄хаддӣн Еййӯбӣ го възстановил. Османските 
халӣфи реставрирали и украсили града.” 
   Другата свещена книга на юдеите, след Тевра̄та, е “Талмӯд” . Мӯса̄ 
(алейхисселя̄м) предал това, което чул в планината Синай, на Ха̄рӯн, Йӯша 
и Елиа̄за̄р. А те от ствоя страна съобщили на следващите пророци и накрая 
на святата Йехуда. През втори век той написал тези думи в една книга за 
период от четиридесет години. Тази книга била наречена “Мишна̄” . Едно 
разяснение за Мишна̄ написали през трети век в Йерусалим и едно през 
шести век във Вавилон. Тези разяснения били наречени Гамара̄. Мишна̄ и 
едно от тези разяснения били събрани на едно място, като нарекли тази 
книга Талмӯд. Книгата Талмӯд, която съдържа онази Гамара̄, която била 
написана в Йерусалим, се нарича Йерусалимски Талмӯд, а съдържащата 
онази Гамара̄, която била написана във Вавилон, се нарича Вавилонски 
Талмӯд. Християните са враждебно настроени към тях. А една от причи-
ните за това е следната – приемат, че един от мъжете, които предали Миш-
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на̄, бил Шем’ун, който носил кръста, подготвен от тях за разпъване на Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м). Някои от писанията в Талмӯд, които са вредни за човечест-
вото, са изредени в края на турската ни книга “Cevа̄p Veremedi” [Не можа 
да отговори]. В книгата “Мир’ а̄т-и Кя̄ина̄т”  пише, че гореспоменатият 
Ел-иа̄за̄р бил син на Шу’ а̄йб (алейхисселя̄м).] 
   Книгата, която християните наричат “Светото Писание”  (Библия), се 
състои от два части – “Стар Завет”  и “Нов Завет” . Евреите вярват само в 
Стария Завет и го наричат “Светото Писание”. Не смятат, че той трябва 
да се нарича Стар Завет. Те го наричат “Танах” . Те разделят “Танах” на 
три части. Първата част я наричат “Тевра̄т”. Тевра̄тът се състои от пет час-
ти: 
1) Битие (Genesis), 
2) Изход (Exodus), 
3) Левит (Leviticus), 
4) Числа (Numeri), 
5) Второзаконие (Deuoronomium). 
  (Общото име на петте книги е “Петокнижие”.) 
   Във втори а̄йет на сӯра Исра̄ в Кора̄н-и керӣм се казва по смисъл: “Ние 
дадохме книга на Мӯса̄.”  С течение на времето много чужди писания би-
ли вмъкнати в днешната Тора, така че той вече няма никаква връзка с ис-
тинската Тора, която била разкрита на Мӯса̄ (алейхисселя̄м). [За повече 
информация погледнете частта “Кора̄н-и керӣм и Евангелиятата” .]  
   Фактът, че Алла̄ху теа̄ля̄ ще изпрати последен пророк на име Мухаммед 
(алейхиссаля̄ту весселя̄м), бил написан в истинския Тевра̄т. От 155-и до 
157-и а̄йет на сӯра А’ра̄ф в Кора̄н-и керӣм се дава информация за втората 
молба на Мӯса̄ (алейхисселя̄м), когато той иска прошка за неговия народ, 
отклонил се от правия път, меа̄л: “Мӯса̄ рече: “ Господи мой, ако беше 
пожелал, щеше да погубиш мен и тях преди. Ще ни погубиш ли зара-
ди лошите дела на долните хора сред нас? Това не е нищо друго освен 
Твое изпитание. Оставяш с него Ти в заблуда, когото пожелаеш и на-
пътваш Ти, когото пожелаеш. Нашият приятел си Ти. Опрости ни! 
Прояви милост към нас! Ти си Най-добрият сред прощаващите. От-
реди ни красиво подчинение и препитание на този свят, и Рая в от-
въдния живот! Ние се покаяхме и се завърнахме при Теб!”  Алла̄ху 
теа̄ля̄ му каза: “С моето мъчения поразявам когото пожелая. Моята 
милост обхваща всичко. Моята милост [в отвъдния живот] е за мутте-
киите [пазещите се от неверие и грехове], за даващите зекят и за вяр-
ващите в Нашите знамения. Те следват Пейгамбера, неграмотния 
Пророк. Откриват [неговите имена и качества] записани в Тевра̄та и 
Евангелието до тях. Този Пророк им повелява доброто, вярата и заб-
ранява лошото, неверието. Сторва им халял (позволени) чистите неща 
и им сторва хара̄м (забранени) мръсните. Той ги освобождава от те-
жестите и облекчава големите трудности. Които повярват в него и го 
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почитат, и му помагат, и следват Светлината [Кора̄н-и керӣм], изпра-
тена с него, ето те са онези, които ще постигнат безкрайно щастие.” 
   Няма никакво съмнение, че евреите вярвали в последния Пророк и го 
чакали. Дори в някои тефсӣри пише, че евреите по време на война се мо-
лели с думите: “О, Господи! Помогни ни в името на последния Пророк 
(алейхиссаля̄ту весселя̄м), чието идване ни обеща!” Така те постигали по-
беда. 
   Да̄вуд и Сюлейма̄н (алейхимесселя̄м), които са сред пророците (алейхи-
муссалева̄ту веттеслӣма̄т), изпратени на евреите след Мӯса̄ (алейхиссе-
ля̄м), направили много за разпространяване на истинската религия. Осно-
вата на юдейската религия може да се обобщи по следния начин: 
   Вяра: Има само един Аллах. Неговото съществуване е от само себе си. 
Не е роден и не ражда. Вижда и знае всичко. Опрощаването и наказването 
са само от Неговата сила. 
   Морал: Основите на морала са “Ева̄мир-и ашере”  (Десетте заповеди). 
Хората трябва да ги следват буквално. Тялото и душата на човек са раз-
лични неща. Душата не умира до Съдния ден. Необходимо е да се вярва в 
отвъдния живот. 
   Религиозни основи: Всички народи неевреи са идолопоклонници. Не-
обходимо е да се стои далеч от тях. Трябва да се прекъсва връзка с тях, 
колкото е възможно, както и да се коли курбан, с или без кръв. [Евреите 
поднасят в жертва всяко животно, включително гълъбите, но най-вече 
поднасят овце, кози и едър рогат добитък. С течение на времето, краваи, 
направени от месо без сол, както и питките, наречени “без тесто”, са за-
почнали да се считат от хората за курбан. Тяхното раздаване се е счело за 
курбан без кръв.] За къса̄с са правили къса̄с. Т.е. наказвали престъпника 
със същото наказание, което той извършил. Момчетата били обрязвани от 
равини [евреин, който е човек на религията]. Животните, чието месо се 
яде, трябва да бъдат заклани. Месото от животно, което е убито по друг 
начин, не може да се яде. [Дори и днес в Европа и САЩ има еврейски ма-
газини, на които има етикета “Кашер” , което означава, че месото на жи-
вотните, продавани в тези магазини са били заклани по начин, показан от 
равините. Евреите могат да ядат месо, което е приготвено само по този 
начин. Мюсюлманите пък ядат месо само от животно, което е заклано, из-
ричайки името на Алла̄ху теа̄ля̄. Те никога не ядат свинско месо.] Еврейс-
ките жени трябва да си покриват главите след като се оженят. Днес ев-
рейските жени в Европа изпълняват това задължение като носят перуки. 
Яденето на свинско също е хара̄м при юдеите.  
   Начините на поклонение при юдеите са свързани с различни методи. 
Събота е техният свещен ден. В този ден никога не работят и не палят 
огън. Събота го приемат за празничен ден и празнуват. Наричат го 
“Шабат”. Освен това те имат и още някои други свещени дни, а именно 
Песах (Пасха), Шаввот, Рош-ха-Шанах, Кипур, Сухкот, Пурим, Ханука и 
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още много други. Пасха се счита за спомен от спасяване на юдеите от еги-
петско робство. Шавот е празникът на розата и символизира низпослава-
нето на Тевра̄та и Десетте заповеди. Кипур е денят за голямото говеене, 
който е спомен от тяхното покаяние и опрощаване. Сухкот е празникът на 
захарната тръстика. Той е спомен от живота им в пустинята. 
   За разлика от свещениците, равините нямат правомощието да прощават 
греховете. Те само водят поклоненията. Считат, че при Алла̄ху теа̄ля̄ 
всички юдеи са равни и че няма никаква разлика между тях.  
   След Мӯса̄ (алейхисселя̄м) броят на техните религиозни поклонения и 
начините по който равините са ръководели поклоненията били увеличени 
и променяни от страна на следващите пророци (алейхимуссалева̄ту вет-
теслӣма̄т). Били добавяни нови неща. След Да̄вуд (алейхисселя̄м) към 
поклоненията добавили рецитирането или изпълняването на “ Зебӯр”  
(книгата, пратени нему) в съпровод с музикални инструменти.  
   Да̄вуд (алейхисселя̄м) бил роден 1000 години преди Ӣса̄ (алейхисселя̄м). 
[Въпреки, че европейските историци отбелязали периода 1015-975г. пр. 
Хр. като времето на управлението на Да̄вуд (алейхисселя̄м), това не е си-
гурно.] Първоначално Да̄вуд (Дауд) (алейхисселя̄м) бил пастир. Тъй като 
имал много красив глас [дори днес се използва израза “Даудов глас”], след 
известно време бил изкаран пред държавния глава Та̄лут [международното 
му име е Сеул] и останал там да свири на цитра. Отначало между тях се 
появила голяма близост и той станал близък приятел на Та̄лут. Но когато 
славата на Дауд (алейхисселя̄м) започнала да нараства от ден на ден и ко-
гато на тридесет годишна възраст убил Галот, който бил като великан, с 
камък, хвърлен от прашка, хората му се възхитили. Това изплашило Та̄лут 
и той отдалечил Да̄вуд (алейхиссилям) от себе си. Въпреки това, след като 
починал Та̄лут, Дауд (алейхисселя̄м) станал владетел благодарение на же-
ланието на народа и за пръв път сторил Ерусалим столица на юдеите. Уп-
равлението на Дауд (алейхисселя̄м) продължило 40 години. Фактът, че е 
получил свещената книга “ Зебӯр” , е написан в 163-и а̄йет от сӯра Ниса̄ и 
55-и а̄йет от сӯра Исра̄. Сигурно е, че Дауд (алейхисселя̄м) е помолил Ал-
ла̄ху теа̄ля̄ за милост и прошка. Наред с това, днешната книга “Псалми”, 
която е поместена в Библията, има някои части, които били добавени от 
други хора. Ето защо тя загубила изцяло вида, в който бил изпратен от 
Алла̄ху теа̄ля̄. Алла̄ху теа̄ля̄ дарил с големи блага Дауд (алейхисселя̄м). В 
10-и стих на сӯра Себе се казва по смисъл: “От Наша страна дадохме на 
Дауд достойнство [над другите хора и пророци], превъзходства [като 
пророчество, книга, власт, красив глас и способността да дава форма на 
желязото с ръце]. О, планини и птици, и вие възславяйте заедно с него. 
И размекнахме за него желязото [подобно на свещта].”  От 17-и до 19-и 
а̄йет на сӯра Са̄д се казва по смисъл: “О, Мухаммед! Търпи онова, което 
неверниците изричат. Спомни си за нашия раб Дауд! Той винаги пра-
веше покаяние на Аллах. Ние бяхме дали под негова власт планините 
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и птиците, които вечер и сутрин правеха тесбӣх (прославяха) с него.”  В 
25-и а̄йет от сӯра Са̄д се казва по смисъл: “При Нас той има висока сте-
пен и красиво бъдеще.”  Грозната история, написана в днешните Теврат и 
Евангелие, и в която се разказва за приключението на Да̄вуд 
(алейхисселя̄м) и Витсавее, жената на един офицер на име Урия, не е вяр-
на. Написана е в 11-а глава в Самуел II. [Хазрети Али (радиялла̄ху анх) за-
явил, че ще удари 160 пъти с тояга онези, които разказват тази фалшифа и 
грозна история. В тефсӣра “Мева̄киб” в разяснението на 26-и стих на сӯра 
Са̄д се казва: “Урия изпратил вест на момиче на име Тешаму, за да я ин-
формира, че иска да се ожени за нея. Въпреки че момичето приело, нейни-
те родители отхвърлили. Те оклеветили Урия. Междувременно Дауд 
(алейхисселя̄м) също пожелал да се ожени за нея. След като Урия починал 
във война, момичето се омъжило за Дауд (алейхисселя̄м). Въпреки това, 
Алла̄ху теа̄ля̄ не бил доволен от факта, че той пожелял сгодено момиче. 
След като Дауд (алейхисселя̄м) осъзнал грашката си, той се разкаял и Ал-
ла̄ху теа̄ля̄ му простил.”]  
   В Кора̄н-и керӣм няма ясна информация по този въпрос. Въпреки това, 
там се съобщава, че Дауд (алейхисселя̄м) винаги се боял много от Алла̄ху 
теа̄ля̄, че притежавал знание и че му била дадена способността да разли-
чава истината от заблудата. В 24-и стих от сӯра Са̄д е написано, че той, за 
да не постъпи несправедливо при решението на един въпрос свързан с ед-
на овца, паднал на седжде и поискал прошка от Алла̄ху теа̄ля̄, като се мо-
лил много. Всички ислямски учени са единодушни по отношение на това, 
че митът за Урия бил добавен към Тевра̄та и Евангелието с течение на 
времето. Въпреки че тези измислени истории, наречени “Исра̄ӣлиййа̄т” 
заразили накои невежи мюсюлмани, ислямските учени заявили, че това са 
митове.  
   Сюлейма̄н (алейхисселя̄м) [чието управление продължило предполагае-
мо между 965-926г. пр. Хр.] бил син на Дауд (алейхисселя̄м) и станал про-
рок и владетел на израилтяните след него. Той можел да говори с джино-
вете, дивите животни и птиците. Ерата на Сюлейма̄н (алейхисселя̄м) била 
най-добрият период за израилтяните. До времето на Сюлейма̄н (алейхис-
селя̄м) израилските владетели не знаели какво е дворец. Къщата на Та̄лӯт, 
когото споменахме по-горе, нямала никаква разлика от най-обикновена 
селска къща. Той е този, който пръв основал град Ерусалим и построил 
дворец там. Построил множество сгради, палати, градини, басейни, места 
за колене на курбани и места за поклонения. Името на най-великия ма’бед 
(място за правене на поклонение), който бил построен в Йерусалим, бил 
“Месджид-и Акса̄ = Бейт-и Мукаддес = Свещения дом”. Той бил пост-
роен от финикийски архитекти. Там работели и джиновете. Материалите, 
използвани в строежа, били много ценни. Сградата, погледната от далеко, 
изглеждала като парче злато и изумявала хората. Строежът продължил се-
дем години. За съжаление този красив месджид бил опожарен от Бухтун-
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насар II, асирийски владетел, който завладял града. Всички копия на Тев-
ра̄та също били изгорени, дотолкова, че не останало нито едно. Макар 
Кейхусрев да е ремонтирал сградата, римляните пак я изгорили по-късно. 
В книгата “Ка̄мӯс-ул-а’ля̄м”  пише: “След това бедствие хубавите време-
на за юдеите свършили. По-късно византийските императори ремонтирали 
Месджид-и Акса̄ и нарекли Йерусалим “Илия”. Пророкът ни (саллялла̄ху 
алейхи ве селлем) изпълнил нама̄з в Месджид-и Акса̄. Град Йерусалим бил 
завладян от мюсюлманите през 16-а година по Хиджра от Омер (радиял-
ла̄ху анх). Сегашният месджид бил построен отново по време на Абдулме-
лик (рахиме-хуллах). Остатъците от стените на основата били наречени 
“стена на плача” от днешните юдеи и те се молят пред тази стена.”  
   По време на Сюлейма̄н (алейхисселя̄м) Йерусалим станал най-големият и 
красив град на света. Безброй истории се разказват сред хората за дворци-
те, построени от Сюлейма̄н (алейхисселя̄м) в Йерусалим, за кръговете в 
тях и за ценните вещи. Може да се каже, че нито един владетел досега не е 
живял такъв прекрасен и приказен живот като Сюлейма̄н (алейхисселя̄м). 
Той имал многобройни съпруги и наложници. Тъй като отдавал голямо 
значение на търговията, неговото богатство нараснало от ден на ден и той 
украсил двореца си с нови ценни и красиви вещи и отгледал множество 
ценни коне, птици и други животни. Всеки ден 30 броя едър рогат 
добитък, 100 овце и десетки елени и сърни били колени в двореца му. Сю-
лейма̄н (алейхисселя̄м) винаги поддържал мирни взаимоотношения, отна-
сял се добре със своите съседи и търсил пътища за сприятеляване с тях. 
Оженил се за дъщерята на фараона и освен това призовал Белкъс, савската 
царица, към истинската религия. Установил приятелски взаимоотношения 
с нея и според ислямските историци се оженил за Белкъс. Фактът, че Бел-
къс получила призив от Сюлейма̄н (алейхисселя̄м) е написан от 29-и до 32-
и а̄йет на сӯра Немл в Кора̄н-и керӣм. 
   Сюлейма̄н (алейхисселя̄м) бил изключително справедлив владетел, както 
и всички други пророци (алейхимуссалева̄ту веттеслӣма̄т). Справедли-
востта му била за пример, подобно на справедливостта на Омер (радиял-
ла̄ху теа̄ля̄ анх). Сюлейма̄н (алейхисселя̄м) проявявал толерантност към 
другите вероизповедания и независимо от протестите на фанатичните ев-
реи, той построил храмове за хората от други религии. По този начин ви-
дял голямо уважение и обич от страна на всички хора по света и се пре-
върнал в пример. Той продължил религията на баща си Дауд (алейхиссе-
ля̄м).  
   Състоянието на Сюлейма̄н (алейхисселя̄м) е написано в Кора̄н-и керӣм. В 
12-и а̄йет от сӯра Себе се казва по смисъл: “Дадохме под властта на Сю-
лейма̄н вятъра, който отива на едномесечно разстояния, когато духне 
сутринта и идва от едномесечно разтояние, когато духне вечерта. Из-
ляхме за него мед, резтопен като водата. С позволението на неговия 
Господ, Ние дадохме под негова власт някои джинове, вършещи рабо-
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та. Ако сред тях се случеше някой да не се подчини на повелята Ни, 
Ние го карахме да вкуси мъчението на пламналия огън.”  
   В сӯра Сад от 30-и до 39-и а̄йет се казва по смисъл: “На Дауд дарихме 
Сюлейма̄н. Той беше хубав раб. Той [със зикр (споменаване) и тевбе 
(покаяние)] винаги се обръщаше към Алла̄ху теа̄ля̄. Една привечер му 
бяха показани ценни породи съзтезателни коне, които се движеха с 
голяма скорост. Сюлейма̄н рече: “Останах лишен от споменаването 
на моя Господ, занимавайки се с тези добри блага. Свечери се.” Разст-
рои се много. Каза: “ Върнете ми ги обратно!” Отряза техните крака и 
вратове [а месото раздаде на бедните]. После се върна към предишното 
си състояние. Рече: “ Господи мой, опрости ми и ме дари с власт, до 
която да не може да достигне никой друг след мен. Ти без съмнение 
винаги даряваш!” И му подчинихме вятъра, който отива там, където 
[Сюлейма̄н] поиска. И шейта̄ните, които строят сгради и се гмуркат, и 
онези другите, които са вързани в окови. Ето това е нашият дар. Ако 
искаш дай и на другите, ако не искаш - недей! Ние казахме, че нашите 
дарове са безмерни. Наистина, както му дадохме тези дарове в земния 
живот, така и в отвъдното той има висока степен и красиво бъдеще.” 
   Според еврейските и християнските публикации трите части на Светата 
Библия, т.е. Тевра̄та и Евангелието, са взети от книгата на Сюлейма̄н 
(алейхисселя̄м). Това са “Притчи”, “Еклесиаст” и “Песните на Соломон”. 
Намират се в Стария Завет. В Тевра̄та се казва, че вятърът, птиците и 
другите животни били под властта на Сюлейма̄н (алейхисселя̄м). Разбирал 
техните езици и птиците и животните веднага му се подчинявали. Постро-
ил за кратко време множество сгради, които благодарение на джиновете 
били завършвани за много кратко време.  
   По време на Сюлейма̄н (алейхисселя̄м) хората получили още повече 
граждански права отколкото при царуването на Дауд (алейхисселя̄м). Спо-
ред законите бащите имали неограничени права върху децата си. Едно де-
те, без значение възрастта, е било длъжно да изпълнява заповедите на ба-
ща си. По-голямото дете е вземало двукратно по-голям дял от наследство-
то. Решенията по въпроси, засягащи годежа и брака, били вземани от се-
мействата. Кандидатите били длъжни да приемат онези хора, които били 
избрани за тях. Разведената жена вземала от мъжа си пари на име “Мехр” . 
Вдовица с или без деца била длъжна да се омъжи за брата на сърпуга си. 
Първото дете, родено от този брак, се считало за дете на покойника и по-
лучавало неговото наследство. На един човек му било давано разрешение 
да се жени за повече от една жена. 
   След смъртта на Сюлейма̄н (алейхисселя̄м) израилтяните се разделили в 
дванадесет племена, които започнали да враждуват. Това разединение за-
почнало още преди да почине Сюлейма̄н (алейхисселя̄м), но с помощта на 
Алла̄ху теа̄ля̄ Сюлейма̄н (алейхисселя̄м) успял да ги задържи на едно мяс-
то. На мястото на Сюлейма̄н (алейхисселя̄м) застанал синът му Ровоам, но 
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само две от дванадесетте племена го последвали. Израелската държава се 
разделила на две. Едната била Израел и в нея се събрали десет племена, а 
останалите две формирали държавата “Йехӯда̄” . Те останали в Ерусалим. 
В крайна сметка обаче те се отделили от правилния път и били сполетени 
от гнева на Алла̄ху теа̄ля̄. Известно време живели под властта на асирийс-
ката държава. Бухтуннасар разрушил и изгорил Йерусалим през 587 г. пр. 
н.е. Изкарал насила израилтяните от града и ги изпратил във Вавилон. Но 
след като Кейхусрев [Кирий], иранският шах, победил асирийците, той 
позволил на юдеите да се върнат в Ерусалим. Те, когато се върнали в из-
горения и разрушен град, малко го поправили. Първо паднали под властта 
на иранците, а после на македонците. Римляните влезли в града 64-а г. пр. 
н.е., като наново го унищожили и опожарили. Римляните за пореден път 
опустошили града през 70 г. пр.н.е. Римският император Тит напълно из-
горил града. 
   Ӣса̄ (алейхисселя̄м) бил роден, когато израилтяните били под властта на 
римляните. По време на тези беди били унищожени копиятата на Тевра̄та. 
Написани били различни книги под името “Тевра̄т”. Към тях били добаве-
ни много чужди писания и митове. Ето защо Алла̄ху теа̄ля̄ изпратил Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м) като пророк на израилтяните [и другите хора], за да им по-
каже правилния път. Израилтяните не пожелали да повярват в него. Въп-
реки това, те знаели, че ще дойде един пророк и го очаквали, както било 
написано в Тевра̄та. Те мислели, че този Пророк (алейхиссаля̄ту весселя̄м) 
ще бъде много силен, смел, ще постигне каквото възнамери и ще ги спаси 
от римляните. Не харесали изключително благия Ӣса̄ (алейхисселя̄м). На-
рекли го “лъжепророк” и оклеветили майка му Хазрети Мерйем. Днес по 
света има около 15 милиона евреи. Сред тях няма нито един, който да 
следва истинсия Тевра̄т. Според алманаха “Британика на година”, който е 
международна статистика, е съмнително дали всички евреи вярват в една 
и съща религия, защото сред тях има много различни секти. 
 

ӢСЕВИЗМЪТ [НАЗАРЯНСКАТА РЕЛИГИЯ] 
 И ХРИСТИЯНИТЕ 

    
   Ӣса̄ (алейхисселя̄м) бил изпратен да коригира истинската религия, изо-
пачена от юдеите. Т.е., истинската религия на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) е попра-
вената юдейска религия. Той в 17-и а̄йет от 5-а глава в Евангелието на Ма-
тей се казва: “Не мислете, че съм дошъл да разруша религиите и пророци-
те. Аз дойдох не за да руша, а да допълня.” Разяснения за основите на 
християнството и днешните Евангелия са направени в частта от книгата 
ни “Кора̄н-и керӣм и днешните Тевра̄т и Евангелия” . Който желае мо-
ля да погледне там! 
   Оригиналното Евангелие, включващо знанията за ӣсевизма, който бил 
предаден от Ӣса̄ (алейхисселя̄м), бил променян многократно и множество 
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чужди писания и суеверия били добавяни. В резултат на това заповедите и 
словото на Алла̄ху теа̄ля̄ били унищожени. Евангелието загубило качест-
вото да бъде свещена книга. В турската книга “Иза̄х-ул-мера̄м фӣ Кешф-
из-Зуля̄м”  великията ислямски учен Елха̄дж Абдуллах бин Деста̄н Мус-
тафа̄ (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) [поч. през 1303 (1885) г.] обяснява каква е 
била книгата, изпратена на Ӣса̄ (алейхисселя̄м), за която се споменава в 
Кора̄н-и керӣм. В книгата се посочва както следва: “Когато евреите се 
опитали да обесят или убият Ӣса̄ (алейхисселя̄м), те взели Евангелието, 
което се намирало до него, и го изгорили или разкъсали на парчета. До то-
зи момент Евнагелието не било разпространено из света, а неговата рели-
гия не била приета от много хора. Това се дължало на факта, че Ӣса̄ (алей-
хисселя̄м) призовал към религията само два и поволина – три години. Ето 
защо няма вероятност да е било написано второ копие на Евангелието. 
Освен, че повярвалите в Ӣса̄ (алейхисселя̄м) били малобройни, а и те ос-
новно били съставени от невежи хора. Следователно, не е възможно и те 
да са имали други писмени доказателства. Други копия на Евнагелието не 
били направени, а самият Инджӣл се знаел наизуст само от Ӣса̄ (алейхис-
селя̄м). Може да има и друга вероятност: В Никейския събор от 325 г. след 
н.е., голям брой Евангелия били изгорени, наричайки ги “суеверни”, 
“грешни” и “неоснователни”. Голяма е вероятността истинското евангелие 
да било изгорено сред тях.” 
   Днес целият християнски свят признава, че много чужди части са били 
вкарани в Евангелието и че в него наред със заповедите на Алла̄ху теа̄ля̄ се 
намират и множество човешки писания. Няма съмнение, че Евангелието 
първоначално е било на иврит. По-късно то било преведено на латински и 
гръцки. При превода от иврит на гръцки били допуснати много грешки. 
Освен това, в резултат на факта, че гърците идолопоклонници се противо-
поставяли на вярата в “Един Аллах” и заради желанието им да адаптират 
Евангелието към философията на Платон, се появила идеята за Троицата, 
която е в пълно противоречие със здравия разум.  
   Според философията на Платон не е правилно да се кланя на много бо-
жества и да се прави отделен идол за всеки един от тях. Те твърдят, че 
всъщност има три бога. 
   Първият от тях е “Баща”. Той е най-великият творец и е бащата на дру-
гите. Това е първата основа на тази философия. 
   Вторият бог е видимият, който е везирът на невидимия Баща. Той е “Ло-
гос”  = свещеното слово. В началото на Евангелието на Йоан е написано, 
че християните наричат Ӣса̄ (алейхисселя̄м) “Логос”, т.е. свещено слово, и 
че го приемат за бог.  
   Третият е Вселената, видимата и известната на хората. Ето така, гърците 
и римляните поискали да оприличат християнството на тази философия. 
Въпреки, че Ӣса̄ (алейхисселя̄м) е казал: “Аз съм само един човек като 
вас”, те го приели за син на Аллах. Към тях добавили и “Рӯх-ул-кудс” 
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[Светия Дух]. Така се образувала поредица от божества – Отец, Син и 
Светия Дух. Въпреки това, думата “Баща”, използвана в Евангелието на 
иврит, означава, че Алла̄ху теа̄ля̄ е Притежателят на голяма мощ. А думата 
“син”, използвана за Ӣса̄ (алейхисселя̄м), означава, че той е любим раб на 
Алла̄ху теа̄ля̄, а не Негов син. Думата “Рӯх-ул-кудс” е пророческата сила 
на Ӣса̄ (алейхисселя̄м), която му била дадена от Алла̄ху теа̄ля̄. Този факт е 
споменат в Кора̄н-и керӣм по следния начин: В 12-и а̄йет от сӯра Тахрӣм 
се казва по смисъл: “Мерйем, дъщерята на Имра̄н, е един от примерите 
за вярващите. Тя опази целомъдрието си [от хара̄ми и лоши постъпки]. 
Вдъхнахме в нея от душата [която създадохме]. Тя потвърди словата и 
книгите на Господа си. Тя бе от подчиняващите се на Господа си.”  
   При появата на ӣсевизма не е съществувала вяра в Троицата. Гореспо-
менатият Деста̄н Мустафа̄ (рахиме-хуллах) казва: “Идеята за “Троицата” 
била измислена за пръв път от философа Платон. Юдеин на име Паулус се 
престорил за вярващ. Според едно предание, 200 години след н.е., свеще-
ник на име Сибелиус отново разпалил това фитне. До това време хората 
вярвали само в един Аллах и пророка Ӣса̄ (алейхисселя̄м). Предложението 
на Сибелиус (Сибелий) било яростно отхвърлено от много християни. Из-
бухнали кървави вражди между църквите и се проляло много кръв. В ис-
торическа книга от онова време, която била преведена на аралски от френ-
ски, този факт е написан по посочения начин. През 200 г. била предложена 
само идеята за “Отец” и “Син”. Идеята за “Светия Дух” била добавена 181 
години по-късно от религиозен съвет в Истанбул, проведен през 381 г. по 
време на византийския император Теодосий. Имало е много папи, които 
въстанали на това решение.” Папа Хонорий никога не повярвал в “Света-
та Троица” . Въпреки, че Хонорий бил отлъчен много години след негова-
та смърт, образувани били нови секти, които се противопоставили на иде-
ята за “Троицата”. Правенето на измислени снимки и статуи на Ӣса̄ (алей-
хисселя̄м), тяхното слагане в църквите, приемането на кръста за свещен 
символ и други подобни неща причинили много разногласия и дори ста-
нали причини за кървави борби. Едва 700 години след н.е. църквите прие-
ли изброените неща. 
   Те променили основата на ӣсевизма [назарянската религия]; приели па-
пата за безгрешен; дали на свещениците правото да прощават греховете; 
казали, че хората се раждат греховни; не приели последния пророк Му-
хаммед (алейхисселя̄м), въпреки че бил написан дори в Евангелието. Дори 
и днес те непрекъснато променят книгите, които наричат “Евангелия”. 
Всички тези неща предизвикали гнева на Аллаху теабя. В 171-и а̄йет от 
сӯра Ниса̄ се казва по смисъл: “О, хора на Писанието! Не прекалявайте 
в религията си! За Алла̄ху теа̄ля̄ говорете само истината! [Не му при-
писвайте недостатък и не Го клеветете, че се е сдобил със син.] Месията 
Ӣса̄ е синът на Мерйем и пророкът на Алла̄ху теа̄ля̄. Той е Негово 
създание, сътворено със заповедта “Бъди!” Той го постави в Мерйем и 
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той е душа, като другите души на Алла̄ху теа̄ля̄. Вярвайте в Аллах и в 
Неговите пророци! Не казвайте “Троица”! Добре ще е за вас да се от-
кажете от тази дума. Аллах е единственият бог! Пречист е Той да има 
рожба. Негово е всичко на небесата и земята. Той ги създаде.”  
   Използването на думата “дух” за Ӣса̄ (алейхисселя̄м) в а̄йета има различ-
ни тълкувания. Нарича се “дух”, защото Джебра̄ӣл (алейхисселя̄м) го дух-
нал в Хазрети Мерйем и тя забременяла от това. Това било наречено 
“дух”. Или под “дух” тук се има предвид “откровение от Алла̄ху теа̄ля̄”. С 
тази дума била благовестена Хазрети Мерйем и на Джебра̄ӣл (алейхиссе-
ля̄м) му било повелено да духне в нея, или на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) му било 
заповядано “Бъди!”, или това е заповедта “Бъди!” Връзката на Алла̄ху 
теа̄ля̄ и духа е такава, каквато е връзката между речта и говорещия.  
   В 79-и а̄йет на сӯра Бакара за онези, които променилите Евангелието, се 
казва по смисъл: “Горко на онези, които с ръцете си пишат книгата и 
после изричат: “ Това е словото на Аллах”, за да го продадат на малка 
цена! Горко им заради онова, което ръцете им написаха! Горко им за-
ради онова, което спечелили!”  От 1-и до 4-и а̄йет на сӯра Ихля̄с се казва 
по смисъл: “Кажи: “ Аллах е един. Той е Онзи, който не се нуждае от 
нищо и всичко се нуждае от Него. Нито е раждал и не е бил роден. 
Няма нищо, Което да прилича [равен] Нему.”  
   Следната история я предаваме от турската книга “Дия̄-ул-кулюб”  на 
Исхак ефенди (рахимехулла̄ху теа̄ля̄) от Харпут: 
  “За пръв път двама йезуитски свещеници дошли в град Кантон с цел да 
призоват китайския народ към християнството. [Йезуитите са мисионерс-
ка общност, която била основана от свещеници през 918 [1512] г.] Те по-
искали от губернатора на Кантон разрешение за проповядване на христи-
янската религия. Губернаторът не обърнал внимание, но когато йезуитите 
започнали да го дразнят, като идвали при него всеки ден, той накрая казал: 
“По това отношение съм длъжен да поискам разрешение от владетеля на 
Китай. Аз ще му предам положението.” После губернаторът съобщил този 
въпрос на владетеля, който отговорил по следния начин: “Изпратете ги 
при мен, за да знам какво искат.” При това губернаторът изпратил йезуи-
тите в Пекин, столицата на Китай. Тази новина причинила голяма тревога 
сред свещениците будисти. Дошли при владетеля и го помолили с думите: 
“Тези хора се опитват да призоват нашия народ към нова религия, носеща 
името “Християнство”. Те не признават свещената Буда. Ще заблудят хо-
рата ни. Моля ви, изгонете ги оттук!” Императорът отвърнал: “Първо нека 
разберем какво казват, след това ще решим.” Съставили съвет от видни 
държавници и духовници в страната. Императорът поканил йезуитите на 
това събрание и ги попитал: “Кажете на какво се основава религията, коя-
то искате да разпространите.” При това йезуитите отвърнали: 
  “Аллах, Създателят на небето и земята, е един, но в същото време е три. 
Единственият син на Аллах и Светият Дух са също отделни божества. То-
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зи Аллах е създал Адам и Ева, и ги сложил в Рая. Дал им всякакви блага, 
но заповядал да не ядат от плода на едно определено дърво. Някак Сатана-
та измамил Ева и те престъпили заповедта на Аллах. Изяли от плода на 
това дърво. Затова Алла̄ху теа̄ля̄ ги изкарал от Рая и изпратил на земята. 
Тук се появили техни деца и внуци. Всички те били омърсени от греха на 
техния праотец. Всички те са грешници. Това състояние продължило цели 
6000 години. Накрая Алла̄ху теа̄ля̄ ги съжалил и не намерил друг изход 
освен да изпрати собствения Си син и да го принесе в жертва като изкуп-
ление за техните грехове. Ето това е пророка Ӣса̄, Синът на Аллах, в кого-
то вярваме ние. В северната част на Арабия има град на име Йерусалим. В 
Йерусалим има място на име Галилeя, което пък място имало едно село на 
име Назарет. В това село живеело момиче на име Мерйем. Това момиче, 
въпреки че било сгодено за дърводелец на име Йӯсуф, тя все още била 
девствена. Един ден, докато била сама, дошъл Светият Дух и поставил в 
нея Сина на Аллах. Т.е. тя забременяла, въпреки че била девствена. След 
това ѝ се родил син в един обор [когато отивала към Витлеем заедно с го-
деника си]. Те поставили сина на Аллах в яслите на обора. Монасите на 
изток научили за неговото раждане, когато изведнъж се появила нова 
звезда на небето, излезли да го търсят с подаръци и накрая го намерили в 
този обор. Направили поклон за него доземи. Синът на Аллах, наречен 
Ӣса̄, наставлявал хората до 33 годишна възраст. Много малко хора повяр-
вали в него, въпреки че казвал: “Аз съм синът на Аллах. Повярвайте ми! 
Дойдох да ви спася!” и показал многобройни чудеса, като възкресил мърт-
вите; изцелил слепците; накарал куците да проходят; излекувал болните 
от проказа; успокоил бурите в морето; нахранил десет хиляди души с две 
риби; превърнал водата във вино; накарал смоковницата да изсъхне, като я 
посочил с пръст, защото не родила плод през зимата и още много други 
чудеса. В крайна сметка коварните евреи го предали на римляните и ста-
нали причина за разпъването му на кръст. Въпреки това, три дни след като 
умрял на кръста, Христос възкръснал и се показал пред вярващите. После 
се качил на небето и седнал от дясната страна на своя Отец, Който оставил 
всички земни дела в негови ръце. Ето това е основата на религията, към 
която искаме да призоваваме хората. Тези, които вярват в нея, ще отидат в 
Рая, а тези, които не вярват, ще отидат в Ада.” 
   Китайският император изслушал тези слова и казал: “Аз ще ви задам ня-
колко въпроса. Отговорете на тях!” Тогава той започнал да пита: “Първият 
ми въпрос е следният: “Вие хем казвате, че Аллах е един, хем казвате, че е 
три. Това е толкова безсмислено, колкото да се каже, че две по две прави 
пет. Обяснете ми това!” Те казали: “Той е тайна на Аллах. Човешкият мо-
зък не може да го разбере.” 
   После фагфурът (владетелят) казал: “Вторият ми въпрос е следният: 
“Всемогъщият Аллах, който създал земята, небето и всички светове, как 
би могъл заради греха на един Негов раб да счита за греховни всички не-
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гови наследници, при условие, че те си нямат на понятие от това? Как не 
може да намери друг изход освен да пожертва собствения си Син, за да ги 
опрости? Това достойно ли е за Неговото величие? Какво ще кажете за то-
ва?” Свещениците не успели да отговорят на този въпрос, а казали само: 
“И това е тайна на Аллах.” 
   Фагфурът казал: “И третият ми въпрос е: “Ӣса̄ поискал от смоковницата 
плод, въпреки че не бил сезонът за това. Когато дървото не е дало плод, 
той го сторил да изсъхне. Не е възможно за едно дърво да роди преждев-
ременно. Въпреки това, няма ли да е жестока постъпка за Ӣса̄ да му се 
ядоса и да го накара да изсъхне. Може ли един пророк да бъде угнетител.” 
Свещениците не успели да отговорят, а вместо това казали: “Това са ду-
ховни неща. Те са тайните на Аллах. Човешкият ум не може да ги 
разбере.” При това китайският император отвърнал: “Аз ви давам позво-
ление. Идете и проповядвайте религията си, в която част на Китай 
искате.” Когато те си отишли, фагфурът се обърнал към присъстващите в 
събранието и казал: “Аз не предполагам, че в Китай има толкова глупав 
човек, който да повярва в тези абсурди. Ето защо, не намерих нищо лошо 
в даване на позволение за тези мъже да проповядват въпросните суеверия. 
Аз съм сигурен, че след като изслушат тези хора, нашите сънародници ще 
видят какви глупави народи има из света, в какви простотии вярват, и така 
ще оценят по-добре собствената си религия.” 
   Словата на фагфура са толкова верни, че въпреки изминалите 2000 го-
дини и въпреки големите усилия на християнските мисионери, те не успе-
ли да християнизират китайците. Книгата ни “Не можа да отговори”  съ-
държа още много други въпроси, на които свещениците не могат да отго-
ворят. Моля прочетете и тази книга. 
   От книгите, които имаме на различни езици, се разбира, че Хазрети 
Мерйем (Мария), майката на Ӣса̄ (алейхисселя̄м), живеела сама в една от 
стаите на Бейт-ул-мукаддес. Никой не влизал там с изключение на Зекерия̄ 
(алейхисселя̄м). Джебра̄ӣл (алейхисселя̄м) казал на Хазрети Мерйем, че тя 
ще роди син, въпреки че е девица, и че това дете ще бъде пророк. В едно 
от преданията в книгата “Мир’ а̄т-и Кя̄ина̄т”  се казва: “Докато Хазрети 
Мерйем вземала гусюл абдест (къпела се) в дома на леля ѝ, която била 
жената на Зекерия̄ (алейхисселя̄м), Джебра̄ӣл (алейхисселя̄м) [Гавраил] се 
появил в човешки образ и духнал върху нея. В резултат на това тя забре-
меняла. После отишла в “Бейт-ул-ляхм” заедно с Йӯсуф (Йосиф) Неджа̄р, 
сина на чичо ѝ. Ӣса̄ (алейхисселя̄м) [Исус] се родил тук. След това тримата 
отишли в Египет и останали там дванадесет години. В крайна сметка дош-
ли в Назарет (На̄сира) и останали да живеят там. Когато Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м) достигнал тридесет годишна възраст, той станал пророк. 
Поради тази причина, човек, който вярва в Ӣса̄ (алейхисселя̄м), се нарича 
“насра̄нӣ”  (назарянин), а всички вярващи “наса̄ра̄”  (назаряни). Според 
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Евангелието, когато Ӣса̄ (алейхисселя̄м) се родил, една нова и ярка звезда 
изгряла на небето.” 
   Според някои философи и комунисти всичко това е легенда и човек на 
име Ӣса̄ не е съществувал. Ернест Ренан, професор в Парижкия универси-
тет, казва, че Мерйем и Йӯсуф се оженили и че Ӣса̄ (алейхисселя̄м) се ро-
дил по нормален начин. Казал, че той дори е имал братя. Това твърдение 
на Ренан станало причина папата да го отлъчи, но неговите идеи били не-
забавно приети от атеистите.  
   Кора̄н-и керӣм по ясен начин разкрива, че Ӣса̄ (алейхисселя̄м) бил роден 
от девицата Мерйем. Както споменахме по-горе, Алла̄ху теа̄ля̄ го дарил от 
Рӯх-ул-кудс. Този факт освен това е разкрит в 87-и и 253-и а̄йет от сӯра 
Бакара. В тези знамения се казва по смисъл: “Дадохме на Ӣса̄, синът на 
Мерйем, ясни чудеса. Подкрепихме го с Рӯх-ул-кудс.”  [В това знамение 
се казва, че са дадени ясни чудеса. Също така, ясно е разкрито в 48-о зна-
мение на сӯра Āл-и Имра̄н, в 46-о и 110-о знамение на сӯра Ма̄иде, и в 27-
о знамение на сӯра Хадӣд, че на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) му била дадена книга 
на име Инджӣл (Евангелие).] За раждането на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) от деви-
цата Мария се дава информация в 45-о и в следващите знамения от сӯра 
Āл-и Имра̄н, меа̄л: “Меля̄икетата (ангелите) рекоха: “ О, Мерйем, Аллах 
те благосвестява със син, който се създава веднага със словото 
“Бъди”; чието име е Месията Ӣса̄, синът на Мерйем; който е с чест в 
земния и отвъдния живот; и който е от приближените раби на Алла̄ху 
теа̄ля̄; и който говори на хората и на люлка, и като възмажее; и който 
е от праведните.” Рече тя: “ Господи мой! Как ще имам син, като не ме 
е докосвал мъж?” Меля̄икето рече: “ Ето така Алла̄ху теа̄ля̄ създава 
каквото пожелае. Когато Той пожелае съществуването на нещо, казва 
му “Бъди!” и то става веднага.”  
   Ӣса̄ (алейхисселя̄м) проговорил, когато бил още на люлка. Още като дете 
притежавал изумителен интелект. Отговарял възхитително на задаваните 
му въпроси. Това състояние подсказвало, че той ще бъде изключителен 
човек. Започнал да дава наставления в Ерусалим. По време на пророчест-
вото му, продължило три години, той проявил множество чудеса, както е 
написано и в Кора̄н-и керӣм. Съживил мъртъвците. Излекувал болните от 
проказа и слепците. Ӣса̄ (алейхисселя̄м) бил пророк, който нямал къща. 
Той постоянно вървял. Прекарвал нощта там, където го свари залеза, и ця-
ла нощ се молил. Бил много милосърден, състрадателен, благ и скромен. 
Срамувал се от чудесата, които показвал и ведната бягал оттам, за да поп-
речи на хората да му благодарят. Дори не отговарял на грубите думи на 
апостолите (повярвалите в него) [от рода на “Защо не спираш бурята? Ще 
се погубим. Нима не ти пука, че умираме?”, което изрекли при силната 
буря, която се появила по време на пътуване с кораб], замълчавал и ведна-
га прощавал. Веднъж Петър от апостолите изрязъл ухото на градинаря, 
защото му бил наговорил лоши слова. Ӣса̄ (алейхисселя̄м) усетил дълбоко 
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съжаление към градинаря и не се поколебал да помоли Алла̄ху теа̄ля̄, за да 
се възстанови ухото. Страдал заедно с него. 
   Заповедите и забраните в Евангелието били твърде малобройни. Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м) не казвал, че е донесъл нова религия, а заявявал: “Аз не се 
опитвам да основа нова религия. Изпратен съм, за да възстановя истинска-
та религия с вяра в един Аллах, която е донесена от пророците (алейхи-
муссалева̄ту веттеслӣма̄т) на Бенӣ Исра̄ӣл и която религия започна да се 
изопачава.” Следователно, не е правилно да се приема ӣсевизма за нова 
религия. Това е същата религия на Ибра̄хӣм (алейхисселя̄м) и Мӯса̄ (алей-
хисселя̄м). Ӣса̄ (алейхисселя̄м) не записал своите наставления, а и истинс-
кото Евангелие, изпратено от Алла̄ху теа̄ля̄, не оцеляло. Светата Библия 
в ръцете на днешните християни се състои от Стар Завет, включващ час-
ти от Тевра̄та, и Нов Завет, съставен от Евангелията с имена Матей, Мар-
ко, Лука и Йоан, които били написани по-късно, както и от книгите и пис-
мата от учениците, които били наречени апостоли. Книгите на четиримата 
(Евангелиятата) си противоречат. За едни и същи събития пишат различни 
неща. [Вижте частта “Кора̄н-и керӣм и днешните Тора и Евангелия” .] 
Евангелия, които били написани от другите апостоли, били събрани и из-
горени. Това събитие се състояло по време на религиозните събори и си-
ноди, проведени в Истанбул през 381 г., както и състоялите се по-рано 
през 325 и 364 г. [по време на управлението на Константин и Теодосий]. 
Фактът за идването на Мухаммед (алейхисселя̄м) бил подробно разкрит в 
Евангелието на Варнава, но и то изчезнало също като другите. Известно е 
че освен Йоан нито един от писателите на тези Евангелия не е виждал Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м). Както е написано в книгата на Исхак Ефенди (рахиме-
хулла̄ху теа̄ля̄), първото Евангелие било написано през 65 г., второто през 
60 г., третото през 55-60 г., а четвъртото през 98 г. след Христа. В Еванге-
лието на Йоан [който е синът на лелята по майчина линия на Ӣса̄ (алейхис-
селя̄м)] пише: “Аллах толкова заобича хората, че изпрати на тях собстве-
ния Си син.” Тук обаче без съмнение под “собствен син” се разбира “най-
любимия раб”. Въпреки това, изявления от този род липсват в другите 
Евангелия. В тези книги Ӣса̄ (алейхисселя̄м) се обръща към Алла̄ху теа̄ля̄ с 
думата “Отец”, като веднага се разбира, че с тази дума иска да се каже 
“Свещено, уважаемо същество”. Фактът, че част от Евангелията са напи-
сани най-малко 70 години след Христа, става ясен от 50-и и следващите 
а̄йети в 27-а глава от Евангелието на Матей, където пише: “Когато Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м) почина, завесата на храма се раздра на две от горе до долу. 
Земята се разтресе, скалите се разпукаха. Гробовете се разтвориха и телата 
на светиите бяха възкресени и влизайки в свещения град [Ерусалим], те се 
явиха на мнозина.” Това описание на бедствие е взето дословно от книга 
на евреин, който изстрадал много, когато Йерусалим бил разрушен и опо-
жарен от римския императо Тит през 70-а година. 
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   Нортън Андрюс [1786-1853], един от американските тълкуватели на 
Евангелието, казва: “Тази история е фалшива. Една от най-важните дока-
зателства за това е, че тя била една от лъжите за чудните истории за Мес-
джид-и Акса̄, измислени от юдеите, които били съсипани след опустоша-
ването на Йерусалим. След известно време обаче, някой написал тази ис-
тория в един край на Евангелието на Матей, мислейки, че тя е по-
подходяща за времето, когато Ӣса̄ (алейхисселя̄м) бил разпънат на кръст. 
След време друг писар добавил тази част в Евангелието на Матей, докато 
преписвал. После този текст попаднал в ръцете на преводач като тях, кой-
то го превел дословно.” Матей не странял да запише това събитие в книга-
та си сякаш то се е случило в негово време и той бил свидетел. В действи-
телност обаче, има спор дали Евангелието на Матей е написано от него. 
Някои европейски историци казват, че има два отделни начина на изразя-
ване в Евангелието на Матей, което означава, че то било написано от два-
ма различни хора. Днес дори и сегашните християнски теолози признават, 
че съвременните Евангелия, които християнският свят притежава, не мо-
гат да се приемат като словото на Алла̄ху теа̄ля̄. Както казахме по-горе, в 
днешните Евангелия има части, които са слово на Аллах. За един мюсюл-
манин най-правилната постъпка е да приема онези части от Евангелието, 
които са в съгласие с Кора̄н-и керӣм и да отхвърли нещата, които са в про-
тиворечие с Кора̄н-и керӣм [тъй като те са добавени от хората]. А тези 
знания, които не са нито приети, нито отхвърлени от Кора̄н-и керӣм, да ги 
проучи добре и след като разбере, че съответстват на ислямската вяра, да 
ги приеме. 
   Ӣса̄ (алейхисселя̄м) бил изпратен, за да коригира истинската религия, 
изопачена от юдеите, но те не го харесали, нарекли го “лъжепророк” и се 
оплакали от него на римланите с думите: “Той иска да стане царя на Изра-
ел. Провокира народа срещу римляните. Смята се за синът на Аллах, за-
щото се обръща към Аллах с думата “Отец”.” Според християнската вяра, 
Пилат, еврейският управител на римляните в Ерусалим, след като заловил 
Ӣса̄ (алейхисселя̄м), го изпратил при Ирод. Ирод много се зарадвал, защо-
то искал много да се запознае с Ӣса̄ (алейхисселя̄м) и да види неговите чу-
деса. Ӣса̄ (алейхисселя̄м) не отговорил на въпросите на Ирод, при което 
Ирод го върнал при Пилат. [Лука – 23-а глава]. Подтикнат от гледачите и 
юдеите, Пилат го предал на юдеите, за да го разпънат на кръст. [Еванге-
лия]. Християните вярват, че Ӣса̄ (алейхисселя̄м) бил разпънат на кръст и 
умрял, но после възкръснал и се въздигнал на небето. Мюсюлманите от 
друга страна, вярват, че Ӣса̄ (алейхисселя̄м) не бил разпънат на кръст, а 
вместо това директно бил въздигнат на небето. Лицето, разпънато на 
кръста вместо него, било Юда [един от неговите апостоли], който в замяна 
на малко пари информирал местните власти къде могат да намерят Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м). Това е разкрито в Кора̄н-и керӣм. Меа̄лят [смисълът, даден 
от учените по тефсӣр] на 156-и до 158-и а̄йет на сӯра Ниса̄ е следният: 
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“Поради това, че юдеите отрекоха Ӣса̄ и изрекоха за Мерйем голяма клеве-
та, и казваха: “Ние убихме пророка на Аллах Ӣса̄, сина на Мерйем”, 
ние ги прокълнахме. Въпреки това, те не убиха Ӣса̄ и не го разпънаха 
на кръста, а само им бе оприличен [Юда беше преобразен като Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м) и разпънат на кръст]. И те изпаднаха в разногласие за 
това, съмняват се. По това отношение те нямат никакво знание. Те 
следват само едно сухо предположение. Със сигурност те не убиха Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м). Аллах го възнесе при Себе си. Аллах е азӣз, Той е при-
тежател на мъдрост в Своите решения.”   
   След възнесението на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) назарянската религия започна-
ла бавно да се разпространява из света. В началото римляните и гърците, 
които били идолопоклонници, се отнесли с голяма вражда към тази нова 
религия. Ӣсевиите били арестувани и избивани. В цирковете ги хвърляли 
пред диви животни, за да бъдат изядени. Но истинската религия продъл-
жавала да се опознава и обича от хората. Жалко е, че истинското Еванге-
лие изчезнало с течение на времето. Безсмисленото твърдение на лицеме-
ра Павел “Разпъването на Ӣса̄ е мъдрост, справедливост и спасение, защо-
то Аллах пожертва собствения Си син, за да опрости греховете на хората” 
се превърнало в основа на християнското вероубеждение. Въпреки че Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м) никога не казал, че хората се раждат греховни, днешното 
християнство може да се опише по следния начин: 
  1 - Хората идват на този свят (раждат се) като грешници, защото Āдем 
(алейхисселя̄м), първият човек, не се подчинил на Аллах и затова бил из-
гонен от Рая. 
  2 - Всички хора, дошли след Āдем (алейхисселя̄м), носят този грях.  
  3 - Ӣса̄ (алейхисселя̄м) е синът на Алла̄ху теа̄ля̄, изпратен на света да ги 
спаси от този грях.  
  4 - Алла̄ху теа̄ля̄ оставил собствения Си син да бъде разпънат на кръст, за 
да опрости греховете на хората.  
  5 - Този свят е място за страдание. Насладите и удоволствията са забра-
нени в него. Хората са създадени, за да страдат и извършват поклонения. 
  6 - Хората не могат пряко да се покланят на Алла̄ху теа̄ля̄. Не могат да 
искат нищо от него. Само свещениците могат да се помолят на Алла̄ху 
теа̄ля̄ вместо тях и само те могат да опростят греховете.  
  7 - Начело на християните стои папата. Той е безгрешен и каквото и да 
направи винаги ще бъде сполучливо. 
  8 - Душата и тялото на човек са различни. Само свещениците пречистват 
човешката душа, но тялото е една грозота, която винаги остава греховна. 
   Заради тези неприемливи от разума и логиката твърдения, назарянската 
религия, донесена от Ӣса̄ (алейхисселя̄м) с цел да се коригира юдейската 
религия, се превърнала във фалшивата религия християнство. Били поло-
жени много усилия, за да се върне християнството към истинската наза-
рянска религия. Воден от тази цел, свещеник на име Лутер основал про-
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тестантството и казвайки, че ще коригира някои неща, той съвсем изопа-
чил тази божествена религия.  
   Така ислямската религия се появила с цел да коригира всички тези 
грешки, направени след Ӣса̄ (алейхисселя̄м), и да върне в божествената 
форма религията с вяра в един Аллах, която постоянно се развалила с те-
чение на времето. Всъщност във всички свещени книги Алла̄ху теа̄ля̄ съ-
общава, че “ще дойде един последен Пророк (алейхиссаля̄ту весселя̄м)” и 
той ще насочи цялото човечество към най-правилния път, пътя на напътс-
твието. Това знание може да се види както в Тевра̄та, така и в Евангелието, 
въпреки всички промени. В 12-и и 13-и а̄йет на 16-а глава в Евангелието 
на Йоан се казва: “Имам още много неща да ви кажа, но вие все още не 
можете да го понесете. Но когато дойте той, ще ви упъти към всяка исти-
на.” Тук се съобщава за идването на Мухаммед (саллялла̄ху алейхи ве сел-
лем). В 72-а, 96-а, 136-а и 163-а глава на Евангелието на Варнава ясно пи-
ше, че Ӣса̄ (алейхисселя̄м) е казал на апостолите си, че “ще дойде един 
последен пророк; че името му ще бъде Ахмед; че ще коригира Евангелие-
то, изопачено до неговото идване; че ще донесе нова книга и че не той е 
разпънат на кръста, а Юда, който го предал.” Този факт се потвърждава и в 
сӯра Саф в Кора̄н-и керӣм. Смисълът на 6-о знамение на сӯра Саф е след-
ният: “Ӣса̄ (алейхисселя̄м), синът на Мерйем, рече: “О, синове на Ис-
ра̄ӣл! Аз съм пророкът на Алла̄ху теа̄ля̄, изпратен при вас, за да пот-
върдя Тевра̄та, дошъл преди мен, и да благовестя за Пророк (алейхис-
саля̄ту весселя̄м), който ще дойде след мен и чието име е Ахмед [което 
има същото значение с Мухаммед].” Но когато този Пророк [Мухаммед 
(алейхисселя̄м)] дойде при тях, те рекоха: “ Това е явна магия.”  
 

ИСЛЯМ 
 

   Великият пророк, когото Алла̄ху теа̄ля̄ избрал, за да разпространява но-
вата релития, благовестена от Ӣса̄ (алейхисселя̄м), е Мухаммед (алейхис-
саля̄ту весселя̄м). Разделите, озаглавени “Ислям и християнство”  и “Ко-
ра̄н-и керӣм и днешните Тевра̄т и Евангелия” , съдържат информация 
за това как израснал Мухаммед (алейхисселя̄м); как получил първата бо-
жествена заповед; как започнал да разпространява ислямската религия и 
др. В тази част ще добавим неща, които липсват в споменатите две.  
   Ислямът е истинската религия, изпратена от Алла̄ху теа̄ля̄ и която рели-
гия Мухаммед (саллялла̄ху алейхи ве селлем) започнал да разпространява 
43 години след раждането си през 571 година. Тя е пречистената форма на 
християнската и юдейската религия. Тя е онази тяхна форма, от която са 
изкарани грешните неща; сдобила e напълно божествена и логична форма; 
и пречистена от частите, добавени от хората и противоречащи на здравия 
разум. Името на тази религия е “Ислям” . Както казваме от началото на 
тази книга, ислямската религия, съществувала от Āдем (алейхисселя̄м). 
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След Мӯса̄ и Ӣса̄ (алейхимесселя̄м) тя достигнала най-съвършената си 
форма по време на Мухаммед (алейхисселя̄м). Основата на всички 
религии, предавани от всички пророци от Āдем (алейхисселя̄м) до Мухам-
мед (алейхисселя̄м), е (Тевхӣда), т.е., вярата в Аллах, Който е един. Ако се 
проучи живота на другите пророци и предаваните от тях религии, за които 
има знания в християнските книги, ще се види, че те първоначално се ос-
новавали на тевхӣда (единобожие). Това е доказателство за думите ни 
“Идеята за Троицата е вмъкната в религията на Ӣса̄ (алейхисселя̄м) от 
юдеите и римляните”. 
   Книгата на ислямската религия е Кора̄н-и керӣм, който е истинското 
слово на Алла̄ху теа̄ля̄. Докато другите свещени книги били променени и в 
тях били вкарани допълнителни части от хората, Кора̄н-и керӣм останал 
чист от самото му разкриване до днес. Дори една негова дума не била 
променена. Знанията за вярата, донесени от ислямската религия, са същи-
те като тези в религиите на другите пророци. Т.е., основават се на тевхӣда 
– вярата в Алла̄ху теа̄ля̄, Който е един. От друга страна, митове и нелогич-
ни писания били вкарани в тези религии, и повечето от техните последо-
ватели станали мушрици (съдружаващи). 
   Днес целият свят говори за ислямската религия с признателност. През 
Средновековието обаче християнските теолози сляпо атакували исляма, 
наричайки го “Религия, основана от дявола”, без дори да имат никакви 
знания, и както споменахме по-горе, папите, които заемали най-високите 
постове в християнската религия, организирали кръстоносни походи с цел 
да унищожат мюсюлманите. Едва след 18-и век европейските историци 
започнали да изучават ислямската религия и да превеждат Кора̄н-и керӣм 
на собствените си езици. Независимо от факта, че някои тези преводи би-
ли направени от фанатизирани християни и не съответстват на оригинала, 
сред тях има и правилни преводи, направени от безпристранстни истори-
ци. От друга страна се намират и тефсӣри, които били подготвени от мю-
сюлмани. Хората, които чели правилните преводи и тефсӣри, и разбрали 
исляма поне малко, останали възхитени. Сред тях има и знаменити лич-
ности, като Гьоте, Карлайл, Ламартин, Тагор и други. Те не страняли да 
изразят това свое възхищение. Подробни обяснения на тази тема ще наме-
рите в частта “Ислям и християнство”  от нашата книга. Сега ще ви пре-
дадем някои от статиите, написани от различни държавници, които дошли 
в Турция след 1266 [1850] г., и в които се говори за ислямската религия и 
Пророка ни Мухаммед (алейхиселя̄м). 
   В глава, озаглавена “Ислямската религия” , която била поместена в 
книгата на име “Turkey in Europe  = Турция в Европа” – издадена през 
през 1900 г. – сър Чарлз, първият секретар на Английското посолство в 
Истанбул между 1311-1316 [1898] г., казва: “Този свят не е имота на Ӣса̄ 
(алейхисселя̄м). Ако християнството беше зависимо от някоя държава или 
организация, тази религия щеше да изчезне. В исляма положението е точ-
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но обратното. Мухаммед (алейхисселя̄м) бил не само човек на религията, а 
бил и много велик лидер. Бил уважаван от посетителите си по начин, по-
боден на уважението към папата и кесаря. Той винаги бил много внимате-
лен държавник, и въпреки извършените от него невероятни неща и всички 
чудеса, той казал, че е един скромен човек. В личния си живот не допус-
нал нито една грешка.” 
   В друга част от същата книга той казва: “Ако вземем под внимание на-
чина на живот на хората във времето на Ӣса̄ (алейхисселя̄м), техните греш-
ки и грехове, учудващо е защо тези неща не били забранени в Евангелие-
то. Евангелието само препоръчва тези неща да не се вършат, но не казва 
какво ще се случи с хората, които ги извършили. За разлика от това, Ко-
ра̄н-и керӣм ясно показва как ще бъдат наказани вършещите грехове, като 
например кланящите се на идоли или на погребващите живи новородените 
момичета. По този начин, той извършил неоценимо добро на хората, като 
изкоренил от Арабия фалшивото идолопоклонничество и традициите, ко-
ито били установени там в онези времена.” 
   Сър Елиът добавя: “Едно от най-красивите неща в исляма е, че той не 
прави никаква дискриминация между гражданите и чужденците. В него 
няма посредник между Алла̄ху теа̄ля̄ и раба. Посредниците, като свеще-
ниците в християнството, са премахнати от исляма. 
   Ценността, която ислямът дава на човек, е много голяма. Например, тур-
ските войници, които са най-красивите примери за мюсюлмани, са изклю-
чително послушни. Те имат частна инициатива [да работиш сам, без да си 
подпомогнат от никого]. В другите народи почти няма такива войници. 
Дисциплината на турските войници, тяхното послушание към ръководи-
телите и смелост, произлизат от факта, че те са мюсюлмани. На тези кра-
сиви нрави ги учи ислямът. Освен това, ислямът, който основава “единст-
во на имота” сред хората с помощта на зекята, се опитва да заличи разли-
ката между богатите и бедните, което причинява множество трагедии. Та-
зи великолепна религия е достатъчно ясна, че да се разбира от всички. 
Всеки, който изучава безпристрастно и подробно живота на Мухаммед 
(алейхисселя̄м), започва да изпитва голяма любов и уважение към него.” 
   Сега нека разгледаме книгата на друг човек. В книгата “La Turquie Ac-
tuelle = Днешна Турция”, публикувана в Париж през 1267 [1851] г., френ-
ският държавник Хенри А. Убиджин с италиански произход, роден в град 
Турен, Франция, след като години наред е живял в Турция, казва следните 
неща за исляма: 
  “Ислямската религия повелява на хората милосърдие и разум. Горките 
хора, изгонени от Европа, защото били наречени “неверници”, станали 
гости на султана и живели в свобода и сигурност в турския мюсюлмански 
свят. Неща, от които те били лишени в собствените държави. Всички пос-
ледователи на различните религии видели същата справедливост и съст-
радание. Европейците, които казват, че турците и мюсюлманите са варва-
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ри, взеха уроци по гостоприемство и хуманизъм от тях. Един автор, който 
живял през шестнадесети век, казва: “Странно, но аз посетих ислямските 
страни. Не видях нито груба сила, нито убийство в градовете на мюсюл-
маните, които наричаме варвари. Оказваха уважение към правата на все-
ки. Помагаха на бедните. Големите или малките, юдеите или мюсюлмани-
те, а дори и атеистите, намираха същата справедливост и милост.” Аз съ-
що съм съгласен с него.” 
   Убиджин в друга част на същата книга казва следните неща: 
  “В частта от Истанбул, която се нарича “Истанбул”, живеят мюсюлмани. 
Там за една година се случват само едно или две събития, изискващи по-
лицейска намеса. За разлика от това, в частта “Пера” [Бейоглу], населява-
на от християни, ежедневно се случват стотици кражби, измами и убийст-
ва. Тук хората мамят един друг и се убиват. Тази местност се превръща в 
блато, подобно на големите европейски градове. Докато стотиците хиляди 
мюсюлмани в частта “Истанбул” живеят в мир и спокойствие, около 
30 000 християни в Пера стават пример за света по отношение на безчес-
тие и безнравие. Италианците имислили песен за Пера на име “Perd, dei 
sulirati il nido =  Пера, свърталище за скитници”. Тамошните хора започ-
нали постоянно да я пеят.”  
   Тук искаме да споделим с вас какво казал един неверник за Пророка ни 
(саллялла̄ху алейхи ве селлем). В книгата “Мухаммед” , която наскоро бе-
ше публикувана и преведена на 25 езика, авторът променя значенията на 
много а̄йети от Кора̄н-и керӣм според своите собствени мисли. Писателят 
на тази книга, неверника Максим Родинсън, който е марксист и комунист 
от еврейски произход, не признава нито една религия и всички пророци 
(алейхимуссалева̄ту веттеслӣма̄т) ги приема за епилептици, които си ха-
люционират. Въпреки това, във въпросната книга той останал принуден да 
каже следните неща за Пророка ни (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем): 
“Всъщност знаем много малко за тази личност, чиито мисли и дела раз-
търсили света. Но е възможно да се види, че Мухаммед (саллялла̄ху теа̄ля̄ 
алейхи ве селлем) свети с лична светлина, която не се среща у никой друг. 
Ето това е светлината, която кара да засияят хората, които се събрали око-
ло него. Ние сме длъжни да приезнаем това. Самият аз се опитах да опиша 
в моята книга тази светлина, доколкото мога да я видя.” 
   Както се вижда, вече дори и европейските писатели признават съвър-
шенството на ислямската религия, хвалят Пророка ни (саллялла̄ху теа̄ля̄ 
алейхи ве селлем) и приемат Кора̄н-и керӣм като съвършена книга. Но те 
самите смямат, че тази книга не е пратена от Алла̄ху теа̄ля̄. Вярват, че тя е 
написана от Пророка ни (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем), т.е. че тя не е 
вахий (откровение) от Алла̄ху теа̄ля̄, а е резултат от неговата мисловна си-
ла и че Мухаммед (алейхисселя̄м), който бил крайно честен човек, наисти-
на повярвал, че тези неща са изпратени от Алла̄ху теа̄ля̄. Някои от тези ис-
торици твърдят, че Мухаммед (алейхисселя̄м) бил грамотен и придобил 
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религиозни знания от някои свещеници [или равини]. Родинсън, комунис-
та когото споменахме по-горе, се опитва да докаже, че думата “уммӣ” 
(неграмотен), която ясно е разкрита в Кора̄н-и керӣм и се използва от мю-
сюлманите, не означава “човек, който не е учил да чете и пише”, а има 
съвсем друг смисъл. Твърди, че Пророкът ни (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве 
селлем) е учил знание от монаха Бахӣра.  
   Бахӣра бил християнски монах. В някои източници се споменава, че ис-
тинското му име било Георгиус или Сергиус. На арамейски език името 
Бахӣра [или Бехӣра] означава “изтъкнат” и вероятно е бил псевдонима на 
този монах.  
   Един ден, когато Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем) бил на два-
надесет години, видял Ебӯ Та̄либ да се готви за търговско пътешествие. 
Когато Пророкът ни (алейхиссаля̄ту весселя̄м) разбрал, че Ебӯ Та̄либ не 
иска да го вземе и него, му казал: “На кого ме оставяш в този град и оти-
ваш? Нямам нито баща, нито някой, който да ме съжалява!” Тези слова 
оказали дълбоко влияние върху Ебӯ Та̄либ, който решил да го вземе със 
себе си. След дълго пътешествие търговският керван отседнал известно 
време до християнски манастир в Бусра̄. Там оставал един монах на име 
Бахӣра. Този монах, притежаващ много знания, първо бил еврейски учен в 
религията. Имал една книга, която достигнала до него, предавайки се от 
ръка на ръка. Той отговарял на въпросите, гледайки оттам. Бахӣра изобщо 
не се интересувал от кервана на Курайш, макар че в предишните години 
той преминавал многократно оттук. Всяка сутрин се качвал на покрива на 
манастира и гледал към посоката, от която идвали керваните. С нетърпе-
ние очаквал нещо. Този път обаче монах Бахӣра изпаднал в странно със-
тояние, стреснал се и изскочил от своето място. Защото, когато отдалеч 
забелязъл курайшския керван, той видял и едно облаче над тях, който ги 
следва. Този облак правил сянка на Пророка ни (саллялла̄ху алейхи ве сел-
лем). След като керванът спрял за почивка, Бахӣра видял също как клони-
те на дървото, под което е седнал Пророкът ни (алейхиссаля̄ту весселя̄м), 
се навели над него. Монахът съвсем се развълнувал. Веднага заповядал да 
сложат трапезите. После изпратил вест и поканил всеки от курайшитския 
керван за ядене. Те приели поканата и оставяйки Пророка ни (саллялла̄ху 
алейхи ве селлем) да пази техните стоки, отишли при монаха. Бахӣра пог-
леднал внимателно онези, които дошли при него и попитал: “О, народе на 
Курайш, има ли някой сред вас, който да не е дошъл за ядене?” Те му ка-
зали: “Да, има едно дете.” Защото облакът все още стоял там (над детето), 
въпреки че курайшити дошли. Когато видял това, монахът разбрал, че до 
кервана останал някой. Бахӣра настоял да дойде и той. Веднага, когато и 
Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем) дошъл, Бахӣра започнал да го 
гледа внимателно, след което попитал Ебӯ Та̄либ: “Това дете от твоето по-
томство ли е?” Ебӯ Та̄либ отвърнал: “Той е моят син.” Бахӣра казал: “В 
книгите пише, че бащата на това дете няма да е живо. Той не е твое дете.” 
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Този път Ебӯ Та̄либ отвърнал: “Той е син на брат ми.” Когато Бахӣра по-
питал: “Какво стана с баща му”, Ебӯ Та̄либ казал: “Баща му почина, преди 
той (синът му) да се роди.” Когато Бахӣра казал: “Правилно каза, какво 
стана с майка му?”, Ебӯ Та̄либ рекъл: “И тя почина.” При това Бахӣра от-
върнал: “Правилно каза”, обърнал се към Пророка ни (алейхиссаля̄ту вес-
селя̄м) и му казал: “Закълни се в името на идолите.” Любимият ни Пророк 
(саллялла̄ху алейхи ве селлем) рекъл: “Не искай от мен да се закълна в име-
то на идолите. На този свят за мен няма по-големи врагове от тях. Аз ги 
мразя.” Бахӣра този път казал: “Ще се закълнеш ли в името на Алла̄ху 
теа̄ля̄?” Той попитал още много неща и получил техните отговори, които 
съответствали напълно на книгите, четени от него преди това. След това, 
гледайки в благословените очи на любимия ни Пророк (саллялла̄ху алейхи 
ве селлем), той попитал Ебӯ Та̄либ: “Тази червенина в благословените му 
очи постоянно ли я има?” Ебӯ Та̄либ отвърнал: “Да, не сме виждали да е 
изчезвала.” Когато Бахӣра видял, че и този признак съвпада, поискал да 
види пророческия белег, за да успокои сърцето си. Въпреки това, заради 
благоприличието си Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем) не поже-
лал да покаже благословения си гръб. Но когато Ебӯ Та̄либ рекъл: “О, 
светлина на очите ми! Изпълни и това негово желание.”, той отворил бла-
гословения си гръб. Бахӣра с голямо удоволствие видял пророческия бе-
лег с цялата му красота. Целунал го с вълнение и сълзи потекли от очите 
му. После казал: “Аз засвидетелствам, че ти си Пророкът на Алла̄ху 
теа̄ля̄.” После, повишавайки тон, рекъл: “Ето го Султанът на световете. 
Ето го Пророкът на Господа на световете. Ето го великият Пророк, когото 
Алла̄ху теа̄ля̄ изпратил като милост за световете.” Курайшите, които били 
там, се учудили и казали: “Колко ценен е бил Мухаммед (алейхисселя̄м) за 
този монах.” После Бахӣра се обърнал към Ебӯ Та̄либ и рекъл: “Този е 
последният и най-честитият сред пророците. Неговата религия ще се разп-
ространи из цял свят и ще отмени всички стари религии. Това дете не го 
завеждай до Шам, защото синовете на Исра̄ӣл (юдеите) са негови врагове. 
Страхувам се, че ще навредят на благословеното му тяло. Има много клет-
ви и обещания по това отношение.” Когато Ебӯ Та̄либ попитал: “Каква е 
тази клетва и обещание?”, Бахӣра рекъл: “Алла̄ху теа̄ля̄ заповядал на 
всички пророци, като най-накрая и на Ӣса̄ (алейхисселя̄м), да съобщат на 
общностите си за идването на Пророка (саллялла̄ху алейхи ве селлем) на 
а̄хир зама̄н (последното време, времето преди края на света).” Ебӯ Та̄либ, 
след като изслушал тези думи, се отказал да отиде в Шам. Продал стоките 
си в Бусра̄ и се върнал обратно в Мекка. Тази среща на Пейгамбера ни 
(саллялла̄ху алейхи ве селлем) с Бахӣра била първата и единствената. По-
ради това не е възможно за дванадесет годишно дете да получи знания за 
всички религии в това кратко време.  
   Въпреки някои християнски историци да твърдят, че Пророкът ни (сал-
лялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) получил уроци от монах на име Настӯра̄, 
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няма никакви доказателства за това [както и те самите признават] и че то-
ва не било нищо повече от кратка среща.  
   Как е възможно да се твърди, че невероятната книга Кора̄н-и керӣм, кой-
то е словото на Аллах, да е бил написан от човек? Когато се проучи Кора̄н-
и керӣм ние виждаме, че той разкрива в себе си природните закони, чиито 
тайни разкриваме едва тези дни, и развитието на живота [например как 
първите форми на живот се появили във водата и как храната на човечест-
вото се появава само благодарение на веществата, които идват от небето]. 
Освен това, социалната система, която се опитваме да развием днес, е 
обяснена по най-съвършен и логичен начин в него, а справедливостта в 
имуществото е реализирана със заповедта на име “ зекят” . В него се учат 
най-добрите морални основи и най-съвършените начини на поклонение. 
Дори да е много умен, тези неща не могат да се напишат от човек, който 
не е чел нито една книга и то преди 1400 години. Когато а̄йетите на Кора̄н-
и керӣм били низпославани от Алла̄ху теа̄ля̄, Пророкът ни (саллялла̄ху 
теа̄ля̄ алейхи ве селлем) ги разяснявал на своя Есха̄б. Има̄м Суйӯтӣ съоб-
щава, че Пророкът ни (алейхиссаля̄ту весселя̄м) научил своя Есха̄б на це-
лия тефсӣр на Кора̄н-и керӣм. Ако евройпейците бяха приели, че той е 
пророк, те без съмнение щяха да станат мюсюлмани и да постигнат щас-
тие. Ние се надяваме, че един ден те ще изберат правилната религия и ще 
постигнат вечно щастие. 
 

ДАЛИ В ИСЛЯМА ИМА ФИЛОСОФИЯ? 
 

   Досега ние накратко разгледахме основите на вярата и законите на раз-
личните религии. Сега нека малко да проучим “Дали в исляма има фило-
софия?”  
   Философията е името, дадено на съвкупността от резултатите, до които 
хората достигат след изследвания и проучвания на дадена тема, като се 
базират на ума и логиката. Накратко: “Търсене на същността на всичко и 
намиране на причината за тяхното съществуване.” Философията на гръцки 
език се нарича “Филозофия = Обич към мъдростта” и се основава на дъл-
боко мислене, търсене, сравняване и проучване. Би трябвало тези, които 
се занимават с философия, да притежават големи знания и в областта на 
човешката душа, и в областта на науката. Въпреки това, без значение кол-
ко много знания притежава човек, той може да разсъждава грешно и да 
достигне до грешно заключение след проучванията си. Ето защо, филосо-
фията никога не дава сигурен резултат. Ако човек чуе този резултат, той 
трябва наново да ги претегли със своя ум и логика. Въпреки това обаче, 
всяка философия си има противоположна. Ето защо, човек трябва да про-
учи и противостоящото мнение и да ги сравни. Не трябва и да се забравя, 
че философските мисли могат да се променят с времето. Следователно, 
философските мисли никога не притежават сигурност.  
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   В Кора̄н-и керӣм има две групи а̄йети. Смисълът на някои от тях са ясни. 
Те се наричат “мухкем а̄йети” . Значенията на някои а̄йети обаче не се 
разбират лесно. Те се нуждаят от разяснение. Наричат се “мутеша̄бих 
а̄йети” . Хадӣсите [словата на Пророка ни (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве сел-
лем)] от друга страна, също се делят на мухкем и мутеша̄бих. Необходи-
мостта от тяхното тълкуване довело до сформиране на наука, наречена 
“Иджтиха̄д” . Пророкът ни (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) също лич-
но е извършил иджтиха̄д. Иджтиха̄дите, извършени от него и от неговия 
Есха̄б (радиялла̄ху теа̄ля̄ анхум еджма’ӣн), са основата на ислямските 
знания. Когато новоприелите исляма народи питали какво повелява исля-
ма за нещата, които в техните предишни религии считали за свещени, ис-
лямските учени отговаряли. Отговарянето на въпросите, свързани с 
вярата, довело до появата на науката “Келя̄м” . За учените по келя̄м било 
необходимо по логичен начин да докажат на новоприелите исляма защо 
техните предишни религии са грешни. Тези учени (рахиме-хумулла̄ху 
теа̄ля̄) положили големи усилия при решаване на тези въпроси. Появили 
се множество ценни истини и науката “логика”. От друга страна, било не-
обходимо на новоприелите исляма да се кажат фактите, че Алла̄ху теа̄ля̄ 
съществува и е един, че е вечен и че не бил роден и не е родил. Тези неща 
трябвало да се кажат по такъв начин, че новоприелите исляма да ги разбе-
рат и да се изгладят съмненията. Учените по келя̄м (рахиме-хумулла̄ху 
теа̄ля̄) постигнали голям успех в тази своя работа. В извършване на това 
свещено дело, ислямските учени били подпомогнати от мюсюлманските 
учени в природните науки. Например, Йа’кӯб бин Исхак Ел-Киндӣ, учен в 
областта на логиката и астрономията, работил години наред, за да откаже 
от грешната вяра идолопоклонниците сабии и весении, които смятали 
звездите за свещени. Накрая той с доказателства разкрил грешността на 
техните мисли. За съжаление обаче, той самият бил повлиян от идеите на 
древногръцките философи и се присъединил към еретичната група 
“Му’тезиле”. Починал в Багдат през 260 [873] година. 
   По време на Ха̄рӯнуррешӣд20, петият аббасидски халӣф, в Багдат била 
основана институция на име “Да̄р-ул-хикмет” . Тя била голям център за 
преводи. Не само в Багдат, но също и в Дамаск, Харран и Антакия били 
основани такива центрове на науката. В тези места били превеждани кни-
ги от гръцки и латински. Към тях били добавени и индийски и персийски 
книги. Т.е. истинският Ренесанс [възстановяване на ценни древни произ-
ведения] започнал най-напред в град Багдат. Първо произведенията на 
Платон, Порфирий и Аристотел били преведени на арабски. Тези книги 
били внимателно проучени от ислямските учени (рахиме-хумулла̄ху теа̄ля̄) 
и доказали, че някои от идеите на гръцките и латинските философи са 
верни, но повечето са грешни. Мухкем а̄йетите и хадӣс-и шерӣфите отх-

                                                           

20
 Ха̄рӯн Решӣд починал през 193 [809] г. в Тус. 
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върляха техния ум и тяхната логика. Станало видно, че тези хора били не-
вежи относно повечето научни и религиозни знания, и че допускали пове-
че грешки в онези неща, които не могат да бъдат разбрани с разума. Ис-
тинските ислямски учени, като има̄м Газа̄лӣ и има̄м Рабба̄нӣ (рахиме-
хумалла̄ху теа̄ля̄), видели, че тези философи не вярват в най-основните 
знания за вярата и разкрили на мюсюлманите техните грешни вероубеж-
дения, които изкарват човек от исляма. Има подробна информация по този 
въпрос в книгата на има̄м Газа̄лӣ “Ел-мункизу аниддаля̄л” .  
   Ислямските учени в знанията относно келя̄м следвали само иджтиха̄дите 
на Расӯлюллах (саллялла̄ху алейхи ве селлем) и Есха̄б-и кира̄м (радиялла̄ху 
теа̄ля̄ анхум еджма’ӣн), за да обяснят мутеша̄бих а̄йетите и хадӣсите, и 
отхвърлили идеите на гръцките философи, несъответстващи на тях, като 
по този начин опазили ислямската религия от изопачаване, подобно на 
християнската. За разлика от тях, невежите хора помислили, че всички 
думи на философите са правилни и им се отдали. Ето така се появило отк-
лоненото ислямско течение на име “Му’тезиле” . Пророкът ни (саллялла̄ху 
теа̄ля̄ алейхи ве селлем) съобщил, че ще се появят седемдесет и две ере-
тични течения в исляма. Появили се някои философи, вдъхновени от 
гръцките, индийските, персийските и латинските философи, като Ибни 
Сӣна̄, Фа̄ра̄бӣ, Ибни Туфейл, Ибни Рушд и Ибни Ба̄дже, които в някои 
знания се отделили от правилния път, показан от Кора̄н-и керӣм. Ибни 
Халдӯн21 разделил ислямските знания в две части, а именно “Улйӯм-и 
Наклиййе”  [тефсӣр, къра̄ет, хадӣс, фикх, фера̄из, келя̄м, тасаввуф] и 
“Улйӯм-и аклиййе”  [логика, физика, природознание, химия, математика, 
геометрия, геодезия, наука за водене на дебат и астрономия]. Първата част 
се наричат “религиозни знания”, а тези от втората част, които могат да бъ-
дат разбрани с експериментиране, се наричат “научни знания”.  
   Има̄м Газа̄лӣ (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) научил ромейски (новогръцки) 
език, проучил гръцката философия и отрекъл местата, които намерил за 
неправилни. Философията, която била примесена към ислямските знания 
по време на Ха̄рӯнуррешӣд (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄), станала пътеводител 
за философи като Монтескьо и Спиноза. Те открито признали, че останали 
под влиянието на Фа̄ра̄бӣ, когото нарекли “Farabius”. 
   Има̄м Мухаммед Газа̄лӣ (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) се борил срещу даитите 
от шиитската секта, която е първото появило се отклонено течение от 
всички седемдесет и две. Даитите твърдят, че Кора̄н-и керӣм има два ас-
пекта, един вътрешен “Ба̄тън” и един външен аспект “За̄хир”. Те били на-
речени “Ба̄тънити” . Има̄м Газа̄лӣ (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) много лесно 
опровергал тяхната философия. След това поражение ба̄тънитите съвсем 
се отклонили от исляма. Тълкували грешно неясните а̄йети и хадӣс-и ше-
рӣфи и станали мюлхиди. Освен това, за да постигнат политическите си 
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 Ибни Халдӯн починал през 808 [1406] година. 
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цели, те се превърнали в голям проблем за ехли суннитските, т.е. истинс-
ките мюсюлмани. 
   Шиитите, твърдейки че са привържениците на Али (радиялла̄ху теа̄ля̄ 
анх), разбъркали нова философия в ислямската религия. Появили се раз-
лични техни течения. Ха̄риджӣтите първоначално се представили за при-
върженици на Али (радиялла̄ху анх), но по-късно станали негов враг. Спо-
ред тяхното вероубеждение, мюсюлманин, който върши голям грях, става 
неверник. Ето защо те твърдят, че Али и Му’ а̄вийе (радиялла̄ху теа̄ля̄ ан-
хума̄) станали неверници. По-късно се появила нова вяра, която се проти-
вопоставяла на тази. Те във всяко нещо се опирали на разума и казвали: 
“Хората не могат да отсъдят нищо за един човек, който извършил много 
голям грях, като убийство на мюсюлманин от страна на друг мюсюлма-
нин. Алла̄ху теа̄ля̄ ще отсъди за тях в отвъдното. Поради това, тези хора не 
са нито вярващи, нито неверници.” Последователите на това ново вероу-
беждение били наречени му’тезилити. От шиитското течение възникнало 
друго течение на име “Га̄лийе” [ т.е. престъпващите]. Според тяхната вяра 
Раят и Адът се намират на земята. Тези хора са пълни неверници и нямат 
нищо общо с исляма. 
   Англичаните, които искали да унищожат исляма отвътре, основали нови 
еретични течения под името на исляма. Сред тях известност придобили 
беха̄итите, кадия̄ниите и теблиг джема̄ат. 
 1 – БЕХĀИТИТЕ: Техният главатар бил иранец на име Елба̄б Али. Той 
казвал, че е огледало и че в него се вижда Аллах. Когато умрял, мястото 
му заел първо Беха̄уллах, а после неговият син Абба̄с. Когато Абба̄с почи-
нал през 1339 [1921] г., синът му Шевкъ заел негово място. Беха̄уллах ка-
зал, че е пророк. Според тях числото деветнадесет е свещено. Всяка немо-
ралност я считат за чест. Имат книги на всички езици и се научили да заб-
луждават хората от англичаните. 
 2 – КАДИЯ̄НИТИ: Те се наричат още ахмедии. М. Ебӯ Зухре, един от 
учителите в Джа̄ми’ул-езхер, казва: “Мирза̄ Ахмед, основателят на кадия-
низма, починал през 1326 [1908] г. и бил погребан в град Кадиан, близо до 
Лахор. Те казват: “Ӣса̄ (алейхисселя̄м) дошъл в Кашмир, след като избягал 
от евреите. Починал там.” Те приемат Ахмед Кадия̄нӣ като пророк и твър-
дят: “Кора̄н-и керӣм съобщава, че юдеите и християните са добри хора. 
Ето защо, да се обичат англичаните е иба̄дет. Заповедта за джиха̄д свърши. 
Ние не може да наречем “неверник” онзи, който не ни нарича “неверник”. 
Не е позволено нашите момичета да се дават на некадиянии, за да се оже-
нят за тях, но ние може да се омъжим за техните момичета.” Те заклеймя-
ват онези мюсюлмани, които не вярват в тях като “неверници без 
писание”.  
   Алля̄ме Хюсеин Мухаммед (рахметулла̄хи алейх), професор в медресето 
“Дӣр-и зӯр”, в книгата си “Ерредду алел-Кадия̄нӣййе”  пише подробно за 
думите на кадия̄нитите, които ги изкарват от религията. Неверниците, ко-
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ито се крият под подобни имена, се представят за мюсюлмани. Спорят с 
християните и юдеите, доказват, че ислямът е истинската религия и един-
ствения път, водещ към щастието. Подмамилите се от тях хора веднага 
стават мюсюлмани, но беха̄итите, кадия̄ниите, шиитите и вахабитите заб-
луждават тези бедни хора и ги привличат към своите отклонени течения. 
Физикът Абдусселя̄м, който получи нобелова награда, е кадия̄ни. Ахмед 
Дидат, който привлече християните към исляма през 1980 г., след като во-
ди дебат с тях, също не е ехли суннет. Такива хора пречат на новоприели-
те исляма да постигнат истинския път на ехли суннет и да се сдобият с 
вечно щастие. 
   Тасаввуфът е основан от суфиите на ехли суннитския път. Те изобщо 
не са имали нищо общо с философията и казвали, че за добро разбиране на 
Кора̄н-и керӣм и ставане на истински мюсюлманин е нужно не само да се 
следват заповедите и забраните на Пророка ни (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве 
селлем), но и неговите състояния и нрави. 
   Пътищата на суфиите се основават на следните неща: 
   1) Факр, т.е. да се знае, че във всяко дело и във всичко останало човек се 
нуждае от Алла̄ху теа̄ля̄. Никой и нищо не може да създава (твори) нещо, 
но става причина за създаване на Алла̄ху теа̄ля̄. Алла̄ху теа̄ля̄ е Създателят 
на всичко.  
  2) Зухд и таква̄, т.е. следване на исляма във всяко дело. Това означава да 
се  следват всички заповеди и забрани на исляма, да се върши добро и да 
се прекарва свободното време в поклонение. Днес думата “софу” се из-
ползва вместо “суфия” и означава човек, който следва стриктно религията 
си. 
  3) Съзерцание, мълчание и зикр, т.е. непрекъснато да се мисли за същес-
твуването и благата на Алла̄ху теа̄ля̄; да не се говори без нужда; да не се 
спори с никого; да се говори колкото се може по-малко и постоянно да се 
споменава името на Алла̄ху теа̄ля̄. 
  4) Състояние и степен, т.е. от идващите в сърцето сияния да се разбере 
степента на чистотата на сърцето и душата, както и човек да спазва бла-
гоприличие. 
   Първият и най-известен суфия е Хасен Басрӣ (радиялла̄ху теа̄ля̄ анх). 
Родил се през 21 [624] и починал през 110 [728] година. Бил толкова голям 
ислямски учен, че всички мюсюлмани го приели като има̄м [муджтехид]. 
Станал известен със своя силен и красив характер и дълбоко знание. Да-
вайки наставление се опитвал да постави в сърцата на всички хора страха 
към Алла̄ху теа̄ля̄. Той бил велик учен в областта хадӣс. Предал множест-
во хадӣс-и шерӣфи. Ва̄съл бил Ата̄, основателят на му’тезилитската фи-
лософия, отначало бил ученик на Хасен Басрӣ, но после напуснал негови-
те уроци. “Му’тезиле”  означава “отделящ се”. Второто име на 
“Му’тезиле”  е “Кадериййе” , защото отричат съдбата (кадер) и казват: 
“Човек е създателят на своите дела. Аллах никога не създава зло. Човек 
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притежава волята и силата да създава. Следователно, ако той е сторил ня-
какво злодеяние, цялата отговорност ще е негова. Това не може да бъде 
обяснено със съдбата.” Кадеритската мисъл била основана от Ва̄съл бин 
Ата̄, който бил ученик на Хасен Басрӣ и който винаги се намирал в него-
вите събрания. Поради тази причина Хасен Басрӣ, който вярвал в съдбата, 
го отдалечил от себе си. 
   Според “Ехли тасаввуф”, т.е. суфиите, истинското същество е само Ал-
ла̄ху теа̄ля̄. Алла̄ху теа̄ля̄ е абсолютното същество, абсолютното добро и 
абсолютната красота. Докато Той бил скрито съкровище, пожелал да на-
кара да Го опознаят. Това е причината за създаване на земята и на живее-
щите по него. Алла̄ху теа̄ля̄ не е проникнал в никое създание. (Т.е., не е 
вътре в тях.) Никой човек не може да стане илях (бог). Алла̄ху теа̄ля̄ съз-
дал човешките качества подобно на Своите. Но това сходство е толкова 
малко, че ако Неговите качества ги оприличим на море, то човешките ка-
чества биха могли да бъдат само неговата пяна. 
   Целта на тасаввуфа е постигане на “Ма’рифет-и иля̄хиййе” , т.е. опоз-
наване на качествата на Алла̄ху теа̄ля̄. Невъзможно е човек да опознае Не-
говата същност, т.е. самия Него. Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве 
селлем) казал: “Не мислете за същността на Алла̄ху теа̄ля̄. Мислете за 
Неговите блага!”  Т.е. не бива да се мисли за същността на Алла̄ху теа̄ля̄, 
а за Неговите качества и блага, които дава на хората. Веднъж пък казал: 
“Когато мислиш за същността на Алла̄ху теа̄ля̄, то каквото ти идва в 
ума, нито едно от тях не е Аллах.”  Капацитът на човешкия ум е ограни-
чен. Той не може да разбере това, което е извън възможностите му. Ако 
мисли за тях, той ще се заблуди и няма да достигне до истината. Човешки-
ят ум не може да разбере мъдростите в религиозните знания. Ето защо, 
онези, които са примесили философията с религиозните знания, се отде-
лили от правилния път на исляма и станали “ ехли бид’ат”  (еретици) или 
“мурдети”  (вероотстъпници). Ехли бид’ат не са неверници, те са мюсюл-
мани, но се отделили от правилния път и станали част от едно от всички 
седемдесет и две еретични течения. Тези жертви на философията са мю-
сюлмани, защото грешните вероубеждения, които разбрали от Кора̄н-и ке-
рӣм [вследствие на грешно тълкуване], не станали причина за неверие. 
Ние трябва да кажем: “Ислямска философия не съществува, но е имало 
хора, които на по-късен етап примесили философия към исляма.” Според 
ехли суннитските учени (рахиме-хумулла̄ху теа̄ля̄) мярката за ислямските 
знания са мухкем [ясните] а̄йети и хадӣс-и шерӣфи, а не човешкият ум. 
Целта (основата) на тасаввуфа е човек да опознае себе си (своята слабост, 
несъстоятелност). Тасаввуфът се основава на любовта към Аллах, възви-
шената любов. Това може да се постигне само чрез следване на Мухаммед 
(алейхисселя̄м). Когато се напредва в тасаввуфския път, в сърцето се поя-
вяват множество състояния. Едно от тях е състоянието на “ вахдет-и ву-
джӯд” , т.е. (Не съществува нищо друго освен Него. Всичко се появило 
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благодарение на Неговото създаване.) Да, както се разкрива в Кора̄н-и ке-
рӣм, Алла̄ху теа̄ля̄ се проявява в сърцето на човек, но това проявление е 
само проявлението на качествата на Алла̄ху теа̄ля̄. То няма нищо общо с 
разума. Хората в тасаввуфския път усещат това проявление в сърцата си. 
Ето защо, за тях смъртта не е бедствие, а е нещо хубаво и приятно. Тъй 
като смъртта е връщане обратно към Алла̄ху теа̄ля̄, тя е повод само за ра-
дост. Големият тасаввуфски учен Мевля̄на̄ Джеля̄леддӣн-и Рӯмӣ (рахиме-
хулла̄ху теа̄ля̄) нарекъл смъртта “Шеб-и арӯс = Брачна нощ”. В тасаввуфа 
няма тъга и безнадеждност, а само любов и проявления. Мевля̄на̄ (куддисе 
сиррух) казал: “Нашият дергях не е дергяха на безнадеждните.” Неговите 
слова са точно както следва: “Ба̄за̄, Ба̄за̄, Хер анче хестӣ Ба̄за̄” (Ела, ела, 
който и да си ела. Дори да си съдружаващ, огнепоклонник и идолопок-
лонник, пак ела! Нашият дергях не е дергяха на безнадеждието. Дори сто 
пъти да си престъпил обещанието си пак ела!) Някои казват, че тези слова 
са на Баба Ефдал Кя̄шӣ, който живял през тринадесети век. Сред ехли та-
саввуф има големи евлии (приближени раби на Алла̄ху теа̄ля̄), като има̄м 
Рабба̄нӣ, Джунейд Багда̄дӣ, Абдулка̄дир Джейлянӣ, Мевля̄на̄ Дже-
ля̄леддӣн-и Рӯмӣ и раби, влюбени в Алла̄ху теа̄ля̄, като Султан Велед, 
Йӯнус Емре и Мевля̄на̄ Ха̄лӣд от Багдат. Гореспоменатото състояние 
“Вахдет-и вуджӯд”  не е целта и края на тасаввуфския път. Това са знания, 
които се появяват в сърцето по пътя, водещ към целта, и нямат нищо общо 
с разума, мисълта и материята. Те не се намират в сърцето, а се виждат 
там. Ето защо, вместо “Вахдет-и вуджӯд” трябва да се каже “Вахдет-и шу-
хӯд”. Когато човешкото сърцо се пречисти, то става като огледало. Това, 
което се вижда там, не e същността на Алла̄ху теа̄ля̄, а са зълловете, т.е. 
образите на качествата. Алла̄ху теа̄ля̄ дарил човешките същества с образи-
те, подобията на Своите качества, като виждане, слух и знание. Но даре-
ните от Него неща не са като Неговите. Неговото виждане е безначално и 
безкрайно. Той непрекъснато вижда всичко. Вижда без средства и посто-
янно. Човешкото виждане не е такова, ето защо Неговото виждане е ис-
тинско. Ние казваме, че човешкото (нашето) виждане е образа, сянката на 
това (истинско) виждане. Както образа на Неговото виждането се проявя-
ва в човешкото око, а на слуха в ухото, така и образите на Неговите 
любов, знание и още много други качества, се проявяват в човешкото сър-
це. [Сърцето не е парчето месо, което се намира в лявата част на гърдите 
ни. Този мускул се нарича “материално сърце” .  Нематериалното сърце 
е сила, която се намира в материалното. Материалното сърце се намира и 
в животните. Нематериалното е характерно само за хората.] Както окото 
не бива да е болно, за да вижда, така и сърцето не бива да бъде болно, за 
да се сдобие с тези проявления. 
   Лекарството, което спасява сърцето от болести, се изготвя от три неща. 
Това са придобиване на вяра, както е написано в книгите на ехли суннитс-
ките учени, изпълняване на иба̄детите и предпазване от хара̄мите. Онези, 
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които си нямат на понятие от ислям и тасаввуф, превръщат религията в 
средство за печелене на земно. Тези измамници, за да придадат мистичен 
вид на тасаввуфа и дори на иба̄детите, прибягнали до музика и движения 
на тялото, съобразно ритмите на музикалните инструменти, и нарекли те-
зи неща “обреди”. [Мевлевитските обреди са примери за това.] Мевлеви-
тите се въртят, като слагат на главите си бели конични шапки, наподобя-
ващи надгробни плочи. Дeсните ръце ги вдигат към небето, а левите ги 
смъкват долу, което се прави с цел да символизира, че получените от не-
бето неща се пращат на земята. Въпреки че тези обреди нямат нищо общо 
с исляма и не се намират в а̄йетите и хадӣсите, те се представят пред хора-
та като тасаввуфски път, като ислям. Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве 
селлем) и нито един от Есха̄б-и кира̄м (радиялла̄ху теа̄ля̄ анхум еджма’ӣн) 
не са извършвали такива обреди. В тяхно време имало тасаффув, но няма-
ло такива фалшиви церемонии, извършвани под името тасаввуфа. Днес 
много хора от цял свят идват, за да наблюдават тези обреди. Имам много 
тасаввуфските книги на чужди езици. Във всяка една от тях се споменава 
за тези фалшиви пътища. Има̄м Газа̄лӣ (рахиме хулла̄ху теа̄ля̄) бил учен и 
в областта на вярата, и специалист в истинския тасаввуф. За Ебуссу’ӯд 
Eфенди (рахиме хулла̄ху теа̄ля̄) (896 [1490] – 982 [1574]), големия ислямс-
ки учен и шейхулисляма на Султан Сюлейма̄н Законодателя (рахиме хул-
ла̄ху теа̄ля̄), казват, че имал крайно остро поведение към ехли тасаввуф и 
дори давал фетви за тяхното обесване. Това не е вярно. Ебуссу’ӯд Eфенди 
се държал остро не към ехли тасаввуф, а към фалшивите тарикатчии, кои-
то навлезли сред тях, и към онези, които казвали: “За онези, които достиг-
нали високите степени на тасаввуфа, не е нужно да се подчиняват на рели-
гиозните заповеди. За тях няма разлика между халял и хара̄м.” Той дал 
фетва за тяхното обесване, защото извършили грехове, като причиняване 
на фитнe (анархия, безредие, сепаратизъм) и [опити за] унищожаване на 
исляма.   
   Лидерът на хората, отхвърлящи онези, които примесват философия към 
ислямските знания, е Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем). В един 
известен негов хадӣс-и шерӣф се казва: “Моята общност ще се раздели 
на седемдесет и две течения. Седемдесет и две от тях ще отидат в Ада. 
Само едно ще се спаси. Това са онези, които са по пътя, на който съм 
аз и моя Есха̄б.”  Този хадӣс-и шерӣф, който предсказва бъдещето, е голя-
мо чудо. Станало както Расӯлюллах (саллялла̄ху алейхи ве селлем) казал. 
Суннитските учени описали подробно тези седемдесет и две течения, ко-
ито смесвайки ислямските знания с философията се отделили от пътя на 
Есха̄б-и кирам, и техните философии. Следвайки горепосочения хадӣс-и 
шерӣф те ги опровергали с доказателства. Един от тези велики ислямски 
учени бил Сеййид Шерӣф Джурджа̄нӣ (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄). Този велик 
учен, достигнал до степента на евлия в тасаввуфа, починал в Шираз през 
816 [1413] година. Неговата книга “Шерх-и Мева̄киф”  е пълна с тези до-
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казателства. Освен това, Са’деддӣн Тефта̄за̄нӣ (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄), 
който бил на най-високото равнище в науката “Келя̄м”, ликвидирал окон-
чателно еретичната философия в много ценната си книга “Шерх-и 
ака̄ид” . Починал в Семерканд през 792 [1389] година. И книгата “Ел-
милел вен-нихал”  на Мухаммед Шихриста̄нӣ (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄), 
починал през 548 [1153]г., е пълна с подобни опровержения от началото 
до края. Тази арабска книга и нейният турски превод са публикувани мно-
гократно. Тя е преведена и на европейските езици и разпространена от 
ЮНЕСКО. Тази книга показа на целия свят, че в исляма всъщност няма 
философия и че изразът “Ислямска философия” е неправилен. 
   Има̄м Мухаммед Газа̄лӣ (рахиме-хулла̄ху теа̄ля̄) проучил и тасаввуфа, и 
метафизиката, и в книгите си “Ел-мункиз”  и “Ет-теха̄футул-феля̄сифе”  
съобщил, че философите се опират само на разума и грешат много, а та-
саввуфските учени следват само а̄йетите и хадӣс-и шерӣфите, като по този 
начин се сдобиват с истинска вяра и безкрайно щастие. Той разгледал фи-
лософиите на всички седемдесет и две еретични течения, които по-горе 
казахме, че са мюсюлмани, и видял, че те останали под влияние на гръц-
ките философи. Ясно се вижда, че вярата на еретичните мюсюлмани не 
съответства на истината, т.е. на Кора̄н-и керӣм и хадӣс-и шерӣфите. В 
двадесет и първи век, частите, които те взели от гръцката философия, не 
намират прием от хората. Ако се сравнят вероубежденията на еретичните 
мюсюлмани, ще се види, че те са единодушни по отношение на фактите, 
че Алла̄ху теа̄ля̄ е един; че е  Всемогъщ; че всичко идва от Него; че Той е 
абсолютен владетел; че ислямът е най-истинската и последната религия; 
че Кора̄н-и керӣм е словото на Аллах и че Мухаммед (алейхисселя̄м) е Не-
говият последен пророк. Всички съобщават тези неща. Те считат човек за 
свещено същество, а не за греховно като християните. Ето защо, всички 
седемдесет и две еретични течения са мюсюлмани. Заедно с това, те дър-
жат на едно равнище разума, религията и философията. Ето защо, те имат 
разлики във вярванията си. Тъй като те са привърженици на различни фи-
лософии, между тях има безсмислени различия и борби. Коя от тях е права 
може да проличи като се сравнят техните вярвания с науката и хадӣс-и 
шерӣфите, а не чрез използване на сила, вражда и обвиняване един друг в 
неверие. 
   Според ислямските учени в ислямската религия пет неща са под закрила. 
Това са; 1) Живот, 2) Имот, 3) Разум, 4) Потомство, 5) Религия. Ето защо, 
ако един еретик, поради това, че вярва в истинността само на своята фило-
софия, напада имота и живота на хората, и не отдава значение на никакви 
наставления, то той няма или религия, или разум. 
   Сега нека оставим на една страна философията, която еретиците (ехли 
бид’ат) разбъркали в знанията за вярата, и още веднъж, посредством изб-
раните от нас а̄йети от Кора̄н-и керӣм, да видим какво Алла̄ху теа̄ля̄ иска 
от истинския мюсюланин и какво му повелява, защото в същността на ис-
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ляма няма философия. Еретичните седемдесет и две течения смелиси фи-
лософията в исляма и навредили на религията. От една страна смесили 
гръцката философия към религиозните знания, а от друга страна ги про-
меняли според собствените си разбирания. Суннитската група, която 
Мухаммед (алейхисселя̄м) благовестил с Дженнет, взела (записала и пре-
дала) религиозните знания така, както чули от Есха̄б-и кира̄м (радиялла̄ху 
теа̄ля̄ анхум еджма’ӣн) и изобщо не смесили гръцка философия и собст-
вени мисли към тях. Те счели тези знания за по-високопоставени от зна-
нията на другите религии, философията и собствения разум, защото исля-
мът се състои от знанията, които ще бъдат приети от здравия разум. Ако 
един разум се осъмни в истинността на дори едно ислямско знание, значи 
той не е здрав, а дефектен. За разум, който мисли, че ислямската религия е 
непълна и се опитва да я допълни с философия, става ясно, че е непълен. 
Ако неверник действа съгласно здравия разум, тогава неговите нрави и 
дела ще съответстват на заповедите на Алла̄ху теа̄ля̄. В края на шести 
джуз на тефсӣра “Рӯх-ул-бея̄н”  от Исма̄’ӣл Хаккъ Бурсевӣ22 пише, че Ал-
ла̄ху теа̄ля̄ ще дари такива хора с вяра. Суннитските учени (рахиме-
хумулла̄ху теа̄ля̄) споменали гръцките философи в книгите си само, за да 
ги опровергаят.   
   В 44-и а̄йет от сӯра Йӯнус се казва по смисъл: “Без съмнение Аллах не 
угнетява хората с нищо, а хората сами себе си угнетяват.”  
   В 12-и а̄йет от сӯра Ра’д се казва по смисъл: “Докато един народ не 
развали сам себе си, Аллах не променя техните състояния.”  
   В 108-и а̄йет от сӯра Йӯнус се казва по смисъл: “И който се е напътил, 
единствено за себе си се напътил, а който се е заблудил, в свой ущърб 
се заблудил.” 
   Тогава, какъв трябва да бъде един човек? Алла̄ху теа̄ля̄ в Кора̄н-и керӣм 
описва хората, които вярват в Него. От 63-и до 73-и а̄йет от сӯра Фуркан се 
казва по смисъл: “Рабите на Аллах, Който е Рахӣм, ходят по земята със 
снизхождение и достойнство. А ако невежите се заканят да им отпра-
вят думи, те им казват хубави слова [здравето и спасението да са над 
вас]. [Т.е. проявяват изключителна благост.] Те през нощите правят се-
джде и стоят в къям [т.е. изпълняват нама̄з]. Казват: “О, Господи! От-
далечи от нас мъчението на Джехеннема! Джехеннемското мъчение е 
непрекъснато и много силно. Там без съмнение е лошо място и лошо 
обиталище. И когато дадат нещо, те нито прахосват, нито скъперни-
чат, а са по средата на това. Не престъпват ничие право. Не съдружа-
ват с нищо Аллах и не се молят на друг, освен Него. И не отнемат жи-
вота, когото Аллах е сторил хара̄м. Не убиват никого по несправедлив 
начин. [Наказват само виновните.] Не прелюбодействат. А който из-
върши едно от тези неща, той ще е извършил грях. В Сетния ден мъ-

                                                           

22
 Исма̄’ӣл Хаккъ починал през 1137 [1725] година. 
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чението му ще бъде [увеличено] в пъти. В него унизен ще бъде оставен 
вечно. Само на онези, които се покайват и вярват по правилен начин 
и вършат полезни дела, Аллах ще превърне злините им в добрини. 
Аллах е притежателят на прошка и милост. А който се покае и из-
върши праведни дела, той се връща при Алла̄ху теа̄ля̄ [с прието покая-
ние и достигнал Неговото задоволство]. Те не лъжесвидетелстват. От-
бягват безполезните и вредни неща. И когато им се прочетат а̄йетите 
[знаменията], те не остават пред тях слепи и глухи [слушат с внимание. 
Изълняват нещата, които им се повеляват чрез тях.]” 
   В 8-и а̄йет от сӯра Ма̄иде се казва по смисъл: “О, вярващи! Гнева ви 
към някой народ да не ви доведе до несправедливост. Бъдете справед-
ливи!”  
   В 89-и а̄йет от сӯра Ма̄иде се казва по смисъл: “Аллах ще държи смет-
ка не за клетвите ви, изречени случайно, а за съзнателните такива 
[изречени с цел лъжа].”  
   В сӯра Нахл, Бакара и в още много други сӯри се казва по смисъл: “Ал-
лах е заедно с търпеливите. Търпете! Търпи, търпението е за Аллах.”  
   В 217-и а̄йет от сӯра Бакара се казва по смисъл: “Причиняването на 
фитне е по-лошо от убийството.”  
   В 262-и а̄йет от сӯра Бакара се казва по смисъл: “Не натяквай имота, 
който си дал!”  
   В 271-и а̄йет от сӯра Бакара се казва по смисъл: “Скритото даване на 
милостинята е по-добре.”  
   В 151-и а̄йет от сӯра Ен’ а̄м и 68-и а̄йет от сӯра Фурка̄н се казва по сми-
съл: “Не отнемайте живот.”  
   В 31-и а̄йет от сӯра А’ра̄ф се казва по смисъл: “Не разхищавайте имо-
тите си.”  
   В 56-и а̄йет от сӯра А’ра̄ф се казва по смисъл: “Не пораженствайте!”  
   В 7-и а̄йет от сӯра Тевбе се казва по смисъл: “Аллах обича онези, които 
странят от разваляне на договорите си.”  
   В 26-и а̄йет от сӯра Ибра̄хӣм се казва по смисъл: “[Не изговаряйте гроз-
на дума, причиняваща неверие.] Грозната дума прилича на грозното 
дърво, което е изтръгнато от земята от вятъра и няма корени.”  
   В 90-и а̄йет от сӯра Нахл се казва по смисъл: “Аллах повелява спра-
ведливостта, вършенето на добро и грижата за роднините. Забранява 
безсрамието, порочността и престъпването на границата.”  [Думата 
“ихсан” в този а̄йет означава “тасаввуф”. Това е правене на иба̄дет на Ал-
ла̄ху теа̄ля̄, като че ли се вижда Той.] 
   От 23-и до 24-и а̄йет от сӯра Исра̄ се казва по смисъл: “Не казвай “Уф!” 
на майка си и баща си и не ги навиквай! Казвай им сладки думи. 
Прояви към тях снизхождение, като ги съжаляваш, и направи ду’ а̄: 
“Господи мой! Прояви към тях милост, както те ме отгледаха от ма-
лък.” 
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   В 26-и а̄йет от сӯра Исра̄ се казва по смисъл: “Дай правото на роднина-
та, пътника и бедния! Но не пилей това, което имаш!”  
   В 28-и а̄йет от сӯра Исра̄ се казва по смисъл: “[Ако нямаш какво да да-
деш на бедните], поне им кажи сладка дума!”  
   В 131-и а̄йет от сӯра Та̄ха̄ се казва по смисъл: “Не гледай неверниците, 
на които дадохме много препитание, за да ги изпитаме! [Тези земни 
неща ще ги доведат до мъчение!] Препитанието, което ти даде Господа 
ти, е по-добро и по-продължително.”  
   От 31-и до 32-и а̄йет от сӯра Рӯм се казва по смисъл: “Не бъдете от оне-
зи, които се разделиха на течения в религията, и при които всяко от 
тях се радва, като смята че е по правия път, [и става враг на другите] и 
[не бъдете] от съдружаващите!”  
   В 13-и а̄йет от сӯра Шӯра̄ се казва по смисъл: “Останете привързани 
към религията! Не изпадайте в разединение в тевхӣда и вярата!”  
   От 18-и до 19-и а̄йет от сӯра Джа̄сийе се казва по смисъл: “Не следвай 
невежите [които следват своите страсти]! Те не могат да те избавят от 
мъчението на Аллах. Поради враждата си към исляма, угнетителите 
са приятели един друг. А Аллах е Приятелят на страхуващите се от 
Него.”  
   В 29-и а̄йет от сӯра Фетх се казва по смисъл: “Аллах обеща опрощение 
и велика награда на онези, които вярват и вършат праведни дела.”  
   В 9-и а̄йет от сӯра Худжура̄т се казва по смисъл: “И ако две групи от 
вярващите се сбият, помирете ги!”  
   В 40-и а̄йет от сӯра Шӯра̄ се казва по смисъл: “Възмездието за злина е 
злина като нея. А който прощава и се помирява, Аллах му дава голя-
ма награда.”  
   В 6-и а̄йет от сӯра Худжура̄т се казва по смисъл: “Ако фа̄сък ви донесе 
вест, проучете я [не вземайте решения преди да сте проучили!] В проти-
вен случай може по незнание да сторите зло на един народ [или някой 
човек] и да съжалявате за извършеното.”  
   В 10-и а̄йет от сӯра Худжура̄т се казва по смисъл: “О, мюсюлмани, вие 
сте братя един друг. Помирявайте братята си. Ако се страхувате от 
Аллах, Той ще прояви милост към вас.”  
   В 23-и а̄йет от сӯра Хадӣд се казва по смисъл: “Не престъпвайте с бла-
гата, дадени ви от Аллах. Не страдайте за имота, който сте изгубили! 
Аллах не обича високомерните хора, който се самохаресват.”  
   В 35-и а̄йет от сӯра Исра̄ се казва по смисъл: “И изпълвайте мярката, 
когато мерите, претегляте!”  
   В 9-и а̄йет от сӯра Рахма̄н се казва по смисъл: “Отмервайте правилно! 
Не ощетявайте в мярката!”  
   От 1-и до 5-и а̄йет от сӯра Мутаффифӣн се казва по смисъл: “Горко на 
ощетяващите, които щом взимат от хората, изпълват мярката, а щом 
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им отмерват или им претеглят, причиняват загуба! Не предполагат 
ли тези, че отново ще бъдат възкресени за големия Ден?”  
   Заедно с тези значения на а̄йетите, Алла̄ху теа̄ля̄ разкрива, че рабът кол-
кото и да внимава, той по природа може пак да допусне грешка. В Кора̄н-и 
керӣм се заявява, че Алла̄ху теа̄ля̄ ще се отнесе със справедливост и ми-
лост към тях. 
   В 61-и а̄йет от сӯра Нахл се казва по смисъл: “Ако Аллах наказваше 
хората в земния живот заради тяхното неверие и грехове, то по земята 
нямаше да остане и едно живо същество.”  
   В 7-и а̄йет от сӯра Анкебӯт се казва по смисъл: “Кълнем се, че ще 
прикрием лошите постъпки на онези, които вярват и вършат правед-
ни дела, и ще им въздадем според най-хубавото от онова, което са из-
вършили.” 
   В 35-и а̄йет от сӯра Зумер се казва по смисъл: “Аллах прикрива злини-
те на вярващите и въздава тяхната награда според най-добрите им 
дела.”  
   В 25-и и 26-и а̄йет от сӯра Шӯра̄ се казва по смисъл: “Аллах приема 
покаянието на Своите раби. Прощава им греховете. Приема молитва-
та на онези, които вярват и вършат праведни дела. Но за отричащите 
има сурово мъчение.”  
   Във 2-и а̄йет от сӯра Мухаммед се казва по смисъл: “Аллах ще опрости 
греховете и ще подобри състоянието на онези, които вярват в Аллах и 
вършат праведни дела, и вярват в Корана, низпослан на Мухаммед 
(алейхисселя̄м).”  
   В 32-и а̄йет от сӯра Неджм се казва по смисъл: “Аллах ще даде Своя 
Дженнет на вършещите праведни дела. Те са онези, които се предпаз-
ват от малките грехове и големите грехове, и скверностите. Твоят 
Господ е Щедър в опрощението.”  
   В 40-и а̄йет от сӯра На̄’зиа̄т се казва по смисъл: “Който се страхува от 
величието на Своя Господ и се въздържа от страстите на своя нефс, 
мястото, където ще отиде, е Дженнетът.”  
   В 17-и а̄йет от сӯра Себе се казва по смисъл: “Нима наказваме други 
освен неблагодарните?”  
   Накратко, основата на исляма е изпълняване на тези велики заповеди на 
Алла̄ху теа̄ля̄, които дават голямо спокойствие на сърцето, пречистват 
душата и се разбират лесно от хората. Основите на философията обаче се 
състоят само от човешки мисли. Тях ги четем само, за да ги опровергаем. 
Ние трябва да приемем и изпълняваме само заповедите на Алла̄ху теа̄ля̄, 
които са написани в Кора̄н-и керӣм, хадӣс-и шерӣфите и книгите на ис-
лямските учени. Това е истинският ислям. Алла̄ху теа̄ля̄ забранява мю-
сюлманите да имат различна вяра, да се делят на различни течения и да 
вярват в различни неща. И особено Той забранява мюсюлманите да се 
срещат тайно, да формират тайни сдружения и да се занимават със забра-
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нени неща, като оклеветяване и злословене. По този въпрос има следните 
знамения: 
   В 9-и и 10-и а̄йет от сӯра Муджа̄деле се казва по смисъл: “О, вярващи! 
Когато разговаряте тайно, не си нашепвайте за грях и вражда, и не-
подничение на Пророка [и следователно на управниците на мюсюлмани-
те]! А разговаряйте за вършене на добро и отбягване на неподчинение 
към Аллах. Такива тайни събрания са желаните от сатаната неща, за 
да наскърбят мюсюлманите.”  
   В 17-и а̄йет от сӯра Джа̄сийе се казва по смисъл: “По отношение на ре-
лигията им дадохме ясни знамения. А те изпаднаха в разногласие за-
ради завист след като им дойде знание. В Съдния ден твоят Господ ще 
отсъди между тях за онова, по което са били в разногласие.”  
   В 32-и а̄йет от сӯра Рӯм се казва по смисъл: “Не бъдете от мушриците, 
които изпаднаха в разногласие по отношение на религията и се разде-
лиха на групи, и всяка група харесва своята вяра и се радва!”  
   В 20-и а̄йет от сӯра Хадӣд се казва по смисъл: “ Знайте, че земният жи-
вот се състои само от игра, забава, украса, хвалба помежду вас, и уве-
личаване на имота и децата. Това прилича на дъжд, изкарващ от чер-
ната пръст зеленина, която се харесва на сеячите. Тези растения после 
изсъхват. Виждаш ги пожълтели. После стават на съчки. В отвъдния 
живот има сурово и безкрайно мъчение [за пристрастените към земно-
то]. [А за онези, които печелят земното, следвайки заповедите на Аллах] 
там има задоволството и прошката на Аллах. Земният живот е само 
подмамен, временен период.”  
   Има ли друга дума, по-добра от тази, която да обясни факта, че този свят 
е средство за печелене на отвъдното? Ние с всичка сила трябва да се дър-
жим здраво за заповедите на религията, вместо да се подмамим от земните 
наслади и отклоним от правилния път. Мюсюлманин, който има правилна 
вяра и притежава правилни религиозни знания, и не се подмамва от ере-
тиците, е един праведен човек; гражданин, подчиняващ се на законите; 
истински учен и човек, който обича своята страна. Той е полезен и за себе 
си, и за своя народ. 
   Ислямът цени и отдава значение на човека. Алла̄ху теа̄ля̄ в 4-и а̄йет от 
сӯра Тӣн казва, меа̄л: “Създадох човека по най-прекрасен начин” , отда-
ва голямо значение на човешкия живот и повелява: “Не убивайте!”  Хрис-
тияните описват човек като “Отвратително създание, омърсено от грях”. 
Ислямската религия силно отхвърля това. Всички хора се раждат податли-
ви да приемат исляма. Раждат се чисти и неопетнени. А всяка постъпка на 
човек, от този момент нататък, е за самия него. В 41-и а̄йет от сӯра Зумер 
и 108-и а̄йет от сӯра Йӯнус се казва по смисъл: “Който върви по правия 
път, то е за самия него, а който се заблуди, само в свой ущърб се заб-
луждава.”  Защото Алла̄ху теа̄ля̄ изпратил най-любимия Си раб Мухаммед 
(алейхисселя̄м) и най-великата Си книга Кора̄н-и керӣм като техен пътево-
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дител. Онези, които не следват пътя, ясно показан от Кора̄н-и керӣм и 
Пророка ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем), поради факта, че не го харесват, 
без съмнение ще бъдат наказани.  
   В 87-и а̄йет от сӯра Са̄д се казва по смисъл: “Коранът е само наставле-
ние за всички хора.”  В 15-и а̄йет от сӯра Исра̄ се казва по смисъл: “Кой-
то се е напътил, за себе си се напътил, а който се е заблудил, в свой 
ущърб се заблуждава. Никой няма да носи греха на някой друг. Ние 
не наказваме, докато не пратим пророк.”  
   Ние трябва да се молим на Алла̄ху теа̄ля̄, за да ни води към истинската 
вяра. Това е постижимо само със стриктно следане на истинската и пос-
ледна религия и книгите на ехли суннитските учени, които предават тази 
религия по правилен начин.  
   Алла̄ху теа̄ля̄ не е длъжен да прави хората мюсюлмани. Както милостта 
Му е безкрайна, така и мъчението Му е вечно. Неговата справедливост 
също е вечна. Ако пожелае Той дарява с истинска вяра рабите Си, без ни-
каква причина и без да са я искали. По-горе е написано, че Той ще даде 
харесваната от Него вяра на онези, чиито морал и дела са хубави, защото 
следват здравия разум. Дали човек ще умре с вяра или не става ясно на 
последния му дъх. Онзи, който имал вяра през целия си живот, но я загу-
бил в последните си дни и умрял по този начин, в Съдния ден ще бъде при 
неверниците. Ние трябва да се молим всеки ден, за да умрем с вяра. Зара-
ди безкрайната Си милост, Алла̄ху теа̄ля̄ изпратил пророци на Своите 
раби, за да съобщи на тях за Своето съществуване и единство, и нещата, в 
които трябва да се вярва. Вярата е потвърждение на предадените от Про-
рока ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем) неща. Онзи, който не вярва в Проро-
ка, т.е. отрича го, става неверник). Те ще горят вечно в Джехеннема. 
Човек, който никога не е чувал за някой пророк (алейхиссаля̄ту веттес-
лӣма̄т), ако помисли за съществуването и единството на Алла̄ху теа̄ля̄, и 
повярва само в това, преди да е чул за пророка (алейхиссаля̄ту веттес-
лӣма̄т), той също ще отиде в Дженнета. Ако не помисли за тези неща и не 
повярва, той няма да влезе в Дженнета, но поради това, че не е отрекъл 
някой пророк (алейхиссаля̄ту веттеслӣма̄т), няма да влезе и в Джехенне-
ма. В Съдния ден, след Равносметката, те отново ще бъдат унищожени. 
Вечното горене в Джехеннема е наказание за отричане на пророк (алей-
хиссаля̄ту веттеслӣма̄т), след като е научено за него. Въпреки, че някои 
учени казват: “Всеки, който не мисли за съществуването на Алла̄ху теа̄ля̄ и 
не вярва в него, ще отиде в Джехеннема”, това означава “Тези, които не 
мислят, след като са чули за пророка (саллялла̄ху алейхи ве селлем).” Ра-
зумният човек не отрича пророка (алейхиссаля̄ту веттеслӣма̄т) и веднага 
вярва в него. Ако не последва своя разум и се подведе от страстите или 
някой друг човек, той ще отрече. Ебӯ Та̄либ, чичото на Мухаммед (алей-
хисселя̄м), във всеки случай казвал, че го обича повече от собствените си 
деца и произнасял похвални слова за него. Исторически факт е че когато 
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той бил в предсмъртно легло, Мухаммед (алейхисселя̄м) дошъл при него и 
настоял много да приеме религията, но поради привързаността си към 
традициите той останал лишен от вяра. Следването на традициите и мода-
та е болест. Това е един от капаните на нефса. Много хора попаднали в то-
зи капан на собствения си нефс и останали лишени от големите щастия и 
печалби. Ето защо в един хадӣс-и кудсӣ Алла̄ху теа̄ля̄ казва: “Бъдете вра-
гове на вашия нефс, защото вашият нефс е Мой враг!” Човек, който се 
родил като християнин и получил християнско възпитание [т.е. мозъкът 
му бил промит], не може лесно да се отърве от това влияние. Освен това 
неговите приятели може да го презрат или семейството му може да се от-
далечи от него ако промени своята религия. Разбира се всичко това са 
причини, но една от най-големите недостатъци за това е че днес мюсюл-
маните не познават собствената си чиста и логична религия. Освен тях, 
грешните знания, давани за исляма от невежите и еретиците от отклоне-
ните седемдесет и две течения, както и техните грешни тефсӣри (тълкува-
ния); и клеветите и отричанията на фалшивите учени, предавани на хората 
под маската на науката, оказват изключително вредно влияние върху не-
мюсюлманите и ги карат да чувстват антипатия към тази истинска 
религия, която е чиста, светла, логична и хуманна. От друга страна, когато 
говорим с един образован християнин по въпроси, написани в тази книга, 
ние виждаме как в него се ражда силно чувство на възхищение към исля-
ма. Ако оставим на една страна еретиците от всички седемдесет и две отк-
лонени течения, които се смесили сред истинските мюсюлмани, допреди 
един век се появили множество ехли суннитски учени, като Исхак Ефенди 
(рахиме-хумулла̄ху теа̄ля̄) от Харпут, които сравнили исляма с християнс-
твото по напълно безпристрастен начин и с доказателства. За съжаление, 
техните произведения не били превеждани на чуджи езици и ето защо 
последователите на другите религии не могли да ги прочетат. [Книгата 
“Дия̄-ул кулюб”  на Исхак Ефенди от Харпут е превеждана на турски и 
английски език и отпечатана от книгоиздателство “Хакӣкат Кита̄беви”. В 
нея се доказва, че днешните Евангелия са изопачени и че християнството е 
отменено.] 
   Ислямските държави, които не са ехли суннитски, имат голяма вреда за 
лошото представяне на исляма. Еретичните хора на религията, които се 
намират в част от ислямските страни, чийто брой днес достига четириде-
сет, стават причина за пораждане на грешна информация и представа в 
света относно религията ни. В неехлисуннитските страни Кора̄н-и керӣм 
се тълкува по грешен начин и дори се отричат някои от пророците [като 
Āдем (алейхисселя̄м)]. Няма съмнение, че с течение на времето управите-
лите на тези държави ще видят истината и отказвайки се от грешните си 
постъпки ще навлязат по пътя, показан от милионите ценни книги, които 
написали ехли суннитските учени (рахиме-хумулла̄ху теа̄ля̄). [Елхамду-
лиллях [хвала на Алла̄ху теа̄ля̄], че публикации на издателство Хакӣкат 
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Кита̄беви, които предават правилна информация, се разпространяват из 
цял свят чрез ИНТЕРНЕТ. Адресът ни е www.hakikatkitabevi.com. Кога-
то компютър, от която и да е страна, се свърже с този адрес, всичките ни 
книги ще се покажат на екрана. Човек избира, която книга пожелае, и я 
чете на екрана.] 
   Пророкът ни (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) съобщи, че всеки, кой-
то няма вяра, ще гори вечно в Джехеннема. Това без съмнение е истина. 
Трябва да се вярва в това, в съществуването и в единството на Алла̄ху 
теа̄ля̄. Какво означава човек да гори вечно в Джехеннема? Онзи, който 
помисли за бедата да се гори вечно в огъня, би трябвало да загуби разсъ-
дъка си от страх. Той трябва да потърси начин да се спаси от тази катаст-
рофа. Решението за това обаче е много лесно. “Да се вярва в съществу-
ването и единството на Алла̄ху теа̄ля̄, в това че Мухаммед (алейхиссе-
ля̄м) е Негов последен Пророк, и в истинността на всичко, което било 
съобщено от него”  спасява човек от тази беда. Ако някой каже: “Аз не 
вярвам във вечното горене и ето защо не се страхувам от това бедствие, и 
не търся начини за спасение от него”, ние ще му отвърнем: “Имате ли ня-
какво доказателство да не вярвате? Кое знание и коя наука възпрепятства 
вярата?” Разбира се че този човек няма да изложи никакво доказателство. 
Дума, която няма никакво доказателство, може ли да се нарича наука? То-
ва се нарича предположение и вероятност. Не е ли нужно да се избягва то-
ва ужасно бедствие “вечно горене в огъня” дори вероятността за това да е 
една на милион или на милиард? Не трябва ли дори човек с малко разум 
да се предпази от такова бедствие? Няма ли да търси начин да се спаси от 
вероятността да гори вечно? Както се вижда, всеки разумен човек трябва 
да повярва. За да повярва човек не е нужно да изтърпява трудности, като 
плащане на данъци, даване на имот, носене на товар, полагане на усилие 
за поклонение и отбягване на сладки и приятни неща. Достатъчно е да се 
повярва искрено от сърце. Не е нужно човек да съобщи на неверниците за 
своята вяра. Разумно и човешко е невярващите в безкрайното горене да 
дадат дори малка вероятност за това. Срещу вероятността от вечното го-
рене не е ли глупаво и крайно абсурдно човек да се въздържа от ВЯРАТА, 
която е единственото и катергорично решение.  
   Сена̄уллах Па̄нӣ-пютӣ (рахметулла̄хи алейх) в книгата си “Хукӯк-ул-
исля̄м” казва: “Съществуването на Алла̄ху теа̄ля̄, Неговите качества, прие-
тите и харесвани от Него неща могат да бъдат разбрани само чрез съобща-
ване от страна на пророците (алейхимусселя̄м). Те не могат да бъдат разб-
рани чрез разума. Мухаммед (алейхисселя̄м) ни съобщил тези неща, а Ху-
лефа̄-и ра̄шидин ги разпространили навсякъде, полагайки усилия. Някои 
от Есха̄б-и кира̄м бяха чували за някои знания и всички тях ги събрали на 
едно място. Във връзка с това Есха̄б-и кира̄м имат големи права върху нас. 
Поради тази причина, на нас ни е повелено да ги обичаме, хвалим и след-
ваме (ридва̄нулла̄хи теа̄ля̄ алейхим еджма’ӣн).” Тази книга е на персийски 
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и била отпечатана в Лахор, а през 1410 [1990] г. в Истанбул от издателство 
“Хакӣкат Кита̄беви”.  

-3- 
 

ПОСЛЕСЛОВ 
 

   Книгата ни свършва тук. Мислим, че човек, който е прочел с внимание 
тази книга, без колебание ще разбере коя от свещените книги на исляма и 
християнството е словото на Аллах и ще приеме Кора̄н-и керӣм като све-
щена книга, исляма като истинска религия и Мухаммед (саллялла̄ху алейхи 
ве селлем) като пророк. Тук в човешкото съзнание се появява следния 
въпрос: “Щом ислямът е истинската религия, Алла̄ху теа̄ля̄, който е При-
тежателят на най-голямата сила, не можеше ли да напъти всички хора? 
Т.е. не можеше ли да ги направи мюсюлмани?” Отговорът на този въпрос 
е даден от Алла̄ху теа̄ля̄ в Кора̄н-и керӣм. В 13-и а̄йет от сӯра Седжде се 
казва по смисъл: “Ако бяхме пожелали, щяхме да напътим всички хо-
ра. Но обещах, че ще напълня Джехеннема с неверниците от хората и 
джиновете” , както и в 48-и а̄йет от сӯра Ма̄иде: “Аллах ако беше поис-
кал, щеше да ви стори една общност, но пожела да отдели подчиня-
ващите се от непокорните.”  Т.е., Алла̄ху теа̄ля̄ изпитва хората. Той ги 
дарил с разума като най-мощно оръжие, Кора̄н-и керӣм като най-
перфектния пътеводител и последния Пророк (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве 
селлем) като най-велик водач. Съобщил на тях Своите заповеди и забрани, 
както ги дарил и с воля и избор, с които да ги следват. В 108-и а̄йет от сӯра 
Йӯнус се казва по смисъл: “Кажи: “О, хора! При вас дойде истина [Ко-
ра̄н-и керӣм] от Господа ви. И който се е напътил [влязъл по правия 
път], само за своя полза се е напътил, а който се е заблудил, само в 
свой ущърб се заблуждава. Всеки ще отговаря за своите дела.”   
   Следователно, ние трябва сами да изберем нашия път и да адаптираме 
поведението си към Книгата на Алла̄ху теа̄ля̄. За тази цел преди всичко 
трябва да храним нашата душа. Храната за душата е религията. Между не-
верниците, които не хранят душите си и обикновените животни няма ни-
каква разлика. В тези хора не остава обич, съжаление, съчувствие, разби-
ране и милост. Такива хора много лесно биват използвани за най-лоши 
цели. Това е така, защото те нямат велико Същество, в Което да вярват, да 
се подчинят и следват, за да могат да се предпазят от лошите дела. Такива 
хора са като ужасни чудовища. Никой не може да знае къде, на кого и по-
къкъв начин ще причинят зло. Най-лошите дела, унищожаващи човечест-
вото, се вършат от такива хора. 
   За подобни хора е много трудно да бъдат насочени отново по правия 
път, но това не е невъзможно. Основите на ислямската религия трябва да 
се кажат на тях с голямо търпение и постоянство и по начин, който е раз-
бираем за тях. Алла̄ху теа̄ля̄ повелил на Своя Пророк (саллялла̄ху теа̄ля̄ 
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алейхи ве селлем) да съобщи на хората религията. В 125-и а̄йет от сӯра 
Нахл се казва по смисъл: “О, Мухаммед! Призовавай към пътя на своя 
Господ с мъдрост и красиви наставления! Спори с тях по най-хубавия 
начин! Твоят Господ по-добре знае отклонилите се от Неговия път.”  
Не забравяйте, че е фарз (задължение) за всеки един от вас да учи по най-
добър начин другите хора на добрите и правилни неща, които знае. Това е 
качегорична заповед на Алла̄ху теа̄ля̄. Тази задача се нарича “Емр-и 
ма’рӯф” и е иба̄дет. Зекя̄тът на знанието се изплаща само чрез учене на 
незнаещите. Това е много благословено дело. В исляма мастилото на уче-
ните е по-ценно от кръвта на шехӣдите, а вършенето на добро дело е по-
ценно от вършене на на̄филе [допълнителни] поклонения.  
   Днес мюсюлманските страни изостанаха в тежката индустрия. Христия-
ните приемат исляма като религия, която кара хората да изостават, а не да 
напредват, и виждат причината за изоставането в нея. Те твърдят, че ци-
вилизацията може да се постигне само посредством християнската рели-
гия. Дори не е необходимо да кажем колко безсмислено твърдение е това. 
Цивилизация е установяване на професиите и справедливостта, които са 
необходими за спокойното и мирно съществуване на големите градове и 
хората. Само по себе си тежката индустрия не е цивилизация.  
   По-горе бяхме обяснили как японците, които не са християни, изпрева-
риха християнските страни. Израелците, които са юдеи, превърнаха в бо-
гати гори и земеделски земи местата, в които не се срещаше никакво живо 
същество, освен пустинната бълха. Те успели да добият бром от езерото 
на Лут, както и да втвърдят брома, който в нормално състояние е течен, 
въпреки че немците казали “Това е невъзможно”. Те с лекота успели да 
продадат бром на чуждите страни и изпреварили немците в търговията с 
бром. 
   Както се вижда, цивилизацията няма нищо общо с християнската рели-
гия. А напротив, ислямът е тази религия, която повелява цивилизацията. 
През Средновековието станало ясно как фанатизираното християнство до-
вело хората в тъмнина и как ислямът ги осветил. 
   През Средновековието, когато християнството било най-силно и власт-
вало над Европа, какви признаци на цивилизация е имало? Тя стенела от 
мръсотия, невежество, мизерия, нищета, болести и мъчения от страна на 
свещениците. Тогавашните европейци не познавали нито тоалетна, нито 
баня. В онези времена мюсюлманите, следващи заповедите на исляма, 
напреднали в знанието, науката, търговията, изкуството, земеделието, ли-
тературата и медицината, и основали най-голямата цивилизация на земята. 
Халӣфът Ха̄рӯн Решӣд подарил будилник на Шарлман, краля на Франция. 
Когато будилникът звъннал, царят и неговите хора избягали, мислейки че 
в него има сатана. Причината за днешното изоставане на мюсюлманите е 
тяхното неподчинение на заповедите на религията. Това го писахме и ка-
захме многократно. Но днес ние все още се гордеем с нашата цивилизация 
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отпреди столетия и изобщо не мислим за сегашното ни положение! С ми-
налото може да се гордее, но е недостатък ако се изтъква само той за при-
мер. Ние сме длъжни да напреднем и днес. През 1255 [1839] г. Турция 
обяви, че обръща лице към Европа с танзӣма̄тския ферма̄н, който бил под-
готвен от английския масон Рашӣд паша. В множество градове били отво-
рени масонски ложи. Но това следване на Европа станало само в областта 
на удоволствието и насладата, а по отношение на знанието, науката и пре-
възпитаването на децата ни в красивия ислямски морал не сме работили 
като дедите ни. Пътят, показан от религията ни и възвишеният морал на 
Пророка ни (саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем) били наречени “изостана-
лост”. Японците обърнали лице към Запада през 1284 [1868] г., т.е. 29 го-
дини след нас, но те напреднали много повече от нас и то без изобщо да се 
отделят от фалшивата си религия! Въпреки, че бяхме първенци в съзтеза-
нието за цивилизация, след Танзӣма̄та хората оставали знанието и науката, 
а последвали нефса и шейта̄на. Този английски опиум опиянил държавни-
ците. Днес ние сме длъжни отново да положим голямо усилие, за да нама-
лим разстоянието между Запада и нас, да ги настигнем и дори да ги изпре-
варим. Това не може да се осъществи чрез празни приказки! Ние трябва да 
се върнем към пътя на нашите предци! Германският историк и турколог д-
р Фридрих-Вилхелм Фернау, който през 1979 г. написал важна статия и 
дори една книга за Турция, казва: “Турците считат сами себе си за евро-
пейци. Унгарците и българите, които дошли подобно на тях от Азия и ко-
ито са като техни роднини, се установили в Европа, придобили техните 
усилия в областта на науката и се европеизирали. Турците не са напълно 
европейци. Те са народ, който не прилича на останалите. Сегашните турци 
имитират западната промишленост, но все още не са вникнали в нея.” А 
сега да разгледаме какъв е бил пътят на нашите предци.  
   Цивилизованият човек преди всичко е с красив морал, честен и работ-
лив. Той първо е получил религиозно образование и научил научните зна-
ния. Правдив е. Той върши своята работа с голяма съдредоточеност от на-
чалото до края. Когато е необходимо той изобщо не страни да работи по-
вече от работното време. Той чувства удоволствие от това дело и не на-
пуска лесно своята работа, дори когато остарее. Той изключително много 
уважава законите на своята страна. Подчинява се на управниците. Не 
върши нищо, което да е в нарушение на законите. Строго се подчинява на 
заповедите и забраните на религията. Никога не спира да върши поклоне-
нията си. Той отдава голямо значение на това децата му да израснат вяр-
ващи и да имат висок морал. Защитава ги от лоши приятели и вредни пуб-
ликации. Тъй като знае стойността на времето, той върши своята работа на 
време. Винаги спазва думата си. Той не може да се успокои вътрешно 
преди да е изпълнил религиозните и земните си задължения. Да не гово-
рим за отлагане на днешна работа, а напротив, той върши утрешната рабо-
та днес. Ако придобием тези добродетели на предците си, ние ще се въз-
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висим материално и духовно, и ще успеем във всяко дело. Ще постигнем 
задоволството на Господа си. 
   Може да попитате: “Такива ли са западняците?” Без съмнение тяхната 
вяра и морал не са такива. Особено след Втората световна война е налице 
увеличение в броя на хората с вредни мисли и долни души, които откло-
няват и другите. Но те се опитват да бъдат такива, каквито описахме по-
горе, и да коригират еретичните си идеи. Що се отнася до външната чис-
тота, те извършват чистотата, повелена от ислямската религия. Дори едно 
парче смет не може да бъде видяно по някои техни улици. Парковете им 
са като море от цветя. Всичко наоколо, всеки магазин и всички хора са 
крайно чисти. Сега моля обърнете внимание на нещата, които ни заповяд-
ват Кора̄н-и керӣм и ислямската религия. Те не ни ли заповядват да под-
държаме чисти нашия нрав, тела и всичко, което използваме? Следовател-
но, основите на истинската цивилизация са в нашата религия и ислямската 
цивилизация от Средновековието, която не можем да свършим с хвалене, 
се появила единствено по този начин. А сега какво правим ние? Преди 
всичко днес ние сме мързеливи. Не отдаваме значение на заповедите и 
забраните на Алла̄ху теа̄ля̄. Отдадени сме на удоволствията. Губим хъс 
малко след като сме се захванали за нещо. [Българите казват: “Една работа 
трябва да се започне като турчин и да се завърши като българин.”] Бързо 
се изморяваме и казваме “И ти пък!” Построяваме сграда и после ни мързи 
да я ремонтираме. Невероятните произведения на изкуството, оставени от 
дедите ни, се рушат поради липса на подръжка и ремонт. Искаме да рабо-
тим малко и да печелим много. Ето това ужасно желание подтиква работ-
ниците към стачки, и още по-лошо от това, повлича младежите към лоши 
пътища. Предателите в чужбина и дегенератите сред нас, попаднали в 
техни капани, използват тези младежи в саботажи и убийства, като пред-
лагат на тези бедняци пари и материални изгоди, за да постигнат лошите 
си цели. Тези жалки хора, които намират лесни пари, предпочитат да ста-
нат убийци вместо да работят. Заедно с това, безнужните кръвни вражди и 
безмезхебните (еретичните) течения ни разединяват.  
   Между другото, нека отново да напишем, че в исляма има четири пра-
вилни мезхеба. Всички те имат една и съща вяра, която се нарича “Ехли 
суннитска” . Нямат разлика по отношение на спазване на повелите и заб-
раните, ясно съобщени в Кора̄н-и керӣм и хадӣс-и шерӣфите. Имат разли-
ка само в разбиране на неясно съобщените неща. Тази малка разлика е ми-
лостта на Алла̄ху теа̄ля̄ към мюсюлманите. Тъй като здравословните със-
тояния и местата за работа, и начините на живот на хората се различават, 
те избират мезхеба, който е най-лесен за тях и изпълняват поклоненията 
си, съобразявайки се с книгите по “Фикх” на избрания мезхеб. Ако имаше 
само един мезхеб, всеки щеше да е длъжен да го следва, но това щеше да 
затрудни много хора. Дори щеше да бъде невъзможно. Мюсюлманин, 
който следва един от четирите мезхеба, се нарича “ехли суннет”. Те счи-
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тат един друг за братя. В историята никога не е имало борба между тях и 
не се деляли, т.е. не са говорили лошо против другите три мезхеба. 
Вярват, че четирите мезхеба са пътищата, водещи към Дженнета.  
   На първо място не трябва да се забравя, че всички ехли суннитски мю-
сюлмани са братя. Разликите в техните мезхеби не пречи да са братя. А 
разликите им с неехлисуннитските мюсюлмани могат да бъдат разрешени 
с научна дискусия, а не със силата на оръжие! 
   Наше задължение е да се подчиняваме на законите на нашата страна и да 
уважаваме големците. Опитите за тяхното рушене би била най-голямата 
глупост. Една държава без закони е държава в анархия. Тя е обречена на 
гибел. Привързването към комунизма е най-голямата глупост, защото днес 
самите комунистически страни осъзнаха вредата от враждата към религи-
ята и насилието, и се връщат към условията на свобода. Днес Русия връща 
на хората правото за наследство, за къща (дори и за лятна къща) и още 
много други подобни права. В Полша беше прието правото за стачкуване. 
Дори китайците, който са най-фанатизираните комунисти, най-накрая се 
завръщат към начина на живот на свободните страни. Дори довеждат екс-
перти от Франция, за да научат най-новите стилове в изкуството. И кому-
нистическите страни се завръщат към смесената икономика, която се за-
белязва в демократичните страни. Разрушените месджиди се ремонтират.  
   Както е известно, някои предприятия в смесената икономика се управля-
ват от държавата, а други от частния сектор. Подкрепата на правителство-
то е нужна за някои тежки и скъпи индустрии, като производство на желя-
зо и въглища. Този метод се използва също и в Турция. Сега комунисти-
ческите страни постепенно се завръщат към този метод и част от търгови-
ята и индустрията се отварят за хората. Със сигурност в близко бъдеще те 
ще получат своята свобода и в областта на мисълта и вярата. Човешките 
права ще бъдат признати във всички краища на света. Противно на мисли-
те на някои глупаци, социална справедливост не означава да се отнемат 
имотите на хора, които са работили и забогатели, и да се дават на бездел-
ници. Никой не дава пет пари на мързеливец, който бездейства ден и нощ. 
Въпреки че хората в комунистическите страни работят непрекъснато, те 
едвам се наяждат. Голяма част от спечелените от тях неща се отнемат от 
щастливо малцинство. Рискувайки своя живот, част от тях се борят за сво-
бода. Както писахме и по-горе, това управление, което се основава на екс-
плоатацията и изтезанията, и този нерелигиозен начин на живот, ще из-
чезнат от само себе си. Освен комунистическата пропаганда, която се ос-
новава на неверието, съществува и пропаганда от страна на еретиците, от-
клонили се от суннитското вероубеждение, която подтиква към сепарати-
зъм. Хомейни в Иран е пример за вредата, която тези еретични и фанати-
зирани мюсюлмани причиняват на страните си. В допълнение към тях, ва-
хабиите (уахабитите) със своите вероубеждения, несъответстващи на зна-
нията на истинските ислямски учени, и с напълно произволните си разби-
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рания за законодателство, стават причина за пораждане на лоша представа 
за ислямската религия из цял свят. В религията ни има следния закон: “За-
коните, чиито доказателства не от насс [а̄йетите и хадӣс-и шерӣфите] и 
иджма̄ [единодушието на ислямските учени], се променят с времето.” 
Иджтиха̄д отпреди 1000 години, който изглеждал най-съвършен за време-
то си, може да не съвпада с условията на нашето време. Ето защо, за да 
можем да направим тези промени, Алла̄ху теа̄ля̄ дал на големите учени, 
т.е. муджтехидите (рахиме-хумулла̄ху теа̄ля̄), три важни сили, наречени 
Акл (разум), Илм (знание) и Таква̄ (страх от Алла̄ху теа̄ля̄). Учените, 
дошли по-късно, разгледали иджтиха̄дите отпреди 1000 години и избрали 
онези, които съответстват на времето, като ги написали в книгите си.  
   Ние първо трябва да научим истинската вяра, съобщена от ехли суннит-
ските учени (рахиме-хумулла̄ху теа̄ля̄). После трябва да повярваме съглас-
но наученото. Човек с неправилна вяра не може да постигне задоволство-
то, любовта на Алла̄ху теа̄ля̄. Ще остане лишен от Неговата милост и по-
мощ. Няма да може да намери спокойствие. След като коригираме вярата 
си, ние трябва да поправим и морала! Нека се държим здраво за исляма. 
Т.е. да следваме заповедите и забраните на Алла̄ху теа̄ля̄ и Пророка ни 
(саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем). Да изчистим сърцата си, като извър-
шим повелените от Него неща и поклоненията, съобщени от Пророка ни 
(саллялла̄ху теа̄ля̄ алейхи ве селлем). Да си подобрим нефса и здравето, ка-
то отбягваме хара̄мите и мекрӯхите. Сърцата на хората, които изпълняват 
тези неща, винаги желаят да вършат добро. Те дори не се сещат за върше-
не на зло. Ако душата и сърцето са чисти, и тялото силно, тогава е много 
лесно да се работи в колектив като братя и по ЧЕСТЕН начин. Да не се 
подвеждаме от словата, пропагандите на ислямските врагове, муна̄фиците 
(лицемерите) и безмезхебниците. Ако станем такива истински мюсюлмани 
и вършим ПОЛЕЗНИ ДЕЛА, Алла̄ху теа̄ля̄ ще бъде доволен от нас и ще ни 
помага, както е съобщено в сӯра Тӣн от Кора̄н-и керӣм. Ако не коригира-
ме нашата вяра и не следваме религията на Мухаммед (саллялла̄ху алейхи 
ве селлем), и не вършим праведни дела, и се борим в името на еретични 
вероубеждения или се отклоним към забранение (от исляма) пътища, 
следвайки личните си интереси, и не покрием аврет частите на жените и 
момичетата си, Алла̄ху теа̄ля̄ ще ни стори НАЙ-ДОЛНИ СРЕД ДОЛНИ-
ТЕ. Ако стане така, горко ни! 
 

КАК СЕ СТАВА ИСТИНСКИ  
МЮСЮЛМАНИН? 

 
   Ислямската религия има три основи: Знание, амел (дело) и ихля̄с. Знани-
ето се състои от знания за вярата, фикха и морала. Те се научават от кни-
гите на ехли суннитските учени. Амел е вършене на дела, съобразно това 
знание. Ихля̄с е придобиване на знание и вършене на дела за печелене на 
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задоволството, т.е. любовта на Алла̄ху теа̄ля̄. Мюсюлманин, притежаващ 
тези три основи, се нарича ислямски учен и истински мюсюлманин. 
Ако в един човек липсва едно от тези основи и публикува знания и говори 
неща, несъответстващи на книгите на ислямските учени, като се представя 
за ислямски учен, той се нарича “фалшив ислямски учен”  и “ зъндък” . 
Например, може да притежава много религиозни знания и да върши всич-
ки дела, но да няма ихля̄с, т.е. да върши тези неща с цел да печели земни 
блага, като материални облаги, пост и слава. Такива хора не са истински 
мюсюлмани.  
   Първото наставление е да се коригира вярата в съответствие със знания-
та, написани в книгите на ехли суннитските учени, защото само тази група 
е спасилата се от Джехеннема. Нека Алла̄ху теа̄ля̄ да даде много награди 
за труда на тези велики хора! Учените от четирите мезхеба, достигнали до 
степента на иджтиха̄д, и големите учени, превъзпитани от тях, се наричат 
“ ехли суннитски учени” . След коригиране на вярата трябва да се извър-
шат поклоненията, на които ни учи науката фикх, т.е. да се вършат запо-
ведите на религията и отбягват забранените от него неща. Човек трябва да 
изпълнява петкратен нама̄з всеки ден, без да проявява мързел и отпусна-
тост, като се съобразява с условията му и съблюдава та’дӣл-и еркя̄н. Това 
се прави с цел коригиране на вярата и пораждане на обич между мюсюл-
маните. Мюсюлманин, чийто имот и пари достигат до границата ниса̄б, 
трябва да дава зекя̄т. Има̄м а’зам казал: “Трябва да се дава зекя̄та и на зла-
тото и среброто, които жените използват за украса.” 
   Човек, за да бъде полезен за себе си и обществото, трябва да стане ис-
тински мюсюлманин. Такъв не може да се стане само с думи. За да бъде 
човек истински мюсюлманин той не бива да харчи ценния си живот дори 
за безполезни мубахи. Без съмнение не бива да се вършат хара̄ми. Не бива 
да се прекарва време с теганнӣ, музика и музикални инструменти. Човек 
не бива да се заблуждава от подмамната наслада, която нефсът ще почувс-
тва. Това са отрови, които са примесени с мед и покрити със захар.  
   Не бива да се прави гъйбет (да се злослови). Гъйбетът е хара̄м. [Гъйбет е 
да се изтъкне скрит недостатък на мюсюлманин или зиммӣ [гражданин 
немюсюлманин, живеещ в ислямска страна] зад гърба му. Но е необходи-
мо да предупредим всички за греховете на харбиите [гражданите, живее-
щи в немюсюлманските страни, които са във война с ислямска държава], 
ехли бид’ат [еретиците], безмезхебниците [хората, които не следват един 
от четирите суннитски мезхеба] и на вършещите открито грехове, и за 
злините на угнетителите и на онези, които мамят хората в търговията. По 
този начин ще сме помогнали на мюсюлманите да се опазят от техните 
вреди. Клеветите на онези, които говорят и пишат неправилни неща за ис-
ляма, също трябва да бъдат казани на хората. Това не е гъйбет. (Редд-ул 
мухта̄р: 5-263)] 
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   Не бива да се доносничи между мюсюлманите. Съобщено е че онези, 
които вършат тези два гряха, ще бъдат подлагани на различни мъчения. 
Лъжата и клеветата също са хара̄ми и трябва да се отбягват. Тези две зли-
ни били хара̄м (забранени) във всички религии. Техните наказания са мно-
го тежки. Голям сева̄б е да се прикриват недостатъците на мюсюлманите, 
да не разпространяват скритите им грехове и да се прощават техните не-
достатъци. Човек трябва да окаже състрадание към малките, подчинените 
[съпругата, децата, учениците, войниците, работниците] и бедните. Не би-
ва да се укоряват за грешките. Тези бедни хора не бива да се обиждат, би-
ят или навикват поради небивали причини. Човек не бива да напада ничия 
религия, имот, живот, чест и целомъдрие. Трябва да изплаща дълговете си 
към всеки и към правителството. Даването и вземането на подкуп е хара̄м. 
Въпреки това, не става подкуп ако се дава с цел да се спаси от гнет или да 
се избегне заплаха. Дори при този случай да се взема даденото е хара̄м (за 
отсрещния). Всеки трябва да види собствените си недостатъци и да мисли 
за грешките, които е допуснал спрямо Алла̄ху теа̄ля̄. Трябва да знае, че 
Алла̄ху теа̄ля̄ не бърза да го наказва, нито пък прекъсва препитанието му. 
Заповедите на родителите и правителството, които са съвместими с рели-
гията, трябва да се изпълнят, а на онези, които не са съвместими, не бива 
да се противопоставя и да се предизвиква фитне (безредие, анархия). Та-
къв трябва да бъде един истински мюсюлманин. [Вижте 123-о писмо от 
втори том на книгата “Мектӯба̄т-и Ма’сӯмиййе” .] 
   След коригиране на вярата и изпълняване на заповедите на фикха, човек 
трябва да прекарва цялото си време в споменаване на Алла̄ху теа̄ля̄. За да 
може се изчисти сърцето, то зикирът (споменаването на Алла̄ху теа̄ля̄) 
трябва да се изпълнява по начин, показан от големците. Всичко, което 
пречи на зикира, т.е. сърцето да се сеща за Алла̄ху теа̄ля̄, трябва да се при-
ема за враг. Колкото по-стриктно се следва исляма, толкова по-голяма 
наслада се чувства при Неговото споменаване. Когато нараства мързела 
при следване на исляма, намалява и тази наслада. Тя изчезва и сърцето 
почернява, т.е. намалява се неговата чистота. Има много различни видове 
зикир. Най-полезният сред тях е “Алла̄ху екбер, Алла̄ху екбер. Ля̄ иля̄хе 
иллялла̄ху Валла̄ху екбер. Алла̄ху екбер ве лилля̄хил хамд.”  Нарича се 
“Текбӣр-и тешрӣк” . Трябва да се повтаря много, за да се изчисти сърце-
то.  
   За жените и мъжете мюсюлмани е хара̄м да излизат по улицата, да игра-
ят футбол и да плуват с открити аврет части [места от тялото, които исля-
мът повелява да бъдат покрити]. Хара̄м е да се гледат авретите и на други-
те хора. Местата, в които се намират хора с открити аврети, се наричат 
“фиск меджлис (събрания, където се вършат грехове)”. Места, в които 
мъжете и жените се събират заедно, са фиск меджлиси. Хара̄м е да се оти-
ва на такива места. [“Исля̄м ахля̄къ” (Ислямската нравственост) стр. 311 и 
330.] Ако вършейки грях бъдат изпуснати времената за нама̄з, това става 
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отделен грях и причинява куфр (неверие). Свиренето на всякакви музи-
кални инструменти и четенето на Кора̄н-и керӣм, мевлид и еза̄н с теганнӣ 
е хара̄м. Забранено е тези неща да бъдат изпълнявани с музикални инст-
рументи, като кавал и високоговорител. Теганнӣ е удължаване на местата, 
където не бива, т.е. промяна на думите. Уахабитите казват, че Пророкът 
ни е мъртъв и не чува, и че е ширк (съдружаване) да се хвали друг освен 
Алла̄ху теа̄ля̄. Те забраняват четенето на мевлид. Тази тяхна вяра ги из-
карва от исляма. Ползването на високоговорител е като ползване на теле-
фон. Неща, които е хара̄м да се изговарят, е хара̄м да се слушат, когато се 
предават по високоговорител. Този уред е джа̄из да се използва при пре-
даване на знания за науката, изкуството, търговията, религията, красивия 
морал и военното дело. Разпространяването на вредни публикации, разва-
лящи религията и морала, и изпълняването на еза̄на и нама̄за с високого-
ворители не е джа̄из. Звукът, който се издава от високоговорителя на ми-
нарето, не е гласа на муеззина. Това е звук, наподобяващ човешки глас, 
който се възпроизвежда от инструмент. Когато се чуе този звук не бива да 
се каже “Чете се еза̄н”, а “Настъпи време за нама̄з”. Защото звукът, изда-
ван от високоговорителя, не е истински еза̄н, а е подобие на еза̄на. 
   В хадӣс-и шерӣфи се казва: “Когато наближи края на света (Къя̄мет), 
Кора̄н-и керӣм ще се чете през мизма̄р”  и “Ще дойде време, когато 
Кора̄н-и керӣм ще се чете през мизма̄ри. Ще се чете не заради Аллах, а 
за удоволствие” , и “Има много хора, които четат Кора̄н-и керӣм, но 
Кора̄н-и керӣм ги проклина” , и “Ще дойде време, когато най-долните 
сред мюсюлманите ще бъдат муеззините” , и “Ще дойде време, когато 
Кора̄н-и керӣм ще се чете през мизма̄ри. Алла̄ху теа̄ля̄ ще ги прокли-
на.”  Мизма̄рът е наименованието на свирката и всякакви други музикални 
инструменти. Високоговорителят също е мизма̄р. Муеззините трябва да се 
изплашат от тези хадӣс-и шерӣфите и да не четат еза̄н през високоговори-
тели. Някои невежи хора твърдят, че мизма̄рът е полезен и че звукът се 
чува отдалеко. Пророкът ни казва: “Изпълнявайте иба̄детите, както ги 
виждате от мен и моя Есха̄б! Ехли бид’ат се наричат онези, които пра-
вят промени в иба̄детите. Онези, които вършат бид’ати, без съмнение 
ще отидат в Джехеннема. Нито едно тяхно поклонение не се приема.”  
Не е правилно да се каже “Към поклоненията добавяме полезни неща” . 
Това са лъжите на ислямските врагове. Дали промяната при изпълнението 
на дадено поклонение ще бъде полезно или не може да се разбере само от 
ислямските учени. Тези големи учени се наричат “муджтехиди” . Те не 
правят никаква промяна от само себе си и разбират дали дадена промяна 
ще бъде бид’ат или не. Учените единодушно казали, че да се чете еза̄н с 
мизма̄р е бид’ат. Човешкото сърце е пътят, който води към доволството, 
т.е. любовта на Алла̄ху теа̄ля̄. Сърцето е като чисто огледало по сътворе-
ние. Поклоненията увеличават неговата чистота, полират го. А греховете 
го почерняват и така то не може да получава фейзовете, т.е. сиянията, ид-
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ващи по пътя на любовта. Праведните раби чувстват това състояние и 
страдат. Те искат да изпълняват много поклонения. Желаят да извършат 
повече нама̄зи от петкратните. Вършенето на грехове изглежда сладко и 
полезно за нефса. Всички бид’ати и грехове хранят и подсилват нефса, 
който е враг на Алла̄ху теа̄ля̄. Такова е състоянието и с четенето на еза̄н по 
високоговорител.  
   Ако ценното време на децата, в което трябва да учат знание, се 
пропилее, мюсюлманските деца ще останат невежи и ще се появи поколе-
ние от младежи неверници. Ако хората на религията не правят нищо, въп-
реки че виждат това положение, техните грехове ще бъдат многократно 
по-големи. Човек, който не научава кое е халял и кое е хара̄м, и не им от-
дава значение, след като вече ги е научил, става неверник (напуска 
исляма). Такъв човек няма никаква разлика от неверниците, които отиват 
на църква и се покланят на идоли и статуи. Най-големият враг на човек е 
собственият му нефс, който иска винаги да върши вредни за човека дела. 
Желанията на нефса се наричат страсти. Вършенето на страстите на нефса 
го карат да изпитва голямо удоволствие. Но да се вършат колкото е нужно 
не е грях. Прекаляването с тях е вредно и носи грях. Ислямските врагове, 
за да възпрат мюсюлманските деца да придобиват религиозни знания, из-
мислиха имена като “спорт” и “физическа култура” за ритането на топка. 
Тъй като показването на аврет частите и тяхното гледане е сладко (носи 
удоволствие) за нефса, футболът се разпространява много бързо сред де-
цата. Родителите мюсюлмани веднага трябва да оженят своите деца още 
като млади; да не ги изпращат на екскурзии, където момичетата и момче-
тата са заедно; да не ги пращат да играят футбол с открити аврет части, 
както и да ги гледат; и да ги пращат при праведни ходжи (учители), от ко-
ито да научат религията и вярата си. [Прочетете книгата ни “Не можа да 
отговори” , за да научите жестокостите и ужасяващите мъчения, които 
християните причинили спрямо един друг, юдеите и мюсюлманите, както 
и техните долни лъжи и клевети за Кора̄н-и керӣм.] 
 

Бисмилля̄хиррахма̄ниррахӣм. 
 

   Много са книгите, даващи информация за исляма. Книгата “Мектӯба̄т”, 
която е от три тома и написана от има̄м Рабба̄нӣ, е най-ценната сред тях. 
След нея е тритомната книга “Мектӯба̄т” на Мухаммед Ма’сӯм. Той в 16-о 
писмо от третия том на “Мектӯба̄т” казва: “Да се повярва означава да се 
приемат и двете части на келиме-и тевхӣда, т.е. в “Ля̄ иля̄хе иллялла̄х” и 
“Мухаммедун расӯлюллах”. Тридесет и три броя от неговите писма са по-
местени в турската книга “Hak Sözün Vesîkaları”, като се започва от 322-а 
страница. С други думи, човек, за да стане мюсюлманин, трябва да 
повярва, че Мухаммед (алейхисселя̄м) е пророк, т.е., Мухаммед (алейхиссе-
ля̄м) е Пророкът на Аллах. Алла̄ху теа̄ля̄, посредством меля̄ике на име 
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Джебра̄ӣл, му низпослал “Кора̄н-и керӣм” . Той е словото на Аллах, а не 
личните мисли на Мухаммед (алейхисселя̄м) и думите на философите и ис-
ториците. Мухаммед (алейхисселя̄м) разяснил (тефсӣр) Кора̄н-и керӣм. Те-
зи разяснения се наричат “ хадӣс-и шерӣфи” . Ислямът се състои от “Ко-
ра̄н-и керӣм”  и “ хадӣс-и шерӣфите” , а милионите ислямски книги из це-
лия свят са разясненията на “Кора̄н-и керӣм”  и “ хадӣс-и шерӣфите” . 
Слово, което не е казано от Мухаммед (алейхисселя̄м), няма място в ислям-
ска книга. Когато се каже “Вяра и ислям” се има впредвид вяра в “Кора̄н-и 
керӣм”  и “ хадӣс-и шерӣфите” . Невярващият в словата на Пророка ни 
(саллялла̄ху алейхи ве селлем) не е повярвал в словото на Аллах. Мухаммед 
(алейхисселя̄м) предал на своя Есха̄б всичко онова, което му било съобще-
но (низпослано) от Алла̄ху теа̄ля̄. А те, от своя страна, ги предали на свои-
те ученици, които написали тези знания в книгите си. Тези учени, които 
написали въпросните книги, се наричат “ ехли суннитски учени” . Човек, 
който е повярвал в ехли суннитските книги, е повярвал и в словото на Ал-
лах. Т.е. той става мюсюлманин. Елхамдулиллях (хвала на Аллах) ние 
учим религията си от книгите на ехли суннитските учени, а не от книгите 
на реформаторите в религията и масоните. 
   Расӯлюллах (саллялла̄ху алейхи ве селлем) казал: “Когато сред общност-
та ми се разпространи развалата, онзи, който следва моя суннет, ще 
получи сто шехӣдски сева̄ба.”  Следването на суннета (исляма) става с 
научаване на книгите на суннитските учени и тяхното изпълняване. Уче-
ните, от който и да е мезхеб на мюсюлманите, се наричат “ ехли суннитс-
ки” . Водачът на ехли суннитските учени е имам а’зам Ебӯ Ханӣфе Ну’ма̄н 
бин Са̄бит. Англичаните векове наред се опитвали, но не успели да накарат 
нито един мюсюлманин да приеме християнството. За да успеят в това де-
ло, те потърсили нов начин и основали масонството. Масоните не вярват в 
думите на Мухаммед (алейхисселя̄м), религиите, съживяването след смърт-
та и в съществуването на Рая и Ада. 
   Пророкът ни (саллялла̄ху алейхи ве селлем) казал: “Алла̄ху теа̄ля̄ много 
обича онзи човек, който учи своята религия и научава другите на нея. 
Научете своята религия от устите на ислямските учени!”  
   Човек, който не може да намери истински учен, трябва да я научи от кни-
гите на ехли суннитските учени и да се опита да ги разпространи. Мюсюл-
манин, притежаващ илм (знание), амел (дела, съобразно придобитото зна-
ние) и ихля̄с (вършене на всичко в името на задоволството на Аллах), се 
нарича “ислямски учен” . Ако едно от тези три неща липсва и той се пред-
ставя за учен, такъв човек се нарича “фалшив учeн”. Ислямският учен кара 
човек да постигне причините, които отварят врати към щастието. Той е па-
зачът на релията, а фалшивият учен кара човек да попадне сред причините, 
довеждащи по бедствие. Той е помощникът на шейта̄на [Знанието, което 
не се учи с цел да се практикува с ихля̄с, не носи полза]. Четенето на ис-
тигфа̄р довежда човек до причините, които го предпазват от неприятности 
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и беди. Да се чете истигфа̄р означава да се казва “Естагфируллах мин 
кулли ма̄ керихаллах”  или накратко “Естагфируллах” . 
 

-------------------------------------------- 
 

   Алла̄ху теа̄ля̄ създал човек и съобщил, че иска всички те да живеят в 
щастие. Да се постигне щастие означава да се живее спокоен и безпроб-
лемен живот. От друга страна, всеки човек също иска да бъде щастлив. 
Въпреки, че и Създателят и създанията искат едно и също нещо, щастли-
вите хора са изключително малко на брой, защото Алла̄ху теа̄ля̄ създава 
всичко с причина. Да се иска от Алла̄ху теа̄ля̄ става или с дума, или с дело. 
Да се иска с думи означава да се прави ду’ а̄, а да се иска с дела означава да 
се прибягва до причината, която ще доведе до желаното нещо. Под “при-
бягване до причината” се има предвид “работене, полагане на усилие”. Он-
зи, който не работи и мързелува, не е прибягнал до причината. Алла̄ху 
теа̄ля̄ не дава нищо на мързеливия човек. А̄йетът “Ве ен лейсе лил инса̄ни 
илля̄ ма̄ сеа̄: Човек ще получи само това, за което е работил” е доказателс-
тво за думите ни. Неверниците, понеже не вярват в Алла̄ху теа̄ля̄, не искат 
с думи, т.е. не правят ду’ а̄ (не се молят), но виждат действието на причи-
ните и искат само с дела, т.е. прибягват до причините. Тогава Алла̄ху теа̄ля̄ 
приема исканите от тях неща и ги дава. 
   Причината, която е необходима за постигане на щастие, се наричат 
ни’мет (благо). Алла̄ху теа̄ля̄ обещава, че ще даде блага на всеки, който 
иска, независимо дали е приятел (мюсюлманин) или враг (неверник). За да 
се постигне благо, той трябва да бъде поискан по начин, който харесва 
Собственикът на благата. Ето защо трябва да се изяви желание за благото, 
т.е. да се прави ду’ а̄ и да се вярва, че без съмнение то ще бъде дадено. То 
не се дава на невярващия и още повече на отричащия. Отричащият остава 
лишен. По време на молитва, с която се иска причината, водеща до щастие, 
тази вяра е задължителна. Т.е., за да се постигне благо, човек трябва да по-
вярва, с други думи, да стане мюсюлманин, и после да прибегне до причи-
ната, водеща към щастие. Алла̄ху теа̄ля̄, Който е Притежателят на всички 
блага, проявявайки милост съобщил начина, по който да се изпълни мо-
литвата. За да бъде приета тя, човек, след като повярва (приеме исляма), 
трябва всеки ден да изпълнява петкратен нама̄з и да не престъпва човешки 
права. Това са първите условия. След тези обяснения става ясно, че онези, 
които казват “Ду’ите ни не се приемат”, не изпълняват тези условия. 
 
 


