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Смислов превод: Аллах укрепва вярващите с непоколебимо слово и в земния живот, и в
отвъдния. И оставя Аллах угнетителите в заблуда. Аллах прави, каквото пожелае.
Тафсир: Аллах Теаля укрепва тези, които вярват, с непоколебимо слово (а именно
изповядване на вярата в Неговото единство) в живота на дунята и в Отвъдното. В
Отвъдното – тоест в гроба, когато двете меляикета Мункир и Некир дойдат при тях да ги
разпитват за техния Господ, религия и пратеник, и те отговарят правилно, както се предава в
хадис на Пратеника с.а.с с първоизточник ал-Бара ибн Азиб: „...тогава идват при него две
строги меляикета и го разтръсват.Заставят го да седне и го питат: Кой е твоя Господ? Той
отговаря: Моят Господ е Аллах. След това го питат: Коя е твоята религия? Той отвръща:
Моята религия е Ислямът. Питат го: Кой е този човек, който бе изпратен сред вас? Той
отговаря: Това е Пратеникът на Аллах – Мухаммед с.а.с. Питат го: А ти какво правеше? Той
отвръща: Четох Книгата на Аллах, вярвах в нея и й се подчинявах. Те го разтръсват още един
път, питайки: Кой е твоя Господ? Коя е твоята религия? Кой е твоя Пратеник? И това е
последното изпитание, на което е подложен вярващият. Той отново повтаря: Моят Господ е
Аллах, моята религия е Ислямът, моят Пратеник е Мухаммед с.а.с. Тогава се обажда глас от
небесата: „Моят раб казва истината.Затова го обзаведете с неща от Дженнета и го облечете
с дрехи от Дженнета и му отворете врата към Дженнета.““
И оставя Аллах угнетителите в заблуда - И Аллах изпраща заблуда на злодейците и
неверниците и по този начин те не са напътени да отговарят правилно, казвайки вместо това:
“Не знаем“. В същия хадис се продължава: „Идват при него две строги меляикета и го
разтръсват.Заставят го да седне и го питат: Кой е твоя Господ? Той отвръща:
Ох(междуметие), не знам! Питат го: Кое е религията ти? Отвръща: Ох, не знам! Кой беше този
човек, изпратен при вас? Той не може да си спомни името му и тогава му казват: Неговото
име е Мухаммед! Той казва: Ох, не знам! Чувал съм хората да го споменават. Тогава му
казват: Не знаеш и не си чел Курана?! Тогава се обажда глас от небесата: „Той лъже! Затова
разстелете за него покривка от Джехеннема и му отворете врата към Джехеннема!“
И Аллах прави каквото пожелае...
Прочетете още книгата: "Life in al-barzakh":
http://www.kalamullah.com/Books/Life%20in%20al-Barzakh.pdf

