


Авторът, който пише под псевдонима �арун Яхя, е роден през
1956 г. в Анкара. Учи във факултета по изящни изкуства в
университета "Mimar Sinan" в �станбул, както и философия
в �станбулския университет. От 1980 г. насам авторът е
публикувал много книги на религиозни, научни и политически
теми. �арун Яхя е добре познат като автор, написал
изключително важни творби, разкриващи лъжите на
еволюционистите, невалидността на теориите им и тъмните
връзки на дарвинизма с кървави идеологии. &якои от неговите
книги са преведени на езици като английски, френски, немски,
италиански, испански, португалски, урду, арабски, албански,

босненски, руски, татарски, полски, български, индонезийски, малайски и са
публикувани в съответните страни.
'роизведенията на �арун Яхя отправят апел към всички хора, били те
мюсюлмани или не, без значение за тяхната възраст, раса или националност,

защото са съсредоточени около една цел, а именно да освободят духа на
читателите, като им разкрият знаменията за вечното съществувание на

(ог. 

'реди четиринадесет века
(ог низпослава )орана като книга,

която да напътва хората. � призовава цялото
човечество да сe придържа към тази книга, за да

получи спасение. От деня на нейното низпославане до
деня на равносметката тази божествена книга ще остане

единственият пътеводител за човечеството.
Уникалният стил на )орана и възвишената мъдрост, която съдържа,

са ясно доказателство за това, че той е (ожие слово. * допълнение,
)оранът съдържа множество чудотворни особености, които доказват, че

той е низпослан от (ог. +дна от тези особености е фактът, че голяма част от
научните истини, които сме успели да разкрием единствено чрез технологията на

20ти век, са споменати в )орана преди 1400 години.
-азбира се, )оранът не е научна книга. /оста научни факти, които са изразени по

един изключително кратък и задълбочен начин в неговите айяти, можаха да бъдат
открити само чрез технологията на 20ти век. 3ези факти не са били известни в периода

на низпославането на )орана и това е още едно доказателство, че )оранът е (ожие
слово. 
* книгата, която държите, освен научните чудеса на )орана са представени и някои
сведения относно минали и бъдещи събития, математическото чудо, които съдържа )орана

и съвършенството му от литературна гледна точка.
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● �ъв всички книги на автора свързаните с религията въпроси са обяснени в свет-
лината на айяти от �орана и хората са приканени да научат �ожиите слова и да
живеят с тях. �сички теми, отнасящи се до айятите на �ога, са обяснени по такъв
начин, че да не оставят никакво място за съмнение или въпроси в ума на читате-
ля. �зползваният искрен, прост и свободен стил дава възможност на всеки, от вся-
каква възраст и социална група, да може лесно да разбере тези книги. �ози ефек-
тен и бляскав начин на разказване помага да ги прочетеш на един дъх. #ори тези,
които сурово отхвърлят духовността, са повлияни от фактите, изложени в тези
книги, и не могат да опровергаят истинността на тяхното съдържание. 

● �ази книга и всички останали творби на автора могат да бъдат четени индиви-
дуално или под формата на дискусия в група по време на разговор. $итателите,
които желаят да извлекат полза от книгите, ще намерят дискусията за много по-
лезна в смисъл, че ще могат да обменят един с друг своите собствени размишле-
ния и опит. 

� допълнение би било в голяма служба към религията да се допринесе за предста-
вянето и прочитането на тези книги, които са написани единствено за спечелване-
то на добрата воля на �ог. �сички книги на автора са изключително убедителни.
&оради тази причина за тези, които искат да съобщят за религията на другите хо-
ра, един от най-ефективните методи да направят това е да ги окуражат да проче-
тат тези книги.

● 'адяваме се читателят да има време да погледне кратките експозета на другите
книги, които са поместени в края на книгата,  и да оцени богатия източник на ма-
териали по свързаните с религията теми, които са много полезни и приятни за че-
тене.

● � тези книги, като в други такива, няма да намерите никакви лични виждания
на автора, обяснения, базирани на съмнителни източници, стил, в който да липсват
полагащите се почит и уважение към святите въпроси, нито пък безнадеждни, по-
раждащи съмнение и песимизъм описания, които причиняват отклонения в душа-
та.
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�ози [�оран] е низпослан 

от �оспода на световете.

(�ура �уара, 192)
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Авторът, който пише под псевдонима +арун Яхя, е роден през
1956 г. в Анкара. 0авършва начално и средно образование в Анкара,

след това учи във факултета по изящни изкуства в университета “Mimar
Sinan” в �станбул, както и философия в �станбулския университет. От 1980 г.
насам е публикувал много книги на религиозни, научни и политически теми.
+арун Яхя е добре познат като автор, написал изключително важни творби,
разкриващи лъжите на еволюционистите, невалидността на теориите им и
тъмните връзки на дарвинизма с кървави идеологии. 

'еговият псевдоним е съставен от имената “Harun” (Арон) и “Yahya” (;оан)
в памет на двамата достойни за уважение пророци, които са се борили срещу
неверието. &ечатът на &ророка, който е поставен на кориците на всички книги
на автора, има символно значение, свързано с тяхното съдържание. �ози печат
представя �орана като последната �ожия �нига, 'еговите последни думи и те-
зи на &ророка, последния от всички пророци. &од ръководството на �орана и
Cуна, авторът прави своя главна цел да обори всяка една от фундаменталните
догми на антирелигиозните идеологии и да каже ”последната дума”, така че на-
пълно да заглуши предизвиканите срещу религията възражения. &ечатът на
&ророка, който достига до крайна мъдрост и морално съвършенство, е изпол-
зван като знак за намерението му да каже своята последна дума.  

�сички творби на автора се централизират около една обща цел: да се преда-
де на хората посланието на �орана и така да бъдат окуражени да помислят
върху основни религиозни теми като съществуванието и единствеността на
�ог, задгробния живот и др., както и да разкрият изкривените основи на нере-
лигиозните системи и тяхното извратено приложение.     

&роизведенията на +арун Яхя се четат с интерес в много страни по света, ка-
то започнем от �ндия и стигнем чак до Америка, от Англия до �ндонезия, от
&олша до �осна и +ерцеговина, от �спания чак до �разилия. 'якои от негови-
те книги са преведени на езици като английски, френски, немски, италиански,
испански, португалски, урду, арабски, албански, руски, български, индонезий-
ски, малайзийски и се харесват на хората от цял свят.

�ези произведения, спечелили невероятно одобрение по всички краища на
света, са станали повод много хора да повярват, а други да задълбочат своята
вяра. �секи човек, който прочете и осмисли внимателно книгите, веднага ще
усети мъдрия, съдържателен, лесен за разбиране и искрен стил на тези творби. 

Освободени от всякакви възражения, тези произведения се отличават със
своите свойства на висока ефективност, успехи и неоспоримост. +ората, които
са прочели и са размишлявали истински върху тези книги, не могат повече да



защитават материалистическата философия,
атеизма и други извратени виждания и философии. #ори

ако те продължават да ги защитават, това би било само една сан-
тиментална настойчивост, тъй като книгите на автора доказват

невeрността на тези идеологии още в самата им основа. �сички опроверга-
ващи съвременни движения са идеологически отхвърлени днес, благодарение
на поредицата от книги, написани от +арун Яхя.

'яма съмнение, че тези особености са се формирали в резултат на мъдрост-
та и яснотата на �орана. (азбира се, авторът не се гордее със себе си; той
просто има за цел да служи като средство в търсенето, на човека на правилния
път към �ога. 'ещо повече, с публикуването на тези творби не се цели никак-
ва материална изгода. �зимайки тези факти в предвид, този, който насърчава
хората да прочетат тези книги, отварящи “очите” на сърцето им, и ги напътва
да станат по-отдадени раби на �ога, той е изпълнил една безценна служба. 

=еждувременно, би било загуба на време и енергия да пропагандираш кни-
ги, които предизвикват объркване в човешките мозъци, въвличат човека в
един идеологически хаос и които очевидно не притежават силните и точни ре-
зултати, които биха могли да премахнат съмнението от човешките сърца, как-
то се потвърждава и от предходен опит. Очевидно е, че книги, създадени, за да
изразят литературната способност на автора, вместо да следват благородната
цел да спасят хората от загубване на вярата им, е невъзможно да постигнат
такъв огромен успех. Онези, които се съмняват в това, могат лесно да забеле-
жат единствената цел на произведенията на +арун Яхя, а именно да се пребо-
ри с неверието и да разпространи моралните ценности от �орана. Успехът,
въздействието и искреността, които тази служба е постигнала, са разкрити в
убежденията на читателите.

�рябва да се помни следното: основната причина за ширещото се насилие и
страдание и за всички мъчения, на които са подложени мюсюлманите, е идео-
логическото господство на безверието. 'ачинът за отърваване от тях е безве-
рието да бъде победено с разум, да бъде разкрита същността на вярата, както
и моралът, на който �ог ни учи, да бъде обяснен по начин, който всеки човек
да може да разбере и да изживее. �майки предвид състоянието на света днес,
който тласка хората надолу по спиралата на насилие, развала и конфликти,
става ясно, че тази служба трябва да бъде извършвана по-бързо и по-ефектив-
но. � противен случай може да стане твърде късно.

'е би било преувеличение, ако кажем, че произведенията на +арун Яхя са
поели тази инициаторска роля. ? �ожията воля, тези книги ще се превърнат в
средство, чрез което живеещите през 21ви век хора ще получат описаните от
�ог спокойствие и мир, почтеност и правда, красота и щастие.   
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&реди четиринадесет века �ог низпослава �орана като книга, коя-
то да напътва хората. � призовава цялото човечество да сe придържа
към тази книга, за да получи спасение. От деня на нейното низпосла-
ване до деня на равносметката тази божествена книга ще остане един-
ственият пътеводител за човечеството. 

Уникалният стил на �орана и възвишената мъдрост, която съдър-
жа, са ясно доказателство за това, че той е �ожие слово. � допълне-
ние, �оранът съдържа множество чудотворни особености, които до-
казват, че той е низпослан от �ог. )дна от тези особености е фактът,
че голяма част от научните истини, които сме успели да разкрием
единствено чрез технологията на 20ти век, са споменати в �орана
преди 1400 години. 

(азбира се, �оранът не е научна книга. #оста научни факти, кои-
то са изразени по един изключително кратък и задълбочен начин в не-
говите айяти, можаха да бъдат открити само чрез технологията на
20ти век. �ези факти не са били известни в периода на низпославане-
то на �орана и това е още едно доказателство, че �оранът е �ожие
слово. 

0а да може да разберем научното чудо на �орана, ние първо тряб-
ва да хвърлим поглед на нивото на науката по времето, когато свеще-
ната книга бива низпослана.
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&рез 7ми век, когато �оранът бива разкрит, арабското общество
има множество суеверни и митични вярвания относно свързаните с
науката неща. 'е притежавайки необходимата технология за изслед-
ване на �селената и природата, тези древни араби вярват в легенди,
наследени от предхождащите ги поколения. 'апример, те предполага-
ли, че планините подпират небето. �е вярвали, че земята е плоска и че
в двата й края са разположени високи планини. ?мятало се е, че тези
планини са колони, които поддържат небесния свод горе високо. 

�сички тези суеверни вярвания на арабското общество обаче биват
премахнати чрез �орана. � сура (аад, айят 2 се казва: “Аллах е, �ой-

то въздигна небесата без видима за вас опора...”(?ура (аад, 2).
�ози айят прави невалидно вярването, че небето стои нависоко благо-
дарение на планините. � �орана е дадена информация за още много та-
кива факти, за които хората по онова време не са имали знание. �о-
ранът, който бива низпослан по време, когато хората са знаели много
малко за астрономията, физиката и биологията, съдържа ключови
факти по множество въпроси, като например сътворението на �селе-
ната, сътворението на човешкото същество, структурата на атмосфе-
рата и деликатните равновесия, които правят възможен живота по зе-
мята.

?ега, нека отправим поглед към някои от тези разкрити в �орана
научни чудеса.

�арун Яхя
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&реобладаващото до началото на 20ти век виждане бе, че �селе-
ната е безпределна, че съществува от безкрая и ще съществува вечно.
?поред това разбиране, наречено “статичен модел на �селената”, не
може да става и дума за някакво начало или край на �селената. 

�ова схващане, което формира основата на материалистичната
философия, приема �селената като статична, устойчива и като
съвкупност от неизменящи се вещества, докато в същото време отри-
ча съществуването на �ворец. (азвилите се през 20ти век наука и тех-
нология обаче провалят из основи материалистичния статичен модел
на �селената и подобните на него примитивни разбирания. 

� периода, в който живеем – началото на 21ви век, съвременната
физика е доказала, посредством множество опити, наблюдения и из-
числения, че �селената има начало и се е появила от небитието из-
веднъж посредством голяма експлозия. 'ещо повече, установено е, че
�селената, обратно на твърдението на материалистите, че е статична
и устойчива, се намира в едно постоянно движение и изменение и се
разширява. #нес целият научен свят приема тези факти. 

�оранът описва появата на �селената по следния начин:

�ървосъздателят на небесата и на земята!... ($ура

Анам, 101)

�ази информация, която ни дава �оранът, е в пълно съответствие
с откритията на съвременната наука. �ака както споменахме и в нача-
лото, заключението, до което достига астрофизиката, е, че цялата
�селена, наред с измеренията за материя и време, са се появили в един
нулев момент, посредством една голяма експлозия. “Pолямата експло-

�арун Яхя
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зия”, наречена в теорията "Big Bang", до-
казва, че �селената се е появила преди около 15 ми-

лиарда години от небитието посредством експлодирането на
една-единствена точка.

&реди Big Bang не е имало нищо подобно на материя. =атерия-
та, енергията и времето са създадени едновременно в една напълно
метафизична среда, в която няма нито материя, нито енергия, нито
дори време. �ази голяма истина, която съвременната физика излага,
ни е съобщена още преди 1400 години в �орана.

�арун Яхя
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�ъмнокафявите
области показват
радиацията

�ветло розовите
области са топли

�ъмно розовите
области показват

най-горещите части

�ветло кафявите
области са
студени

�увствителните скенери на сателита �О�!, който бива изстрелян от "А�А през
1992г., улавят остатъци от радиацията, която се предполага, че се е разпръснала
във $селената в резултат на Big Bang. �ова откритие се превръща в доказателство
на теорията на Big Bang, която представлява научното обяснение факта, че $селе-
ната е сътворена от небитието.
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� �орана, който е низпослан преди 14 века, време, през което нау-
ката астрономия не е била развита, разширяването на �селената е
съобщено така:

� небето изградихме с ["ашата] сила. "ие даваме простор.

($ура &арийат, 47)

?поменатата в горния айят дума “небе” на много места в �орана
се използва със значението на космос и вселена. �ук отново е изпол-
звана в този смисъл. Арабската дума “musi'une” от израза “inna le mu-
siune”, който е преведен на български език като “ние даваме простор
(разширяваме)”, произлиза от глагола “evsea”, който означава “раз-
ширявам”. &редставката “le” поставя ударение върху съществително-
то или прилагателното, пред които е
поставена, и добавя значението на
“твърде много”. &оради тази причина
този израз означава “ние твърде мно-
го разширяваме небето, или �селена-
та”. )то така, заключението, до което
съвременната наука достига, съвпада
със съобщеното ни в �орана.1

)динственото виждане, което пре-
обладава в научния свят до началото
на 20ти век, е, че “�селената има пос-
тоянна структура и съществува още
от вечността”. 'о извършените бла-
годарение на съвременната техноло-

16
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!дуин %ъбъл с
огромният му телескоп
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гия проучвания, наблюдения и изчисления
разкриват, че �селената има начало и постоянно се

“разширява”.

� началото на 20ти век руският физик Александър Qридмън и
белгийският учен #жордж Bематре теоретически изчисляват, че �се-
лената се намира в едно непрекъснато движение и се разширява. 

&рез 1929 година този факт е доказан и чрез метода на наблюде-
нията. �огато американският астроном )дуин +ъбъл изследва небето
чрез огромен телескоп, открива, че звездите и галактиките постоянно
се отдалечават една от друга. �ова откритие се приема като едно от
най-големите в историята на астрономията. &о време на тези наблю-
дения +ъбъл забелязва, че звездите излъчват съобразно тяхната отда-
леченост сияние, доближаващо се до червения цвят. ?поред познати-
те ни физични закони спектърът на светлините, които се придвижват
към точката, върху която се извършват наблюденията, се изменя от
виолетов цвят към аленочервен, с отдалечаването им от тази точка.
&о време на наблюденията на +ъбъл в сиянието на звездите се забе-
лязва едно изменение към аленочервено. �.е. звездите постоянно се
отдалечават. 0вездите и галактиките се отдалечават не само от нас, но
и една от друга. )дна �селена, в която всичко се
отдалечава едно от друго, от своя страна пък мо-
же да бъде определена като постоянно “разши-
ряваща” се �селена. Qактът, че �селената се
разширява, се доказва и чрез извършените през
следващите години наблюдения. 

0а да разберете въпроса по-добре, може
да си представите �селената като по-
върхността на един надут балон. �ака
както точките, разположени върху
балона, се раздалечават една от дру-
га с надуване на балона, така и кос-
мичните тела се раздалечават едно от &жордж (ематре



18

друго с разширяването на �селената.
�същност този факт е също така теоретично доказан

от смятания за един от най-великите учени на 20ти век, Ал-
берт Айнщайн. 'о за да не противоречи на “модела за постоянна

�селена”, който е бил широкопризнат през този период, Айнщайн
захвърля настрана това свое откритие. &о-късно Айнщайн ще оцени
тази своя постъпка като “най-голямата грешка на кариерата ми”.2

&реди много векове, когато тази научна истина все още не е била
известна на нито един човек, тя е съобщена в �орана. �ова е така, за-
щото �оранът е словото на Аллах – твореца и господаря на цялата
�селена.

От първата експлозия (Big Bang) до днес $селената продължава да се разширява с
бърза скорост. Учените уподобяват разширяващата се $селена на повърхността на
балон.
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BIG CRUNCH

?ътворяването на �селената, както споменахме и в предходната
глава, е станало посредством голямата експлозия, наречена Big Bang,
и от този момент нататък тя започва да се разширява. Учените
твърдят, че когато масата на �селената достигне до определено коли-
чество, поради силите на привличане, разширяването ще спре и това
ще стане причина �селената да започне да се разпада и свива сама в
себе си. �е твърдят още, че така свиващата се �селена ще достигне до
своя край чрез така наречения "Big Crunch" – състояние на много ви-
сока температура и смущения. А това от своя страна означава – изчез-
ване на всички познати нам жизнени форми.3

�ова научно предположение, наречено Big Crunch, е посочено в
�орана по следния начин:

#енят, в който ще навием небето като свитък за писане.

�акто наченахме първото сътворяване, така "ие ще го

повторим обещание от "ас. "ие непременно ще го напра-

вим. ($ура Анбиа, 104)

� един друг айят това състояние на небето е описано така:

� не оцениха те Аллах с истинското �у величие. &емята–

цялата – ще бъде в "еговата #лан в #еня на възкресение-

то, а небесата ще са сгънати в #есницата �у. �речист е

�ой, превисоко е над онова, с което -о съдружават! ($ура

&умар, 67)

?поред теорията на Big Crunch, подобно на началото, �селената
ще започне първо бавно, а после все по-бързо да рухва. � течение на



всичко това �селената ще се превърне в една точка с безкрайна
плътност, безкрайна температура и безкрайно малка на размер. �ака
описаната научна теория е в пълно съответствие с айятите на �орана.
(Аллах знае най-добре)
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�поред теорията Big Crunch $селената, която след Big Bang започва да се разширява,
по-късно ще започне да се разпада и свива сама в себе си. 3 в резултат на това свиване
$селената ще се превърне в една точка с безкрайна плътност, безкрайна температура и
безкрайно малка на размер. 
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#нес учените могат да видят, че звездите са образувани от

“дим” – от един топъл газов облак. Qормирането от топла газова

маса е същевременно в сила и за сътворението на �селената. � �о-

рана сътворението на �селената е описано по начин, който пот-

върждава тези научни открития:

� стори по нея непоклатими планини, и я благослови, и

разпредели там препитанието й точно в четири дни порав-

но - за търсещите...

�осле се насочи към [сътворяването на] небето, а то бе

дим, и рече на него и на земята: “�окорете се доброволно

или по принуда!” �екоха: “�окоряваме се доброволно.”

($ура 'уссилат, 10-11)

#умата “дим”, която е използвана в горния айят, на арабски език
се означава с думата "духaнун". От своя страна пък тази дума описва
един космичен и топъл “дим”. �ози “дим”, който е под формата на
топла газообразна маса, съдържаща свързани с твърди вещества ле-
тящи частици, точно отговаря на използваната в айята дума. �ака как-
то се вижда, за описването на състоянието на �селената в тази фаза в
�орана е използвана най-точната дума. Учените обаче откриват, че
�селената се образува от “дим”, който е под формата на топла газова
маса, чак през 20ти век. 4

?ъобщаването в �орана на една такава информация, свързана със
сътворението на �селената, без съмнение представлява чудо в науч-
ната сфера.

�арун Яхя
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#руг айят от �орана, който ни дава информация за сътворението
на небесата, е следният: 

"е виждат ли неверниците, че небесата и земята бяха съе-

динени, а "ие ги разделихме? � сторихме от водата вся-

ко живо същество. "е ще ли повярват? ($ура Анбиа, 30)

#умата "ратк", която е преведена като “съединени” в айята, в
арабските речници е дадена със значение на “един в друг, неразделни,
слети помежду си”. �.е. тази дума се използва за описване на две ве-
щества, които образуват едно цяло. �зползваната в айята дума “раз-
делихме”, от друга страна, пък произлиза от арабския глагол "фатк",
който има значение на разцепване, разбиване на парчета на някакъв
слепен предмет. 'апример за напъпването на семето и поникването му
навън на арабски се използва същият глагол. 

?ега нека отново да погледнем към айята. � айята се споменава за
състояние, в което небесата и земята са съединени, т.е. намират се в
състояние "ратк". ?лед това тези двете се разделят, описано  посред-
ством глагола "фатк". �.е. едното се появява, отделяйки се от друго-
то. 'аистина, когато си представим първия миг на Big Bang, ще ви-
дим, че цялото съдържание на �селената е събрано в една-единстве-
на точка. ? други думи, всичко, дори все още несътворените “небеса
и земя”, са били в тази точка, едно в друго и неразделни помежду си.
?лед това тази точка се разбива на парчета в резултат на мощна екс-
плозия. 
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�артина изобразяваща Big Bang.
Big Bang, който още веднъж 

разкрива факта, че $селената е
сътворена от �ог от небитието,

е научно доказана теория. 
&ори някои учени да се опитват да

представят алтернативи 
на Big Bang, получените 

доказателства довеждат до 
напълното приемане на Big Bang

от научния свят.
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� �орана има множество айяти, свързани със сътворението на не-
бесата, земята и всичко, което се намира между тях:

$ътворихме "ие небесата и земята, и онова, което е по-

между тях, единствено с мъдрост. �асът непременно ще

дойде, затова [о, �ухаммад] прости с великодушна прош-

ка! ($ура �иджр, 85)

"егово е всичко на небесата и всичко на земята, и всичко

между тях, и всичко под пръстта. ($ура �а �а, 6)

"е сътворихме "ие небесата и земята, и всичко помежду

им на шега. ($ура Анбиа, 16)



Учените твърдят, че първоначално една топла газова
маса се е сгъстила, после тази маса, разделяйки се на части, е
формирала галактически тела, след това звездите и планетите. ?
други думи, всички звезди, както и планетата 0емя, са отделилите се
от една-единна газова маса частици. От една част от тези частици са
се формирали слънцата и планетите и по този начин са се формирали
множество слънчеви системи и галактики. �ака както обяснихме и в
предходните глави, �селената от състояние на "ратк" (съединение:
слепени един с друг, сплотени) става "фатк" (разделя се на парчета).
� �орана формирането на �селената е описано чрез най-подходящи-
те думи, които напълно потвърждават научните разяснения.5

&ри всяко едно делене, отделяне, освен новообразувалите се в кос-
моса основни тела някои частици остават навън. 'аучното название
на тези остатъчни частици е “междузвезден галактичен прах”. От
гледна точка на астрофизичните измерения учените третират тези ве-
щества като много важни. 'ещо повече, тези вещества са толкова де-
ликатни, че могат да бъдат окачествени като прах, пушек или газ. 'о
когато тези вещества бъдат разгледани като едно цяло, то става
въпрос за маса, която е по-голяма от всички галактики, взети заедно.
�ъпреки че тези вещества извън галактиките са открити неотдавна, с
преведения като “помежду тях, всичко между тях” арабски израз "ма
бейнехума" от горецитираните айяти на съществуването на тези час-
тици е обърнато внимание в �орана още преди стотици години. 
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�ойто сътвори седем небеса на слоеве. "е ще видиш не-

съразмерност в творението на �семилостивия. �ак обър-

ни взор! "има виждаш пукнатини? �осле пак обърни взор

веднъж и още веднъж. �зорът ще се върне към теб безсилен

и морен. ($ура �улк, 3-4)

=илиардите звезди и галактики от �селената се движат в специ-
ално предназначените им орбити в една съвършена хармония. 0везди-
те, планетите и спътниците се въртят не само около себе си, но и за-
едно със системите, с които са свързани. &онякога дори галактики,
които съдържат около 200-300 милиарда звезди, минават и отминават
една през друга. &ри този преход не става никакъв сблъсък, който би
нарушил съвършения ред във �селената. 

�огато понятието бързина, погледнато във �селената, бъде срав-
нено със земните измерения, то достига трудни за разбиране размери.
�ежащите милиарди тонове звезди, планети и галактики и галактични
маси, числовата стойност на големината на които може да бъде раз-
брана единствено от математиците, се придвижват в космоса с изклю-
чителна скорост. 

'апример 0емята се върти около оста си с 1670 км/ч. �огато си
представим, че днес скоростта на най-бързия куршум е около 1800
км/ч, то бихме добили ясна представа за скоростта на движение на 0е-
мята, въпреки огромните й размери. ?коростта на движение на 0емя-
та около ?лънцето е около 60 пъти скоростта на куршум: 108000
км/ч. (Ако можеше да бъде изобретено транспортно средство, движе-
що се с тази бързина, то то би обиколило цялата 0емя за 22 минути).
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Pореспоменатите стойности са само за 0емя-
та. ?лънчевата система е още по-интересна. ?корост-

та на тази система е толкова голяма, че би затруднила грани-
ците на разума. ? разширяването на системите във �селената на-

раства и скоростта им. ?коростта на въртенето на ?лънчевата систе-
ма около центъра на галактиката е точно 720000 км/ч. ?коростта в
космоса на галактиката “=лечен път”, която е разположена сред око-
ло 200 милиарда звезди, е 950000 км/ч. 

�ез съмнение в една такава сложна и бърза система вероятността
за случването на огромни сблъсъци е изключително висока. 'о тако-
ва нещо не се случва и ние живеем в сигурност. 0ащото всичко, кое-
то се намира във �селената, действа според съвършеното равновесие,
което Аллах е устроил. )то поради тази причина, така както е съоб-
щено в айята, в цялата тази система няма никаква “несъразмерност”. 

27



�А&����Я�А �

$��У��У���� "А $�Ъ"(��О,

�У"А�А � &��&#���

� съградихме над вас седем непоклатими небеса, и сторих-

ме [слънцето] горящ светилник, и изсипваме от дъждовни-

те облаци обилна вода. ($ура "аба, 12-13)

�акто е известно на всеки, ?лънцето е единственият източник на
светлина в ?лънчевата система. ? развитието на технологичните сред-
ства астрономите откриват, че Bуната не е източник на светлина, а са-
мо отразява светлинните лъчи, идващи от ?лънцето. �зползваната в
горния айят дума “светилник” пък е превод на арабската дума "сирадж",
която описва най-добре източника на топлина и светлина – ?лънцето.

� �орана Аллах използва различни думи, когато говори за Bуната,
?лънцето и небесните тела като звездите.

(азликата между структурата на
?лънцето и Bуната е изразена

по следния начин в �орана:
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� стори �ой там от луната сияние, и стори от

слънцето светилник. ($ура "ух, 16)

� горния айят за Bуната е използвана думата сияние (на арабски
"нур"), а за ?лънцето – светилник (на арабски " сирадж "). #умата, коя-
то определя Bуната, се използва за маса, която отразява светлината,
която е ярка и неподвижна. А думата, която е използвана за ?лънцето,
означава небесно образувание, което постоянно свети и е източник на
топлина и светлина. От друга страна, думата “звезда” на арабски език
произлиза от корена на думата "неджеме", която от своя страна означа-
ва “появяващ се, изникващ, видим”. Освен това в долуцитирания айят
виждаме, че звездата е изобразена и чрез думата "сакиб", която има зна-
чението на нещо, което пронизва тъмнината със светлината си,
която блещука, изчерпва се и започва да свети от само себе си: 

&вездата с пронизваща светлина. ($ура �арик, 3)

#нес е известно, че Bуната не разпръсква собствената
си светлина, а отразява идващата от ?лънцето светлина. 0а
?лънцето и звездите пък знаем, че разпръскват собствената си
светлина. �оранът съобщава за тези факти то-
гава, когато познанията на хората за те-
зи небесни тела са били най-ограни-
чени, т.е. преди 14 века.
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)дна от най-съществените причини за голямото равновесие във
�селената е без съмнение фактът, че небесните тела следват опреде-
лени орбити. 0вездите, планетите и спътниците се въртят както око-
ло себе си, така и заедно със системите, с които са свързани. �селе-
ната работи в една деликатна закономерност, подобно на зъбните ко-
лела в една фабрика. 

�ъв �селената има около 200 милиарда галактики и във всяка ед-
на от тях около 200 милиарда звезди. Pоляма част от тези звезди при-
тежават планети, а планетите – спътници. �сички тези небесни тела
имат много точно изчислени орбити. � в продължене на милиарди го-
дини всяка една от тях в собствената си орбита минава и отминава дру-
гите в една съвършена хармония и ред. Освен тях множество комети
също се придвижват в съотношение с определената за тях орбита. 

Орбитите във �селената не са характерни само за някои небесни
тела. �е проявяват една голяма активност около ?лънчевата система,
а дори и около други галактики, други центрове. 0емята, заедно със
?лънчевата система, с всяка изминала година се отдалечава от пред-
ходното си положение с 500 милиона километра. �зчислено е, че до-
ри най-малкото отклонение в орбитите на небесните тела би предиз-
викало последици, които могат дори да унищожат цялата система. 'а-
пример в един източник е описано следното за това какво би предиз-
викало едно отклонение на 0емята от орбитата й с 3 мм повече или
по-малко от обикновеното: 

“�огато 0емята се върти около ?лънцето, тя очертава такава
траектория, че на всеки 18 мили се отклонява само с 2,8 мм от права-
та линия. �ази очертана от 0емята траектория не се отклонява ни най-
малко, защото дори едно 3-милиметрово отклонение би предизвикало

30

�удесатa нa Kopaнa



31

4еркурий

$енера

5емя

4арс

Юпитер

�атурн

Уран
"ептун

7лутон

(уна



огромно бедствие: ако отклонението бъде
2,8 мм вместо 2,5 мм, то орбитата ще бъде много ши-

рока и всички бихме замръзнали; от друга страна, ако откло-
нението бъде 3,1 мм, то всички ние бихме се опекли от топлина.6

#руга характеристика на небесните тела е, че освен че се въртят по
орбитата си, се въртят и около себе си. Айятът: “�ълна се в небето,

което се върти” (?ура �арик, 11) от �орана сочи точно този факт.
(азбира се, в периода, когато �оранът е бил низпослан, човечеството
не е разполагало както днес с телескопи, с които може да се наблюда-
ва космосът на милиони километри разстояние, с развити технологии
за наблюдаване, с познанията на модерната физика и астрономия. &о-
ради тази причина съобщеният в �ора-
на факт, че космосът е “осеян с

пътища” (?ура 0арийат, 7), през оно-
ва време е било невъзможно да бъде
установен по научен път. 'о в низпос-
лания през този период �оран този
факт ни е съобщен много точно, защо-
то �оранът е �ожието слово.  
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�акто множество опашати звезди, така и пока-
заната на снимката вдясно %алеева комета
притежава ланирано движение. �я си има тра-
ектория и се придвижва в рамките на тази
своя траектория в една безуп-
речна хармония и ред с остана-
лите небесни тела. $сички не-
бесни тела, планети, спътници-
те на тези планети, звездите и
дори галактиките във $селена-
та притежават много деликатно
определени траектории. !то та-
ка, този, който създава този
безупречен ред и осигурява не-
говата непрекъснатост, е творе-
ца на цялата $селена – Аллах. 
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�огато в �орана се споменава за ?лънцето и Bуната, се подчерта-
ва, че всяко от тези тела си има определена орбита:

�ой е, �ойто сътвори нощта и деня, и слънцето, и луната.

�сички по орбита плават. ($ура Анбиа, 33)

�зползваната в горния айят дума “плават” е превод от арабската
дума "сабаха" и се използва, за да опише движението на ?лънцето в
космоса. �ази дума означава, че ?лънцето не се движи безконтролно
в космоса, че се върти около оста си и следва определен курс, докато
прави това. Qактът, че ?лънцето не е неподвижно и се придвижва по
определена траектория, в един друг айят ни се съобщава така: 

� слънцето е устремено към своето местопребивание. �ака

е отредил �семогъщият, �сезнаещият. ($ура Pа $ин, 38)

�ези факти, за които ни е съобщено в �орана, стават известни
единствено посредством съвременните астрономически наблюдения.
?поред изчисленията на експертите по астрономия ?лънцето се
придвижва заедно с т.нар. “Solar Apex”(“слънчев връх”) в орбита по
посока на звездата �ега със страхотната скорост от 720000 км/ч. �о-
ва, при една груба сметка, ни показва, че ?лънцето изминава по 17 ми-
лиона и 280 хиляди километра на денонощие. 'аред със ?лънцето
всички планети и спътници, които се намират в системата му на при-
тегляне, изминават същото разстояние.

�арун Яхя
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�ой е, �ойто стори слънцето блясък и луната - сияние, и я

отмери по фази, за да знаете броя на годините и изчисле-

нието. Аллах сътвори това само с мъдрост. �ой разяснява

знаменията на хора знаещи. ($ура Юнус, 5)

� на луната отредихме фази, докато заприлича на из-

съхнала палмова клонка. ($ура Pа $ин, 39)

� първия айят по-горе Аллах много ясно е съобщил, че Bуната ще
бъде критерий за измерване на годините. ?ъщо така е отбелязано, че
тези изчисления ще бъдат извършвани според положението, което
Bуната ще заема при въртенето й по орбитата си. �ъй като ъгълът
между 0емята и Bуната и 0емята и ?лънцето постоянно се изменя, то
ние по различно време виждаме Bуната по различен начин. 'ещо по-
вече, когато наблюдаваме Bуната, а това е възможно само ако тя от-
разява получената от ?лънцето светлина, осветената от ?лънцето й
страна постоянно се изменя. �зимайки предвид именно тези измене-
ния, се извършват определени изчисления, които от своя страна поз-
воляват на хората да изчисляват годините.  

� миналото като 1 месец хората са изчислявали времето между две



пълнолуния, или времето, за което Bуната обикаля около 0емята. ?по-
ред този метод 1 месец е равен на 29 дена 12 часа и 44 минути. �ова се
нарича “лунарен месец”. А от своя страна 12 лунарни месеца, според
руми календар (слънчев календар, използван в �урция преди 1925 г.) се
равняват на 1 година. 'о между грегорианския календар, според който
за 1 година се приема едно завъртане на 0емята около ?лънцето, и  ру-
ми календар всяка година се формира разлика от 11 дена. �същност
25ти айят от сура �ахф обръща внимание на този факт така:

� прекарали в пещерата си триста години и още девет.

($ура �ахф, 25)

?поменатото в айята време може да бъде обяснено по следния на-
чин: 300 години x 11 дена (разликата, която се формира всяка година)
= 3300 дена. Ако вземем под внимание, че 1 слънчева година се състои
от 365 дена 5 часа 48 минути и 45.5 секунди, то 3300 дена/365.24 дена
= 9 години. ? други думи, според грегорианския календар 300 години, а
според руми календара 300+9 години. �акто се вижда, в айята е обърна-
то внимание на 9те години, които се основават на едно деликатно изчис-
ление. (Аллах знае най-добре). �ез съмнение, подчертаването на така-
ва информация в �орана е едно от научните чудеса на �орана.

�арун Яхя
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$ътвори �ой небесата и земята с мъдрост. �ой заставя

нощта да следва деня и заставя деня да следва нощта...

($ура &умар, 5)

#оста интересни са използваните в �орана изрази за описване на
�селената. #умата “следва” от горния айят е превод на арабската ду-
ма "теквир". 'а български значението на тази дума може да се преда-
де с “да покриеш с някакъв предмет, нещо с кръгла форма”. ('апри-
мер в арабските речници тази дума се използва за глаголите, които се
отнасят за кръгли предмети, като например “увиване на главата с чал-
ма.) �нформацията, която е дадена в айята, че денят и нощта се
покриват един друг (теквир) , в същото време съдържа и ясна ин-
формация за формата на 0емята. �огава и само тогава, когато
0емята е кръгла, използваният в айята глагол може да бъде
извършен. �.е. в низпослания през 7 век �оран е посочено,
че 0емята е кръгла.

'е трябва да забравяме, че разбиранията на астро-
номията за 0емята по онова време са доста различни.
�огава се е вярвало, че 0емята е права плоскост и
всички научни изчисления и определения са из-
вършвани на тази основа. 'о тъй като �о-
ранът е �ожието слово, то при описанието
на �селената са използвани възможно
най-изразителните думи. �сичките те-
зи знания, които получаваме през то-
ва столетие, са ни съобщени в айя-
тите от �орана преди 1400 години.
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� ще видиш планините - мислиш ги неподвижни, а те от-

минават, както облаците отминават. $торено е от Аллах,

�ойто всяко нещо прави съвършено... �ой е сведущ за де-

лата ви. ($ура "амл, 88)
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� айята от сура 'амл е отбелязано не само че 0емята се
върти, но и посоката на нейното въртене. &осоката на движение
на намиращата се на 3500-4000 метра височина основна облачна ма-
са е винаги от запад на изток. �ова е и причината при прогнозите за
времето да се гледа предимно положението на запад.7

�същност причината за придвижването на облачната маса от за-
пад на изток е посоката на въртене на 0емята. �акто е известно днес,
и 0емята се върти от запад на изток. �ази научна истина, която нау-
ката открива неотдавна, е съобщена в �орана преди хиляди години.

�арун Яхя
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� айятите от �орана едно от знанията, които се дават за �се-

лената, е, че небето е подредено на седем пласта:

�ой е, �ойто сътвори за вас всичко на земята, после се на-

сочи към [сътворяването на] небето и създаде седем небе-

са. �ой всяко нещо знае. ($ура )акара, 29)

�осле се насочи към [сътворяването на] небето, а то бе

дим... � ги направи седем небеса в два дни, и отреди �ой на

всяко небе неговото дело... ($ура 'уссилат, 11-12)

�зползваната на много места в �орана дума “небе” служи за обоз-
начаване както на цялата �селена, така на небето над 0емята. �огато

помислим върху второто значение на думата,
то ще стигнем до заключението, че не-

бето на 0емята, т.е. атмосферата,
се състои от 7 пласта. 

А�4О�8!:А

5!4Я

5емята притежава всички необходи-
ми за живота условия. !дното от тях
е атмосферата, която изпълнява ро-
лята на специален, предпазващ живи-
те организми, щит. &нес е известно,
че земната атмосфера е формирана
от разположени един върху друг раз-
лични слоеве. Атмосферата се
състои, точно както е съобщено в
айята, от седем слоя. �ова, разбира
се, e и едно от чудесата на �орана.
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�същност днес е известно, че 0емята се
състои от подредени един върху друг различни плас-

тове.8 � дефинициите с химично съдържание или взимащи
атмосферната температура като мярка се определя, че земната ат-

мосфера има 7 пласта.9 ?поред т.нар "Limited Fine Mesh Model"
(LFMII) - атмосферен модел, който днес все още се използва при 48-
часовите прогнози за времето, атмосферата е съставена от 7 пласта.
?поред съвременните геоложки определения 7-те пласта на атмосфе-
рата са подредени, както следват: 

1 - �ропосфера

2 - ?тратосфера

3 - =езосфера

4 - �ермосфера

5 - )кзосфера

6 - ;оносфера

7 - =агнитосфера

#ругата чудотворна страна на този въпрос е използваният в сура
Qуссилат израз: "отреди �ой на всяко небе неговото дело”. �.е. в
айята ни се съобщава, че Аллах е възложил на всеки един пласт раз-
лично задължение. �ака както видяхме и в предходните глави, всеки
от гореизброените пластове има жизненоважно значение за хората и
всички останали живи организми на земята. От образуването на
дъжда до предпазването от вредните лъчи, от отразяването на радио-
вълните до обезвреждането на метеорите, всеки един пласт притежа-
ва характерна за него функция. 

#олуцитираните айяти ни дават информация за това как изглеж-
дат 7-те пласта на атмосферата:

“"има не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слое-

ве?" ($ура "ух, 15)

�арун Яхя
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�ойто сътвори

седем небеса на

слоеве. "е ще

видиш несъраз-

мерност в творе-

нието на �семи-

лостивия...  

($ура �улк, 3)

&реведената на
български език като
“несъразмерност” араб-
ска дума "тибакан" озна-
чава и “слой, подходящ
капак или покривало на
нещо”. Описаното в айя-
та небе на слоеве без
съмнение показва по
най-подходящ начин ат-
мосферата.  

Qактът, че тази ин-
формация, която е не-
възможно по никакъв
начин да бъде получена
без технологията на 20-
ти век, е съобщена тол-
кова ясно в низпослания
преди 1400 години �о-
ран, е, разбира се, много
голямо чудо.

4езосфера

50км

80км

15км

�ермосфера

!кзосфера

�ропосфера

�тратосфера

?оносфера

4агнитосфера
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� �орана Аллах обръща внимание на едно изключително важно
качество на небето така:

� сторихме небето пазен свод. А те от "еговите знамения

се отвръщат. ($ура Анбиа, 32)

�ази характеристика на небето, спомената в айята, е доказана
посредством научните изследвания на 20-ти век. 

Атмосферата, която обгръща 0емята от всички страни, осъщест-
вява жизненоважни за по-нататъшното пребиваване на живите орга-
низми функции. (азтопява и унищожава множеството големи и мал-
ки, наближаващи 0емята, метеорити, и така предотвратява падането
им на 0емята и предизвикването на големи вреди на организмите.  

'аред с това атмосферата филтрира и вредните за живите орга-
низми лъчи, които идват от космоса. 'ай-удивителната страна на то-
ва качество на атмосферата е, че тя пропуска само безвредните лъчи,
т.е. видимите лъчи, инфрачервените лъчи и радиовълните. �сички те-
зи лъчи са необходими за живота. �ака например определеното коли-
чество ултравиолетови лъчи, на което атмосферата позволява да пре-
минат, имат голямо значение за осъществяваната от растенията фото-
синтеза, която от своя страна е необходима за поддържане живота на
организмите. Pоляма част от отделяните от ?лънцето силни ултравио-
летови лъчи биват филтрирани от озоновия слой на атмосферата и до
0емята достигат само малка част от тях, необходими за живота. 

0ащитната характеристика на атмосферата не се ограничава само
с това. �лагодарение пак на атмосферата 0емята бива предпазвана от
приблизително минус 270-градусовия вледеняващ студ на космоса.

'е само атмосферата предпазва 0емята от вредните въздействия.
'аред с атмосферата, произлизащият от магнитното поле на 0емята

�арун Яхя
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4агнитосферния слой, който формира магнитното поле на 5емята изпълнява роля-
та на щит, който предпазва земната повърхност от метеорите, вредните космични
лъчи и частици. "а картината вдясно е изобразен този магнитосферен слой, наречен
“7ояс на $ан Ален”. �ози, разположен на хиляди километри от 5емята, пояс предпаз-
ва живеещите на земната повърхност организми от евентуална смъртоносна енер-
гия, която може да дойде от космоса. $сички тези научни открития доказват, че 5е-
мята бива предпазвана по един специален начин. $ажното тук е, че в �орана преди
1400 години с айята “и сторихме небето пазен свод” ни е съобщено за тази защита.

слой, наречен “&ояс на �ан Ален”, из-
пълнява ролята на щит, който предпазва планетата ни

от вредните лъчи. �ези отделяни постоянно от ?лънцето и
останалите звезди лъчи носят смъртоносни последици за човечест-

вото. Ако не е поясът на �ан Ален, енергийните експлозии, които
обикновено идват от ?лънцето и се наричат слънчеви изригвания, са
толкова мощни, че биха могли да унищожат целия живот на 0емята.

#-р +ю (ос описва значението на пояса на �ан Ален за живота ни
така:

0емята притежава най-голяма плътност измежду всички останали

планети в ?лънчевата система. �ова голямо ядро от никел и желязо

създава силно магнитно поле. �ова магнитно поле, от своя страна,

става причина за появата на радиационния пояс на �ан Ален. �ози

слой предпазва земната повърхност от радиационните бомбардиров-
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�огато гледат към небето по-голямата част от хората не се и сещат за защитната
структура на атмосферата. �ъщо така, в повечето случаи хората не мислят и за това
какво място би била 5емята, ако не съществуваше тази структура. "а снимката
отгоре е показана гигантската дупка, която е направил един метеор паднал в �АA,
Аризона. Ако атмосферата не съществуваше милиони метеори като този щяха да
падат на 5емята и планетата щеше да стане негодна за живот. "о благодарение на
защитното качество на атмосферата живите организми на земната повърхност
могат да продължат своя живот във сигурност. :азбира се това е една защита, коя-
то Аллах осигурява на хората и която е едно от съобщените в �орана чудеса.

ки. Ако този защитен слой не съществуваше,

животът на 0емята нямаше да бъде възможен. )динстве-

ната друга планета, която притежава магнитно поле и е изгра-

дена от скали, е =еркурий. 'о силата на това магнитно поле е 100

пъти по-малка от тази на 0емята. (адиационният пояс на �ан Ален е

характерен само за 0емята.10

&реди няколко години бе изчислено, че енергията, която се отделя
от едно изригване, се равнява на 100 атомни бомби, подобни на хвърле-
ната в +ирошима. 58 часа след изригване се забелязва бурно движение
на стрелките на компасите, а температурата на земната атмосфера, из-
вършвайки температурен скок над 250 км, достига до 2500 °C. 

? една дума, върху 0емята действа една съвършена система, коя-
то я обгръща от всички страни и я предпазва от външните опасности.
Аллах преди хиляди години ни съобщава в �орана именно за това ка-
чество на предпазен щит на обгръщащото 0емята небе. 



$Ъ��О�Я�А"��О "А

"�)��О - $�О#

Онзи, �ойто стори за вас от земята постеля и от небето-

свод, и изсипва вода от небето, и чрез нея вади плодовете -

препитание за вас! � като знаете това, не сторвайте подо-

бия на Аллах! ($ура )акара, 22)

� горния айят за небето е използвана арабската дума "ессемае бина-
ен". �ази дума наред със значението на свод, таван, се използва от араб-
ските бедуини и за описване на покривало, наподобяващо чадър.11 � то-
ва, на което се набляга при тази чадърообразна структура, е, че тя пред-
пазва от външни природни сили при различни ситуации. 

46

�удесатa нa Kopaнa

4етеорният поток &жеминиди може ежегодно да бъде наблюдаван в най-интензивна-
та си форма през втората седмица на месец декември. �ъсите линии, които може да
видите на снимката отгоре са следи от звезди, а дългите на метеори. 7ри метеорни-
ят поток, който виждате на снимката, метеорите падат с гъстота 58 броя на час.



�ъпреки че не забелязваме голяма част
от тях, както върху останалите планети, така и върху

0емята падат голямо количество метеори. &ричината, пора-
ди която тези метеори, които, падайки върху другите планети, об-

разуват огромни кратери, не причиняват никакви вреди на 0емята, е
голямата съпротива, която земната атмосфера оказва. =етеорът не
може да издържи дълго на тази съпротива и в резултат на триенето
изгаря и загубва голяма част от масата си. )то така тази опасност,
която би могла да предизвика големи бедствия, благодарение на ат-
мосферата бива предотвратена. 'аред с гореспоменатите айяти, раз-
криващи защитното качество на атмосферата, със следващия айят
Аллах също обръща внимание на това особено сътворение:

"е виждаш ли, че Аллах подчинява за вас всичко на земя-

та, и корабите, плаващи в морето по "еговата воля, и �ой

държи небето да не падне върху земята, освен с "егово-

то позволение. Аллах към хората е състрадателен, мило-

сърден.  ($ура �адж, 65)

�ака както споменахме и в предходната глава, защитната функция
на атмосферата предпазва 0емята от космоса, т.е. от външните при-
родни сили. � по-горните айяти с използваната за описване на небето
дума “свод” се обръща внимание и на тази характерна особеност на
небето, която не е било възможно да се знае по времето на &ророка
=охамед (м.н.).  
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� сура �арик, 11 айят, от �орана се споменава за характерната осо-
беност на небето да се “върти” така: 

�ълна се в небето, което се върти.  ($ура �арик, 11)

#умата "редж'и", която е преведена в различните преводи на �ора-
на като “върти”, също така има значение и на “връщам се”.

�акто е известно, атмосферата, която обгражда 0емята, се състои
от множество слоеве. �секи един слой играе важна роля в полза на жи-
вите организми. �огато бъдат извършени изследвания, ще се види, че
всеки пласт имат способността да връща обратно в космоса или върху
земната повърхност всеки достигнал до него предмет или светлинен лъч. 

'ека да разгледаме с няколко примера способността на атмосфер-
ните пластове да връщат обратно. �ропосферният слой, който се нами-
ра на 13 – 15 км височина, кондензира издигащата се от земната по-
върхност водна пара и допринася за връщането й на земята под форма-
та на дъжд. Озоносферата, която е долният слой на разположената на
25 км височина стратосфера, отразявайки идващите от космоса радиа-
ционни и вредни ултравиолетови лъчи, спомага за тяхното връщане об-
ратно в космоса, преди да са успели да достигнат до земната по-
върхност. ;оносферата, която също като сателит разпръсква по цяла-
та земна повърхност предаваните от 0емята радиовълни, спомага за
осъществяването на разговори на големи разстояния по радиостанции,
телефони и позволява гледането и слушането на радио и телевизионни
предавания. =агнитосферният слой пък връща обратно в космоса
вредните радиоактивни елементи, отделяни от ?лънцето или другите
звезди, преди да са достигнали до земната повърхност.  

�ази характерна особеност на небесните слоеве, която е открита не-
отдавна, но за която ни е съобщено преди хиляди години в �орана, е
още едно доказателство за това, че �оранът е �ожието слово. 
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Озоносфера

Озоносфера

?оносфера

�ропосфера

�ропосфера

$секи атмосферен слой
притежава характерни осо-
бености, които са полезни
за хората. �ака например
един от горните пластове
на атмосферата – йоносфе-
рата, разпръсква по цялата
земна повърхност предава-
ните от определена точка
радиовълни и спомага за
възприемането на тези из-
лъчвания на големи раз-
стояния.

Атмосферният слой, който
предпазва от лъчите, които
биха могли да бъдат пагуб-
ни за живота на земната по-
върхност, е озоновия слой.
Озоносферата, която е дол-
ният слой стратосфера, от-
разявайки идващите от кос-
моса радиационни и вредни
ултравиолетови лъчи, спо-
мага за тяхното връщане
обратно в космоса, преди
да са успели да достигнат
до земната повърхност.

5а съществуването на
живот на 5емята наличие-
то на вода е от изключи-
телно значение. !дин от
факторите за формирането
на водата е и единият от
атмосферните слоеве на-
речен тропосфера. �ропо-
сферният слой кондензира
издигащата се от океаните
водна пара и допринася за
връщането й на земята под
формата на дъжд.
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�якои от данните, които са ни дадени в орана за земната по-
върхност, са относно нейната прилика с небето, което се състои от се-
дем слоя:

Аллах е, �ойто сътвори седем небеса, и от земята - също

толкова. �овелята се спусна сред тях, за да узнаете, че

Аллах за всяко нещо има сила и че Аллах обгражда със

знание всяко нещо. (
ура �алак, 12)

�ази подчертана в горния айят информация има място и в научни-
те източници, като се разяснява, че земната повърхност се състои от
седем пласта. Учените подреждат земните слоеве така: 

1-ви слой:     �итосфера (вода) 

2-ри слой:     �итосфера (суша) 

3-ти слой:     Астеносфера 

4-ти слой:     #орна мантия  

5-и слой  :     $олна мантия 

6-и слой  :     %ъншно ядро 

7-и слой  :     %ътрешно ядро 

�итосферата произлиза от гръцката дума хихос, която означава
“скала”, и е твърдият скалист пласт, който формира най-горния слой
на &емята. % сравнение с останалите слоеве е доста тънък. �итосфе-
рата е още по-тънка под океаните и активните от вулканична гледна
точка места. *редната дебелина на този земен пласт е около 80 км.
�ой е по-студен и по-твърд в сравнение с останалите пластове и пора-
ди тази причина изпълнява ролята на земна кора.  

+од литосферата се намира астеносферата, чието наименование
произлиза от гръцката дума Asthenes, която означава “слаб”. �ози
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слой е подвижен и е по-тънък в сравнение с
литосферата. �ози земен пласт е съставен от топли

полутвърди вещества, които, подложени в геоложките вре-
мена на висока температура и налягане, омекват и се разтапят.

*мята се, че твърдият литосферен пласт плава или се движи плавно по
бавно движещия се астеносферен слой.12 

+од тези земни пластове при огромна топлина е разположен слой, на-
речен земна мантия, който се състои от полутвърди скали и е с дебелина
2900 км. /антията, която съдържа почти два пъти повече желязо, магне-
зий и калций от земната кора, е по-топла и плътна, защото с нарастване на
дълбочината се увеличават и температурата и налягането вътре в &емята. 

% центъра на &емята пък е разположено ядрото, чиято плътност е
почти два пъти по-голяма от тази на мантията. +ричината за тази
плътност е това, че вместо скали ядрото съдържа повече метали
(желязно-никелова сплав). 

&емното ядро се състои от две части: едната е външното
ядро, което е течно и с дебелина 2200 км, а другата е
вътрешното ядро, което е твърдо и има дебелина 1250
км. * въртенето на &емята течното външно ядро об-
разува магнитното поле на &емята. 

;актът, че тази прилика на земните плас-
тове с небето, която може да бъде забеляза-
на единствено чрез технологията на 20ти
век, е съобщена в орана, е без съмне-
ние едно от множеството научни чуде-
са на орана. 

�итосфера (вода)

�итосфера (суша) Астеносфера

�орна 
мантия

�олна
мантия

�ъншно
ядро

�ътрешно ядро



52

�удесатa нa Kopaнa

*У��/�Я�А �А

��А������

% орана се обръща внимание на една важна геоложка функция на
планините:

� направихме по земята непоклатими планини, за да не се

люлее с хората... (
ура Анбиа, 31)

огато погледнем внимателно горецитирания айят, ще видим, че
там е съобщено за способността на планините да предпазват от земет-
ресения. +рез периода, когато оранът бива низпослан, тази истина
не е известна на никой човек, докато днес тя е разкрита в резултат на
открития на съвременната геология.  

% миналото се е смятало, че планините са само възвишения, раз-
положени на повърхността на &емята. �о учените забелязват, че пла-
нините не са само повърхностни възвишения, а с частта си, т.нар. пла-
нинни корени, които понякога са 10-15 пъти по-големи от собствени-
те им размери, се простират надолу към вътрешността на &емята. *
тази своя особеност планините изпълняват роля, подобна на тази на
един пирон или кол, които задържат палатката стабилно към земята.
�ака например връх <верест, който е разположен на 9 км над земната
повърхност, има корен повече от 125 км.13

�ещо повече, планините се образуват в резултат на движението и
сблъсъка на много големи пластове, от които се състои земната кора.
огато два пласта се сблъскат, този, който е по-издръжлив, минава под
другия. +ластът, който минава отгоре, се нагъва и се издига и така се
формират планините. +ластът, който остава отдолу пък, придвижвай-
ки се надолу под земята, образува едно дълбоко продължение. +оради
тази причина, така както споменахме по-рано, планините притежават
не по-малки от масата, която виждаме над земната повърхност, дълбо-
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Океан Утаечен слой 

�онтинентална кора

Океан
- 0
-10
-20
-30
-40
-50

�ролука между мантията
и земната кора

!антия

– �ланините имат корени, които са разположени доста надълбоко в земята.14

$ритански острови %ев. �ермания Алпи &уска платформа'вропа

– %хематичен напречен разрез. �олообразните планини притежават корени, 
които са дълбоко вкоренени в земята.15

�авкасия

�ланинска верига

�ланински корен

'розия
!орско равнище6анос

!антия

– �руга картина, която показва как планините, 
поради дълбоко разположените си корени, наподобяват на колове.16



54

�удесатa нa Kopaнa

ки продължения, които се разстилат надолу под земята. % един научен
източник тази структура на планините е описана така:

�ам, където континентите са по-плътни, така както е и при планин-

ските вериги, земната кора навлиза надълбоко в мантията.17

огато един от световноизвестните подводни геолози проф.*иаве-
да споменава, че планините са забодени като корени в земята, прави
следното уточнение: 

Основната разлика между континенталните и океанските планини е в

материята им... �о и двата вида планини имат корени, които ги под-

пират. +ри континенталните планини една произлизаща от планината

и имаща малко по-ниска плътност субстанция се спуска надолу в зе-

мята като корен. +ри океанските планини също има ронлива мате-



	арун Яхя

55

рия, която подпира планината като корен. % океанските планини оба-

че тази материя не е ронлива, защото съставът е лек, а поради това,

че е топъл и доста се разширява. �о погледнато от гледна точка на

плътността, и те осъществяват същата функция по отношение на

подпирането на планините. +оради тази причина функцията на коре-

ните, според закона на Архимед, е да подпират планините.18

�ещо повече, в използваната като учебник в множество универси-
тети по цял свят книга със заглавие “&емя”(“Earth”) на ;ранк +рес –
понастоящем председател на Американската академия на науките, пи-
ше, че планините имат формата на подпора и са забучени дълбоко в
земята.19

% един от айятите от орана тази функция на планините е обясне-
на чрез уподобяването им на “подпори”:



�е сторихме ли �ие земята постеля и планини-

те - подпори? (
ура �аба, 6-7)

Oтново, в един друг айят, Аллах ни съобщава: "и планините

поби" (*ура �азиат, 32). >зползваната в този айят дума "ерсайха"
има значението на “създавам вкоренен, правя устойчив, закотвям, за-
ковавам за земята”. @лагодарение на тези характерни особености пла-
нините се разпростират над и под земната повърхност, там където зем-
ните пластове се съединяват, и занитват един за друг тези пластове. +о
този начин, стабилизирайки земната кора, й пречат да се плъзга меж-
ду собствените си пластове или върху магмения слой. 

$нес знаем, че външният слой на земната повърхност, който е ска-
лист, е разбит на дълбоки разломи и е разчупен под формата на пла-
ващи върху магмата пластини. �ъй като скоростта, с която &емята се
върти около оста си, е твърде голяма, ако не съществуваше заздравя-
ващата функция на планините, то плаващите пластини щяха да бъдат
в едно постоянно движение. +ри едно такова положение върху земна-
та повърхност би могло да не може да се натрупва почва, да не може
да се съхранява вода в почвата, нито едно растение да не може да по-
расне, нито един път, сграда да не могат да бъдат построени, с една ду-
ма - животът на &емята нямаше да бъде възможен. +оради тази при-
чина като резултат на @ожията милост планините изпълняват функ-
ция точно като пирони, които прикрепят континенталните маси към
океанските пластове и им пречат да се движат. 

акто се вижда, направеното в резултат на съвременните геоло-
гични и сеизмологични изследвания откритие за тази жизненоважна
функция на планините е дадено като пример за възвишената мъдрост
на @ожието сътворение в низпослания преди стотици години оран. %
един друг айят е казано следното:

... �оложи върху земята непоклатими планини, за да не се

люлее с вас ... (
ура �укман, 10)
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;актът, че планините не са неподвижни, както изглеждат, а се на-
мират в едно постоянно движение е съобщен в един айят така: 

� ще видиш планините - мислиш ги неподвижни, а те от-

минават, както облаците отминават... (
ура �амл, 88)

�ова движение на планините се дължи на движението на земната
кора, върху която са разположени. &емната кора се движи сякаш пла-
ва върху мантията, която е с по-голяма плътност от нея. &а първи път
в началото на 20ти век немският учен Алфред %егенер съобщава, че
в началните периоди след възникването на &емята континентите са
били слепени един за друг и след това започват да се придвижват в
различни посоки, разделят се и се отдалечават един от друг.

�о геолозите успяват да разберат правотата на %егенер 50 години
след неговата смърт, т.е. след 1980 година. �ака както %егенер пише в
една своя статия, публикувана през 1915 г., преди около 500 милиона
години парчетата суша са били слепени едно за друго и този голям къс
земя, наречен +ангея, бил разположен на Южния полюс. +реди около
180 милиона години +ангея се разделя на две. <диният от тези два при-
движващи се в различни посоки континенти е #ондвана, който включ-
вал в себе си съвременните Африка, Южна Америка, Южна <вропа,
@лизкия изток, >ндия, Австралия и Антарктида. А вторият, състоящ се
от <вропа, *еверна Америка, Азия и #ренландия, е бил �авразия. %
последващите след това разделение 150 години през различно време
#ондвана и �авразия се разделят на още по-малки парчета. 

<то тези формирали се от разделянето на +ангея континенти, про-
меняйки непрекъснато разпределението между сушата и водата, се
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придвижват по повърхността на &емята с няколко сантиметра годишно. 

Откритието, в резултат на геоложки изследвания, извършени в на-
чалото на 20ти век, на това движение на земната кора е описано по
следния начин в научните източници: 

&емната повърхност, която е с дебелина 100 км и се образува от зем-

ната кора и мантията,  се състои от части, наречени “пластове”. &ем-

ната повърхност е съставена от шест големи пласта и множество

малки. *поред теорията, наречена “тектоника на пластовете”, тези

слоеве, носейки със себе си континентите и дъното на океаните, се

придвижват по &емята... >зчислено е, че континенталните движения

са между 1 и 5 см. $отолкова, доколкото пластовете се придвижват

по този начин, в географията на &емята настъпват промени. �ака

например Атлантическият океан се разширява с всяка изминала годи-

на.20

%ажна точка, която трябва да отбележим тук, е следната: в айята
Аллах съобщава за движението на планините като “отминаване”. $о-
ри днес за това движение учените използват английския термин "con-
tinental drift", или “континентален дрейф”. 21

$рейфът на континентите е факт, който не би могъл да бъде забе-
лязан по времето, когато оранът бива низпослан и с използвания в
айята израз: “и ще видиш планините - мислиш ги неподвижни”

Аллах ни съобщава предварително каква ще бъде реакцията на хора-
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6а  фигурите вляво е 
изобразено състоянието на 
континентите в миналото.

Ако предположим, че движе-
нието на континентите ще 

продължи по същия начин, то 
състоянието, което ще

приемат
след милиони години, ще е

изобразеното на 
фигурите  вляво.

та. �о след това съобщава за факта, че планините се носят, така как-
то се носят и облаците. �ака че, както се вижда, е обърнато специал-
но внимание на движението на земния слой, на който са разположени
планините. 

;актът, че тази истина, която науката открива неотдавна, е съоб-
щена в орана, е без съмнение едно от чудесата му.
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� не! �ълна се в Aоспода на изгревите и на залезите, �ие

сме способни. (
ура �ааридж, 40)

Aосподът на небесата и на земята, и на всичко между тях, и

Aосподът на изгревите. (
ура 
аффат, 5)

Aоспода на двата изгрева и Aоспода на двата залеза.

(
ура >ахман, 17)

акто се вижда от айятите по-горе, думите “изгревите” (изток) и
“залезите” (запад) са използвани в множествено число. �апример, из-
ползваните и в двата първи айята думи "мешарик" за изток и "меариб"
за запад са множествена форма, с която се изразява, че са повече от
два на брой. % последния айят пък са използвани като "мешрикейн" -
двата изтока и "марибейн" - двата запада. $умите "мешарик" и "меа-
риб", използвани в айятите, също така имат значението и на
“място, където *лънцето изгрява и залязва”. +оради
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тази причина в горните айяти се споменава за различни
точки на изгряване и залязване на *лънцето. *ъщо така клет-
вата в #оспода на изгревите и на залезите в първия айят привлича
вниманието ни. 

акто е известно, въртенето на &емята около оста й (еклиптична-
та ос) има 23- 27 наклон. +оради този наклон и сферичната форма на
&емята слънчевите лъчи не падат всеки път под един и същи ъгъл. +о-
ради тази причина човек, който се намира далеч от екватора – тъй ка-
то слънчевите лъчи падат под различни ъгли в тази област – ще види,
че на изток *лънцето изгрява, а на запад пък залязва в различни точ-
ки. > колкото повече този човек се отдалечава от екватора, толкова
повече точки на изгряване и залязване ще определи.

Cовек, който се намира на екватора пък, тъй като там слънчевите
лъчи винаги падат под прав ъгъл, ще види *лънцето да изгрява точно
от изток и да залязва точно на запад. огато се вземе под внимание,
че Арабският полуостров е недалеч от екватора, то е много ясно, че
тук това е невъзможно да бъде установено чрез наблюдение. &ащото
един човек от тази област ще види *лънцето да изгрява и залязва ви-
наги на едно и също място.  >зползваните в горните айяти фрази за
изток и запад може да са знак за това, че *лънцето изгрява и залязва
от различни точки. (Аллах знае най-добре)
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� нима не виждат, че �ие стесняваме [за неверниците] земя-

та по нейните краища?... (
ура >аад, 41)

... �има не виждат, че �ие стесняваме [за неверниците] земя-

та по нейните краища?... (
ура Анбиа, 44)

&емята бива бомбардирана от идващите от *лънцето протони, елек-
трони и поток от алфа-частици. �ези соларни (слънчеви) ветрове са дос-
татъчно силни, че да отделят атмосферата от &емята. �о за изчерпването
на атмосферата ще е необходимо 5 пъти повече време, отколкото сегаш-
ната степен на загуба на материя на &емята (най-много 3 кг за секунда) и
общото време за съществуване на *лънцето.22 &ащото поради мощното
магнитно поле, което се образува от магнитосферния слой на атмосфера-
та, &емят е защитена, до известна степен, от тези ерозии. огато сравним
загубата на йони – кислород, хелий и водород, от повърхността на йоно-
сферата на &емята, разпръскващи се към дълбините на космоса, с безпре-

�еднъж
на всеки 11
години
функцийте на
%лънцето
достигат до
максимално
равнище. �рез този
период %лънцето
обсипва 9емята с
високоенергийни
частици и
радиационен
дъжд.

8 минути
Ултравиолетовите
и рентгенови лъчи
могат да блокират

радио
излъчванията.

30 минути
�исокоенергийните

частици могат да
представляват

опасност за
сателитите и

летящите на високо
реактивни
самолети.

между 48 минути и 96 часа
!агнитното поле на

9емята се разтърсва от
слънчевите частици, които

са под формата на
блокчета. ;ази ситуация би

могла да предизвика
опасност за

електрическата мрежа.
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Огромните вретенообразни 
слънчеви изригвания са из-
пълнении с йонизиран от
60.000 % градусовата тем-
пература хелиум. (%поред 
наблюдения от сателита 
%ОCО, извършени под 
голямо ултравиолетово
облъчване)

!А�67;О%D'&А – областта в космоса, която обхваща
магнитното поле на 9емята. ;я се разстила на около 64.000 км
по посока на %лънцето, но при мощни слънчеви бури
магнитосферата се свива до 42.000 км. (�ато сателитите по
външната орбита биват изложени на слънчевите ветрове.)   

�ри свиване на магнитосферата

6ормално състояние на магнитосферата
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делния въздушен слой, който обгръща &емя-
та, то техният обем е много малък. �о изтегленото към

космоса количество все пак има значителни размери.23

@лагодарение на космическите уреди на �А*А изследователите
се сдобиват с първите конкретни доказателства за това, че енергийни-
те изригвания от *лънцето са причина за разпръскването на кислоро-
да и другите газове от външния слой на земната атмосфера към кос-
моса. <то така учените за първи път на 24-25 септември 1998 г. нау-
чават, че &емята понася загуба на материя от външния си слой.24 

#орните айяти от друга гледна точка пък могат да сочат към нама-
ляването на сушата на земната повърхност.  

% днешни дни полярните шапки на полюсите се топят и нивото на
водата в океаните се повишава. �ази повишаваща се водна маса пък
покрива все по-голяма част от сушата. олкото повече крайбрежия
остават под водата, толкова повече намалява и общата площ на суша-
та.25 >зползваният в горните айяти израз: “стесняваме земята по

нейните краища” е много вероятно да има предвид покриването на
крайбрежията с вода.

<дна новина от вестник “�ю Hорк �аймс” (“New York Times”)

във връзка с темата е следната:

+рез последното столетие средната надземна температура на земна-

та повърхност се е увеличила с около 1 фаренхайт. �ивото на затоп-

ляне също е нараснало за последния четвърт век. �ова е един важен

показател... % предходни сателитни проучвания и подводни наблюде-

ния е било установено, че *еверният полюс показва склонност към

затопляне и вероятността от разтопяване на ледените маси е нарасна-

ла... Учените от изследователския център на �А*А в /анхатън – >н-

ститут за космически науки #одард, сравняват данните. *ателитните

снимки показват, че през последните години големината на ледовете,

които обхващат областта, значително е намаляла.26

>звършените през 20ти век открития спомагат да разберем мъд-
ростта в сурите Анбиа 44 и Dаад 41.
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�ълна се в небето, от което вали, и в земята, която се раз-

пуква. (
ура �арик, 11-12)

@ългарското значение на употребената в горния айят арабска ду-
ма "сад’а" е “разпукване, разцепване, разделяне”. �ова, че Аллах се
кълне в разпукването на земята, подобно на другите чудеса на ора-
на, сочи към един забележителен факт. 

+рез 1945-46 г. учените за първи път слизат по дъното на морета-
та и океаните, за да изследват минералните находища. <дно от най-
съществените неща, което забелязват при проучванията, е разломъч-
ната структура на &емята. *калистият пласт от външната страна на
&емята е разцепен на множество и с хиляди километри дължина цеп-
натини (разломи) в посоките изток-запад, север-юг. �ещо повече,
учените забелязват, че под моретата и океаните има разтопена магма.  

6а горните илюстрации се вижда разломъчната структурa на 9емята. �секи магмен
слой разположен под земната кора, благодарение на тази разломъчната структурa, се
сдобива с възможността да излезне навън и по този начин се намалява голяма част
от температурата на земната повърхност. 
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<то поради тези пукнатини от разполо-
жените в средата на моретата планини излиза лава.

@лагодарение на тази разломъчна структура на &емята зна-
чително количество топлина бива отделяно навън и голяма част от

разтопените скали образуват върховете в океаните. Ако не съществу-
ваше тази, структура, позволяваща на голяма част от топлината на
земната кора да излезе навън, то животът на &емята щеше да бъде не-
възможен. &ащото топлината, която няма изход под земната кора, ще-
ше да предизвика много вредни ядрени последици. 27

@ез съмнение факт, за установяването на който е необходима та-
кава технология, да бъде съобщен преди 1400 години е още едно дока-
зателство за това, че оранът е @ожието слово.  

Ако земната повърхност не притежаваше структура, която да предоставя 
възможността голяма част от топлината на земната кора да излезне навън, 

то живота на 9емята щеше да бъде невъзможен.
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Eелязото е един от елементите, на които е обърнато внимание в
орана. % сура Fадид, т.е. “Eелязото”, се казва следното:

... � изсипахме желязото. � него има огромна сила и обла-

ги за хората...  (
ура Iадид, 25)

*пециално използваната в айята дума за желязо “ензелна”, т.е. “из-
сипва”, погледната в преносен смисъл, може да се приеме със значе-
ние като предоставяне в служба на хората. �о когато вземем предвид
буквалното значение на думата, което е “физическо изсипване от не-
бето”, ние осъзнаваме, че айятът съдържа едно много голямо научно
чудо. �ова е така, защото откритията на съвременната астрономия
разкриват, че желязото, което се намира на &емята, е дошло от ги-
гантски звезди от космическото пространство.28

�е само желязото на &емята, но и това в цялата *лънчева система
произхожда от космическото пространство. &ащото температурата на
*лънцето не е достатъчна за възникването на елементите на желязото.
Eелязото може да се формира единствено от много по-големи от
*лънцето звезди, където температурата достига няколкостотин милио-
на градуса. огато желязото при тези, т. нар. “нови” или “свръхнови”,
звезди надмине определено ниво, то те не могат повече да го носят и ек-
сплодират. % резултат на тази експлозия съдържащите в себе си метал
метеори се разпръскват и обикалят свободно, докато не попаднат в гра-
витационното поле на някое небесно тяло.29

<дин научен източник ни дава следната информация по този въпрос:

*ъществуват и доказателства за по-стари случаи на свръхнова (екс-

плозия на масивна звезда): натрупалото се върху морското дъно же-

лязо-60 се приема като доказателство за случилата се преди около 5

милиона години на 90 светлинни години от *лънцето експлозия на ед-
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на свръхнова. Eелязо-60, което се формира

от експлозията на супернова, представлява радиоактивен

изотоп, който има 1,5 милиона години полуразпад. >зотопът

желязо-60, който се намира в подземните слоеве на &емята, се е

формирал в резултат на частици от близкия космос, които, претърпя-

вайки  ядрен синтез, първо преминават през земната атмосфера, а

после проникват в подземните слоеве.30

От всичко това можем да направим извод, че находищата на желя-
зо не са се образували на &емята, а точно както е съобщено в айята,
са “изсипани на &емята” с помощта на метеори, които пренасят свръх-
новите. Очевидно е, че през 7 век, когато е низпослан оранът, е би-
ло невъзможно този факт да бъде установен. �о тази истина се съдър-
жа в орана, който е словото на обгръщащия всичко с безпределната
си мъдрост Аллах. 

�аред с това 25 айят на сура Fадид, в която се споменава за желя-
зото, съдържа два доста интересни математични кода: 

“<л-Fадид” е 57-а сура от орана. Cисленото значение на араб-
ската дума “ел-хадид”, т.е. числото, което получаваме в резултат на
извършеното изчисление чрез ебджед, е също “57”. (+овече инфор-
мация за изчисленията чрез ебджед ще получите в главата “>зчисле-
нието “<бджед” в орана”)

Cисленото значение само на думата “хадид” е 26. Cислото 26 е
атомният номер на желязото.

“'л-Cадид” е 57-а сура от �орана. =исленото
значение на арабската дума “ел-хадид” е

също “57”. =исленото значение само на
думата “хадид” е 26. �акто се вижда на

менделеевата таблица вляво числото
26 е и атомният номер на желязото. %

айята, който низпослава в сура
Cадид, �семогъщият Аллах

подчертава както начина на
образуване на желязото, така и
посредством математическите

шифри, които съдържа айята, ни
разкрива едно научно чудо.
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$нес относителността на времето е доказан научен факт. �ози
факт излиза наяве в началото на миналото столетие с теорията на от-
носителността на Айнщайн. $отогава хората не знаят, че времето е
относително понятие и че може да се изменя според мястото. �о из-
вестният учен Алберт Айнщайн доказа този факт с теорията на отно-
сителността. �ой разкри, че времето е понятие, зависещо от масата и
скоростта. +рез цялата човешка история никой открито не бе отразил
този въпрос. 

* едно-единствено изключение; в орана се дава информация, по-
казваща, че времето е относително. /ожем да изброим айятите,
свързани с този въпрос, така:  

... �дин ден при твоя Aоспод е като хиляда години от оне-

зи, които вие броите. (
ура Iадж, 47)

�ой управлява делата от небето до земята, после те се

въздигат към �его в един 9ен, колкото хиляда години,

според вашето броене. (
ура 
аджда, 5)

Jе се въздигнат към �его ангелите и 9ухът [9жибрил] в

9ен, колкото петдесет хиляди години.  (
ура �ааридж, 4)

�ова, че в орана, чието низпославане е започнало през 610 годи-
на, се споменава толкова открито за относителността на времето, е
още едно доказателство, че той е @ожия книга.
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�речист е Онзи, �ойто сътвори  по двойки всичко от оно-

ва, което земята ражда, и от тях самите, и от онова, което

не знаят!  (
ура Hа 
ин, 36)

%ъпреки че понятието “двойка” се използва като съответстващо
на мъж-жена, то с използвания в айята израз “от онова, което не зна-
ят” следва едно по-широко значение. $нес е разкрито едно от значе-
нията, към които ни насочва айятът. Английският учен +ол $ирак,
който разкрива, че материята е сътворена под формата на двойки,
през 1933 г. печели �обелова награда по физика. �ова откритие, наре-
чено "Parité", излага факта, че материята има двойка, наречена анти-
материя. Антиматерията има противоположните на материята харак-
терни особености. �ака например противоположно на материята,
електроните на антиматерията са положително, а протоните отрица-
телно заредени. % един научен източник този факт е представен така:

... �а всеки елемент съответства елемент с противоположен заряд.

&ависимостта на несигурност на тези двойки ни показва, че тяхното

сътворение и унищожение навсякъде и винаги става едновременно.31

$руг пример за двойките в природата са растенията. @отаниците
успяват да открият, че растенията се различават по пол, едва преди
100 години.32 % айяти от орана още преди 1400 години обаче е съоб-
щено, че растенията са сътворени по двойки:


ътвори �ой небесата без видима за вас опора и положи

върху земята непоклатими планини, за да не се люлее с вас,

и пръсна по нея всякакви животни. � изсипваме вода от
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небето, и караме с нея да поникват всякак-

ви полезни видове по двойки. (
ура �укман, 10)

�ой е, �ойто стори земята да е постеля за вас и прокара

там пътища за вас, и изсипва вода от небето - чрез нея ва-

дим �ие от различните видове растения по двойки.

(
ура �а Iа, 53)

�сички основни елементи на
�селената имат копия от антиматерия.
Антиматерията притежава същата
маса, но с противоположен заряд.
7менно поради тази причина, когато
материята и антиматерията си
взаимодействат, те се превръщат в
енергия и изчезват. 
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*лед като гръцкият философ $емокрит развива известната теория
за атома, хората започват да вярват, че материята се състои от много
малки, неделими и неразрушими частици - атоми. $нес съвременната
наука излага факта, че и известният като най-малката частица атом мо-
же да се разлага на частици. �ози факт, който е разкрит едва през мина-
лото столетие е съобщен на хората в орана преди 1400 години:

... �наещия неведомото, от �огото нищо не убягва, дори с те-

жест на прашинка, нито на небесата, нито на земята, нито

по-малко от това, нито по-голямо, без да е в ясна книга.

(
ура 
аба, 3)

... � нищо не убягва от твоя Aоспод, дори и с тежест на пра-

шинка, както на земята, така и на небето, нито по-малко от

това, нито по-голямо, без да е в ясна книга. (
ура Юнус, 61)

Ако погледнем внимателно, ще видим, че в горните айяти се споме-
нава за частици “с тежест на прашинка” или по-малки от нея.  % араб-
ския език думата “зерре” се използва със значение на “най-малка части-
ца, която хората знаят, прашинка, атом”. 

$опреди 20 години се смяташе, че най-малките частици, които
съставят атомите, са протони и неутрони. �о неотдавна бе открито, че
съществуват много по-малки, съставящи тези протони и неутрони, час-
тици. %ъзникна нов дял във физиката, наречен “физиката на елементар-
ните частици”, която се занимава с изследването на “субчастиците” в
атома и характерните за тях движения.   

>звършените от физиката на елементарните частици изследвания раз-
криват следния факт: протоните и неутроните, които изграждат атома,

Kuran Mucizeleri
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всъщност са съставени от субчастици, наре-
чени кварки. $окато малкият размер на протона надми-

нава границите на човешкия разум, то размерът на съставящи-
те го кварки е изумителен: 10-18 (0,000000000000000001) метра. 33

$руго, което трябва да се отбележи по този въпрос, е, че в тези от-
насящи се до прашинката айяти се набляга пре-
димно на тежестта. $умата “мискале” от изпол-
звания в айята израз “мискале зеррете” (с тежест
на прашинка) има значение на тежест. *ледова-
телно се открива, че протоните, неутроните и
електроните, които правят атома делим, в същото
време са и осигуряващите тежестта на атома ком-
поненти. От тази гледна точка фактът, че се об-
ръща внимание не на големината на “прашинки-
те” или някаква друга тяхна характерна
особеност, а точно на тежестта, е
друго научно чудо на орана.    

9емя

Атом

!атерия

3) Ядрото е изградено
от протони и неутрони,
които са свързани по-
между си чрез мощна
ядрена енергия.

Ядро

�ротон

�варк
4) �секи един от
протоните и неутроните се
състои от по три кварка,
които са свързани
помежду си посредством
мощна ядрена  енергия.

!олекула

Атоми

Ядро

6еутрон

�ротон

1) Обикновената материя
се състои от атоми, които
биват подържани заедно

от електромагнитна
енергия,с цел

образуването на
молекулите. �огато тези

молекули се съединят, те
формират твърдите,
течни и газообразни

вещества.

2) Атомите са съставени от
ядро,което е обвито от
плътен електронен облак.
;ова, което държи ядрото и
електроните наедно, е
електромагнитната
енергия.
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+рез 20ти век са направени множество нови открития, свързани с
небесните тела във %селената. <дно от телата, които са все още но-
вост днес, е и черната дупка. Cерната дупка се образува, когато една
звезда, чието гориво е свършило, се свие към центъра си и най-накрая
на нейно място се появи едно много голямо поле на привличане, кое-
то има безкрайна плътност и нулев обем. �ъй като гравитацията на
повърхността е доста голяма и през вътрешността й не може да про-
никне светлина, черната дупка не може да бъде забелязана дори и чрез
най-големите телескопи. �о свилата се в центъра си звезда може да
бъде установена единствено по влиянието, което оказва на заобикаля-
щата я среда. % сура Уакиа Аллах се кълне в местата на звездите и
привлича вниманието ни към този въпрос така: 

�о не, кълна се в залезите на звездите - а това е клетва -

ако знаете - велика. (
ура Уакиа, 75-76)

+онятието черна дупка е използвано за първи път от американ-
ския физик $жон Уилър през 1969г. +реди си мислехме, че можем да
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виждаме всички звезди, но по-късно стана ясно, че съществуват звез-
ди, които нямат светлина, чрез която да можем да ги видим. &ащото
светлината на тези звезди, чиято енергия се е изчерпала, е изчезнала.
$олуцитирания айят освен описанието на деня на възкресението мо-
же би сочи и към това научно откритие:

�огато звездите бъдат угасени. (
ура �урсалат, 8)

+ритежаващите голяма маса звезди предизвикват свиване в кос-
моса. Cерните дупки обаче не само предизвикват свиване в космоса,
но и пробиват и минават през него. >менно това е и причината тези
изгаснали звезди да бъдат наречени черни дупки. �ова, че в един от
айятите е обърнато внимание и на този факт, е още едно доказателст-
во, че оранът е @ожието слово: 

�ълна се в небето и във �ечерницата! А откъде да знаеш ти

какво е �ечерницата? - �вездата с пронизваща светлина.

(
ура �арик, 1-3)
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лава на Аллах, �ойто сътвори небесата и земята, и стори

тъмнините и светлината!... (
ура Анам, 1)

акто е известно, без източник на светлина с просто око човек не
може да види нищо около себе си.  *ветлината, която ние можем да
виждаме, обаче е само много малка част от енергията, която раз-
пръсква светлина. *ъществуват и много други видове енергия, които
човек не вижда, но които разпръскват светлина: такива като ултра-
червени, ултравиолетови, рентгенови лъчи и радиовълни. Cовек е ка-
то сляп по отношение на тези дължини на светлинните вълни.

>менно поради тази причина използването на думата “тъмно” ка-
то “тъмнини” в орана привлича вниманието ни. $умата “тъмнини”,
която съответства на арабската дума “зулумат”, е използвана в 23
айята в орана в множествено число. �икъде обаче не е използвана в
единствено число. * тази употреба на думата тъмнина в орана се
подчертава фактът, че може да съществуват други, различни от тези,
които ние можем да видим, видове светлина.

Учените откриват неотдавна причината за тук употребеното мно-
жествено число. $ължините на вълните, известни като електромаг-
нитна радиация, са различни форми на светлината. %сички видове
форми на електромагнитната радиация се придвижват в космоса под
формата на енергийни вълни. �ова прилича на вълните, които се об-
разуват, като хвърлим камък в една локва. > така както в една сянка
вълните могат да бъдат с различна дължина, така при електромагнит-
ната радиация също има вълни с различна дължина.

&вездите и другите източници на светлина във %селената не могат
да разпръскват една и съща радиация. �ези различни радиации се кла-
сифицират според дължината на вълната. %етрилото, което се образу-
ва от различните дължини на вълните, е много широко. Dазликата
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между гама-лъчите, които имат най-малка
дължина на вълните, и радиовълните, които имат най-голя-

мата дължина, е 1025. +очти всички лъчи, които *лънцето раз-
пръсква, са сместени в една единица от това ветрило с големина 1025. 

&а да разберете по-добре големината на това число, би било полез-
но да направим следното сравнение: ако искаме да преброим числото
1025, то трябва да броим денонощно, без да спираме и времетраенето
на това трябва да бъде 100 милиона пъти по-дълго от годините на &е-
мята. Dазличните дължини на вълните във %селената се разпростират
в ето толкова широко ветрило. 70% от различните по дължина вълни,
които се разпръскват от *лънцето, пък се намират в миниатюрните
граници от 0.3 до 1.50 микрона. % това пространство има три вида
лъчи: видими лъчи, близки ултрачервени лъчи и близки ултравиолето-
ви лъчи. %ъпреки че тези лъчи, наричани “видими лъчи”, заемат от
електромагнитното ветрило дори по-малко от 1 от 1025, те формират
41% от слънчевите лъчи.  

акто се вижда, електромагнитните вълни, които очите ни могат
да забележат, формират само малка част от светлинния спектър. &а
човека останалите части имат значението на широка тъмнина и
дължините на лъчите отвъд тези граници представляват пространст-
во, където човек е сляп. 34

�акто се вижда на схемата
дължините на електромагнитните

вълни, които човек може да види са
само малка част от светлинния

спектър. 9а човека останалите части
имат значението на широка тъмнина.

1010 nm
радио
вълни

106 nm
инфрачервени

лъчи

700 nm 600 nm 500 nm 400 nm
102 nm

ултравиолетови
лъчи

10-2 nm
&ентгенови

лъчи

10-4 nm
�ама лъчи
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Аллах е 
ветлината на небесата и на земята. 
иянието �у

е като ниша, в която има светилник. 
ветилникът е в

стъкло. 
тъклото е сякаш блестяща звезда. >азпалена е от

[маслото на] благословено маслиново дърво, нито източно,

нито западно. �два докоснато от огъня, маслото му озарява.


ветлина върху светлина. Аллах напътва към 
воята свет-

лина когото пожелае и дава Аллах примерите за хората -

Аллах всяко нещо знае. (
ура �ур, 35)

% този айят от сура �ур се споменава за някакво тяло, което отделя
светлина. �ова светлинно тяло пък е оприличено на звезда. �ова, че го-
ривото  на споменатото в айята отделящо светлина тяло не принадлежи
нито на изтока, нито на запада, може да бъде знак, че това тяло не се на-
мира във физическото измерение. Ако се приеме, че източникът на го-
ривото е в измерението на енергията, то описаното в айята гориво е мно-
го вероятно да показва електрическата енергия, а тялото, което отделя

светлина – електрическата крушка. 

рушката отговаря напълно на описанието
направено в айята. �я е тяло, състоящо се от
стъклен балон, свети като звезда и отделя свет-
лина. рушката не се пали с газ както кандил-
ниците, газовите лампи и подобни на тях, а и,

както е описано в айята, свети, без да има огън.

% резултат на вибрацията между атомите на ус-
тойчивата на топлина волфрамова жичка, която се

намира в крушката, се образува загряване, надмина-
ващо 20000*. �ази разтопяваща другите метали топ-
лина е толкова голяма, че причинява появяването на

видима с просто око светлина. �о въпреки тази висока
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температура, тъй като в крушката няма кислород, то тя
може да осъществи светене, което отговаря на описанията от

айята. *ъщо така намиращата се в средата на крушката светеща
жичка отдалеч много прилича на бляскава звезда.  

Ако вземем предвид, че електричеството е едно от най-големите
открития в човешката история и целият свят се осветява с крушки, ра-
ботещи с почти всякакъв вид електрически ток, то можем да приемем,
че айятът сочи към това важно откритие. (Аллах знае най-добре)

ато друго обяснение на въпроса може да бъде приета светлината,
която бива отделена в резултат на ядреното взаимодействие между звез-
дите. &вездите са изключително топли, ярки и въртящи се газови маси,
които разпръскват много голямо количество топлина и светлина, произ-
лизащи от ядрените взаимодействия. % повечето случаи новообразува-
лите се звезди започват да се свиват от собствените си сили на притег-
ляне. +оради тази причина ядрата им стават по-плътни и по-топли. о-
гато материята, намираща се в центъра на звездата, се затопли доста-
тъчно, когато стане най-малко 7000000 киловатчаса, започват ядрените
реакции. Явлението, което се извършва в една звезда, може да предизви-
ка чрез огромна енергия (синтез) превръщането на водорода в хелий.
*илата на привличане на звездата, която зависи от големината на маса-
та й, се съединява така, че да образува 4 водородни атома и 1 хелиев
атом. <нергията, която се отделя през това време, се разпръсква по по-
върхността на масата под формата на светлина и топлина и тези реак-
ции продължават до изчерпване на всичкия хелий от звездната маса.

�о тъй като при протичащите в звездите реакции не се използва
кислород, то когато светят, нямаме обикновено горене. *ветенето при
звездите, което изглежда като огромни пламъци, в действителност не
произлиза от огъня. %същност в айята се посочва точно такъв вид го-
рене. Ако също така приемем, че в айята се споменава за една звезда,
за нейното гориво и светене без наличие на огън, т.е. чрез извършва-
нето на реакции, то казаното в айята може да се приеме и като описа-
ние на начина на образуване на светлина при звездите и начина й на
светене. (Аллах знае най-добре)
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�ежестта на облаците достига изумителни величини. �апри-
мер в кълбестодъждовния облак се събират 300000 тона вода.

@ез съмнение “създаването” на такава организация, при която
300000-тонова маса да може да стои на небето, предизвиква
възхищение. % някои от айятите от орана тежестта на облаците
е подчертана по следния начин:  

�ой е Онзи, �ойто праща ветровете като благовестие

пред 
воята милост. �огато понесат тежък облак, �ие

го насочваме към мъртва земя и изливаме там водата,

и изваждаме с нея всякакви плодове… (
ура Араф, 57)

�ой е, �ойто ви показва мълнията за страх и надежда,

и сътворява натежалите облаци. (
ура >аад, 12)

Dазбира се, по времето когато оранът е бил низпослан, не е
възможно хората да са имали информация относно тежестта на
облаците. �ози факт, на който се обръща внимание в орана и
който е открит неотдавна, е друго доказателство, че оранът е
@ожието слово. 
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$руга информация, която оранът ни дава, е това, че дъждът се
изсипва с определена мярка. *ура &ухруф гласи следното:

� �ойто изсипва от небето вода с мярка, и съживява с нея

мъртвата земя.  �ака ще бъдете извадени [от гробовете].

(
ура �ухруф, 11)

�ази мярка на дъжда също е установена в нашия век. *поред из-
мервания от цялата земна повърхност за една секунда се изпаряват 16
милиона тона вода. &а една година това количество достига 505 три-
лиона тона. �ова, в същото време, е и количеството вода, което се из-
сипва на &емята за една година. �.е. водата винаги се намира в едно
равновесие, върти се според “определено количество”. +родължава-
нето на живота на земната повърхност се подсигурява именно чрез
този воден цикъл. $ори човек да използва цялата технология, с която
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�оличеството вода, което всяка година се изпарява и след това отново се
изсипва на земята, под формата на дъжд, е фикисирано – 16 милиона тона.
;ова фиксирано количество е съобщено в �орана като “изсипва от небето
вода с мярка”. Dиксираността на това количество е от изключително голя-
мо значение за екологичния баланс, а от там и за подсигуряването на про-
дължителността на живота.
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разполага, не би могъл да осъществи този
цикъл по изкуствен начин. 

Ако настъпи дори много малка промяна в това количест-
во, то не след дълго би възникнало голямо екологично неравнове-

сие и това би довело до прекратяване на живота. �о това никога не се
случва. $ъждът, както е споменато и в орана, всяка година ще про-
дължава да се изсипва в едно и също количество.   

/ярката на дъжда не е само в количеството му, но същевременно
и в скоростта на падане на дъждовните капки. $ъждовните облаци се
намират най-малко на 1200 метра височина. Ако от тази височина
падне предмет с големината и тежестта на една капка, постоянно ще
увеличава скоростта си и ще достигне до земната повърхност със ско-
рост от 558 км/ч. Dазбира се, какъвто и да е предмет, падащ с такава
скорост, би нанесъл огромни щети. Ако дъждовната капка падне от
същата височина с такава скорост, то при това положение всички на-
саждения ще бъдат унищожени, населените места, къщите и колите
ще пострадат, хората няма да могат да вървят, без да са предприели не-
обходимите предпазни мерки. +ри това изчислението, което сме нап-
равили, важи само за разположените на 1200 метра облаци. ато има-
ме предвид, че понякога облаците са на 10000 метра височина, можем
да си представим колко унищожителни биха били падащите от такава
височина капки. 

�о такова нещо никога няма да се случи. От каквато и височина да
падат дъждовните капки, когато достигнат до земната повърхност,
средната им скорост е около 8-10 км/ч. +ричината за това е формата,
която капките приемат по време на падането. �ази специална форма
на дъждовните капки повишава въздействието на триене на атмосфе-
рата и по този начин се предотвратява надхвърлянето на определени
граници за скоростта на капките.  

акто се вижда, в орана е обърнато внимание на деликатните из-
числения свързани с изсипването на дъжда, които е невъзможно да са
били известни преди 1400 години. 
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$ълго време за хората бе тайна начинът, по който се формира
дъждът. �о след откриването на въздушните радари стана ясно през
какви етапи преминава дъждът, когато се формира. *поред тях дъждът
се образува, преминавайки през три етапа: първо посредством вятъра
се издига във въздуха “суровината” за дъжда. *лед това се появяват об-
лаците и най-накрая се появяват дъждовните капки. 

�ам, където в орана ни се съобщава за формирането на дъжда, се
споменава точно за тези етапи. % един айят за това формиране ни се да-
ва следната информация: 

Аллах е, �ойто праща ветровете, та надигат облаци, и ги

разстила по небето, както пожелае, и ги натрупва, и виж-

даш как дъждът излиза от тях. � щом ги изсипе над кого-

то пожелае от 
воите раби, ето ги - радват се. (
ура >ум, 48)

�ека сега да разгледаме разкритите в айята три етапа от техническа
гледна точка:

1. ��А�: "Аллах е, �ойто праща ветровете ..."

@езброй много въздушни мехурчета, образували се от разпенване-
то на океаните, постоянно се пукат и стават причина за изтласкването
на водни частици към небето. �ези частици, които са богати на сол, би-
ват понесени от ветровете и се издигат нагоре в атмосферата. Cасти-
ците, наречени аерозоли, действат като “водни капани” и формират
капките в облаците, като събират около себе си издигащите се от мо-
ретата под формата на малки капчици водни изпарения. 
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6а картината отгоре е изобразено издигането към небето на формираните от разпен-
ването на океаните водни частици. ;ова е първият стадий при образуването на
дъжда. %лед това водните капчици от формиралият се облак ще останат във висящо
положение във въздуха и сгъстявайки се ще образуват дъжда. �сички тези стадий са
описани без изключение в айятите.

2. ��А�: "... надигат облаци, и ги раз-

стила по небето, както пожелае, и ги натрупва ..." 

Облаците са изградени от водна пара, която се кондензира
около солните кристали и частиците прах във въздуха. �ъй като вод-

ните капчици в тези облаци са твърде малки (с диаметър между 0.01
и 0.02 мм), то облаците остават да висят във въздуха и се разпрости-
рат из цялото небе. <то така небето се изпълва с облаци.

3. ��А�: "... и виждаш как дъждът излиза от тях."

%одните частици, които обграждат солните кристали и частиците
прах, се сгъстяват и образуват дъждовните капки. <то така капките,
които стават по-тежки от въздуха, напускат облака и започват да па-
дат по земята под формата на дъжд. 



акто видяхме, всеки един стадий от
формирането на дъжда е описан в орана. �ещо пове-

че, те са разкрити в точната им последователност.

+одобно на много други природни феномени на &емята, при то-
зи също Аллах дава най-точното обяснение и го съобщава на хората в
орана векове преди неговото откриване. 

% един друг айят е дадена следната инфомация за формирането на
дъжда: 

�е виждаш ли, че Аллах подкарва облаците, после ги съеди-

нява, после ги сторва на купчина и виждаш как дъждът из-

лиза от тях. � спуска от планини в небето градушка, и пора-

зява �ой с нея когото пожелае, и я отклонява от когото по-

желае. � блясъкът на �еговата мълния едва не отнема зре-

нието. (
ура �ур, 43)

Учени, които изследват видовете облаци, попадат на изненадващи
резултати по отношение на формирането на дъждовните облаци.
$ъждовните облаци са образувани и оформени според определени сис-
теми и фази. ;азите на образуване на купесто дъждовния облак – вид
дъждовен облак, са следните: 

1. *А�А �ренасяне: Облаците биват избутвани от мястото, къде-
то се намират, т.е. биват пренасяни.

2. *А�А 
ъединяване: �огава малките облаци (кълбести обла-
ци), пренесени от вятъра, се съединяват и образуват по-голям облак. 35

3. *А�А �атрупване: огато малките облаци се съединят, изтег-
лящите нагоре сили на големия облак се повишават. >зтеглящите наго-
ре сили около центъра на облака са по-силни от тези по краищата. �е-
зи изтегляци сили стават причина тялото на облака да нарасне верти-
кално. +о този начин облаците се увеличават нагоре и се натрупват
един върху друг.  �ова вертикално уголемяване причинява облачното
тяло да се разстели към по-хладните места на атмосферата, където се
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(A) Отделни парчета на
малки облаци (кълбес-
тодъждовни облаци) ($)
�огато малките облаци се
съединят и образуват един
по-голям облак, то негови-
те изтеглящи нагоре сили
се повишават и по този на-
чин облаците се натрупват
по посока нагоре.

�оради вертикалното уголемяване на
облаците, които се увеличават нагоре и
се натрупват един върху друг, те се раз-
стелят към по-хладните места на атмос-
ферата. А на тези хладни места пък
дъждовните капки започват да нараст-
ват. %лед като дъждовните капки и гра-
душката станат твърде тежки те започ-
ват да се изсипват от облаците под фор-
мата на дъжд, град и т.н. 'то този научен
факт е съобщен преди 1400 години в
43ти айят от сура 6ур: “... после ги стор-
ва на купчина и виждаш как дъждът из-
лиза от тях”.

образуват дъждовните капки и градушката,
и започват да нарастват все повече и повече.

% края на тази фаза, когато дъждовните капки и градуш-
ката станат твърде тежки, така че изтеглящите нагоре сили да не

могат да ги поддържат, те започват да се изсипват от облаците под
формата на дъжд, град и т.н.36

�е трябва да се забравя, че метеоролозите са узнали за начина на
формиране, структурата и функционирането на облаците неотдавна,
като за целта са използвали съвременно оборудване като самолети,
сателити, компютри и др. Очевидно е, че чрез айятите си Аллах ни да-
ва информация, която е невъзможно да е била известна преди 1400 го-
дини.
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% орана в много айяти е подчертана функцията на дъжда да
“съживява мъртвата земя”:

...� изсипваме чиста вода от небето, за да съживим с нея

мъртвата земя и да пият сътворените от �ас многобройни

хора и добитък. (
ура *уркан, 48-49)

Освен че дъждът изсипва водата, която е неизбежна потребност за
живите същества, тя има и свойството да наторява. 9ъждовните кап-

ки, които, изпарявайки се от моретата, достигат до облаците,

съдържат някои вещества, които могат да “съживят” мъртвата

почва. �ези дъждовни капки, притежаващи свойството да

“съживяват”, се наричат “морски капки”. �ези капки се формират
в горната част на така наречения от биолозите микропласт на морска-
та повърхност. % тази повърхностна ципа, която е по-тънка от една де-
сета от милиметъра, се съдържат множество органични отпадъци, кои-
то произлизат от гниенето на водорасли и планктони. �якои от тези от-
падъци, подбирайки и отделяйки елементи като фосфор, магнезий и ка-
лий, които се съдържат много малко във водата, както и тежки метали
като мед, цинк, кобалт и олово, ги събират в себе си. <то така семена-
та и растенията намират в дъждовните капки множеството минерални
соли и елементи, от които се нуждаят, за да израснат. % един друг айят
от орана това събитие е разкрито така: 

� изсипваме от небето благословена вода, и сторваме да из-

растват чрез нея градини и зърно за жътва. (
ура �аф, 9)

�ези соли, които чрез дъждовете проникват в почвата, са само
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малък пример за използваните за повишава-
не на плодородието традиционни торове (калций, маг-

незий, калий и др.). Mеталните вещества, които се съдър-
жат в този вид аерозоли, от своя страна служат за образуването на

елементи, повишаващи развитието на растенията и плодородието.
* една дума, дъждът е важно наторяващо средство. <дна недобро-
качествена почва дори единствено с този вид, произлизащо от дъжда,
наторяване би могла в рамките на 100 години да си осигурява всички
необходими за растенията елементи. >менно така горите се развиват и
извличат хранителни вещества от тези идващи от моретата аерозоли. 

+о този начин всяка година върху общата площ на сушата се из-
сипва близо 150 милиона тона тор. Ако не съществуваше функциони-
рането на това естествено наторяване, на &емята щеше да има много
по-малко растения, биологичният баланс щеше да се наруши. >нфор-

мацията за способността на дъждове-
те да съживяват, която ни е

съобщена в айята, е само ед-
но от чудотворните осо-

бености на орана.
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...� спуска от планини в небето градушка, и поразява �ой

с нея когото пожелае, и я отклонява от когото пожелае. �

блясъкът на �еговата мълния едва не отнема зрението.

(
ура �ур, 43)

% горния айят се подчертава връзката между светкавицата и гра-
душката. огато проучим какво е въздействието на градушката върху
образуването на светкавицата, виждаме, че айятът насочва към един
важен метеорологичен факт. % книгата със заглавие “/етеорология-
та днес” (“Meterology Today”) е направено следното обяснение за
възникването на градушката и светкавицата:

* изсипването на градушката от изградената от изключително студе-

ни капки и ледени кристали облачна област  облаците се зареждат с

електричество. огато водните капки се сблъскат с парченцата град,

в момента на допира се вледеняват и губят от потенциалната си топ-

лина. �ова спомага повърхността на парченцата град да останат по-

топли от на околността на ледените кристали. огато парченцата

град се допрат до ледените кристали, се случва едно важно събитие.

<лектроните протичат от по-студения към по-топлия и в резултат на

това градушката става отрицателно заредена. *ъщият ефект се полу-

чава и когато изключително студените водни капки се допрат до пар-

ченце град, както и при строшаването на много малки положително

заредени ледени парченца. $окато по-леките и положително зареде-

ни частици биват отнесени от въздушното течение към горната част

на облака, градушката, която остава отрицателно заредена, пада на-

долу към долната част на облака. <то така долният край на облака
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става отрицателно зареден. �ова отрицателно

зареждане се освобождава към земната повърхност под

формата на гръмотевица. От тази гледна точка градушката иг-

рае първостепена роля при образуването на гръмотевицата.37

% долния айят пък е обърнато внимание на връзката между дъждов-
ните облаци и светкавиците, както и на последователността на проти-
чането им. �ези описания напълно хармонират с научните открития: 

�ли са като [застигнати от] дъждовен облак на небето - в

него има тъмнини и гръм, и мълния. �апушват с пръсти

ушите си от гръмотевиците, с уплах пред смъртта... (
ура

Lакара, 19)

$ъждовните облаци са под формата на много големи маси с широ-

Eлектрическото зареждане на дъждовния облак се формира от непрекъснатото раз-
двояване на дъждовните капки. % раздвояването на капчиците положителния заряд
се издига към горната част на облака, а отрицателният остава отдолу. �ри това по-
ложение на почвената повърхност ще се образува положителен заряд и ще падне
гръмотевица. 

�ри движението на водната капка
нагоре и достигането до температу-
ра на замръзване тя се вледенява, и
при падането й, сблъсквайки се с 
други капчици, върху нея се натруп-
ват допълнителни ледени пласто-
ве и по този начин се образува леда.

�оложително
зареден

+

�оложително
зареден

Отрицателно
зареден

+ +
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чина 25.6 км - 256 км2 и  височина 9000-12000 м.
+оради тази невероятна дебелина в долната част на об-

лаците е тъмно. +оради голямото количество водни и ледени
частици, от които е изграден облакът, през него не могат да проникнат

слънчеви лъчи. +оради тази плътност много малко слънчеви лъчи, ми-
навайки през облаците, достигат до земната повърхност и това е причи-
ната човек, който погледне отдолу, да вижда облаците като тъмни.
�ъмнината в горната част на облака е по-малка и с приближаване към
земната повърхност тъмнината нараства. 38

*лед тъмнината, в айята вниманието ни е отправено към образуване-
то на гръмотевиците и светкавиците. <тапите на формирането им са
следните: във вътрешността на дъждовните облаци се образува натруп-
ване на електрически заряди. �ова наелектризиране се получава в резул-
тат на процеси като замръзване, разлагане на капчиците, наелектризира-
не по време на допир. <дно такова натрупване на електрически заряди,
което преминава в състояние, при което навлизащият отстрани въздух
да не може да ги изолира, се освобождава между положителните и отри-
цателните полюси под формата една голяма искра. /инималното напре-
жение между двата противоположно заредени полюса достига до 1 ми-
лиард волта. >скрата може да се образува вътре в самия облак, да про-
тече от положително заредения полюс на един облак към отрицателно
заредения полюс на друг облак, или може да се освободи от облака към
земната повърхност. �ези искри формират заслепителните светкавици.
Огромното електрическо разреждане по време на протичане на светка-
вицата е причина за образуването на високи температури (10000 °C). %
резултат на това във въздуха става внезапно разширяване и под форма-
та на много силно бумтене се появява гръмотевицата. 39

акто се вижда, в един дъждовен облак последователно се образуват
първо тъмни пластове, после електрически искри, известни като светка-
вици, и най-накрая бумтящ звук, познат ни като гръмотевица. %сичко,
което съвременната наука казва по отношение на причините за форми-
рането на облаците, светкавиците и гръмотевиците, се намира в голямо
съответствие с всички описания от айятите от орана. 
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% един айят от орана “оплождащото” качество на ветровете и об-
разуваният в резултат на това дъжд са описани по следния начин:

� изпращаме ветровете оплождащи, и утоляваме жажда-

та с вода, която изсипваме от небето...  (
ура Iиджр, 22)

% айята е подчертано, че първият стадий на образуването на дъжда
са ветровете. $о началото на 20ти век е известно, че единствената
връзка между вятъра и дъжда е в това, че вятърът носи облаците.
*ъвременните метеорологични открития обаче показват, че вятърът
играе “оплождащата” роля във формирането на дъжда. 

�ази оплождаща функция на вятъра, както споменахме и по-рано,
работи по следния начин: по повърхността на океаните и моретата по-
ради разпенването на водата всяка секунда се образуват безброй много
въздушни мехурчета. % момента, в който тези мехурчета се пръскат,
хиляди малки частици с диаметър само една стотна от милиметъра се
изхвърлят във въздуха. �ези частици, известни като “аерозоли”, смес-
вайки се с праха, идващ от сушата чрез вятъра, се преместват в горни-
те слоеве на атмосферата. Cастиците, които вятърът понася нависоко
по този начин, тук се свързват с водната пара. %одната пара се събира
около тези частици, сгъстява се и се превръща във водни капчици. �е-
зи водни капчици първо се съединяват и формират облаците, а след из-
вестно време се изсипват на земята под формата на дъжд. акто се
вижда, ветровете “оплождат” свободно движещите се във въздуха вод-
ни пари с частиците, които издигат от моретата, и по този начин допри-
насят за формирането на дъждовните облаци.   

Ако това качество на ветровете не съществуваше, то никога няма-
ше в атмосферата да се образуват водни капчици и нямаше да същес-
твува нищо подобно на дъжд.
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6а горната картина са изобразени етапите от формирането на една вълна. �ълните се
образуват благодарение на ветровете, които духат над водната повърхност. 9аедно с
ветровете водните капчици започват да извършват кръгообразно движение. 6е след
дълго това движение ще образува идващите една след друга вълни и ще разнесе във
въздуха образувалите се заедно с вълните водни мехурчета. 'то това е и първият
етап от формирането на дъжда. ;ова образуване е съобщено в айята като изпращане
на ветровете като оплождащи и изсипването на дъжда от небето в резултат на това.
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%ажният момент тук е, че тази решаваща роля на ветровете е
съобщена в орана преди векове. > то през време, през което хората
не са знаели почти нищо относно природните явления...

От друга страна, оплождащото качество на ветровете, което е
съобщено в айята, се отнася и до ролята, която ветровете изпълняват
при оплождането на растенията. /ножество растения на земята оси-
гуряват продължаване на вида си посредством разнасяния от вятъра
полен (цветен прашец). /ножество растения с голи семена, чамови
дървета, палми и подобни на тях, също така всички семенни растения,
които цъфтят, и всички тревисти растения се оплождат посредством
вятъра. %ятърът взима цветния прашец от растенията, отнася го към
други растения от същия вид и по този начин извършва оплождането. 

$о неотдавна не бе известно как вятърът може да допринесе за
размножаването на растенията. �о с научаването на факта, че и рас-
тенията се разделят по пол, т.е. биват мъжки и женски, става ясно
какво размножително въздействие може да оказва вятърът. �ози факт
е подчертан в орана чрез следния айят:

…� изсипваме вода от небето, и караме с нея да поникват

всякакви полезни видове по двойки. (
ура �укман, 10)
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... и смяната (в определен ред) на ветровете, са знамения за

хора проумяващи. (
ура 9жасиа, 5)

%ятърът е въздушно течение, което се формира между два центъ-
ра с различна температура. �ъй като в атмосферата различните тем-
ператури образуват различни въздушни налягания, то въздухът неп-
рекъснато преминава от високо към ниско налягане. Ако разликата
между различните центрове на налягане, т.е. между температурите в
атмосферата, е голяма, въздушното течение, т.е. вятърът, става мно-
го силно. <то по този начин се образуват и пораждащите големи раз-
рушения урагани. 

Учудващото тук е, че въпреки поясите на екватора и полюсите,
които имат много различна температура и налягане, благодарение на
имащото определен ред @ожие сътворение &емята ни не е изправена
пред много силни ветрове. Ако въздушното течение, което се образу-
ва между екватора и полюсите, не бе смекчено, то &емята щеше да се
превърне в една мъртва планета, на която постоянно щяха да се поя-
вяват силни урагани. 

>зползваната в айята арабска дума “тасриф” от израза “тасриф
рийах” има значението на “въртене на нещо много пъти, напътване,
насочване на дадена работа, ръководене, извършване на разпределе-
ние”. акто се вижда, думата, която е избрана за ветровете, много
точно описва подредените движения на вятъра. �ова обстоятелство
също така ясно разкрива как, ако вятърът се образува от само себе
си, няма да духа много приятно. �о Аллах е този, който управлява
ветровете така, че да позволяват на хората да живеят.
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... � виждаш земята безжизнена, но когато изсипваме во-

да върху нея, тя се раздвижва и набъбва, и отглежда вся-

какъв прелестен вид. (
ура Iадж, 5)

% горния айят думата, която е преведена като “раздвижва”, на
арабски език е “ихтеззет” и означава “подбуждам, оживявам, раз-
движвам, помръдвам, размърдвам, порастване на растение”. Арабска-
та дума “ребет”, която е преведена като “набъбва”, има значението на
“уголемява, увеличава, набъбва, нараства, развива, издигане на расте-
ние, запасява, надува, изпълване на вътрешността с въздух”. �ези из-
ползвани в айята думи са най-подходящите за описване на настъпва-
щата промяна в структурата на почвените молекули.

+рез 1827 г. английският учен @раун открива, че когато водните
капки паднат на земята, при почвените молекули настъпва някакъв
вид разклащане и раздвижване. +очвата съдържа в себе си молекули,
които са съставени от различни метални елементи. $ъждът предиз-
виква йонизирането на металните елементи в почвата. (Lон е общото
название за положително и отрицателно заредените атоми. Lонизира-
нето се изразява в прибавяне или изваждане на електрони към неут-
рални атоми, молекули или други йони.)

огато вали дъжд, именно тези йонни молекули се раздвижват. *
удрянето на идващите от различни посоки водни капки в тези молеку-
ли последните поемат водата и така увеличават на размера си. ога-
то молекулите се наситят на вода, те превръщат водата в почвата в
минерални депа. Dастенията задоволяват водните си нужди за 2-3 ме-
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сеца именно от тези депа. Ако не се образуват те-
зи запаси, то водата щеше да се изтече в дебрите на земя-

та и растението щеше да умре в рамките на 1 седмица.40

акто се вижда, този научен факт е съобщен в орана по един
чудотворен начин преди 14 века. % един друг айят по отношение на
растенията е повелено следното:

� мъртвата земя е знамение за тях. �ие я съживяваме и из-

важдаме от нея зърно, от което ядат. (
ура Hа 
ин, 33)
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� %редиземно море и Атлантическия океан има големи вълни, силни течения и при-
ливи и отливи. �одите на %редиземно море се срещат с Атлантическия океан при �иб-
ралтарския проток. 6о тази среща не води до промяна на температурните, солни и
плътностни характеристики, защото между двете морета съществува една  невидима
граница.
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<дна от характерните особености на моретата, която изследовате-
лите разкриват неотдавна, е съобщена в сура Dахман от орана така:

�усна �ой двете морета да се срещнат, но между тях има

преграда, която не престъпват.  (
ура >ахман, 19-20)

�ова, съобщено в айята, свойство на моретата да се съединяват,
без да се смесват едно с друго, бе открито наскоро от океанографите.
+оради наличието на физическата сила, наречена “повърхностно
напрежение”, водите на две съседни морета не се смесват. +ородено
от различието в плътността на водите, повърхностното напрежение
точно като поставена между тях стена не им позволява да се смесят.41

>нтересното тук е, че в период, когато хората са нямали познание
по физика, повърхностното напрежение или океанография, това е
разкрито в орана.

Атлантически Океан %редиземно море
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%ателитна снимка на
�ибралтарския проток....
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�ли [делата им са] като тъмнини в морска бездна. �окри-

ват я вълни едни над други, а над тях - облаци. �ъмнини

една върху друга. �звади ли някой ръка, едвам ще я види.

�омуто Аллах не е отредил светлина, не ще има за него свет-

лина. (
ура �ур, 40)

% книгата “Океани” (“Oceans”) като цяло обстановката в дълбоки-
те морета е описана по следния начин:

>звестно ни е, че тъмнината в дълбоките морета и океани започва от

200 или повече метри дълбочина. �а една такава дълбочина няма поч-

ти никаква светлина. +ри дълбочина над 1000 метра пък вече не е

възможно да попаднем на абсолютно никаква светлина. 42

$нес ние имаме познания относно основната структура на морето, ха-
рактерните особености на живеещите в него живи организми, соленост-
та му, както и количеството вода, което съдържа, неговите площ и дълбо-
чина. Оборудвани със съвременна технология подводници и специализи-
рана апаратура позволяват на учените да получат тази информация. 

&а един човек е невъзможно без наличието на тези съоръжения да се
гмурне на повече от 70 метра дълбочина. �ой не може да оцелее в тъмни-
те дълбини на океана, на 200 м дълбочина, без да му бъде оказвана по-
мощ. +оради тази причина учените са успели да получат тези подробни
сведения за моретата едва през последните години. % орана обаче преди
1400 години ни е дадена информация за тъмнината в “морската бездна”.  

@езспорно едно от чудесата на орана е, че една такава информация
ни е дадена в период, когато не е съществувало никакво оборудване,
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7звършените чрез съвременната технология измервания
разкриват, че между 3 и 30 процента от слънчевата
светлина се отразява на морската повърхност. ;огава
почти всички от седемте цвята на светлинния спектър
биват погълнати, един след друг в първите 200 метра, с
изключение на синята светлина. (картината вляво)
6а дълбочина над 1,000 метра почти няма светлина.
(картината отгоре) ;ози научен факт е съобщен преди
1,400 години в 40айят от сура 6ур на �орана.



което да позволи на човека да се гмурне в
дълбините на океаните.

�аред с това, използваният в сура �ур израз: "… като

тъмнини в морска бездна. �окриват я вълни едни над други,

а над тях - облаци…" сочи към още едно научно чудо на орана. 

Учените наскоро откриха, че съществуват вътрешни вълни, които

“се появяват на плътни междинни повърхности между слоеве с раз-

лична плътност”. �ези вътрешни вълни обгръщат дълбините на море-

тата и океаните, защото дълбоките води имат по-голяма плътност,

отколкото водите над тях. %ътрешните вълни действат като външни-

те (повърхностните) вълни. �е могат да се разбиват точно както и

външните. %ътрешните вълни не могат да бъдат видени с човешко

око, но те могат да бъдат уловени чрез изучаване на температурата

или промените в солеността на определено място.43

Описанията в айята и горецитираното са в пълно съответствие.
@ез извършването на изследвания човек може да има информация
единствено за намиращите се на повърхността на морето вълни. �е е
възможно да има знание за вътрешни вълни, които се образуват вътре
в морето. �о сура �ур Аллах насочва вниманието ни към друг вид
вълни, които настъпват в дълбините на океаните. Dазбира се, този
факт, който учените откриват наскоро, показва още веднъж, че о-
ранът е @ожието слово.  
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плътна
вода

по-малко плътна вода
вътрешни
вълни

вълни
6а горната скица са изобразени
вътрешните вълни, които се на-
мират на повърхноста между
два водни слоя с различна
плътност. �олният от тези слое-
ве е плътен, а горният по-малко
плътен. ;ози научен факт, който
е съобщен преди 14 века в 40ти
айят от сура 6ур на �орана, е ус-
тановен от съвременните учени
едва през последните години.



	арун Яхя

105

ОL�А
��А,

�ОЯ�О �О��>О��>А

9��:���Я�А ��

Ала не! Ако не престане, ще го повлечем за перчема - перче-

ма лъжлив, грешен. (
ура Алак, 15-16)

>зползваният в горния айят израз “перчема лъжлив, грешен” е изклю-
чително забележителен, защото извършените през последните години про-
учвания показват, че в областта на челото се намира дял, който управлява
част от мозъчните функции. Относно информацията за тази област и ней-
ната функция, на които е обърнато внимание в орана преди 1400 години,
съвременните учени успяват да дадат някакво обяснение чак през последни-
те 60 години. Ако проникнем в черепа и погледнем към предната част на
главата, ще видим челната част на мозъка. +олучената информация, вслед-
ствие на извършените във физиологическата сфера проучвания за функ-
циите на тази област в книгата “Основи на анатомията и физиологията”
(“Essentials of Anatomy and Physiologу”), е описана по следния начин:

“/отивирането, планирането и поставянето на начало на действията се из-

вършват във фронталната част на челния лоб, която всъщност е челната об-

ласт (главен мозък). �ук се намира една част от асоциативния кортекс…”44

+о отношение на тази област в книгата също така пише, че: 

“*мята се, че наред с връзката на челната област с поведението, в също-

то време тя е и функционален център на агресивността…”45

акто става ясно и от тези обяснения, челната част на мозъка управ-
лява всички действия, свързани с мотивирането, планирането, извършва-
нето на добри или лоши постъпки, казването на лъжа или истина.  

акто се вижда, използваният в сура Алак израз: “перчема лъжлив,
грешен” съответства до голяма степен на гореизложените определения.
�аучни факти като този, които учените разкриват през последните шей-
сет години, са съобщени на хората от Аллах в орана преди векове.
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�поред резултатите на осъществено от �ейвид �. �арсън и екипа
му от американския �ационален здравен изследователски център про-
учване и сравняване на данните между религиозните и нерелигиозни-
те американски граждани са направени твърде изненадващи констата-
ции. �апример появяват се резултати като: вярващите хора страдат от
сърдечни болести с 60% по-малко от тези, които са слабо вярващи
или въобще не вярват; броят на самоубийствата е нула процента; мно-
го малък процент от вярващите имат проблем с кръвното налягане;
броят на религиозните сред пушачите е 1 на 7, и т.н.. 46

Обикновено психолозите–атеисти обясняват феномени като този
като “психологично въздействие”. $ова означава, че вярата подобрява
морала, а моралът от своя страна влияе положително на здравето. &
това обяснение може да има нещо вярно, но когато въпросът бъде раз-
гледан по-внимателно, ще забележим един още по-забележителен ре-
зултат. &ярата в �ог е много по-силна от което и да било друго морал-
но въздействие. 'ирокообхватните изследвания на д-р (ърбърт
�енсън от )едицинския факултет в (арвард, които разглеждат
връзката между религиозната вяра и телесното здраве, дават забеле-
жителни резултати. &ъпреки че самият �енсън не е вярващ, той дос-
тига до извода, че вярата в �ог и  молитвата създават такова положи-
телно въздействие върху човешкото здраве, каквото нищо друго не
може да създаде. �енсън обявява, че “нито една друга вяра не може да
даде такова спокойствие на психиката, както вярата в �ог”.47

�обре, но защо съществува такава специална връзка между вяра-
та и човешката душа или тяло?… *аключението, до което достига из-
следователят �енсън, който е атеист е, че така както той сам казва:
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“тялото и духът са приспособени така, че да вярват в
�ог”. 48

$ози факт, който медицинският свят бавно започва да осъзнава,
е тайна, разкрита ни в /орана в следния айят:"…О, да, при споме-

наването на Аллах сърцата се успокояват" (�ура 3аад, 28). <ри-
чината, поради която хората, които вярват в Аллах, които )у се мо-
лят и )у се доверяват, са по-здрави от останалите както психически,
така и физически, е в това, че тяхното поведение е в съответствие със
сътворението им. >илософията и системите, противни на човешкото
сътворение, винаги причиняват на човека болка, мъка, безпокойство
и депресии.

�ъвременната медицина е на път, в светлината на откритията, кои-
то накратко споменахме по-горе, да осъзнае тази истина. /акто казва
<атрик @лин: “съвременната наука върви по пътя на приемане на ис-
тината, че освен простите физически методи лечението има и други
измерения”. 49

	арун Яхя
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& /орана са застъпени доста различни теми в процеса на призова-
ване на хората да повярват. <онякога небесата, понякога животните, а
понякога и растенията са показвани от Аллах на човека като доказа-
телство. & много от айятите хората са призовавани да обърнат внима-
ние на своето собствено сътворение. Bесто им се напомня за това как
човек се е появил на този свят, през какви стадии е преминал и каква
е неговата същност. $ака например долният айят повелява следното:

�ие ви сътворихме. +ащо тогава не повярвате? �е вижда-

те ли семето, което изливате? ие ли го сътворявате, или

�ие сме �вореца? (�ура Уакиа, 57-59)

Bудните страни на човешкото сътворение са подчертани в още
много други айяти. & някои от тези акценти се съдържа такава инфор-
мация, че човек, живял през 7ми век, е невъзможно да има знание за
такива детайли. Cто някои от тях: 

1) Bовек не се сътворява от цялата сперма, а само от много малка
частица от нея (сперматозоид). 

2) <олът на бебето се определя от мъжа. 

3) Bовешкият зародиш се залепва за майчината утроба като пия-
вица.

4) *ародишът се развива в три тъмни области в утробата.

�анните, които изброихме по-горе, са детайли, които е невъзмож-
но да са се знаели, а и да сa били наблюдавани в периода, когато /о-
ранът е бил низпослан. $яхното откриване става възможно единстве-
но посредством използване технологията на 20ти век. 

�ека сега разгледаме тези данни поотделно.
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�а снимката вляво
виждаме сперма навлезла
в матката. �амо няколко
от общо около 250 хиляди,
отделени от мъжкия инди-
вид, сперматозоида могат
да достигнат до яйцеклет-
ката. �перматозоида, кой-
то ще оплоди яйцеклет
ката е само един от около
хилядата сперматозоиди
успели да оцелеят. �акта,
че човек се създава не от
цялата сперма, а само от
малка част от нея е 
разкрит в �орана с израза
“частица сперма”.

�дна капка сперма

<реди сперматозоидите да достигнат до яйцеклетката,
те извършват едно пътуване в майчиното тяло. <ри това пътува-

не от 250 милиона сперматозоида само около хиляда успяват да дос-
тигнат до яйцеклетката. & края на това петминутно състезание голя-
мата колкото половин гранула сол яйцеклетка приема само един от
сперматозоидите. $.е. същността на човека не е цялата спермена теч-
ност, а само малка частица от нея. $ози факт е разкрит в сура /ийа-
ма от /орана по следния начин:

�има човек смята, че ще бъде оставен без надзор? �има

той не бе частица сперма, която се изхвърля? (�ура

�ийама, 36-37)

/акто виждаме, в /орана ни се съобщава, че човекът не е сътво-
рен от цялата сперма, а само от малка частица от нея. $ова че специ-
алното ударение в този айят съобщава факт, който може да бъде раз-
крит единствено от съвременната наука, е доказателство, че /оранът
е �ожието слово.  
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�места в спермата

$ечността, наречена сперма и съдържаща сперматозоидите,
не се състои само от сперматозоиди. �апротив, тя е съставена от
смесица от различни течности. $ези течности имат различни функ-
ции, като например съдържане на захарта, необходима за осигурява-
не на енергия  на сперматозоидите, неутрализиране на киселините на
входа на матката и създаване на хлъзгава среда за лесното придвиж-
ване на сперматозоидите. 

/огато в /орана се споменава за спермата, се сочи към този, раз-
крит от съвременната наука, факт и спермата е определена като теч-
ност “с примеси”:

�ътворихме �ие човека от частица сперма с примеси, за

да го изпитаме, и го сторихме чуващ, зрящ. (�ура �нсан, 2)

& други айяти също се посочва фактът, че спермата е с примеси, а
човекът е сътворен от една “капка” от тази течност:

�ойто сътвори със съвършенство всяко нещо и начена

сътворяването на човека от глина. 	осле �ой сътвори по-

томството му от капка нищожна вода. (�ура �аджда, 7-8)

Арабската дума “сулала”, преведена като “капка”, има значението
на същност или най-добрата част на нещо. /оето и значение да взе-
мем, те и двете означават “част от нещо”. <ри това положение ясно
виждаме, че /оранът е словото на Аллах, който знае и най-малката
подробност, свързана с човешкото сътворение. 



	арун Яхя
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	олът на бебето

�о неотдавна хората смятаха, че полът на бебето се определя от
майчините клетки или поне общо от майчините и бащини клетки. &
/орана обаче по този въпрос е дадена друга информация и е съобще-
но, че мъжкият и женският пол се определят от “капка сперма, кога-
то се изхвърля [в утробата]”:

� �ой създава двойките - мъжко и женско, - от капка спер-

ма, когато се изхвърля [в утробата]. (�ура �аджм, 45-46)

�има той не бе частица сперма, която се изхвърля? 	ос-

ле бе съсирек, а �ой го сътвори и осъразмери. � създаде от

нея двата пола - мъжа и жената. (�ура �ийама, 37-39)

Fстинността на тази, дадена ни в /орана, информация е научно до-
казана с развитието на генетичната и микробиологичната наука. �тана

� �орана е казано, че женските и мъжките индивиди са създадени от “частица спер-
ма”. !о неотдавна обаче се смяташе, че пола на бебето се определя от майчините
клетки. #ази представена в �орана информация е открита едва през 20ти век. Отпре-
ди векове в �орана са разкрити множество подобни на този детайли свързани с чо-
вешкото сътворение.
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ясно, че полът се определя изцяло от сперматозоидните клетки, идва-
щи от мъжа, и жената не изпълнява абсолютно никаква роля при това.

Определящ фактор за пола са хромозомите. �ве от 46-те хромозо-
ми, които определят човешката структура, са определени като поло-
ви хромозоми. $ези две хромозоми са обозначени като XY при мъже-
те и XX при жените. <ричината за това е, че хромозомите наподобя-
ват тези две букви. (ромозомата Y е носител на мъжки гени, а хромо-
зомата X на женски. 

>ормирането на едно ново човешко същество започва с образува-
нето на комбинация от по една от тези хромозоми, които се съдържат
по двойки в мъжките и женски индивиди. <ри жените и двете части на
делящата се по време на овулацията полова клетка съдържат хромозо-
мата X. �елящата се полова клетка при мъжете обаче произвежда два

&ромозомата Y е носител на мъжки гени, а хромозома-
та X на женски. 'айчината яйцеклетка съдържат само хромозо-

мата X, която определя женския пол. � идващата от бащата сперма
обаче се съдържат както хромозома X, така и хромозома Y. (оради тази при-

чина пола на бебето зависи от това дали майчината яйцеклетка ще бъде оплоде-
на от хромозома X или от хромозома Y. � други думи, както е казано в айята, това кое-
то определя пола на бебето е спермата, която идва от бащата. #ова сведение, което
е било невъзможно да бъде известно на хората по времето, когато �орана е бил низ-
послан, е ясно доказателство, че �орана е )ожието слово.
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различни сперматозоида, които съдържат
хромозомите X и Y. Ако намиращата се в жената хро-

мозома X се съедини със сперматозоида на мъжа, който
съдържа хромозома X, то бебето, което ще се роди, ще е момиче.

Ако обаче се съедини със сперматозоида, който съдържа хромозома Y,
то в този случай детето, което ще се роди, ще бъде момче. 

�акратко, полът на детето, което ще се роди, зависи от това коя
хромозома от мъжа ще се съедини с женската яйцеклетка.  

�ез съмнение, до момента на възникване на науката генетика, т.е.
до 20ти век, не бе известно нито едно от тези неща. �апротив, в мно-
жество култури бе разпространено вярването, че полът на детето се
определя от женското тяло. Fменно поради тази причина жените,
които раждали момичета, били упреквани.  

Bетиринадесет века преди откриването на човешките гени обаче
/оранът разкрива информация, която отрича това суеверие и съоб-
щава, че в основата на пола не стои жената, а спермата, която идва от
мъжа.

	арун Яхя
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“+ародишът”, който виси

закачен за утробата

Ако продължим да изследваме фактите, които /оранът ни съоб-
щава за образуването на човешкото същество, то ние отново ще по-
паднем на някои много интересни научни чудеса.

/огато идващият от мъжа сперматозоид се съедини с яйцеклетка-
та на жената, се образува и субстанцията на бебето, което ще се ро-
ди. $ази единична клетка, определена от биологията като “зигота”, без
да губи никакво време, ще за-
почне чрез делене да се уго-
лемява и накрая ще придобие
формата на “късче месо”, на-
речено зародиш.  

*иготата обаче не прекар-
ва периода си на развитие сво-
бодно в пространството. �ла-
годарение на притежаваните
от нея израстъци се закача за
стената на утробата подобно
на разположените в почвата
корени. Bрез тази връзка за-
родишът поема от майчиното
тяло необходимите за разви-
тието му вещества.50

Cто тук се разкрива едно
много важно чудо на /орана.
/огато в /орана Аллах гово-
ри за закачилата се за майчи-
ната утроба и започнала да се
развива зигота, използва ду-
мата “съсирек”:

(рез първия стадии от своето развитие бе-
бето в майчината утроба е под формата на
зигота, която се закача за стената на утро-
бата, за да може да се храни от майчината
кръв. �а снимката горе може да видим зи-
гота, която прилича на късче месо. #ова
формиране, установено от съвременната
ембриология, е разкрито в �орана преди 14
века по един удивителен начин посредст-
вом думата “съсирек”. #ази дума на араб-
ски език отговаря на думата “алак”, която
от своя страна се използва със значение на
“материя, която се е закачила някъде”.
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*ети [о, �ухаммад] в името на твоя �оспод,

�ойто сътвори - сътвори човека от съсирек! *ети!

�воят �оспод е �ай-щедрият.  (�ура Алак, 1-3)

�умата “съсирек” на арабски език отговаря на думата “алак”, коя-
то от своя страна се използва със значение на “материя, която се е за-
качила някъде”. 

3азбира се, използването на толкова подходяща за развиващия се
в майчината утроба зародиш дума доказва още веднъж, че /оранът е
�ожието слово. 

	окриването на костите с мускули

�руга важна информация, която /оранът ни дава, са етапите, през
които човекът преминава в майчината утроба. $ова, че в корема на
майката първо се формират кос-
тите на бебето, а по-късно пок-
риващите тези кости мускули, е
съобщено в един айят така:

	осле от частицата сперма

създаваме съсирек и създа-

ваме късче като надъвка-

но месо, и от късчето

създаваме кости, и покри-

ваме костите с плът, после

го оформяме в друго творе-

ние. �лагословен е Аллах,

�ай-прекрасният �ворец!

(�ура �уаминун, 14)

�аучният дял, който изследва
развитието в корема на майката,

�остите на бебето, което завършва
своето развитие в майчината утроба,
след определен период от време за-
почват да се покриват с тъкани, точ-
но както е споменато в �орана. 
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'ножество от стадиите на разви-
тие на бебето в майчината утро-
ба са разкрити в �орана. �акто е
описано в 14ти айят от сура 'уа-
минун първо се вкостенява хру-
щялната тъкан на намиращото се
в майчината утроба бебе. А след
това тези кости биват покрити с
мускулна тъкан. )ог изобразява
това развитие в айята: “...създа-
ваме късче като надъвкано месо,
и от късчето създаваме кости, и
покриваме костите с плът".
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се нарича ембриология. �о неотдавна в об-
ластта на ембриологията се е вярвало, че костите и

мускулите се появяват и развиват едновременно. �о извърше-
ните, благодарение на напредналата технология, по-прецизни мик-

роскопни наблюдения разкриват пълната достоверност на съобщеното
ни в /орана.    

$ези микроскопни наблюдения показват, че развитието в майчина-
та утроба протича точно по начина, по който е описано в /орана.
<ърво се вкостеняват хрущялните тъкани на зародиша. А след това
мускулните клетки, които са отбрани измежду тъканта около кости-
те, се съединяват и увиват около костите.  

$ова явление е описано в една научна публикация, озаглавена
“�азвиващ се човек” (Developing Human), така:

<рез шестата седмица като продължение на образуването на хрущял-

ните тъкани се появява и първото вкостеняване в ключицата. & края

на седмата седмица започва вкостеняване и на дългите кости. �окато

костите продължават да се формират, измежду тъканта около кости-

те се подбират мускулни клетки, които образуват мускулната маса.

<о този начин мускулната тъкан се разпределя на предни и задни мус-

кулни групи. 51

�акратко, описаните в /орана стадии на развитие са в пълно съот-
ветствие с откритията на съвременната ембриология.

�рите тъмнни при развитието на зародиша в утробата

& /орана е разкрито, че човек бива сътворен в майчината утроба,
като преминава през трифазен процес:

... � ви сътворява �ой в утробите на майките ви творе-

ние подир творение в три тъмнини. �ова е Аллах, вашият

�оспод! �егово е владението. �яма друг �ог освен �его!

�ак тогава бивате отклонявани? (�ура +умар, 6)
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Fзползваният в горния айят израз “в три
тъмнини”, което е превод на арабския израз “фи зулу-

матин саласин”, сочи към трите тъмни области, в които се
намира зародишът, докато се развива. $ези области са:

a) $ъмнината в корема

б) $ъмнината в матката

в) $ъмнината в обвиващата зародиша ципа

/акто се вижда, днес съвременната биология разкрива факта, че
ембриологичното развитие на бебето, както се споменава и в айята, се
извършва в три различни тъмни области. �апредъкът в ембриологич-
ната сфера разкрива също така и че всяка една от тези области се
състои от по три пласта.  

/оремната стена е изградена от три пласта: външни мускулни
плочки, вътрешни мускулни плочки, напречни мускули.52

)аточната стена също е съставена от три слоя:  епиметриум, мио-
метриум и ендометриум. 53

<одобно, торбичката, която обвива зародиша, се състои от три
пласта: амнион (най-вътрешната ципа, която обвива плода - amnion),
корион (средна амнион ципа- chorion) и слузеста ципа (външна   ам-
нион ципа- decidua). 54

�ъщо така в айята е посочено, че човекът е сътворен в майчината
утроба, преминавайки през три различни фази.

F наистина съвременната биология е разкрила, че ембриологично-
то развитие на бебето става с преминаването през три различни фази.
�нес във всички учебници по ембриология, по които се учи във фа-
култетите по медицина, тази тема е разглеждана като част от основ-
ните знания. �апример в “Основи на човешката ембриология”(“Basic
Human Embryology”) – основен справочник в областта на ембриоло-
гията, този факт е определен така: “�ивотът в матката има три
фази: предзародиш – първите две и половина седмици, зародиш – до
края на осмата седмица, и  плод (фетус) – от осмата седмица до
раждането”. 55



	арун Яхя

119

� 6ти айят от сура /умар е посоче-
но, че човекът е сътворен в майчи-
ната утроба, преминавайки през
три различни фази. 3 наистина
съвременната биология е разкри-
ла, че ембриологичното развитие
на бебето става с преминаването
през три различни фази.

$ези фази включват различните стадии на развитие на бебето. @лав-
ните особености на тези стадии на развитие са накратко, както следва:

- Eаза предзародиш

& тази фаза зиготата нараства чрез делене и когато се превърне в
клетъчна маса тя се заравя в маточната стена. �окато клетките про-
дължават да растат, те се организират в три пласта. 
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- Eаза зародиш:

&тората фаза има продължителност пет и половина сед-
мици, през които бебето се нарича зародиш (ембрион). & тази фа-

за от клетъчните пластове започват да се формират основните органи
и системи на тялото. 

- Eаза плод (фетус):

� навлизането в тази фаза зародишът вече започва да бъде наричан
плод (фетус). $ази фаза започва от осмия месец на бременността и за-
вършва с раждането. Отличителният белег на тази фаза е, че плодът
със своите лице, ръце и крака вече прилича на човешко същество.
&ъпреки че в началото той е само 3 см, могат да бъдат забелязани всич-
ки негови органи. $ази фаза е около 30 дена и развитието продължава
до седмицата за раждане.

Fнформацията за това развитие в майчината утроба става достъпна
единствено след наблюдения извършвани с модерна апаратура. �о как-
то много други научни факти, в айятите от /орана по един много чу-
дотворен начин е обърнато внимание и на тази информация. >актът, че
в /орана ни е представена една толкова подробна и точна информация
във време, когато хората са имали оскъдни знания по медицина, е ясно
доказателство, че /оранът е словото на Аллах.  
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Аллах сътвори от вода всяка твар. �якои от тях се движат

по корем, някои от тях вървят на два крака, а някои от тях

вървят на четири. Аллах сътворява, каквото пожелае. Аллах

за всяко нещо има сила. (�ура �ур, 45)

�е виждат ли неверниците, че небесата и земята бяха съеди-

нени, а �ие ги разделихме? � сторихме от водата всяко жи-

во същество. �е ще ли повярват? (�ура Анбиа, 30)

�ой е, �ойто сътвори човека от вода и му отреди кръвно и

брачно родство. �воят �оспод е всемогъщ. (�ура Eуркан, 54)

/огато погледнем към айятите за сътворението на живите същест-
ва и човека, то ясно забелязваме, че това сътворение става по един мно-
го чудотворен начин. Cдно от тези чудеса при сътворението е и това, че
организмите са сътворени от водата. (ората получават достъп до тази,
разкрита в множество айяти, информация с откритието на микроскопа
стотици години по-късно. 

�нес в най-основните енциклопедии може да открием изрази като:
“&одата е най-важният компонент на живата материя. 50-90% от тег-
лото на живите организми е вода.”. Освен това описаната в учебниците
по биология цитоплазма на една животинска клетка също се състои от
80% вода. Анализирането на цитоплазмата и записването й в научните
източници става стотици години след низпославането на /орана. <ора-
ди тази причина този факт, който днес научният свят приема, е не-
възможно да е бил известен на хората от периода, когато /оранът е бил
низпослан. �о въпреки това 14 века преди хората да узнаят тази исти-
на, тя е подчертана в /орана. 
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/а да могат да живеят, всички живи организми се нуждаят от вода. (оради
тази причина животните, които обитават сухите места, са сътворени така, че да
притежават механизми, които предпазват метаболизма от загуба на вода и
осигуряват максимална полза от употребата на водата. Ако поради някаква
причина в тялото настъпи загуба на вода и ако този недостиг не бъде
възстановен в рамките на няколко дена, то настъпва смърт. �идният учен на
17ти век, 8ан )атиста ван &елмонт, през 1640 год. също открива, че в почвата
водата е най-важният фактор за развитието на растенията.
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& /орана Аллах ни съобщава, че сътворението на човека става по
чудотворен начин. Аллах е сътворил първия човек, като оформя от
глина човешко тяло и след това му вдъхва от духа �и: 

�воят �оспод рече на ангелите: “Iе сътворя Аз човек от

глина. � когато го завърша, и му вдъхна от �воя дух, све-

дете чела до земята пред него!” (�ура �ад, 71-72)

� ги попитай [неверниците] какво мислят - те ли са по-

трудни за сътворяване, или другите, които сътворихме!

�ях сътворихме от лепнеща глина. (�ура �аффат, 11)

/огато днес бъдат разгледани човешките тъкани, то става ясно, че
много от намиращите се в почвата елементи се съдържат и в тъкани-
те. & органичните тъкани има точно 26 елемента и 95% от органич-
ните тъкани са въглерод (C), водород (H), кислород (O), азот (N),
фосфор (P) и сяра (S).56 & един друг айят от /орана се повелява след-
ното:

�ътворихме �ие човека от подбрана глина. (�ура �уами-

нун, 12)

<реведената в айята като "подбрана" арабска дума "сулале" има
значението и на "типичен пример, същност, есенция, основа". /акто се
вижда, съобщената ни в /орана преди 14 века информация напълно
съответства на това, което съвремнната наука ни казва, а именно, че
елементите на човешкото сътворение и основните елементи, които
почвата съдържа, са едни и същи.  
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& долната таблица е направено разпре-
деление на съдържащите се в тялото на 70-килограмов

човек елементи.

9лемент

'акро-минерали

�ислород

�ъглерод

�одород

Азот

�алций

�осфор

�отасиум

�яра

�лор

�атрий

�агнезий

�илоксан

'икро-минерали

�елязо

�инк

�ед

!ор

�обалт

�анадий

#од

�елен

�анган

�олибден

�ром

�имвол

O

C

H

N

Ca

P

K

S

Cl

Na

Mg

Si 

Fe

Zn

Cu

B

Co

V

I

Se

Mn

Mo

Cr 

;лавна роля

$ишането на клетките / тъканите,

компонент на водата

Органична структура

�омпонент на водата / тъканите

�омпонент на протеините / тъканите

�ости и зъби

�ости и зъби

�ътрешноклетъчни електтолити

Аминокиселини (коса и кожа)

�лориден електролит

�ътрешноклетъчен електролит

.лектролит принадлежащ на метаболизма

�ъединителна тъкан/кости

�реносител на хемоглобин / кислород

.нзимна съставка / синтез на $��,

подпомага имунитета 

.нзимен кофактор

�остна структура

�ъдържа витамин B12

�астен метаболизъм

4итовиден хормон

.нзим, антиоксидант, 

подпомага имунитета

.нзими съдържащи метал

.нзимен кофактор

�актор регулиращ гликозата

%

65.0

18.5

9.5

3.3

1.5

1.0

0.35

0.25

0.15

0.15

0.05

0.05

%

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

�оличество

;рам

43,000

12,000

6,300

2000

1,100

750

225

150

100

90

35

30

'илиграм

4,200

2,400

90

68

20

20

15

15

13

8

6
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От какво нещо го е сътворил �ой? От частица сперма �ой

го сътвори и осъразмери. 	осле пътя му облекчи. (�ура

Абаса, 18-20)

<реведената в горния айят като “осъразмери” арабска дума "кад-
дереху" произлиза от корена на глагола “кадере” и означава "нагаж-
дам, оформям, планирам, програмирам, виждам бъдещето, нещо, кое-
то Аллах ни е предопределил". 

/акто е известно, когато сперматозоидната клетка на бащата оп-
ложда яйцеклетката на майката, бащините и майчините гени се обеди-
няват, за да могат да определят наследствените белези на бебето, кое-
то ще се роди. &секи един от тези хиляди гени има специална функ-
ция. @ените са тези, които определят цвета на очите и косата, височи-
ната, формата на лицето, скелетната структура, безброй многото де-
тайли, свързани с вътрешните органи, мозъка, нервите и мускулите.
Освен всички физически особености в гените са записани и хилядите
различни процеси, които протичат в клетките и цялото тяло, както и
контролът на системите. �апример дори това дали кръвното налягане
на човек е ниско, средно или високо зависи от данните в гените. 

/огато сперматозоидът се съедини с яйцеклетката, се формира и
първата клетка, а заедно с нея пък се образува и първото копие на
��/ молекулата, която до края на живота на човека ще носи кода на
всяка една клетка. ��/ е една доста голяма молекула, която се съхра-
нява внимателно в клетъчното ядро, съдържа споменатите по-горе ге-
ни и е един вид информационна банка в човешкото тяло. Оплодената
яйцеклетка или, както споменахме по-рано, първата клетка се раз-
множава под направлението на записаната в ��/ програма и започва
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да формира телесните тъкани и органи,
преди да се превърне в човек. /оординацията ето на

това комплексно формиране се осигурява от изградената от
водород, фосфор, азот, въглерод и кислород молекула ��/. 

/апацитетът на записаната в ��/ информация е с изумяващи уче-
ните размери. & една-единствена молекула ��/ се съдържа информа-
ция, с която може да се запълни енциклопедия от един милион страни-
ци, или 1000 книги. � други думи, в ядрото на всяка една клетка е ко-
дирана информация, която контролира всички функции на човешкото
тяло и която е толкова голяма, че може да запълни енциклопедия от
един милион страници. *а да направим сравнение, нека ви припомним,
че “�нциклопедия !ританика” (“Encyclopedia Britannica”), която е
една от най-големите енциклопедии в света и се състои от 23 тома, има
само 25 хиляди страници. & една намираща се в още по-малкото от
микроскопичната клетка ядро молекула се съхранява информация,
която е 40 пъти повече от най-голямата енциклопедия на света, която
съдържа милиони данни. А това от своя страна означава една огромна
енциклопедия от 1000 тома, която в цял свят няма подобна на себе си.  

Ако вземем под внимание, че структурата на ��/ е открита през
1953 г. от >рансис /рик и че до края на 19ти век ембриолозите не са
можели да дискутират върху понятието “генетично планиране”, то
фактът, че е показано в /орана преди 1400 години, без съмнение е до-
казателство за това, че /оранът е �ожието слово.

;еном
�летка&ромозоми

;ени

!��

(ротеини

!�� молекулата се образува
в резултат на последовател-
ното подреждане на разно-
образните комбинации на 4
различни нуклеотида. (од-
редбите на тези молекули
формират информацията за
структурата на всички про-
теини, които ще бъдат изпол-
звани от живите организми.
3зползвайки тази информа-
ция протеините самостоя-
телно или в комплексни фор-
ми осъществяват множество
клетъчни функции.

;ени съдържащи
информация за 
структурата на 
протеините
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)енструалният цикъл е периодът, през който неоплодените яйцеклет-
ки се изхвърлят навън от тялото. $ъй като не е извършено оплождане,
предварително подготвената маточна стена се опъва и заедно с разкъсва-
нето на капилярите яйцето се изхвърля навън. �лед този период тялото
ще започне да се подготвя за повторното извършване на тези функции. 

&сички тези стадии в рамките на определен период се повтарят неп-
рекъснато при всички жени. &секи месец се образуват нови яйцеклет-
ки, в едни и същи периоди непрекъснато се отделят едни и същи хормо-
ни, женското тяло се подготвя, сякаш ще протече оплождане. �о при
последната стъпка в зависимост от това дали има сперматозоид или не
ходът на подготовката в тялото се изменя. 

Cдинствено с извършени от анатом или гинеколог изследвания може
да се установи какви промени настъпват в маточната кухина на жената в
съответния период. $ези изменения, които учените разкриват неотдавна,
по един много чудотворен начин са посочени в 8ми айят от сура 3аад:

Аллах знае какво носи всяка бременна и колко намаляват

утробите, и колко се увеличават, и всяко нещо е с мярка при

�его. (�ура �аад, 8)

& началото на менструалния цикъл маточната микоза, която се на-
мира върху маточната кухина (ендометриум), е с дебелина 0,5 мм. & ре-
зултат на въздействието на отделените от яйчниците хормони този слой
нараства и достига дебелина от 5-6 мм. Ако не настъпи оплождане, ен-
дометриумът се сменя. 

/акто се вижда и от цитирания по-горе айят, на това повтарящо се
всеки месец смаляване и увеличаване на маточната стена е обърнато
също така внимание и в /орана. 
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	роклет да е човекът! �олко е неблагодарен! От какво нещо

го е сътворил �ой? От частица сперма �ой го сътвори и осъ-

размери. 	осле пътя му облекчи. (�ура Абаса, 17-20)

�етето в корема на майката се формира напълно като “плод” в края
на шестия месец. <осле навлиза в инкубационния период. & рамките на
този период всичките телесни органи и системи на бебето са се формира-
ли и матката, осигурявайки хранителните вещества, необходими за нарас-
тването на  плода, ускорява това развитие. $ази фаза продължава до мо-
мента, в който плодът ще напусне майчината утроба, т.е. до раждането. 

<о принцип родилният канал е много тесен и преминаването на

плода през него е доста трудно. �о по време на раждането в тялото на

майката настъпват редица физиологични изменения. $ези изменения

подпомагат плода по-лесно да се придвижва по родилния канал. 

Cдна част от тези изменения са следните: разтягане на тазовите ста-
ви така, че да разширят родилния канал; отпускане на мускулите така,
че каналът да се разшири още повече; амниотичната течност около пло-
да се разстила из цялата тръба.57 & един научен източник това настъпва-
що преди раждането изменение е описано така:

/огато завършат всички приготовления за подготвящия се да излезе на

бял свят плод, амниотичната течност преди раждането също започва но-

ва дейност. Амниотичната течност образува малки водни торбички, с

които да се разтворят маточните устни, като по този начин матката дос-

тига такива размери, че бебето да може да премине оттам. & същото

време тези торбички ще предотвратят и заклещването на плода в матка-

та по време на раждането. �ещо повече, при започване на раждането

торбичките се пробиват и с изтичането на съдържащата се в тях теч-
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ност пътят, по който плодът ще премине, ста-

ва по-хлъзгав и стерилен. <о този начин раждането про-

тича както по-лесно, така и предпазено по естествен начин от

микробите.58

/акто се вижда, този процес е посочен много ясно в /орана с айя-
та:"	осле пътя му облекчи" (�ура Абаса, 20). 3азкриването на тези
физиологични изменения, които Аллах ни е съобщил преди 1400 годи-
ни, днес е възможно единствено чрез множество технически апаратури.
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�ой е Онзи, �ойто създаде за вас слуха и зрението, и сърца-

та. �олко малко сте признателни. (�ура �уаминун, 78)

� ви извади Аллах от утробите на вашите майки, без да има-

те знание, и �ой направи за вас слуха и зрението, и сърца-

та, за да сте признателни. (�ура �ахл, 78)

�ажи: “�ак мислите, ако Аллах ви отнеме слуха и зрение-

то, и ви запечата сърцата, кой друг бог освен Аллах би ви ги

възстановил?”... (�ура Анам, 46)

�ътворихме �ие човека от частица сперма с примеси, за да

го изпитаме, и го сторихме чуващ, зрящ. (�ура �нсан, 2)

/огато в горните айяти Аллах говори за човека, $ой споменава за
някои възприятия. Ако погледнем внимателно, ще видим, че в /орана
тези възприятия винаги са споменавани в определена последователност:
чуване, виждане, усещане и разбиране. 

& една от статиите си, публикувани в “"писание на #слямската ме-
дицинска асоциация” (Journal of Islamic Medical Association), ембрио-
логът д-р /ейт )уур обяснява, че по време на периода на развитие на
зародиша, с появата на първоначалното състояние на вътрешните уши,
започват да се образуват и очите. А за мозъка, който е център на усе-
щане и разбиране, казва, че започва да се развива след ушите и очите.59
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�окато детето в корема на майката е под
формата на плод, в ранния период – около двадесет и

втория ден от бременността, ушите започват да се развиват и
през четвъртия месец от бременността ушите придобиват напълно

функциониращ вид. От този момент нататък плодът може да чува зву-
ците в корема на майката. <оради тази причина за едно новородено
бебе слуховото възприятие се образува преди всички останали жиз-
нени функции. Cто защо последователността в айятите от /орана е
впечатляваща. 

�удесатa нa Kopaнa

�еотдавна откритите сведения за формирането на органите на намиращото се в ко-
рема на майката бебе напълно съответстват на тези, които са разкрити в айятите на
�орана.
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� в добитъка има поука за вас. )аваме ви да пиете от оно-

ва, което е в стомаха му помежду нечистотии и кръв - чис-

то мляко, приятно за пиещите. (�ура �ахл, 66)

Основните вещества, осигуряващи прехраната на тялото, се обра-
зуват в резултат на химични превръщания в храносмилателната сис-
тема. $ези хранителни вещества по-късно преминават от стените на
червата към кръвоносната система. Cто така чрез кръвообращението
тези вещества биват отнасяни към съответните органи. 

)лечните жлези също като останалите тъкани се прехранват с
разградените вещества, които достигат до тях по кръвоносен път. <о-
ради тази причина кръвта играе голяма роля при събирането и разпре-
делянето на извличаните от храните вещества. )лякото също, след
всички тези етапи, се отделя от млечните жлези и тъй като се е обра-
зувало в резултат на пренасянето на хранителните вещества чрез
кръвообращението, хранителните му качества са доста високи. Cто
по този начин от кръв и полуразградени хранителни вещества, които
човек не може да консумира направо, се произвежда хранително мля-
ко, което да може да се пие.

/акто се вижда, определението направено в 66-ти айят от сура
�ахл за биологичното формиране на млякото, напълно съответства
на информацията, която съвременната наука излага. Очевидно е, че
една такава информация, познаването на която изисква специализа-
ция в храносмилателната система на бозайниците, е невъзможно да се
е знаела от хората от времето, когато /оранът е низпослан.
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�а схемата отдолу е изобразено разпределението на смесилите
се, идващи от стомаха, полуобработени хранителни вещества и

идващата от вените кръв. !окато една част от тази смес се разнася между
мускулите и останалите телесни тъкани, то другата достига до млечните жлези,
готова да бъде отделяна като мляко.  
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� повелихме на човека да се отнася добре с родителите си...

�оси го майка му в слабост връз слабост и го отбива в две го-

дини. �ъди признателен на �ен и на родителите си! +авръ-

щането е при �ен. (�ура Hукман, 14)

)айчиното мляко е уникална микстура, която е сътворена от Аллах
така, че да задоволява напълно хранителните нужди на бебето и да го па-
зи от възможни инфекции. �ъотношението на хранителните вещества в
майчиното мляко е в най-подходящия размер и в най-подходящата фор-
ма за все още неразвилите се телесни системи на бебето. �ъщо така май-
чиното мляко е богато на вещества, които подпомагат увеличаването на
мозъчните клетки на бебето и ускоряват развитието на нервната систе-
ма.60 �ори бебешките храни, които се произвеждат посредством съвре-
менната технология, не могат да заместят тази чудотворна храна.

� всеки изминал ден към ползите, които майчиното мляко осигуря-
ва на бебето, се прибавят все по-нови и по-нови. & резултат на проуч-
вания се разбира, че бебетата, които биват кърмени с майчино мляко,
са защитени особено от инфекциите, свързани с дишането и храносми-
лането. $ова е така, защото съдържащите се в майчиното мляко анти-
тела осигуряват пряка защита срещу инфекциите. 

�ругите антиинфекционни свойства на майчиното мляко пък, дока-
то осигуряват благоприятна среда за “полезните” бактерии, наричани
още “normal flora”, формират бариера срещу съдържането на вредни
бактерии, вируси или паразити. �ъщо така е установено, че в майчино-
то мляко се съдържат фактори, които пригаждат имунната система
срещу заразни болести и спомагат за правилното й функциониране.61

$ъй като майчиното мляко е специално създадено за бебетата, то то
е най-лесно смилаемата храна за едно бебе. &ъпреки че има богато на
хранителни вещества съдържание, то е подходящо за чувствителните
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системи на
бебето и е
лесно за хра-
носмилане. <о
този начин бе-

бето използва по-
малко енергия при

смилането на храна-
та и изразходва енер-
гията си за другите
телесни функции,
за растеж и разви-
тие на органите.

& млякото на
по-рано родилите
майки, с цел задово-

ляване нуждите на
бебето, има повече

мазнини, протеини, нат-
рий, хлорид и желязо. �е-

що повече, установено е, че
при преждевременно роде-
ните (недоносени) бебета
зрителните функции се раз-

виват по-добре, на тестовете за интелигентност те се справят по-добре
и още много други преимущества.

Cдин друг факт, който науката наскоро открива по отношение на
майчиното мляко, е, че храненето на бебето в рамките на 2 години с
майчино мляко е изключително полезно.62 $ази важна информация,
която науката неотдавна установява, ни е съобщена от Аллах преди
14 века в айята: “…и го отбива в две години...”.
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�окато в /орана се обяснява, че за Аллах е много лесно да съжи-
ви хората след смъртта им, се обръща внимание особено на върхове-
те на пръстите на хората: 

�аистина �ие можем да възстановим и върховете на

пръстите му. (�ура �ийама, 4)

�аблягането в айята на върховете на пръстите има много дълбоко
значение. $ова е така, защото фигурите и детайлите по отпечатъка от
пръстите са напълно индивидуални за всеки човек. Отпечатъците от
пръстите на всички хора, които живеят днес на земята и които са жи-
вели в миналото, са различни. �ещо повече, дори еднояйчните близна-
ци, които притежават еднаква пермутация ��/, имат различни отпе-
чатъци.63 

Отпечатъкът от пръстите приема окончателната си форма върху
плода преди раждането и до края на живота остава непроменен. Cто
поради тази причина отпечатъкът от пръстите е уникален за всеки
един човек, възприема се като “идентификационна карта” и науката за

Отпечатъците от пръстите на всич-
ки хора, дори и на еднояйчните
близнаци, са индивидуални за всеки
един от тях. � други думи, в отпе-
чатъците от пръстите е зашифрова-
на самоличността на всеки един чо-
век. #ази шифърна система наподо-
бява на прилаганата днес баркодова
система.

�удесатa нa Kopaнa
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изследването им се използва като единст-
вения непроменлив и сигурен метод за установяване

на самоличността на човек. 

�о важното тук е, че характерните особености на отпечатъка
от пръстите са установени чак в края на 19ти век. <реди това хората
са гледали на отпечатъка си като на чертички, които нямат никаква
особеност и смисъл. �о в период, когато  отпечатъците от пръстите
все още не са представлявали интерес за никой, в /орана биват под-
чертани човешкият отпечатък и неговото значение, което става из-
вестно едва през нашия век.

(рез последните 25 години системата за определяне на само-
личността посредством отпечатъците от пръстите (техноло-
гията AFS) е доказала своята ефикасност в множество поли-
цейски служби и е започнала да се прилага като законно приз-
нато средство. � днешно време при извършването на всеоб-
хватни установявания на самоличността не съществува техно-
логия, която да дава по-точни резултати от тази. (рез послед-
ните 100 години установяването на самоличността посредст-
вом отпечатъците от пръстите се използва при съдебните про-
цеси и притежава международ-
на валидност.64

� книгата си 
“Отпечатъчни техники”
(“Fingerprint 
Techniques”) обясня-
ва факта, че отпе-
чатъците на пръсти-
те са индивидуални
за всеки човек така:
“!осега не са открити
еднакви отпечатъци от
два различни пръста...” 65
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� внуши твоят �оспод на пчелите: “земете си жилища сред

планините и по дърветата, и в онова, което [хората] градят!

	осле яжте от всички плодове и следвайте пътищата на ва-

шия �оспод, улеснени [за вас]!” �злиза от стомаха им питие

с различен цвят.  него има изцеление за хората.  това има

знамение за хора премислящи. (�ура �ахл, 68-69)

& пчелните колонии всяка пчела изпълнява множество задачи, един-
ствено мъжките пчели правят изключение. )ъжките пчели нямат при-
нос нито при отбраната на кошера, нито при почистването му, нито при
събирането на храна, нито пък при изработването на кошера и меда.
Cдинствената задача на мъжките пчели е да оплождат пчелата-майка.66

$ъй като мъжките пчели освен оплождащите органи не притежават поч-
ти нито едно от качествата на останалите пчели, те не са способни да из-
вършват друга функция освен оплождане на пчелата-майка. 

Jо се отнася до пчелите-работнички, върху които пада цялата те-
жест на колонията, въпреки че са женски, каквито са пчелите-майки,
яйчниците им са недоразвити, т.е. те са безплодни. $е имат задължения
като това да почистват кошера, да се грижат за ларвите и яйцата, да из-
хранват пчелата-майка и мъжките пчели, да произвеждат мед, да из-
граждат и поправят медените пити, да се грижат за вентилацията и си-
гурността на кошера, да събират и съхраняват вещества като нектар
(пчелна течност), полен (цветен прашец), вода и смола.  

& арабския език се използват два вида глаголи и в зависимост от
употребата им може да се разбере дали подлогът е в женски или мъжки
род. &същност, в горните айяти глаголите за пчелите (подчертаните ду-
ми) са използвани във формата си за женски род. Cто така в /орана е
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посочено, че пчелите, които се трудят за
производството на меда, са женски.67

�е трябва да забравяме, че тази истина за пчелите не е мо-
жело да бъде известна преди 1400 години. �о подчертавайки този

факт, Аллах ни разкрива още едно чудо на /орана.
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� внуши твоят �оспод на пчелите: “земете си жилища сред

планините и по дърветата, и в онова, което [хората] градят!

	осле яжте от всички плодове и следвайте пътищата на ва-

шия �оспод, улеснени [за вас]!” �злиза от стомаха им питие

с различен цвят.  него има изцеление за хората.  това

има знамение за хора премислящи. (�ура �ахл, 68-69)

/акто се подчертава в горецитираните айяти, медът има свойството
на “изцеление за хората”. & страните с най-развита наука поради полез-
ността на меда за човешкото здраве пчеларството и пчелните продукти
са се превърнали сами по себе си в отделна сфера за изследване. Основ-
ните качества на меда могат да бъдат подредени така:

�есноусвоим: <оради свойството на съдържащата се в него захар да
се превръща в друг вид захар (фруктоза и глюкоза), въпреки че медът
съдържа голямо количество киселина, той лесно се усвоява дори и от
най-чувствителните стомаси. �ъщевременно помага за по-доброто
функциониране на червата и бъбреците. 


искокалоричен: �ругата характерна особеност на меда е, че кога-
то бъде сравнен със същото количество захар, въпреки че е доста
сладък, той доставя 40% по-малко калории на организма. $ова, че
медът дава голяма енергия на тялото, но в същото време не позволява
да се напълнее от него, е достатъчно, за да го направи един хранителен
източник с изключително качество.    

�ързо навлиза в кръвта: /огато медът бъде разбъркан с хладка
вода, той за 7 минути навлиза в кръвта. <оради свободната захар, която
съдържа, улеснява работата на мозъка.

�омага при изграждането на кръвта: )едът доставя голяма част
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от необходимата на организма енергия при
производството на кръв. �ъщо така помага и за про-

чистването на кръвта. $ой влияе на кръвообращението как-
то регулиращо, така и спомагащо. )едът е важен защитник сре-

щу втвърдяването на кръвоносните съдове. 

Антибактериален: $ази особеност на меда, благодарение на която
той не може да съдържа бактерии, се нарича “изолиращо въздействие”.
Fзвършените опити показват, че свойството на меда да убива бактериите
се увеличава два пъти, когато той бъде разводнен,
спрямо чистия мед. Fнтересното тук е, че пчели-
те, на които е възложена задачата да се грижат за
ларвите, които ще станат членове на колонията,
като че ли знаят за това качество на разводнения
мед и затова ги хранят именно с него.

Антиоксидант: &секи, който иска да живее
здравословно, трябва да консумира антиоксиданти.
Антиоксидантите са елементи, които почистват вред-
ните странични вещества, получаващи се при нормал-
ния метаболизъм в клетките. $ова са елементи, които
предизвикват разваляне на храната и могат да забавят хи-
мичните реакции на горене, които причиняват множество
хронични заболявания. Cкспертите вярват, че хранителни-
те вещества, които са богати на антиоксиданти, могат да
предпазват от болести като рак и сърдечни заболявания. &
меда също има много силни антиоксиданти: рinocembrin,
pinobaxin, chrisin и galagin. От тях pinocembrin е антиок-
сидант, който се намира само в меда. 68

�клад за минерали и витамини: �аред със захарта,
като фруктоза и глюкоза, медът съдържа и минерали като
магнезий, калий, калций, натриев хлорид, сяра, желязо и
фосфор. *аедно с промяната на свойствата на източници-
те на нектар и цветен прашец се променя и съдържа-
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нието в меда на витамини B1, B2, B3,
B6, B5 и C. & пчелния мед има също и малки ко-

личества йод, мед, желязо и цинк. Освен всичко изброено
дотук медът съдържа и някои хормони.

�зползва се при лечение на рани:

- /огато медът се използва при лечение на рани неговата способност
да извлича влага от въздуха ускорява излекуването и предпазва от оста-
ване на белег. $ова е така, защото медът ускорява поникването на епител-
ната тъкан, която изгражда новата кожа, която ще покрие раната. <ора-
ди тази причина дори при големите рани при използване на мед не става
нужда от присаждане на тъкан. 

- )едът стимулира бързото образуване на нови тъкани в заздравител-
ния процес. Ускорявайки образуването на нови капиляри, стимулира поя-
вата на фибромите, които заемат мястото на разположената по-дълбоко
в кожата съединителна тъкан. F увеличава производството на колаген-
ните влакна, които ускоряват излекуването.  

- )едът има и противовъзпалителен ефект, който намалява отока
около раната. $ова увеличава кръвообращението, като по този начин се
ускорява заздравителният процес и се намалява усещаната болка.  

- )едът не се залепва за тъканите под раната и поради тази причина
няма болка при отлепването на превръзката от новообразувалите се
тъкани.  

- �ъщо така поради споменатия по-рано антимикробен ефект медът
образува защитна бариера, предотвратяваща настъпването на инфекция.
�астъпилите инфекции пък бързо отстранява.   $ой е ефикасен дори сре-
щу антибиотичната устойчивост на бактериите. *а разлика от антисеп-
тичните и антибиотични средства медът не създава отрицателни въздейс-
твия върху тъканите на раната.69

/акто става ясно от представената по-горе информация, медът е хра-
нително вещество, но същевременно има доста лечебни свойства. �ез
съмнение това е едно от чудесата на /орана, който е низпослан от все-
могъщия Аллах. 

& долу изложената таблица са представени хранителните стойности
на меда:
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�а проведеният на 10-13 септември 2000г. в Австралия,
'елбърн, “(ърви световен конгрес за лечение на рани” бе обсъде-

но използването на меда при лечението на инфектирани рани. )еседва-
ните теми на срещата са в следните рамки: “'ножество антибактериални ве-

щества поради бактериите при лечението на инфектирани рани оказват съпротива
на антибиотиците. #ова поражда съществен терапевтичен проблем. �якои природни
вещества също така не са ефикасни при лекуването на раните. �о меда е много раз-
личен, способността му да лекува наранените тъкани има 4 хиляди годишна история.
'едът притежава изключително силно антибактериално действие и поради тази при-
чина е много ефикасен при отстраняването на инфекция от раните и предпазването
им от ново инфектиране.”70

Lранителна ценност

&ода
Общо въглехидрати
>руктоза
@люкоза
)алтоза
*ахарин

Lранително съдържание

Общо калории (килокалории)
Общо калории(килокалории) (като мазнина)
Общо мазнина
<ълномасленост
(олестерол
�атрий
Общо въглехидрати
*ахар
�иетични влакна
<ротеини

итамини

B1 (Tиамин)
B2 (3ибофлавин)
�икотична киселина
<амтотенична киселина
&итамин B6  
>олат
&итамин C

�инерали

Kалций
Qелязо
�инко
<отасиум
>осфор
Mагнезий
�елений
)ед
(ром
Maнган
ASH

средно количество 

в 1 порция  

3.6 гр
17.3 гр
8.1 гр
6.5 гр
1.5 гр
0.3 гр

64
0
0
0
0

0.6 мг
17 гр
16 гр

0
0.15 мг

< 0.002 мг
< 0.06 мг
< 0.06 мг
< 0.05 мг

< 0.005 мг
< 0.002 мг

0.1 мг

1.0 мг
0.05 мг
0.03 мг
11.0 мг
1.0 мг
0.4 мг

0.002 мг
0.01 мг

0.005 мг
0.03 мг
0.04 мг

средно количество 

в 100 гр

17.1 гр
82.4 гр
38.5 гр
31.0 гр
7.2 гр
1.5 гр

304
0
0
0
0

2.85 мг
81 гр
76 гр

0
0.7 мг

< 0.01 мг
< 0.3 мг
< 0.3 мг

< 0.25 мг
< 0.02 мг
< 0.01 мг
< 0.5 мг

4.8 мг
0.25 мг
0.15 мг
50.0 мг
5.0 мг
2.0 мг

0.01 мг
0.05 мг
0.02 мг
0.15 мг

0.2 гр
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	речист е Онзи, �ойто сътвори  по двойки всичко от онова,

което земята ражда, и от тях самите, и от онова, което не

знаят. (�ура Kа �ин, 36)

... � сътвори �ой каквото не знаете. (�ура �ахл, 8)

& горните айяти е посочено, че съществуват форми на живот, кои-
то хората, живели по времето на низпославане на /орана, не са позна-
вали. &същност с появата на микроскопа хората откриват нови, неви-
дими с просто око живи същества. Cто така хората научили за същес-
твуването на тези споменати в /орана същества. �руги айяти, които
сочат към съществуването на микроорганизмите, които не могат да
бъдат видени с просто око и в повечето случаи са изградени от една
клетка, са както следва: 

... от �огото нищо не убягва, дори с тежест на прашинка,

нито на небесата, нито на земята, нито по-малко от това,

нито по-голямо, без да е в ясна книга. (�ура �аба, 3)

... � нищо не убягва от твоя �оспод, дори и с тежест на пра-

шинка, както на земята, така и на небето, нито по-малко от

това, нито по-голямо, без да е в ясна книга. (�ура Юнус, 61)

Обитателите на този скрит свят – микроорганизмите, които са раз-
пръснати абсолютно навсякъде по земята, са 20 пъти повече от живее-
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щите на земната повърхност животни. Об-
ществото на тези невидими микроорганизми се състои

от бактерии, вируси, гъбички, водни мъхове и акари. $ези
микросъщества са важен елемент на жизненото равновесие на

земната повърхност. $ака например азотният кръговрат, който е един
от основните елементи, осигуряващи формирането на живот на *емя-
та, се осигурява от бактериите. /оренните гъбички (плесени) са тези,
които подпомагат растенията да извличат минерали от почвата. 3аз-
положените върху езика ни бактерии пък ни предпазват да не се
натровим от салатата или други съдържащи нитрати храни. 

& същото време някои бактерии и водорасли притежават способ-
ността да извършват фотосинтеза, която е основен фактор за същес-
твуването на живота на *емята, и поделят с растенията тази своя за-
дача. �якои видове акари, надробявайки органичните вещества, прев-
ръщат храните във вид, който може да се поеме от растенията. /акто
се вижда, тези миниатюрни животинки, за които можем да получим
информация единствено посредством техническа апаратура, имат
крайно необходимо за човешкия живот значение.

>актът, че преди векове в /орана е подчертано съществуване-

то и на живи същества, различаващи се от видимия животински

свят, е без съмнение още едно от чудесата на /орана. 



148

�удесатa нa Kopaнa

�ЪI���УА���О �А

(�О������ О�I�О���

� няма твар по земята, нито птица, летяща с крилата си,

без да са в общности, подобно на вас... (�ура Анам, 38)

�нес, в резултат на извършени проучвания върху екологията на
животните и птиците, става известно, че всички те живеят под фор-
мата на различни общества. & резултат на дълготрайни и широкооб-
хватни изследвания получените данни за животните разкриват, че
между тях съществува една доста системна социална организираност.  

$ака например медоносните пчели, които изумяват учените със
своя социален живот под формата на колонии, си построяват жилища
в кухините на дърветата или в подобни затворени места. Cдна пчелна
колония се състои от една майка, няколкостотин мъжки пчели и 10-
80 хиляди пчели-работнички. /акто споменахме по-рано, във всяка
една от пчелните колонии има само една майка и основната й задача е
да снася. Освен това тя отделя някои важни вещества, осигуряващи
единството на колонията и действието на системата в кошера. >унк-
цията на мъжките пчели пък е единствено да оплождат майката. Fз-
граждането на медените пити в кошера, събирането на храна, произ-
водството на пчелно млечице, контролирането на температурата в ко-
шера, осигуряването на отбрана и всичко останало, което може да ви
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дойде наум, се извършва от пчелите-работнички. &ъв всеки един ста-
дий от живота в кошера има определен ред. &сяка една задача, като се
започне от грижите за ларвите и се стигне до осигуряването на основ-
ните нужди на кошера, се осъществява безпроблемно.

&ъпреки че мравките са с най-голямото население на земята, в мно-
жество сфери като технология, колективна работа, военна стратегия,
развита информационна система, йерархична уредба, дисциплина,
безупречно градоустройство демонстрират уредба, която може да слу-
жи за пример на хората. )равките, които живеят в общества, нарече-
ни колонии, имат толкова развита организация, че може да се каже, че
от тази гледна точка притежават цивилизация, подобна на човешката. 

)равките събират и съхраняват храната си, пазят жилищата си,
защитават колониите си и водят войни. �ори съществуват колонии,
които се занимават с “шивашка дейност”, “земеделие” и “скотовъдст-
во”. От гледна точка на организацията и специализацията тези живо-
тинки, между които съществува и една много развита комуникацион-
на мрежа, имат несравнимо с останалите животни превъзходство.  

�аред с организирания живот, който водят живеещите в общества
животни, в случаи на опасност те също така действат заедно. �апри-
мер, когато в територията на малките птици навлязат грабливи птици
като сокол и орел, те групово ги обграждат. <рез това време започват
да издават специален звук, с който да привлекат в територията им и
другите птици от околностите. Обикновено с това групово нападател-
но поведение малките птици успяват да отдалечат от територията си
грабливите птици.71
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<о същия начин птиче ято, което лети наедно, осигурява сигур-
ност за всичките си членове. �апример скорците, които летят на ято,
летят така, че оставят голямо разстояние помежду си. �о когато ви-
дят сокол, веднага запълват празните пространства. <о този начин
затрудняват сокола да проникне между ятото, ако ли пък успее, то той
ще нарани крилата си и няма да може да лови.72 �озайниците също
действат едновременно при нападение на стадото. �апример зебрите,
когато бягат от враговете си, вкарват малките си в средата на стадо-
то. �елфините също се движат винаги под формата на стада и се про-
тивопоставят единно на най-големите си врагове – акулите.73

)огат да бъдат дадени безброй много примери и подробности,
свързани със социалния живот на животните. $ака придобитите зна-
ния за животните са били събрани в резултат на дългогодишни широ-
кообхватни проучвания. /акто се вижда, разкритата в /орана инфор-
мация за животните, както и във всяка една друга сфера, показва, че
/оранът е �ожието слово.
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Аллах разпуква зърното и костилката. �зважда �ой живо-

то от мъртвото и изважда мъртвото от живото. �ова е

Аллах! �ак сте подлъгани! (�ура Анам, 95)

& горния айят вниманието ни се насочва към информация за обмена
на хранителните вещества, която е невъзможно да е била известна в пе-
риода на низпославане на /орана. 

/огато един организъм умре, микроорганизмите веднага го раздро-
бяват. <о този начин мъртвото тяло бива разделено на органични моле-
кули. $ези молекули се смесват с почвата и се превръщат в основен хра-
нителен източник за растенията и животните, а оттам и за хората. Ако
този обмен не съществуваше, то и животът нямаше да е възможен. 

�актериите са отговорни за подготвянето на необходимите на живи-
те същества минерали и хранителни вещества. �окато растенията и жи-
вотните са като мъртви през зимата, то всички минерали и хранителни
вещества, които ще са им необходими, когато се съживят през лятото, се
осигуряват от извършваните през зимата дейности от бактериите. <рез
цялата зима бактериите, разлагайки органичните остатъци, т.е. умрелите
животни и растения, ги превръщат в минерали.74 <о този начин, когато
организмите се събудят напролет, ще намерят готови своите хранителни
вещества. �лагодарение на бактериите се извършва както “пролетно по-
чистване” по местата, където се намират, така и подготвяне на достатъч-
но количество храна за природата, която се съживява през лятото. 

/акто се вижда, мъртвите организми играят първостепенна роля за
живота на новите организми. Cто така с използвания в айята израз “из-

важда �ой живото от мъртвото и изважда мъртвото от живото”

обменът, който става, е представен по най-подходящия начин. >актът,
че в /орана преди векове е дадена толкова подробна информация, е още
едно доказателство, че /оранът е �ожието слово. 
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#ака както е изобразено на
картината мъртвите растения
и животни, разлагани от
бактерийте, се превръщат в
минерали. #ези органични
остатъци, които се смесват с
почвата, изграждат основните
хранителни източници на
растенията. (оради тази
причина този обмен на
хранителните вещества има
жизнено важно значение за
всички живи организми.

Усвояваните от
корените минерали

'ъртви животни
и растения
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� запечатахме ушите им в пещерата години наред. (�ура

�ахф, 11)

Fзползваният в горния айят израз “запечатахме ушите им” в араб-
ски език съответства на глагола “дарабе”. & арабския метафоричното
значение на този глагол е “приспахме ги”. /огато глаголът “дарабе” се
използва заедно с ухо, то той има значението и на “попречване на ухо-
то да чува”. $ова, че в айята е подчертано само слуховото възприятие
по време на съня, всъщност съдържа една много важна информация. 

�поред откритията на уче-
ните единственият сетивен ор-
ган, който остава активен, ко-
гато човек спи, е ухото. Fмен-
но това е и обяснението на спо-
собността да чуете часовника,
за да се събудите.75 Fстинският
смисъл на израза “запечатахме
ушите им”, който Аллах из-
ползва по отношение на хората
от пещерата, най-вероятно со-
чи към това, че слуховите
възприятия на съответните
младежи са били прекратени и
поради тази причина са остана-
ли да спят дълги години, без да
се събудят.
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� ги смяташ за будни, а те са в дрямка и �ие ги обръщаме

надясно и наляво. � кучето им е проснало лапи на входа.

�ъзреш ли ги, ще се отвърнеш от тях в бяг и ще се из-

пълниш с ужас. (�ура �ахф, 18)

& горния айят се разказва за хората от пещерата, за които се съоб-
щава, че са останали да спят в продължение на стотици години. & този
айят Аллах също така ни съобщава, че е обръщал телата им наляво и
надясно. Fстинският смисъл на това обаче бе открит неотдавна.

(ората, които лежат дълго време в едно и също положение, се
сблъскват със сериозни здравословни проблеми като: появяване на ус-
ложнения при кръвообращението, образуване на рани по кожата,
съсирване на кръвта в областите, които са в контакт с повърхността,
върху която се лежи, и т.н.75

<оявилите се в резултат на лежането дълго време в едно и също по-
ложение креватни рани се наричат още “рани от натиск”. $ова е така,
защото при продължително лежане в едно и също положение постоян-
ният натиск, който бива оказван на определена област, става причина
прищипване и запушване на вените. & резултат на това пренасяните
чрез кръвта кислород и хранителни вещества няма да могат да достиг-
нат до кожата и тя ще започне да умира. <ри това обстоятелство по тя-
лото започват да се образуват рани. Ако тези рани не бъдат излекувани,
то могат да умрат и кожните слоеве, мастните и мускулни тъкани.77

Ако тези образували се под кожата или тъканите рани не бъдат из-
лекувани или ако се възпалят, могат да достигнат сериозни размери и
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дори да предизвикат опасност за живота.
<оради тази причина, за да може да се  намали на-

тискът върху кожата, най-здравословно е на всеки 15 мину-
ти да се променя положението. Fменно поради това съображение

болните от парализа, които не могат да се помръднат, се подлагат на
специални грижи и на всеки два часа се раздвижват с чужда помощ.78

>актът, че в горецитирания айят е обърнато внимание на такава от-
крита в нашето столетие медицинска информация е без съмнение дру-
го чудо на /орана.
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�ой разпуква зазоряването и �ой създаде нощта за покой,

а слънцето и луната - за изчисление... (�ура Анам, 96)

Fзползваната в горния айят арабска дума “секенен” има значение-
то на “време за отдих, почивка, отмора”. /акто Аллах подчертава в
айята, нощта е време за отдих за хората. (ормонът мелатонин, който
се отделя вечерно време, подготвя човека за сън. $ози хормон забавя
физическите действия на човека, прави го сънлив и изтощен. $ой е ес-
тествено успокоително, което успокоява душевното състояние.79

<о време на сън биенето на сърцето и ритъмът вдишване-издиш-
ване на въздух се забавят, кръвното налягане спада. /огато настъпи
утрото, производството на този хормон се прекратява и тялото бива
стимулирано да се събуди.80

& същото време сънят дава възможността да се възстановят мус-
кулите и другите тъкани в тялото, да се подновят остарелите или
мъртви клетки. $ъй като по време на сън изразходването на енергия
намалява, то през нощта се натрупва енергия. <о време на съня също
така се отделят някои важни за имунната система вещества и хор-
монът за растеж.81

<оради тази причина, когато човек не е спал достатъчно дълго,
имунната му система веднага се повлиява и тялото става по-уязвимо
на болести. /огато един човек не спи две нощи, неговата концентра-
ция се затруднява, вниманието намалява, нараства процентът на до-
пуснати грешки. Ако човек не спи три нощи, той започва да халюци-
нира и изгубва способността да мисли логически.82

�ощта както за хората, така и за останалите живи същества е вре-
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ме за отдих. $ази ситуация, която Аллах ни
съобщава с айята “създаде нощта за покой”, сочи към

един важен факт, който не може да бъде забелязан с просто
око: множество дейности, които се извършват на земята през де-

ня, вечерно време се забавят, преминават в състояние на покой. $ака
например при растенията с изгряването на слънцето започва изпотя-
ване на листата и свързаната с това фотосинтеза започва да се уско-
рява. �ледобед обаче това явление протича обратно, т.е. фотосинте-
зата се забавя и дишането се ускорява, защото с увеличаване на тем-
пературата се засилва и изпотяването. &ечерно време със спадане на
температурата намалява изпотяването и растението се облекчава.
Ако дори само веднъж не настъпи нощ, то голяма част от растенията
ще умрат. От тази гледна точка нощта както за хората, така и за жи-
вотните означава почивка и освежаване.83

�ощно време намалява активността и на молекулярно ниво.

3адиацията, която �лънцето разпръсква през деня, раздвижва ато-

мите и молекулите в земната атмос-

фера и в резултат те достигат до по-

високи енергийни равнища. � уве-

личаване на тъмнината атомите и

молекулите спадат на по-ниски

енергийни равнища и започват да

разпръскват радиация.84

$върде вероятно е 96ти айят

на сура Анам от /орана да

сочи именно към горе-

обсъжданата научна ин-

формация и това е още

едно от безбройните чудеса на /орана.

(Аллах знае най-добре)
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*а да може да живее, човек се нуждае от кислород и атмосферно
налягане. �пособността ни да поемаме въздух е възможна единствено
с навлизането на кислород в алвеолите на белия ни дроб. �о с изкач-
ването ни по-високо, поради намаляване плътността на земната ат-
мосфера, атмосферното налягане спада, а оттам намалява и количест-
вото кислород, което навлиза в кръвообращението. & резултат на то-
ва поемането на въздух се затруднява. �ъс стесняването и свиването
на алвеолите на белия дроб човек чувства гърдите си сякаш се заду-
шава и не може да си поеме въздух.

Ако кислородът в кръвта по-малко, отколкото тялото се нуждае,
то в организма ще настъпят известни смущения. )оже да се появят
симптоми като прекомерна умора, главоболие, виене на свят, гадене и
загуба на съзнание. /огато се достигне до определена височина,
поемането на въздух за човека става невъзможно. <оради тази причи-
на, за да можем да живеем на такава височина, ние се нуждаем от
кислородна подкрепа и специално облекло. 
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Bовек намиращ се на 5000-7500 м надморска височина, може да
припадне и да изпадне в кома поради невъзможност да си поеме въздух.
<оради тази причина самолетите са оборудвани със специална кисло-
роднa апаратура, която позволява свободното дишане. & кабината им
има специална система, която регулира атмосферното налягане, кога-
то самолетите летят на 9000-10000 м надморска височина. 

Fзвестното като "аноксия" неразположение е причинено от недос-
татъчно навлизане на кислород в телесните тъкани. $ози недостиг на
кислород настъпва на 3000-4500 м надморска височина. & такава сре-
да някои хора дори загубват съзнание, но при незабавно подаване на
кислород те биват спасени.

� направеното сравнение в долуцитирания айят този физиологи-
чен факт – промените, които настъпват при нарастване на височина-
та – е представен така:

� когото Аллах поиска да напъти, разтваря �ой гърдите

му за �сляма, а когото поиска да остави в заблуда, прави

гърдите му тесни, свити, сякаш се издига към небето. �а-

ка Аллах отрежда скверността за онези, които не вярват.

(�ура Анам, 125)
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�руга чудотворна страна на ора-
на е фактът, че в айятите му са предсказани ня-

кои важни събития, които щели да се сбъднат в бъдеще.
�бъдването на тези предсказания с течение на времето е до-

казателство за това, че оранът е слово на премъдрия Аллах. 

� следващите страници ще бъдат представени подробно ня-
кои от известията за бъдещето, които са ни съобщени в о-

рана и които са се случили вече.



�удесатa нa Kopaнa

162

�О	��А�А �А ���А���Я

"ожем да открием едно от съобщените в орана предсказания за
бъдещето в първите айяти от сура #ум. � тези айяти е съобщено, че
�изантийската империя ще претърпи поражение, но много скоро след
това отново ще победи, ето така: 

Алиф. �ам. �им.  �омеите бяха победени на най-ниската

земя. �о след поражението им те ще победят след някол-

ко години. �а Аллах е повелята и преди, и след това. � то-

зи ден вярващите ще ликуват. (+ура �ум, 1-4)
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$ези айяти са низпослани около 620 година сл. %р., почти седем го-
дини след жестокото поражение на византийците – християни от идо-
лопоклонниците персийци. � айятите също така е разкрито, че не след
дълго �изантия ще стане победител. &о това време обаче �изантия би-
ла претърпяла такива големи загуби, че изглеждало невъзможно да
оцелее, пък камо ли да излезне отново победител. 'е само персийците,
но и аварите, славяните и ломбардците представляват сериозна запла-
ха за �изантийската империя. Аварите достигат чак до стените на он-
стантинопол. �изантийският император %ераклий заповядва всичкото

���А������А���

�������	�О 
	О��

�одният басейн на езерото �от (	ъртво море), където византийската армия била
разгромена от персите. �а снимката отгоре се вижда областта снимана от сателит.
Околностите на 	ъртво море, което е на 395 метра под нивото на �редиземно море,
е най-ниската област на земната повърхност.
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злато и сребро
от църквите да се пре-

топи и да се превърне в
пари, с които да се покрият

разходите на армията. огато
те се оказали недостатъчни,
дори бронзовите статуи били
разтопени и превърнати в па-
ри. "ного областни управи-
тели се изправят срещу импе-
ратор %ераклий и империята
била на ръба да се разпадне.
"есопотамия, иликия, �и-
рия, &алестина, (гипет и Ар-
мения, които по-рано принад-
лежали на �изантия, били
завладени от идолопоклонни-
ците персийци.85

'акратко, всеки очаквал
�изантийската империя да
рухне. $очно по това време
обаче биват низпослани
първите айяти на сура #ум,
които съобщават, че в рамки-
те на няколко години �изан-
тия ще триумфира. $ази по-
беда изглеждала толкова не-
възможна, та арабските езич-
ници достигат дотолкова да-
леч, че да се подиграват с те-
зи айяти, като смятат, че
съобщената в орана победа
никога няма да се случи.  
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�ляво са изложени сателитни снимки на
езерото �от (	ъртво море). �исочината на
	ъртво море може да бъде измерена един-
ствено със съвременни измерителни уре-
ди. � от тези измерения  става ясно, че то
е “най-ниската земя” на земната по-
върхност.

'о както всички
останали вести от орана,
така и тази без съмнение бе вяр-
на. Около седем години след низ-
пославането на първите айяти от су-
ра #ум, през месец декември 627 го-
дина сл.%р., близо до 'иневия се
провежда още една голяма битка
между �изантийската и &ерсийска-
та империя. * този път византийска-
та армия побеждава персийската.
'яколко месеца по-късно персийци-
те биват принудени да сключат дого-
вор, с който се задължават да върнат
на �изантия завладените земи.86

(то така “византийската побе-
да”, за която Аллах ни съобщава в
орана, като по чудо става реалност.

�руго чудо, разкрито в тези
айяти, е съобщаването на геоложки
факт, който не е възможно да е бил
известен на който и да било по оно-
ва време. 

� трети айят от сура #ум е спо-
менато, че ромеите са победени на
най-ниското място на �емята.



166

$ози израз, който на арабски език е “една
ел-ард”, в някои преводи на орана е преведен като

“най-близкото място”. 'о този превод не е точното съответ-
ствие на оригиналния израз, а негово метафорично тълкувание.

Арабската дума “една” означава “ниско”, тя е производна на думата
“дени”, която от своя страна означава “най-ниско”. �умата “ард” оз-
начава земна повърхност. &оради тази причина изразът “една ел-
ард”означава “най-ниското място на /емята”.

'якои преводачи, взимайки под внимание близостта на съответна-
та област с арабите, предпочитат значението “най-близко”. 'о истин-
ското значение на думата сочи към един много важен геоложки факт,
който не е възможно да е бил известен през периода, когато оранът
е бил низпослан. огато проучим къде е най-ниската област на /емя-
та, то ще открием, че това е мястото, където византийците са били
разгромени, а именно "ъртво море.87

"ястото, където се провежда битката между �изантийската импе-
рия и персийците, е басейнът на "ъртво море, което е разположено
на пресечната точка между земите на �ирия, &алестина и днешна
3ордания. * както споменахме, околностите на "ъртво море, което е
на 395 метра под нивото на �редиземно море, е най-ниската област на
земната повърхност.

"ястото, на което трябва да обърнем внимание тук, е, че височи-
ната на "ъртво море може да бъде измерена единствено със съвре-
менни измерителни уреди. &о-рано не е било възможно някой да знае,
че "ъртво море е  най-ниското място на /емята. 'о тази област бива
описана в орана като “най-ниската земя”. $ози факт очертава още
едно доказателство за това, че оранът е ;ожието слово. 
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акто ще разгледаме подробно в следващите глави, <араонът

приема себе си за бог и се отзовава със злословие и заплахи на от-

правения от "уса ("ойсей) (м.н.) призив да повярва в Аллах. $ова

високомерно поведение на <араона продължава до момента, в който

се изправя пред смъртна опасност и разбира, че ще се удави. � о-

рана е съобщено, че <араонът ще се обърне към вярата веднага щом

остане лице в лице с ;ожието наказание: 

� преведохме синовете на �сраил през морето, а 0араонът и

войските му ги преследваха с гнет и вражда. А когато ги

настигна потопът, каза: “�ече повярвах, че няма друг бог

освен Онзи, в 5огото повярваха синовете на �сраил, и съм

сред отдадените �ему!” (+ура Юнус, 90)
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'о в този момент Аллах не приема по-
каянието на <араона. � орана Аллах

описва това неискрено поведение на <а-
раона така:

+ега ли? А се възпротиви ти преди и

бе от сеещите развала. �нес спася-

ваме твоето тяло, за да бъдеш

знамение за онези след теб. Ала

мнозина от хората са нехайни

към �ашите знамения. (+ура

Юнус, 91-92) 

$ова, че в айята е съобщено, че тя-
лото на <араона ще бъде знамение за
идните поколения, може да се приеме
като знак, че тялото ще бъде “добре
запазено”. $ака както е съобщено
преди 1400 години в орана, днес в
Aалерията на царските мумии в
(гипетския музей в айро като
историческо доказателство все
още се излага един труп. 'ай-ве-
роятно след като морето се затво-
рило върху него и <араонът се
удавил, тялото му изплувало на
сушата и бидейки открито от
египтяните, е занесено в подгот-
вената му отпреди гробница.88
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Аллах превърна съновидението на �воя �ратеник в исти-

на. “�е влезете в �вещената джамия, ако Аллах е пожелал,

в безопасност, с бръснати глави или подстригани, без да се

страхувате.” & знае �ой, каквото вие не знаете. & освен то-

ва ви отреди близка победа. (�ура )атх, 27)

�окато пророкът 	охамед (м.н.) е в 	едина, в един от сънищата
си вижда как вярващите влизат в �вещената джамия в безопасност и
извършват поклонение в �ааба. �ой благовестява вярващите за това,
защото преселилите се от 	ека в 	едина вярващи по онова време не
могат да влизат в 	ека. 

�ато помощ и подкрепа пророкът 	охамед (м.н.) получава като
откровение от Аллах 27ми айят от сура "атх и му бива съобщено, че
сънят му ще се сбъдне и ако Аллх пожелае, вярващите ще могат да
влезнат в 	ека. # наистина, благодарение първо на споразумението
$удейбие, а после и завоюването на 	ека вярващите влизат в �веще-
ната джамия в безопасност, точно както е съобщено в айята. &то така
Аллах ни показва, че благата вест, която пророкът 	охамед (м.н.)
предсказва, се сбъдва. 

'о тук има нещо, на което трябва да обърнем внимание. Ако раз-
гледаме внимателно 27ми айят от сура "атх, ще видим, че преди за-
владяването на 	ека се споменава и за настъпването на друго завое-
вание. * действителност, така както е съобщено в айята, мюсюлмани-
те първо завладяват $айберската крепост, която е в ръцете на евреи-
те, и после навлизат в 	ека.89 
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'якои от другите айяти, които благо-

вестяват за завоюването на 	ека, са както следва:

�ой е, 
ойто възпря край 	ека техните ръце от вас и ва-

шите ръце от тях, след като ви отреди да ги победите.

Аллах е зрящ за вашите дела. (�ура )атх, 24)

�ие ти дарихме [о, 	ухаммад] явна победа, за да опрости

Аллах твоите предишни грехове, и следващите, и за да

довърши �ой �воята благодат към теб, и за да те насочи по

правия път, и за да те подкрепи Аллах с могъща подкрепа.

(�ура )атх, 1-3)

* 76ти айят от сура #сра е съобщено, че неверниците също няма
да могат да останат в 	ека, така:

& се домогваха да напуснеш земята [на 	ека], за да те про-

гонят оттам. �огава и те щяха да останат само малко след

теб. (�ура &сра, 76)

'а осмата година от преселението пророкът 	охамед (м.н.) влиза
в 	ека и я завладява. �ве години след това, както Аллах съобщава в
�орана, неверниците напускат 	ека. �ъщественото тук е следното:
когато пророкът 	охамед (м.н.) благовестява вярващите, съществу-
ващата ситуация въобще не е била в тази посока. �ори условията по-
казват точно обратното, неверниците изглеждали силно решени в ни-
какъв случай да не позволяват на вярващите да влезнат в 	ека. А то-
ва става причина онези, в чието “сърце има болест”, да гледат с недо-
верие на това, което /ророкът (м.н.) казва. 'о пророкът 	охамед
(м.н.), доверявайки се на Аллах, без да се интересува от това какво би-
ха казали хората, повярвал в това, с което Аллах го благовестява и го
съобщава на хората. "актът, че предсказанието се сбъдва не след
дълго, е и едно от значителните чудеса на �орана.
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�редрекохме �ие на синовете на &сраил в �исанието: “�е

рушите по земята два пъти и ще потискате с огромен

гнет.” & когато настъпи обещаното за първото от двете, из-

пратихме срещу вас �аши раби, които имаха огромна мощ,

и ви издириха сред домовете. & това обещание бе изпълне-

но. �осле ви дадохме надмощие над тях и ви подпомогнах-

ме с имоти и синове, и ви отредихме повече воинска сила.

(�ура &сра, 4-6)

�акто се съобщава в тези айяти от сура #сра, два пъти синовете
на #зраел ще сеят развала по земята. �лед първия от двата “враждеб-
ни и високомерни възхода” Аллах съобщава, че е изпратил срещу тях
мощна армия. 'аистина в периода, когато синовете на #зраел убиват
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Яхя (1оан �ръстител) (м.н.) и подготвят ка-
пан, за да убият #сус (м.н.), т.е. веднага след безочливия

им възход и извършените поражения, през 70 година сл.$р. те
биват изселени от 1ерусалим от римляните.

�лед като били изселени от /алестина през 70 година сл.$р., ев-
реите се разпръскват по цял свят. �огато този айят бива разкрит на
пророка 	охамед (м.н.), евреите също живеели разпръснато в раз-
лични държави и нямали своя собствена държава. 'о в айятите Аллах
съобщава, че отново ще дари синовете на #зраел със сила.  

'а това събитие по времето, когато пророкът 	охамед (м.н.) бил
още жив, се гледало като на доста далечна и слаба вероятност, но по-
късно се случва точно това. &вреите се връщат в /алестина и през
1948 година създават израелската държава. *сеобщо известна истина
е, че поради политическата и военна сила на #зраел днес и съществу-
ващия расистки ционизъм отново в �редния изток цари терор.  

&дна от важните точки в този и останалите айяти относно синове-
те на #зраел е, че те съобщават за бъдещото настъпване на събития,
на които по онова време е гледано като на невъзможни да се случат и
за които нямало ни най-малкък намек или развитие. ;азбира се всич-
ко това е едно чудо на �орана.
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$ората откриват космоса и поставят началото на своите проучва-
ния с изстрелването в космоса на руския спътник “�путник” на 4 ок-
томври 1957 година. /ървият човек, излезнал извън орбита на =емя-
та, бе руският космонавт Юрий ?агарин. 'а @уната пък за първи път
човек стъпва на 20 юли 1969 г. чрез осъществената от американците
експедиция “Аполо 1”.

*същност в �орана преди 1400 години е посочено, че хората ще
постигнат напредък в една такава сфера и излизането в космоса ще
стане възможно. * �орана Аллах подчертава този факт чрез следния
айят: 

О, множество от джинове и хора, ако можете да проникне-

те зад пределите на небесата и на земята, проникнете! �е

ще проникнете освен с власт [от �ас]. (�ура 5ахман, 33)

О�
5&�&��О �А 
О�	О�А
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/реведената
в айята като
"власт" арабска дума
"султан" има значението на
"сила, мощ, заповед, закон,
път, власт, позволение, издаване
на разрешително, узаконявам, знак,
доказателство". Ако погледнем внима-
телно, ще видим, че в айята е подчер-
тано не че хората няма да могат да пре-
минат извън дълбините на небесата и зе-
мята, а че ще могат да постигнат това един-
ствено чрез изключителна сила. &то така с из-
ключителната технология на 20ти век събитие-
то, което Аллах съобщава в �орана, се сбъдва. 
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[�ътвори] и конете, и мулетата, и магаретата за да

ги яздите и за украса. & сътвори �ой каквото не

знаете. (�ура �ахл, 8)

* горния айят е подчертано, че освен животните, които из-
ползват като транспортни средства, ще съществуват и други
средства, за които човек няма знание. * долния айят пък е посо-
чено, че ще има масови превозни средства, наподобяващи кораб:

& знамение за тях е, че пренесохме бащите им [с �ух]

в натоварения 
овчег. & създадохме за тях негови по-

добия, на които се возят. (�ура @а �ин, 41-42)
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& подчинихме на �улайман бурния вятър, който духаше по

волята му към земята, която �ие благословихме. �ие всяко

нещо знаем. (�ура Анбиа, 81)

�акто става ясно от горния айят, Аллах е подчинил вятъра на �улай-
ман (�оломон) (м.н.) и му е предоставил възможността да го използва
като средство за осъществяване на разнообразни дейности. �върде вероят-
но е с този айят да се посочва, че както по времето на �улайман (м.н.),
така и в бъдеще вятърната енергия ще бъде използвана в техниката. 

& на �улайман - вятъра... Утринният му ход бе колкото

месец [ход на другите], и вечерният - колкото месец...

(�ура �аба, 12)

� използвания в горецитирания айят израз: "…утринният му ход бе

колкото месец [ход на другите], и вечерният - колкото месец…",
може би се подчертава фактът, че �улайман (м.н.) е пътувал много бързо
от едно място на друго. 'ай-вероятно �улайман (м.н.), използвайки тех-
нология, подобна на днешните самолети, изработил транспортни средст-
ва, които се движат с вятъра и благодарение на тях е изминавал дълги
разстояния за кратко време. Cез съмнение Аллах знае най-добре. 

/оради тази причина с горните айяти може би се обръща внима-

ние на високата летателна технология днес.
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�дин, който имаше знание от �исанието, рече: “Аз ще ти го доне-

са, преди да мигнеш с око.” & когато [�улайман] видя трона при

себе си, рече: “�ова е от благодатта на моя Aоспод, за да ме изпита

дали съм признателен, или неблагодарен... (�ура �амл, 40)

Dовекът, за когото се споменава в айята като “един, който имаше знание
от /исанието”, казва на �улайман (м.н.), че “преди да мигне с око”, т.е. за
много кратко време, ще му донесе трона на кралицата на �аба. �върде ве-
роятно е донасянето на трона на кралицата на �аба да е знак за използваното
днес чрез високата технология визуално транспортиране. �руг айят, свързан
с темата, е следният: 

&сполин от джиновете рече: “Аз ще ти го донеса, преди да

станеш от мястото си. &мам сила за това и съм достоен за дове-

рие.” (�ура �амл, 39)

�нес посредством интернет е възможно всякакъв вид информация като
статии, картини, филми, да изминава много дълги разстояния за няколко ми-
нути, дори секунди. 'апример с разказа за бързото транспортиране на тро-
на на кралицата на �аба на далечно място може да се има предвид това, че
посредством интернет едно такова действие (например изпращането на три-
измерен образ или картина на трон) ще бъде възможно за време колкото
мигване с очи.  

'ещо повече, в една новина по новинарския канал �и &н &н (CNN) от 17
юли 2002 г. бе съобщено, че екип, състоящ се от физици от 'ационалния авст-
ралийски университет в �анбера, са разчленили един лазерен лъч и са го “ос-
ветлили” на няколко метра по-нататък. �ъщо така бе съобщено, че ръководи-
телят на екипа /инг �ой @ам казал, че все още не са започнали да осветляват
материята, но това не е невъзможно и твърдите материи, които са под форма-
та на атоми, ще е възможно да бъдат осветявани в рамките от 3 до 5 години.
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...& разтопихме за него медта като извор... (�ура

�аба, 12)

&дно от големите блага, с които Аллах дарява �улайман
(м.н.), е “изворът от разтопена мед”. �ози айят може да
бъде тълкуван по различни начини.  

� използването на разтопената мед може да се показва,
че по времето на �улайман (м.н.) е съществувала висока
технология, която е използвала електричество. �акто е из-
вестно, медта е един от металите, които са най-добри про-
водници на електричество и топлина и с това си свое качест-
во е в основата на електрическата индустрия. &дна значител-
на част от произведената в света мед се използва в електри-
ческата индустрия. 

�поменатият в айята израз "като извор" може да по-
сочва това, че електричеството може да се използва на мно-
го големи площи. (Аллах знае най-добре)
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огато пристигнаха в ;олината на мравките, една мравка

рече: “О, мравки, влезте в жилищата си, за да не ви према-

жат �улайман и воините му, без да усетят!” (�ура �амл, 18)

* горния айят вниманието ни се отправя към специално място, на-
речено “�олината на мравките”, и специално към мравките. *ъв фак-
та, че �улайман (м.н.) може да чува разговорите между мравките, мо-
же да се съдържат някои забележителни знаци за напредъка, който ще
бъде постигнат в компютърната технология.

�нес с термина “�иликонова долина” се означава центърът на тех-
нологичния свят. �ова, че в разказа за �улайман (м.н.) се споменава за
“�олина на мравките”, е крайно смислено. *ероятно с този айят
Аллах подчертава появата в бъдещето на една напреднала технология.  

�нес също така мравките и някои видове буболечки се използват
доста усилено в областта на високите технологии. � взимането на те-
зи организми като модел се цели обслужването на много сфери, като
се започне от развитието на проекти на роботи и се стигне до техно-
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логичната област на отбранителната индустрия. * айята мо-
же би се посочва именно това развитие.

�оследното развитие в минитехнологията:

войска от мравки-роботи

'ай-известният от проектите, които са развити, вземайки мравки-
те като пример, са “/роектите за войска от мравки-роботи”, които се
провеждат в различните страни независимо един от друг. 'апример
проучване, направено от /олитехническия институт във *ирджиния и
�ържавния университет на *ирджиния, има за цел разработването на
малки, евтини и прости роботи. 'амерението им е да сформират войс-
ка от тези роботи, чиито физически характеристики са еднакви. &к-
спертите по проекта обясняват причината за полезността на тези робо-
ти така: “�ействат групово, координирано, изпълняват физическите
дейности като един екип и вземат общи решения”. *сички механични
и електрически конструкции са проектирани, като е  взето под внима-
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ние поведението на мравките. /оради приликата им с двойниците си,
които са буболечки, те биват наречени роботи-“войска от мравки”.

* началото роботната система "войска от мравки" бива проекти-
рана като "система за пренасяне на материали". �поред този сценарий
на множество малки роботи щяла да им бъде възложена задачата
съвместно да повдигат и натоварват предметите. /о-късно се взима
решение да бъдат използвани и за други цели. 

* една третираща този въпрос публикация целите, за които ще се
използват тези роботи, са определени по следния начин:

”/очистване на ядрени и опасни вещества, миньорство (извличане и

освобождаване на вещества), почистване на мини, шпиониране и ох-

раняване, извършване на проучвания и разкопки на повърхността на

чужди планети”.90

* доклад, който експертът в областта на технологията на мравки-
те-роботи #зраел А.*агнер представя пред израелския парламент,
проектите за мравките-роботи са описани по следния начин:

“	равките-роботи са материални същества, които са конструирани,

за да осъществяват една обща задача. =абелязва се, че тези същества

използват ограничено количество енергия и оставяйки множество бе-

лези по местата, където работят, осъществяват комуникация. ;азпре-
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делението на работата между тези роботи може да се осъ-

ществява или от един индивид, който осигурява централи-

зиран контрол и изпраща инструкции до останалите аген-

ти, или чрез завършване на задача, която е възложена предва-

рително на всеки един от индивидите с условие да се подчинят.

�рети начин пък е това сътрудничество да се появи от само се-

бе си, без предварително решение,  в хода на работата. 

Hелта на използване на тези роботи може да бъде: извършване на про-

учвания, изготвяне на географски карти, почистване на сутерени на

къщи, извършване на открития, свързани с неизвестни планети, или

почистване на минни зони.” 91

�акто се вижда и от тези примери, днес социалният живот на мрав-
ките съставя основите на множество проекти и автоматизираната тех-
нология, развита чрез взимане като пример мравките, предоставя пре-
димства на хората. &то поради тази причина е изключително важно да
се обърне внимание на споменатите в разказа за �улайман (м.н.) мрав-
ки и долината, в която се намират. �върде възможно е използваната в
айята дума “мравки” да сочи към състояща се от роботи войска. �ъщо
така това може да ни показва, че в бъдеще ще има развитие на автомат-
ната технология, че роботите ще заемат широко място в човешкия жи-
вот и извършвайки вместо хората множество тежки задачи, ще напра-
вят човешкия живот по-комфортен. 'есъмнено Аллах знае най-добре.
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'якои от сведенията за �ревен &гипет, представени в �орана, раз-
криват множество исторически факти, които до неотдавна бяха тайна
за хората. �ези факти ни показват, че всяка дума от �орана е изпол-
звана с определена мъдрост.

&дин от хората, чието име се споменава заедно с "араона, е “$а-
ман”. * шест айята от �орана $аман е представен като един от най-
приближените на "араона.  

От друга страна, в откъса от �ората (�тария =авет), където се раз-
казва за живота на 	уса (	ойсей) (м.н.), никъде не е споменато име-
то на $аман. 'о името на $аман е споменато в последните глави на
�тария =авет като помощник на един вавилонски крал, който е живял
приблизително 1100 години след 	уса (м.н.) и е угнетявал евреите. 

'якои немюсюлмани, които казват, че пророкът 	охамед (м.н) е
написал �орана, преписвайки от �ората и Cиблията, също така
твърдят, че по време на преписването той е прехвърлил в �орана ня-
кои данни погрешно.

Абсурдността на тези твърдения бива разкрита с дешифрирането
на египетската йероглифна азбука преди около 200 години и открива-
нето на името “$аман” в древни египетски ръкописи. �о 18ти век на-
писаните на древноегипетски език надписи и ръкописи не можеха да
бъдат разчетени. /исмото на �ревен &гипет е йероглифно и се е запа-
зило в продължение на векове. � разпространяването на християнство-
то и други културни влияния през 2ри и 3ти век сл.$р. обаче &гипет
изоставя както своите древни вярвания, така и йероглифното писмо.
/оследният известен пример за използването на йероглифното писмо е
надпис от 394 г. сл.$р. �лед това този език бе забравен и не остава ни-
кой, който да може да разчете или да разбере написаните на този език
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ръкописи. ;азбира се, допреди 200 години...

	истерията на древноегипетските йероглифи бива
разкрита през 1799 г. с откриването на плоча, наречена “�а-

менна плоча ;осета” (“Rosetta Stone”), датираща от 196 г.пр.$р. $а-
рактерното за този надпис е, че той е бил написан по три различни на-
чина на писане: йероглифен, демотичен (опростен начин на древноеги-
петско йероглифно писане) и гръцки. � помощта на гръцкия ръкопис е
декодиран и древноегипетският надпис. /реводът на ръкописа е за-
вършен от французина Jean-Fran'oise Champollion. &то така бе раз-
крит един забравен език и описаната на този език история. Cлагодаре-
ние на това откритие бе научено много за древноегипетската цивилиза-
ция, религия и социален живот.

Dрез декодирането на йероглифите се сдобиваме и с една много
важна информация, която касае темата ни: името “$аман” наистина е
споменато в египетските ръкописи. 'адпис върху един паметник, раз-
положен в музея “$оф” във *иена, се отнася за това име. * същия
надпис се подчертава близостта на $аман с "араона.92

* речника “$ората от новото царство”, който бива подготвен на
основа на всички намерени ръкописи, пише, че $аман е “ръководител
на работниците на каменоломната”.93

;езултатът, който се появява, съдържа една много важна истина.
$аман, точно както е разкрито в �орана, е живял в &гипет по време-
то на 	уса (м.н.), би е много близък на "араона и се е занимавал със
строителната дейност.  

Айятът от �орана, в който се съобщава, че "араонът иска от $а-
ман да му построи кула, е в пълно съответствие с археологическите
открития: 

& рече )араонът: “О, знатни, аз не знам да имате друг бог

освен мен. & ми разпали [пещ] за [тухли от] глина, о, :а-

ман, и ми построй кула, дано зърна бога на 	уса! Ала аз

го мисля за лъжец.” (�ура 
асас, 38)
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* заключение, съществуването на име-
то $аман в древноегипетските ръкописи доказва още

веднъж факта, че �оранът е низпослан от Аллах, който знае
неведомото. �оранът ни разкрива по един чудотворен начин ин-

формация, която по времето, когато пророкът 	охамед (м.н.) е жи-
вял, не е било възможно нито да бъде достигната, нито пък да бъде
разгадана.

�о 19 век, когато биват декодирани египетските йероглифи, названието “�а-
ман” не бе известно. � дешифрирането на йероглифите се установява, че �а-
ман е бил приближен помощник на �араона и ръководител на работниците на
каменоломната. (Отдолу – египетски работници на строеж) "ова, на което
трябва да обърнем внимание тук е, че точно както е разкрито в #орана �аман
е ръководел строителната дейност на �араона. ".е. в #орана е представена
информация, която не е била известна на никой човек по онова време. 

�арун Яхя
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&гипетските владетели, известни като фараони, в многобожната
суеверна религия на &гипет се смятали за богове. * период, когато
хем жителите на &гипет са възприели една суеверна система вместо
Cожията вяра, хем синовете на #зраел са поробени, Аллах изпраща
на египетския народ като свой пратеник 	уса (	ойсей) (м.н.).  

'о древните египтяни – начело с "араона и обкръжението му –
въпреки поканата към Cожията вяра, която 	уса (м.н.) им отправя,
не се отказват от идолопоклонническите си вярвания. 	уса (м.н.) е
разяснил на "араона и близкото му обкръжение от какво трябва да се
въздържат и ги е предупредил за Cожието наказание. * отговор на то-
ва те се противопоставят и обвиняват 	уса (м.н.) в лудост, магьосни-
чество и измама. *ъпреки многобройните бедствия, които сполетяват
"араона и народа му, те не се отдават на Аллах, не приемат Аллах за
единствен Cог. 'ещо повече, за това, което ги сполетява, те държат
отговорен 	уса (м.н.) и затова искат да го изселят от &гипет. 'о
Аллах ще спаси 	уса (м.н.) и вярващите с него, а ще погуби "арао-
на и народа му. =а тази помощ на Аллах е споменато по следния начин
в �орана: 

& разкрихме на 	уса: “Удари с тоягата си по морето!” &

то се разцепи. & всеки къс бе като огромна планина. & сто-

рихме там другите да се приближат. & спасихме 	уса и

всички, които бяха с него. �осле издавихме другите. � то-

ва има знамение, но повечето от тях не вярват. �воят

Aоспод наистина е �семогъщия, 	илосърдния. (�ура Hуа-

ра, 63-68)

* открити неотдавна папируси, запазили се от времето на "арао-
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на, във връзка с тази тема можем да от-
крием следните сведения:

“От стражата на бялата стая на двореца, повереник на книгите

Аменамони до писаря /ентерхор:

�огато това писмо достигне до вас и го прочетете от край до край, ко-

гато разберете за скръбната гибел, която ще разчувства сърцето ви,

нещастието от удавянето във водовъртежа, то подобно на листо пред

ураган освободете сърцето си пред най-голямото страдание... 

... Cедствието, жестокото страдание го сграбчи... #люстрирай

смъртта на вожда, унищожението на господаря на народите, кралят

на изтоците и западите. 'овината, която ти изпрашам, с коя друга но-

вина можеш да я сравниш?” 94

"актът, че събитията от миналото, които са съобщени в �орана,
се разкриват днес чрез
исторически доказател-
ства, е без съмнение едно
от най-големите чудеса
на �орана. 
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"араонът и близкото му обкръжение са толкова привързани към
собствената си многобожна система, към суеверната си вяра, че дори
пристигането на 	уса (	ойсей) (м.н.) с множество чудеса не успява
да ги отвърне от тези техни суеверни вярвания. # на всичкото отгоре
открито изразявали това:

& казаха: “
аквото и знамение да ни донесеш, за да ни

омагьосаш с него, не ще ти повярваме.” (�ура Араф, 132)

* отговор на това тяхно поведение,  за да ги накаже и на земята,
Аллах им изпраща, както е казано в айята, "очевидни знамения"

(�ура Араф, 133) – бедствия. /ървото от тях е суша и в резултат на
нея намаляване на реколтата. �вързаният с това айят от �орана е
следният:

& наказахме хората на )араона с години [на суша] и с не-

доимък от плодове, за да се поучат. (�ура Араф, 130)

&гиптяните били изградили напоителната си система на основата
на река 'ил и затова промените в природните условия им оказват
влияние. �ъй като "араонът и близкото му обкръжение се възгордя-
ват срещу Аллах и не зачитат пророка 	у, то ги сполетява неочаква-
но бедствие. 'о както е казано в �орана, вместо “да се поучат”, те
приемат това като лош късмет, който 	уса (м.н.) и синовете на #з-
раел им носят. �лед това Аллах им изпраща една поредица от бедст-
вия. * �орана тези нещастия са описани така:
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& им изпратихме потопа и скакалците, и

въшките, и жабите, и кръвта - очевидни знамения. �о

се големееха и бяха престъпни хора. (�ура Араф, 133)

�ъобщеното в �орана относно бедствията, които сполетяват еги-
петския народ, бива потвърдено още веднъж с намерения в началото
на 19ти век в &гипет, запазил се от времето на �редното царство, па-
пирус. �лед като този папирус бива открит, през 1909 г. е отнесен в
$оландския музей в @ейдън, където е преведен от А.$.?ардинър. * па-
пируса се разказва за бедствия като недоимък, суша и за бягството на
робите от &гипет. �ъщо така става ясно и че авторът на този папирус
– #пувер, е бил свидетел на тези събития.

/оредицата от бедствия, сполетяла египетския народ, е в пълно
съответствие с описаните в �орана нещастия като недоимък, всява-
щата тревога кръв и др.95 * папирусите си #пувер споменава за бедст-
вията, които Аллах е съобщил в �орана, по следния начин:

Cедствията бяха обхванали цялата страна. 'авсякъде имаше кръв.96

;еката се превърна в кръв.97

&то така всичко, което бях видял вчера, бе унищожено. Hялата земя

беше оголена, като че беше пожъната...98

�олен &гипет бе погубен... Hелият дворец остана безлюден. *сичко,

което притежавахме: пшеница и ечемик, гъски и риби...99

'аистина посевите навсякъде бяха унищожени...100

=емите – въпреки цялата безредица и врява… * продължение на девет

дена никой не излезна от двореца и никой не видя лицето на този чо-

век… ?радовете бяха заличени от земята от мощни течения... ?орен

&гипет бе унищожен… навсякъде имаше кръв… в страната се появи-

ха епидемии… �нес наистина никой не можеше да отиде на запад, в
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Cиблос. �акво ще направим за мумиите си?... =латото намаляваше…102

$ората започнаха да се страхуват от водата. Ожадняваха дори след

като са пили вода.103

&то водата ни! Oастието ни! �акво бихме могли да направим? *сич-

ко бе ограбено.104

?радовете рухнаха. ?орен &гипет пресъхна.105

=а една минута жилищните площи бяха разрушени.106

"актът, че в този папирус, за който научаваме през 20ти век, се
споменава за бедствията, сполетели "араона и неговия народ, е в
пълно съответствие с �орана, още веднъж доказва, че �оранът идва
от Cожествен източник. 

$ началото на 19ти век в %гипет бе открит папирус, който се е запазил от времето на
�редното царство. &апирусът е изложен в  �оландския музей в 'ейдън и през 1909 г.
е преведен от А.�.+ардинър. &ълният текст на папируса е публикуван в книгата
“�ъветите на един египтянин от жреческия папирус в 'ейдън”. (Admonitions of an
Egyptian from a Heiratic Papyrus in Leiden) $ папируса са описани големите промени в
%гипет, глада, сушата, бягството на робите с богатствата на египтяните и обсебила-
та цялата страна смърт. &апирусът е бил написан от египтянин на име /пувер и как-
то става ясно от описанията, самият той е бил свидетел на тези събития.101 "ози па-
пирус е ръкопис, който много ясно описва бедствията, смъртта на египетското вис-
ше общество и погубването на �араона.
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* папирусите, запазили се от времето на "араона, 	уса (	ойсей)
(м.н.) се споменава като “магьосник”. (*ъпросните папируси са в Cри-
танския музей в Англия.) *ъпреки всичките си усилия "араонът и об-
кръжението му никога не надделяват над 	уса (м.н.).

“�ова бе написано във втория ден от седмия месец от царуването на го-

лемия брат и баща на властелина на справедливостта и син на �лънцето

– Аммон, вечноживия като �лънцето ;амзес... �огато вземеш това пис-

мо, стани, започни работа, поеми върху себе си наблюдението на ниви-

те. �огато получиш известието за ново бедствие, подобно на наводне-

нието, което унищожава всички житни култури, си размърдай ума.

(�оест помисли) $емтон ги унищожи, като ги ядеше лакомо, житници-

те са пробити, мишките са на глутници по нивите, бълхите са под фор-

мата на вихрушка, скорпионите ядат лакомо, предизвиканите от малки-

те мушици рани бяха толкова много, че не могат да бъдат изброени. #

угнетяваше жителите... �крайб (Scribe) ('а английски език “�крайб”

означава еврейски учен. �ук най-вероятно се има предвид 	уса (м.н.).)

бе постигнал целта си всички житни култури да бъдат унищожени. =а

тях магийте бяха като хляб. �крайб... беше най-висшият сред хората,

владеещи изкуството на писане.”

=а това, че за 	уса (м.н.) се говори като за “магьосник”, е съобще-
но в следните айяти от �орана:

& рекоха: “О, вълшебнико, позови за нас своя Aоспод за оно-

ва, което ти е обещал! & непременно ще се напътим.” (�ура

�ухруф, 49)

& казаха: “
аквото и знамение да ни донесеш, за да ни ома-

гьосаш с него, не ще ти повярваме.” (�ура Араф, 132)
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* �тария =авет владетелят по времето на #брахим (Аврам) (м.н.)
и Юсуф (1осиф) (м.н.) е споменаван като "араона. �окато обръще-
нието “"араон” щеше да бъде използвано много след двамата проро-
ци.

* �орана, когато се говори за египетския владетел, се използва
арабската дума “ел мелик”, която означава “владетел, цар, султан”:

& рече царят: “;оведете ми го!... (�ура Юсуф, 50)

/о отношение на владетеля по времето на 	уса (	ойсей) (м.н.)
обаче е използвана думата “"араон”. �ова извършено в �орана раз-
граничаване не се прави в 'овия и �тария =авет, нито пък в кратките
еврейски исторически експозета. �ам се използва само названието
"араон.  

# в действителност в египетската история използването на терми-
на “фараон” е характерно единствено за по-късните периоди. Обръ-
щението “фараон” започва да се използва за първи път през 14 век
пр.$р. по времето на Аменхотеп IV. Юсуф (1осиф) (м.н.) обаче е жи-
вял най-малко 200 години по-рано.107

* �нциклопедия �ританика също е дадено обяснението, че дума-
та “фараон” е почетна титла, използвана от периода на 'овото царст-
во (започва от 18 династия; 1539-1292 г. пр.$р.) до 22 династия (945-
730 г. пр.$р.); по-късно това обръщение се превръща в титлата “цар”,
а преди това пък тази титла изобщо не е използвана. �руга информа-
ция по този въпрос е дадена в Американската академична енцикло-
педия и е отбелязано, че прозвището “"араон” започва да се използва
след 'овото царство. 
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�акто се вижда, можем да говорим за
използване на думата “"араон” едва след определен

период от време. /оради тази причина извършването на точ-
ното разграничаване – владетелят по времето на Юсуф (м.н.) се

споменава винаги като “Hаря”, а владетелят по времето на 	уса
(м.н.) като “"араона” – е още едно доказателство за това, че �оранът
е Cожието слово.
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* началото на 90те години на 20ти век най-известните в света
вестници под заглавията “Открит е великолепен арабски град”, “@е-
гендарният арабски град е разкрит”, “/ясъчният Атланис – Убар” от-
делят широко място на едно много важно археологическо откритие.
	ного хора, които до този момент смятат, че споменатите в �орана
адити са само легенда или че никога няма да бъдат открити, остават
слисани пред това откритие. Dовекът, който открива този посочен в
�орана град, е любителят археолог 'иколас �леп. 

�окато 'иколас �леп, който е специалист по арабски и режисьор
на документални филми, извършва проучвания върху арабската исто-
рия, попада на една книга, написана през 1932 г. от английския изсле-
довател Cертрам �омас, със заглавие “Arabia Felix” (“�лагоденства-
ща Арабия”). Arabia Felix е наименованието на областта, която се на-
мира в южната част на завзетия от римляните Арабски полуостров и
обхваща днешен 1емен и Оман. ?ърците наричали тази област
"&удаймон Арабия", а арабските мъдреци от средновековието -"Aл-
Яман ас-�аида". *сички тези наименования означават “Oастливи ара-
би”. �ова е така, защото през древните времена тази област била
търговски център на извършваната между #ндия и �еверна Арабия
търговия на подправки. $ората, които обитавали тези земи, също та-
ка отглеждали растение на име “кехлибар”, което се среща много ряд-
ко и по онова време било със стойността на злато.  

Английският изследовател Cертрам �омас, който отделя широко
място на тези сведения в книгата си, е осъществил изследователско
пътуване в района, където са разположени останките на град Убар, в
който са живели адитите. /о време на пътуването си в тази близка до
крайбрежието област, където е разположен Оман, живеещите в пусти-
нята бедуини му показали една стара пътечка и му обяснили, че тя во-
дела до един много стар град на име Убар.  
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/ри извършените в Убар разкопки
били открити, точно както е споменато в �орана,

множество сгради образци на художественото изкуство и
произведения на висша цивилизация. 

=а да докаже съществуването на Убар, английският изследовател
прибягва към два метода. /ърво намира следите от пътечката, за чие-
то съществуване бедуините твърдели. Обръщайки се към 'А�А, иска
да бъдат направени сателитни снимки на този район. �лед това започ-
ва да изследва древните ръкописи и карти, които се намират в библио-
теката $ънтингтън в �алифорния. �лед кратки проучвания намира ед-
на карта, която е нарисувана от египетско-гръцкия географ Cатламюс
през 200 г. сл.$р. 'а картата са обозначени местоположението на един
разположен в местността древен град и пътищата, водещи до него. /рез
това време от снимките, направени от 'А�А, се появяват известни сле-
ди от пътища, които не е възможно да бъдат видени с просто око, а са-
мо чрез един цялостен въздушен поглед. 'арисуваните на картата
пътища и тези, които се виждат от сателитните снимки, си съвпадат ед-
ни с други. �райната точка на тези пътища, от своя страна пък, е един
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обширен район, върху който ста-
ва ясно, че в миналото е имало град. 

&то така бива открито местоположе-
нието на легендарния град, който е тема на

разказваните от бедуините предания. � начало-
то на разкопките изпод пясъците започват да из-
лизат и останките на древния град. #менно пора-
ди тази причина този изчезнал град е определен
като “/ясъчният Атланис – Убар”.

*същност основното доказателство за това, че
този древен град е мястото, където са живели спо-
менатите в �орана адити, са останките на града.
�лед появата на първите руини става ясно, че този
погубен град представлява споменатите в �орана
колони на адитите и ирамитите. =ащото сред изва-
дените в резултат на разкопките постройки има
високи колони, чието съществуване е подчертано
в �орана. �-р =аринс, който е от ръководещия
разкопките изследователски екип, казва, че това,
което отграничава този град от останалите архео-
логически открития, са високите колони и поради
тази причина това е градът #рам, на споменатите
в �орана адити. =а град #рам в �орана е разкрито
следното:

�е видя ли ти как постъпи твоят Aоспод

с адитите и с ирамитите, имащи високи

постройки, подобни на които не бяха

сътворени по земите.  (�ура )аджр, 6-8)

�акто се вижда, фактът, че представените в
�орана сведения относно миналото са в такова
съответствие с историческите данни, е друго дока-
зателство за това, че �оранът е словото на Аллах. 
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2а горе изложената сателитна сним-
ка от разположената в южната част
на Арабския плуостров 4ордания се
наблюдава един напречен разрез. 2а
снимките на града Убар, направени
през 1992 г. от 2А�А, биват установе-
ни следи от древни пустинни пътища.
Описаните преди 1400 год. в #орана
адити посредством  съвременните
технологични възможности се пре-
връщат в едно от чудесата на #орана
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/ророкът @ут (@от) (м.н.) живее по едно и също време с пророка
#брахим (Аврам) (м.н.). @ут (м.н.) е изпратен като пратеник на един
от съседните на #брахим (м.н.) народи. �поред съобщеното в �орана
този народ е извършвал невиждана дотогава извратеност – хомосек-
суализъм. �огато @ут (м.н.) им казва да се откажат от тези изврате-
ности и им проповядва Cожията вяра, те го опровергават, отричат
пророчеството му и продължават перверзията си. * резултат на това
народът бива погубен посредством ужасно бедствие.

“�ри мъжете ходите със страст наместо при жените. �ие

сте хора престъпващи.” А отговорът на народа му бе само

да кажат: “�рогонете ги от вашето селище! �е били хора,

които се пазят чисти.” & спасихме него и семейството му,

освен неговата жена. �я бе от оставащите. & изсипахме от-

горе им дъжд [от нажежени камъни]. �иж какъв е краят

на престъпниците! (�ура Араф, 80-84)

�е стоварим върху обитателите на това селище напаст

от небето, защото са нечестивци.” & оставихме от това

ясен знак за хора проумяващи. (�ура Анкабут, 34-35)

* �тария =авет името на града, в който живее @ут (м.н.) и който
по-късно бива погубен, е �одом. �тава ясно, че поселеният в северна-
та част на Dервено море народ е бил унищожен по начин, напълно
съответстващ на разкритото в �орана. От извършените археологи-
чески проучвания се разбира, че градът е бил разположен близо до
	ъртво море, което се простира по протежение на границата между
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#зраел и 1ордания. �поред откритията на
учените този район е покрит с изключително голямо

количество сяра. /оради тази причина в целия район няма
никакви растения и животни, т.е. не се забелязват никакви форми

на живот, и това е символ на настъпилото в областта разрушение. 

�акто е известно, сярата е елемент, който се получава в резултат
на вулканични изригвания. *същност начинът на погубването, който
е съобщен в �орана, притежава ясни знаци, че това е било земетресе-
ние и вулканични изригвания. 'емският археолог *ернер �елер казва
следното за тази област:

'аред с основата на тази огромна пукнатина, която минава точно през

този район, долината �идим, която обхваща �одом и ?омора, един ден

се потапя в бездната. �яхната гибел настъпва чрез мощно земетресе-

ние, което най-вероятно е придружено от експлозии, гръмотевици и

изтичане на природен газ и всеобщ голям пожар. /ропадането осво-

бождава вулканичните сили, които са спящи надълбоко, по протеже-

$ъздушна снимка на :ъртво море.
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ние на пукнатината. * горната долина на 1ор-

дания близо до Cашан все още има внушителни кратери

на изгаснали вулкани; огромни маси лава и хлътнали базалтови

пластове са се наслоили върху варовиковата повърхност.108

#менно тези пластове от лава и базалт са най-голямото доказател-
ство за това, че навремето тук е имало вулканичко изригване и земет-
ресение. �ака или иначе езерото @от, или както още се нарича –
	ъртво море, е разположено върху една активна сеизмична област,
т.е. точно върху една земетръсна зона: 

�ъното на 	ъртво море е разположено във вътрешността на една

тектонична пукнатина, наречена “;ифтова долина”. �ази долина се

простира по протежение на 300 км, като започва от �ивериадското

езеро и стига до средата на долината Арабах. 109

�ехническата страна на бедствието, което сполетява народа на @ут
(м.н.), става ясно от геоложките проучвания. �е разкриват, че земет-
ресението, което унищожава народа на @ут (м.н.), се случва вследст-
вие на едно доста дълго пропукване на земната повърхност (фаулна
линия), по протежение на дългото 190 км корито на река Wери’ат. ;е-
ката Wери’ат извършва едно спускане от общо 180 метра. �ази ситуа-
ция и фактът, че езерото @от е на 400 метра под морското равнище,
са две важни доказателства, показващи, че тук някога се е случило го-
лямо геоложко събитие. 

#нтересната структура на река Wери’ат и езерото @от съставят са-
мо малка част от пукнатината или цепнатината, преминаваща през та-
зи област на земята. /укнатината започва от предградието на планина-
та �аурус, простира се до южните брегове на езерото @от, преминава
над Арабската пустиня на залива Акаба, продължава отвъд Dервено
море и завършва в Африка. /о протежението на тази дълга пукнатина
са установени силни вулканични дейности. �ака че в планината ?алилей
в #зраел, във високоравнинните региони в 1ордания, в залива Акаба и
други съседни региони се забелязва наличието на черен базалт и лава.

*сички тези следи и географски факти показват, че в езерото @от
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се е случило едно катастрофално геоложко
събитие.  

* декемврийското издание от 1957 г. на списание National
Geographic във връзка с този въпрос е направен следният коментар:  

$ълмът �одом, безплодна пустош, се издига остро над 	ъртво море.

'икой досега не е успял да открие погубените градове �одом и ?омо-

ра, но учените вярват, че те са разположени в долината �идим, която

е срещуположна на тези скали. 'ай-вероятно вследствие на земетре-

сението са погълнати от прииждащите води на 	ъртво море. 110

&дно от сведенията, които сочат към тези погубени градове, е,
както е съобщено в 76ти айят от сура $иджр, фактът, че тези градо-
ве се намират понастоящем на главен път. Учените-географи устано-
вяват, че този район се намира върху един главен път, който е на юго-
изток от 	ъртво море и се простира от разположената на Арабския
полуостров �ирия чак до &гипет. 

& преобърнахме селището надолу, и изсипахме над тях

порой камъни от глина. � това има знамения за прозорли-

вите. �е [селищата] са на все още съществуващ път. � то-

ва има знамение за вярващите. (�ура :иджр, 74-77)
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2а снимките отгоре се вижда
древната населена област, 
разположена около вулкана $е-
зувий. От останките в  района
се разбира, че населението на
&омпей е живяло в огромен
разкош и великолепие. 
А що се отнася до вкамененото
тяло на най-долната снимка, 
то това е доказателство за 
нещастието, което е сполетяло 
жителите на &омпей. 
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'ародът на �аба бил една от четирите големи цивилизации, живее-
щи в Южна Арабия. �поред историческите източници, изобразяващи
този народ, това е била държава, която подобно на финикийците из-
вършвала усилена търговска дейност. * историята жителите на �аба са
известни като цивилизован народ. * ръкописите на владетелите на �а-
ба преобладават думи като “ремонтиране”, ”посвещаване”, ”построява-
не”. &дно от най-съществените творения на този народ – язовирът 	а-
риб, е важен показател за технологичното ниво, до което са достигнали. 

�ържавата �аба е притежавала една от най-мощните войски в ре-
гиона. Cлагодарение на войската си можела да следва експанзионис-
тична политика. �ъс своята развита култура и войска по онова време
държавата �аба, в буквалния смисъл на думата, представлява “супер-
сила” в региона. * �орана се споменава за тази мощна армия на �аба.
&дна от фразите на военачалниците на войската на �аба, предадена в
�орана, показва колко е надеждна. *оеначалниците казват на кралица-
та на �аба следното:

5екоха: “�ие имаме сила и огромна мощ. А повелята е твоя,

ти реши какво ще повелиш!” (�ура �амл, 33)

� построяването на язовира 	ариб посредством доста напреднала
за онези времена технология народът на �аба получава един голям на-
поителен капацитет. Cлагодарение на придобитите чрез този метод
плодородни земи и контрола, който притежават върху търговския път,
им предоставят възможността да водят един разкошен и благоденствен
живот. 'о вместо да благодарят на ?оспода за всичко това, те, както е
казано в �орана, “се отвърнаха“ от Аллах. # поради това язовирите им
се разрушават и “наводнението Арим” опустошава всичките им земи. 
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�толицата на �аба е бил доста забогате-
лият поради благоприятното си географско разполо-

жение 	ариб. �толицата е доста близко до река Адхана.
	ястото, където реката навлиза в планината Cалак, било особено

подходящо за построяване на язовир. Xителите на �аба се възползват
от това и в период, когато все още са в процес на изграждане на циви-
лизацията си, построяват на това място язовир и започват да извършват
напояване. Cлагодарение на този язовир те достигат едно ниво на прог-
ресивно процъфтяване. �транстващият в този район гръцки писател
/линий (Pliny) хвали тази държава и разказва колко озеленена била тя.  

Язовирът в 	ариб имал височина 16 метра, широчина 60 метра и
дължина 620 метра. �поред извършени изчисления посредством язови-
ра можело да се напоява площ от общо 9600 хектара, от тях 5300 хек-
тара принадлежали на южната, а останалите на северната равнина. *
надписи от �аба тези две равнини са споменати като “	ариб и двете
равнини”. *следствие на този язовир и напоителната система тази об-
ласт става известна като най-добре напояваната и плодородна част на
1емен. "ранцузинът �ж. $олеви и австриецът ?ласер доказват посред-
ством писмени документи, че язовирът в 	ариб е съществувал отпре-
ди много векове. * документи, написани на химерски език, е отбеляза-
но, че този язовир правел почвата плодотворна. 

Язовирът, който се срутва през 542 г. сл.$р., става причина за споме-
натото в �орана “наводнение Арим” и причинява големи разрушения.
@озята, градините и обработваемите земи, които народът на �аба е об-
работвал в продължение на стотици години, биват напълно унищожени.
�лед рухването на язовира се наблюдава навлизане в процес на бърза ре-
цесия, със завършването на който настъпва и краят на държавата �аба.   

�огато разгледаме внимателно айятите от �орана в светлината на
гореспоменатите исторически факти, ще видим, че между двете същес-
твува много точно съответствие. Археологическите открития и истори-
ческите факти сочат към написаното в �орана. �акто е казано в �ора-
на, народът, който не се поучава от предупрежденията на изпратения им
пророк и не е признателен на ?оспода за благата, с които го е дарил, най-
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накрая бива наказан с ужасяващо бедствие –
наводнение. #зпратеното на държавата �аба бедствено

наводнение е описано в �орана по следния начин: 

�а народа на �аба имаше знамение в неговата земя - две гра-

дини, отдясно и отляво: “Яжте от препитанието на вашия

Aоспод и 	у бъдете признателни! &мате прекрасно място и

опрощаващ Aоспод!” �о те се отвърнаха и изпратихме срещу

тях пороя от бентовете, и заменихме техните градини с две

градини, даващи горчиви плодове и тамариск, и съвсем малко

бодливи храсти. � това ги наказахме за тяхното неверие. �и-

ма наказваме други освен неблагодарните? (�ура �аба, 15-17)

=а изпратената на народа на �аба мъка в �орана се говори като за
“�ейл-юл Арим”, т.е. “наводнението Арим”. �ази използвана в �орана
фраза също така показва и начина, по който става това наводнение. �о-
ва е така, защото думата “Арим” означава язовир или язовирна стена.
"разата “�ейл-юл Арим” пък описва наводнение, което е настъпило в
резултат на разрушаването на язовира. �ръгвайки от термините, изпол-
звани в �орана по отношение на наводнението Арим, ислямските

Останки от храм в :ариб
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тълкуватели достигат до много точни констатации за време и място,
свързани с темата. * тълкуванията на 	евдуди пише следното:

�умата “арим”, използвана в израза “�ейл-юл Арим” от айята, има

значението на “язовир, язовирна стена” и произхожда от думата “ари-

мен”, която се използва в южноарабския език. * новините относно

извършените разкопки в 1емен думата много често се използва с то-

ва си значение. �ака например след реставрирането на голямата тера-

са в 	ариб на етиопския владетел на 1емен – &брехе, в един написан

през 542 и 543 г. сл.$р. ръкопис тази дума отново е използвана със

значението си на язовир (язовирна стена). /ри това положение �ейл-

юл Арим ще означава “наводнение, което е станало в резултат на рух-

ването на язовир”. "... и заменихме техните градини с две градини,

даващи горчиви плодове и тамариск, и съвсем малко бодливи храс-

ти" (�ура �аба, 16). �.е. вследствие на настъпилото след разрушава-

нето на язовира наводнение цялата държава била съсипана. �анали-

те, които жителите на �аба изкопали, изграждайки язовири между

планините, се разрушават и цялата напоителна система се унищожа-

ва. * резултат на това държавата, която по-рано била като градина,
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се превръща в джунгла, в която растат диви треви и не остава нито

един ядивен плод освен черешоподобния плод, който дават малките

храстообразни дървета.111

*ърху повърхността на колоните има надписи, написани на са-
байски език. $ристиянският археолог *ернер �елер, който е автор на
книгата “�вещената книга каза истината” (“Und Die Bibel Hat Doch
Recht”), също признава, че наводнението Арим е станало точно както
е описано в �орана, и пише следното:  

�ъществуването на един такъв язовир и това, че разрушавайки се,

той унищожава целия град, доказва, че даденият в �орана пример за

собствениците на градините наистина се е случил.112

Cедствието, което наводнението Арим носи със себе си, поставя
началото и на превръщането на областта в пустиня, а с изчезването на
обработваемата земя бива отнет и най-големият източник на приходи
за жителите на �аба. 'ародът, който пренебрегва отправения им от
Аллах призив да повярват и да са признателни, най-накрая бива нака-
зан чрез ето такова нещастие. 

Язовирът :ариб, който се вижда на гореизложените снимки, е бил едно от най-голе-
мите изобретения на народа на �аба. �ъс споменатото в #орана наводнение Арим
стените на язовира се срутват и след известен икономически упадък държавата �а-
ба достига до своя край. 
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�амудяните са един от народите, споменати в �орана, за който
днес разполагаме с най-много информация. #сторическите източници
сочат, че наистина в миналото е живял народ на име самудяни. /ред-
полага се, че споменатият в �орана народ на $иджр и самудяните са
в действителност един и същи народ, защото другото име на самудя-
ните е “хората на $иджр”. /ри това положение може би думата “са-
мудяни” означава името на народа, а $иджр е един от построените от
тези хора градове. *същност описанията на гръцкия географ /линий
са в тази насока. /линий пише, че местата, по които са живели саму-
дяните, са �омата и $егра, които пък в момента представляват град
$иджр.  

'ай-старият източник, в който се споменава за самудяните, са
държавните регистри на *авилон, където се описва победата на вави-
лонския крал �аргон II над този народ. �аргон II ги е победил вслед-
ствие на проведена в �еверна Арабия през 8 век пр.$р. война. ?ърци-
те също разказват за този народ и в произведенията на Аристотел,
Cатламус (Batlamyus) и /линий са споменавани като “тамудеи”, т.е.
“самудяни”. /реди пророка 	охамед (м.н.), между 400 и 600 г. сл.$р.,
следите им са заличени.  

�нес е възможно в долината ;ум, или с другото й наименование –
/етра, в 1ордания да видим най-красивите примери на каменно
майсторство на този народ. * действителност, майсторството на саму-
дяните при обработката на камъни в �орана е разкрито така: 

(�алих каза на народа си:) �помнете си как �ой ви стори

наследници подир адитите и ви настани по земята! �рави-

те в равнините й дворци и дълбаете в планините домове.

�омнете благата на Аллах и не сейте развала по земята,

рушейки!” (�ура Араф, 74) 
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/звестните останки &етра в
4ордания
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� �орана някои думи, имащи определена връзка помежду си, по
един много удивителен начин са повторени или по равен брой пъти,
или според значението си се явяват точни делители една на друга. �
таблицата отдолу са представени такъв вид думи и броят на повторе-
нията им в �орана. 

�зразът “седем небеса” е използван 7 пъти. “�ътворяването на
небесата” също е повторен 7 пъти.

�окато единственото число на думата “ден” е употребено 365
пъти, то множественото число, т.е. “дни” е използвано 30 пъти.
�роят на повторенията на думата “месец” е 12.

�умата “предателство” е употребена 16 пъти, броят на повто-
ренията на “злоба” също е 16. 

�едем небеса

�ътворяването на небесата

7 

7 

!редателство
"лоба

16 
16 

�ен 
#есец
�ни 

365
30
12
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�роят на повторенията “растение” и
“дърво” е един и същи: 26.

�окато думата “наказание” е използвана 117 пъти, то “проща-
ването”, което е една от основните характеристики на морала,
на който �оранът ни учи, е употребена точно два пъти повече,
т.е. 234 пъти

%езултатът, който получаваме, когато преброим използването
на глагола “рече”, е 332. �ъщият е и броят на повторенията на
глагола “рекоха”. 

&дин и същи е и броят на употребяваните думи “земен живот”
и “отвъден живот”.

� �орана думата “дявол” е използвана 88 пъти. �роят на повто-
ренията на думата “ангел” е 88. 

'аказание
!рощаване 

117 
2x117=234 

%ече
%екоха

332
332

"емeн живот
Отвъден живот

115
115

Ангел 
�явол

88
88

%астение 
�ърво

26
26
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�умите “вяра” и “неверие” са повторени
25 пъти в �орана.

�умите “рай” и “ад” също имат еднакъв брой повторения: 77.

� �орана “милостинята закат” е употребена 32 пъти. �роят на
повторенията на “благославяне” е също 32. 

(#илостинята закат е задължителна за мюсюлманите и има
важно социално значение.)

�окато определението “праведници” се използва 6 пъти, то “не-
честивци” се употребява два пъти по-малко, т.е. 3 пъти.

%авен брой повторения – 5, имаме и на думите “лято-жега” и
“зима-студ”.  

%ай
Ад 

77
77

Mилостинята закат
�лагославяне

32
32

9ято – жега 
"има – студ

1 + 4 = 5
1 + 4 = 5

�яра
'еверие

25
25

!раведници
'ечестивци

6
3
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� �орана думите “вино” и “опиянение”
също са използвани поравно: 6.

�умата “богатство” е използвана 26 пъти, а “бедност” два пъти
по-малко, т.е. 13 пъти.

�умите “помагам” и “нарушавам” са повторени по 50 пъти. 

�роят на повторенията на думите “награда” и “провал” също е
равен: 108. 

�умите “беда” и “признателност” са използвани по равен брой
пъти: 75. 

�огатство
�едност 

26
13

!омагам 
'арушавам

50
50

'аграда
!ровал 

108
108

�еда
!ризнателност

75
75

�ино
Опиянение

6
6
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>лаголите “обичам” и “покорявам се”
също са употребени поравно – 83 пъти.  

�умата “улеснявам” е използвана три пъти повече, отколкото
“затруднявам”.

�роят на повторенията на думите “суров” и “търпение” е ед-
накъв: 115.

!овторението на думите “жена” и “мъж” също са равни на
брой: 23.

� �орана думите “слънце” и ”светлина” са използвани 33 пъти.

Улеснявам
"атруднявам

(12x3) 36
12

�уров
@ърпение

115
115

Aена
#ъж

23
23

Обичам
!окорявам се

83
83

�лънце
�ветлина

33
33
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�уша

#оре

Общо

13 пъти

32 пъти

45 пъти

13/45 = %28,88888889

32/45 = %71,11111111

%100

� �орана думата “човек” е употребена 65
пъти; общият брой на изразите, свързани със
сътворението на човека, дава същото число.

� �орана думата “суша” е използвана 13 пъти, а думата “море”
32 пъти. Ако съберем употребата на тези две думи ще получим
числото 45. !роцентът на повторенията на “суша”, който е 13,
от 45 е 28,88888889%. !роцентът на повторенията на думата
“море” – 32, от 45 е 71,11111111%. @ака получените проценти
са реалното процентно съотношение между водата и сушата на
нашата планета.113

�овек

�зрази свързани с човешкото

сътворение

!ръст
Fастица сперма

�ъсирек
�ъсче като надъвкано месо

�ости
!лът
Общо

65

65

17
12
6
3
15
12
65
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“�#
$�
” � О�А�А

�сяка буква от арабската азбука има числено значение, т.е. на вся-
ка буква съответства едно число. �лагодарение на това ние може да
правим разнообразни изчисления. �менно този начин на изчисляване
се нарича “&бджед”. 114

#юсюлманите се възползват от това числено значение и започват
да го прилагат в различни области. &дин от приложните методи е нау-
ката “�жифр”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

елиф бе джим дал хе вав зе ха тъ йе кеф лам мим нун

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50

!ореден 
номер

Арабски 
букви

�ългарска
транскрипция

Fислено
значение 

!ореден 
номер

Арабски 
букви

�ългарска
транскрипция

Fислено
значение

�оредните номера и численото значение на арабските букви

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

син айн фе сад каф ре шин те се хъ зел дад зъ аиън

60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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“�жифр” наричаме науката, която ни
дава информация за евентуални бъдещи събития. @ова

е един от методите, от които се ползват хората, заети в сфе-
рата на извършване на тълкувания върху численото значение на

символните знаци и букви. 'ай-съществената разлика между
“�жифр” и “&бджед” е, че “&бджед” е наука за нещо, което вече се е
случило, а “�жифр” за нещо, което евентуално ще се случи. 115

@ози метод на изчисление бил широко разпространен още преди
�оранът да бъде низпослан. �сички събития от арабската история би-
ли записвани, като на всяка буква била дадена числена стойност и по
този начин била зарегистрирана датата на всяко едно събитие. @ези
дати се получават, като съберем съответните числени стойности на
всяка от използваните букви.  

�огато разгледаме някои айяти от �орана чрез т.нар. метод “ебд-
жед”, ще забележим някои, съответстващи на значението на тези
айяти, дати. � когато видим, че споменатите в съответните айяти
събития са се случили на датите, които сме получили чрез изчисле-
нието “ебджед”, ще разберем, че в тези айяти се съдържа скрито зна-
мение за тези събития. (Аллах знае най-добре)

� �орана е посочено за стъпването на 9уната през 1969.

�аближи часът и се разцепи луната. (!ура амар, 1)

Арабската дума “шакка” освен “разделяне на две, разцепване” се
използва и със значенията на “набраздяване, разкопаване, обработва-
не на земя, разравяне на почва”. 
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�ие проливаме обилно водата. �осле разпукваме земята и

правим от нея да поникнат зърна и грозде, и зеленина, и

маслини, и палми, и гъсти градини, и плод, и трева. (!ура

Абаса, 25-31)

�акто се вижда от този айят, думата “шакка” не е използвана в
смисъл на “разделяне на две, разцепване”, а на “разпукване на земята
и поникване на разнообразни култури”. �огато оценим думата “шак-
ка” (използвана в 1ви айят от �ура �амар) чрез това й значение –
“разпукване на луната”, също така се разбира и стъпването през 1969
година на 9уната, при което са извършени разнообразни изследвания
върху повърхността на 9уната. (Аллах знае най-добре) �същност
има още едно знамение, свързано с това събитие. Fисленото значение
на някои думи, използвани в този айят от сура �амар, ни дават число-
то 1969. &дин доста важен момент при този метод на изчисляване е, че
съществува вероятност при изчисляването да се получат много голе-
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ми и безсмислени числа. �ъпреки вероят-
ността за получаване на смислено число да е твърде

малка, изключително забележително е получаването на една
толкова недвусмислена цифра.   

... �аближи часът и се разцепи луната...

!о мохамеданското леточисление: 1390

!о християнското леточисление: 1969

!рез 1969 година американските австронавти извършили изслед-
вания на повърхността на 9уната,  посредством разнообразни уреди
разкопали и разровили почвата, взели проби от нея и ги донесли на
"емята. 

1     +    30     +     60     +     1     +        70     +     400

6      +    1     +     50    +     300     +   100

1     +      30    +   100    +    40     +   200

О�HО: 1390 (!о християнското леточисление 1969)

	удесатa нa Kopaнa
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8�9�А�А 19 �

О�А�А

&дна друга страна на математическото чудо на �орана е зашифро-
ваното използване на цифрата 19 в айятите. @ова число, към което ни
се насочва вниманието в 30ти айят на сура #удассир, на някои места
в �орана е зашифровано. #ожем да изброим следните примери:

#атематическият дизайн на �асмалах:

!ървият айят в �орана е “� името на Аллах, �семилостивия, #и-
лосърдния”. 'а арабски се произнася като “Bism Allah Al-Rahman Al-
Raheem” и обикновенно е известен като �асмалах. 

�асмалахът е толкова специален и уникален, че представлява
базата, на която е изграден, основаващият се на числото 19
математически дизайн на �орана. @ова е въвеждащата фраза на
�орана и се състои от точно 19 арабски букви. @ези букви са изложе-
ни в долната таблица с приблизителните им български еквиваленти и
съответстващите им числени значения. 

#уква No. Арабски #ългарски �ислено значение 

1 Baa' � 2 
2 Siin � 60 
3 Miim M 40 
4 'Alif A 1 
5 Laam 9 30 
6 Laam 9 30 
7 Haa' K 5 
8 'Alif A 1 
9 Laam 9 30
10 Raa' % 200 
11 H!aa' K 8 
12 Miim # 40 
13 Nuun ' 50 
14 'Alif A 1 
15 Laam 9 30 
16 Raa' % 200 
17 H!aa' K 8
18 Yaa' Я 10 
19 Miim # 40 
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Fетирите думи и деветнадесетте букви
на �асмалах са свързани съобразно математическа

система, която е невъзможно да бъде съставена от човека.
@ази забележителна система е базирана на номерата и численото

значение на буквите, от които са съставени четирите думи на
�асмалах. 'ека преди да ви представим тази невероятна
математическа система да обобщим информацията, която трябва да
знаем за �асмалах, в следната таблица.  

�зползвайки данните от горе изложените две таблици ние по-
лучаваме следните, основани на числото 19, математически случаи:

1. �асмалах се състои от 19 арабски букви.

2. !оредният номер на всяка дума от �асмалах и записаният след
това брой на буквите в нея образуват 8-цифрено число, което е
кратно на 19: 1 3 2 4 3 6 4 6 = 19 x 19 x 36686

3. 'ека заменим броя на буквите на всяка една дума от случай (2) с
общото числово значение на тази дума. !о този начин става така,
че след поредният номер на всяка дума записваме неговото общо
числово значение и се получава едно 15-цифрено число, което е
кратно на 19:   1 102 2 66 3 329 4 289 = 19 x 5801401752331

4. 'ека заменим общото числово значение на всяка дума от случай
(3) с общото числово значение на всяка една буква на тази дума.
'апример, общото числово значение на първата дума – 102, да

Fетирите думи от �асмалах, българският им превод, броят на
арабските букви във всяка една дума и тяхното числово значение

No.

1

2

3

4

Арабски

Bism

Allah

Al-Rahman

Al-Raheem

�ългарски

� името

Аллах

�семилостивия

#илосърдния

Общо

�р.букви

3

4

6

6

19

Fислово значение

2, 60, 40

1, 30, 30, 5

1,30,200,8,40,50

1,30,200,8,10,40

Общо

102

66

329

289

786
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бъде заменено с 2, 60, и 40. !одобно, общото чис-
лово значение на втората дума – 66, да бъде заменено с 1,

30, 30, 5 и т.н. %езултатът е 37-циф-рено число, което е кратно
на 19:

1 2 60 40 2 1 30 30 5 3 1 30 200 8 40 50 4 1 30 200 8 10 40 = 19 x
66336954226595422109686863843162160 

5. 'ека вмъкнем поредният номер на всяка една буква от думата
преди числово й значение от случай (4). 'апример, числовото
значение на буквите от първата дума са 2, 60 и 40. �огато вмък-
нем поредните номера на буквите ние получаваме 1 2 2 60 3 40,
където поредните номера са записани с курсив, а числовото
значение с удебелен шрифт. !одобно, числовото значение на
буквите от втората дума са 1, 30, 30 и 5. �огато вмъкнем поредни-
те номера на буквите получаваме 1 1 2 30 3 30 4 5 и т.н. �огато
всички числа бъдат събрани на едно място се получава едно 56-
цифрено число, което е кратно на 19:

1 1 2 2 60 3 40 2 1 1 2 30 3 30 4 5 3 1 1 2 30 3 200 4 8 5 40 6 50

4 1 1 2 30 3 200 4 8 5 10 6 40 = 19 x 590843895848580686595 . . . 

6. 'ека заменим общото числово значение на всяка дума от случай
(3) със сбора на числовите значения на първата и последна буква
на думата. 'апример, общото числово значение на първата дума –
102, се заменя с 42. Oифрата 42 е сбор на 2 и 40, които са чис-
ловите значения на първата и последна буква на първата дума.
!одобно, общото числово значение на втората дума – 66, се заме-
ня с 6, което е сбора на 1 и 5. !овтаряйки този процес и за
четирите думи на �асмалах ние получаваме едно 11-цифрено чис-
ло, което е кратно на 19:

1 42 2 6 3 51 4 41 = 19 x 748755339 (2+40) (1+5) (1+50) (1+40) 

7. �земете под внимание числата използвани в случаите (2) и (3). �
(2) след поредния номер на всяка дума бе поставен броя на
буквите (3,4,6 и 6) на думата. � (3) заменяме броя на буквите на
всяка една дума с числовото й значение (102, 66, 329 и 289). �ега,
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за този случай след поредния номер на всяка
дума ще запишем сбора на броя на буквите и числовото

значение на думата. &то така числото, което ще използваме за
първата дума ще бъде 105 (3+102). "а втората – 70 (4+66), за
третата – 335 (6+329) и за четвъртата – 295 (6+289). !о този
начин след поредния номер на всяка дума от �асмалах ще пос-
тавим цифрите 105, 70, 335 и 295, в резултат на което пък ще по-
лучим 15-цифрено число, което също е кратно на 19:

1 105 2 70 3 335 4 295 = 19 x 5817212281805 (3+102) (4+66)
(6+329) (6+289) 

8. �земете под внимание случай (2), където след поредния номер на
всяка дума от �асмалах бе поставен броя на буквите на думата.  �
този случай, след поредния номер на всяка дума ще запишем арит-
метична прогресия на общия брой на буквите. 'апример, броя на
буквите на четирите думи от �асмалах са съответно 3, 4, 6 и 6.
�ледователно аритметичната прогресия на буквите за първата
дума ще бъде 3. "а втората дума ще бъде 7 (3+4), за третата: 13
(3+4+6) и за последната: 19 (3+4+6+6). �лед това записваме
поредните номера на думите последвани от аритметичната
прогресия на буквите отговарящи на съответната дума. %езул-
татът е 10-цифрено число, което също е кратно на 19:

1    3 2    7 3    13 4    19 = 19 x 69858601 
(3+4) (3+4+6) (3+4+6+6) 

9. @ози случай е много подобен на случай (8). @ук обаче вместо да из-
ползваме аритметичната прогресия на буквите на всяка дума, ние
ще използваме аритметичната прогресия на числовото значение на
буквите отговарящи на всяка една дума. 'апример, числовото
значе-  ние на буквите на четирите думи от �исмалах са съответ-
но 102, 66, 329 и 289. @огава аритметичната прогресия на чис-
ловото значение на буквите ще бъде 102 за първата дума, 168
(102+66) за втората, 497 (102+66+329) за третата и 786
(102+66+329+289) за четвъртата дума. 
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�ледователно ние записваме поредните
номера на думите последвани от аритметичната

прогресия на числовото значение на буквите отговарящи на
съответната дума. %езултатът е 16-цифрено число, което се дели

на 19:

1 102 2 168 3 497 4 786 = 19 x 58011412367094 

(102+66) (102+66+329) (102+66+329+289) 

10. �лед числовото значение на всяка буква записваме поредният й
номер (от 1 до 19) в �асмалах и получаваме 62-цифрено число,
което се дели на 19. !оредните номера са изписани с удебелен
шрифт.

2 1 60 2 40 3 1 4 30 5 30 6 5 7 1 8 30 9 200 10 8 11 40 12 50 13

1 14 30 15 200 16 8 17 10 18 40 19 = 19 x 113696858647647 . . . 

� този случай всяка една от четирите думи на �асмалах е
подчертана, за да покаже числата представляващи тези думи. @ази
информация ще ви е от полза, за да може да разберете следващия
случай. 

11. �мъкнете поредния номер на всяка дума (1, 2, 3, и 4) в края на
подчертаните числа от  случай (10), като запазите числата
непроменени. %езултатът е 66-цифрено число, което е кратно на
19. !оредните номера на думите са записани с курсив:

2 1 60 2 40 3 1 1 4 30 5 30 6 5 7 2 1 8 30 9 200 10 8 11 40 12 50 13
3 1 14 30 15 200 16 8 17 10 18 40 19 4 = 19 x 1136968584963...

12. �земете под внимание числата от случай (11) и заменете поредни-
те номера на думите (1, 2, 3, и 4) с техните числови значения (102,
66, 329, и 289), докато запазвате всички останали числа непроме-
нени. �ато резултат получаваме едно 73-цифрено число, което е
кратно на 19:

2 1 60 2 40 3 102 1 4 30 5 30 6 5 7 66 1 8 30 9 200 10 8 11 40 12 50 13
329 1 14 30 15 200 16 8 17 10 18 40 19 289 = 19 x 113696858432 . . .
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13. 'ека този път променим мястото на
числовите значения на думите (102, 66, 329, и 289) от

случай (12) и да ги сложим преди думите, а не както по-рано
след тях. %езултатът е 73-цифрено число, което също е кратно
на 19: 

102 2 1 60 2 40 3 66 1 4 30 5 30 6 5 7 329 1 8 30 9 200 10 8 11 40 12
50 13 289 1 14 30 15 200 16 8 17 10 18 40 19 = 19 x 5379790738 . . . 

14. "а всяка дума от �асмалах напишете следното: а) броя на буквите
в думата; б) общото числово значение на думата; в) числовото
значение на всяка една буква в думата. 'апример, вземете първата
дума от �асмалах. @я има 3 букви. Общото числово значение на
тези букви е 102. �ндивидуалните числови значения на всяка една
буква са съответно 2, 60, и 40. �ледователно за първата дума ще
запишем 3, 102, 2, 60 и 40. Fислото, което получаваме е 48-
цифрено и е кратно на 19. 

3 102 2 60 40 4 66 1 30 30 5 6 329 1 30 200 8 40 50 6 289 1 30

200 8 10 40 = 19 x 16327686340... 

15. � случай (14) общото числово значение на думите е изписано с
удебелен шрифт. �ега обърнете внимание на тези удебелени
цифри и нека първата мине най-отзад, а втората заеме мястото на
първата. %езултатът е 48-степенно число, което е кратно на 19:  

3  2 60 40 102 4  1 30 30 5 66 6  1 30 200 8 40 50 329 6  1 30 200

8 10 40 289 = 19 x 17160005390...

16. 'ека изобразим всяка една от четирите думи на �асмалах чрез
поредните номера на буквите, от които се състоят. 'апример,
първата дума се изобразява чрез 123, тъй като тя се състои от
първите три букви на �асмалах. �тората дума се изобразява чрез
4567, тъй като се състои от буквите 4, 5, 6, и 7. !одобно, третата
дума се изобразява чрез 8910111213, а четвъртата чрез
141516171819, тъй като те съдържат буквите съответно 8-13 и
14-19. Ако съберем тези четири числа, изобразяващи думите в
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�орана, резултатът става 12-цифрено чис-
ло, което е кратно на 19:  

123 + 4567 + 8910111213 + 141516171819= 150426287722
= 19 x 7917173038 

17. �земете под внимание числата, които изобразяват всяка дума от
�асмалах, от случай (16). �место да съберем тези числа ние
записваме всяко едно от тях последвани от поредния номер на
думата. 'апример, след първото число – 123, което изобразява
първата дума, пишем 1. �лед второто число – 4567, което
изобразява втората дума, пишем 2, и т.н. �ега резултатът е 33-
цифрено число, което също е кратно на 19:

1 2 3 1 4 5 6 7 2 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 4 = 19 x
64813512047900 . . . 

18. @ози случай се базира единствено на три числа. 'ие знаем, че
�асмалах се състои от 4 думи и 19 букви с общо числово значе-
ние 786. 'ека сега съберем тези числа на едно място. %езултатът
е 6-цифрено число, което е кратно на 19:

4 19 786 = 19 x 22094 

19. �асмалах е първият айят от �орана. @ой се състои от 19 арабски
букви. @ези 19 букви съставят четирите думи като броя на буквите
във всяка една дума са съответно 3, 4, 6 и 6. Основавайки се на
тази информация нека да напишем 1 – номера на айята, след него
19 – броя на буквите и след тях 3, 4, 6 и 6 – броя на буквите във
всяка една дума от �асмалах. �ато резултат получаваме едно 7-
цифрено число:  

1 19 3466 = 19 x 19 x 19 x 174  

�акто виждаме това число се дели на 19 не веднъж, не два пъти, а
три пъти. �ъзможно ли е една толкова сложна, заплетена и
внушителна математична система да бъде случайна? 

�зключително невероятно е четирите думи и 19те букви на
�асмалах да имат за резултат толкова много цифрови
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комбинации, основаващи се на числото 19.
@ези комбинации не изглеждат като случайни. @е са

твърде съвместими. 'ека например да погледнем към
числата в случаите от (2) до (9). �акто сте забелязали числата
в тези случаи имат един и същи формат:

1 ? 2 ? 3 ? 4 ? = n 

Fислата от 1 до 4 изобразяват четирите думи от �асмалах. �ъпро-
сителните знаци изобразяват произволно цяло число, а резултатът
“n” е число кратно на 19. �ъществуват само две възможни обяс-
нения за това числата в случайте от (2) до (9) да бъдат в такъв
формат. &дното е, че всичко това е случайно. � края на краищата
чудотворните неща се случват само понякога и не могат да бъдат
обяснени лесно, ако въобще могат да бъдат обяснени. А другото
обяснение е, че �асмалах е бил съзнателно структуриран по такъв
начин, че да има за резултат една такава забележителна
математическа система. �огато изчислим чрез теорията на
вероятностите кое от двете обяснения има по-голям смисъл ще
видим, че вероятността цифровите комбинации от случаите (2),
(3) и (4) да станат случайно е почти 1 на 7 катрилиона. �ледова-
телно би било твърде нелогично дори да предположим, че
математическата структура на �асмалах не е нищо повече от една
проста случайност. Ако изключим възможността от наличието на
случайност, тогава трябва да приемем другото обяснение. � други
думи ние трябва да приемем, че �асмалах е бил структуриран
съзнателно по такъв начин, че да дава като резултат една такава
забележителна математическа система. �ихме ли могли да из-
ключим вероятността една такава сложна система да биде проек-
тирана от някои друг освен Аллах?

"ипсващият #исмалах:

�асмалах заема важно място в �орана. @ой е встъпителна фраза
на всяка една от 114те сури в �орана, с изключение на 9та сура.
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9ипсата на �асмалах в тази сура
узадачавала хората, които изучавали �орана, поколе-

ния наред и за обяснението на този феномен биват изложе-
ни доста теории. @ака както се оказва, това също е част от една
математическа структура, която е комплицирано вградена в
�орана. @ъй като �оранът се състои от 114 (19x6) сури, то поради
липсващият �асмалах от 9та сура ще имаме общо 113 �асмалаха,
което е число неделимо на 19. Ако започнем да броим от 9та сура
обаче ще видим, че липсващият �асмалах е компенсиран точно
след 19 сури – в сура 27. @ази сура съдържа два �асмалаха,
единият в началото, а другият в 30ти айят. !о този начин, чрез
допълнителния �асмалах в 27ма сура общият им брой в �орана
бива възстановен на 114 (19x6). �лед 19 сури откриваме не само
липсващият �асмалах, но и това, че сбора на номерата на сурата и
айята, в които се появява допълнителния �асмалах, е 57 (27+30),
или 19 x 3. 

@ова е нещо доста забележително и ни показва как целият �оран
е като пъзел, чиито елементи си съответстват в една базирана на
числото 19 математическа система. �ръзката между липсващият
и допълнителният �асмалах ни кара да помислим по-задълбочено
върху математическия дизайн на �орана. Ако съберем номерата
на сурите започващи от сура 9 (с липсващия �асмалах) до сура 27
(с допълнителния �асмалах) ще получим 342.
(9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+2
6+27= 342). 

@ози сбор е кратен на 19. "абележителното тук обаче е, че ако
преброим броя на арабските думи от първия �асмалах на 27ма
сура до вторият, който се намира в 30ти айят на същата сура ще
видим, че сбора е абсолютно същия като този между двете сури, а
именно 342, или 19 x 18.

Общият брой на номерата на сурите от �ура @ауба (9) до �ура
'емл (27) е 342
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�оранът се състои от 114 (19x6) сури.

!ървата низпослана сура (96 сура) е 19та отзад напред. 

!ървите низпослани айяти са първите 5 айята на 96 сура от
�орана и общият брой на думите, от които са съставени, е
19. 

1. дума

6. дума

5. дума 4. дума 3. дума 2. дума

7. дума8. дума9. дума

11. дума12. дума 10. дума

13. дума14. дума15. дума

17. дума18. дума19. дума 16. дума
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�акто се вижда, първите 5 айята са
съставени от общо 19 думи. �мъкнатата между тях

буква " " не е дума. �уквите" "също не са включени
в изброяването. 

!ървата низпослана сура (�ура Алак) се състои от 19
айята, които от своя страна са съставени от 285 (19x15) думи.

!оследната низпослана сура – 'аср, е съставена от общо 19
думи.

1. дума

6. дума

5. дума 4. дума 3. дума 2. дума

7. дума8. дума9. дума

11. дума12. дума

10. дума

13. дума14. дума15. дума

17. дума18. дума19. дума

16. дума
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'ещо повече, първият айят от тази сура,
в който се споменава за подкрепата на Аллах, се

състои от 19 букви.

� �орана 113 сури започват с басмалах. &динствената сура
в началото, на която няма басмалах, е сура номер 9 - сура

@ауба. � �орана единствено в сура 'амл има два басмалах. &диният
от тях е в началото на сурата, а другият в 30ти айят. �огато започнем

1. буква

2. буква

3. буква

4. буква

5. буква

6. буква

7. буква

8. буква

9. буква

10.

буква

11.

буква

12.

буква

13.

буква

14.

буква

15.

буква

16.

буква

17.

буква

18.

буква

19.

буква
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да броим от сура @ауба, която няма
басмалах, нататък ще видим, че сура 'амл се намира

на 19 място.

�ура номер 27 – 'амл, която идва след 19 сури, има басмалах
както в началото, така и в 30 айят. &то така в 27ма сура се намират

�О��� �А �У�А
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

	�� �А �У�А
�атиха
�акара

Ал-�мран
�иса

�аида
Анам
Араф

Анфал
�ауба
Юнус
�уд

Юсуф
�аад

�брахим
�иджр
�ахл
�сра
�ахф

�ариам
�а �а
Анбиа
�адж

�уаминун
�ур

�уркан
�уара
�амл
�асас

Анкабут
�ум

�укман
�аджда
Ахзаб
�аба

�атир
�а �ин

�аффат
�ад

Общия
брой на
сурите
между

тях е 19.

�динствената
сура в началото, 
на която няма
басмалах, е сура
�ауба.

! сура �амл
освен в
началото
басмалах
има и в 30
айят.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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два басмалах. Айят номер 30 от 27ма сура е
този, който допълва басмалах до 114. 'ещо повече,

когато съберем номера на айята и сурата, т.е. 30 и 27
получаваме числото 57 (19x3). 

Общия брой на айятите от сура @ауба (9) до сура 'амл (27) е 342
(=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+23+25+26+
27). @ова от своя страна е 18 умножено по 19.

� 19ти и в кратните на 19 айяти думата “Аллах” е използва-
на общо 133 (19x7) пъти.

Fисленото значение на думата “вахид” (буква “и” имаме са-
мо когато четем, но тя не се пише), която означава “един”,

е 19. � �орана тази дума е използвана заедно с думи като “една и съща
храна”, “една врата” и др. 'о в смисъл на “&дин Аллах” е използвана
точно 19 пъти. 

Арабските букви са
изписани без

ударенията им

Общата стойност 
на числовото

�уквите в думата
”вахид”

�

А

K

�

Fисловото 
значение на

буквите

6

1

8

4

19
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�зразът “!лужете само на Аллах”,
чието арабско значение е “�ахдаху”, е изпол-
зван само в айятите 7:70, 39:45, 40:12, 40:84 и
60:4. �огато съберем тези числа, без повтарящите се,
получаваме числото 361 (19 x 19). 

�роят на айятите от първите начални букви (Алиф, 9ам, #им;
сура �акара, айят 1) до последните начални букви ('ун; сура
�алам, айят 1) е 5 263 (19x277).

�умата “Аллах” в �орана е използвана общо 2698 (19x142)
пъти.

�умата “#илосърден” е използвана общо 114 (19x6) пъти в
�орана.

� �орана са споменати 30 различни числа.

�огато съберем всички тези числа (без да се взимат под внимание
повторенията), се получава числото 162 146. А това е 8534 пъти чис-
лото 19: 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80+9
9+100+200+300+1.000+2.000+3.000+5.000+50.000+100.000=162.146

(19 x 8.534)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

20

30

40

50

60

70

80

99

100

200

300

1.000

2.000

3.000

5.000

50.000

100.000
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�ато допълнение към тези 30
различни числа в �орана се споменава и

за 8 дробни числа. @ова са 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3.
&то така �орана съдържа 38 (19x2) различни числа. 

�ато започнем от началото на �орана, първата сура, която се
състои от 19 айята, е �ура �нфитар. �руга характерна черта на
тази сура е, че последната дума е “Аллах”. � същото време то-
ва е 19та употреба отзад напред на думата Аллах в �орана.

� 50та сура, която започва с буквата “�аф”, има 57 (19x3)
букви “каф”. � 42ра сура, която също започва с буквата “каф”,
отново има 57 (19x3) букви “каф”. 50та сура съдържа общо 45
айята. Ако съберем номера на сурата и броя на айятите, като
резултат ще получим 95 (19x5). � 42ра сура има общо 53 айя-
та. Ако съберем 42 и 53, отново резултатът ще бъде 95 (19x5). 

Fисленото значение на използваното определение за �ора-
на – “славен”,  в първия айят на �ура �аф е 57 (19x3). �ак-

то споменахме по-горе, общият брой на използваните в сурата букви
“каф” също е 57.  

�огато съберем номерата на айятите, в които е спомената
буквата “каф”, ще получим числото 798, което е 42 пъти

числото 19. От друга страна, 42 е и номерът на една от другите сури,
които започват с буквата “каф”.

�амо в началото на 68ма сура е разположена буквата “'ун”.
Общият брой на буквите “нун” в тази сура е 133 (19x7). 

�огато съберем броя на айятите на сурите, чиито номера са
степен на числото 19:

50. �ура
42. �ура

57 (19 x 3) букви каф
57 (19 x 3) букви каф

50. �ура
42. �ура

45 айята
53 айята

50+45=95 (19 x 5)
42+53=95 (19 x 5)
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�уквите “Sа” и “�ин” се намират в началото на �ура Sа
�ин. �окато буквата “�ин” е използвана 48 пъти, буквата

“Sа” 237 пъти. @ези две букви са използвани общо 285 (19x15) пъти. 

&динствено 7ма сура започва с буквите “Алиф, 9ам, #им,
�ад”. � тази сура буквата “Алиф” е използвана 2.529 пъти,

“9ам” 1.530 пъти, ”#им” 1.164 пъти и “�ад” 97 пъти. &то така чети-
рите букви са използвани общо 2.529 + 1.530 + 1.164 + 97 = 5.320 (19
x 280) пъти.

“Алиф”, “9ам” и “#им” са най-използваните букви в араб-
ския език. @ези букви са използвани едновременно в начало-

то на шест сури – 2, 3, 29, 30, 31 и 32. �роят на употреба на трите
букви във всяка една от тези шест сури е кратно на числото 19 [9.899
(19 x 521), 5.662 (19x298), 1.672 (19 x 88), 1.254 (19 x 66), 817 (19 x
43)]. � шестте сури тези три букви са използвани общо 19.874 (19 x
1.046) пъти. 

19 x 1

19 x 2

19 x 3

19 x 4

19 x 5

19 x 6

О�HО

'омер на сура

19. сура

38. сура

57. сура

76. сура

95. сура

114. сура

�рой айяти

99

89

30

32

9

7

266 (19 x 14)
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�ато начални букви “Алиф, 9ам, %а” са из-
ползвани в сурите 10, 11, 12, 14 и 15. � тези су-

ри употребата на трите букви е общо 2.489 (19 x 131), 2.489
(19x131), 2.375 (19 x 125), 1.197 (19 x 63) и 912 (19 x 48) 

'ачалните букви Алиф, 9ам, #им, %а са използвани общо
1 482 (19x78) пъти. �уквата Алиф е използвана 605 пъти,

буквата 9ам 480 пъти, #им – 260 пъти и буквата %а 137.

'ачалните букви �аф, Kа, Sа, Айн, �ад са използвани в
една сура – 19та сура. � тази сура буквата �аф е

спомената 137 пъти, буквата Kа 175, Sа – 343 пъти, Айн – 117 пъти
и буквата �ад 26 пъти. Общо петте букви биват използвани
137+175+343+117+26=798 (19x42) пъти.

�ругите констатации в тази насока са следните. � целия �оран:

думата “пратеник” е използвана 513 (19x27) пъти,

думата “покорете се” е използвана 19 пъти,

думата “>оспод” е използвана 152 (8x19) пъти,

думите “раб”, ”човек, който служи” и “служба” са из-
ползвани общо 152 (8x19) пъти.

	удесатa нa Kopaнa
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1

1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

5 1 0 10 5 1

1

9игура 1: първите 19 цифри

�борът на първите 
19 цифри от 

триъгълника на 
!аскал е 38
(2x19). 

�риъгълникът на �аскал е

аритметичен триъгълник,

който се използва в 

алгебрата и при 

вероятностните

изчисления.

�удотворното число 19

Fислото 19 представлява сбора на първите степени на числа-
та 9 и 10. �еветнадесет е и разликата между вторите степени

на числата 9 и 10. 

�лънцето, 9уната и "емята се нареждат в една линия на все-
ки 19 години. 116

�ометата Kалей преминава през слънчевата система на все-
ки 76 (19 x 4) години. 117

� тялото на човека има 209 (19 x 11) кости. 118 �остите на
ръката са точно 19 на брой. 119

�ястото на числото 19 в триъгълника на �аскал

101

102

10 + 9

100 - 81

19

19
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1

1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

5 10 10 5 1

1

"аключение:

�борът на първите 19 цифри е кратно на 19.

�борът на първите 19 числа е кратно на 19.

�роят на единиците, разположени в първите клетки, е 19. 

1

1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

5 10 10 5 1

1

9игура 2: първите 19 числа

9игура3: единиците разположени в първите клетки

�борът на
първите 19

числа от триъгъл-
ника на !аскал
е 57 (3x19).

'ачело на съдър-
жащите се в

триъгълника на !ас-
кал числа има точ-
но 19  единици. 
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9игура 1 : сумата на числата кратни на 3

1

1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

5 10 10 5 1

1

�ръзката на триъгълника на �аскал

с шифъра 19, според последователността на

низпославане на айятите от орана

!ървата низпослана сура – 96та сура, е 19тата отзад напред.
@я се състои от 19 айята и в сурата има точно 285 (19 x 15)

букви. От своя страна в първите пет низпослани айята има 76 (19x4)
думи. 

!ървите низпослани айяти от втората низпослана сура –
68ма сура, са съставени от 38 (19 x 2) думи. 

� третата поред ниспослана сура има 57 (19 x 3) думи. 

�огато разгледаме
самия триъгълник на

!аскал, ще видим, че сумата
на числата, които се 
делят на 3, е 96. 96 е и
номерът на първата
низпослана 
сура.
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2 1

3 3 1

4 6 4 1

6 15 20 15 6 1

7 21 35 35 21 7 1

5 10 10 5 1

1

1

1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

5 10 10 5 1

1

�умата на
числата,

които се делят на 2, от
триъгълника на !аскал,
е 68. @ова е и но-
мерът на втората
поред низпос-
лана сура.

�умата на едно-
цифрените чис-

ла от триъгълника на
!аскал е 73. @ова е и
номерът на третата
низпослана сура.

9игура 2: сумата на числата кратни на 2

9игура 3: сумата на едноцифрените числа

1

1

1

1

1

1

1

1
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�отук разгледахме чудотворните особености на �орана от научна и
историческа гледна точка. �аред с всичко това от литературна гледна точ-
ка �оранът също така притежава пораждащ възхищение, уникален стил. 

�ърво трябва да отбележим, че съдържанието на �орана е адресира-
но към всякакъв вид човешки групи от всеки един век. �оранът, независи-
мо от нивото на познание и култура на четящия, притежава разбираем за
всеки един човек език. � един айят Аллах повелява следното за �орана:

� сторихме �орана лесен за поучение... (	ура �амар, 22)

�ъпреки че стилът на �орана е толкова лесно разбираем, то не е
възможно да бъде имитиран от нито една гледна точка. �якои от айяти-
те, в които Аллах подчертава уникалността на �орана, са следните:

А ако се съмнявате в това, което сме низпослали (�орана) на

�ашия раб, донесете една сура, подобна на неговите, и призо-

вете вашите свидетели - освен Аллах - ако говорите истината!

(	ура *акара, 23) 

�ли казват [за �ухаммад]: “
ой го е измислил.” �ажи: “0о-

несете една сура подобна на неговите и призовете когото мо-

жете освен Аллах, ако говорите истината!” (	ура Юнус, 38)

"дна от причините �оранът да бъде дефиниран с думата чудо, произ-
лиза от това, че както се подчертава и в горните айяти, чрез човешко
усилие не може да бъде написан подобен на него. "то така, колкото е по-
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голяма тази невъзможност, толкова по-го-
лямо е и чудото. �оради тази причина невъзможност-

та в продължение на векове �оранът да бъде имитиран до-
ри от един човек от милиардите хора е и едно от доказателствата

за чудотворната му страна.

$.$.Арбътнот в своята книга, озаглавена “�труктурата на �иб-
лията и �орана” (“The Construction of the Bible and the Koran”), пра-
ви следния коментар относно �орана:

�огато бъде оценен от литературна гледна точка, �оранът, който е

написан наполовина поетично, наполовина като прав текст, е пример

за най-чист арабски език. �ъпреки че езиковедите в определени слу-

чаи използват закономерности, които да съответстват на дадени шаб-

лони и изрази, използвани в �орана, и правят многобройни опити да

създадат подобна на �орана творба, известно е, че до днес никой още

не е успял да постигне това. 120

�оранът както от гледна точка на значението на използваните в
него думи, така и от гледна точка на мъдростта и въздействието на
стила, е изключително необикновен. �о тъй като �оранът е свещена
книга, която съобщава 'ожиите заповеди и забрани, то тези, които не
искат да повярват, излагайки разнообразни оправдания, се обръщат
към неверието. � отговор на определенията, които неверниците пра-
вят по отношение на �орана, в долния айят Аллах повелява следното: 

[�ухаммад] нито го научихме на поезия, нито му подобава.


ова [на което го научихме] е само напомняне и ясен �о-

ран, за да предупреди онзи, който е жив, и да се сбъдне

	ловото спрямо неверниците. (	ура 5а 	ин, 69-70)

<ревъзходството на �орана в римуването

"дин от другите елементи, който поражда невъзможността от ими-
тиране на �орана, произлиза от литературната му структура. �ъпреки
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че �оранът е низпослан на арабски език,
той няма никаква прилика с нито един от шаблоните,

използвани в арабската литература.  

(имуването в �орана се нарича “сежди” и езиковедите приемат
употребата на това римуване като чудо. )а да докаже, че от лингвис-
тична гледна точка �оранът е едно чудо, известният английски учен
проф. Адел *.А.Аббас подготвя книга озаглавена “�аучни чудеса”

(“Science Miracles”) и в нея разглежда
подробно използваните в �орана думи
чрез подреждане на римуването в черте-
жи и схеми. � тази книга той установя-
ва доста забележителни неща по отно-
шение на римуването в �орана. 

�акто е известно, 29 сури от �орана
започват с една или повече от една сим-
волни букви. +ези букви, които са из-
вестни като "муката букви”, също така
се наричат и начални букви. � арабския
език от 29 букви 14 образуват начални-
те букви: Айн, /ин, �аф, �ун, (а, 3а,
+а, 5а, Алиф, 6ам, *им, 5е, 3е, /ад.

�огато погледнем към употребата на
буквата “�ун” в сура �алам, ще видим,
че в 88.8% от айятите има рима с буква-

та “�ун”. 84.6% от айятите в сура <уара, 90.32% от сура �амл и
92.05% от сура �асас са римувани с буквата “�ун”.

Ако вземем под внимание целия �оран, то ще видим, че 50.08% от
него е римуван с буквата “�ун”. / други думи, повече от половината
от айятите в �орана завършват на буквата “�ун”.  �е е възможно по-
вече от половината от текста на литературна творба от същата
дължина да бъде римуван с един и същи звук. +ова е валидно не само
за арабския, но и за всички останали езици. 

�нигата “�аучни чудеса” 
(“Science Miracles”) на проф. 
Адел �.А.Аббас
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�огато бъде направено едно цялостно проучване на �орана от
гледна точка на римуването, то ще бъде забелязано, че приблизител-
но 80% от римите са съставени от три звука (н, м, а), които произли-
зат от буквите Алиф, *им, 3а и �ун.121 Освен буквата “�ун” 30% от
айятите образуват рими с “*им”, ”Алиф” или ”3а”.

�омер на айят

2
3
7

10
11
12
13
14
15
19
20
26
27
28
29
30
31
32
36
38
40
41
42
43
44
45
46
50
68

�ме на сура

�акара
Ал-�мран

Араф
Юнус
�уд

Юсусф
�аад

�брахим
�иджр
�ариам

�а �а
�уара
�амл
�асас

Анкабут
�ум

�укман
�аджда
�а �ин

�ад
�афир

�уссилат
�ура

!ухруф
"ухан

"жасиа
Ахкаф
�аф

�алам

�рой повторения на
буква "�ун"

193
121
193
98
56
93
5
6

81
5
0

192
84
81
59
54
7

27
71
18
32
30
6

78
44
30
26
0

42

(азпределение на айятите, които започват с
“муката букви” и завършват на буквата “�ун”.

� таблицата е посочено разпределението на завършващите на буквата "�ун"
айяти, които са от сурите започващи със символичните (муката) букви.
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� долните сури са показани само няколко примера от множество-
то рими, които са образувани с тези букви.

Bетирите звука, които най-често се използват при
римуването.

� таблицата е изложено пропорционалното разпределение на 4 букви, които
формират 79.92% от системата за римуване на �орана.

�омер на
айят

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

&ура �уаминун

�ад ефлеха елму’минун 

$ллезийне хум фи салатихим хашиун

(е еллезийне хум ан еллапви мупридун

(е еллезийне хум лиззекати фаилун

(е еллезийне хум лифуриджихим хафизун

... ев ма мелекет ейманухум фе иннехум гайру мелумийн

... фе улайке хум еладун

(е еллезийне хум лиеманетихим ве ахдихим раун

(е еллезийне хум ала салатихим юхафизун

Улайке хум елварисун

... хум фиха халидун

(е лекад халакна елинсане мин сулалетин мин тийн

�юмме джеалнаху нутфетен фи карарин мeкийн

... фе тебареке аллаху ехсену елхаликийн

�юмме иннекум беаде залике лемейитун

�юмме иннекум йевме елкъйамети тубасун

... ве ма кунна ан елхалки гафилийн

�уква

'вуци

�рой айяти

*роцент
(%) 

a

949

15.22

a

246

3.94

м

666

10.68

н

3123

50.08

Общо

4984

79.92
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�омер на
айят

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

&ура Анам

... �юмме еллезийне кеферу бираббихим йеадилун

... сюмме ентум темтерун

... ве йеалему ма тексибун

... илла кану анха муаридийн

... фе севфе йе’тийхим енбау макану бихи йестехзиун

... ве енше’на мин беадихим карнен ахерийн

... ин хаза илла сихрун мубийн

... сюмме лейнзарун

... ве лелебесна алейхим ма йелбисун

... ма кану билхи йестехзиун

�омер на
айят

1

2

3

4

5

6

&ура �ахл

... ве теала амма юшрикун

... еннеху ла илахе илла ена феттакун

... теала амма юшрикун

... фе иза хуве хасиймун мубийн

... ве менафиу ве минха те’кулун

(е лекум фиха джемалун хъйне турийхун ве хийне тесрехун

�омер на
айят

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

&ура /ум

... ве лакинне ексере еннаси ла йеалемун

... ве хум ан елахиретихум гафилун

... ве инне кесийрен мин еннаси биликаи раббихим лекафирийн

... ве лакин кану енфесехум йезлимун

... ен кеззебу биайатиллахи ве кану биха йестехзиун

... сюмме илейхи турджеун

... юблису елмуджримун

... ве кану башюрекаихим кафирийн

(е йевме текуму ессаату йевмеизин йетеферрекун

... фе хум фи ревдатин йухберун
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�омер на
айят

26

27

28

29

30

31

32

33

34

&ура Юнус

... улаике ашабу елдженнети хум фиха халидун

... улайке ашабу еннари хум фиха халидун

... ве кале шюрекаухум ма кунтум ийана теабудун

... ин кунна ан ибадетикум легафилийн

... ве далле анхум ма кану йефтерун

... фе кул е фе ла теттекун

... фе енна тусрафун

... еннехум ла ю’минун

... фе енна ту’фекун

�омер на
айят

6

7

8

9

10

11

12

13

14

&ура Анкабут

... инне аллахе леганиюм ан елалемийн

... ве лейеджзийеннехум ехсене еллези кану йеамелун

... феунеббиукум бима кунтум теамелун

... ленудхиленнехум фи ессалихийн

... ев лейсе аллаху биеалеме бима фи ессудури елалемийн

... ве йеалеменне елмюнафикийн

... иннехум леказибийн

... ве лейуселунне йевме елкъщамети амма кану йефтерун

... феехезе хум еттуфану ве хум залимун

�омер на

айят

12

13

14

15

16

17

18

19

&ура �амл

... иннехум кану кавмен фасикийн

... хаза сихрун мубийн

... фе унзур кейфе кане акибету елмуфсидийн

... мин ибадихи елму’минийн

... инне хаза лехуве елфадлу елмубийн

... фе хум юзеун

... сулейману ве джунудуху ве хум ла йешурун

... ве едхилни бирахметике фи ибадике ессалихийн
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�омер на

айят

23

24

25

26

27

&ура �иса

... инне аллахе кане гафурен рехиймен

... инне аллахе кане алиймен хакиймен

... ве аллаху гафурун рахиймун

... ве аллаху алиймун хакиймун

... ен темийлу мейлен азиймен

�омер на

айят

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

&ура �аида

... фе инейхруджу минха фе инна дахилун

... фе тевекеллу ин кунтум му’минийн

... инна хахуна каидун

... фе уфрук бейнена ве бейне елкавми елфасикийн

... фе ла тe'сe ала елкавми елфасикийн

... кале иннема йетекаббелу аллаху мин елмуттакийн

... инни ехафу аллахе раббе елалемийн

... ве залике джезау еззалимийн

... фе каталеху фе есбаха мин елхасирийн

... фе есбаха мин елнадимийн

�омер на

айят

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

&ура Араф

... ве зикра лилму'минийн

... калийлен ма тезеккерун

... фе джеаха бe'суна бейатен ев  хум каилун

... из джеалехум бe'суна илла ен калу инна кунна залимийн

... ве ленеселенне елмурселийн

... ве ма кунна гаибийн

... фе улайке хум елмуфлихун

... бима кану биайатина йезлимун

... калийнен ма тешкурун

... лем йекун мин ессаджидийн
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�омер на

айят

62

63

64

65

66

67

68

69

&ура �акара

... ве ла хавфун алейхим ве ла хум йехзанун

... вe узкуру ма фихи леаллекум теттакун

... лекунтум мин елхасирийн

... фе кулна лехум куну киредетен хасийн

... ве мев'изетен лилмуттакийн

... еузу биллахи ен екуне мин елджахилийн

... фе амелу ма ту'мерун

... бакаратун сафрау факиун левнуха тесурру енназирийн

�омер на

айят

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

&ура Ал-�мран

... ве еттаку аллахе леаллекум туфлихун

(е еттаку еннаре еллети уиддет лилкафирийн

... леаллекум турхемун

... уиддет лилмуттакийн

... ве аллаху юхиббу елмухсинийн

... ве лем юсирру ала ма феалу ве хум йeaлeмун

... вe ниаме еджру еламилийн

... фензуру кейфе кане акибету елмукеззибийн

... ве мев'изетун лилмуттакийн

... ве ентум eлeaлeвне ин кунтум му'минийн

... ве аллаху ла юхиббу еззалимийн

�омер на

айят

7

8

9

10

11

12

13

14

&ура <ауба

... инне аллахе юхиббу елмуттакийн

... ве ексерехум фасикун

... иннехум сае ма кану йеамелун

... ве улайке хум елмуатедун

... ве нуфассилу елауати ликавмин йеалемун

... леаллехум йентехун

... ехакку ен техшевху ин кунтум му'минийн

... ве йешфи судуре кавмин му'минийн
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�омер на

айят

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

&ура =иджр

... вe ма йесте'хирун

... ин кунте мин ессадикийн

... вe мa кану изен мунзарийн

... ве инна леху лехафизун

(е лекад ерселна мин каблике фи шияй елеввелийн

... кану бихи йестехзиун

�езалике неслукуху фи кулуби елмуджримийн

... кад халет съннетъ еввелийн

... фихи йeaруджун

... нахну кавмун мeсхурун

�омер на

айят

47

48

49

50

51

52

53

54

55

&ура �ур

... вe ма улайке билму'минийн

... ферийкун минхум муаридун

(е ин йекун елхакку йe'ту илейхи музинийн

...бел улайке хум еззалимийн

... ве улайке хум елмуфлихун

... ве улайке хум елфайзун

... инне аллахе хабийрун бима теамелун

... ве ма ала ресъли илла елбелагу елмубийн

... фe улайке хум елфасикун

�омер на

айят

5

6

7

8

9

10

11

12

&ура Анбиа

... фелйе'тина биайетин кема урсиле елеввелийн

... e фe хум ю'минун

... ин кунтум ла теалемун

... ве ма кану халидийн

... ве ехлекна eлмусрифийн

... e фe лa тeaкилун

... вe eнше'нa беадеха кавмен ахерийн

... хум минха йеркудун
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(имуването с два-три звука в поема от
200-300 реда би могло да придаде такова важно качест-

во на тези звуци, че те да бъдат наречени основи на произве-
дението. �о ако вземем предвид дължината на �орана, информа-

цията и мъдрите обяснения, които съдържа, то ще разберем още по-
добре колко необикновено явление e начинът на употреба на тази ри-
ма. +ова е така, защото �оранът, като религиозна книга, която е пъте-
водител за хората, наред с цялото си литературно превъзходство, со-
циалните или психологически теми, съдържа и множество сведения
от физичните науки. �оради тази причина образуването в �орана,
който съдържа толкова разнообразни и религиозни теми, на рима с
толкова малко звуци е явление, което не може да се случи с човешки
усилия. От тази гледна точка експертите по арабистика определят �о-
рана като “напълно невъзможен за имитиране”. 
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�якои от коментарите относно съвършенството на

�орана и невъзможността да бъде имитиран

*еканците все още искаха от него чудо и с удивителна смелост
и самоувереност пророкът *охамед (м.н.) се позовава на самия

�оран като възвишено потвърждение за мисията си. �ато всички ара-
би и те бяха познавачи на езикознанието и риториката. " добре, ако
тогава �оранът беше негово собствено съчинение, то другите хора
можеха да му съперничат. �ека напишат десет айята като него. Ако не
могат да ги напишат (а те със сигурност няма да могат), то нека тога-
ва приемат, че �оранът е очевидно чудо. (�амилтън �иб – виден ек-
сперт по арабистика в Оксфордския университет) 122

�ато литературен паметник �оранът стои сам-самичък; едно
уникално произведение на арабската литература, няма нито

предшественици, нито наследници на своя език. *юсюлманите от
всички векове се обединяват в разгласяването на несравнимостта не
само на съдържанието му, но и на стила му… (�кспертът по арабис-
тика �амилтън �иб) 123

�лиянието на �орана върху развитието на арабската литерату-
ра е неизмеримо и е упражнявано в множество насоки. �егови-

те идеи, език, рими проникват във всички следващи литературни
творби в по-голяма или по-малка степен. �еговите специфични лин-
гвистични особености нямат равни на себе си както в прозата на след-



�арун Яхя

261

ващия век, така и в по-късните прозаични
произведения, но главно поради гъвкавостта, придаде-

на от �орана на по-висшия арабски език, той е в състояние
да бъде развит толкова бързо и да бъде пригоден към новите нуж-

ди на императорското управление и развиващото се общество. (�к-
спертът по арабистика �амилтън �иб) 124

�секи път, когато от пророка *охамед (м.н.) бива искано чудо,
което да докаже истинността на мисията му, той използва като

доказателство за 'ожествения произход на �орана използваните в не-
го изрази и несравнимото му превъзходство. �същност, дори и за те-
зи, които не са мюсюлмани, нищо не е по-прекрасно от неговия език,
който притежава разбираема цялост и достъпна компактност... Dзоби-
лието на изпълнените с показна хармония звуци и изключителните
ритми са изиграли голяма роля за промяната на мнението дори и на
хората, които се доближават с най-голяма враждебност и недоверие.125

(!звадка от статията “Обучаване на арабски във #ренски колеж”
("L'Enseignement de I'Arabe au College de France") на &ол �азанова)

�оранът, който е дума по дума 'ожие откровение, е продикту-
ван на пророка *охамед (м.н.) от Архангел Eавриил. +ой (�о-

ранът) е чудо, което доказва, че *охамед (м.н.) е пратеник на Аллах.
Bудотворното му качество е залегнало отчасти в стила му, който е
толкова съвършен и превъзходен, че нито един човек или джин не мо-
же да напише нито една сура, която да бъде сравнима с него, и отчас-
ти в учението, което съдържа, в изключителната истинност на сведе-
нията му за бъдещето и в информацията, с която *охамед (м.н.) ни-
кога не би могъл да се сдобие сам.126 (От книгата “�ъм разбиране на
!сляма” (Towards Understanding Islam) на �ари �ейлорд ,орман)

�сички, които познават �орана на арабски език, са на едно и
също мнение по отношение на необходимостта от възхвалата на

превъзходството на тази религиозна книга. �еликолепието на стила
му е толкова възвишено, че когато бъде преведен на някой европейски



262

	удесатa нa Kopaнa

език, може да не бъде оценен по подоба-
ващ начин.127 (�дуард .онтет в книгата си “&ревод

на �орана на френски език” (“Traduction Francaise du
Coran”))

�оранът в оригинал – на арабски език, притежава една прелест
и обаяние, които вдъхновяват човека. /битият и възвишен

стил, предимно римуван, неговите многозначни къси изречения, кои-
то могат трудно да бъдат изразени в дословния превод, притежават ед-
но разбираемо въздействие и взривна енергия.128 (,жон �айш в книга-
та си “.ъдростта на �орана” (The Wisdom of the Qur'an))

Общо взето, �оранът е написан на най-благородния и ласкав
арабски диалект – �урайш, на един много прекрасен и чист

език... /тилът на �орана е красив и мъдър… и на много места, особе-
но там, където е описано величието и качествата на Аллах, е благоро-
ден и величествен... +ой е толкова сполучлив и до такава степен изу-
мява слушателите, че някои от противопоставящите му се мислят, че
това е някакъв вид магическо или вълшебно въздействие.129 (,жордж
�ейл в книгата си ”�оранът:&ърва проповед” (The Koran: The
Preliminary Discourse))

Bудо на  непорочен стил, мъдрост и истина...130 (От книгата
“.охамед и мохамеданството” (“Mohammed and

Mohammadanism”) на Азиз �осворт �мит)

�оранът притежава едно римуване с отбрана прелест и пленя-
ващо слуха звучене. *ножество арабски християни говорят с

възхищение за стила на �орана и множество експерти по арабистика
изтъкват неговото съвършенство... � действителност в арабската ли-
тература, която е открита и продуктивна както в поезията, така и в
прозата, няма нищо, което да може да бъде сравнено с него.131 (От
книгата “!слям” (Islam) на Alfred Guillaume) 
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�якои от коментарите относно

това, че �оранът е *ожия книга,

и въздействието, което оказва върху хората

�ато цяло в �орана намираме една съвкупност от мъдрост, коя-
то може да бъде събрана от най-умните хора, най-големите фи-

лософи и най-способните политици. �о има още едно доказателство
за божествеността на �орана, а именно, че е останал непроменен в
продължение на векове от момента на низпославането му чак до
днешни дни... +ази книга, която се чете постоянно от мюсюлманския
свят, не предизвиква никаква досада у вярващите, а напротив – по
пътя на повторението с всеки изминат ден тя е обиквана все повече и
повече. +ой предизвиква едно чувство на смиреност и уважение у  чо-
века, който го чете или слуша... +ази книга е преди всичко 'ожия кни-
га.132 (Laura Veccia Vaglieri в книгата си “�дно разяснение относно
!сляма” (Apologie de I'Islamisme)

�оранът съдържа множество съвършени морални съвети и
съдържанието му е съставено от малки несвързани помежду си

части, така че е невъзможно да минеш дори една страница, без да по-
паднеш на афоризми, които всички хора би трябвало да приемат. +ази
разделена на части структура на �орана създава едни цялостни в са-
мите себе си текстове, афоризми и правила, които са подходящи за
всеки обикновен човек в каквато и да било ситуация.133 (,жон Уили-
амс ,рапър в книгата си “!стория на интелектуалното  развитие
на �вропа” (“A History of the Intellectual Development of Europe”)

… +ук следователно неговите качества на литературно произ-
ведение не трябва да бъдат оценявани според някои предубеж-

дения на субективен и естетически вкус, а с въздействието, което пре-
дизвиква у съвременниците и сънародниците на *охамед (м.н.). Ако
той говори на сърцата на слушателите толкова въздействащо и убе-
дително така, че да обедини досега враждуващите елементи в едно
сплотено и добре организирано тяло, вдъхновено от идеи, които са да-
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леч по-различни от тези ръководещи
арабския ум досега, то тогава неговото красноречие

е съвършено само защото то създава от дивашки племена
една цивилизована нация...134 (=итат от книгата “!слямски

речник” (Dictionary of Islam) на д-р �тейнгас и T. &. �юс)

… Dзвършвайки настоящия опит да подобря постиженията на
моите прадеди и да създам нещо, което да може да бъде призна-

то като поне слабо подражание на величественото красноречие на
арабския �оран, аз се мъча да науча сложните и богати на разнообра-
зие ритми, които, отделно от самото послание, представляват неоспо-
римото твърдение, че �оранът е класиран сред най-големите литера-
турни шедьоври на човечеството… +ази типична характерна особеност
– “тази неподражаема симфония”, както вярващият �иктол описва
/вятата �нига, “всеки звук на която разчувства човека до сълзи и ек-
стаз” – е била почти напълно пренебрегната от предходните преводачи;
следователно не е учудващо, че техните преводи звучат бледо и равно
в сравнение с великолепно украсения оригинал.135 (От книгата на Ар-
тур ,ж. Арбъри “@ълкуване на �орана” (“The Koran Interpreted “)

"дно напълно обективно изучаване на �орана в светлината на
съвременното познание ни довежда до признаването на хармо-

нията между двете, както вече множество пъти бе отбелязано. +ова ни
кара да смятаме, че е доста немислимо човек от времето на *охамед
(м.н.) да бъде автор на такива твърдения, като се има предвид нивото
на знанията по онова време. (азмишления от този вид са част от това,
което отрежда на откровението на �орана неговото уникално място и
принуждава непредубедените учени да признаят неспособността си да
дадат обяснение, което да се основава единствено на материалистичес-
ките разсъждения.136 (,-р .орис �укаил, &арижки университет, заве-
ждащ клиниката по хирургия) 

… �оранът е запазил своето неизменно място като начална точ-
ка… в заключение, �оранът, който представлява едно пламенно

изложение, притежава възвишена сила, насочена към подбуждане на
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съвестта на хората.137 (�дуард .онтет –
един от френските интелектуалци)

… /ъществува книга, която хем е запазена, хем е на-
пълно уникална по отношение на същността си… тя е ис-

тински авторитет, по отношение на която никой не е успял да изложи
някакво сериозно съмнение.138 (От книгата “*охамед и мохамеданст-
вото” (“Mohammed and Mohammadanism”) на Азиз 'осворт /мит)

… �оранът открито подкрепя свободата на съвестта.139

(,жеймс .ичинър в статията си “!слямът: �еправилно
разбраната религия” ("Islam: The Misunderstood Religion")

Bувството за справедливост е един от най-великолепните идеа-
ли на Dсляма, защото, като прочетох �орана, открих тези ди-

намични принципи на живота, не мистични, а практически морални
принципи за всекидневното водене на живот, подходящи за целия
свят.140 (Xекции на тема “!деалите на !сляма” ("The Ideals of
Islam") от книгата “Yечи и статии на �арожини �аиду” (“Speeches
and Writings of Sarojini Naidu”) 

�е трябва да ни учудва това да открием �орана като източник
начело на науките. � �орана се говори на всякакви теми: за не-

бесата и земята, за живота на човека, за търговия и разнообразни дру-
ги дейности, и това създава текстове, третиращи формираните само
от един въпрос или само от едната страна на този въпрос тълкyвания
на отделните части на свещената книга. "то така �оранът е основна-
та причина за невероятния напредък във всички научни сфери в мю-
сюлманския свят... +ова оказва влияние не само на арабите, но в също-
то време става причина и еврейските философи да подхождат към ме-
тафизичните и религиозни въпроси, използвайки арабските методи. �
заключение, няма нужда повече да спорим по отношение на това кол-
ко смесени са християнското учение и арабското религиозно учение.

*оралното раздвижване, породено в границите на Dсляма, не се
ограничава само до религиозни постулати. �ознаването на философ-
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ските, математически, астрономически и
медицински писмени произведения на гърците пре-

дизвиква приемствеността на тези учения. Bрез пояснител-
ните откровения пророкът *охамед (м.н.) непрекъснато обръща

внимание на движението на небесните тела, които като част от чуде-
сата на Аллах са предоставени в служба на хората и следователно чо-
век не трябва да им се прекланя. +ова колко успешно мюсюлманите
работят в областта на астрономията става ясно от факта, че в про-
дължение на векове те се проявяват като най-изтъкнатите представи-
тели на тази наука. �ори днес се използват множество имена на звез-
ди и технически термини на арабски език. "вропейските астрономи от
средновековието са били ученици на арабите. 

�о същия начин �оранът е стимулирал и дейностите в сферата на
медицината, препоръчал е да се мисли и работи основно върху приро-
дата.141 (От книгата “�ови проучвания върху структурата и тълку-
ванията на �орана” (“New Researches into the Composition and
Exegesis of the Qur'an”) на проф. �артвиг �ирсфълд)

�есъмнено �оранът заема съществено място сред великите ре-
лигиозни книги в света. �ъпреки че е най-новата сред епохал-

ните творби, принадлежащи към този клас литература, почти никоя
друга не е предизвикала такова забележително въздействие върху го-
леми човешки маси. �оранът е създал един нов стадий в човешката
мисъл и един нов тип поведение. +ой първо превръща редица разно-
родни пустинни племена от Арабския полуостров в нация от герои и
след това продължава да създава обширни политико-религиозни орга-
низации от мохамеданския свят, които са едни от най-големите сили и
с които "вропа и Dзтокът трябва да се съобразяват днес.142 (�. .арго-
лиот в книгата си “�оранът” (“The Koran“))

…всеки път, когато го вземем в ръце… той [�оранът] за много
кратко време ни привлича, смайва и най-накрая ни възхищава до

такава степен, че да му се поклоним... �еговият стил, в съгласие със
съдържанието и целта му, е твърд, благороден и възвишен... +ази книга
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ще продължи през всички векове да бъде
най-въздействащата книга.143 (=итат от книгата “!с-

лямски речник” (“Dictionary of Islam“) на �оет и @.&.�юс)

�якои от коментарите на учените относно �орана

… � �орана има твърде много истини и аз като д-р *уур въоб-
ще не се затруднявам да повярвам, че тези обяснения са 'ожес-

твени вдъхновения.144 (@.[.�. &ерсад – професор по анатомия,
педиатрия, детска хигиена и акушеро-гинекология в университета
.анитоба) 

… /поред мен между генетиката и религията няма никакво
противоречие, всъщност религията може да напътва науката,

като към някои от традиционните научни подходи добавя откровения,
защото в �орана има твърдения, истинността на които е узната веко-
ве по-късно, което доказва, че сведенията в �орана идват от Аллах.145

(,жоу Xеих �импсън – професор по акушеро-гинекология, молеку-
лярна и човешка генетика)

�ато учен аз мога да се занимавам само с неща, които мога да
видя точно. Aз мога да разбирам ембриология и еволюционна

биология. Аз мога да разбирам думите, които ми се превеждат от �о-
рана.  �акто по-рано бях дал за пример, ако можех да се пренеса в
онази ера, знаейки това, което знам сега, и ако трябваше да обясня не-
щата, нямаше да мога да ги обясня по начина, по който са били обяс-
нени тогава... /ледователно не виждам нищо, което да противоречи на
представата, че всичко, което е написано в �орана, е 'ожие открове-
ние. 146 (E. .аршъл ,жонсън @омас – професор по анатомия и ево-
люционна биология от университета ,жеферсън) 

� някои айяти (айяти от �орана) има доста изчерпателни описа-
ния на човешкото развитие, като се започне от момента на съе-

диняване на половите клетки и се стигне до органогенезиса. +олкова яс-
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ни и завършени сведения за човешкото раз-
витие, неговите класификации, терминология и опре-

деления, не са съществували по-рано. Ако не във всички, то
поне в повечето случаи това описание предшества със стотици го-

дини описването на различните стадии на развитие на човешкия заро-
диш и плод в традиционната научна литература.147 (�ералд �.�оерингер
– доцент по медицинска ембриология в университета ,жорждтаун)

)а мен е много голямо удоволствие да помогна за обясняването
на твърденията за човешкото развитие в �орана. �азвам ви с

абсолютна сигурност, че тези сведения са съобщени на пророка *о-
хамед (м.н.) от Аллах, защото тази иформация не е доказана стотици
години след това. / това аз доказах на себе си, че *охамед (м.н.) е
пратеник на Аллах.148 (�ейт X..уур – професор по анатомия и
клетъчна биология в университета в @оронто, виден ембриолог и ав-
тор на множество учебници по медицина) 

... +ъй като фазите, през които преминава човешкият зародиш,
са комплексни, дължащо се на постоянния процес на промяна

по време на развитието, предложено е разработването на нова класи-
фикационна система, която да използва използваните в �орана и /у-
на. �редложената система е проста, подробна и отговаря на съвремен-
ните ембриологични знания.149 (�ейт X..уур – професор по анато-
мия и клетъчна биология в университета в @оронто)

От извършваните през последните четири години интензивни
проучвания на �орана и хадисите е разкрита система, класифи-

цираща човешките зародиши, а това от своя страна е изумително, тъй
като е описано през 7 век сл.5р.... �рез седми век определенията в
�орана не биха могли да бъдат основани на научни познания...150

(�ейт X..уур – професор по анатомия и клетъчна биология в уни-
верситета в @оронто)

*исля, че е почти невъзможно да има познание за неща като
едновременното възникване на �селената, защото учените от-
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криха това едва през последните години,
използвайки изключително сложни и модерни техно-

логични методи... Bовек отпреди 1400 години, който не знае
нищо за ядрена физика, не може, смятам аз, да е в състояние да от-

крие от само себе си, например, че земята и небесата имат един и
същи произход, или много други въпроси, които обсъждаме тук...151

(Алфред �ронер – професор по геология в университета в .айнц,
�ермания; един от най-видните геолози в света)

Ако съберете всичко това и съберете всички тези твърдения,
направени в �орана по отношение на )емята и формирането на

)емята, и науката като цяло, то може да кажем, че направените
твърдения са в много отношения напълно верни и могат сега да бъдат
доказани чрез научните методи... �о-голямата част от използваните в
�орана твърдения не е било възможно да бъдат доказани по онова
време, но съвременните научни методи днес са в състояние да докажат
това, което *охамед (м.н.) е казал преди 1400 години.152 (Алфред �ро-
нер – професор по геология в университета в .айнц, �ермания)

+рябва да кажа, че бях много впечатлен, като открих истински
астрономически факти в �орана, тъй като ние сме съвременни

астрономи, изследвали и най-малката частица на �селената. �ие се
бяхме концентрирали да разберем дори най-малката частица. )ащото
използвайки телескопи, можем да виждаме само малка част от небето,
без да мислим за цялата �селена. "то така, прочитайки �орана и по-
лучавайки отговор на въпросите си, смятам, че ще открия бъдещите
начини за извършването на проучванията ми на �селената.153 (&роф.
]ошихиде �озаи – директор на обсерваторията в @окио, Япония)

Dскам да кажа, че това, което видяхме, несъмнено е забележи-
телно. �риемайте го като научно обяснение или не, но в писа-

нията, които виждаме, трябва да има нещо отвъд това, което бихме
разбрали ние чрез човешкия си опит.154 (Армстронг – професор по ас-
трономия и служител в �А�А) 
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+рудно е да си представим, че такъв вид
информация е съществувала по онова време,

преди около 1400 години. *оже би някои от тях прите-
жават проста идея за нещата, но обясняването на неща-
та детайлно е много трудно. /ледователно това не-
съмнено не е просто човешко знание. "дин обикновен
човек не може да обясни този феномен толкова подроб-
но. "то защо аз смятам, че информацията трябва да е
дошла от неземен източник.155 (,урджа Yао – професор
по океанография в университета �рал Абдулазиз в
,жедда, �аудитска Арабия)

… Аз вярвам, че всичко, което е низпослано пре-
ди 1400 години в �орана, е вярно и може да бъде

доказано по научен път… +ова е откровение от Аллах,
който има знание за всички науки. *исля, че е време да
кажем: “�яма друг бог освен Аллах и *охамед е негов
пратеник”. 156 (&роф. @еджатат @еджсен – декан на
факултета по ембриология и анатомия в университе-
та 	ианг .аи, @айланд)

�оранът е низпослан преди няколкостотин годи-
ни и е потвърдил всичко, което сме открили. +о-

ва означава, че �оранът е 'ожието слово.157 (,жоли
�амсън – професор по акушеро-гинекология)

+ази книга (�оранът) говори за миналото, близ-
кото до нас време и бъдещето. �е знам какво е

било културното равнище на хората от времето на про-
рока *охамед (м.н.), не знам какво е било и тяхното
научно ниво. Ако в този минал период е съществувало
познатото ни ниско научно ниво и е нямало технология,
то без никакво съмнение всичко, което четем днес в
�орана, е 'ожието осветление. Аллах го е низпослал
на *охамед (м.н.). �аправих проучване по отношение
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на историята на възникването на цивилиза-
цията в /редния изток, за да проверя може ли да

съществува едно такова съвършено познание. +ова още
повече засили вярата ми в това, че Аллах го е изпратил
на *охамед (м.н.). +ой му бе изпратил една малка част
от необятната наука, която разкрихме неотдавна. �адя-
ваме се в сферата на геологията �оранът и науката да
са в един постоянен диалог.158 (&роф. &алмар – един от
видните учени в областта на геологията в Америка)

� една беседа относно споменатата в �орана
функция на планините да стабилизират земната

повърхност:

�ярвам, че това (информацията от �орана) е много ин-
тересно и почти невъзможно. �апълно вярвам, че това,
което казвате, е истина и поради тази причина разгла-
сяването на тази книга (�орана) е много ценно, съгла-
сен съм с вас.159 (&роф. �уавда – световноизвестен
японски учен по океанография)

� една беседа върху океанографията и геология-
та в �орана:

+рудно е да приемем, че една такава информация е би-
ла известна преди 1400 години. �якои неща съдържат
само общи идеи, но едно толкова подробно и дълго оп-
ределение е много трудно. �оради тази причина това
със сигурност не може да бъде само човешко знание.
�ито един човек не може да обясни тези комплексни
явления на такова детайлизирано ниво. /ледователно
мисля, че над човешките способности съществува и ед-
на свръхестествена сила. "дна толкова ясна информа-
ция може да дойде само от божествен източник.160 (,ар-
га �ернард Yоу – професор по океанография) 
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0руги подбрани коментари

относно �орана

�сичко ми се стори много логично. +ова е прелестта на
�орана; той ви кани да се отзовете и да разсъждавате... �ога-

то продължих да чета �орана по-нататък, в него се говореше за мо-
литва, добри дела и милостивост. +огава още не бях станал мюсюлма-
нин, но осъзнах, че за мен единственият отговор е �оранът и той е
низпослан от Аллах.161 (�ет �тивънс – английска попзвезда)

Аз не съм мюсюлманин в обичайния смисъл, но се надявам да
съм “мюсюлманин” в смисъла на “отдаден на Аллах човек”.

�ярвам, че �оранът и другите източници, отразяващи ислямския
възглед, са обширни хранилища на божествени факти, от които аз и
останалите западняци имаме все още доста неща да научим. /ъщо та-
ка Dслямът е несъмнено сериозен кандидат за доставянето на основ-
ната рамка на религията на бъдещето.162 (От книгата “!слямът и
�ристиянството днес”) 

"дна от основните причини да избера Dсляма бе �оранът. 

�реди да сменя религията си, започнах да изучавам �орана с
критическия дух на западен интелектуалец... � тази книга, �орана,
има определени айяти, които, низпослани преди повече от тринадесет



273

века, ни учат на същите идеи, каквито и
съвременните научни изследователи. "то това наистина

ме накара да сменя религията си. (Али �елман �ероист –
френски доктор по медицина)163

�рочел съм /ветото �исание на всяка една религия, но това,
което открих в Dсляма, не можах да открия в нито една друга:

съвършенството. /вещеният �оран, сравнен с което и да било друго
писание, е като /лънце, сравнено със светлината на кибритена клеч-
ка. Аз твърдо вярвам, че всеки, който прочете словото на Аллах с раз-
съдък, който е напълно открит за истината, ще стане мюсюлманин.164

(�аифудин ,ирк Уолтър .осиг, �А^)

"дно от нещата, които правят �орана силен, е следното: когато
един мюсюлманин или който и да било друг човек, който вземе

в ръце �орана, отвори и прочете произволна страница, той получава
необходимата за живота му поука.165 (!звестният теолог ,жон
�спосито)

�адявам се не е далеч времето, когато ще мога да обединя всич-
ки мъдри и образовани хора от всички държави и ще създам

единно управление, базирано на принципите на �орана, които са един-
ствената истина и само те могат да отведат човека към щастието.166

(#ренският император �аполеон �онапарт)
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они *леър:

“�оранът ме вдъхнови”

'ританският премиер +они 'леър, който казва, че до
днес е прочел �орана три пъти, в много от изявленията си
изразява възхищението, което изпитва към морала, на кой-
то �оранът учи. �а 29 март 2000 г. по известния телевизио-
нен канал 'и 'и /и 'леър изразява възхищението си от
�орана под заглавието “'леър: �оранът ме вдъхнови”
("Blair: Koran Inspired Me"). 'леър, който казва, че Dс-
лямът е много миролюбива и красива религия, че е прочел
притежаваните от него два �орана и четейки го, се вдъхно-
вява от него, продължава със следните думи:

Ако прочетете �орана, ще видите, че той е много ясна

книга... там по един много добър начин са дефинирани на-

пътстващите човечеството понятия любов и единство. 167

"дин-два дена преди нападенията от 11 септември в ед-
на от новините, публикувани в британския вестник “*ейл
он съндей” (”The Mail on Sunday”), бе цитиран 'леър, кой-
то казва, че е подарил на дъщерята на бившия президент на
/АN 'ил �линтън �оран, че тя е започнала да го чете и
той (�оранът) й вдъхвал кураж.168 /лед нападенията в един
репортаж, излъчен по телевизионния канал "л-�жезира,
'леър още веднъж съобщава, че чете �орана и казва след-
ното:

�рочетох �орана, преведен на моя език. Bета и други про-

изведения относно Dсляма и изпитвам голямо удоволствие

от това. �аучих много неща за �орана, които по-рано не

знаех и които смятам, че силно засягат християните. 169

� една статия за +они 'леър в списанието “+айм”
(Time) пък премиерът е определен като “дългогодишния
ученик на �орана @они �леър” . 170
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ечта на *ил �линтън, в която

обяснява колко се е впечатлил от �орана

�рез последната година от мандата си бившият президент
'ил �линтън прие на празника (амазан 'айрам в 'елия дом
мюсюлманите. �а срещата, която започна с четенето на айяти
от �орана, в речта си 'ил �линтън също бе използвал айяти от
�орана и често изразява интереса, който изпитва към �орана:

� откса от �орана, който имамът прочете, се съобщава, че

Аллах е сътворил различните народи и раси, за да се опозна-

ваме взаимно, а не да се презираме. *исля, че това е много

трогателно. 

� /тария )авет има великолепен пасаж, който предупрежда-

ва хората никога да не се отвръщат от непознатите, защото

това е все едно да се отвърнеш от всевишния Аллах. � "ван-

гелието пък е казано, че хората трябва да обичат ближните

си като самите себе си. �о е изключително възхитително ка-

заното в �орана, че Аллах е сътворил народите и расите, за

да могат да се опознават по-добре...

�озволете ми също така да кажа, че има много неща, на кои-

то светът може да се научи от Dсляма. �нес той се изповяд-

ва от един на всеки четири човека в света. Американците го

изучават повече в училищата и университетите. �същност

аз си спомням как нашата дъщеря изучаваше в гимназията

предмет по ислямска история и бе прочела голяма част от

�орана. �ори след като се връщаше от училище, ни обуча-

ваше и нас и после ни задаваше въпроси. 

Аз ви моля да помогнете и да споделите източника на вярата

си с тези, които са различни от вас, да помогнете на хората

да разберат ценностите и хуманността на религията ви. �

�орана е съобщено, че хората трябва да се отнасят с остана-

лите така, както биха искали да се отнасят с тях. �акто и то-

ва, което искаме за себе си, да го желаем и за другите и да по-

лагаме големи усилия за мира...171
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0жордж *уш:

“�оранът е най-хубавият подарък,

който съм получавал”

�а 26 септември 2001 г. президентът 'уш прие лидери-
те на американските мюсюлмански организации в 'елия
дом. "дно от нещата, което впечатлява 'уш, който казва,
че Dслямът насърчава хората единствено към мир и добри
дела, е �оранът, който мюсюлманските лидери му подаря-
ват по време на тази среща. �а пресконференцията, прове-
дена след срещата, 'уш изразява какво голямо удоволст-
вие му доставило да получи такъв подарък от председате-
ля на /еверноамериканската ислямска общност (ISNA)
д-р *узаммил /ъддъки, по следния начин: 

�огато казах на имам /ъддъки: “*ного ви благодаря за

подаръка, за �орана, който ми подарихте. +ова е един

много внимателно избран подарък”, той ми отвърна: “+о-

ва е най-ценният подарък, който мога да ви дам, господин

�резидент”.172

�а 17 септември 2001 г. президентът 'уш посети една от
най-старите джамии в Америка – джамията на вашингтон-
ския ислямски център. � своята реч 'уш подчерта, че Dс-
лямът е мирна религия и терористичните нападения нямат
нищо общо с Dсляма и искрените мюсюлмани, и отбеляза,
че хората, които нараняват невинните и цивилни мюсюлма-
ни, са също толкова неоправдани, колкото и тези, които из-
вършват терористични нападения. �о време на речта, която
била излъчена по множество национални и международни
канали, 'уш прочита следния айят от �орана: 

“<осле лош ще бъде краят за онези, които

злосторстват, защото взимат за лъжа знамения-

та на Аллах и им се подиграват.” (	ура ум, 10)
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�сичко, което разгледахме дотук, ни показва един ясен факт: �о-
ранът е такава книга, че всички съобщени в нея сведения са се сбъднали
или продължават да се сбъдват. � айятите са съобщени множество фак-
ти по научни въпроси, известия за миналото и бъдещето или пък мате-
матическо шифроване, които никой човек по онова време не е можел да
знае. �ези знания е невъзможно да бъдат получени посредством нивото
на познание и технологията от онова време. �азбира се, този факт е ясно
доказателство за това, че �оранът не може да бъде човешко слово.   

�оранът е словото на всемогъщия Аллах, който е сътворил всичко
от небитието и който обгръща с мъдрост всички същества. � един
айят Аллах повелява следното относно �орана: "... � ако бе от друг,

а не от Аллах, щяха да открият в него много противоречия"

("ура #иса, 82). #е само че в �орана няма никакво противоречие, но с
всеки изминат ден всяка една информация, дадена ни в �орана, разкри-
ва все нови и нови чудеса на тази %ожия книга. �ова, което остава на
човек, е да се придържа към него и да го приема като пътеводител. �
�орана Аллах ни повелява следното:

�ози �оран не може да е откровение от друг освен от Аллах -

в потвърждение на онова преди него и за разяснение на )иса-

нието - няма съмнение в него! - от +оспода на световете. �ли

казват [за /ухаммад]: “�ой го е измислил.” �ажи: “1онесете

една сура подобна на неговите и призовете когото можете ос-

вен Аллах, ако говорите истината!” (�ура Юнус, 37-38)

� това е )исание, низпослахме го �ие благословено. �лед-

вайте го и се бойте, за да бъдете помилвани! (�ура Анам, 155)
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&арвинизмът, т.е. еволюционната теория, се е появила с цел отри-
чане на истината за сътворението, но тя не е нищо друго освен една
провалила се ненаучна лъжа. �ази теория, която твърди, че живите
организми са се появили случайно от неживата природа, бива опро-
вергана с научното доказване, че във �селената и живите организми
съществува един много очевиден “дизайн”. *о този начин фактът, че
цялата �селена и всички живи същества са сътворени от %ог, бива до-
казан и от науката. *ровежданата по цял свят пропаганда днес с цел
поддържане на еволюционната теория е основана единствено на из-
кривени научни факти, пристрастни интерпретации, изречени под
формата на наука лъжи и извършени фалшификации. #о тази пропа-
ганда не може да прикрие истината. *рез последните 20-30 години в
научните среди започна да се дава все по-голяма гласност на факта, че
еволюционната теория е най-голямата измама в историята на науката.
#аправените след 1980 година проучвания доказват, че предположе-
нията на &арвин са напълно погрешни и много учени потвърждават
това. Особено в "А/ учени от различни области като биология, био-
химия и палеонтология забелязват невалидността на дарвинизма и за-
почват да определят произхода на живите същества с понятието “ра-
зумен дизайн” (intelligent design). �ози “разумен дизайн” е научното
излагане на истината, че живите същества са сътворени от %ог. �
много други наши произведения сме разгледали и продължаваме да
разглеждаме провала на еволюционната теория и доказателствата за
сътворението, с всички научни подробности. #о поради изключител-
ното значение на този въпрос смятаме за необходимо и тук накратко
да изложим някои факти.



�аучният провал на дарвинизма

�ъпреки че еволюционната теория е
учение, водещо началото си още от времето

на древните гърци, тя бива широко разпрост-
ранена чак до 19ти век. #ай-важното съби-
тие, което превръща теорията в първостепен-
на тема в света на науката, е публикуваната
през 1859 книга на 4арлз &арвин, озаглавена
“*роизходът на видовете”. � тази книга &ар-
вин отрича, че различните живи организми на
6емята са били сътворени поотделно от %ог.
"поред &арвин всички организми имат един
общ прародител, но в продължение на доста
дълъг период от време претърпяват малки
промени, вследствие на които се диференцират. �еорията на &арвин не
се опира на никакво научно откритие или експеримент и както той сам
казва, “това е само предположение”. #ещо повече, както &арвин приз-
нава в една доста дълга глава от своята книга, наречена “	рудностите
на теорията”( Difficulties on Theory), хипотезите му притежават не-
достатъци по отношение на доста съществени въпроси. 

&арвин насочва всичките си надежди към новите научни откри-
тия, които очаква, че ще решат “�рудностите на теорията”. #о обрат-
но на очакванията му научните открития увеличават размера на тези
трудности.    

#аучното проваляне на дарвинизма може да бъде разгледано в три
основни направления:

1. �еорията не може по никакъв начин да обясни как е произ-
лязъл животът на 6емята.

2. #яма никакво научно откритие, което да покаже, че предста-
веният от теорията “еволюционен механизъм” има някаква сила, чрез
която да може да протече.
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3. 7осилните данни доказват точно об-
ратното на предположенията на еволюционната теория.  

� настоящия раздел ще разгледаме в общ план тези три ос-
новни точки.

)ървата непреодолима стъпка: произходът на живота

;волюционната теория постулира, че всички живи организми са ево-
люирали от една-единствена жива клетка, която се е появила в първич-
ните земни условия преди 3,8 билиона години. ;дин от въпросите, на
които теорията не може да даде отговор, е как една-единствена клетка
би могла да генерира милиони комплексни животински видове и ако
наистина съществува такава еволюция, то защо във фосилните данни не
могат да бъдат открити никакви следи от нея. �ук, на тази първа стъпка
от предполагаемия еволюционен процес, е мястото, където трябва пре-
ди всичко да зададем въпроса: как се е появила тази “първа клетка”? 

�ъй като еволюционната теория отрича сътворението и не приема
съществуването на каквато и да била свръхестествена намеса, тя
твърди, че “първата клетка” се е появила случайно в рамките на при-
родните закони, без никакъв дизайн, план или систематизация. "поред
теорията живата клетка трябва да е била произведена случайно от не-
органични вещества. �ова твърдение обаче противоречи дори и на най-
неопровержимите биологични закони.  

“
ивотът се поражда от живот” 

� своята книга &арвин никъде не споменава за произхода на живо-
та. *римитивното разбиране за науката по неговото време почива на
предположението, че живите същества имали много просто устройство. 

Още от древни времена спонтанната генерация, теория, твърдяща,
че неорганичните вещества са се съединили, за да формират живите
организми, е била широко приета. �ато цяло се вярвало, че насекоми-



те са се появили от остатъци от храна, а
мишките от пшеница. 6а доказването на тази теория

били проведени интересни експерименти. �ърху мръсно пар-
че парцал била поставена малко пшеница и се вярвало, че след из-

вестно време от нея ще се формира мишка. 

*одобно на това развиващите се в месото червейчета били смятани ка-
то доказателство за спонтанната генерация. #е след дълго обаче станало
ясно, че червеите не са се появили върху месото спонтанно, а са били пре-
несени от мухите под формата на невидими за човешкото око ларви. 

� периода, когато &арвин пише “*роизходът на видовете”, вярване-
то, че бактериите могат да се формират от неорганични вещества, било
общоприето в научния свят. *ет години след публикуването на &арвино-
вата книга обаче <уи *астьор обявява резултатите от дългите си проуч-
вания и експерименти, които отричат спонтанната генерация – крайъгъ-
лен камък на теорията на &арвин. #а своята триумфална лекция в "ор-
боната през 1864 година *астьор казва: “Учението за спонтанната ге-

нерация никога не би могло да се възстанови след смъртоносния

удар, който този прост експеримент му нанася". 174

6ащитниците на еволюционната теория дълго време се противопос-
тавят на откритията на *астьор. #о когато напредъкът в науката раз-
крива комплексната структура на клетката на живия организъм, идеята,
че животът би могъл да се е зародил случайно, се сблъсква с една още
по-голяма безизходица.  

	езнадеждните усилия през 20ти век

*ървият еволюционист, който през първата половина на 20ти век се
заема с въпроса за произхода на живота, е известният руски биолог
Александър Опарин. *осредством множество тези, които излага през
1930 година, той се опитва да докаже, че клетката на живия организъм
може да се формира като резултат от съвпадения. �ези изследвания оба-
че са обречени на провал и Опарин е принуден да направи следното при-
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знание: “<а съжаление произходът на

клетката остава въпрос, който в действителност е

най-тъмната страна от цялата еволюционна теория.”175

;волюционистите последователи на Опарин извършили безброй
много експерименти, ръководили изследвания и правили проучвания, за
да разрешат проблема с произхода на живота. #ай-известният от тези ек-
сперименти е извършен през 1953 г. от американския изследовател "тен-
ли Bилър. � този експеримент Bилър използвал смес от газове, която
смятал, че е съществувала в първичната земна атмосфера. 6а да предиз-
вика протичането на реакция между тях, той пропускал електрически
ток и в края на експеримента се синтезирали няколко присъстващи в
структурата на протеините органични молекули (аминокиселини). Cзми-
нали едва няколко години, когато било разкрито, че този експеримент,
който бил представен като важна стъпка в подкрепа на еволюцията, е не-
валиден, защото използваната в експеримента атмосфера доста се разли-
чавала от истинските земни условия. 176 

"лед едно дълго мълчание Bилър признал, че атмосферната среда,
която той използвал, била недействителна. 177

�сички положени през 20ти век усилия от страна на еволюционисти-
те да обяснят произхода на живота завършили с провал. Dеохимикът
&жефри %ада от Cнститута "ан &иего "крипс признава този факт в ед-
на своя статия, публикувана в списание “Earth” през 1998 година:

“&нес, когато напускаме двадесети век, ние все още сме изправени пред

най-големия нерешен проблем, който имахме, когато влязохме в дваде-

сети век: как се е зародил животът на 6емята?” 178

�омплексната структура на живота

Основната причина, поради която еволюционната теория завършва с
една толкова голяма безизходица по отношение на произхода на живота,
е, че дори живите организми, които се смятат за най-простите, имат из-
ключително сложна структура. �летката на едно живо същество е по-



комплексна от всички видове технически продукти, произведени от чове-
ка. &нес дори в най-модернизираните лаборатории на света не може да
бъде произведена жива клетка посредством съединяването на неорганич-
ни вещества. Условията, необходими за формирането на една клетка, са
твърде много на брой, за да бъдат обяснени със случайности. �ероят-
ността протеините, които са градивни блокове на клетката, да се синте-

зират случайно, средно за протеинова молекула, изградена от 500 амино-
киселини, е 1 на 10950. � математиката вероятност, по-малка от 1 на 1050,
статистически е прието да се смята за нулева вероятност на изпълнение.

Bолекулата &#�, която се намира в ядрото на всяка клетка, съдържа
цялостния структурен план на човешкото тяло. Cзчислено е, че ако тряб-
ва да изпишем кодираната в &#� информация, то трябва да съставим ед-
на огромна библиотека, съдържаща 900 тома енциклопедии, всяка от
които да е по 500 страници. 
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От тази отправна точка възниква една много
интересна дилема: &#� може да бъде копирана единствено

с помощта на някои съдържащи се в нея ензими. "интезирането на
тези ензими обаче може да се извърши единствено в рамките на инфор-

мацията в &#�. �ъй като те зависят една от друга, за да протече копиране-
то, трябва и двете да съществуват едновременно. �ова довежда сценария,
според който животът се заражда от само себе си, до безизходно положе-
ние. *очетният еволюционист проф. <если Оргел от университета в "ан
&иего, �алифорния признава този факт в октомврийското издание на спи-
сание “�айънтифик Америкън” (“Scientific American”) през 1994 година:

“Cзключително невероятно е това, че протеините и нуклеиновите кисе-

лини, и двете структурно комплексни, са се появили внезапно на едно и

също място, по едно и също време. Освен това изглежда невъзможно по-

лучаването на едните без наличието на другите. C така, от пръв поглед

всеки би могъл да направи заключението, че всъщност от химична глед-

на точка животът никога не би могъл да възникне.” 179

%ез съмнение е невъзможно животът да е възникнал по естествени
причини, следователно трябва да се приеме, че е бил “сътворен” по
свръхестествен начин. �ози факт ясно анулира еволюционната теория,
чиято главна цел е да отрича сътворението.

�змислените еволюционни механизми 

�торият съществен момент, който отрича теорията на &арвин, е раз-
бирането, че двата принципа, изложени от теорията като “еволюционни
механизми”, в действителност нямат никаква еволюционна сила. 

&арвин основава своето твърдение изцяло на механизма, наречен “ес-
тествен отбор”. 6начението, което той приписва на този механизъм, ста-
ва ясно от името на книгата му: “�роизход на видовете чрез естестве-
ния отбор…”. ;стественият отбор предполага, че тези организми, чието
устройство е най-подходящо за природните условия и географското им
разпространение, ще продължат своя живот и потомство, а останалите



ще изчезнат. #апример от едно стадо  елени,
застрашено от хищници, разбира се,  ще оцелеят тези

елени, които тичат най-бързо. #о без значение колко време
ще трае този процес, той не може да превърне елените в друг вид

организми. ;лените си остават винаги елени.  

"ледователно механизмът на естествен отбор няма еволюционна си-
ла. &арвин също бил наясно с този факт и споменава за това в книгата
си “�роизходът на видовете”: “докато не възникнат полезни про-

мени, естественият отбор не върши никаква работа”. 180

�еодарвинизъм и мутации

"ледователно как се появяват тези “полезни промени”? &арвин се
опитва да отговори на този въпрос от гледна точка на примитивното
разбиране на науката по онова време. "поред френския биолог <амарк,
живял преди &арвин, организмите предават своите качества, придобити
по време на живота си, на следващите поколения и така се развиват. 

Откритите от Dрегор Bендел и потвърдени от процъфтяващата през
20ти век наука генетика закони за наследствеността обаче напълно сри-
ват легендата, че придобити качества се предават на следващите поко-
ления. ;то така естественият отбор се провалил в ролята си на еволю-
ционен механизъм.  

� края на 1930 година една група учени, решени да останат верни на
&арвин, разработват така наречената “Bодерна синтетична теория”,
или както още е известна, “неодарвинизъм”. �ато “причина за полезни-
те промени” неодарвинистите добавят мутациите, които са деформации,
появили се в резултат на въздействие на външни фактори, като радиа-
ция или копирни грешки, върху гените на организмите, към естествени-
те мутации. 

&нес моделът, който символизира еволюцията, е неодарвинизмът.
"поред теорията многобройните комплексни органи на живеещите на
6емята милиони живи организми, като уши, очи, бели дробове и крила,

290

�удесатa нa Kopaнa



�арун Яхя

291

са се формирали в резултат на един процес,
който се базира на “мутации”, на генетични смущения.

"ъществува обаче един категоричен факт, който напълно сри-
ва теорията: мутациите не пораждат процес, чрез който живите ор-

ганизми да се развиват, а точно обратно – те винаги пораждат вреди. 

*ричината за това е проста: &#� има много комплексна структура.
�азличните случайни влияния, действащи върху тази молекула, могат да
предизвикат единствено вреди. Американският генетик %.D. �анганатан
обяснява това така:

“Bутациите са малки, случайни и вредни. �е се появяват рядко и най-

добрата възможност е да са неефективни. �ези четири характеристики

на мутациите показват, че те не могат да предизвикват никакво еволю-

ционно събитие. ;дна случайна промяна в един до голяма степен развит

организъм или е ефективна, или е вредна. ;дна случайна промяна на ча-

совника не означава усъвършенстване на този часовник. #ай-вероятно

или ще го повреди, или в най-добрия случай ще бъде неефективен. 6е-

метресението не подобрява града, то го разрушава”. 181

#е е учудващо, че до ден-днешен не е
забелязана нито една полезна мутация,
която да може да усъвършенства гене-
тичния код. &оказано е, че всички мута-
ции са вредни. *оради тази причина му-
тацията, зад която се крият еволюцио-
нистите, не е магически жезъл, който
превръща живите организми в по-разви-
ти и перфектни форми. �ато цяло влия-
нието на мутациите е вредно. �ака че
промените, които мутациите биха пре-
дизвикали, могат да бъдат само от вида
на тези, изпитани от хората в Fирошима,
#агасаки и 4ернобил - а именно смърт,
недъгавост и “грешки на природата”…

�агубната последица върху човешкото
тяло от мутациите. (омчето отгоре е
жертва на злополуката в атомната цен-
трала в �ернобил.



От своя страна естественият отбор, както и
самият &арвин казва, “не може да направи нищо сам”. �о-

зи факт ни показва, че в природата няма никакъв “еволюционен
механизъм”. C след като не съществува еволюционен механизъм, то
не може да съществува и никакъв въображаем процес, наречен еволю-
ция.

)ризнания относно естествения отбор

От времето на &арвин до днес няма нито едно откритие, което да пока-
же, че организмите са еволюирали посредством естествен отбор. Dлавният
палеонтолог на %ританския природоисторически музей �олин *атерсон,
който е един от най-видните еволюционисти, признава този факт така:

#икой не е създал нов вид посредством механизма на естествения отбор.

#икой дори не се е доближил до нещо такова. #ай-дискутираната тема в

неодарвинизма днес е именно това. 182

� озаглавената “;волюция и естествен отбор” глава от книгата си
“;волюцията на живите организми” *иер-*ол Dрасе, който е един от
най-известните зоолози на 7ранция, редактор на 35-томовата енцикло-
педия “Traite de Zoologie” и бивш председател на 7ренската академия на
науките, пише следното: 

�еорията на &ж.Fъксли и другите биолози, че еволюцията работи пос-

редством механизма на естествения отбор, не е нищо друго освен наблю-

дения на демографските факти, областното вариране на генотиповете и

географските разпределения. Dоляма част от разглежданите видове са

останали непроменени в продължение на десетки хиляди години. �зема-

нето на варирането според условията, заедно с предварителната промя-

на на гените не могат да бъдат използвани като доказателство за еволю-

цията и най-добрият пример за това са живите фосили, които в про-

дължение на милиони години не са претърпели никаква промяна. 183
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�ъв фосилния регистър

няма и следа от междинните форми

#ай-ясното доказателство, че предложеният от еволюционната тео-
рия сценарий не се е разиграл, е фосилният регистър. "поред еволю-
ционната теория всички живи организми са се видоизменили един от друг.
" течение на времето един по-ранен вид се превръща в друг и т.н.,  дока-
то се появят всички останали видове. "поред теорията това превръщане
обхваща един процес, продължаващ милиарди години и напредващ стъпка
по стъпка. � такъв случай трябва да са се формирали и живели безброй
междинни видове в периода на дългото превръщане, за което се говори.

#апример в миналото трябва да са живели организми полуриба – по-
лувлечуго, които, въпреки че все още са били носители на качествата на
рибите, са придобили и някои от характерните черти на влечугите. Cли
пък би трябвало да са се появили влечуги-птици, които, бидейки носите-
ли на качествата на влечугите, придобиват и някои от характеристиките
на птиците. �ъй като се намират в преходен период, те трябва да бъдат не-
дъгави и с недостатъци. ;волюционистите, които вярват, че тези измис-
лени животни са живели в миналото, ги наричат “междинни форми”.

Ако наистина такъв вид животни са живели в миналото, то броят и
разновидностите им трябва
да бъдат милиони, дори ми-
лиарди. C вкаменелостите
на тези чудовищни животни
непременно трябва да бъдат
сред намерените останки.
�ова е така, защото броят на
тези междинни форми тряб-
ва да бъде дори повече от

�а снимката горе са сравнени 150-200
годишен фосил на водно конче и

неговият съвременен представител.



познатите ни днес животински видове и це-
лият свят би трябвало да е пълен с техните останки. �

“�роизходът на видовете” &арвин обяснява това така:

“Ако теорията ми е вярна, то трябва непременно да са живели меж-

динни форми, които свързват видовете… C доказателствата за тях-

ното съществуване могат да бъдат намерени единствено сред откри-

тите останки.”184

)ровалените надежди на 1арвин 

�ъпреки усърдните усилия, които еволюционистите полагат от
средата на 19 век насам за намирането на останки по цял свят, все още
не са открити никакви междинни форми. �сички доказателства, при-
добити при разкопките и изследванията, противно на това, което
очакват еволюционистите, показват, че живите организми са се поя-
вили на 6емята изведнъж и в съвършен вид. Cзвестният английски па-
леонтолог (фосилен учен) &ерек �. ;йгър,  въпреки че е еволюцио-
нист, признава този факт така:

“*роблемът ни е следният: когато детайлно изследваме намерените

вкаменелости, било то на ниво видове или класове, ние винаги се

сблъскваме с един и същи факт;  виждаме групи, които не са се раз-

вили чрез постепенна еволюция, а такива, които са се формирали от-

веднъж.” 185

�акто се вижда, фосилните данни показват, че организмите са се
появили внезапно и напълно развити, без да преминават през никакви
междинни форми. �ова е точно обратно на предположенията на &ар-
вин. C същевременно е много силно доказателство, че живите орга-
низми са били сътворени. ;динственото обяснение за това, че живите
същества са се появили внезапно и напълно завършени, без да имат
какъвто и да било еволюционен предшественик, е, че те са били
сътворени. �ози факт бива приет и от всеизвестния биолог-еволюцио-
нист &ъглъс 7утуйма:
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“Hивите организми са се появили на 6емята

или напълно съвършени, без никакви недостатъци, или

развивайки се от видове, живели преди тях. Ако са се появили

напълно съвършени и без никакви недостатъци, тогава те би тряб-

вало да са създадени от висш разум.” 186

7осилните данни показват, че организмите са се появили на 6емя-
та напълно развити и в една съвършена форма. �ова означава, че
“произходът на видовете”, противно на предположенията на &арвин,
не е еволюцията, а сътворението.

)риказката за еволюцията на човека

;дна от най-често представяните теми от защитниците на еволю-
ционната теория е тази за произхода на човека. "поред дарвинистко-
то твърдение съвременният човек е произлязъл от някакъв вид май-
муноподобни същества. �върди се, че по време на този предполагаем
еволюционен процес, който се приема, че е започнал преди 4-5 милио-
на години, са съществували някои междинни форми между съвремен-
ния човек и неговите прадеди. � този напълно въображаем сценарий
са вписани четири основни “категории”:

1. Australopithecus (Австралопитек)

2. Homo habilis (�омо хабилис)

3. Homo erectus (�омо еректус)

4. Homo sapiens (�омо сапиенс) 

;волюционистите наименуват т.нар. първи маймуноподобен пра-
отец на човека Australopithecus, което означава южноафриканска
маймуна. �ези същества не са нищо друго освен вид маймуни, чиито
представители са изчезнали.

�сеобхватни проучвания върху разнообразни видове
Australopithecus, извършени от двама световноизвестни анатоми от
Англия и "А/ – лорд "оли 6укърмън и проф. 4арлс Окснард, показ-



ват, че тези същества не са двукраки и имат
същите движения като на съвременните маймуни. 187

"ледващият стадий от човешката еволюция бива класи-
фициран от еволюционистите като homo, т.е. човек. "поред твърде-

нието съществата от поредицата  homo са по-развити от австралопи-
теките. "мята се, че в последното ниво от еволюцията на тези видове
се формира Homo sapiens, т.е. съвременният човек.

;волюционистите измислят една въображаема еволюционна схема
и подреждат различни останки в определена поредица. "хемата е въоб-
ражаема, защото никога не е могло да се докаже, че е имало някаква
еволюционна връзка между тези различни класове животни. Ърнест
Bайър, един от най-големите защитници на еволюционната теория
през 20ти век, признава този факт, като казва, че “веригата, простира-
ща се чак до Homo sapiens, в действителност не съществува”. 188 

Cзготвяйки подреждането Australopithecus > Homo habilis > Homo
erectus > Homo sapiens, еволюционистите искат да създадат впечатле-
ние, че всеки един от тези видове е прародител на следващия. *ослед-
ните палеонтологични открития обаче показват, че Australopithecus,
Homo habilis и Homo erectus са живели по едно и също време, но в раз-
лични части на света.189

#ещо повече, една част от хората, класифицирани като Homo erec-
tus, са живели до модерните времена, а Homo sapiens neandarthalensis
и Homo sapiens sapiens (съвременният човек) са открити един до друг
на едно и също място. 190

�ова, разбира се, разкрива невалидноста на твърдението, че тези
организми са прародители един на друг. "тивън &жей Dауд, палеонто-
лог от Fарвардския университет, макар и еволюционист, обяснява та-
зи безизходица на еволюцията по следния начин:

“�акво би се случило с нашето родословно дърво, ако същест-

вуват три съвпадащи рода хоминиди (A.africanus, едрите aus-

tralopithecines и H.habilis), които очевидно не произлизат един
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волюционистите извършват голяма
част от коментарите си относно
фосилните останки съобразно
идеологичните си очаквания. 
то защо
повечето от заключенията, до които
достигат, не са надеждни.  

от друг? #ещо повече, при нито един от

трите вида не се проявява еволюционна тенденция по

време на пребиваването им на 6емята.”191

Още много еволюционисти признават, че сценария на човешката
еволюция е лишен от доказателства. *алеонтолозите-еволюционисти
�или, "оломон и &ейвис казвайки: “човешките фосили се появяват в
регистрите внезапно”, приемат, че човекът се е появил внезапно на зе-
мята, т.е. без да има какъвто и да било еволюционен прародител. 192

Cнтересен показател за това, че тезата за човешката еволюция е
измислена е това, че новооткритите фосили вместо да подкрепят
твърдението те го правят още по-противоречиво. #айлс ;лдридж от
Fарвардския университет, който е един от водещите палеонтолози в
"А/, и Lан �атерсал от Американския *риродоисторически музей,
по тази тема правят следните съществени коментари: 

“Bисълта, че еволюционната история на организмите е въпрос на от-

критие е пълна измислица. Ако беше така, то трябваше колкото

повече човешки фосили открием, толкова по-ясна

да става историята за човешката еволюция. #о

ако нещо е станало, то то е точно обратното.” 193

Още много еволюционисти признават, че
сценарият на човешката еволюция е лишен
от доказателства. *алеонтолозите-еволю-
ционисти �или, "оломон и &ейвис, казвай-
ки: “човешките фосили се появяват в регис-
трите внезапно”, приемат, че човекът се е
появил внезапно на земята, т.е. без да има

какъвто и да било еволюционен прароди-
тел. 194
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Cнтересен показател за това, че тезата
за човешката еволюция е измислена, е това, че новоот-

критите фосили, вместо да подкрепят твърдението, го пра-
вят още по-противоречиво. #айлс ;лдридж от Fарвардския уни-

верситет, който е един от водещите палеонтолози в "А/, и Lан �атер-
сал от Американския природоисторически музей правят следните съ-
ществени коментари по тази тема: 

“Bисълта, че еволюционната история на организмите е въпрос на от-

критие е пълна измислица. Ако беше така, то колкото повече човешки

фосили откриваме, толкова по-ясна трябваше да става историята за чо-

вешката еволюция. #о ако се е случило нещо, то е точно обратното.” 195

Още доста еволюционисти, специалисти в тази област, имат изклю-
чително песимистично виждане по отношение на защитаваната от тях
теория. #апример научният писател номер едно на известното списание
“�ейчър”  (Nature) Fенри Dии в книгата си “� търсене на дълбокото вре-
ме” (In Search of Deep Time) от 1999 г. казва, че “всички фосилни дока-
зателства за човешката еволюция отпреди 5 – 10 милиона години са тол-
кова малко, че могат да бъдат поместени в една малка кутия”. 6аключе-
нието, до което достига Dии, е интересно:

“"хемата на човешката еволюция, която се базира на връзките

прародител-наследник, е изцяло човешко изобретение и е фор-

мирана според предразсъдъците на хората... �зимането на една

група фосили и обявяването, че отразяват роднинска верига, не е

научна хипотеза, която може да бъде доказана, но е твърдение,

което има същата стойност каквато и една приказка от хиляда и

една нощ. Bоже би е забавна или дори насочваща, но в никакъв

случай научна.” 196 

�азбира се, изричането на тези думи от страна на редактора на спи-
сание “�ейчър” (Nature) е един съществен прогрес. ;дин “авторитет”
като “#ейчър”, който винаги е излагал на преден план и защитавал ево-
люционните твърдения на научния свят, да отрази признания, че еволю-
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ционната теория страда от липса на доказа-
телства, е в качеството си на документ, показващ про-

валянето на еволюционната теория.

Fенри Dии обяснява също как разкриваната от медиите и т.нар.
научни еволюционни източници история “как човекът еволюира” няма

никаква научна стойност ето така:  

“#апример твърди се, че еволюцията на човека се е развила успоредно с

развитието на човешката стойка, мозъчния обем, технологичния нап-

редък, като използване на огън и оръдия на труда, и координацията

между погледа и ръцете, която спомага за възникването на речта. #о

сценарии като този са субективни. �е никога не могат да бъдат доказани

чрез опити, следователно не са научни. �ато цяло употребата им се

дължи не на научните тествания, а на твърдения и авторитарния подход

на представянето им. �огато погледнем бръщолевиците, които журна-

листите и писачите на кратки новини разпространяват навсякъде  в

търсенето на прадедите ни и откриването на загубените роднински

връзки, може да ни се стори изненадващо да научим, че много професио-

нални палеонтолози, които не изследват историята на организмите, опи-

райки се на различните сценарии и разкази, изоставят разкриваната ка-

то приказка еволюционна история поради ненаучността й още преди по-

вече от 30 години” 197

�ова са много важни признания. �е излагат факта, че еволюционната
теория, която в продължение на 150 години е представяна като научен
отговор на въпроса “как сме се появили на земята”, в действителност е
само един сценарий, който бива наложен на науката от страна на опреде-
лен “обществен възглед”. #о интересното тук е, че тези “признания” на
палеоантропологичния свят никога не биват отразявани в медиите. А
напротив, медиите внимателно прикриват тази безизходица, в която из-
пада еволюционната теория, като провеждат пропаганда от вида “побе-
дата е близко”, за да вдъхнат последна увереност на гражданите на една
изгубила войната държава и лъжат обществото, че “всеки ден се откри-
ват все нови доказателства за еволюционната теория”. Американският



биолог &жонатан Уелс, който е завършил
магистратура в Уале и защитил докторска степен в ка-

лифорнийския университет %ъркли, в книгата си “Cконите
на еволюцията: #аука или мит, защо по-голямата част от това,

което преподаваме за еволюцията, е грешно” (Icons of Evolution: Science
or Myth, Why Much of What We Teach About Evolution is Wrong), отпечата-
на през 2000 г., обобщава тези механизми на пропагандиране така:

“Dоляма част от обществото много рядко бива осведомявана за изявле-

нията на научните експерти за дълбоката неопределеност по отношение

на човешкия произход. �место това ние се задоволяваме с последната

теория на този или онзи и никога не ни се предава истината за това, че

самите палеоантрополози са в неразбирателство по този въпрос. C ти-

пично, теорията бива разкрасявана с пещерни хора или измислени ри-

сунки на “силно нагримирани” човешки предшественици... �ова, което

се вижда, е, че в нито една сфера науката не е извършвала толкова спе-

кулации с толкова малко материали.” 198

+енетичните вариации не са доказателство за

еволюционната теория

От времето на &арвин до днес някои биологични явления биват
тълкувани погрешно и представяни като доказателство за еволюционна-
та теория. #ачело на тях идва генетичната вариация (видоизменение).
�ова генетично събитие е причина представителите на един и същи жи-
вотински вид или на една и съща група да притежават различни харак-
терни особености. #апример всички хора по света са носители основно
на една и съща генетична информация, но някои имат тесни очни цепна-
тини, други червени коси, трети са с дълги носове, а четвърти пък са нис-
ки – всичко това зависи от степента на потенциала за вариация на тази
генетична информация.

Ако вземем и прочетем един защитаващ еволюцията учебник по био-
логия, ще видим, че всички примери, които са представяни като “еволю-
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ционни доказателства”, са явления на гене-
тични вариации. (#апример различната форма на чов-

ката на сипката на остров Dалапагос или отглежданите от
животновъдите различни породи кучета) �ариациите обаче не

представляват доказателства за еволюцията, защото те не са нищо дру-
го освен резултат от различни комбинации на вече съществуваща гене-
тична информация и не прибавят никакви нови характеристики към нея.
�ажното за еволюционната теория обаче е въпросът как ще се появи на-
пълно нова информация, която да обуслови напълно нов животински вид. 

6а тези две различни явления (тоест вариацията в наличен животин-
ски вид и появяването на съвсем нов животински вид) биолозите-еволю-
ционисти също така използват два различни термина. ;диният е “микро-
еволюция”, а вторият “макроеволюция”. � действителност обаче при
първия случай, т.е. при видоизменение в наличен животински вид, дори
на “микро” ниво няма никаква “еволюция”, т.е. развитие към нов, разли-
чен вид. *оради тази причина тази преднамерена употреба е погрешна. �
действителност понятието, което съответства на твърдението на еволю-
ционната теория, е “макроеволюция”. �огато се каже еволюционна тео-
рия, то терминът, който се обсъжда, е именно този.

;то тук има един много съществен момент. Fората, които нямат дос-
татъчно познания по въпроса, могат да се подведат, че “след като микро-
еволюцията се извършва в рамките на кратък срок от време, то и макро-
еволюцията в продължение на милиарди години може да се осъществи”.
Cзползвайки тази заблуда, еволюционистите се опитват да накарат хора-
та да повярват в еволюционната теория. 

#есъстоятелността на това схващане обаче, т.е. невъзможността ва-
риацията да бъде “механизъм за макроеволюция”, от 80те години насам
се знае и приема от научния свят. � една от статиите си в списание “!во-
люционна биология”  (Developmental Biology) от 1996 г. биолозите-ево-
люционисти Dилбърт, Опиц и �аф обясняват този въпрос така: 

“Dенетичната информация може да е достатъчно средство за обясняване

на микроеволюцията, но микроеволюционните промени, настъпващи в



генетичната информация, не са от такъв вид,

че да превърнат едно влечуго в бозайник или една риба в

земноводно. Bикроеволюцията може само да подпомогне пред-

ставата за оцеляването на подходящите индивиди, но не и да обясни

тяхното образуване. �ака както Dудуин казва през 1995, “произходът на

видовете, т.е. проблемът на &арвин, продължава да бъде нерешен”.” 199

Обобщеното заключение на цялата тази дискусия микроеволюция-
макроеволюция е следното: живите организми са се появили на земята ка-
то “видове”, които са с различна структура. � рамките на тези видове бла-
годарение на богатството в генните басейни е възможно образуването на
различни вариации и подвидове. #о този процес, който осигурява видоиз-
менения, никога не е ставал причина за настъпването на “еволюция”.

+енетичната прилика не доказва

еволюционната теория  

;дно от твърденията, които еволюционистите често изтъкват през
последните години, е, че гените на един човек и едно шимпанзе имат
98% прилика и че това било доказателство, че шимпанзетата и хората
произлизат от един общ прародител. #о това е едно подвеждащо твърде-
ние, защото, за да се твърди, че генната структура на хората и шипанзе-
тата си приличат 98%, трябва така както днес е разкрита генната карта
на човека, да се състави и тази на шимпанзетата, да се сравнят и да се
представи полученият от това сравнение резултат. � наличност обаче
няма такъв резултат, защото досега е разкрита само генната карта на чо-
века. 6а шимпанзетата все още не е предприето такова действие. 

&обре, но откъде се е появило това съотношение на прилика? �ази
прилика е изключително преувеличено обобщаване, което е извършено,
тръгвайки от приликата на аминокиселинни пермутации в някои от ос-
новните протеини, около 30-40,  намиращи се в шимпанзетата и хората.
&окато в човека има около 35 хиляди гена и повече от 10 хиляди про-
теина, които са кодирани в тези гени. *оради тази причина твърдение-
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то, че гените на хората и маймуните са
98% еднакви при положение, че от толкова много

протеини само 40 от тях си приличат, няма абсолютно ни-
каква научна основа. 

#ещо повече, спорно е дори &#� сравнението, направено върху те-
зи 40 протеина. �ова сравнение е извършено през 1987 г. от двамата био-
лози "ибли и Ахълкуист и е публикувано в списание “%жърнъл ъф 'о-
лекюлър !волюшън”. 200 &окато ученият "арич, който по-късно изслед-
ва тези данни, достига до заключението, че надеждността на метода на
получаване на данните е спорна и че самите данни са изтълкувани пре-
увеличено. 201

Освен това съответните основни протеини са общи жизнени моле-
кули, които се намират в множество различни живи организми. #е само
тези на шимпанзето, но и структурата на намиращите се в напълно раз-
лични организми протеини от същия вид си приличат с тези на човека. 

�ака например според генните анализи, предадени от списание “�ю
�айънтист” (New Scientist), приликата между &#� на хората и чер-
веите нематод (клас цилиндрични червеи) е 75%.202 �ова несъмнено оз-
начава, че между човека и този червей съществува разлика само от
25%! Ако погледнем към измисленото от еволюционистите родословно
дърво, ще видим, че дори преди 530 милиона години класът гръбначни
(Chordata), към които принадлежи човекът, и класът нематоди
(Nematoda) се различават един от друг.

От друга страна, ако погледнем към извършените върху някои про-
теини анализи, ще видим, че те представят човека като близък до мно-
го по-различни живи организми. � едно проучване, проведено от изсле-
дователи от �ембриджкия университет, са сравнени някои протеини на
сухоземните животни. Cзумителното е, че от почти всички проби чо-
векът и птицата се нареждат като най-близката една до друга роднинска
двойка. "ледващият близък роднина е крокодила. 203

�сички тези примери показват, че общата представа за генетична при-
лика не може да представлява доказателство за еволюционната теория.



�ова е така, защото генетичните прилики не
отговарят на отстояваната еволю-  ционна схема, а на-

против, показват точно противоположни резултати.

"ледователно, когато погледнем на случая като на едно цяло, ще
видим, че “биохимичните прилики” не са доказателство на еволюцията,
а обратно – теорията остава безпомощна. &-р �ристян Uуабе, който е
изследовател по биохимия в медицинския факултет в "евернокалифор-
нийския университет, много пъти бива принуден да признае, че в нито
едно от своите проучвания не е могъл да получи каквото и да било до-
казателство за еволюцията. � една статия в списание “�айънс”
(Science) д-р Uуабе казва следното:

Bолекулярната еволюция започна да се смята едва ли не за по-висш ме-

тод за откриване на еволюционното роднинство, отколкото палеонто-

логията. %идейки молекулярен еволюционист, аз би трябвало да се гор-

дея с това. #о напротив, докато молекулярните прилики трябваше да

показват постигането на едно равномерно развитие на видовете, нали-

чието на множество изключения изглежда твърде обезпокоително. �е-

зи изключения са толкова много, че си мисля, че в действителност из-

ключенията и необичайностите са носители на едно много по-същест-

вено послание. 204

�следствие на извършените в областта на молекулярната биология
открития известният биохимик проф. Bайкъл &ентън прави следния
коментар:

“#а молекулярно ниво всеки клас е уникален, изолиран и не е свързан

посредством междинни форми. �ака позоваването на молекулите, по-

добно на фосилните останки, се проваля при осигуряването на из-

плъзващите се междинни форми, които дълго време са издирвани от

еволюционната биология... #а молекулярно ниво нито един организъм

не е “ предшественик “ или “ първичен “, или “ по-развит “ в сравнение

със своите роднини... "ъществува известно съмнение, че ако това мо-

лекулярно доказателство беше налице преди един век,..... идеята за ор-

ганичната еволюция никога нямаше да бъде  призната.” 205
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�ук трябва да подчертаем следното: раз-
бира се, че човешкото тяло ще има молекулярна прили-

ка с останалите живи организми, защото те са изградени от
едни и същи молекули, използват една и съща вода и атмосфера,

приемат хранителни вещества, които са образувани от еднакви молеку-
ли. �азбира се, че метаболизмът и следователно генетичната им структу-
ра ще си приличат. #о това не е доказателство, че те са  еволюирали от
един общ прародител.

� действителност този “общ материал” не е резултат от еволюция,
а от “общ дизайн”, т.е. всички те са сътворени по еднакъв план.

�дна дарвинистка измама: усилията за откриване на

доказателство за еволюцията от ембриологията

�ова, което е наричано “теория на рекапитулацията“, дълго време е
било отричано от научната литерату-
ра, но все още е представяно като на-
учна  действителност от някои еволю-
ционни публикации. �ерминът “река-
питулация” е краткото название на из-
раза “Ontogeny recapitulates phyloge-
ny”(онтогенетично повторение на фи-
логенезата), изложен от биолога ево-
люционист ;рнст Fекел в края на
19-ти век.

�ази представена от Fекел теория
постулира, че живите зародиши пре-
минават отново през еволюционния
процес, през който техните псевдо-
предшественици са преминали. #апри-
мер човешкият зародиш по време на
развитието си в майчината утроба


рнст )екел - един от най-големите
шарлатани в научната история



първо проявява особеностите на риба, по-
сле на влечуго и най-накрая на човешко същест-во.

*рез последвалите години е доказано, че тази теория е
пълна измислица. Cзвестно е, че “хрилете“, които предполагаемо се

появяват в ранните стадии на човешкия зародиш, всъщност са първо-
началните фази на канала на средното ухо, паращитовидната жлеза и
тимуса. 6ародишната част, която е оприличавана на “торбичката на
жълтъка на яйцето“, излиза, че е торбичка, която произвежда кръв за
бебето. 4астта, която е отъждествена от Fекел и неговите последова-
тели на “опашка“, в действителност е гръбнакът, който прилича на
опашка единствено защото се появява преди краката.

�ова са всеизвестни факти в света на науката и дори самите ево-
люционисти се съгласяват с тях. � една статия от 16 октомври 1999 г.
в списание �ю �айънтист (New Scientist) пише следното:

“Fекел нарича теорията си “биогенетичен закон” и за много кратко

време тази идея става известна като “рекапитулация”. � действител-

ност обаче не след дълго се разбра, че законът на Fекел не е верен.

#апример, при ранния човешки зародиш никога не се образуват, по-

добни на рибите, хриле и зародишът никога не преминава през фази,

през които да прилича на зряло влечуго или на маймуна.” 206

&руг интересен аспект на “рекапитулацията” е, че самият ;рнст
Fекел е шарлатанин, който, за да може да докаже теорията си, прави
фалшиви рисунки. 7алшификациите на Fекел целят да оприличат за-
родиша на рибата с този на човека. �огато истината излиза наяве,
единствената защита, с която той си служи, е, че други еволюционис-
ти също са извършвали подобни измами:

“"лед това компромисно признание за “фалшификация“ аз би тряб-

вало да се смятам за порицан и укорен, ако нямах утехата да видя ре-

дом до мен на подсъдимата скамейка хиляди обвиняеми, сред които

много от най-надеждните изследователи и най-видните биолози. Dо-

ляма част от диаграмите в най-добрите учебници по биология, трак-

тати и всекидневници трябва да понесат в същата степен цената на
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“фалшифицирането“, защото всички те са

неточни  и в по-голяма или по-малка степен подправени,

схематизирани и конструирани.” 207

� броя от 5 септември 1997 г. на известното научно списание
“�айънс” (Science) е публикувана статия, която ни осведомява, че за-
родишните рисунки на Fекел са пълна измама. � статията със загла-
вие “6ародишите на Fекел: измамата е преоткрита” пише следното:

Bайкъл �ичардсън, ембриолог в клинично-терапевтичното училище

“"в. &жордж” в <ондон, казва, че “впечатлението, което създават

(рисунките на Fекел), т.е. впечатлението, че зародишите много си

приличат, е погрешно”... �ой и колегите му изследват отново зароди-

шите на организми от същия вид и възраст като нарисуваните от Fе-

кел и правейки им снимки, осъществяват собствени сравнения. � ста-

тията, която �ичардсън пише за списание “Анатомия и ембриология”,

отбелязва, че “в повечето случаи зародишите изглеждат изключител-

но различни”. 

"писание “�айънс” (Science)
съобщава, че за да може да пред-
стави зародишите така, че да си
приличат Fекел умишлено изваж-
да от рисунките си някои органи
или добавя измислени органи и
по-нататък в статията е дадена
следната информация:

“"поред това, което �ичардсън

и екипът му съобщават, Fекел

не само прибавял или премах-

вал органи, но за да може да

представи различните видове

така, че да си приличат, той

си е играел и с големините

“�ародишите на �екел: 

измамата е преоткрита”

(Science)



им, като понякога е представял зародишите с

десет пъти по-различни размери. #ещо повече, за да мо-

же да прикрие разликите, Fекел избягва да наименува видовете

и представя един вид, като че е представител на цяла една животин-

ска група. "поред думите на  �ичардсън  и екипа му дори при зароди-

шите на много близките един до друг видове риби съществуват големи

различия от гледна точка на външния им вид и фазите на развитие. �и-

чардсън казва, че “рисунките на Fекел се превръщат в най-голямата

фалшификация в биологията”.

�ехнологията в окото и ухото

&руг въпрос, оставен без отговор от еволюционната теория, е от-
личното качество на възприятие чрез окото и ухото.

*реди да преминем към темата за окото, нека накратко отговорим на
въпроса: ”как виждаме?”. "ветлинните лъчи, идващи от даден предмет,
попадат в обърнат вид върху ретината. �ук чрез клетките тези светлин-
ни лъчи се превръщат в електронни сигнали и достигат до едно малко
петно в задната част на мозъка, което е наречено визуален център. 

�ези електронни сигнали се възприемат в центъра на мозъка като
картина след серия от процеси. "лед тази техническа информация не-
ка поразмишляваме.

Bозъкът е изолиран от светлината. �ова означава, че във вътреш-
ността на мозъка е съвършено тъмно и не достига никаква светлина.
Bястото, наречено визуален център, е напълно тъмно място, където
никога не е достигала светлина, това може да е най-тъмното място, кое-
то някога сте виждали. � тази гъста тъмнина обаче вие наблюдавате
един прекрасен свят.

�артината, която се формира в окото, е толкова ясна и отчетлива, че
дори технологията на 21ви век не е способна да я постигне. *огледнете
например към книгата, която четете, ръцете, с които я държите, после
повдигнете глава и погледнете наоколо. �иждали ли сте някога толкова
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ясен и отчетлив образ като този някъде дру-
гаде? &ори най-съвършеният телевизионен екран, про-

изведен от най-големия производител на телевизори в света,
не може да ви представи толкова ясен образ. �ова е един триизме-

рен, цветен и изключително ясен образ. � продължение на повече от
100 години хиляди инженери се опитват да достигнат тази яснота. 6а
тази цел бяха създадени фабрики и мощни комплекси, бяха извършени
повече изследвания, измислени повече планове и дизайни. *огледнете
отново към телевизионния екран и към книгата, която държите в ръце.
/е видите, че има голяма разлика в яснотата и отчетливостта. #ещо
повече, телевизионният екран ви показва двуизмерен образ, докато с
очите си вие гледате триизмерна перспектива в дълбочина. �огато пог-
леднете внимателно, ще видите, че в телевизора има разфокусиране.
Cма ли някакво замъгление във вашето зрение? �азбира се, че не.

От много години десетки хиляди инженери се опитват да изобретят
триизмерни телевизори и да постигнат визуалното качество на окото.
&а, те успяха да създадат триизмерни телевизионни системи, но не е
възможно да ги гледаш, без да си сложиш очила. #ещо повече, това е
само едно изкуствено трето измерение. 7онът е по-замъглен, а предни-
ят план изглежда като хартиен декор. #икога не може да се създаде тол-
кова ясна и отчетлива гледка като тази на очите. �акто при камерата,
така и при телевизора винаги се получава загуба на качество.

;волюционистите твърдят, че именно механизмът, който създава
този ясен и отчетлив образ, е възникнал случайно. "ега, ако някой ви
каже, че телевизорът в стаята ви се е появил в резултат на случайност,
че всички негови атоми просто се е случило да се съединят и формират
този уред, който произвежда образ, какво ще си помислите? �ак ато-
мите биха могли да направят това, което хиляди хора не могат?

От приблизително един век десетки хиляди инженери са проучвали
и полагали усилия във високотехнологични лаборатории и огромни ин-
дустриални комплекси, използвайки най-модерните технологични уре-
ди, и бяха способни да постигнат само толкова. Ако един уред произ-
вежда по-примитивен образ от окото, то то не би могло да се образува



случайно и става много ясно, че окото и об-
разът, който се вижда чрез окото, не са формирани слу-

чайно. �о изисква много по-детайлен разумен план и дизайн от
този на телевизията. *ланът и дизайнът на толкова ясния и отчет-

лив образ принадлежат на %ог, който има сила над всичко.

"ъщото се отнася и за ухото. �ъншното ухо, събирайки заобика-
лящите го звуци, ги предава в средното, то пък, усилвайки възприети-
те звукови вибрации, ги предава на вътрешното ухо, а то от своя стра-
на превръща тези вибрации в електронни сигнали и ги изпраща в
мозъка. �ака както при окото, дейността на чуване се извършва в слу-
ховия център на мозъка.

"итуацията в окото е вярна и за ухото. А именно, мозъкът е изо-
лиран от звук, така както от светлина - не пропуска никакъв звук да
проникне. "ледователно без значение колко шумно е навън, във
вътрешността на мозъка е съвършено тихо. �ъпреки това в мозъка се
възприемат най-ясните звуци. �ъв вашия мозък, който е изолиран от
звук, вие можете да слушате симфониите на един оркестър или да
чуете целия шум на едно препълнено с хора място.

#ека отново сравним  високото качество и висшата технология,
която съществува в ухото и мозъка, с технологията, произведена от чо-
вешките същества. �акто се полагат усилия, за да се добие ясна карти-
на, така и в продължение на десетилетия са траели усилията за ясен
звук. �езултатът от всички тези усилия са звукозаписните машини, му-
зикални уредби, различни електронни уреди и музикални системи,
приемащи звука. �ъпреки всички тези технологии и хилядите инжене-
ри и експерти, които са работили върху тази хай-фи система, все още
не е получен никакъв звук, който да има същата яснота и чистота като
звука, възприеман от ухото. *омислете си за висококачествените музи-
кални системи, произведени от най-голямата фирма в музикалната ин-
дустрия. &ори при тези уреди, когато се записва звук, известна част от
него се губи или когато включите уредбата, вие винаги чувате шумящ
звук, преди да започне музиката. 6вуците, които са плод на технология-

310

�удесатa нa Kopaнa



�арун Яхя

311

та на човешкото тяло обаче, са изключител-
но ясни и чисти. 4овешкото ухо никога не възприема

звука, придружен с шумене или с микрофония, както става
при музикалните уредби. �о възприема звука такъв, какъвто е, ясен

и чист. �ова е така, откакто човекът съществува. #ито един визуален
или звуков уред, който човек е изобретил досега, не е станал толкова
чувствителен и успешен приемник както окото и ухото.

Освен виждането и чуването обаче съществува един доста по-ва-
жен факт.

�а кой принадлежи съзнанието,

което вижда и чува в мозъка?

�ой е този, който гледа очарователния свят в своя мозък, слуша
симфонии и чуруликането на птиците, усеща миризмата на розите?

&разненията, идващи от очите, ушите и носа на човешкото същест-
во, отиват към мозъка под формата на електрохимични нервни импул-
си. � учебниците по биология, физиология и биохимия може да открие-
те много подробности относно това как тези образи се формират в
мозъка. #о няма да може да намерите най-важния факт, свързан с този
въпрос: кой е този, който възприема тези електрохимични нервни им-
пулси като образи, звуци, аромати и усещания в мозъка? � мозъка
съществува едно съзнание, което възприема всичко това, без да се нуж-
дае от някакво око, ухо или нос. #а кого принадлежи това съзнание? 

#яма съмнение, че това съзнание не принадлежи на нервите, нито
на съставящите мозъка мастен слой и неутрони. ;то защо материалис-
тите дарвинисти, които вярват, че всичко се състои от материя, не
могат да дадат отговор на този въпрос. 

�ова е така, защото това съзнание е сътворената от %ог душа. &у-
шата не се нуждае нито от око, за да вижда образите, нито от ухо, за
да чува звуците. #ещо повече, тя дори не се нуждае от мозък, за да мо-
же да мисли. 



�секи, който прочете за този очевиден
научен факт, трябва да помисли за �семогъщия Аллах,

да се побои от #его и да потърси убежище при #его. �ой е то-
зи, �ойто е сместил цялата триизмерна, цветна, сенчеста и сияйна

�селена в едно тъмно като в рог, няколкосантиметрово пространство.  

/атериалистическата вяра 

Cнформацията, която представихме досега, ни показва, че еволю-
ционната теория няма научна основа, а дори точно обратно – еволю-
ционистките твърдения открито си противоречат с научните откри-
тия, предложените ни еволюционни механизми нямат еволюционна
сила и фосилните останки показват, че междинните форми, от които
теорията се нуждае, никога не са съществували. "ледователно еволю-
ционната теория, която представлява една ненаучна идея, трябва да
бъде захвърлена настрана. 

;то така много представи като тази, че 6емята е център на �селе-
ната, са изхвърлени от дневния ред на науката. #о еволюционната
теория настоятелно бива поддържана в този дневен ред. #якои хора
дори се опитват да представят отправените срещу теорията критики
като “атака срещу науката”. 6ащо? *ричината е в това, че еволю-
ционната теория е необходимо догматично вярване на определени
кръгове. �ези кръгове са сляпо отдадени на материалистическата фи-
лософия и приемат дарвинизма, защото той е единственото материа-
листическо обяснение, което може да бъде изложено, за функциони-
рането на природата. 

&оста интересно е, че те самите от време на време признават този
факт. Richard C. Lewontin, известен генетик и страстен еволюционист
от  Fарвардския университет, признава, че е “преди всичко материа-
лист, а после учен“, със следните думи:

“#е методите и институциите на науката ни карат да приемем мате-

риалното обяснение за феноменалния свят, а точно обратно - ние сме
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принудени от приоритетната ни привърза-

ност към материалната кауза да създадем изследовател-

ски апарат и съвкупност от понятия, които произвеждат мате-

риалистически обяснения, без значение колко антиинтуитивно и

колко объркващо ще бъде за непросветения. #ещо повече, след като

материализмът е нещо безусловно, то ние не можем да позволим да

се появи каквото и да било %ожествено обяснение.“ 208

Оттук става ясно, че дарвинизмът е догма, която бива поддържана
жива единствено в интерес на верността към материалистическата фи-
лософия. "поред тази догма не съществува нищо друго освен материя.
�я твърди следователно, че животът е сътворен от неживата и несъзна-
телна материя. �я настоява, че милионите разнообразни живи организ-
ми, като птици, риби, жирафи, тигри, насекоми, дървета, цветя, китове
и човешки същества, са се появили в резултат на взаимодействия меж-
ду явления като проливния дъжд, светкавиците и др., и неорганичните
вещества. �ова допускане противоречи на разума и науката, но въпре-
ки това дарвинистите продължават да го отстояват, просто за да “не
позволят на %ожественото обяснение да излезе на сцената”. 

�секи, който погледне на произхода на живите организми освобо-
дено от материалистическите предразсъдъци, ще види тази очевидна
истина - всички живи същества са дело на всемогъщия, премъдър и
всезнаещ �ворец. А този �ворец е %ог, който е сътворил �селената от
небитието, проектирал я е в най-съвършената форма и е моделирал
всички живи същества.
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�екоха: “)речист си �и! �ямаме друго

знание, освен това, на което �и ни научи.

�и си �сезнаещия, )ремъдрия.” 

(�ура 	акара, 32)
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