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Сура «Нух» -тефсир

Сура «Нух»

ِِمیحَِّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمْسِب 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Ние изпратихме Нух при
неговия народ: “Предупреди
народа си, докато не го е
сполетяло болезнено
мъчение!”».

ِلْبَق نِم  َكَمْوَق  ْرِذنَأ  ْنَأ  ِهِمْوَق  ىَلِإ  اًحوُن  اَنْلَسْرَأ  اَّنِإ 
ٌمیِلَأ ٌباَذَع  ْمُهَیِتْأَی  نَأ 

В тази сура Аллах е привел само едно повествование за пророка Нух, защото той дълго
време непрестанно призовавал своя народ да се покланят единствено на Аллах и да се
откажат от поклонението на лъжливи божества.

Всевишния е съобщил, че Той е изпратил Нух към неговия народ заради своето състрадание
към тях, за да ги предпази от мъчителното наказание. Аллах теаля му заповядва да
призовава своите съплеменници да се опомнят и да се разкаят за неверието, заради което
те ще бъдат обречени на вечна гибел и безкрайни страдания. Пророка Нух се покорил на
волята  на Аллах и бързо се отправил да изпълни своята мисия.

2. Каза: “О, народе мой, аз съм
явен предупредител за вас.

ٌنیبُِّم ٌریِذَن  ْمُكَل  يِّنِإ  ِمْوَق  اَی  َلاَق 

3. Служете на Аллах и се бойте
от Него, и ми се покорете!

ِنوُعیِطَأَو ُهوقَُّتاَو  ََّهللا  اوُدُبْعا  ِنَأ 

4. Тогава Той ще ви опрости
греховете и ще ви даде
отсрочка за определено време.
Срокът на Аллах, когато дойде,
не ще бъде забавен, ако
знаете.”»

ىًّمسَُّم ٍلَجَأ  ىَلِإ  ْمُكْرِّخَؤُیَو  ْمُكِبوُنُذ  نِّم  مُكَل  ْرِفْغَی 
َنوُمَلْعَت ْمُتنُك  ْوَل  رَُّخَؤُی  ءاَج َال  اَذِإ  َِّهللا  َلَجَأ  َّنِإ 

Неговите проповеди били ясни и разбираеми за всеки. А причината за това била, че той
пределно ясно излагал всичко, към което призовавал и от което предпазвал и благодарение
на което хората биха могли да намерят спасение. Той разяснявал всичко по най – убедителен
начин. Той обяснявал на своите съплеменници същността на своето послание и увещавал
към това, че за поклонение е достоен само Аллах. Той ги призовавал да се откажат от
многобожието,с неговите многочислени проявления и водещи към него пътища. Той също
така им казвал, че ако се страхуват от Аллах, то Той ще прости техните грехове, ще се спасят
от наказание и Аллах ще ги дари с велико възнаграждение, а също така ще удължи техните
удоволствия в този свят до определения срок в съответствие със своето предопределение.

Земното удоволствие не е вечно и смъртта, непременно ще постигне всеки човек, и затова
светия Пророк е казал: “Наистина, когато настъпи назначения от Аллах срок, то
повече няма да има отсрочки. Ако само вие проумявахте!” Но неговите съплеменици не
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вярвали в Аллах, съпротивлява ли се на истината, не приемали призива на своя Господар и
не се подчинявали. Ето защо пророка Нух решил да се оплаче на Аллах с.т.

5. Каза: “Господи мой, зовях
народа си нощем и денем,

اًراَهَنَو ًالْیَل  يِمْوَق  ُتْوَعَد  يِّنِإ  ِّبَر  َلاَق 

6. но зовът ми само увеличи
тяхното бягство.

اًراَرِف َّالِإ  يِئاَعُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف 

Но те обърнали гръб на истината, и наставленията не им допринесли полза, защото хората
извличат полза от призива към правия път само тогава, когато те частично или напълно го
приемат и следват.

7. И всякога, щом ги зовях, за
да ги опростиш, запушваха с
пръсти ушите си и се загръщаха
в дрехите си, и упорстваха, и
все повече се възгордяваха.

يِف ْمُهَعِباَصَأ  اوُلَعَج  ْمُهَل  َرِفْغَتِل  ْمُهُتْوَعَد  امََّلُك  يِّنِإَو 
اوُرَبْكَتْساَو اوُّرَصَأَو  ْمُهَباَیِث  اْوَشْغَتْساَو  ْمِهِناَذآ 

اًراَبْكِتْسا

И от тези слова става ясно, че Аллах прощава на хората, ако те се подчинят на неговия
пратеник. Само по този начин те могат да намерят истинското щастие. Въпреки това народа
на Нух го отхвърлил и продължвал упорито да се придържа към лъжата. Неговия народ
запушвал с палци ушите си, за да не слушат речите на своя пророк, и се завивали в дрехите
си, показвайки своята отчужденост от истината и ненависта към нея. Те упорито отстоявали
своето неверие, изказвали своята неприязън към истината и високомерие пред нея. А това
само пораждало в тях зло и ги отдалечавало от доброто.

8. После ги зовях открито. اًراَهِج ْمُهُتْوَعَد  يِّنِإ  َّمُث 

9. после им прогласявах явно и
им шепнех тайно.

اًراَرْسِإ ْمُهَل  ُتْرَرْسَأَو  ْمُهَل  ُتنَلْعَأ  يِّنِإ  َّمُث 

10. И казвах: “Молете вашия
Господ за опрощение  Той е
многоопрощаващ .

اراَفَغ َناَك  هَُّنِإ  ْمكَُّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ُتْلُقَف 

Аз ги увещавах всички заедно, проповядвах истината открито и водех с тях тайни беседи.
Това е – свидетелство за искренното, безкористно усърдие на Нух, стремящ се по всички
възможни начини да достигне  желаемото. Той призовавал своя народ да не извършва
грехове и да молят за опрощение, защото Аллах е готов да прости на всеки, който се покае и
Го моли за опрощение. Нух се стремил да вдъхнови хората към приемане на чиста вяра,
обещавайки им снизхождение от Аллах, щедро възнаграждение и избавление от наказанието.
Той също така им обещал блага в земния живот и казвал:

11. за да ви праща обилен дъжд
от небето,

اًراَرْدِّم مُكْیَلَع  ءامََّسلا  ِلِسْرُی 

12. и да ви подкрепя с имоти и لَعْجَیَو تاٍَّنَج  ْمكَُّل  لَعْجَیَو  َنیِنَبَو  ٍلاَوْمَأِب  ْمُكْدِدْمُیَو 



синове, и да сторва за вас
градини, и да сторва за вас
реки.

اًراَهْنَأ ْمكَُّل 

Той с.т ще изпраща от небето обилни дъждове, които ще напояват градините и низините, ще
оживят градовете и ще пробудят хората. Той ще увеличи вашето богатство, благодарение на
което вие ще обезпечите своето съществувание, и ще ви дари с многочислени семейства.
Той ще устрои за вас градини и реки – най – прекрасни и най – желани от земните наслади.

13. Какво ви е, защо не зачитате
величието на Аллах?

اًراَقَو َِِّهللا  َنوُجْرَت  ْمُكَل َال  اَّم 

Защо не се страхувате от Неговото величие и не отдавате необходимата почит към Него?

14. Сътвори ви Той на етапи. اًراَوْطَأ ْمُكَقَلَخ  ْدَقَو 

Той последователно променя вашия облик. Първоначално вие се намирахте в утробата на
своята майка, след това ставате кърмени бебета, деца, тинейджъри, юноши. Вие
продължавате да се изменяте до края на своите дни. Аллах единственият ве е създал и ви
управлява, и само Той заслужава поклонение, обич,благодарност,уважение,почит и любов за
всичко с което дарява хората.

Напомняйки на Своите раби за това, как той ги е създал от начало, Аллах теаля още един път
обръща тяхното внимание към възкресението, за да разберат хората, че за Този който ги е
създал от небитието, не е трудно да ги възкреси отново след смъртта.

В качество на още едно доказателство, Аллах напомня на хората за сътворението на
небесата.

15. Нима не виждате как Аллах
сътвори седем небеса на
слоеве?

اًقاَبِط ٍتاَواَمَس  َعْبَس  َُّهللا  َقَلَخ  َفْیَك  اْوَرَت  ْمَلَأ 

16. И стори Той там от луната
сияние, и стори от слънцето
светилник.

اًجاَرِس َسْمَّشلا  َلَعَجَو  اًروُن  َّنِهیِف  َرَمَقْلا  َلَعَجَو 

В тези айети се подчертава, колко величествени сътворения са слънцето и луната и колко
велика е ползата която допринасят за хората. Всичко това свидетелствува за милосърдието
на Аллах и Неговата безгранична добродетел. А нима Този велик и милосърден владетел, не
заслужава, да се почита и обича, да се страхуваме от Него и да се надяваме на Него.

17. И ви създаде [от пръст] от
земята да израснете.

اًتاَبَن ِضْرَْألا  نَِّم  مُكَتَبنَأ  َُّهللاَو 

18. После ще ви върне в нея и
отново ще ви извади [в Съдния

اًجاَرْخِإ ْمُكُجِرْخُیَو  اَهیِف  ْمُكُدیِعُی  َّمُث 



ден].

Аллах ви създаде от земята, когато създаде вашия праотец Адем и вас в това число. След
това вие ще умрете и ще бъдете погребани, а след това ще бъдете възкресени за съд и
въздеяние. Само Той е властен над живота, смъртта и възкресението.

19. Аллах стори за вас от
земята постеля,

اًطاَسِب َضْرَْألا  ُمُكَل  َلَعَج  َُّهللاَو 

20. за да ходите там по широки
пътища.”».

اًجاَجِف ًالُبُس  اَهْنِم  اوُكُلْسَتِل 

Аллах теаля е пригодил земята, за да се възползваме от нейните богатства и ходим по –
нейните широки пътища. Ако Аллах теаля не беше пригодил земята, то ние нямаше да можем
да се възползваме от нея. Още повече, ние нямаше да можем да се занимаваме със
земледелие и да садим дървета, да сеем зърно и да строим къщи и въобще да я обитаваме.

Но проповедите и наставленията на Нух не облагоразумили неговия народ и не им
допринесли полза, и тогава той се оплакал на Аллах теаля изказвайки своето разочарование.

21. Каза Нух: “Господи мой, те
ми се възпротивиха и
последваха онези, чиито имоти
и деца само увеличиха тяхната
загуба.

ُهْدِزَی ْمَّل  نَم  اوُعبََّتاَو  يِنْوَصَع  ْمهَُّنِإ  ّبَِّر  ٌحوُن  َلاَق 
اًراَسَخ َّالِإ  ُهُدَلَوَو  ُهُلاَم 

Нечестивците не послушали пророка, наставника, обучаващ ги да правят добро, и
последвали знатните и родовити хора от своя народ, чийто богатства и деца само им
допринесли загуба и ги обрекли на гибел. Ето такава участ е постигнала тези, които просто са
застанали на тяхна страна, тогава какво да кажем пък за тези които им се подчнявали във
всичко.

22. И лукавстваха те с огромно
лукавство.

اراَبُك اًرْكَم  اوُرَكَمَو 

23И казваха: “Никога не
изоставяйте своите божества,
не изоставяйте нито Уад, нито
Суаа, нито Ягус и Яук, и Наср “.

اًعاَوُس َالَو  اًّدَو  َّنُرَذَت  َالَو  ْمُكَتَهِلآ  َّنُرَذَت  اوُلاَقَو َال 
اًرْسَنَو َقوُعَیَو  َثوُغَی  َالَو 

Те замисляли ужасни неща, опитвайки се да окажат съпротива на истината. Опитвайки се да
помогнат на своите богове, те призовавали хората към сляпа привързаност към
езичеството, което те изповядвали и което изповядвали техите бащи и деди. Техните богове
били Вадд, Сува, Йагус, Йаук и Наср. Това са – имена на праведници, които живели някога
сред народа на Нух. Когато те умрели, сатаната заблудил хората и те им направили статуи,
вярвайки, че, по този начин те по усърдно ще се покланят на Аллах. Когато минали години и
дошло ново поколение, сатаната им внушилил, че техните бащи се покланяли на тези
праведници, опитвайки се благодарение на тях да се приближът към Аллах, и чрез тях се



обръщали към Него с молби за дъжд. Тогава хората започнали да се покланят на тях, а
вождовете започнали да завещават на своите подчинени да не престават да се покланят на
тези идоли.

24. И вече заблудиха те
мнозина. И надбавяй на
угнетителите само заблуда!”»

ًالَالَض َّالِإ  َنیِملاَِّظلا  ِدِزَت  َالَو  ًاریِثَك  ُلَضَأ 
ّ

او ْدَقَو 

Вождовете и старейшините въвели в заблуждение много хора. Ако след проповедите те
склоняха към истината, то те нямаше да се вслушат в призива на своите вождове, които само
увеличават тяхното заблуждение. Тяхното завръщане на пътя на праведноста станало
невъзможно, и затова Аллах теаля съобщил, че тях ще ги постигне наказание както в този
свят, так и след смъртта.

25. Заради своите грехове те
бяха издавени и въведени в
Огъня, и не намериха за себе си
други помощници вместо Аллах.

مُهَل اوُدِجَی  ْمَلَف  اًراَن  اوُلِخْدُأَف  اوُقِرْغُأ  ْمِهِتاَئیِطَخ  اَّمِم 
اًراَصنَأ َِّهللا  ِنوُد  نِّم 

Техните тела останали в морето, а душите – в изпепеляващия огън. Причината за това
станали техните грехове, от които искал да ги предпази пророка Нух. Той ги предупреждавал
за този лош и скверен изход, но те отхвърлили всичко, което той им казвал, докато не ги
постигнало наказанието на Аллах. Когато това се случи, никой не може да предотврати
предопределеното от Аллах наказание.

26. И каза Нух: “Господи мой, не
оставяй по земята нито един
неверник!

َنیِرِفاَكْلا َنِم  ِضْرَْألا  ىَلَع  ْرَذَت  ّبَِّر َال  ٌحوُن  َلاَقَو 
اراَیَد

27. Оставиш ли ги, те ще
заблудят Твоите раби и ще
родят само нечестивци,
неблагодарници.

اًرِجاَف َّالِإ  اوُدِلَی  َالَو  َكَداَبِع  ُلِضُی 
ّ

او ْمُهْرَذَت  نِإ  كََّنِإ 
اراَفَك

Нух не само проклел своите невярващи съплеменници, но и изказал причината за своето
проклятие, която се състояла в това, че техния живот допринася само вреда както на самите
тях, така и на другите. Той постъпил така, защото в резултат на дългото общуване със своите
съплеменници прекрасно изучил техния нрав и разбрал, до каква степен са стигнали техните
злодеяния. Затова Аллах теаля приел неговата дуа (молба) и потопил всички тях във водата,
освен самия Нух и вярващите.

28. Господарю мой, опрости на
мен и на родителите ми, и на
всеки вярващ, който влезе в
моя дом, и на вярващите мъже,
и на вярващите жени, и
надбавяй на угнетителите само
гибел!»

اًنِمْؤُم َيِتْیَب  َلَخَد  نَمِلَو  َّيَدِلاَوِلَو  يِل  ْرِفْغا  ِّبَر 
اًراَبَت َّالِإ  َنیِملاَِّظلا  ِدِزَت  َالَو  ِتاَنِمْؤُمْلاَو  َنیِنِمْؤُمْلِلَو 



Отначало светия пророк отправя дуа за родителите, за да подчертае, колко велико е
задължението на човека пред тях. След това за всички вярващи, след което той обърнал
своето проклятие против

нечестивците, които ги очаква гибел, т.е. печал, разорение и смърт.
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