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Ваша светлост Епископ,
Генерални секретарю на тази 
Асоциация и всички вие бележити 
гости, дами и господа,

За мен е истинска чест да бъда 
поканен тук тази вечер за първи гост-
оратор в историята на Асоциацията.

За мен това е исторически 
момент, да мога да споделя с вас 
този свободен, зрял диалог без 
вълнения, без емоции, а само, за 
да сравним гледните си точки като 
нормални човешки същества с 
цялата си любезност, за да може 
да бъдем по-добре разбрани от 
другите и да се опитаме да разберем 
по-добре другите. Това именно е 
целта на свободния диалог и аз съм 
изключително щастлив, че вие сте 

се заели с тази благородна задача, 
защото светът днес наистина се 
нуждае от него във всичките сфери 
на живота.

Що се отнася до въпроса, за 
който съм поканен да говоря, 
трябва първо да се извиня като 
кажа, че и двете теми са огромни 
и може би в ограниченото време, 
което имаме на разположение, няма 
да бъде възможно да се погледне 
справедливо дори и на едната от тях. 
Затова предлагам след като приключа 
с първата част, която е Шариатът 
и политиката, законът Шариат и 
налагането на Шариата в страната, 
ако имаме време да премина към 
втората тема. В противен случай, ще 
трябва да оставим нещата така, за да 



имате възможността да обогатите 
познанието си и да зададете въпроси 
ако желаете.

Ще се постарая да бъда кратък, 
а вие трябва да бъдете внимателни. 
Въпросът за закона Шариат е 
една много дискутирана тема в 
мюсюлманските страни.

ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНА НА 
ШАРИАТА В ПАКИСТАН  

Наскоро Пакистан се бе превърнал 
в център на този горещ и на моменти 
ожесточен спор за Шариата. Общото 
разбиране е, че ако мнозинството 
в една страна са мюсюлмани, то те 
имат правото, не – задължението да 
приемат закона Шариат. Спорен е 
въпросът дали ако вярват в Светия 
Коран и в това че Светият Коран е 
изчерпателна книга, отнасяща се до 
всички сфери на човешката дейност, 
която направлява човека как да 
се държи в живота, е двулично да 
се задоволяват с тези твърдения. 
Те трябва да следват логиката и да 
приемат Шариата, който да бъде 
единственият валиден закон в 
страната.

Това се говори от една страна. 
От друга страна, се изтъкват много 
трудности – напр. законодателните 
проблеми – многото сериозни 
конституционни проблеми и 
многото сериозни проблеми в почти 
всички сфери на приемането на 
Шариата. Затова нека накратко да ви 
кажа защо Шариатът не може да бъде 

упражняван или налаган на хора, 
които на практика в обикновения си 
живот не са идеалните мюсюлмани, 
дори напротив. В сферите, в които 
са свободни да изповядват Исляма, 
те не се справят, че човек се чуди 
след като въпреки че имате желание, 
те не могат да упражняват Исляма, 
как тогава да очакваме, че ще го 
направят под принудата на закона. 
По тези и много други точки се водят 
разгорещени дебати, но сега съвсем 
накратко ще изброя отправните 
точки, за да се запознаете с всички 
страни на проблема.

Лично аз също съм участвал 
в този дебат, който се води в 
Пакистан, и много учени, които 
дойдоха в Лондон или ми писаха за 
напътствие, получиха моята помощ. 
Не че съм им диктувал какво да си 
записват, но до огромна степен им 
помогнах да разберат проблема в 
по-широк план. Затова и много от 
публикуваните статии в Пакистан 
отразяваха и моето мнение.

Шариатът е законът и това е 
несъмнено, законът на Исляма, 
законът за мюсюлманите. Въпросът, 
обаче, е как може този закон да 
бъде превърнат в законодателство, 
което да ръководи политическото 
управление. От горе на това, това е 
свързано и с много други проблеми. 
Ако една мюсюлманска държава, 
например, има правото да налага 
закона си на цялото население, 
то тогава по същата причина и 
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логика, всяка друга държава, чието 
мнозинство принадлежи към друга 
религия, ще има същото право да 
прокарва нейните закони.

И тогава целият свят би се 
превърнал в свят не само на 
политически конфликт, а и на 
политико-религиозен конфликт 
и въпреки че всички закони ще 
бъдат приписвани на Бог, те ще си 
противоречат коренно. Ще настъпи 
такова объркване, че хората ще 
изгубят вярата си в Бог, който казва 
едно нещо на едни хора и друго на 
други, който им казва да наложат 
този закон на хората или „те ще бъдат 
неверни към Мен”. И тук можете 
да си представите какво ще стане 
в Индия, например, ако законът 
на мнозинството на индусите 
бъде наложен на малцинството на 
мюсюлманите. Всъщност, голяма 
част от индийското общество е 
постепенно избутвано към това 
екстремистко искане като реакция, 
предполагам, срещу случващото се 
в някои ислямски страни. Какво ще 
се случи с мюсюлманите и другите 
малцинствени групи в Индия? При 
все, че това е въпрос, който не засяга 
само Индия. Какво ще стане ако 
Израел прокара закона на юдаизма, 
закона на Талмуд, чел съм го и знам, 
че за неевреите ще бъде невъзможно 
да живеят там нормално и достойно.

По същия начин, християнството, 
както и будизмът, имат своите права.

УЧАСТИЕ В 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Следващата точка е самата 
концепция за държава. Това е най-
основният въпрос, който трябва да 
се изясни и реши от занимаващите 
се с политика и международно 
право. Въпросът е, че всеки роден в 
дадена страна, има право да участва 
в законодателството.

В светската концепция за 
управление на държавния апарат 
и законодателството, всеки, 
който е роден в дадена държава, 
независимо от своята религия, 
цвят или вяра, придобива основни 
граждански права, най-важното, от 
които е възможността да участва в 
оформянето на законодателството.

Разбира се, партиите идват и си 
отиват, мажоритарните партии днес 
могат да бъдат малцинство утре. Не 
може да се изпълнят желанията на 
всички. По принцип, обаче, всеки 
има добрата възможност и равен 
шанс гласът му да бъде чут поне 
от опозицията. Какво, обаче, ще се 
случи ако един Шариат или една 
религия бъде наложена като закон 
на страната? Ако мюсюлманският 
закон бъде наложен в страната, 
всички останали хора, населяващи 
същата тази страна, ще бъдат 
считани за втора, трета или четвърта 
ръка граждани на тази страна без 
никакво право на глас по отношение 
на законодателството. Това не 
е целият проблем, обаче. Той се 



усложнява допълнително в рамките 
на самия Ислям, защото Ислямът си 
има Свещена книга, дадена от Бог, а 
мюсюлманските учени претендират, 
че са в правото си да я интерпретират.

Законодателен орган, подчинен 
на религиозните учени  

По въпроса  за различията в 
мненията, законодателният орган 
е подчинен на схоластичното 
мнение на учени, специализирали 
в разбирането на Светия Коран 
или които ПРЕТЕНДИРАТ да се 
специалисти в разбирането му. Каква 
е връзката между тях? Органът се 
избира, за да създава закони. И той 
създава, но това, което чуваме от 
някои ислямски учени е „това, което 
предлагате като закон, противоречи 
на фундаменталните принципи на 
Исляма. В Исляма няма място за 
такива глупости.”

Чии глас трябва да бъде чут? 
От една страна, изглежда сякаш 
Бог говори чрез тези хора, но само 
така изглежда. От друга страна, 
мнозинството хора в страната също 
имат глас. Дилемата вече стана почти 
невъзможна за разрешаване.

Всички религии с времето се 
разделят на секти

Но това не е всичко. Всяка 
религия в първоизточника си е 
една, единствена и неделима, но ако 
погледнете назад във времето, ще 
видите, че религията започва да се 
разклонява и да се дели многократно 

и достига такъв брой, че същата 
вяра, която например във времето 
на Исус Христос (мир нему) е била 
едно християнство, се е превърнало 
в много християнства. Погледнато 
от гледна точка на превъзходството 
на различните секти, единственият 
първоизточник изглежда различен 
по цвят. Очила в различен свят 
използват последователите на 
различните секти. Същото важи и за 
Исляма. Въпросът не се свежда само 
до Суни Ислям и Шиа Ислям и това 
как те интерпретират Шариата.

Само в Шиа Ислям има 34 секти, 
които интерпретират Шариата по 
различен начин. В Суни Ислям има 
поне 34 секти, интерпретиращи 
по различен начин Шариата. Има 
проблеми, по които различните 
секти нямат две улеми на едно 
мнение. Не говорим за незначителни 
въпроси, а за фундаментални. Само 
прочетете доклада от разследването 
на Мунир. Съдия Мунир - Главен 
съдия във Върховния съд, е един 
от съдиите, назначен да изследва 
средата, причините и оперативния 
метод на антиахмадийските бунтове 
от 1953 година. Кой е бил отговорен 
и кой не? Как да дефинираме 
понятието мюсюлманин? 

В хода на разследването, съдия 
Мунир многозначително питал 
всеки мюсюлмански учен, който 
срещнел, дали знае за дефиниция 
на Исляма, която да е приета и от 
другите секти, която еднакво да 
се отнася за всички и с помощта 



на която ние можем да кажем „да, 
това е мюсюлманин” и „това не е 
мюсюлманин”. В доклада си съдия 
Мунир посочва, че от разпитаните 
мюсюлмански учени, не е имало 
двама, които да са се обединили от 
една дефиниция на Исляма. 

Един от учените дори поискал 
малко време да помисли. Съдия 
Каяни, партньор на съдия Мунир, 
който имал особено чувство за 
хумор, му казал „Не мога да Ви 
дам повече време, та вие имахте 
повече от хиляда и триста години да 
разсъждавате по въпроса. Не ви ли 
стигнаха?

Ако тринадесет века плюс някоя 
друга година не са ви достатъчни да 
успеете да дефинирате основите на 
Исляма, какво тогава дефинирахте? 
Колко още време ви е необходимо?”

Това е един сериозен проблем. 
Ако бъде приета шариатската 
интерпретация на една от сектите, 
тогава не само немюсюлманите ще 
бъдат лишени от фундаменталното 
си право да участват в 
законодателството на страната си, 
но и в рамките на Исляма ще има 
секти, които също ще бъдат лишени 
от него. 

Интерпретацията на коя секта 
трябва да се наложи в Шариата? 

И тук отново се изправяме пред 
много проблеми. Според една от 
концепциите за Шариат, наказанието 
на престъплението се различава 

дотолкова от концепцията на другата 
секта, че Ислямът се практикува 
по различен начин за един и същ 
въпрос, което ще направи ужасно 
впечатление на немюсюлманския 
свят. Каква религия е тази, която 
дава едно наказание на едно и също 
престъпление тук и друго – другаде. 
На други места пък, самото действие 
не се счита за престъпление.

Тези и много други проблеми 
правят въпроса с налагането на 
Шариата почти невъзможен.

Освен това, фундаменталните 
права на другите секти също биват 
накърнени и погазени в много 
от случаите. Да вземем например 
проблема с пиенето на алкохол. 
Алкохолът е забранен в Исляма, 
добре, но самият въпрос дали е 
наказуем грях и дали наказанието, 
ако има такова, е наложено на този 
свят от човека, остава неизяснен. 
Това е противоречив въпрос, 
по който още няма постигнато 
единомислие. Какво е наказанието 
за пиенето? В Светия Коран не се 
споменава за такова наказание. Той 
е фундаментален закон, Свещената 
книга на закона, и някои учени 
заключават от някои предания, че 
такова и трябва да бъде наказанието. 
Тези заключения, обаче, са 
пресилени, а автентичността на 
самите предания е оспорвана от 
други.

И така, голяма част не само от 
мюсюлманското общество, но и от 



немюсюлманското, ще бъде наказана 
заради причини, които сами по 
себе си са съмнителни. Дали той 
важи или не, това е въпросът. Има 
и екстремисти навсякъде и особено 
такива, които искат налагането на 
Шариата.

Ще намерите много екстремисти, 
които не уважават чуждото мнение. 
В последствие такива тъмни петна 
ще бъдат взети за „несъмнени” 
от екстремистите. Те ще кажат 
„Да, знаем, това е наше мнение. 
Това е мнението, поддържано от 
средновековен учен или наше 
мислене. И това е закон”.

ТРУДНОСТИ, ПРЕД 
КОИТО Е БИЛО ИЗПРАВЕНО 

ПАКИСТАНСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО ПРИ 

ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА НА 
ШАРИАТА 

Тази разлика сега доведе до 
провеждане на дебат в Пакистан 
съвсем наскоро и министър-
председателят Науаз Шариф стигна 
до решението да не приема Шариата 
на нито една секта.

Приетият в Пакистан закон 
гласи, че те приемат върховенството 
на Корана и се съгласяват никой 
закон да не влиза в противоречие с 
фундаменталните учения на Корана. 
Извън него, те няма да приемат 
правила или наредби, които извират 
от законите, които да представят за 
законодателни насоки от Бог. 

Оставяйки това настрана, 
това, което остава от Шариата е 
генералният принцип по начина, по 
който е формулиран в Светия Коран, 
в светлината на който ще се направи 
опит за ислямизиране на законите 
на страната.

До тук добре. Мисля, че 
министър-председателят е успял да 
се измъкне от една много сложна 
ситуация, но не за дълго. Улемите 
са стигнали вече до гърлото му. Те 
настояват Съдът на Шариата, защото 
вече има Съд на Шариата, не само да 
продължи да работи, но и властта 
му да се разшири. Последната дума 
дали законът е съгласуван с Исляма 
или не трябва да има Върховният 
съд на Шариата.

Така везните на властта ще се 
наклонят от избраните членове на 
страната към екстремистите мулахи. 
И така веднъж приели нещо, което е 
непрактично да бъде налагано, това 
ще доведе до различни проблеми и 
ще стане невъзможно да се продължи 
без допълнителни усложнения.

НАЧИНА НА ЖИВОТ НА 
ДНЕШНИТЕ МЮСЮЛМАНИ – 
НЕ ИСТИНСКИ ИСЛЯМСКИ 

Това е един много труден въпрос. 
Има, обаче, и друг много важен и 
труден въпрос, а именно – начинът 
на живот на мюсюлманите в 
повечето страни не е истински и 
дълбоко мюсюлмански.

Разбирате ли, нямате нужда от 



закона на Шариата, за да казвате 
молитвите си по пет пъти на ден. 
Не ви трябва закона на Шариата, за 
да бъдете честни. Няма нужда да ви 
бъде налаган закона на Шариата, за 
да говорите истината и ако се явите 
като свидетел да бъдете искрени и 
честни. Какво очаквате Шариата да 
постигне в едно общество, в което 
грабежите са ежедневна практика, 
където властват безредието, хаоса 
и узурпирането на правата на 
другите, където съдът рядко става 
свидетел на честен човек, където 
мръсният език е обичаен начин на 
изразяване и където в човека не е 
останало никакво благоприличие? 
Как автентичният закон на Шариата 
може да бъде наложен в една такава 
страна, това е въпросът.

НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ 
ЗА НАЛАГАНЕ НА ЗАКОНА НА 

ШАРИАТА 

Формулирах по друг начин този 
въпрос, който разбира се изникна, 
но до сега не съм чул отговор, който 
наистина да разреши проблема. 

Въпросът е, че всяка страна си 
има свой климат, в който не може да 
вирее цялата флора. Фурмата вирее 
в пустините, но не и в студения 
север, така както черешите не могат 
да се посадят в пустинята, защото 
изискват специални климатични 
условия. Шариатът също изисква 
специални условия. Ако не сте 
създали тези условия, Шариатът не 
може да бъде наложен.

Всеки един пророк, не само 
Пророкът Мухаммад (Бог да му 
донесе мир и да го благослови), всеки 
един първо е създал здравословните 
условия за налагането на Божия 
закон, доброволно, не на сила. И 
когато обществото вече било готово, 
законите били въведени и внедрени 
все по-надълбоко и дълбоко, 
докато бъде разкрит целия кодекс. 
Обществото е можело да понесе 
товара на закона на религията, 
без значение дали ще го наречете 
Шариат или някой друг закон.

Какво ще се случи ако в едно 
общество, където кражбата е честа 
практика, където казването на лъжи 
е рутина, бъде въведен Шариата 
и ръцете на онези, които крадат, 
биват отрязвани? Това ли е целта 
на Шариата? Това не е само въпрос 
на сантимент към религията. Без 
съмнение ще бъде Божията воля, но 
така както Бог е пожелал.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАКОНА 
НА ШАРИАТА КАТО ПРЕТЕКСТ 
ЗА УЗУРПИРАНЕ НА ВЛАСТТА  

Предложих на политическите 
лидери първо да поканят 
мюсюлманските учени да проведат 
реформа на един малък град в 
Пакистан и след това да налагат 
Шариата тук. Файсалабад, например, 
е малък град – или голямо градче 
– населено предимно от търговци, 
известни с корупционните си 
практики. Предложих Улемата от 
цял Пакистан  да бъде поканена 



първо да реформира обществото 
само на този град. Когато хората 
от него станат способни да носят 
товара на Шариата, правителството 
да бъде поканено там и да поеме 
управлението по закона на Шариата. 
Това, обаче, няма да стане. Тях не 
ги интересува. Не са загрижени. 
Не любовта към Исляма ги кара 
да искат закона на Шариата. Той 
е само инструмента, с който да 
получат власт, да заграбят власт и да 
управляват обществото в името на 
Бог. Обществото вече се управлява 
от корумпирани хора, от жестоки 
хора, но това се прави в името на 
хората, което може да се приеме 
до известна степен. Но когато тези 
зверства се извършват в името на 
Бог, това е възможно най-лошото и 
най-грозното нещо, което може да се 
случи на хората. 

Заради това, трябва сто пъти 
да премислим преди дори да сме 
започнали да мислим над въпроса 
да наложим закона на религията 
като законова база някъде по света. 
Лично аз се съмнявам.

Оставям за малко темата до 
тук. Ако мислите, че има време да 
разгледам и втория въпрос, ще го 
направя. В противен случай, ще 
седнем и ще дискутираме това, което 
вече казах.  

След речта, на оратора бяха 
зададени много въпроси. Ето и 
отговорите на някои от тях. За 
съжаление, някои от въпросите 

не бяха записани целите, но от 
отговорите се подразбират и 
въпросите.

Въпрос: Има ли в западния свят 
определено объркване по отношение 
на ШАРИАТА? 

ОТГОВОР: Благодаря Ви за този 
точен въпрос, но мисля, че той не е 
предмет на дискусията ни.

Това, което дискутираме е дали 
е възможно религиозният закон да 
бъде и закон на страната, всяка една 
страна и всяка една религия.

Считам, че НЕ е възможно. Не 
е възможно дори и ако искрено и 
пламенно желаете в името на Бог, 
дори и тогава НЕ е възможно. Ние 
сме се отдалечили неимоверно много 
от религията. Станали сме лицемери. 
Цялото човешко общество се е 
превърнало в лицемер. Лицемерие 
има навсякъде - в политиката и в 
обществото. А лицемерието не дава 
на честността да избуи. Не дава на 
Божието слово да пусне корени. Това 
е основният проблем.

ВЪПРОС: „Мисля, че не можем 
да прилагаме закон от миналото в 
модерните времена”. Моля, пояснете!

ОТГОВОР: Проучил съм този 
въпрос в дълбочина. Вярвам, че 
религията може да бъде вечна и 
универсална ако принципите й 
пуснат дълбоки корени в човешката 
психика. Човешката психика не 
може да бъде променена. Точно това 



е, което твърди Светият Коран. Той 
казва, че тя е Deenul Fitra, което 
означава вяра или закон на базата 
на човешката природа. Както и 'La 
tabdeela lekhalkillah', значещо, че 
Божието творение и това, което Той 
е създал у вас, съдбата, характера 
и т.н., и склонността да направим 
нещо или не, всичко това остава 
непроменено. 

В следствие на това, всеки закон, 
който пусне корени в човешката 
психика, също трябва да бъде 
универсален и вечен. Светият 
Коран, обаче, не спира до тук. Той 
не монополизира тази истина. Той 
казва, че в етапа на зараждането 
си и в периодите на развитието 
си, всички религии са били 
фундаментално еднакви и всички са 
носели основните истини, свързани 
с човешката природа. Това в Корана 
се нарича Deenul Qayyema. Той 
казва, че всяко религиозно учение 
има ТРИ фундаментални свойства:

Първо, да възстанови връзката 
с Бог, да бъде честно и отдадено на 
Него;

Второ, да Го почита. В смисъла 
на Корана, почитам не значи само 
отдаване на почит с устни служби, 
а стремеж към придобиване на 
Божиите атрибути. 

И трето, да служи на човечеството 
и да дава милостиня на нуждаещите 
се. 

Това са ТРИТЕ основни 

направления, които според Светият 
Коран са общи за всички религии. 
С времето, обаче, и  с допълването 
им, те били променени. Това, което 
е необходимо, е поправяне на 
промяната. Не нова вяра. И това 
именно става с пришествието на 
пророците.

Това е един много сложен въпрос, 
който също не е свързан пряко с 
темата, която обсъждаме. Надявам 
се, че това като отговор е достатъчно. 

А що се отнася до това дали 
ислямският закон или друг 
религиозен закон може да бъде 
налаган на сила - отговорът ми е 
НЕ. Не, защото това противоречи на 
духа на религиите. Светият Коран е 
казал:

الاکراہ ىف الدين
Това е стих от Светия Коран, 

разбира се, но той е универсален и не 
може никога да бъде променян. Той 
е пример за това как законите могат 
да станат вечни и универсални. 
Той казва, че във вярата или по 
въпросите на вярата НЯМА принуда. 
Никаква принуда не е възможна 
нито пък разрешена. Оттук и 
въпросът: Ако една религия налага 
закона си на обществото, в което 
живеят и хора от други религии и 
вероизповедания, как този стих ще 
попречи на опита ви за принуда? 
Не само по отношение на хората от 
другите религии, а и по отношение 
на хората от същата религия, които 



не го искат. 

Това е фундаменталният въпрос. 
Изводът е, че тази принуда не е 
инструмент на религията, не и 
действащ инструмент в религията.

Единственият авторитет в 
Исляма, на който изначално е можело 
да се даде правото на принуда, е бил 
Основателят на Исляма – Пророка 
Мухаммад (Аллах да му донесе мир 
и да го благослови). Защо ли? Защото 
той е бил живият пример на Исляма 
и защото, когато била запитана 
за неговия характер, светата му 
съпруга Хазрат Аиша, казала, че той 
бил живият Коран.

Затова, единственият човек, 
на който може искрено да бъде 
поверена вярата на другите, и да му 
бъде позволено да използва принуда, 
когато чувствал, че промяната 
трябвало да бъде направена със 
сила, бил Светият Пророк.

Обръщайки се към него в Светия 
Коран, Аллах казва, 

(88:22-23)

Ти си само съветник. Нищо 
повече. Ти НЯМАШ властта да 
принуждаваш. Не си надзирател в 
полицията. Mozakkir означава точно 
надзирател в полицията.

Затова и казвам, че принудата не е 

възможна, нито пък разрешена от Бог. 
Какво тогава спира мюсюлманина 
да спазва мюсюлманския закон? 
Защо трябва да чакаме цялото 
законодателство да се промени? 

По-голямата част от Исляма, 
християнството и хиндуизма могат 
да бъдат практикувани без да бъдат 
държавни закони. Още повече, че 
генералният принцип, приет от 
модерните политически мислители 
гласи, че на религията не трябва да 
се позволява да се меси в политиката 
и политиката не трябва да се меси в 
религията.

Тук говоря за намеса, не за 
сътрудничество. Сътрудничеството 
е другата страна на проблема. И ако 
на обществото се позволява да живее 
съгласно собствените си религиозни 
желания, защо трябва религиозният 
закон да става държавен закон?

Цитирам пример за това как 
законът на Шариата се провали 
в Пакистан. По време на късния 
режим на генерал Зия, били 
основани съдилищата на Шариата. 
И полицията имала право да избира 
дали да предаде престъпника на Съда 
на Шариата или на обикновения 
съд. Знаете ли какъв бил резултатът? 
Много рядко случаите били 
отнасяни към Съда на Шариата, 
защото полицията вдигнала подкупа 
и заплашвала всеки, който не искал 
да плати двоен подкуп, че ще отнесат 
случая му към Съда на Шариата.

Това бил крайният резултат. Ще 

ر�  
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се изненадате да разберете, че от 
хиляди възможни, едва два или три 
случая били отнасяни към Съда на 
Шариата, и заради политическия 
натиск. Тъй като политическите 
партии искали да накажат враговете 
си, те искали тези случаи да бъдат 
поети от Съда на Шариата.

Това е реалността. Как можем да 
я променим?

ВЪПРОС: Каква е причината 
за промяната на законите след 
идването на новите пророци? 

ОТГОРОВОР: Първо нека кажа, 
че това обобщение е доста смело, 
защото ако проучим историята на 
религията, ще видим, че пророците 
не са идвали, за да променят закона 
на откровенията на предишните 
пророци.

По-често пророците са идвали, за 
да заздравят и възстановят закона, а 
не да го променят.

Ако, например, вземете историята 
на юдаизма, ще се изненадате, че до 
Исус Христос (мир нему) не са били 
приемани или въвеждани други 
закони.

Те били променяни или 
изоставяни от хората, а пророците 
се стремели да ги възстановят и 
да накарат хората да ги следват и 
интерпретират в светлината на 
първоизточника им.

Историята на религията, както 
ни е разкрита при изучаването 

на основните религии на света, 
разказва напълно различна версия. 
Вземете Китай, например. Тао дойде 
с учение. То не е било променено и на 
йота от Конфуций. То било същото 
учение, което последният укрепил и 
интерпретирал.

Съгласен съм, обаче, че Светият 
Коран също ни диктува, че законите 
се променят. Въпросът е дали се 
променят в същността си или 
на повърхността само. И как се 
променят? Това дали те се нуждаят 
от допълнителна промяна или не 
е много важен въпрос, който е и 
реален въпрос, на който да отговоря.

Сега ще цитирам три примера от 
историята за промяна на природния 
закон, довели до последната присъда 
на Исляма.

В юдаизма, поради дългата 
история на потисничество от страна 
на фараоните над израелтяните, 
последните изгубили човешкото си 
качество смелост и неподчинение, 
дори и когато били в правото си. Това 
да отмъстят справедливо не било по 
силата им, защото дълго време са 
били погазвани. Нещо подобно се 
случвало понякога с кашмирите в 
Индия. Те били жестоко третирани 
и след известно време започнали да 
казват „добре, прощаваме на силния 
си враг, но не и на слабия”.

Затова, когато се появят такива 
деформации, законът трябва да 
бъде преходен, такъв, който да 
поправи сторената грешка. Точно 



това и станало с Мойсеевия закон 
за отмъщението „зъб за зъб, око за 
око”. И той бил така подчертаван, че 
сякаш нямало място за прошка.

Този закон е спазван дълго време. 
Тогава се появил Исус Христос (мир 
нему). По това време евреите били 
забравили значението на думата 
прошка. Трябва само да прочетете 
Шайлок на Шекспир, за да разберете 
докъде са стигнали. И ако Исус 
Христос (мир нему) беше допуснал и 
те да отмъстят, хората, чиито сърца 
са се превърнали в камък, никога 
нямало да бъдат опростени. Те биха 
си казали „Отмъщението също е 
позволено, защо да не отмъстим?”, 
за да облекчат собствената си болка.

Затова и Исус им отнел правото 
на отмъщение. Този закон, обаче, не 
може да бъде постоянен.

Това са областите, в които 
понякога са били разкривани 
външни учения, но само за 
определени периоди и исторически 
епохи, а НЕ за постоянно.

И тогава се появява Светият 
Коран и законът, който той дава във 
връзка с този въпрос, е следният:

 

(Al-Shoora: 41)

Имате право да отмъстите. 
Пълният стих гласи: „Имате право да 

отмъстите, когато са ви навредили, 
но НЕ повече от това, с което са ви 
навредили!”

Това е един принцип. Второ, 
можете да прощавате, но не 
безусловно. Можете да прощавате 
само ако прошката ви ще доведе 
до промяна. Ако тя води до 
престъпление, не можете да 
простите.

Това сега е версията на Корана, 
която е връх в развитието на същата 
мисъл. Срещал съм бахайски 
приятели, други учени от различни 
краища на света; пътувал съм много 
и винаги съм им поставял следната 
задача: моля ви, опитайте се да 
промените този закон според новите 
повели на времето. До сега не съм 
срещнал някой, който да предложи 
каквато и да е промяна на този 
последен закон.

Затова и ако законите са гъвкави, 
приспособими, базирани на 
принципи и установени в човешката 
психика, не мисля, че трябва да бъдат 
променяни. Но това отново попада 
извън рамките на нашата дискусия. 
Надявам се това като отговор да 
е достатъчно и се обръщам към 
другите гости за въпроси, които 
може да желаят да зададат.

ВЪПРОС: Моля, обяснете 
разликата между „Шариат” и „Дийн”

ОТГОВОР: Благодаря Ви. 
Разбирате ли, Дийн е дума, 
приложима във всяка философия, 

 ِ ْ َعَفا َوأَْصلََح َفأَْجُرُه َعَ� اّ�َ  ◌ۖن-    َفَم



във всеки -изм, всичко, което 
приемаме за начин на поведение. 
Според някои мюсюлмански учени, 
например, идолопоклонниците 
не притежават „острие” и те биха 
презирали идеята, че имат Дийн. 
Обръщайки се към тях, Светият 
Коран казва:

 لکم دينکم وىل دين
(Al-Ka�roon: 7)

„Вие имате вашата вяра, а аз 
имам моята”. Когато се казва

  (Al-Baqarah: 257)

La Ikraha �ddeen думата Дийн 
означава всяко едно поведение, 
което хората приемат за техен кодекс 
на живот. Той не е само вярата в Бог. 
Отричането на Бог също може да 
бъде Дийн.

Шариатът, от друга страна, се 
основава на идеята за Бог. Когато 
Дийн се основава на вярата, че:

 (i)       Има Бог;

(ii)     Който ни открива Своите 
желания за това как човекът да 
изгради съдбата си и 

(iii)     където тази воля бива 
определена под формата на закони 
или принципи, това се нарича 
Шариат. Не задължително този 
на Исляма. Всяка вяра има свой 
собствен Шариат. 

Въпросът сега е дали Шариатът 

може да бъде приет, въпреки че не е 
част от държавния закон. Можем да 
дадем пример от нашата Общност, 
че това въобще НЕ е възможно.

Факт е, че почти всяка една 
държава по света позволява 
на членовете на обществото си 
да разрешават различията си 
чрез арбитраж. И доколкото ми 
е известно, в повечето страни 
арбитражът е така уважаван от 
закона, че ако се подпише неотменен 
арбитраж от двете страни, дори и 
Върховният съд не може да анулира 
това решение.

В Общност Ахмадия създадохме 
Съвет Qadha и Qadis. Всички 
ахмади, които не искат споровете и 
проблемите им да бъдат решавани 
от обичайното право, идват при 
Qadah, подписват документ, че 
доброволно и без никаква принуда 
искат спорът им да бъде разрешен 
съгласно законите на Корана. 

Никое правителство досега не се 
е намесвали в тези случаи, нито пък 
е пречило на хода им и те протичат 
гладко.

По същия начин, почитането на 
Бог е постоянен процес, протичащ 
навсякъде. Всеки е свободен да 
почита Бог както си пожелае, или 
поне би трябвало да бъде свободен. 
Изключение правят ахмадите в 
Пакистан, но това е друга тема. В 
общия случай, нито едно право не се 
опитва да  пречи на почитането на 
Бог.



По правило, Шариатът може да 
бъде практикуван в повечето сфери 
на живота без да се превръща в 
закон. 

ВЪПРОС: В лекцията си казахте, 
че министър-председателят на 
Пакистан Науаз Шариф е взел 
решение Шариатът да стане закон 
на Пакистан без други правила 
и наредби, освен тези в Светия 
Коран. Това според Вас, обаче, е 
непрактично. Забелязах, че сте 
проучил темата много обстойно. 
Затова и искам да Ви попитам 
какъв вид законодателство трябва 
да приеме страната. Трябва ли да 
отхвърли Шариата? Трябва ли той 
да бъде променен? Трябва ли да бъде 
светско законодателство? Какъв 
мислите е изходът?

ОТГОВОР: Много Ви благодаря 
за този въпрос, който трябваше 
да засегна в речта си. Факт е, че 
концепцията за правителството в 
Исляма е много важен въпрос, който 
трябва да бъде разрешен преди да 
продължим напред.

Изследвал съм проблема 
в дълбочина. Изучавал съм 
мюсюлманските учени от миналия 
век, занимавали се с темата, говорели 
и писали по нея, и НЕУСПЕЛИ да 
решат проблема както трябва. Ако 
Ислямът предлага правителство, 
което да бъде представител на Бог, 
проблемът трябва да бъде погледнат 
под съвсем различен ъгъл.

От друга страна, ако Ислямът 

предлага система на управление, 
която да бъде обща за всички 
разклонения на религиите и 
различните хора, тогава се появява 
съвсем друга перспектива. 

Според мен, първият случай НЕ е 
решение, тъй като Ислямът пледира 
за светски вид управление повече 
от която и да е друга религия или 
политическа система.

Това може да изненада някои, но 
мога да цитирам Светия Коран и да го 
докажа. Същността на секуларизма, 
е че трябва да се упражнява 
абсолютната справедливост, 
независимо от различията по вяра, 
религия, цвят, вероизповедание и 
група.

Това всъщност е истинското 
определение за секуларизъм. Точно 
това ни повелява и Светия Коран да 
правим по отношение на държавата, 
как нещата трябва да се направят 
и как трябва да се управлява 
държавата. Светият Коран е казал:

 

(Al-Nahl: 91)

Аллах ви нарежда винаги да 
упражнявате справедливостта. 
Разгръщайки темата, казва:

 

 
ْحَساِن   َ َيأُْمُر ِبالَْعْدِل َواْإلِ    إِّنَ اّ�َ

 

-    اْعِدلُوا ُهَو أَقَْرُب  أَّالَ َتْعِدلُوا�ۚ
ٰ�َ

َال َجيِْرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوم� َع   َو



И никоя враждебност между вас 
и другите хора не трябва да дава 
да се отклонявате от абсолютната 
справедливост. Бъдете винаги 
справедливи, това е близо до 
праведността.

Когато разпределяте 
задълженията си в управлението, 
трябва да го сторите, имайки 
абсолютната справедливост на 
ум. И сега, когато абсолютната 
свобода е наложена като централен 
предмет на управлението, как 
може ислямският закон да бъде 
наложен на немюсюлманите, защото 
налагането му ще противоречи на 
справедливостта? И ще се зародят 
хиляди други противоречия. 

Ако изследвате в дълбочина това 
централно ядро, ще се изненадате 
да разберете, че интерпретацията, 
която ви давам, или която според 
мен е правилната интерпретация, 
е тази, наложена от практиката на 
Светия Основател на Исляма, Аллах 
да му донесе мир и да го благослови. 

Когато след Хиджра той се 
преместил в Медина, влезнал в 
контакт с евреи и други общности, 
които го приемали не като 
религиозен, а като политически 
лидер. Те се съгласи – и това се нарича 
Мединската харта – да отнасят към 
него всички спорове и да се доверят 
на върховната му преценка за 
разрешаването на всички спорове.

По това време ислямският 
закон вече бил открит. Евреите 
идвали при него за напътствие или 
решение. Без да пропусне нито 
веднъж, той винаги ги питал: „Как 
искате да бъде разрешен спорът 
ви - съгласно еврейския закон, 
съгласно ислямския закон или чрез 
арбитраж?”

  Той никога не налагал 
ислямския закон на спорещите 
страни, които не принадлежали на 
вярата. 

Ето това наричам абсолютна 
справедливост. И ислямското 
управление трябва да си служи с 
абсолютна свобода ако въобще иска 
да се нарича „ислямско управление”. 
В противен случай, това е светско 
управление.

ВЪПРОС: Ако решите да има 
различно законодателство за 
индусите, различно за християните 
и т.н., мисля, че това ще бъде много 
смущаващо за обществото.

ОТГОВОР:  Точно това казвам и 
аз. НЕ предлагам всяко политическо 
правителство да има периферни 
закони за различните религии. Това 
е невъзможно. Не е практично.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖИ 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Тук всички работим заедно, 
различните религиозни 
общности, християните, индусите, 

 (Al-Ma'idah: 9). ْقَوٰى  لِلّتَ



мюсюлманите, и сме стъпили на една много добра основа - тази на  взаимното 
сътрудничество без намеса във вътрешните работи на всеки един от нас, и 
от името на всички организации. Искрено съм Ви благодарен и се надявам, 
че ще си тръгнете от нашата Суринам с добри впечатления, добри чувства и 
оставяйки много приятели тук.

Пожелавам Ви лек път.


