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Клозетът, макар и култивиран в една приятност, си остава свързан с подземното царство, хтоничен и 
мрачен

2. 

Пророкът, Аллах да го благослови и с мир да го дари, ни научи на всичко – дори и как да ходим по голяма 
нужда

3. 

 

Ще започна с две истории. Първата от тях е от началото на 2006 г., много 
преди тази публикация да бъде замислена. Тогава масмедиите предадоха инте-
ресна новина, илюстрираща обществената чувствителност спрямо публичното 
присъствие на исляма и неговите постановки. За щастие – и за разлика от казуса 
с печално известните карикатури на пророка Мухаммад в Дания – в случая масо-
вият, международен отзвук беше незначителен. Става въпрос за немски бизнес-
мен, който отпечата думата „Коран” върху рула тоалетна хартия, разпратени до 
няколко от големите джамии в  знак на протест срещу исляма, който според него 
подтиква към тероризъм.  

Скандалният бизнесмен беше осъден от съда  в гр. Людингхаузен заради 
обида срещу ислямските религиозни вярвания, въпреки протестите срещу нало-
женото наказание от една година затвор и триста часа общественополезен труд4. 
В постмодерното западно общество показното десакрализиране на свещения 
текст чрез репродуцирането му върху такъв вулгаризиран носител изглежда като 
провокативна ексцентричност в една социална среда, чувствителна към религи-
озните табута. В същото време по-близкият поглед към своеобразната „теология 
на тоалетната” в исляма разкрива ясно доколко и защо този провокативен акт 
представлява обидна постъпка спрямо мюсюлманите.  

Второто събитие е също от 2006 г., когато Министерството на вътрешните 
работи на Великобритания реши да преобзаведе тоалетните в затвора в Брикс-
тън, Южен Лондон, за да не оскърбява религиозното чувство за изповядващите 
исляма негови обитатели. Реформата се осъществи според желанието на религи-
озни лидери затворниците да не застават с лице или гръб към Мека, докато отк-
ликват на естествената си нужда5.  

                                                 
1 Авторът посвещава настоящата публикация на гл. ас. д-р Тодор Тодоров от Катедра „История на фило-
софията” в СУ „Св. Климент Охридски”, поради неугасващия му интерес към всички маргинални аспек-
ти на мюсюлманските общества и подозренията му към арабистите.   
2 Господинов, Георги. Естествен роман, Издателска къща „Жанет 45”, Пловдив, Пето издание, 2006, с. 
43. 
3 Хадис от пророка Мухаммад, предаден от Салман ал-Фариси, вж. ал-Газзали, т. 2, с. 233. 
4 “German businessman who printed name of Quran on toilet paper will face trial”, 
http://www.courttv.com/people/2006/0210/toiletpaper_ap.html, вж. също и “German court convicts man for 
insulting Islam”, http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/010373.php  
5 “Jail toilets face away from Mecca”, http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/london/4926114.stm  
За сходен казус, но в други географски райони вж. също и Иванов, Димитри. „Добри и лоши войни”, къ-
дето той пояснява: „Само, когато мъжете излязохме да пикаем под едрите звезди над Хиндукуш, казаха 
ми да се извърна, за да не пикая срещу Мека.”  
(http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=4944&sectionid=5&id=0001101) 
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Тези две събития ясно показаха универсалната валидност на свещените 
текстове на исляма и тяхната надконтекстуална значимост в съвременното об-
щество.  Несъмнено в сферата на арабистиката и ислямознанието погледът към 
конструирането на едно социално табуирано пространство като тоалетната не 
представлява академичен приоритет. Трябва да се отбележи обаче, че съществу-
ват разработки на подобни „маргинални” казуси, които пробуждат интерес 
именно защото запълват съществуващ дотогава изследователски вакуум в съот-
ветната област. Измежду такива успешни опити бихме могли да споменем нап-
ример публикации като тези относно хашиша в ислямската цивилизация6, лу-
достта във византийската и ислямската медицина7 или, що се отнася до разра-
ботвана от български арабисти проблематика, номенклатурата на сексуалните 
отношения в средновековния ислям 8.  

Без претенцията да съперничи по задълбоченост на изброените дотук изс-
ледвания, настоящата публикация има за цел да представи кратко изложение от-
носно значимостта на тоалетното пространство в исляма от гледна точка на не-
говите изворови, нормативни текстове. Предвид недостатъчното посветено вни-
мание към тази област от хигиенния и религиозен праксис на мюсюлманите, ста-
тията привежда и фрагменти от по-късна религиозна, културна и литературна 
традиция, конструирана въз основа на фундаменталните постановки на Корана и 
Сунната. По такъв начин става видна тяхната приложимост при регулирането на 
ежедневието на мюсюлманите и устойчивото им проектиране в хронологичен 
план до днес.  

В свещения текст на Корана, низпослан през VII в., не съществуват преки 
заръки относно поведението на вярващите в тоалетното пространство. Въпреки 
това не може да твърдим, че свещеното писание на исляма запазва пълно мълча-
ние по този въпрос. Тълкуванието на кораничния стих „Там има хора, които 
обичат да се пречистват” 9, традиционно се свързва именно с тази част от човеш-
кото ежедневие. В достоверно предание (х ≥ади\с _, мн. ч. ах ≥а \ди\с _) на пророка Му-
хаммад, достигнало чрез съратника Абу Хурайра, се разказва: „Този стих бе низ-
послан във връзка с хората от Кубаа […които] се очистваха с вода след облекча-
ване

10.” Вторият откъс от свещеното писание на мюсюлманите, който се свързва 
с тази част от човешката физиологична дейност, е следният:  

                                                 
6 Rosenthal, Franz. The Herb: Hashish versus Medieval Muslim Society, Leiden, 1971.  
7 Dols, Michael W. “Insanity in Byzantine and Islamic Medicine”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 38, Sympo-
sium on Byzantine Medicine, 1984. 
8 Павлович, Павел. „Zina\ и Liwa\t∫: Към номенклатурата на сексуалните отношения в средновековния ис-
лям”, Арабистика и ислямознание: студии по случай 60-годишнината на доц. дфн Пенка Самсарева, 
(ред. Симеон Евстатиев, Христина Чобанова, Иван Дюлгеров), Университетско издателство „Св. Кли-
мент Охридски”, София, 2003. Оттук насетне всички понятия са предадени чрез фонематична транск-
рипция на оригиналния арабски език.  
9 Коран, 9:108. Приведените цитати от Корана са в съответствие с превода на Свещения Коран, превел от 
арабския оригинал Цветан Теофанов, 3то издание, Благотворителна фондация „Тайба ал-хайрия”, 2007. 
10 Ас-Сиджистани, Абу Дауд Сулайман ибн ал-Ашас. Сунан, Да \р ибн Х ≥азм, Бейрут, 1997, т. 1., с. 34–35.   
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„О, Пророче, кажи на съпругите си и на дъщерите си, и на жените на вярващите, 
да спускат върху себе си покривалото [когато излизат]. Това е най-подходящото, 
за да бъдат разпознати и да не ги огорчават. Аллах е опрощаващ, милосърден11.” 

На пръв поглед този пасаж от Корана говори за покривалото (х ∫иджа \б), с 
което жените следва да скриват лицата и телата си. При по-подробно разглежда-
не обаче, следвайки универсалния, познат не само на исляма егзегетичен прин-
цип „преданието [Сунната] интерпретира Корана” (ас-сунна туфассиру л-
К ∫ур’а\н), хадисите  хвърлят особена светлина върху гореспоменатия стих. Към 
него ал-Бухари (поч. 870) прикрепя предание, реконструиращо контекста, пре-
дизвикал низпославането на тази част от свещеното писание на исляма. Чрез ис-
над от Айша се предава, че съпругите на пророка Мухаммад излизали през нощ-
та до откритите места, използвани като тоалетни (мана \с ∫и‘ ). Пророкът, въпреки 
отправените към него думи от Омар ибн ал-Хаттаб да забулва съпругите си, не 
го правел. Една нощ, според разказа на Айша, Сауда бинт Зама, известна с висо-
кия си ръст, излязла, за да откликне на естествената си нужда. Тогава, продъл-
жава ал-Бухари, Омар я съзрял и се обърнал към нея с думите: „Не те ли разпоз-
нахме, о, Сауда?” А казал това от желание да бъде [наложено] спускането на 
покривалото. И Аллах низпослал стиха за покривалото12.” 

Така оскъдните алюзии в ислямското Свещено Писание са разяснени и 
обогатени от другия основен доктринален извор на богословие – традиционните 
предания за думите и делата на пророка. Те предоставят богата база за изграж-
дането на специфично ислямската „теология на тоалетната” и етикецията, свър-
зана с това особено пространство. Най-авторитетните сборници на ал-Бухари, 
Муслим (поч. 875) и ат-Тирмизи (поч. 892) съдържат многобройни заръки на 
пророка в качеството му на exemplum (усу ¨а х ≥асана) за човешкия род13. Инкорпо-
рираните в тях предания, систематизирани под тематичния раздел на „чистота-
та” (т ≥аха\ра), „за храните” (кита\б ал-ат ≥‘има) и „за менструацията” (х ≥айд ≥), 
структурират голяма част от ритуалните предписания, които определят традици-
онното ислямско отношение към тази неглижирана област от човешкото ежед-
невие. Най-съществената част от постановките, регламентиращи тоалетната ети-
кеция и поведенчески модели откриваме в сборника от достоверни предания на 
Абу Дауд ас-Сиджистани (поч. 889).  

По думите на някои изследователи, тоалетната не представлява ограниче-
на практика, свързана с една основна дейност, а по-скоро сбор от различни прак-
тики, концентрирани около това особено пространство14. Такова едно наблюде-
ние е напълно приложимо и към деконструирането на тоалетното пространство в 

                                                 
11 Коран, 33: 59. 
12 Ал-Бухари, Абу Абд Аллах Мухаммад ибн Исмаил. Ал-джа \ми‘ ас ≥-с≥ах ≥и \х \, Ал-мат∫ба‘а ас-салафи \йа ӱа-
мактабатуха \, Кайро, б.д., т. 1., с. 69. Под „стих за покривалото” ал-Бухари има предвид именно вече ци-
тирания откъс от Корана. Любопитна е връзката между прозаичната реалност на тоалетната и булото, 
предизвикващо оживен дебат и днес.  
13 Коран, 33:21: „Пратеника на Аллах е прекрасен образец за вас – за всеки, който се надява на Аллах и 
на Сетния ден, и често споменава Аллах.” 
14 Quitzau, Maj-Britt. “Bathroom practices today”, Paper presented at the 7th Conference of the European Socio-
logical Association [draft], Torun 9th–12th September 2005, within the workshop of “Sociology of Consump-
tion”, р. 2. 
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исляма: наред с хигиенните измерения на извършваните там дейности, същест-
вува и набор от религиозно мотивирани действия, случващите се в така обособе-
ната сфера на „забраненост” (х ≥ара\м). За табуираността на тоалетната свидетелс-
тва и евфемистичността на най-употребявания арабски израз, обозначаващ из-
вършваната физиологична дейност там – „прекратяване на [естествената] нужда 
(ал-к ≥ад ≥а\’ ‘ ала \ л-х ≥а\джа). Подобно отношение разкрива и класическото арабско 
кани\ф, откъдето е заето и популярното, разговорно българско название на тоа-
летната. Консонантният корен ка\ф–ну \н–фа\’  (гл. канафа) обхваща смислово 
гнездо, свързано изключително със семантичното поле на „обкръжавам”, „ опаз-
вам”, „ съхранявам”, а оттук и „покривам”, „ скривам”. Затова и едно от буквал-
ните значения на кани\ф според класическия средновековен речник на арабския 
език на Ибн Манзур (поч. 1312) е просто ограда от дървени дъски или пръти, ко-
ято пази камилите от вятър и студ; а към камилите ал-Азхари добавя добитъка 
като цяло15.  Ето защо от същия корен се извежда и прилагателното „криещ се” 
(кану \ф), прилагано към женските камили, които, „когато са поразени от студа, се 
крият към [цялото стадо от] камилите” 16.  

Успоредно с така обясненото емблематично название на изконно нечисто-
то място срещаме и сходен термин, който обозначава както дейността, така и 
мястото, където тя се случва – „уединение” (х «ала \’ ). Оттук и „къщата на уедине-
нието” (байт ал-х «ала \’ ) се превръщам в синоним на кани\ф, а изразът „влезе в уе-
диненото [място]” (дах «ала л-х «ала \’ ) обозначава ни повече, ни по-малко отклика 
на повика на природата. В разказ, приписван на Ибн Аббас, се говори за хора, 
„които се срамували да се уединяват и да се облекчават срещу небето”. Този из-
раз е разтълкуван чрез обясняването на „уединявам се” като „откликвам на нуж-
дата” (вече споменатото ал-к ≥ад ≥а\’ ‘ ала \ л-х ≥а\джа); а връзката с „небето” в случая 
означава просто „срам от разголване срещу небето” 17. Подобен случай на евфе-
мистично „забулване” наблюдаваме и при често срещаната в религиозни тексто-
ве лексема за „изпражнение” (г«а\’ит ∫). Традиционалистът-богослов Ибн Таймия 
(поч. 1328) пояснява красноречиво, че първоначално думата означава просто 
„ниско място на земята”, където се отива, за да се извърши неизбежната физио-
логична дейност. После, продължава той, „са започнали да наричат онова, що 
излиза от човека, с името на мястото”  18. Всички тези заобиколни начини да се 
говори за тъмната част от човешкото ежедневие са също толкова често срещани, 
колкото и буквалистичните, натуралистични речникови термини от арабския 
език

19.  

Освен пряката физиологична дейност, протичаща в тоалетната, съществу-
ват и други основни фокуси, привличащи вниманието на изследователя. Условно 

                                                 
15 Ибн Манзур. Лиса \н ал-‘араб, http://www.alwaraq.net/LisanSearchutf8.htm, вж. значенията на корена 
ка \ф–ну \н–фа \’ . 
16 Пак там.  
17 Пак там, вж. х «ала \’ . 
18 Ибн Таймия, Таки ад-Дин Ахмад. Маджму \‘ат ал-фата \уӓ \, Да\р ал-ӱафа \’, т. 7 [Кита \б ал-и\ма \н], 3то из-
дание, 2005, с. 66. 
19 Напр. глагола „облекчавам се по малка нужда” (шах «х «а), „уринирам” (ба \ла), оттук и „урина” (баул̈), съ-
ответно „екскретирам” ( х«ари’а), „ходене по голяма нужда, дефекация” (х «ира \’а) и пр. 
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могат да бъдат обособени три от тях, които представляват интерес с оглед на 
настоящата публикация: 1. предварителната подготовка на индивида преди по-
сещението на така обособеното табуирано пространство; 2. практики, свързани с 
поведението вътре в тоалетната, в това число и въпроси, свързани със скриване-
то на тялото при посещението, т.е. обособяване на дихотомията „вътре”-„ вън”; и 
3. практики след излизането от него, свързани с напускането на табуираната 
сфера и присъединяването към „нормалното”, „ външно” пространство. И трите 
момента са регламентирани подробно в преданията на пророка.  

Изключително важно е да се отбележи, че практическата, хигиенна риту-
алност е съпътствана от силна религиозна натовареност на частното пространст-
во на тоалетната. В достоверен хадис пророкът Мухаммад заръчва на своите 
последователи: „Тоалетната е обиталище [на духове джинове]”, затова преди да 
се влезе в нея, трябва да се каже: „Търся убежище при Аллах от Сатаната и 
всички нечисти неща20!” В други, подобни варианти на същото предание проро-
кът заръчва да се отправи молитва за помощ от Аллах срещу „мъжките и женс-
ките дяволи” в така обрисуваното скверно място. В своя коментар към „Досто-
верния” сборник с хадиси на ал-Бухари, богословът Ибн Хаджар ал-Аскалани 
(поч. 1448) разказва, че пророкът казвал: „О, Боже, моля те да ме опазиш от 
скверността и скверните неща21!” и пояснява, че изразът „при влизане на тоалет-
ната” означавал всъщност „при възникване на желание, воля (ира\да) за това” 22. 
Наред с това, коментаторът отбелязва и противоречията около този хадис. Спо-
ровете са свързани с това дали помощта на Аллах следва да се призовава само и 
единствено при влизане в отделените за тоалетни места като обиталище на Сата-
на и злите духове или при всяко облекчаване на нуждата, независимо от мястото, 
където се извършва: било то край стена, край възвишение, че дори и зад колени-
чила камила, както това става в хадис, предаден от Маруан ал-Асфар23. В крайна 
сметка, според именития тълкувател, фразата трябва да се произнася винаги. 
Само че в първия случай това става малко преди влизането в съответното място, 
а във втория – преди засукването и повдигането на дрехите, предшестващо са-
мия акт24. 

На пръв поглед тази заръка на Пророка изглежда изключително контекс-
туална, свързана със културата на арабите от VII в., а оттук и без голямо значе-
ние за живота на съвременните мюсюлмани. Против едно такова заключение го-
ворят обаче много по-късните свидетелства на прочутия етнограф на Египет 
Едуард Лейн (1801–1876).  В си труда си „Нрави и обичаи на съвременните 
египтяни” той красноречиво описва вярванията в зли духове (джинн) по следния 
начин: 

„За тях [джиновете] се вярва, че обитават реки, порутени къщи, кладенци, ба-
ни, фурни, че дори и тоалетната: затова и човек, когато влиза в последното 
място, когато спуска ведро в кладенец, запалва огън или при други случаи, 

                                                 
20 Абу Дауд. Сунан, с. 18.  
21 Ал-Аскалани, Ибн Хаджар. Фатх ≥ ал-ба\рри\ фи \ с ≥ах ≥и\х ≥ ал-Бух «а \ри\, т. 1., с. 242–243, вж. също т. 11, с. 129.  
22 Пак там.  
23
Абу Дауд. Сунан, с. 21–22.  

24 Ал-Аскалани, Ибн Хаджар. Цит. съч., с. 244.  
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казва: „Позволи ми!” (десту \рак25) или „Позволи ми, о, благословени!” (дес-
ту \рак, йа\ муба\рак). Думи, които понякога, преди влизане в тоалетната, се 
предшестват от молитва към Бог за опазване от всички зли духове. Но правей-
ки това, някои хора внимават да не споменават Божието име след като са 
влезли (тъй като го смятат за неподходящо в такова място) и само казват 
„Търся убежище при Теб от женските и мъжките дяволи26!” 

Въпреки точните наблюдения на изтъкнатия британски пътешественик 
върху една толкова деликатна област, той пропуска да съотнесе ежедневната 
практика от края на XIX в. в Египет към текстовата нормативна база на исляма. 
За подценяването на тази връзка говори и фактът, че той споменава тези си зак-
лючения не в главата, говореща за доктриналните основи на исляма, а откровено 
ги категоризира в раздела „Суеверия” 27 от монументалната си творба.  

Посещаването на така обособеното табуирано пространство трябва да бъ-
де съпътствано не само от призоваване на Бог за закрила. Преди това пророкът 
Мухаммад свалял пръстена си от ръката28. Този на пръв поглед произволен де-
тайл може лесно да бъде обяснен с оглед на това, че пръстенът на пратеника на 
Аллах всъщност представлявал печат с Божието име върху него, използван от 
него при кореспонденция.  

Тази препоръка на свой ред бива универсализирана и на принципа на 
правно-богословската аналогия (к ≥ийа \с) забраната за оскверняването на написа-
ното Божие име или слово чрез вкарването му в тоалетната бива разпростряна и 
върху печатните издания като вестници, книги или ръкописи. Принципът, на 
който този хадис бива привлечен в полза на подобна аргументация, се илюстри-
ра от съвременна фетва, която категорично забранява четенето на вестници в то-
алетната. Така на запитването на жена относно навика на съпруга й да чете там, 
емблематичният отговор на мюсюлмански богослов е както следва:  

„Човек не бива да взима вестници в тоалетната за четене, тъй като на един 
мюсюлманин се забранява да взима със себе си нещо, което може да съдържа 
името на Аллах. Потвърдено е, че пророкът Мухаммад снемал пръстена си, на 
който пишело „Мухаммад, Пратеник на Аллах”, преди да отиде да се облекчи. 
Знае се, че вестниците по принцип съдържат коранични стихове, предания на 
пророка или споменаване на Аллах. Нещо повече – когато човек е в тоалетна-
та, трябва да бъде тих29, да не чете или говори, защото е подобаващо да излезе 
оттам веднага щом се облекчи и не се одобрява да стои в тоалетната повече от 
нужното

30.”  

На подобни основания този епизод от живота на пророка намира и допъл-
нително разширение в съвременни казуси, касаещи позволеността на внасянето в 
тоалетната на електронни устройства, съхраняващи дигитално копие от Корана 

                                                 
25 Тук авторът следва точно фонетичните особености на египетския диалект. Важи и за следващия при-
мер. 
26 Lane, Edward W. An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, Charles Knight & Co, 
London, 1846, vol. 2, р. 37. 
27 “Superstitions”, Пак там., рр. 36–66. 
28 Абу Дауд, Сунан, с. 25. 
29 Впрочем, забраната да се говори в тоалетната е утвърдена и от Абу Дауд, вж. Сунан, с. 23. 
30 The Fatwa Center at Islamweb, Fatwa No 91476 
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=e&Id=91476&Option=FatwaId  
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или друга религиозна литература. Показателна в това отношение е фетвата на 
шейх Ебрахим Десаи от Южна Африка.  В онлайн запитване той отговаря, че не 
е позволено внасянето на устройства, върху които е инсталиран Корана, в тоа-
летната

31. С оглед на така анализираното предание на пророка конфликтният по-
тенциал на постъпката на немския бизнесмен, осъден в Людингхаузен, става 
лесно обясним. 

Не по-малко внимание се отделя и на мястото, където протичат всички 
ритуални и физиологични дейности. Според достоверните хадиси, предадени от 
Абу Дауд, при откликване на телесната нужда пророкът избирал възможно най-
отдалечено място, скрито от всички погледи32 като дори не поздравявал сърат-
ниците, които минавали покрай него в този момент на интимност, поради страх 
от оскверняване на Божието име като част от традиционното приветствие33. Из-
рично се забранява и облекчаването по „хорските пътища” или на сянка34.  

При никакъв случай не бива „човек да се обръща към посоката за молитва 
(към Мека: к ≥ибла) с урина или изпражнение” 35 като застава с лице или гръб към 
нея, а трябва да се обърне на изток или на запад36. В същия хадис съратникът 
Абу Аюб разказва, че при пътуване в Сирия открили тоалетни, обърнати към по-
соката за молитва, от които те странели и призовавали Аллах за прошка37. В ха-
дис, предаден от вече споменатия Маруан ал-Асфар обаче ситуацията се услож-
нява. Там се разглежда казуса при наличие на преграда между киблата и човека, 
който откликва на повика на природата: 

„[…] Маруан ал-Асфар ни разказа: „Видях, че Ибн Умар накара камилата си 
да коленичи в посоката за молитва, а после почна да уринира [в същата посо-
ка]. Казах му: „О, Абу Абд ар-Рахман, не бе ли това забранено? А той отвър-
на: Не! Бе забранено да се извършва това на открито, а ако между теб и посо-
ката за молитва има нещо, което те скрива [в случая камила – бел. авт.], няма 
нищо лошо38!” 

Съществуващият вселенски конфликт между Адамовото потомство и не-
покорния Иблис не угасва там, където според разпространената българска пого-
ворка „дори и царят е сам”. Враждата между Сатаната и синовете човешки е ут-
върдена в достоверен хадис, предаден от Абу Хурайра: 

„Пророкът каза: „[…]Ако някой излезе, за да се облекчи, трябва да се скрие. И 
ако всичко, което може да стори [за да направи това], е да събере купчина пя-
сък, тогава той трябва да клекне с гърба си към купчината. Защото дяволът се 
забавлява (йал‘аб) с [гледката на] задните части на Адамовите чада. Ако човек 
направи така, значи добро е сторил; ако не успее, няма да понесе вреда39.” 

                                                 
31 Fatwa №  14374 from United Kingdom, dated Friday, July 14th, 2006, 
 http://www.askimam.org/fatwa/fatwa.php?askid=d958f299987b2c60603b4f5a8796bc29 
32 Абу Дауд. Цит. съч., с. 17. 
33 Абу Дауд. Цит. съч., с. 23. 
34 Абу Дауд. Цит. съч., с. 27, вж. и Муслим, Ал-джа \ми‘ ас ≥-с ≥ах ≥и\х ≥, т. 1, с. 156.  
35 Пак там, с. 19, вж също с. 21, вж. също Муслим, Ал-джа \ми‘ ас≥-с ≥ах ≥и\х ≥, т. 1, с. 155.  
36 Пак там, с. 20.  
37 Пак там, с. 21. 
38 Пак там, с. 21–22. 
39 Абу Дауд. Сунан, с. 30–32. 
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Поведението на вярващия мюсюлманин в потайното място също е доста-
тъчно подробно регламентирано40.  

Предвид рисковите духовни обстоятелства около откликването на повика 
на природата е логична и препоръката „да се отправи молитва към Аллах: „[Дай 
ми] Твоята прошка!” ( г«уфра\нука)41 след приключването на дейността в тоалет-
ната. Тази заръка представлява част от нормативната база, регулираща очиства-
нето (истинджа \’ ) при излизането от ал-кани\ф. Пророкът изрично повелява: 
„Извести хората, че който […] извърши очистването [след посещение на тоалет-
ната] с изпражнения от добитък или кости, няма нищо общо с мен!” 42 В проти-
вовес на това, очистването след тоалетна и особено след изпускане на изпражне-
ния (г«а\’ит ≥) се препоръчва да се извърши с „три чисти камъка без следи от изп-
ражения върху тях” 43 или с вода44. В тази връзка преданията информират, че 
след като пророкът излизал от тоалетната, с него вървял млад слуга (г«ула\м), кой-
то му поднасял съд с вода за умиване45.  

За изключителното важно място на тези детайли в упражняването на ре-
лигията на практическо ниво в един по-късен етап свидетелства и богословът 
Абу Хамид ал-Газзали (поч. 1111). В неговото най-известно съчинение „Съжив-
ление на науките за вярата” (Их ≥йа’ \ ‘улу \м ад-ди\н) той говори пространно за мно-
гообразните аспекти на схващанията за „чистота”, в това число и за тоалетния 
етикет на мюсюлманите. Енигматично озаглавеният раздел „Книга за тайните на 
чистотата” (Кита \б асра\р ат-т ≥аха\ра)46 и частта от нея „Етикеция при посещение 
на тоалетната” (А |да\б к ≥ад ≥а\’ ал-х ≥а\джа) представят в резюмиран вид схващанията 
за тази деликатна сфера от живота. 

В изложението си по този повод изтъкнатият богослов залага предимно на 
преразказ на хадисния материал. На първо място, не бива ходещия по нужда да 
се излага на човешките погледи в пустинята; ако някой мине наоколо, трябва да 
се покрие. Забраната от хадисите по време на откликването на естествената нуж-
да човек да се обръща към посоката за молитва е допълнена с повеля да не заста-
ва срещу слънцето или луната. Това е допустимо единствено в случаите, че чо-

                                                 
40 Поради натуралистичната детайлност на тази част от религиозната нормативна база привеждаме под-
робностите в бележка под линия.  
Най-вече не трябва да се говори (Абу Дауд. Сунан, с. 23), не бива да се държи пениса с дясната ръка по 
време на облекчаване (с. 29), забранено е също тя да се използва за „очистване” след нужда (истинджа \’ ), 
тъй като пророкът използвал „дясната ръка за ритуално измиване и хранене, а лявата – при ходене по 
нужда” (с. 29–30). Подобни забрани се преповтарят и при Муслим, вж. Ал-джа \ми‘ ас ≥-с ≥ах ≥и\х ≥, т. 1, с. 155 и 
надолу. Забележителен детайл е предаден отново от Абу Дауд в хадис, приписан на Абу Саид, който пък 
чул пророка Мухаммад да казва: „Да не излизат двама мъже заедно по голяма нужда [букв. „за да ударят 
изпражнението” (йад≥риба\ни л-г«а \’ит ≥)] и да не разкриват голотата си, както и да разговарят помежду си”. 
Изразът „удрям изпражнението” е обяснен в тълкувание към този хадис като „изпражнението удря земя-
та при дефекация” (вж. Абу Дауд. Сунан, с. 23).  
41 Абу Дауд. Цит. съч., с. 29. 
42 Абу Дауд. Цит. съч., с. 32. 
43 Абу Дауд. Цит. съч., с. 33–34. 
44 Пак там, с. 34.  
45 Муслим, Цит. съч. с. 156. 
46 Ал-Газзали, Абу Хамид. Их ≥йа’ \ ‘улу \м ад-ди \н, Дар аш-ша‘б, Кайро, б.д., т. 2, с. 222.  
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век се намира в сграда, но при всички случаи – дори и тогава – извръщането от 
тези посоки е препоръчително и похвално (ах ≥абб).  

Разрешава се, продължава ал-Газзали, скриването зад камила по време на 
ходене по нужда – директна препратка към вече споменатата история със сърат-
ниците на пророка Мухаммад. За сметка на това се порицава уринирането под 
плодни дръвчета, в стояща вода или на място, където духа вятър, за да се избегне 
разпръскването на урина (истинза \хан мин раша\шихи). Нежелателно е да се ури-
нира прав, според хадис, предаден от Айша, която заръчва: „Онзи, който ви раз-
казва, че Пророкът, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е уринирал прав – 
не му вярвайте!” 47. Позоваването на делата на Пророка в този аспект продължава 
с друг хадис, разказан от ал-Газзали, според който  

Омар [Ибн ал-Хаттаб], Аллах да бъде доволен от него, каза: „Пророкът, Аллах 
да го благослови и с мир да го дари, веднъж ме видя да уринирам прав и каза – 
не уринирай прав (ла\ табул к≥а\’иман)! Оттогава не съм го правил.”   

Тази забрана обаче не носи характера на абсолютно запрещение, тъй като 
самият Пророк бил видян да уринира прав, преди да извърши ритуалното изми-
ване преди молитва (уӱду \’ ). Във връзка с тази ритуална част хадисите на прате-
ника на Аллах отхвърлят и ходенето по малка нужда в умивалнята или банята 
(муг«тасал, мустах ≥амм), особено преди ритуалното измиване, предшестващо 
молитвата. Това е позволено, според Ибн ал-Мубарак48, единствено ако водата в 
отходното място е течаща. В подобен дух предписанията от хадисите за произ-
насяне на определени формули при влизане и излизане от тоалетната са препов-
торени; напомня се, че е забранено да се влиза с непокрита глава (х ≥а\сир ар-ра’с). 
В обобщение ал-Газзали завършва откъса за „Етикецията при ходене по нужда” с 
история:  

„Един човек казал на някой от своите приятели бедуини, който му противо-
речал с думите: „Не мисля, че ходиш добре по голяма нужда!”, следното: 
Напротив! Кълна се в баща ти, правя го добре и съм много изкусен в него! 
Отдалечавам се от следите [по пътя] и приготвям почвата, заставам срещу 
пелин[овите храсти]49, загърбвам вятъра, клякам на стъпалата си като елен, 
вдигнал задница си като щраус!50”  

Чрез сходен преразказвателен подход ал-Газзали говори и за очистването 
след привършване на дейността в тоалетната. Разбираемо е, че така приведените 
детайли от Корана, Сунната и съчиненията на по-късни религиозни авторитети 
задават общата рамка на мюсюлманския религиозен праксис в тоалетното прос-
транство. В нейния контекст можем  да ситуираме и да си обясним такива по-
късни анекдотични повествования като следното: 

Абу ал-Атахия срещнал Абу Нуас и му казал: „Защо не рецитираш поезия, 
докато не ти поднесат букети с цветя? Ето, аз съчинявам поезия дори и дока-

                                                 
47 Пак там. 
48 Най-вероятно става въпрос за изтъкнатия богослов и юрист Ибн ал-Мубарак (поч. 797). 
49 Араб. ши \х ∫ – става въпрос за пелина най-вероятно поради силния аромат на листата му.  
50 Ал-Газзали, Цит. съч., 233–234. 
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то стоя в тоалетната! На което Абу Нуас му отвърнал: „Ето защо поезията ти 
вони

51!” 

Този кратък разказ от епохата на Абасидите (750–1258) противопоставя 
два антагонистични дискурса – този на известния с аскетичната си поезия (зух-
дийа\т) Абу ал-Атахия (поч. 826) и панегириста на хедонизма, възхваляващия 
житейските удоволствия Абу Нуас (поч. ок. 815). Трябва да се отбележи обаче, 
че тези две противоположни точки схождат в един съществен пункт – общото 
позоваване на тоалетната като „нечиста” сфера, в първия случай „облагородена” 
от поезията на Абу ал-Атахия, а във втория – оскверняваща аскетичното внуше-
ние и опорочаваща качеството на рецитираните от него стихове. За подобно от-
ношение и метафорична конотативност говори и историята, предадена от хро-
ниста ал-Хатиб ал-Багдади (поч. 1071) в неговата монументална „История на 
Багдад”. В откъс, където се говори за позволеността на придобиването на земя в 
Багдад

52, историкът споменава Ибн ал-Мубарак, според ироничното стихоплетс-
тво на когото „Багдад не е място за живот на отшелници-аскети, а място за жи-
вот на царете и четците на Корана, които обичат лова53.” В този дух на мисли 
радикалната критика към разпуснатите нрави продължава чрез позоваването на 
Суфян ас-Саури (поч. 778), когото пък чули да казва, че „извършващият религи-
озно поклонение в Багдад е като покланящия се в тоалетната” (ал-мута‘аббид 
би-Баг«да\д ка л-мута‘аббид фи л-кани\ф)54.  

В заключение може да се обобщи, че религиозните постановки, свързани с 
тоалетната, играят важна роля за изграждането на социалното пространството на 
мюсюлманите. Те демонстрират универсалната, съвременна приложимост на 
свещените текстове на една религия, често пъти описвана като „традиционна”, а 
оттук и по подразбиране – привидно неприложима към представата на западния 
човек за „модерност”. Несъмнено, текстовете най-вече на хадисите изграждат 
изключително детайлно праксиса на правоверните в тази област. В същото време 
обаче е важно да се отбележи, че така повелената „чистота” (т ≥аха\ра) се свърза 
не само с хигиенни обстоятелства и постановления, а с липса на „омърсеност” от 
религиозна гледна точка. Затова и условията за нейното постигане в преданията 
не съвпадат непременно с медицинските и реалните хигиенни условия,  а по-
скоро притежават силна религиозна стойност. Ето защо и фокусът върху спазва-
нето на тези правила не е задължително свързан с чистотата в нейния телесен 
смисъл. С оглед на така очертаните аспекти, схващането, че ислямът препоръчва 
чистота, която представлява „половината от вярата” 55 подлежи на интересно ню-

                                                 
51 За съжаление авторът на настоящата публикация не успя да открие точния извор, в който тази история 
се предава. По лични записки от края на 2004 г., той е посочен като принадлежащ към „христоматия от 
класически арабски текстове от библиотеката на Семинара по арабистика”  в Гьотинген, Германия и като 
такъв не може да му се придава изключителна достоверност.  
52 Ал-Хатиб ал-Багдади, Та \ри \х « Баг«да \д, Да \р ал-г«арб ал-исла \ми\, Бейрут, 2001, т. 1, с. 292. 
53 Ал-Хатиб ал-Багдади. Цит. съч., с. 295.  
54 Пак там, с . 296.  
55 Вж. ал-Газзали, цит. съч., с. 222. Същото мнение е буквално преповторено и в Алиш, Мустафа. „Кул-
тови практики на исляма”, Ислям и християнство: основи на религиозната толерантност, Център за 
интеркултурни изследвания и партньорство, София, 2007, с. 132.  
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ансиране. Тази категория следва да се схваща от една не толкова буквалистична, 
а по-скоро символична, ритуална – а оттук и метафизична – гледна точка.  
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