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ВИСТИНСКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ИЗРАЗОТ „КХАТАМАН - НАБИЈЈЕЕН‟

“Сета благодарност му припаѓа на Аллах, Господарот
на сите светови; мир и благослов нека се на Неговиот
веровесник Мухаммед, с.а.в.с., и на целото негово
потомство и асхаби”

ВИСТИНСКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ИЗРАЗОТ
‘КХАТАМАН – НАБИЈЈЕЕН’
“Мухаммед не е татко на ниту еден од вас
луѓе, туку Аллахов Пратеник и печат на
веровесниците; а Аллах има добро знаење за
сите работи.”
(33:41)
Нашиот пратеник хазрети Мухаммед, с.а.в.с. имал
повеќе имиња кои Аллах му ги дал. Исто така, Аллах му го
дал и најубавото име а тоа е кхатаман-набијјеен, што значи,
печат на сите пратеници. Треба да знаеме што означува
изразот, печат на сите пратеници (кхатаман-набијјеен). Јас
ќе ви понудам неколку ајети од Чесниот Кур„ан и неколку
хадиси од Чесниот Пратеник, с.а.в.с. кои го објаснуваат
значењето на изразот кхатаман-набијјеен. Ние веруваме
дека Чесниот Кур„ан од Аллах му бил објавен на нашиот
пратеник Мухаммед, с.а.в.с. и никој подобро од него не
може да го знае и да го разбере неговото значење.
Денешната улема не може подобро да го разбере Кур„анот
од Пратеникот, с.а.в.с. Исто така, денешната улема не може
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да го знае и подобро да го разбере Кур„анот од улемата која
живеела во времето на почетокот на исламот. Бидејќи за
оваа улема Чесниот Пратеник, с.а.в.с. рекол: “Улемата на
мојот уммет е како пратеник кај Израелците.” Се мисли на
високиот ранг кој тие го имале. Но, за улемата која ќе дојде
во последниот период на исламот хазрети Мухаммед,
с.а.в.с. рекол: “Нивните зналци (улема) ќе бидат најлоши
под небескиот свод, од нив ќе поаѓа безредие и кон нив ќе
се врати” (Мишкат). Оттаму ние можеме да видиме како
улемата од најраниот период на исламот го разбирала
значењето на кхатаман-набијјеен. Најпрво сакам да ви
понудам ајети во кои Аллах го употребува овој збор:
“Мухаммед не е татко на ниту еден од вас
луѓе, туку Аллахов Пратеник...”
(33:41)
Сега треба да размислиме зошто човекот кој е пратен
како пратеник не може да им биде татко на луѓето. Дали
пратеникот не може да има машко дете?
Во оваа сура Аллах му рекол на Мухаммед, с.а.в.с.
дека посвоениот син не може да биде како роден син и дека
оној кој ќе посвои дете не може да биде вистински татко.
Вистински татко е само вистинскиот татко, родениот татко,
кој роди дете. Арапите имале пракса да не се женат со
вдовици, ниту со распуштеници, ниту посвојувале деца и
Аллах сакал да ја прекине оваа традиција. Кога хазрети Зеид
се развел од својата жена, Аллах на Мухаммед, с.а.в.с
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му рекол да се ожени со неа и кога тој се двоумел, Аллах му
рекол дека Зеид не е негов вистински син, и поради тоа во
овој ајет се вели: “Мухаммед не е татко на ниту еден одвас
луѓе, туку Аллахов Пратеник” (33:41).
Што значи Аллахов Пратеник? Во истата сура Аллах
за жените на Пратеникот, с.а.в.с. вели дека тие се духовни
мајки на верниците. Ако неговите сопруги се мајки на
верниците, тогаш тој, се разбира Мухаммед, с.а.в.с. е
духовен татко на муслиманите. И не само духовен татко на
верниците, туку тој е и духовен татко на сите пратеници.
Непријателите на хазрети Мухаммед, с.а.в.с.
приговараат дека тој немал син, а Аллах им дава одговор
дека тој немал роден син, но имал многу духовни синови,
како потомци. Дури и синовите на неговите најлути
непријатели го прифаќале исламот и ги оставале своите
родители и така станувале духовни синови на Мухаммед,
с.а.в.с., како што е синот на Абу-Џехел хазрети Икрима кој
го примил исламот и станал духовен син на хазрети
Мухаммед, с.а.в.с..
Ние веруваме дека Мухаммед, с.а.в.с. е кхатаманнабијјеен, односно најдобар пратеник. Тој ја донел
најдобрата книга, после Чесниот Кур„ан нема да има нов
закон (Шеријат) сè до Судниот ден. Ние веруваме дека
после Мухаммед, с.а.в.с. никој не може да дојде и да
промени еден единствен знак ниту точка од Чесниот
Кур„ан. Никој не може да дојде и да промени било што од
Шеријатот или било што од она што го кажал пратеникот
Мухаммед, с.а.в.с..
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Религијата е завршена со доаѓањето на Мухаммед,
с.а.в.с. како што е и кажано во Чесниот Кур„ан:
“Денес Јас за вас ја усовршив вашата вера и
ја надополнив Својата благодат кон вас и го
избрав исламот за вас како вера,...”
(5:4)
Тоа е кхатам. Тоа значи дека отсега нема да има
друга вера сè до Судниот ден, бидејќи ако нешто е
завршено, тогаш не може да биде нешто ново или нешто
повеќе.
Во арапскиот јазик зборот кхатам се употребува со
значење на нешто или некој кој е најдобар и во таа
категорија овој израз се употребува во секојдневното
изразување, како на пример Кхатамаш-шоара (печат на
поетите), кхатамал-итиба (печат на докторите), кхатамалавлија (печат на евлиите/Аллаховите пријатели), кхатамалмухаџирин (печат на мухаџирите).
И секогаш овој израз се употребува за да означи
некој или нешто врвно, најдобро. После него не може да
дојде некој со повисока положба. Ако го земеме значењето
последен со времето, тогаш, за жал, овој уммет на
Мухаммед, с.а.в.с. ќе биде исклучен од секој вид на добро.
Бидејќи овој израз кхатаман-набијјеен е употребуван за сите
категории и ако го земеме само значењето последен, тогаш
тоа значи, Чувај Боже, дека во овој уммет никој не може да
достигне духовен статус.
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Ако овој предмет го погледнеме од друг аспект, тоа
ни дава потполн одговор што значи кхатаман-набијјен. Во
исламот е многу важно да се верува во сите пратеници. Ова
е еден важен услов да се стане муслиман. Исламот не бара
човек да верува само во Мухаммед, с.а.в.с., туку тој е
должен да верува и да ги почитува и останатите пратеници.
Значи, тоа е вера која го опфаќа целото човештво. Ако еден
христијанин покаже почит кон Мухаммед, с.а.в.с., можеби
тоа е негова индивидуална добрина. Но, неговата вера вели
дека, после Иса а.с. (Исус) лажливец е секој оној кој тврди
дека е пратеник. Ако денес Евреите покажат почит кон
христијанството, тоа е нивната политика. Според нивната
вера Иса, а.с. бил едно незаконско дете. Ниту една друга
вера не ги почитува другите пратеници. Денес обично оџите
тврдат дека Мухаммед, с.а.в.с е последен пратениик и после
него светот нема да види друг пратеник. Дури и некои
исламски држави имаат закон по кој секој оној кој верува во
доаѓањето на нов пратеник не е муслиман. Кога тие го
употребуваат зборот кхатам, ние го поставуваме
прашањето, во кое значење Мухаммед, с.а.в.с. е последен
пратеник, дали телесно последен или духовно последен.
Сите пратеници кои биле пред Мухаммед, с.а.в.с. умреле, и
само еден по нивното верување, останал жив и тоа е Иса,
а.с. (Исус), и за него се вели дека е жив и дека ќе дојде
после Мухаммед, с.а.в.с. и дека ќе биде Божји пратеник. Тоа
значи дека тие овој израз кхатаман-набијјеен го преведувале
така што после Мухаммед, с.а.в.с. нема да дојде нов, туку ќе
дојде стариот пратеник. И самите го побиваат своето
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значење. Тоа значи, овој израз не го земале како конечен
ѕид, туку отвориле еден прозорец и Иса ќе мине низ тој
прозорец и ние ќе речеме дека тој не е нов туку стар
пратеник. И тогаш ние прашуваме, која била причината за
зборот кхатаман-набијјеен. И тогаш ние го поставуваме
прашањето, дали после Мухаммед, с.а.в.с. било потребно
пратеништво или не. И да не било потребно пратеништво, и
Аллах да завршил со пратениците според верувањето на неахмади муслиманите, секој разумен човек не може да
прифати дека Аллах го пратил последниот пратеник додека
во светот има потреба за уште еден пратеник. Според
потребата на пратеништвото во подоцнежното доба и
нивното значење како последен пратеник, спротивставени
се со изразот кхатаман-набијјеен.
Најважното нешто, за последен се смета оној кој
последен умрел. Оние кои веруваат дека Иса, а.с. е жив веќе
2000 години, според нивното верување Иса, а.с. го видел
Мухаммед, с.а.в.с. и кога се родил и кога умрел. Што се
однесува до Иса, тој сè уште е жив, и дури кога ќе се симне
од небото ќе умре. Во стварноста, тие веруваат во еден
пратеник кој добил вечен живот. Тој Иса, според нивното
верување, ќе умре повеќе од 1400 години по смрта на
Мухаммед, с.а.в.с. Според ова, Иса ќе стане кхатаманнабијјеен бидејќи тој ќе биде последен пратеник. Второ, ако
Иса, а.с. дојде во умметот на Мухаммед, с.а.в.с дали тој ќе
има нова објава и нова задача и ново пратеништво или ќе
дојде со старото пратеништво? Чесниот Кур„ан веќе ја
појаснил неговата задача со овие зборови:
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“И тој ќе биде Пратеник на синовите на
Израилот.”
(Али-Имран, 50)
Тоа значи дека неговата мисла била насочена само
кон еден народ. Тој не е пратеник за целиот свет. И ако тој
дојде со ново пратеништво, како пратеник за целиот свет,
тоа ќе биде нова чест за него. Што ќе биде со тврдењето на
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. дека тој е пратеник за целиот
свет. И ако го прифатиме Иса, а.с. како пратеник за целиот
свет, тогаш што ќе се случи со овој ајет кој зборува дека тој
е само пратеник на Израилот. Ова објаснување на оваa
улема донесува само повеќе проблеми одошто го решава
проблемот.

ЗБОРОТ КХАТАМ И УПOТРЕБАТА ЗА
МУХАММЕД, С.А.В.С.
Чесниот Пратеник, кој ја добил оваа титула и кој
имал најголемо знаење, и самиот го употребувал овој збор
повеќе пати. Еднаш рекол: “Јас сум кхатам на пратениците
и, о Али, ти си кхатам на евлиите.” Овде во една реченица
Пратеникот, с.а.в.с. го употребува изразот кхатам за себе
како пратеник и за Али, р.а. како евлија. Ако веруваме дека
Мухаммед, с.а.в.с. е последен пратеник и повеќе не може да
има пратеници, тогаш, исто така, треба да веруваме дека во
умметот на муслиманите повеќе не може да има евлии,
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побожни луѓе, како што бил хазрети Али, но, познато е дека
имало многу евлии меѓу муслиманите после хазрети Али,
р.а.. Вистинската порака на овој хадис е дека Мухаммед,
с.а.в.с. е најдобар пратеник, а хазрети Али е најдобар евлија
(добар човек).
Во вториот хадис Чесниот Пратеник, с.а.в.с. рекол:
“Јас сум Абдуллах кхатаман-набијјеен од времето кога
Адем бил во преодна состојба помеѓу вода и кал.”
(Муснад Ахмад бин Ханбал, том 4, страна 127)
Мухаммед, с.а.в.с. бил кхатаман-набијјеен пред
Адем, а.с. да бил роден. Тоа значи дека оваа титула е
постојана и не е ограничена со време. Кхатам не е поврзан
за времето. Ако Мухаммед, с.а.в.с. бил кхатам пред Адем,
а.с. тогаш не требало ниту можело да има пратеници пред
него (ако кхатам значи последен). Ние овој хадис го
толкуваме во смисла дека ова е Божји план, со кој е
одредено Мухаммед, с.а.в.с. да биде роден како кхатам,
уште пред Адем, а.с..
Третиот хадис вели дека Мухаммед, с.а.в.с. овој
израз го употребил за својот амиџа Абас и рекол: “О амиџа,
ти си кхатамал-мухаџирин во хиџра (миграција - кога
муслиманите преминале од Мека во Медина) како што сум
јас кхатаман-набијјеен во пратеништвото.” (Канзулуммал,
том 13, страна 919)
Во овој хадис Мухаммед, с.а.в.с. зборува за статусот
на својот амиџа како најдобар мухаџир, а не како последен
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мухаџир (и ден денес некои луѓе мигрираат поради разни
проблеми, вера .......итн., тие одат на друго место).
Четвртиот хадис вели дека Чесниот Пратеник, с.а.в.с.
рекол: “Јас сум последен пратеник и оваа моја џамија е
последна џамија.”
(Сунан Нассаи, том 2, страна 35)
Во овој хадис зборот последен е употребен за да
означи ранг, односно, статусот во рангот. Тоа значи дека
тука веќе нема да постојат други џамии кое ќе го достигнат
нивото на важност какво што го има џамијата на Чесниот
Пратеник, с.а.в.с., бидејќи, секој ден луѓето во светот градат
џамии. Ако овој израз значи последна џамија во буквална
смисла тогаш луѓето веќе не би граделе џамии.
Петти хадис – Кога синот на хазрети Мухаммед,
с.а.в.с. Ибрахим умрел, тој вака рекол: “Ако беше жив тој
сигурно ќе беше пратеник.” (Сунан Ибн е Маџа, том 1,
страна 474)
Некои теолози во овој хадис наоѓат значење во
смисла дека Бог му ја дал смртта на детето бидејќи не сакал
да стане пратеник. Зарем е можно, било кој да стане
пратеник? Зарем Бог треба да усмрти некого за тој да не
стане пратеник? Тоа е причината поради која многумина
зналци велат дека изразот кхатам се однесува на ранг.
Хазрети имам Муллах Али Кари, р.х., познат зналец, кој
починал во 1014 година по Хиџра или 1605 година од
новата ера, го објаснил овој хадис и рекол: “Ако Ибрахим
беше подолго жив, и ако станеше пратеник, и ако Омер

9

ВИСТИНСКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ИЗРАЗОТ „КХАТАМАН - НАБИЈЈЕЕН‟

станеше пратеник, и дваjцата, како и Иса, Кхизир и Илијас,
а.с., би биле подредени на Чесниот Пратеник, с.а.в.с.. Тоа
значи, никакао не е во спротивност со зборот кхатаманнабијјен (печат на пратениците), бидејќи тоа само значи
дека после Чесниот Пратеник, с.а.в.с. не може да постои
пратеник кој би го укинал неговиот закон или не би
припаѓал на неговиот уммет.”
(Ал-Асрар Ал Марфуах фил Акбар ал-Манзнах, стр. 192).
Хазрети Ајша, р.а. рекла: “Кажете за сигурно дека тој
е кхатаман-набијјен (печат на пратениците), но не велeте
дека нема да има пратеници после него.”
(Дурр е Мантхур, том 5, страна 386)
Хазрети Ајша била учена и добро го познавала
исламот. Се зборува дека улемата половина знаење добила
од хазрети Ајша, р.а..

ОБЈАСНУВАЊЕ НА ХАДИСОТ ЛА НАБИА
Б‘АДИ (НЕМА ПРАТЕНИК ПОСЛЕ МЕНЕ)
Ние веруваме дека Чесниот Пратеник, с.а.в.с. рекол –
„Ла Набиа Б„ади‟ (нема пратеник после мене), но тој за
истиот предмет говори и во другите хадиси. Кога го читаме
тој хадис можеме да ја видиме пораката и што се мислело со
тој израз. Од овие зборови “Нема Пратеник после мене” се
поставува прашањето, колку после, дали кратко, подолго
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време, до Судниот ден или некое одредено време. Еден друг
хадис дава одговор на ова прашање. Кога Чесниот
Пратеник, с.а.в.с. рекол: “Нема пратеник кој ќе дојде помеѓу
мене и Месихот.”
(Сунан Иби Дауд, том 4, хадис бр. 4324)
Во еден друг хадис Чесниот Пратеник, с.а.в.с.,
Ветениот Месија четири пати го нарекол Аллахов пратеник
со овие зборови: “Непријателите ќе го опколат Иса,
Аллаховиот пратеник и неговите другари...Тогаш Иса,
Аллаховиот пратеник, и неговите другари ќе му се обратат
на Бог и ќе се извлечат од опасноста .... и конечно Иса,
Аллаховиот пратеник и неговите другари повторно ќе му се
обратат на Аллах...”
(Сахих Муслим, том 4, стр. 2254)
Кога за иста тема го читаме овој хадис согледуваме
дека не постои спротивност помеѓу овие зборови. Не е
можно во еден хадис пратеникот да вели дека ќе нема
пратеници после него а во другиот дека некој ќе дојде после
него, како Божји пратеник.
Се работи за тоа дека еден вид на пратеништвото е
завршен. Мухаммед, с.а.в.с. е последниот пратеник кој го
донел законот (Шеријатот). После него нема да има
пратеници кои ќе донесат нова книга. Ваков вид на
пратеништво е завршен, но друг вид на пратеништво е
можен и можно е да дојде пратеник кој ќе го следи Чесниот
Пратеник, с.а.в.с. како што е и кажано во Чесниот Кур„ан:
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“А кој му се покори на Аллах и на овој
Пратеник, тој ќе биде со оние на кои Аллах
им ги подарил Своите благослови; меѓу
пратениците, меѓу вистинољубивите, меѓу
шехидите и меѓу добрите луѓе. А тие се
најдобри другари. Ова е посебна благодат од
Аллах, Он е доволен Зналец.”
(4:70-71)
Хазрети Шех-ул-Имам Ибни-Катибах (починал во
260 по Хиџра) вака го прокоментирал она што го слушнал
од хазрети Ајша: “Тврдењето на Ајша не е против она што
Чесниот Пратеник, с.а.в.с. го рекол со изразот „Ла Набиja
Б„ади‟, бидејќи тој всушност мислел дека после него нема
да дојде пратеник кој ќе го откаже неговиот закон.”
(Тавил Мукхталифул Ахадитх стр. 236)
Имам Мухамед Тахир (починал во 986 по Хиџра или
1578 година н.е.) кажал: “Кога Пратеникот велел: „Нема
пратеник после мене‟, тој мислел на тоа дека ќе нема
пратеник после него кој ќе го откаже неговиот закон.”
Хазрети Мулла Али Кари (починал во 1014 година
по Хиџра) вели: “Според улемата, зборовите „Ла Набиа
Б„ади‟ значат дека, во иднина нема да биде воздигнат
пратеник кој би го отповикал законот на Чесниот Пратеник,
с.а.в.с..”
Абдул-вахаб Ша„рани (починал во 976 година по
Хиџра) вели: “Објаснувањето на хадисот „Ла Набиа Б„ади‟ и
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„Ла ресула Б„ади‟ ни зборува дека нема да има пратеник
кој ќе донесе закон после Пратеникот с.а.в.с..”
(Ал јавакеетвал Јавахар, том 2, стр. 35)
Хазрети Шах Валиуллах од Делхи (починал 1176
година по Хиџра) кажува: “Од хадисот на Чесниот
Пратеник, с.а.в.с. „Ла Набиа Б„ади‟ и „Ла ресула Б„ади‟
заклучуваме
дека
престанало
пратеништвото
на
пратениците кои донесуваат закон.”
Спротивно на овие објаснувања на старата улема,
денешните верски службеници и теолози, од друга страна,
твдат дека во склад со толкувањето на изразот кхатаманнабијјеен, никаков пратеник, ниту оној кој носи закон, ниту
оној кој не носи закон, ниту верник, ниту неверник, ниту
слободна, ниту независна личност со порака, ниту роб,
никогаш повеќе нема да може да дојде. Накратко, никој и
никогаш не може да се појави, дури и ако некој поединец
потполно биде вистински и искрен следбеник на Чесниот
Пратеник, с.а.в.с..
Од друга страна тие цврсто веруваат дека Иса, а.с.,
кој бил пратеник на Израелците, и кој бил следбеник на
Муса, а.с., ќе биде пратен од небото како Аллахов пратеник
и веровесник. Некои оџи велат дека тој кога ќе дојде ќе го
прими исламот и ќе стане пратеник.
Што тогаш значи кхатам? Дали тоа значи дека
стариот пратеник може да дојде, а никој од умметот на
Мухаммед, с.а.в.с. не може да ја добие оваа титула? Од една
страна, тие велат дека Чесниот Пратеник, с.а.в.с. е последен
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пратеник, а од друга страна, тие веруваат во она што е
спротивно на нивниот прв аргумент.
Ние веруваме во сите пратеници и во сите Божји
книги пратени од Аллах. Тоа е кхатам, верување дека сите
пратеници биле пратени од Бог, а дека Мухаммед, с.а.в.с.
бил најдобар пратеник и со него е завршено пратеништво на
пратениците кои носат книга или закон. Тој бил најсовршен
и поради тоа е кхатам. Неговата позиција и височина ни
малку нема да ја загрози оној кој биде пратен од Бог, а кој е
верен следбеник на хазрети Мухаммед, с.а.в.с. и на неговиот
закон, бидејќи нема повеќе книги на закон после Чесниот
Кур„ан. Но, и самиот Мухаммед, с.а.в.с. предвидел дека
после него некој високо духовно воздигнат може да биде
одреден од Бог со Аллахова помош да ги упати луѓето. Тој е
како месечина која прима светлина од сонцето. Така,
следбениците на Мухаммед, с.а.в.с. примаат светлина од
Мухаммед, с.а.в.с. и тој не е независен пратеник.
И на крајот, ние ќе ви понудиме уште еден ајет од
Чесниот Кур„ан кој го советува човештвото дека секогаш
кога ќе се појави пратеник тој треба да биде прифатен:
“О деца Адемови! Ако дојдат пратеници меѓу
вас, говорејќи ви ги Моите ајети, тогаш оној
што се плаши од Бог и се поправи, над него ќе
нема страв и тој нема да тагува.”
(7:36)
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Прогласот кој вели: “Деца Адемови”, се однесува на
сите луѓе, на луѓето од времето на Чесниот Пратеник,
с.а.в.с. и на идните генерации, а не само на оние кои
живееле во далечното минато и дошле непосредно после
Адем. Наредбата која е дадена овде гласи: „кога í да им
дојде пратеник и ги учи Аллаховите ајети, тие се должни да
му помагаат‟.
Како што веќе објаснивме, после Чесниот Пратеник
не може да дојде пратеник надвор од неговиот уммет,
надвор од неговите следбеници или надвор од неговиот
закон. Таа личност само му се покорува на Чесниот
Пратеник и покажува најголема љубов кон Чесниот
Пратеник. Дури тогаш тој може да ја добие титулата на
пратеник. Според многуте други ајети и хадиси сосема е
јасно дека личноста која ќе се појави во доцното доба во
умметот на Чесниот Пратеник како имам Мехди и Ветениот
Месија, ќе биде пратеник. Според ова значење, тој е пратен
од Бог тој ќе ја добие Божјата објава и тој ќе биде наречен
пратеник. И неговото доаѓање е знак дека исламот е жива
вера во која од почеток до денес се појавуваат побожни луѓе
како муџадиди. И во петнаестиот век по Хиџра се појавил
имам Мехди и Ветениот Месија. И тој не донел ништо ново,
туку дошол да го исчисти исламот од сите новотарии и да
нè врати кон исламот на Чесниот Пратеник. Во ова ја
гледаме убавината на исламот. Нека Аллах ги упати нашите
браќа муслимани да ја разберат важноста на прифаќањето
на овој имам и заедно да продолжиме со ширењето на
исламот во целиот свет меѓу сите нации, меѓу сите народи
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без оглед на нивната боја или расна припадност, и треба на
сите да им ја покажеме убавината на Чесниот Пратеник и
убавината на исламот. Кога во тоа ќе успееме, тогаш сите
народи ќе го дознаат вистинското значење на кхатаманнабијјеен, што значи – еден пратеник за целото човештво.
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