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КНИГА ЗА РАЗЯСНЕНИЕТО 

НА ЧИСТОТО БЛАГО1 

В името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния!  За мен 

няма друга помощ, освен тази при Аллах!

Книга за разяснението на 

чистото благо на Аристотел

-1-

     Той  е  казал:  Всяка  първична  причина  влияе  повече 

върху причиненото от нея, отколкото втората всеобща причина. 

Ако следователно втората всеобща <причина> оттегли силата си 

1 „Книга за разяснението на чистото благо на Аристотел” (оригинално заглавие 
Kitāb ul-īḍāḥ li-Arisţūţālis fi'l-khayri'l-maḥd) е философски трактат, съставен от 
анонимен арабски автор около средата на ІХ в. въз основа на „Първооснови на  
теологията” на Прокъл. Преведен на латински език през 1180 г. от Джерардо от 
Кремона, той става известен с името „Liber de causis“, като за негов автор се е 
смятал  Аристотел.  Превод  от  арабски  език:  Янко  Димитров;  редактор  на 
превода: Александър Веселинов – Шамсуддин. Настоящият превод е направен 
по второто издание на книгата на Бадауи с неоплатонически текстове на арабски 
език (Badawi, A.: “Al-Aflatûnîya al-muhdathâ”, Kairo 1977, 1-33). 
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от нещото, то първата всеобща причина не оттегля силата си от 

него, а това е така, защото първата всеобща <причина> действа 

върху  причиненото  от  втората  причина  преди  върху  него  да 

действа втората всеобща причина, която е близо до него. Ако 

втората причина, която е близо до причиненото нещо, действа, 

то действието й се нуждае от първата причина, която е над нея. 

Ако втората <причина> се отдели от причиненото, което е близо 

до нея, то първата причина, която е над нея, не се отделя от него, 

защото тя  е  причина  на  причината  му.  Следователно  първата 

причина  е  по-силна  причина  за  нещото  от  близката  негова 

причина, която е близо до него.

Ние даваме пример за това чрез съществуването, живото 

същество и човека, а това е така, защото за нещото първо трябва 

има съществуване, след това <да е> живо същество, след това 

човек. „Живото същество” пък е близката причина на човека, а 

„съществуването” е далечната му причина: „съществуването” е 

по-силната причина за човека от „живото същество”, защото то е 

причината  за  „живото  същество”,  което  пък  е  причината  на 

човека. По същия начин ако разумността се приеме за причина 

на  човека,  съществуването  е  по-силна  причина  на  човека, 

отколкото разумността, тъй като то е причина на причината му. 

Доказателството за това е, <че> ако отнемеш „разумната сила” 

от  човека,  той  не  остава  човек,  но  остава  живо  същество, 

дишащо и чувстващо; ако отнемеш от него „живото същество”, 

той  не  остава  живо същество,  но  остава  нещо съществуващо, 
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защото  съществуването  не  бива  отнето  от  него  заедно  с 

отнемането  на  „живото  същество”,  защото  причината  не  се 

отстранява  с  отстраняването  на  причиненото  от  нея;  човекът 

следователно  остава  нещо  съществуващо:  ако  следователно 

отделното  същество  не  е  човек,  то  е  животно,  а  ако  не  е 

животно, то е само нещо съществуващо.  

Вече стана  напълно ясно, че първата, далечна причина 

обхваща повече нещото и е по-силна негова причина от близката 

му  причина.  Поради  това  нейното  действие  е  по-силно 

закрепено за нещото от действието на близката причина. А това 

е така, защото нещото първо изпитва въздействие от далечната 

сила  и  след  това,  на  второ  място,  то  изпитва  въздействие  от 

силата, която е под първата, а <първата> причина би помогнала 

на  втората  причина  за  нейното действие,  защото върху всяко 

нещо, причинено от причина, действат втората причина, също 

както и първата причина, но тя действа върху него по друг, по-

висок  и  по-издигнат  начин.  Ако  втората  причина  се  оттегли 

<от> причиненото от нея, то първата причина не се отделя от 

него, защото действието на първата причина е по-голямо и е по-

силно закрепено за нещото, отколкото действието на близката 

му причина. Причиненото от втората причина е устойчиво чрез 

силата на първата причина, а това е така, защото, ако втората 

причина  направи  нещо,  то  първата  причина,  която  е  над  нея, 

излива <върху това нещо от своята сила и се закрепя за него> 

силно и го съхранява. 
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    Стана следователно напълно ясно, че първата причина е 

по-силна причина за нещото от близката му причина, която е до 

него, и че тя излива силата си върху него и го съхранява и не се  

отделя  от него при отделянето на близката  негова  причина,  а 

остава в него и се закрепя силно към него, съгласно това, което 

показахме и изяснихме.

-2-

Всяко  истинско  съществуване  е  или  по-високо  от 

вечността и преди нея, или е с вечността, или е след вечността и 

над времето.  Що се отнася до съществуването,  което е  преди 

вечността,  то  е  първата  причина,  защото  е  нейна  причина; 

<съществуването>,  което е  с  вечността,  е  умът,  защото той е 

второто съществуване; а съществуването, което е след вечността 

и над времето, е душата, защото в хоризонта на вечността тя е 

отдолу, но е над времето. – Доказателството за това, че първата 

причина  е  преди  вечността,  е  очевидно  и  то  е,  че 

съществуването в нея е придобито; ние казваме: всяка вечност е 

съществуване,  но  не  всяко  съществуване  е  вечност  – 

съществуването  следователно  е  по-<обширно>  от  вечността. 

Първата причина е над вечността, защото вечността е причинена 

от нея, а умът е паралелен с вечността, защото се разтяга заедно 

с нея, не се променя и не търпи превръщания. А душата е плътно 
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прилепена към вечността отдолу,  защото е по-долу от ума  по 

въздействие, но е над времето, защото е причината на времето.

-3-

Всяка  благородна  душа  има  три  действия:  душевно 

действие,  умствено  действие  и  божествено  действие.  Що  се 

отнася до нейното божествено действие, тя управлява природата 

чрез силата, която е в нея от първата причина. Нейното умствено 

действие е, че тя познава нещата със силата на ума,  която е в 

нея.  Душевното  действие  е,  че  тя  задвижва  първото  тяло  и 

всички природни тела, тъй като тя е причина за задвижването на 

телата и на действието на природата.  Душата обаче извършва 

тези действия, защото е образ на висшата сила, а това е така, 

защото първата  причина е  създала  съществуването  на  душата 

чрез  посредничеството  на  ума  и  поради  това  душата  е 

извършваща  божествено  действие.  Когато  обаче  първата 

причина  е създала съществуването на душата, тя я е направила 

като обкръжение на ума, който извършва в нея своите действия, 

и  поради  това  умствената  душа  е  започнала  да  извършва 

умствено действие. 

Когато обаче душата е приела въздействието на ума, тя 

е  станала  по-долу  от  него  във  въздействието  си  върху  това, 

което е под нея, а това е така, защото тя въздейства на нещата 
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единствено чрез движение, имам предвид, че това, което е под 

нея, не приема действието й другояче, освен като тя го привежда 

в движение; поради тази причина душата е станала задвижваща 

телата, а свойство на душата е да дава живот на телата, когато 

излива върху тях силата си, и също така да ги направлява към 

правилното действие. 

Сега вече стана ясно, че душата има три действия, тъй 

като  притежава  три  сили:  божествена  сила,  умствена  сила  и 

свойствена  за  нея  сила  –  съгласно  това,  което  описахме  и 

показахме.

4-

Първото от създадените неща е съществуването и няма 

друго  нещо,  създадено  преди  него.  Това  е  така,  защото 

съществуването  е  над  сетивото,  над  душата  и  над  ума.  След 

първата  причина  няма  нищо,  което  да  е  по-обхватно  и  да  е 

причинило повече неща от него, поради което то е най-висшето 

от  всички създадени неща и е  най-силно от  тях  по единство. 

Това е така поради близостта му с чистото съществуване, едното 

и истинското, в което няма множественост от какъвто и да е вид. 

Създаденото съществуване – макар и да е едно – се умножава, 

имам  предвид,  че  то  приема  множеството;  то  е  станало 

множествено,  защото макар и да е просто и сред създадените 
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неща  да  няма  нищо  по-просто  от  него,  то  е  съставено  от 

крайност и безкрайност; това е така, защото всичко, което е от 

него,  следва  първата  причина,  и  е  завършен,  съвършен, 

изключително  силен  ум,  а  другите  добродетели  и  умствените 

образи в него са най-обхватни и най-силни в своята всеобщност, 

а това, което е под него, също е ум, само че той е под този ум по 

съвършенство,  сила и добродетели.  Умствените образи в него 

следователно не са толкова всеобхватни, колкото са в онзи ум.  

Първото създадено съществуване е цялото ум,  но умът в него 

приема различие по начина, който споменахме, а след като умът 

е приел различие, тук са възникнали различни умствени образи. 

Както от единия образ,  когато той приеме различие в долния 

свят, възникват безкрайно много отделни същества – така е и 

при  първото  създадено  съществуване:  когато  то  приема 

различие, се появяват безкрайно много образи, само че те, макар 

и да приемат различие, не се разделят един от друг подобно на 

разделянето на отделните същества, а това е така, защото те се 

обединяват без загиване и се обособяват без разделяне, защото 

са едно, притежаващо множественост, и единна множественост.

Първите  умове  изливат  върху  вторите  умове 

добродетелите,  които  са  получили  от  първата  причина,  <а> 

добродетелите пътуват в тях, докато достигнат до последните от 

умовете.  Първите  висши  умове,  които  идват  след  първата 

причина,  предизвикват  устойчивите,  трайни  образи,  които  не 

изчезват  и  няма  нужда  от  повторното  им  връщане.  Вторите 
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умове пък <предизвикват неустойчивите, преходни образи като 

душата, защото тя е от въздействието на вторите умове,> които 

следват  създаденото  съществуване  отдолу.  Душите  обаче  се 

умножават по начина, по който се умножават умовете, а това е 

така,  защото  съществуването  на  душата  също  е  крайно;  това 

обаче, което е под нея, то е безкрайно. Душите, които следват 

ума,  са  съвършени,  завършени,  [с  малка  променливост  и 

преходност]. Душите, които следват <съществуването> отдолу, 

стоят  под  висшите  души  по  съвършенство  и  променливост. 

Висшите души изливат добродетелите, които получават от ума, 

върху <долните>  души.  Всяка  душа,  получила  от  ума  повече 

сила,  е  по-силна по въздействие,  предизвиканото от нея е по-

устойчиво и трайно, а движението му е кръгово и непрекъснато. 

Тези  пък  от  тях,  в  които  силата  на  ума  е  по-малка,  са  под 

първите души по въздействие, а предизвиканото от тях е слабо, 

променливо и преходно. Само че то, макар и такова, все пак има 

продължителност чрез пораждането. 

Вече се изясни защо умствените образи са много, макар 

че има само едно просто съществуване, и защо душите са много, 

като едни от тях са по-силни от други, докато съществуването 

им е едно, просто и без различие в себе си.

-5-
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Първата причина е отвъд описването. Езикът е безсилен 

да опише свойството на нейното съществуване, защото то е над 

всяка една причина. Описват се вторите причини, които биват 

осветявани от светлината на първата причина, а това е така, тъй 

като причината, която свети първа, осветява причиненото от нея, 

докато тя самата не бива осветявана от друга светлина, защото 

тя е чистата светлина, над която няма (друга) светлина. Поради 

това  става  така,  че  единствено  първото  се  изплъзва  от 

описването. А това е така, защото над него няма причина, чрез 

която  то  да  бъде  познато.  А  иначе  всяко  нещо  се  познава  и 

описва от  срещата с  причината  си.  Ако обаче  нещото е  само 

причина и не е причинено, то не се познава чрез първа причина 

и не се описва, защото е по-високо от качествата; словото не го 

достига,  а  това е така, защото описването става чрез  словото, 

словото чрез ума, умът чрез мисълта, мисълта чрез представата, 

а  представата  чрез  сетивата  –  първата  причина  обаче  е  над 

всички неща,  защото тя е тяхна причина и поради това тя не 

попада под сетивото, представата, мисълта, ума, словото; тоест 

тя не може да бъде описана. 

Аз казвам също: нещото е или сетивно възпринимаемо и 

попада  под  сетивата;  или  е  представимо  и  попада  под 

представата; или е устойчиво и пребъдващо в едно състояние, не 

се  променя  и  е  умозримо;  или  е  променливо  и  преходно, 

попадащо под пораждането и загиването и попада под мисълта. 

Първата причина обаче е над умозримите и вечни неща, както и 
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над  преходните  неща,  поради  което  над  нея  не  стоят  нито 

сетивата, нито представата, нито мисълта, нито умът; за нея се 

получават  доказателства  само  чрез  втората  причина,  която  е 

умът. Тя бива назовавана с името на <първото> причинено от 

нея нещо, но по-висок и по-достоен начин, защото каквото е за 

причиненото, такова е и за причината, само че, както изяснихме, 

то е с по-висш, по-достоен и по-благороден начин.

-6-

Умът е същност, която не се разделя на части. Това е 

така, защото, след като е без големина, без тяло и не се движи – 

безусловно той не се разделя на части. Също така, всяко делимо 

нещо се разделя или чрез множествеността, или по големината, 

или в движението си; ако нещото е в това състояние, то е под 

времето, защото приема разделянето във времето. Умът обаче не 

влиза под времето, но е с вечността, поради което той е по-висок 

и по-възвишен от всяко тяло и всяка множественост. Ако в него 

се срещне множественост, тя се среща в него обединена, сякаш е 

едно нещо. Ако умът обаче е съгласно това свойство, то той не 

приема никакво разделяне. Доказателството за това е връщането 

му към самия себе си, имам предвид, че той не става различен с 

нещото,  което  е  различно,  така  че  единият  негов  край  да  е 

несъответстващ  на  другия.  Това  е  така,  защото  ако  поиска 

знание  за  телесното,  протяжно  нещо,  той  се  разтяга  заедно с 
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него,  като  същевременно е  устойчив  и  съществуващ  в  своето 

състояние, защото е образ, за когото нищо не е невъзможно, а 

телата не са такива. 

Също така, доказателство за това, че умът не е тяло и не 

се разделя на части, е същността му и действието му: защото те 

двете  са  едно  нещо.  Умът  е  множествен  от  срещата  с 

добродетелите,  които  идват  в  него  от  първата  причина.  Той 

обаче, ако и да се умножава по този начин, все пак, щом е близо 

до едното, става единен и неделим. Умът не приема разделянето, 

защото е първото нещо, което е създадено от първата причина: 

единството е по-достойно за него от разделението. 

Стана ясно, че умът е същност, без големина и без тяло 

и  не  се  движи  по  какъвто  и  да  било  телесен  начин.  Поради 

което, както изяснихме, той е над времето.

-7-

Всеки ум познава това, което е над него и това, което е 

под  него.  Само че  той  знае,  че  това,  което е  под него,  той е 

негова причина, а това, което е над него, той го познава, защото 

получава от него своите добродетели. Умът е умствена същност. 

По  начина  на  своята  същност  той  познава  нещата,  които 

получава отгоре, и нещата, на които е причина: той различава 
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това, което е над него, и това, което е под него, и знае, че това 

над него е негова причина, а това под него е причинено от него. 

Той познава своята причина и причиненото от него по начина, 

който  му  е  свойствен,  имам  предвид  по  начина  на  своята 

същност. По същия начин е всяко познаващо нещо: то познава 

най-достойното  нещо  и  най-незначителното,  низшо  нещо  по 

начина на своята същност и същество, а не по начина, по който 

нещата са сами по себе си. Ако това е така, то няма съмнение, че 

добродетелите,  които слизат върху ума  от първата  причина,  в 

него  са  умствени  <и  по  същия  начин  телесните,  сетивно 

възпринимаеми неща в ума са умствени>. Това е така, защото 

нещата,  които  са  в  ума,  не  са  самите  произведени  неща,  а 

причините на произведените неща. Доказателството за това е, че 

самият ум е причината на нещата, които са под него, просто чрез 

това, че е ум. Ако пък умът е причината на нещата поради това, 

че е ум, то няма съмнение, че причините на нещата в ума също 

са умствени. 

Стана  вече  ясно,  че  нещата  над  ума  и  под  него  са 

умствена сила, защото той е тяхна причина. По същия начин и 

телесните неща с ума са умствени и умствените неща в ума са 

умствени,  защото  той  е  причина  на  причината  им  и  защото 

схваща нещата по начина на своята същност: той, понеже е ум, 

схваща нещата чрез умствено разбиране, били те умствени или 

телесни.
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-8-

Устойчивостта и пребъдването на всеки ум са в чистото 

благо,  а  то  е  първата  причина.  Силата  на  ума  е  по-силна  по 

единство  от  вторите  неща,  които  са  след  него,  защото  те  не 

получават  неговото  познание.  А  това  е  така,  защото  той  е 

причина  на  това,  което  е  под  него.  Доказателство  за  това  е 

нещото,  което  припомняме:  че  умът  ръководи  всички  неща, 

които са под него, чрез божествената сила, която е в него, и чрез 

нея той държи нещата, защото чрез нея той е причина на нещата. 

Той държи всички неща, които са под него, и ги обхваща, а това 

е  така,  защото всяко  нещо,  което  е  първо  за  нещата  и  тяхна 

причина, държи тези неща и ги ръководи и нито едно нещо не се 

изплъзва от него поради неговата висша сила. 

Умът  следователно е начело на всички неща, които са 

под  него,  той  ги  държи  и  е  техен  ръководител,  така  както 

природата ръководи нещата,  които са  под нея, чрез силата на 

ума;  по  същия  начин  умът  ръководи  природата  чрез 

божествената сила. А това, че умът държи нещата, които са след 

него, и ги ръководи и силата му е над тях, е станало, защото те 

не  са  негова  същностна  сила,  а  напротив  тя  е  силата  на 

същностните сили, защото той е тяхна причина. Умът обхваща 

възникващите природни неща и това, което е над природата – 

имам предвид душата, защото тя е над природата, а това е така, 
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защото природата обхваща възникващите неща, душата обхваща 

природата, умът обхваща душата и следователно умът обхваща 

всички  неща.  Умът  обаче  е  станал  такъв  поради  първата 

причина,  която  превъзхожда  всички  неща,  защото  тя  е 

причината на ума, душата, природата и другите неща. – Първата 

причина не е ум,  нито душа,  нито природа, но е над ума,  над 

душата и над природата, защото тя е създател на всички неща, 

само че тя е създател на ума без посредничество, а е създател на 

душата,  природата  и  другите  неща чрез  посредничеството  на 

ума.  А  божественото  знание  не  е  като  умственото  познание, 

нито като познанието на душата, но е над познанието на ума и 

познанието  на  душата,  защото  то  е  създател  на  познанията. 

Божествената сила е над всяка умствена,  душевна и природна 

сила,  защото  тя  е  причина  за  всяка  сила;  умът  притежава 

цялостност, защото е съществуване и образ и по същия начин и 

душата  притежава  цялостност,  и  природата  притежава 

цялостност. Първата причина обаче не е цялостност, защото е 

само  съществуване.  Ако  някой  каже:  Тя  трябва  да  има 

цялостност  –  ние  казваме:  Нейната  цялостност  е  нейната 

безкрайност,  а  нейната  отличителност  е  чистото  благо,  което 

излива върху ума всички блага, а чрез посредничеството на ума 

(ги излива) и върху другите неща.

-9-
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Всеки  ум  е  пълен  с  образи,  само  че  едни  умове 

обхващат по-цялостни образи, а други обхващат образи, които 

са по-малко цялостни. Това е така, защото образите, които във 

вторите, ниски умове, са по частичен начин, в първите умове са 

по цялостен начин. Образите пък, които за първите умове са по 

цялостен  начин,  във  вторите  умове  са  по  частичен  начин. 

Първите  умове  имат  огромни  сили,  защото  са  по-силни  в 

единството си от вторите, ниски умове.  Вторите, ниски умове 

имат слаби сили, защото са с по-малко единство и с по-голяма 

множественост, а това е така, защото умовете, които са близо до 

чистото, истинно едно, са по-малко по количество и по-големи 

по-сила. Умовете обаче, които са по-далеч от чистото, истинно 

едно,  са  повече  по  количество  и по-слаби.  Тъй като  умовете, 

които  са  близо  до  чистото,  истинно  едно,  са  по-малко  по 

количество, става така, че образите, които се изливат от първите 

умове с цялостно, единно изливане, се изливат от вторите умове 

с частично, разделено изливане. 

Ние казваме накратко: образите, които идват от вторите 

умове,  са  с  по-трудно  изливане и по-силно разделяне;  поради 

това става така, че вторите умове насочват своите светлини към 

цялостните образи, които са в цялостните умове, и ги разделят и 

обособяват, тъй като не са в състояние да получат тези образи в 

тяхната истинност и в техния образ, освен по начина, по който 

са в състояние да ги получат,  имам предвид чрез разделяне и 

обособяване. По същия начин всяко едно нещо получава това, 
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което е над него, по начина по който е в състояние да го получи, 

<не> по начина, по който получаваното нещо е.

-10-

Всеки  ум  мисли  вечни  неща,  които  не  изчезват  и  не 

попадат под времето, а това е така, защото ако умът е вечен и не 

се движи,  то той е причина на нещата,  които са  вечни, не се 

променят  и  не  попадат  под  пораждането  и  загиването:  умът 

обаче  е  такъв,  защото  мисли  чрез  своето  съществуване,  а 

съществуването му е вечно, не се променя и не се изменя. Ако 

пък това е така, ние казваме, че причината на променящите се 

неща,  попадащи  под пораждането  и  загиването,  е  от  телесна, 

времева причина, а не от умствена, вечна причина. 

-11-

Всички първи неща са едно в друго по начина, по който 

едното  подобава  да  бъде  в  другото,  а  това  е  така,  защото  в 

съществуването са животът и умът, в живота са съществуването 

и  умът,  а  в  ума  са  съществуването  и  животът.  Само  че 

съществуването и животът в ума са два ума, съществуването и 

умът  в  живота  са  два  живота,  а  умът  и  животът  в 
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съществуването са две съществувания. Това е така, защото всяко 

едно  нещо  от  първите  неща  е  или  причина,  или  причинено. 

Причиненото обаче  е в  причината  по  начина на причината,  а 

причината е в причиненото по начина на причиненото. 

Ние казваме накратко: нещото, което е в (другото) нещо 

по  начина  на  причина,  е  в  него  по  начина,  по  който  то 

(последното) е само по себе си: както сетивото, защото то е в 

душата по душевен начин, душата пък е в ума по умствен начин, 

а  умът  е  в  съществуването  по  съществуващ  начин,  първото 

съществуване е в ума  по умствен  начин,  умът  е в  душата  по 

душевен начин, а душата е в сетивото по сетивен начин. Ние 

повтаряме  и  казваме:  сетивото  и  душата  са  в  ума  и  първата 

причина по <различни> начини, съгласно това, което изяснихме.

-12-

Всеки  ум  <в действие> мисли себе  си,  а  това  е  така, 

защото той е мислещ и мислен едновременно. Ако обаче умът е 

мислещ и мислен, то няма съмнение, че той вижда себе си. <Ако 

вижда себе си>, то той знае, че е ум,  проумяващ себе си. Ако 

пък познава себе си, то той познава другите неща, които са под 

него,  защото  те  са  от  него,  само  че  те  са  в  него  по  умствен 

начин.  Следователно умът  и мислените  неща са  едно.  Това  е 

така, защото ако всички мислени неща са в ума, а умът познава 
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себе си, то няма съмнение, че той, ако познава <себе си, познава 

останалите неща. Ако познава> останалите неща, то той познава 

себе си. Ако той познава нещата, то той ги познава, защото са 

мислени.  Умът  следователно  познава  себе  си  и  познава 

едновременно с това и мислените неща, както изяснихме.

-13-

Сетивните неща са във всяка душа,  защото тя е техен 

образец, а  умствените неща са  в нея,  защото тя е техен знак. 

Това  е  така,  защото  тя  е  в  средата  между  умствените  неща, 

които  не  се  движат,  и  между  сетивните,  движещи  се  неща. 

Понеже  душата  е  такава,  тя  предизвиква  телесните  неща  и 

поради  това  е  станала  причина  на  телата,  а  тя  самата  е 

причинена  от  ума,  който  е  преди  нея.  Нещата,  които  са 

предизвикани  от  душата,  <те>  са  в  душата  в  значението  на 

образец,  имам  предвид,  че  сетивните  неща  образувани  по 

образеца  на  душата,  и  нещата,  които  стоят  над  душата,  са  в 

душата по придобит начин. 

Ако това  е  така,  ние повтаряме  и  казваме,  че  всички 

сетивни неща са в душата по начина на причина, само че душата 

е  първообразна  причина.  Под  душа  обаче  аз  имам  предвид 

силата,  въздействаща  на  сетивните  неща.  Само  че  силата, 

действаща в душата не е материална, докато телесната сила в 
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душата е духовна, а силата, въздействаща на нещата, които имат 

размери, няма размер. Умствените неща в душата обаче са по 

случаен начин, имам предвид, че умствените неща, които не се 

разделят на части, в душата са по разделен начин, а умствените 

и единни неща са в душата по множествен начин, а умствените 

неща, които не се движат, в душата са по подвижен начин. 

Стана ясно, че всички неща – умствените и сетивните – 

са в душата, само че сетивните, телесни, движещи се неща са в 

душата  по  душевен,  духовен,  единен  начин,  а  умствените, 

единни, намиращи се в покой неща са в душата по множествен, 

подвижен начин, както изяснихме.

-14-

Всяко нещо, което познава себе си, се връща изцяло към 

себе си. Това е така, защото знанието е <умствено> действие, а 

ако някое познаващо нещо познава  себе  си,  то се връща чрез 

познанието си към себе  си,  а  това  е  така,  ако познаващото и 

познаваното  са  едно  и  също  нещо,  защото  знанието  на 

познаващото за себе си е от него и към него: от него е, защото е 

познаващо,  а  е  към  него,  защото  е  познавано.  Това  е  така, 

защото,  когато  знанието  е  знание  на  познаващото,  а 

познаващото познава себе си – действието му се връща към себе 

си и същността му също се връща към себе си. Под връщане на 
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същността към себе си ние имаме предвид, че тя е устойчиво 

съществуваща  чрез  самата  себе  си  и  не  се  нуждае  за 

устойчивостта си и пребъдването си от друго нещо, което да я 

поддържа, защото тя е проста, самодостатъчна за самата себе си 

същност. 

-15- 

Всички безкрайни сили зависят от първата безкрайност, 

която  е  силата  на  силите,  защото тя  не  е  придобита  или 

устойчива и пребъдваща в съществуващите неща, но е силата на 

съществуващите  неща,  които  имат  устойчивост. Ако 

следователно някой каже, че първото създадено съществуване, 

имам предвид ума, е безкрайна сила – ние казваме: създаденото 

съществуващо не е сила, но то притежава някаква сила. Неговата 

сила е безкрайна надолу,  а  не нагоре,  защото тя не е чистата 

сила,  която  е  сила именно  поради  това,  че  е  сила,  и  която  е 

нещата,  които нямат  край  нито надолу,  нито нагоре.  Първото 

създадено съществуващо обаче, имам предвид ума, има край и 

неговата сила също има край чрез пребъдването на причината 

му.  Първото създаващо съществуващо  обаче  е  първата,  чиста 

безкрайност. Това е така, защото ако близките съществуващи са 

безкрайни  поради  това,  че  се  ползват  <от>  първата  чиста 

безкрайност,  чрез  която  те  са  съществуващи,  и  ако  първото 

съществуващо е  това,  което е създало нещата,  <които> нямат 
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край,  то  няма  съмнение,  че  то  е  над  безкрайността.  Първото 

създадено  съществуващо  обаче,  имам  предвид  ума,  не  е 

безкрайност, но се казва, че то е без край, а не се казва, че то е  

това,  което  е  самата  безкрайност.  Първото  съществуващо  в 

такъв случай е мярата на първите, умствени съществуващи неща 

и на вторите, сетивни съществуващи неща, имам предвид, че тя 

е това, което е създало съществуващите неща, и е определило 

размера им с мяра, подходяща за всяко съществуващо нещо. 

Ние  се  връщаме и  казваме:  първото  създаващо 

съществуващо  е  над  безкрайността.  Второто  създадено 

съществуващо  обаче  е  без  край.  Това  пък,  което  е  между 

първото  създаващо  съществуващо  и  второто  създадено 

съществуващо, е безкрайност. Останалите, прости добродетели 

– <като> живота, светлината и подобните на тях – са причини на 

всички  неща,  притежаващи  добродетели,  имам  предвид,  че 

безкрайността,  която  е  от  първата  причина  и  първото 

причинено, е причина на всеки живот и по същия начин и на 

другите добродетели, спуснати от първата причина първо върху 

първото  причинено,  което  е  умът,  а  после,  чрез 

посредничеството на ума,  спуснати от нея и върху останалите 

причинени умствени и телесни неща.

-16-
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Всяка  единна сила  е  повече  <в> безкрайността  от 

множествената сила, а това е така, защото първата безкрайност, 

<която> е умът, е близо до чистото, истинно едно. Поради това 

във всяка сила, която е близо до единното, истинното и чистото, 

има повече безкрайност, отколкото от силата, която е далеч от 

него.  Това  е  така,  защото  ако  силата  започне  да  става 

множествена,  тя  унищожава  единството  си.  Ако  унищожи 

единството си, тя унищожава безкрайността си, която е била в 

нея.  Силата  обаче  губи  безкрайността  именно  поради 

разделянето си на части. Доказателството за това е разделената 

сила, защото всеки път, когато се събере и се обедини, тя става 

огромна, засилва се и извършва удивителни действия; а всеки 

път  когато  се  раздели  на  части  и  се  разпокъса,  тя  намалява, 

отслабва и извършва незначителни действия. 

Следователно стана напълно ясно, че всеки път, когато 

силата  е  близо  до  чистото,  истинно  едно,  единството  й  се 

засилва; когато единството й се засилва, безкрайността в нея е 

по-забележима и по-явна, а действията й са действия огромни, 

удивителни и благородни.

-17-

Всички  неща  са  съществуващи  поради  първото 

съществуващо. Всички живи неща са движещи се от само себе 
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си поради първия живот. Всички умствени неща имат познание 

поради първия ум. Това е така, защото ако всяка причина дава 

нещо  на  причиненото  от  нея,  то  няма  съмнение,  че  първото 

съществуващо  дава  на  всички  неща,  причинени  от  него, 

(свойството на) съществуващо. По същия начин животът дава на 

всички причинени от  него  неща движение,  защото животът  е 

избликване,  което  извира  от  първото,  намиращо  се  в  покой 

вечно съществуващо,  и е първото движение.  По същия начин 

умът дава на причинените от него неща познание, а това е така,  

защото  всяко  истинско  познание  е  от  ума,  а  умът  е  първото 

познаващо,  което  съществува,  и  той  излива познанието върху 

останалите познаващи неща. 

Ние  повтаряме  и  казваме:  първото  съществуващо 

пребивава в покой и то е причината на причините, и ако то е 

дало (свойството на) съществуващо на всички неща, то им го е 

дало  чрез  създаване.  Първият  живот  обаче  дава  живота  на 

нещата, които са под него, не чрез създаване, но чрез образ. По 

същия  начин  и  умът:  той  дава  на  нещата  под  него  –  от 

познанието и от останалите – чрез образ, а не чрез създаване, 

защото  създаването  принадлежи  единствено  на  първата 

причина.

-18- 
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Сред умовете има божествен ум,  защото той получава 

много  от  първите  добродетели,  които  избликват  от  първата 

причина,  сред  тях  има  и  просто  ум,  защото  той  получава  от 

първите добродетели само чрез посредничеството на първия ум. 

Сред душите има умствена душа, защото тя е свързана с 

ума, сред тях има и просто душа. – Сред природните тела има 

такива с душа, която ги ръководи и направлява, сред тях има и 

<просто>  природни  тела  без  душа.  Това  е  така,  защото  нито 

целият умствен, нито целият душевен, нито целият телесен ред 

са свързани с причината, която е над тях, а  само това от тях, 

което  е  завършено  и  съвършено,  то  именно  е  свързано  с 

причината,  която е над него,  имам предвид, че не всеки ум  е 

свързан  с  добродетелите,  идващи от  първата  причина,  а  само 

този от умовете, който е цялостен, пръв и съвършен, защото той 

е  способен  да  приеме  добродетелите,  слизащи  от  <първата> 

причина, и да се свърже с тях поради силното си единство. По 

същия начин не всяка душа е свързана с ума, а само тази от тях, 

която е цялостна и съвършена <и е най-силна с ума, защото тя се 

свързва с ума,  който е съвършеният ум>.  По същия начин не 

всяко природно тяло притежава душа, а само това от тях, което е 

съвършено и завършено, сякаш бидейки разумно. Съгласно това 

качество и по тази мярка са и останалите умствени редове.

-19-
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Първата причина ръководи всички създадени неща, без 

да ги обхваща, а това е така, защото ръководенето не отслабва 

единството  й,  което  е  издигнато  над  всяко  нещо,  нито  го 

обезсилва, нито нейното отделено от нещата единство й пречи 

да  ръководи  нещата.  Това е  така,  защото първата  причина е 

устойчива и съществуваща винаги с чистото си единство, като 

същевременно ръководи всички създадени неща и излива върху 

тях  силата,  живота  и  благата  съобразно  тяхната  сила  и 

възможност. 

Първото благо излива благата върху всички неща с едно 

изливане; само че всяко едно от нещата приема от това изливане 

съобразно  същността  си  и  съществуването  си.  Първото  благо 

излива благата върху всички неща по един и същ начин, защото 

то  е  благо  по  своето  съществуване,  по  своето  (свойство  на) 

съществуващо и по своята сила, тъй като е благо, а благото и 

съществуващото  са  едно  и  също  нещо.  Така  както  първото 

съществуващо е съществуващо и благо по един и същ начин, 

така  то  излива  благото  върху  нещата  с  едно  изливане  и  не 

излива  върху  някои  неща  по-малко,  а  върху  други  –  повече, 

защото благата и добродетелите се различават от посрещането 

на  получаващото.  Това  е  така,  защото  нещата,  получаващи 

благата, не ги получават по равно, но някои от тях получават 

повече от други,  <а това е така поради големината на тяхната 

щедрост.> 
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Ние повтаряме и казваме: между всяко действащо нещо, 

което  действа  само  чрез  съществуването  си,  и  между 

направеното  от  него  няма  връзка,  нито  нещо  друго 

посредничещо.  Защото  връзката  между  действащото  и 

направеното е добавка към съществуването;  имам предвид, че 

ако  действащото  и  направеното  са  чрез  някакво  оръдие  и 

(действащото) не действа чрез съществуването си и чрез някои 

от  свойствата  си  и  съществуването  му  е  съставно  –  това 

действащо  действа  чрез  връзка  между  себе  си  и  между 

направеното от него, а пределът на действащото е отделен от 

неговото  действие  и  не  го  ръководи  чрез  правилно  и 

задълбочено ръководство. А действащото, при което между него 

и  между  направеното  от  него  няма  никаква  връзка  –  това  е 

истинното  действащо  и  истинното  ръководещо,  което 

въздейства на нещата с най-висше съвършенство, над което не 

може  да  има  друго  съвършенство,  и  то  ръководи  своето 

действие  с  най-висше  ръководство,  а  това  е  така,  защото  то 

ръководи  нещото  по  начина,  по  който  действа,  а  именно  то 

действа  чрез  (свойството  си  на)  съществуващо  си,  <и  чрез 

(свойството  си  на)  съществуващо>  то  също  така  ръководи. 

Поради това то ръководи и действа чрез съвършено действие и 

ръководство, в което няма различие, нито изкривяване. 

Защото действията и ръководенето от страна на първите 

причини  се  различават  <според  това,  което  получаващото 

заслужава>.
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Първата  причина  е  самодостатъчна,  защото  тя  е  най-

голямото богатство; доказателството за това е нейното единство, 

тъй като то не е единство, разпръснато в нея, а е чисто единство,  

защото е в най-висша степен просто. Ако някой иска да разбере, 

че  първата  причина  е  най-голямото  богатство  –  нека  насочи 

мисълта си към съставените неща и нека ги проучи задълбочено. 

Той  ще  открие,  че  всяко  съставено  нещо  е  несъвършено, 

нуждаещо се:  или  от  друго  нещо,  или  от  нещата,  от  които е 

съставено. Простото нещо обаче – имам предвид едното, което е 

благо,  –  то  е  едно  и  неговата  единност  е  благо,  а  благото  и 

едното  са  едно  и  също  нещо,  и  това  нещо  е  най-голямото 

богатство, което излива, но върху него по никакъв начин не бива 

изливано;  останалите  неща  обаче  –  били  те  умствени  или 

сетивни  –  не  са  самодостатъчни,  а  се  нуждаят  от  истинното 

едно, изливащо върху тях добродетелите и всички блага. 
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Първата  причина  е  над  всяко  име,  чрез  което  бива 

назовавана.  Това  е  така,  защото  на  нея  не  й  подхожда 

несъвършенството,  нито  простото  съвършенство,  защото 
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несъвършеното не е съвършено и, тъй като не е съвършено, не 

може да извършва цялостно действие. А съвършеното <при нас> 

– макар и да е достатъчно за себе си – не може да създаде друго  

нещо, нито да излее от себе си каквото и да било нещо. – Ако 

това е така, ние повтаряме и казваме, че първата причина не е 

несъвършена, нито просто съвършена, но е над съвършенството, 

<защото е създател на нещата и излива благата върху тях чрез 

съвършено  изливане>,  защото  е  безкрайно  и  неизчерпаемо 

благо.

Следователно първото благо изпълва всички светове с 

блага,  само  че  всеки  свят  приема  от  това  <благо>  съобразно 

силата си. 

Стана ясно и очевидно, че първата причина е над всяко 

име, чрез което бива назовавана, и че е по-висока и по-висша от 

него.

-22-

Всеки божествен ум познава нещата, защото е ум, и ги 

ръководи, защото е божествен. Това е така, защото свойство на 

ума е познанието; неговата цялостност и неговото съвършенство 

са в това, че той е познаващ. Ръководещ е Бог, благословен и 

всевишен е Той, защото Той изпълва нещата с блага. Умът обаче 
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е  първото  създадено  нещо  и  той  прилича  най-много  на 

всевишния Бог; поради това той ръководи нещата, които са под 

него. Така както Бог – благословен и всевишен е Той – излива 

благото  върху  нещата,  така  умът  излива  познанието  върху 

нещата, които са под него. Само че, макар и умът да ръководи 

нещата  под  него,  Бог,  благословен  и  всевишен  е  Той, 

превъзхожда  ума  в  ръководството  и  ръководи  нещата  по  по-

висш и по-висок начин от този на ума, защото Той е Този, Който 

е дал на ума  ръководството.  Доказателството за това е,  че до 

нещата,  до  които  ръководството  на  ума  не  достига,  достига 

ръководството на Създателя на ума, а това е така, защото нито 

едно нещо не се изплъзва от ръководството Му, защото Той иска 

благото Му да достигне до всички неща. Това е така, защото не 

всяко нещо копнее за  ума  и се  стреми  към получаването  му, 

всички  неща  обаче  копнеят  за  благото  <от  първото>  и 

изключително много се  стремят  към получаването  му;  в  това 

никой не се съмнява.

-23-

Първата причина присъства във всички неща <по един и 

същ начин, но не всички неща присъстват в първата причина по 

един и същ начин. Това е така, защото, макар първата причина 

да  се  намира  във  всички  неща,> всяко  едно  нещо  я  приема 

съобразно силата си, а това е така, защото някои неща я приемат 
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единно, някои я приемат множествено, някои я приемат вечно, 

някои я приемат временно, някои я приемат духовно, някои я 

приемат  телесно.  Разликата  в  приемането  обаче  не  е  поради 

първата причина, а е от страната на приемащото. Това е така, 

защото приемащото е различно, и поради това приемането също 

е различно. Изливащото обаче е едно, без различие; то излива 

благата върху всички неща по равно, защото благото се излива 

по равно върху всички неща от първата причина. Следователно 

нещата  са  причина  за  различието  на  изливането  <на  благото 

върху> нещата. Следователно няма съмнение, че не всички неща 

присъстват в първата причина по един и същ начин. 

Стана ясно, че първата причина присъства във всички 

неща по един и същ начин, но не всички неща присъстват в нея 

по  един  и  същ начин.  Съобразно  близостта  си  <до>  първата 

причина  и  съобразно  това  доколко  нещото  е  в  състояние  да 

приеме  първата  причина  –  съобразно  тази  мярка  то  може  да 

получава  от  нея  и  да  й  се  наслаждава.  Това  е  така,  защото 

нещото  получава  от  първата  причина  и  й  се  наслаждава 

<съобразно> своето съществуване.  Под съществуване обаче аз 

имам  предвид  познанието,  защото  съобразно  познанието  на 

нещото за първата създаваща причина – съобразно тази мярка то 

получава от нея и й се наслаждава, както изяснихме.

-24-
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Всяка същност,  пребъдваща чрез  самата  себе  си,  не е 

създадена <от нещо друго>. Ако някой каже: възможно е тя да 

бъде  създадена  <от  нещо  друго>  –  то  ние  казваме:  ако  е 

възможно  същността,  пребъдваща  чрез  самата  себе  си,  да  е 

създадена  <от  нещо друго>,  то  без  съмнение  тази  същност  е 

незавършена, нуждаеща се да бъде завършена от това, което я е 

създало. Доказателството за това е самото ставане, а това е така, 

защото  ставането  е  именно  път  от  незавършеността  към 

завършеността. Защото, ако се намери нещо, което не се нуждае 

от връщане към силата си при своето ставане – тоест при своя 

образ и при своето образуване – от друго и различно от него 

нещо, а то самото е причина за своето образуване <и за своята 

завършеност>  –  то  е  винаги  завършено,  <съвършено>. 

Причината за образуването му и за целостността му обаче е от 

постоянната  съобразност  с  неговата  цел.  Тази  съобразност  е 

едновременно неговото образуване и неговата завършеност. 

Ясно е следователно, че всяка същност, съществуваща 

чрез самата себе си, не е създадена от друго нещо.

-25-

Всяка  същност,  пребъдваща  чрез  самата  себе  си,  не 

подлежи  на  загиването.  Ако  обаче  някой  каже:  възможно  е 

същността, която пребъдва чрез самата себе си, да подлежи на 
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загиването  –  ние  казваме:  ако  е  възможно  същността, 

пребъдваща чрез самата себе си, да подлежи на загиването, то е 

възможно  тя  да  се  раздели  от  самата  себе  си  и  да  бъде 

устойчива, съществуваща чрез самата себе си и без себе си; това 

обаче очевидно е невъзможно; защото понеже тя е една, проста 

и  несъставна,  тя  е  едновременно  причината  и  причиненото. 

Загиването  обаче  на  всяко  нещо,  попадащо  под  загиване,  е 

поради  разделянето  му  от  неговата  причина.  Докато  обаче 

нещото  остава  свързано  с  причината  си,  която  <го>  държи и 

запазва,  <то>  не  се  разсейва  и  не  загива.  Ако  това  е  така, 

същността,  пребъдваща  чрез  самата  себе  си,  никога  не  се 

разделя от причината си, защото тя не се разделя от самата себе 

си, тъй като тя самата е своя причина за своето образуване. Тя е 

причина на себе си поради съобразността си със своята причина. 

Тази съобразност обаче е именно нейното образуване. Понеже 

съобразността с нейната причина е вечна и тя е причина за тази 

съобразност, <и> е също причина на себе си по начина, по който 

споменахме,  защото тя не се разрушава и не загива, защото е 

едновременно причина и причинено, както също споменахме. 

Стана напълно ясно, че всяка същност, пребъдваща чрез 

самата себе си, не се разрушава и не загива.

-26- 
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Всяка преходна, невечна същност е или съставна, или е 

носена  върху  нещо  друго,  поради  което  същността  или  се 

нуждае от нещата, от които е, защото е съставена от тях; или се 

нуждае  за  пребъдването  си  и  за  устойчивостта  си  от  нещо 

носещо, и ако се раздели от носещото я, загива и изчезва. Ако 

обаче същността не е съставна и не е носена (от нещо друго), а е 

проста и е чрез самата себе си – тя е вечна, не изчезва и изобщо 

не намалява.

-27-

Всяка  същност,  пребъдваща  чрез  самата  себе  си,  е 

проста и не се разделя на части. Ако някой каже: възможно я тя 

да  се  разделя  на  части  –  ние  казваме:  ако  е  възможно  една 

същност,  пребъдваща  чрез  самата  себе  си,  да  се  разделя  на 

части,  бидейки проста  –  то  е  възможно <същността  на  някоя 

нейна част да бъде също чрез самата себе си, както същността на 

цялото.  Ако  обаче  това  е  възможно>,  то  неговата  част  <се 

връща> към себе  си  и  следователно  всяка  част  от  него  ще  е 

връщаща се  към някоя  негова  част,  така  както  връщането на 

цялото към самото себе си. Това не е възможно. Ако обаче не е 

възможно, то същността, пребъдваща чрез самата себе си, не е 

разделяща се на части и е проста. Ако пък не беше проста,  а 

съставна, то едно нещо от нея би било по-достойно от друго, а 

едно нещо би било по-низко от друго. По-достойното нещо пък 
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би  било  от  по-низкото,  а  по-низкото  от  по-достойното.  Ако 

всяка нейна част беше <отделена от всяка друга нейна част>, то 

целостта й не би била достатъчна сама за себе си, тъй като би 

имала нужда от своите части, от които е съставена. Това обаче 

не  е  свойствено  за  простата  същност,  а  е  свойствено  за 

съставената същност. 

Стана ясно, че всяка същност,  пребъдваща чрез самата 

себе  си,  е  проста  и  не  се  разделя  на  части.  Ако обаче  тя  не 

приема разделяне, а е проста, тя не приема нито разрушаването, 

нито загиването.

-28-

Всяка  същност,  пребъдваща  от  само  себе  си,  имам 

предвид  чрез  самата  себе  си,  е  създадена  без  времето  и  в 

същината  си  е  по-висша  от  времевите  същности. 

Доказателството  за  това  е,  че  тя  не  е  образувана  от  нещо 

образуващо,  защото  тя  пребъдва  чрез  самата  себе  си,  докато 

същностите,  образувани  от  нещо  образуващо,  са  същности 

съставни, попадащи под пораждането.  

Стана ясно, че всяка същност,  пребъдваща чрез самата 

себе си, е създадена без времето и е по-висша и е отвъд времето 

и времевите неща.
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Всяка същност, създадена във времето е или винаги във 

времето и времето не се отделя от нея, защото е създадена също 

както и времето; или се отделя от времето и времето се отделя от 

нея,  защото е  създадена в някои отрязъци от времето.  Това е 

така,  защото  ако  създадените  неща  се  следват  едно  друго  и 

висшата същност е следвана от подобната, а не от неподобната 

на  нея  същност –  то  същностите,  подобни  на  <висшата> 

същност, които са създадените същности, от които времето не се 

отделя,  са  преди  същностите,  които  не  приличат  на  вечните 

същности,  а  те  са  отделящите  се  от  времето  същности, 

създадени  в  някои  отрязъци  от  времето.  Следователно  не  е 

възможно същностите, създадени в някои отрязъци от времето, 

да се свързват с <вечните> същности, защото те изобщо не са 

подобни на тях. Следователно вечните във времето същности са 

тези, които се свързват с вечните същности, и те са посредници 

между  устойчивите  същности  и  същностите,  отделящи  се  от 

времето.  Не  е  възможно  вечните  същности,  които  са  над 

времето, да се свързват с времевите същности, които се отделят 

от  времето,  освен  чрез  посредничеството  на  времевите 

същности, които са винаги във времето. Тези същности обаче са 

посредници,  защото с  висшите вечни същности  <имат  общо> 

продължителността,  а  с  времевите  неща,  които  се  отделят  от 
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времето, имат общо пораждането. Защото, макар и да са вечни, 

тяхната  продължителност  е  чрез  пораждане  и  движение. 

Същностите обаче, които са вечни във времето, са подобни на 

вечните същности, които са над времето, по продължителността, 

но не са подобни на тях по движението и по пораждането. Що се 

отнася до същностите,  отделящи се от времето, то те по никакъв 

начин не приличат на вечните същности, които са над времето. 

Ако не са подобни на тях, то те не могат нито да ги приемат,  

нито  да  се  докосват  до  тях.  Следователно  трябва  да  има 

същности,  докосващи  се  с  вечните  същности,  които  са  над 

времето,  и  (едновременно)  докосващи  се  със  същностите, 

отделящи се от времето, които да съединяват чрез движението 

си  времевите  същности,  отделящи  се  от  времето,  и  вечните 

същности, които са над времето; чрез продължителността си те 

съединяват  същностите,  които  са  над  времето,  и  същностите, 

които са  под времето,  имам предвид тези,  които попадат под 

пораждането  и  загиването;  те  съединяват  благородните 

същности  и  ниските  същности,  за  да  не  се  лишат  те  от 

благородните същности и от всичко красиво и от всичко добро и 

да бъдат без пребъдване и устойчивост. 

От тези доказателства се изясни, че продължителността 

е два вида: едната от тях е вечна, а другата е времева;  едната 

вечност обаче е стояща и е в покой, а другата вечност е движеща 

се;  едната  от  тях  е  събрана  и  всички  нейни  действия  са 

едновременни,  а  не  едно  преди  друго,  а  другата  е  течаща, 
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протяжна и някои от действията й са преди други; целостта на 

едната от тях е чрез самата нея, а  целостта на другата е чрез 

нейните части, всяка една от които се отличава от другата по 

начина на първото и последващото. 

Стана  следователно  напълно  ясно,  че  от  същностите 

едни са вечни, над времето,  други  са  вечни,  равни с времето, 

като времето не се отделя от тях, а има и трети, които се отделят 

от времето, и времето се отделя от тях отгоре им и отдолу им, и 

това  са  същностите,  които  подлежат  на  пораждането  и 

загиването.

-30-

Между  нещото,  чиято  същност  и  действие  са  от 

областта  на  вечността,  и  между  нещото,  чиято  същност  и 

действие са от областта на времето – има посредник: той е този, 

чиято същност е от областта на вечността, а действието му е от 

областта на времето. Това е така, защото нещото, чиято същност 

<попада> под времето,  тоест времето я обхваща,  то <попада> 

под времето във всички свои състояния <и действието му също 

попада под времето>, защото нещото, ако същността му попада 

под времето,  съответно и действието му попада  под времето. 

Нещото  обаче,  което  попада  под  времето  във  всички  свои 

състояния, <е различно от нещото, което попада под вечността 
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във  всички  свои  състояния>.  Свързването  обаче  е  между 

подобните неща: трябва следователно да има нещо друго, трето, 

посредничещо  между  двете,  чиято  същност  попада  под 

вечността, а чието действие попада под времето; <защото не е 

възможно да има нещо, чиято същност попада под времето,  а 

чието действие – под вечността>, защото действието му ще е по-

съвършено от същността му. Това обаче не е възможно. В такъв 

случай няма съмнение, че между нещата, попадащи под времето 

по своите същности и своите действия, <и между нещата, чиито 

същности  и  действия  попадат  под  вечността>,  има  неща, 

попадащи под вечността по своите същности и под времето по 

своите действия, така както изяснихме.

31-

Всяка същност, попадаща в някои свои състояния под 

вечността, а в други свои състояния под времето – тази същност 

едновременно  е  съществуващо  и  пораждане.  Защото  нещото, 

попадащо под вечността, наистина е съществуващо. Всяко нещо 

обаче,  <попадащо>  под  времето,  наистина  е  пораждане.  Ако 

обаче <това> е така и ако едно нещо попада под вечността и под 

времето – то е съществуващо и ставане не от една страна, а от 

много страни. – От това, което споменахме, стана ясно, че всяко 

образувано нещо, попадащо по своята същност под времето, е 

свързано  по  същност  с  чистото  съществуващо,  което  е 
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причината на пребъдването и е причината на всички вечни неща 

и на преходните неща. 

В такъв случай има нужда от едно истинно нещо, което 

дава  единствата,  но  не  ги  получава,  докато  всички  останали 

единства са получени. Доказателството за това, <което казвам> 

е: ако се намери едно даващо и друго, което не е получаващо, 

нито  получено,  то  каква  е  разликата  между  него  и  първото 

даващо едно? Защото не може да не бъде или подобно на него 

във всички свои състояния, или между едното и другото да има 

разлика. Ако обаче е подобно на него във всички свои състояния 

и е едно като него – то защо едното от тях ще е първо, а другото 

–  второ?  Ако  пък  не  е  подобно  на  него  във  всички  свои 

състояния, то няма съмнение, че едно от двете е едно, първо, 

истинно, а другото – просто едно. Ако обаче единността в него е 

устойчива  и не  е  от  нещо друго,  то  това,  както  изяснихме,  е 

първото,  истинно  едно.  Ако  пък  в  него  се  намери  единност, 

<която е от нещо друго>,  то това не е първото истинно едно. 

Ако  обаче  е  <от>  нещо  друго,  то  е  <от>  първото  едно, 

следователно  е  получено,  а  не  е  едното.  Това  показва,  че 

чистото, истинно едно и останалите единици също са единност. 

Те обаче са единност поради истинното едно, което е причина за 

тяхната единност.

Следователно  стана  напълно  ясно,  че  всяка  единност 

след едното, истинното, е получена и създадена, освен първото, 
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истинно  едно,  създателя  на  единствата,  <което>  дава,  без  да 

получава – както изяснихме. С мир! 

Завърши се това, което бе открито по този въпрос. Слава 

на  Всевишния на  първо  и  на  последно  място,  както  Нему се 

полага и подобава. 

Всевишния да благослови Мухаммад и семейството му 

и да ги дари изобилно с мир до Съдния ден.

Преписването  завърши в нощта на  събота,  двадесет  и 

четвърти ден на месец Зу ал-Хиджджа на 593 година от хиджра.
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