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Ал Коран
Аллах-няма никакъв друг Бог освен
Него: Живият Бог, Неизменния Бог, и
Все-Поддържащият Бог. Него не го
хваща нито дрямка, нито пък сън. На
Него принадлежи всичко, което се
намира на небето и всичко, което се
намира на земята. Кой е онзи, който ще
се осмели да прояви застъпничество пред
Него, освен онзи, на когото Той даде
позволение за това? Той знае всичко,
което се намира пред тях и всичко, което
се намира след тях; и те не могат да
схванат или възприемат нищо от
Неговите знания, освен онова, което е
угодно на Него. Неговите знания се
простират и над небесата и над земята и
грижите за тях Него не го обременяват:
Той е и Всевишният и Великият.
Глава 2: Стих 256
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Традициите на Светия Пророк Мухаммад
(Аллах да го благослови и с мир да го дари)

Салман бин Амр бин Ал— Ахуас разказва, че неговия баща му
разказвал, че той бил свидетел на последното поклонение на Светия
Пророк:
"Светият Пророк(с) отправи похвала към Аллах, прослави го и
предупреди събралите се и каза: "Кой е най—свещеният ден? Кой е
най—свещеният ден? Кой е най—свещеният ден? Хората
отговориха: " Денят на най—големият "Хадж", о, пратенико на
Аллах." Пророкът каза: " Тогава запомнете, че вашият живот,
вашите притежания и вашата чест ще имат същата свещеност както
то зи гр ад, то зи ден, и то зи месец. От никого няма да се тър си
сметка за нищо друго, освен за неговите собствени дела. Бащата
няма да носи отговорност заради делата на своя син. Синът няма да
носи отговорност заради делата на своя баща. Запомнете, че всеки
мюсюлманин е брат на мюсюлманина. За един мюсюлманин не е
законно да си присвои собствеността на някой друг свой събрат—
мюсюлманин, докато това не се узакони от неговия събрат, който е
законният собственик. Запомнете, че всички лихви върху заеми,
направени през Дните на Невежеството са отменени, освен
капитала, който трябва да си остане ваш. Не Вършете зло никому и
спрямо вас няма да се извършва никакво зло. И също така, лихвите,
ко ито дължите на Абас бин Абдул—Муталиб (близък роднина на
Светия Пророк) също така са отменени напълно. Всичката кръв
пролята по време на езичеството, трябва да се остави неотмъстена.
Първата претенция за кръвно отмъщение, която аз отменям е тази
на Ибн Рабия бин Ал—Харит бин Абдул-Муталиб (негов близък
роднина), която е подхранвана между Бану Лейт и когото Худхейл
Уби. Напътствайте се един друг да се отнасяте към жените с
добрина, защото те са поверени на вас (вие ще отговаряте за тях).
Вие нямате никаква власт над тях освен, ако те са виновни за някое
твърде очевидно прегрешение. Ако те са виновни, тогава ги
оставете сами в техните легла и ги набийте, но не прекалено сурово.
Ако те се подчинят, вие нямате никакво оправдание да бъдете
сур ови към тях. (за то ва не се и о питвайте да го правите).
Запомнете, че вие имате известни права над вашите жени, но че и
вашите жени, също така, имат известни права над вас. Вашето
право над тях е, че те трябва да водят целомъдрен живот. Те не бива
да допускат в дома ви никое лице, чието присъствие вие не
одобрявате. Тяхното право над вас е, че вие сте поели
отговорността да им осигурявате прехраната."
(Тирмиди)

4

Хазрат Мирза Гулам Ахмад Обещания Месия и Махди
мир на праха му (1835-1908)

5

Същността на Исляма
Думите на Основателя на
Мюсюлманската Джамаат Ахмадия
„Наистина Всесилен и Всемогъщ е Бог, Чиито предани хора няма да
бъдат погубени онези, които идват при Него с любов и вярност.
Врагът се хвали, че ще ги унищожи със своите злини и с клетвите
си. С лоши намерения да ги сравни с земята. Глупако, казва Бог,
нима ще се осмелиш да се биеш с Мен? И да унижиш онзи, който
Ми е мил? Наистина нищо не може да се случи на тази земя, ако не
е решено така в небесата и никоя ръка не може да се протегне извън
предела, който и е определен в небесата. Ето защо онези, които
кроят злини и жестокости са най—глупавите, тъй като по време на
отвратителните си и безсрамни кроежи, те не си спомнят за онова
Висше Същество, без Чиято изрична заповед не е позволено дори
на едно листо да падне. Поради това те търпят не успехи и
преживяват разочарования при осъществяването на своите цели; и
онези, които са напътствани правилно не са накърнени от техните
злини;вместо това знаменията на Бога се явяват ясно и
разбиранията на хората за Божите пътища се увеличават. Онзи
Всесилен и Всемогъщ Бог, Който остава невидим за очите,
наистина се явява чрез Своите чудни пътища.”
(Roohani Khazain, vol 13:Kitabul—Bariyya,Muqadama,pp. 19—20)
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Мюсюлманската джамаат „Ахмадия"
„Ахмадия” е световно известна, не политическа, мирна общност. Тя
се придържа към принципите, заложени в Свещения Коран, като
изграждане на братски връзки между хората, жертването на време и
пари за благото на човечеството, безусловна справедливост и
доброжелателство към хората, независимо от пола, религията и
расата им. Тя се опитва да служи за благото на страната, където е
основана, проповядвайки добро чрез молитва и безкористно
служене на нуждаещите се и бедните, като се придържа към
възвишения морал на тези, които се борят срещу злото и егоизма.
Ахмадия се е разпространила в повече от 193 държави по света
някои от тях са: Великобритания, Холандия, Франция, Германия,
Белгия, Швейцария, Канада, Австралия, САЩ и т.н., наброявайки
повече от 200 милиона души от всички съсловия. Общността
подкрепя доброто образование, придобиването на знания, равни
права за мъжете и жените и споделянето на мъдри напътствия с
хората. Тя не следва лични финансови подбуди. Сред нейните
последователи е първият мюсюлманин, носител на Нобелова
награда, проф д-р Абдус Салам (получил награда за принос в
областта на теоретичната физика) и сър Зафрула Хан, бивш
председател на международния съд в Хага.
Основни убеждения и Догми на Мюсюлманската джамаат
„Ахмадия"
"Ние вярваме, че никой друг не заслужава да му се молят освен
Всемогъщият Бог и Хазрат Мухамад (мир и благословиите на
Аллах на душата му) е Неговият Пратеник и Катамул Анбийя. Ние
вярваме, че ангелите са реални, че Възкресението е реалност и че
Денят на Страшния Съд е реалност; че Раят е реалност, а също така
и Адът."
"Ние наистина вярваме, че каквото и да е заявил Славният и
Величествен Бог в Свещения Коран и каквото и да е заявил нашият
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Хазрат Молви Нуруддин
Аллах да бъде доволен от него
(1841-1914)
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Пророк (мир и благословиите на Аллах на душата му), според
гореспоменатото
изявление,
е
изцяло
истина."
"Ние наистина вярваме, че човекът, който отнеме дори и йота от
ислямския закон или добави дори и йота към него или пък поставя
основите, по какъвто и да е начин, за отхвърлянето на онова, което
е било направено законно в Исляма, е неверник и ренегат спрямо
Исляма. Ние предупреждаваме нашата Джамаат, че те трябва да се
придържат стриктно и неотклонно към основния момент в
ислямската вяра: 'Няма никакъв друг Бог освен Аллах и Мохамед е
Пратеникът на Аллах' докато са живи и че те трябва да умрат като
се
придържат
твърдо
към
това
убеждение."
"Също така, те трябва да вярват твърдо във всички Пратеници на
Аллах и в откритите Книги, които са признати от Свещения Коран.
Те трябва да се придържат стриктно към предписанията на Корана;
те трябва да спазват стриктно Молитвите и постенето, да си плащат
данъка "Закат"; да извършват ханджийството (поклонничеството);
те трябва да съблюдават Исляма като се подчиняват изцяло на
неговите предписания, задължения и забрани, така както са
изречени от Бога и Неговият Пратеник. Накратко, всички тези
неща, било вярвания или дела, по които има консенсус на мненията
сред нашите праведни прадеди и които се разбират или приемат
като Ислям от общия консенсус на мнения от онези, които следват
традициите на Светия Пророк на Исляма трябва да бъдат приемани
за задължителни. Ние призоваваме за свидетели Небето и Земята,
че именно това е нашата вяра". (Айямус Сулх, стр. 87- 88, 1
издание)
"Ние сме мюсюлмани. Ние вярваме в Бог, Който е Един и в Калима.
Ние вярваме, че Коранът е Книгата на Аллах и че Мухамад (мир и
благословиите на Аллах на душата му) е Неговият Пророк и
Катамул Анбийя. Ние вярваме в съществуването на Ангелите, в
Деня на Страшния Съд и в съществуването на Рая и Ада. Ние
казваме ежедневните си молитви, постим през Рамазана и се
обръщаме
към
Кибла."
"Ние смятаме, че е наш дълг да се въздържаме от всичко онова,
което Аллах и Неговият Пророк ни забраняват да правим и да
правим онова, което те ни заповядват да правим. Ние нямаме
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Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад
Аллах да бъде доволен от него
(1889-1965)
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никаква власт да добавяме или да отнемаме каквото и да е от
ислямския Шариах. Ние приемаме като част от Исляма всичко,
което е дошло до нас от Светия Пророк (мир и благословиите на
Аллах на душата му), независимо от това дали ние разбираме или
не разбираме неговия raison d'etre. По милостта на Аллах, ние сме
момини, мюсюлмани и мууахиди."
В заключение, Ахмадия е струя чист въздух в съвременните
общества. То е допринасяло за възраждането на по-висок морал и
духовни ценности в света и е работило за качественото подобряване
на обществото където и да е отишло.
Нашият рай е в нашия Бог. Нашата най— голяма наслада е в нашия
Бог, защото ние го видяхме и открихме всякакъв вид красота в
Него. Това богатство си заслужава да бъде придобито дори ако
човек би трябвало да пожертвува и живота си, за да го придобие.
Този рубин си заслужава да бъде купен, дори ако човек трябва да
изгуби себе си, за да се сдобие с него. О, вие, които сте опечалени
от загуба, изтичайте до този фонтан и вие ще утолите жаждата си.
Това е фонтанът на живота, който ще ви спаси. Какво трябва да
направя аз и с какъв барабан ще трябва да възвестя, че това е
вашият Бог, така че хората да могат да чуят? Какво лекарство да
дам за ушите им, така че те да се заслушат? Ако ти принадлежиш на
Аллах, бъди сигурен, че Аллах наистина ще принадлежи на теб.
(Roohani Khazain,vol.l9: Kashti Nooh,pp.21—22)
Възвишената светлина, дарена на човек т. е. най — съвършеният
сред тях не била споделяна от ангелите и звездите; нито пък тя е
била на луната или рубините, емералдите, сапфирите или перлите;
тя не била в никой земен или небесен предмет. Тя била
притежавана от съвършения човек, представен в най— явна форма
в лицето на нашия господар и повелител Мухаммад, избраникът,
вождът на всички пророци и водачът на всички, които живеят(в
очите на Аллах). И така, тази светлина била дарена на този човек, а
също така, до известна степен, и на всички, които по своему,
приличали на него....върховната милост била притежавана в своята
най—
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Хазрат Мирза Насир Ахмад
Аллах да му благослови
(1909-1982)
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съвършена и крайна форма от нашия господар и повелител,
неграмотният Пророк, правдивият, онзи, чиято истина е доказана,
Мухаммад, избраникът, мир на праха му.
(Roohani Khazain,vol.5:Ayena—е—Kamalat—е—Islam,ppl 60—162)
Свещеният Коран е сандък със съкровища, но малцина са онези,
които се досещат за това.
(Malfoozat,vol.2:p.344)
Свещеният Ко р ан е то лко ва славен, че никой друг не мо же да го
надмине по слава. Той е Ал—Хакам, т.е този, чиято присъда е
окончателна; той е Ал—Мухайман, т. е. съчетание на всички
напътствия. В него се намира всеки аргумент, който може да бъде
необходим на човека. Именно тази Книга е пръснала разбита самата
сърцевина на мощта на противника. Една Книга, която покрива
всичко в дълбочина и съдържа новините за онова, което е било и
което ще бъде. Лъжата не може да я нападне нито отпред, нито
отзад. Това е самата светлина на Всемогъщия Бог.
(Roohani Khazain,vol.16:Khutba Ilhamiya,p.103)
О, приятели мой, които сте сключили завет с мен, дано Бог ми даде
сили и да ви даде сили да вършим такива неща, които да са Му
уго дни. Днес, вие сте малко на бр о йи към вас се о тнасят с
презрение. Вие преминавате през период на голямо изпитание. В
съответствие с установената от Него схема на нещата, било е
повелено от Бога незапомнени времена да се полагат усилия от
всички страни, за да можете вие да се разколебаете. Вас ще ви
измъчват по всякакви начини и вие ще трябва да понасяте всякакви
приказки. Всеки от онези, които ще ви измъчват с езиците си или с
ръцете си, ще то прави с вярата , че го прави в служба на Исляма. И
така ще бъдете подложени на изпитания от небето, че да бъдете
изпитани по всеки възможен начин. Ето защо. слушайте вие, че
пътят към победата не лежи в посоката на сухата логика, която
бихте могли да използвате или пък да отвръщате на насмешката с
насмешка или пък да отвръщате на обидата с обида. Ако вие
възприемете такъв курс, сърцето ви ще закоравее и на вас няма да
ви остане нищо друго освен само голи думи, които Всемогъщият
Бог мрази и на които гледа с отвращение. Ето защо не се дръжте по
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Хазрат Мирза Тахир Ахмад
Аллах да му благослови
(1928-2003)
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начин, който да ви които гледа с отвращение. Ето защо не се
дръжте по начин, който да ви направи жертви на две клетви —
клетвата на хората и клетвата на Бога.
(Roohani KJiazain,vol.3:Izala—е—Auham,pp.546—547)

*****

Ние вярваме:
Шест основни вярвяния в Исляма
·
·
·
·
·
·

Да се вярва в Единството на Аллах.
Да се вярва на всички Негови Ангели.
Да се вярва на всички Негови Книги.
Да се вярва на всички Негови Пророци.
Да се вярва в Деня на Възкресението.
Да се вярва в Указа на Аллах.

Петте Стълба на Исляма (Декларация на Ислямската Вяра)
За да приеме Исляма т.е. да бъде Мюсюлманин, човек трябва да
знае, вярва и приеме напълно и искрено петте основни принципа
(Стълба) на Исляма. Ибне Умар разказва, че Пророка на Аллах Мухамад (мир и благослови на Аллах на него) каза: Исляма е
основан на следните пет стълба (принципа).
·
·
·
·
·

Свидетелстване, че няма Бог освен Аллах и Мухамад е
Пророка на Аллах.
Съблюдаване на Молитвата.
Плащане на Закат.
Постене през Рамазан.
Поклонение на къщата на Аллах.
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Послание на Хазрат Халифатул Масих V
Наследник на Месията
Към Мюсюлманския Джамаат Ахмадия
По случай
Стогодишнината Халифат Ахмадия 2008

Скъпи мои членове на Джама’ата
Assalamu Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuhu Днес, 27-и май,
2008 година, се навършват сто години от Халифат Ахмадия. Този
ден насочва мислите ни към историята на Мюсюлманския
Джама’ат Ахмадия, разпростряла се върху период, обхващащ
повече от сто години, както и към времето, когато, според
пророчеството на Свещения Пророк (Аллах да го благослови и с
мир да го дари), избран служител на Аллах, по Негова заповед,
през март 1889 съобщил за основаването на тази Свещена
Общност. Целите на неговата мисия и на основаването на
Джама’ата били да осъществят връзка между Бог и човека, да
научат човечеството да се подчинява на един Бог, да се стремят
към създаването на Tauhid /монотеизъм/ в света, и обединявайки
всички нации в света в една Общност, да обединят цялото
човечество под знамето на Свещения Пророк (Аллах да го
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благослови и с мир да го дари) и да насочат вниманието на
човечеството към признаването и уважаването на взаимните
Хазрат Мирза Масрур Ахмад
Аллах да му помага
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човешки права. Човекът, на когото Бог присъди титлите на Имам,
Месия и Махди, и изпрати на земята, успешно изпълни мисията си
с подкрепата и помощта на Аллах за почти деветнадесет години –
от основаването на Джама’ат и първият Bai'at през 1889 до 1908,
когато той почина. Въпреки всички видове съпротива и
неблагоприятни обстоятелства, той се бореше с такава
енергичност, че всеки противник, който се противопоставеше на
Защитника на Аллах бе подложен на позор и немилост.
Според законите на Аллах всеки, който идва на този свят, трябва и
да го напусне – и този човек, избраният служител на Аллах, който
най-много обичаше на Светия Пророк (с.а.с), винаги остава в
съответствие на Sunnah /пътят на Пророка (с.а.с)/ неговия Учител,
нетърпеливо бил готов да се срещне с неговия Възвишен Приятел
/Аллах/. Всемогъщият Аллах бе изпратил своя слуга като Имам

Akhiruzzman [Обещания Imam на последните дни], докато показвайки на
него, че времето на неговата смърт наближава, утешава го, макар че
неговия край е близо, все още [Той не би позволил неговата мисия да
остане неизпълнена], защото с съответствие с Неговото провъзгласяване
Той смият го избра като Имам на Последните Дни: О, моя любим! О, ти,
който си изключително загрижен за създаването на Моя Tauhid
(Единство) в света и суверенитета на Моя любим Пророк (с.а.с), не се
тревожи, че как твоята мисия ще бъде изпълнена след смъртта ти.
Запомни, че според пророчествата на Светия Пророк (с.а.с), който е
утвърден от Мен, ще бъде установен Халифат и ще продължи до края на
света. След тебе, Аз ще създавам отново плана за основаването и
стабилизирането на Моя последна Шариа в света чрез институция на
Халифат. След това успокояване от Всемогъщият Аллах Обещаният
Месия се обръща към Джамаата с тези думи:
„Това е Sunnatullah /пътят на Аллах/ и откакто Той е създал човека на
земята, Той винаги е демонстрирал по този начин като помага на своите
Пророци и Пратеници и им дава надмощие. Както Той е казал:
(58:22)
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И надмощието означава, както Пратениците и Пророците искат, че
Hujjat /Во лята / на Аллах да бъде пр ило жена на земята и нико и
няма да бъде способен да се противопостави на Него. И така Аллах
със
своите
мощни
знаци
освети
тяхната
[на
Пророци] истина. И истината, която пророците искат да се
разпространяват в света, Той им дава възможности да засеят
неговото семе със техните собствени ръце. Обаче, Той не
позволява това достигне до пълно осъществяване в техните ръце.
Той ги накара да умрат в такъв момент като очевидно предвещават
вид неуспех и дава възможност на опонентите да се засмеят,
подиграват и да укорят на Пророците. И когато те правят всичко
това после Той разкрива за втори път Своята Сила и създава
такива средства, чрез които целите, които до известна степен са
останали недовършени, са напълно осъществени. Така Той
разкрива два вида сила. (1) Първо разкрива Ръката на Силата си на
своите Пророци. (2) Второ, след смъртта на някой пророк, когато
вярващите са изправени пред трудности и проблеми, а врагът
набира сили и смята, че сега всичко е загубено [що се отнася до
мисията на Пророка] и е убеден, че сега е времето, когато
общността [от последователи на Пророка] ще бъде изтрита от
лицето на земята и дори членове на общността започват да
изпитват колебания и да се отдават на отчаяние, чувствайки се
толкова безпомощни, а онези от тях, които са злочести, прибягват
до вероотстъпничество и тогава Бог за втори път показва
Всемогъщата си Сила като подкрепя и се грижи за общността,
която бе на ръба на гибелта. Затова човек, който остане твърд до
края, вижда Божието чудо. Така се случи по времето на Хазрат
Абу Бакр Сидик, когато смъртта на Свещения Пророк се смяташе
за не навременна и много невежи Бедуини се обърнаха към
вероотстъпничеството. Другарите на Свещения Пророк, също
сломени от скръбта, станаха като тези, които изгубиха разума си.
Тогава Аллах избера Абу Бакр Сидик и за втори път показа
Всемогъщата си Сила и така Ислямът, който бе на път да изчезне,
бе подкрепен от Него и Той изпълни даденото обещание [Глава 24:
Стих 56]:
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Това е, след страха ние твърдо ще ги възстановим.”
(Risala Al-Wasiyyat, Ruhani Khazain том 20, стр. 304,305)
Отново той написа:
„Скъпи приятели, тъй като това е Sunnatullah /пътят на Аллах/ от
незапомнени времена Всемогъщият Бог два пъти показва силите си
и на два неуспешни опита за радост на противниците бе сложен
край, затова сега е невъзможно Бог да изостави отдавна
установения си Sunnat /пътя на Аллах/. Не се натъжавайте от това,
което ви казвам и нека сърцата ви не бъдат тъжни, защото е важно
да видите втората Божия Проява, а нейното настъпване е подоброто за вас, тъй като е безкрайна, тя ще продължи до деня на
Страшния Съд. Но втората Проява няма да се състои, ако аз не си
отида. Но когато аз си отида, тогава Бог ще изпрати втората си
Проява за вас и тя завинаги ще остане с вас, както е обещано от
Бог в Brahin-e-Ahmadiyya. Това обещание не е за мен самия. Поскоро то е за вас, както Бог казва: „Ще помогна на този Джама’ат,
който е твой последовател, да преодолее всички останали до деня
на Страшния Съд.” Затова е неизбежно да видите деня на моето
заминаване, но след този ден идва денят на вечното обещание.
Нашият Бог спазва обещанията си, Той е верен и говори истината.
Той ще ви покаже всичко, което е обещал. Макар че това са
последните дни на този свят и много нещастия предстоят да се
случат, и въпреки това е необходимо светът да продължи да
съществува, докато всички Божии обещания не се сбъднат. Аз
дойдох като проява на Божията Сила и аз съм въплъщението на
тази сила. Но след като си отида, ще дойдат някои други, които ще
бъдат втората проява на Божията Сила. Докато очаквате втората
проява на Силата Му, всички вие заедно трябва да се молите.”
(Risala Al-Wasiyyat, Ruhani Khazain том 20,
стр. 305,306)
И накрая, както той (Обещаният Месия) е казал, че когато настъпи
времето да почива в Присъствието на Всемогъщия Аллах, сърцето
на всеки Ахмади бил изпълнен със страх и скръб. Но благодарение
на молитвите на вярващите, земята и небесата отново станаха
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свидетели на изпълнението на обещанието
(Той наистина ще им даде в замяна сигурност и мир след техния
страх) (Глава 24, Стих 56), както се е случвало много пъти преди
това. Голямата революция, която Обещаният Месия осъществи със
идването си, бе пожелана от Всемогъщия Аллах и трябваше да
продължи да съществува чрез Институцията на Хилафат.
При смъртта на Обещания Месия Маулана Абул Калам Азад написа
следното във вестник Wakil:
„Този човек, много велик човек, чиято писалка беше магическа, а
речта пленителна, човекът, който беше въплъщение на чудесата на
ума – чийто поглед омагьосваше и чийто глас беше вдъхновяващ
призив за възкресение; чийто пръсти бяха вплетени в живите
нишки на промяната и чийто юмруци бяха като две заредени
електрически батерии; той бе човекът, който за тридесет години
причини земетресение и буря в света на религията, който звучеше
като тромпета на съдбата и продължаваше да пробужда тези, които
бяха в съня на смъртното съществуване...Смъртта на Мирза Гулам
Ахмад Сахиб Кадиани не е нещо, от което човек не може да си
вземе поука, да се остави на хода на времето и да бъде доволен.
Хората, които осъществяват революции в религиозния и
интелектуален свят, не винаги се виждат. Тези велики „синове” на
историята, гордостта на човечеството много рядко посещават този
свят, а когато го правят си тръгват само след като са направили
промяна в него.”
(Wakil, Amritsar, Tarikh-e-Ahmadiyyat,
том 2, стр. 560)
Така Всемогъщият Аллах, който накара всички не-Ахмади да
признаят тази промяна на собствените си езици и със собствените
си писалки, показа, че той (Обещаният Месия) е имал
необикновената подкрепа и помощ на Аллах. Но те не осъзнават, че
Аллах, притежаващ изключителни сили и способен да извършва
чудеса, е Всемогъщият, Който обеща, че чрез щедростта на
Халифата ще продължи промяната, осъществена от този, който има
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подкрепата и помощта на Аллах. И целият свят стана свидетел на
тази истина по времето, когато се провеждаха изборите в Халифата
и Хазрат Маулана Нуруддин бе избран за Халифатул Масих І
/Наследник на Месията/. Въпреки факта, че противниците на
Обещания Месия видяха организираната и сплотена общност,
основана от Обещания Месия, и въпреки че видяха и основаването
на Халифата, се опитаха с всички усилия да сложат край на
Джама’ат – Джама’атът, който бе създаден от Всемогъщия Бог, за
който Той беше обещал.

„Споменавай Моите милости. За теб посадих (дървото на)
Милостта Си, Силата си и Ръката Си.”
(Tadhkirah,стр.428)
Така, в съгласие с това обещание, те бяха победени в плана си
както винаги, въпреки че отидоха и доста далеч в жестокостта на
враждебността и съпротивата си, че един вестник дори написа:
„Ако някой ни попита, сме готови честно да кажем, ако това
изобщо е възможно за всички Мюсюлмани, че те трябва да
хвърлят книгите на Мирза не в океана, а в горяща пещ. Не
трябва да слагат край на въпроса тук, а да разберат, че в бъдеще
никой мюсюлмански или немюсюлмански историк няма да
споменава името му в историята на Индия или тази на Исляма.”
(Wakil, Amrttsar, 13 юни 1908, Tarikh-e-Ahrnadiyyat, том.3, стр.
205,206)
Но днес историята на Ахмадията носи доказателства към този факт
– и целият свят го знае – че никой не помни някогашните опоненти
на Ахмадията. Но все пак чрез благословията на Халифата,
Ахмадията процъфтява в света и милиони хора предано изповядват
Ахмадият или истинския Ислям.
Враговете на Ахмадията прекрачиха границите на абсурда до
такава степен, че един вестник, Curzon Gazette, написа следното, на
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което Хазрат Халифатул Масих I /Първия наследник на Месията/
отговори по следния начин в първата си реч за Джалса Салана
(Годишно Събрание):
„Сега нищо не остана в Мирзаите. Главата им беше отрязана.
Човекът, който е бил избран на техен Имам е неспособен да върши
каквото и да е, освен да учи (Ахмадиите) Коран в джамия.”
(Tarikh-e-Ahmadiyyat. том.3, стр. 221)
Отбелязвайки това, Хазрат Халифатул Масих I /Първия наследник
на Месията/ каза: „Subhanallah (Славата принадлежи на Аллах).
Това е най-важната задача и има предимство пред всичко останало.
Нека Аллах ми даде възможността да я осъществя.”
За съжаление някои видни членове на Джама’ата също не оцениха
общественото положение на Халифата. Продължиха да се подготвят
заговори. Но посаденото дърво от Божията ръка продължи да расте.
Според обещанието, направено от Бог към Обещания Месия,
общността, състояща се от отдадени последователи на Обещания
Месия, продължи да се разраства и никакви усилия за нанасяне на
загуба на Джама’ата не успели.
Когато настъпи времето на втория Халиф, някои видни членове на
Anjuman открито и решително се противопоставиха на
Институцията Халифат. Но всички тези видни хора, самоуверени и
изпълнени със самонадеяност, както те смятаха така нареченото си
знание, опит и образование, не можеха да се мерят дори с 25
годишен млад мъж. И наистина, възвишеното му място беше такова,
че никой не можеше да се сравнява с него или да го надмине по
отношение на организирането му на Джама’ата, организираното
разширяване на мисионерската му работа (Tabligh), моралното и
духовното му възпитание (Tarbiyyat) и знанието и дълбокото
вникване в Свещения Коран, които притежаваше.
Много пъти Джама’атът трябваше да се изправи пред големи
страдания и да бъде подложен на съпротива, но все пак с
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благословията на Халифата той успешно продължи напред. Едно
по-задълбочено вглеждане в петдесетте години Халифат на Хазрат
Халифатул Масих ІІ /Наследника на Месията/ показва колко
забележителни и висши са постиженията на този син на Обещания
Месия, Победител на Аллах.
След смъртта на Хазрат Муслех Мауд светът на Ахмадията още
веднъж потъна в страх, но Аллах според обещанието си, заменяйки
този страх със сигурност и мир за няколко часа, дари Джама’ата
блестящата луна с третата проява на Qudrate Thaniya (Халифат).
Въпреки противопоставянето на тогавашното правителство и
организираните и обединени усилия на всички Мюсюлмански секти
(преди и след приемането на жестокия закон против Ахмадите),
керванът на Ахмадията продължи да напредва, пресичайки новите
етапи на прогреса един след друг, предавайки посланието на
любовта на света, служейки на лишените хора от бедните нации,
предавайки им посланието на Арабския Пророк (с.а.с) и
обединявайки ги под неговия флаг.
Тогава настъпи времето, когато според Божествения декрет Хадрат
Халифатул Масих ІІІ /Наследника на Месията/ също напусна този
свят, за да се срещне със Създателя си. Отново се появиха вътрешни
и външни безредици и неприятности. Но както е посочено в
Божественото Обещание Мюсюлманският Джама’ат Ахмадия беше
обединен и укрепен чрез Халифат-е-Рабия (Четвъртия Халифат) и
всички неприятности изчезнаха.
Всемогъщият Аллах унищожи тези, които наложиха ограничения на
Джама’ата чрез клаузите на жестокия закон и които твърдяха, че
веднъж завинаги ще изкоренят „рака на Ахмадията”. Поради този
закон, който бе приет от правителството на Пакистан,
управляващият Халифа по това време трябваше да емигрира. Но
емигрирането му откри нови перспективи за развитието на
Ахмадията.
Отново видяхме осъществяването на обещанието, извършено в
,

тъй

като
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мисионерската

работа

на

Джама’ата бе открита, което някога изглеждаше далечна
възможност. По времето на четвъртия Халифат Аллах чрез МТА
изпълни обещанието си към Обещания Месия, че:

ز
ت
� � �ي � � رر� � �رروون بك �ووٰن

„Ще нося посланието ти до краищата на света”, обърквайки
човешкия разум. Ако погледнем към ограничените ни средства и
начина, по който този канал започна, тогава думите Tasbih
(Прославяне) и Tahmid (Възхваляване) на Всемогъщия Аллах
естественно произлизат от – устните на вярващите –. Днес този
канал заглуши всеки противник на Ахмадията от изток до запад, от
север до юг. Така Бог разкри чрез МТА гласа на човека,
разпространяващ посланието на Истината до домовете на онези,
които някога желаеха пълното разрушаване на Халифата.
Днес чрез него духовната храна (Maida) на Ilm-e-Kalam /Илм-еКалам/ на Обещания Месия (ученията му, знанието му и
аргументите му в подкрепа на истината за Исляма и за
опровергаването убежденията на други религии и вероизповедания)
както и това на последната Шариа на Аллах на Всемогъщия Бог –
Възвишения Коран – достигнаха до всеки дом с благосклонността
на Аллах.
В съгласие със закона, споменат в стиха:

[Всичко, което е на нея (земята), ще умре] Глава 55, Стих 27 Хазрат
Халифатул Масих IV /Наследника на Месията/ почина. По времето
на неговата смърт целият свят видя обективите на камерите на МТА
предадоха сцена чрез сателит до всеки дом. Сцената беше
изумителна както за Ахмадите, така и за останалите: Ахмадите се
радваха, че Всемогъщият Бог е заменил страха им със сигурност и
мир, а другите се чудеха как тези хора и Джама’ата, на които те се
опитваха да разрушат в продължение на сто години, продължи да
процъфтява и напредва. Един противник открито призна: „Не
вярвам, че сте прави. Но след като видях това, трябва да призная, че
Бог със своите действия доказа, че е с вас.”
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Аз съм скромен човек и нямам много знания, но Всемогъщият
Аллах обедини в ръката ми целия Джама’ат. Всеки ден връзката
между мен и общността става все по-силна и по-силна. Вероятно
светът смяташе, че няма да мога да се грижа за Джама’ата и той ще
изчезне, което през последните 100 години всички очакваха. Но те
забравят, че това дърво бе посадено от Всемогъщия Бог. Нито един
човек не е отговорен за засаждането и разцъфтяването му. Каквото
и да се случва, то се случва благодарение на Божественото
обещание и подкрепа. И Всемогъщият Аллах изпълнява обещанието
направено пред Обещания Месия в откровението:
„Аз съм с теб и с тези, които ти обичаш.”
Това е Божественият декрет. Това е обещанието, направено от
самия Бог, който не дава лъжливи обещания – обещанието, което
тези скъпи хора на Обещания Месия, които в съгласие с неговата
заповед, са прегърнали втората Проява на силата на Аллах; те са
тези, които ще вземат превъзходство над света, защото Бог е с тях.
Бог е с нас.
Днес се навършват 100 години от втората Проява на силата на
Аллах (Халифат). И всеки ден виждаме изпълнението на
гореспоменатото обещание, направено от Аллах към Обещания
Месия с обновена слава, както споменах по-горе в краткия
исторически разказ за Джама’ата. Затова задължение на всеки
Ахмади, останал свързан с втората Проява на Аллах, е да се бори,
мобилизирайки всичките си способности, да изпълни мисията на
Обещания Месия. Днес трябва да обединим всички християни под
знамето на Свещения Пророк (с.ас); също трябва да обединим
евреите и индусите и последователите на всички религии под това
знаме. Трябва да обединим и мюсюлманите по света чрез
приобщаване към Халифата на Ахмадия в ръката на Обещания
Месия и Махди (ас).
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О, Ахмадите! Които живеете в различни държави по света, дръжте
се здраво към тази основна цел, която току-що споменах по-горе, и
изпълнете задачата, която Imam-uz-Zaman /Обещания Имам/,
Месията и Махди /Напътствания/ ви повери по заповед на Аллах.
Той /Обещаният Месия/, заявявайки, че „това обещание е за вас”, ни
възложи тази важна отговорност. Обещанията се изпълняват, само
когато се наблюдават съответните условия.
Скъпи
вярващи
в
Masih-e-Muhammadi
/Месията
на
Мухаммад(с.а.с)/, скъпи последователи на Обещания Месия и на
разцъфтяващите клонове на неговото дървото – изправете се!
Бъдете готови за всякакви жертви за по-нататъшното укрепване на
Халифат Ахмадия. Затова, държейки се здраво за Аллах, можете да
разпространите до всички краища на света посланието на Свещения
Пророк(с.а.с), на Учителя и „Мута” /Покорния/ на Обещания Месия,
с когото Аллах изпрати Месията на Мухаммад (с.а.с). Също така
предайте посланието на всеки човек по света, че неговото или
нейното оцеляване зависи от създаването на истинска връзка с
Единствения Бог и че световният мир зависи от обединяването към
Джама’ата на Махди и Месия, защото днес той е знаменосецът на
истинските Ислямски учения относно мира и сигурността, пример
за което не може да бъде открит на земята. Днес осъществяването
на мисията на Месията на Мухаммад (с.а.с) и това да бъдем единни
във вярата в Бог, можем да осъществим като останем свързани с
Халифата Ахмадия. Това е начинът, по който Божиите хора ще
извършат промяната в света.
Нека Аллах помогне на всеки Ахмади с твърда вяра да предаде тази
красива Истина на всеки човек по света.
Wassalam Khaksar

(Мирза Масрур Ахмад) Халифатул Масих V /Наследник на
Месията/
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ИСЛЯМА И СВЕТОВНИЯ МИР
Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Халифатул Масих V
Честване стогодишнината на Халифата
Бележити гости, дами и господа,
Assalamo Alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu! Нека Аллах ви
донесе мир и благословия!
Скоростта, с която мирът се изпарява от света днес, кара всеки
здравомислещ и разумен човек да се тревожи. В това число
религиозните хора, a също така и тези, които не вярват в никаква
религия. Това са и вярващите в Бог, било то в един или много
богове, и атеистите, които отричат самото му съществуване. Всяка
една група има своите основания.
Каквито и да са техните вярвания, всички те имат основателни
притеснения за мира. Човекът, смятащ се за цивилизован и
образован, се връща назад към времето на непросветеност, когато
собственото его и фалшива гордост са карали хората да прерязват
гърлата си и цели племена и династии са участвали в тези
варварски деяния.
Било то заради личната печалба или загуба или пък заради правата
ни, или заради правата на близките ни, ние се борим единствено за
нашите собствени права като пренебрегваме правата на другите
или си ги присвояваме някъде по пътя, и така никога няма да
можем да постигнем мир. Накратко казано, за да се възцари
истинският мир, трябва да вникнем в духа на истинската
справедливост.
Всемогъщият Бог ни е казал в Светия Коран, че мирът ще се роди
само от справедливостта и милосърдието.
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'О, Вие, които вярвате! Бъдете твърди, когато служите на Аллах и
да свидетелствате без пристрастие! И не позволявайте на хорската
вражда да ви подбужда да постъпвате иначе, освен по
справедливост. Бъдете винаги справедливи, тава е най близкото
нещо до праведността. И се бойте от Аллах. Без съмнение, на Аллах
Му е известни онова, което правите.' (5:9)
Основателят на Мюсюлманската общност Ахмадия обяснява
смисъла на този стих по следния начин:
Всемогъщият Аллах казва, че
справедливост не може да се
постигне без правда, че вашата
враждебност
към
неприятелски
народи не трябва да ви пречи да
раздавате мир. Останете праведни,
защото там се крие справедливостта.
Знаете колко е трудно да се справите
с хора и народи, които несправедливо вредят и нараняват,
предизвикват кръвопролития, гонения и убийства на жени и деца,
също както неверниците от Мека, и които не се колебаят да
започват войни. Светият Коран обаче не е отрекъл правата на дори
такива смъртни врагове и е наложил справедливост и правда.
Казвам ви, много е лесно наистина да се отнасяш с враговете си с
враждебност, но е много трудно да съблюдаваш правата на
опонентите си и да се отнасяш справедливо с враговете си.
Така че, това е начинът да се възцари мир. Действайте справедливо!
И ако искате да имате истински мир, то тогава не само действайте
справедливо, но и силните трябва да се отнасят със слабите като с
равни и по същия начин, по който се отнасят с тези които обичат,
пренебрегвайки някои от техните недостатъци. Проблемите не
могат да се решават със сила, а само доброто и справедливо
отношение поражда чувството на привързаност и доверие. Нуждата
от истински мир идва от сърцето и неговият глас е единственият,
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който може да донесе истински мир, защото е изграден от любов и
топлина.
Тогава когато човекът сее хаос на Земята, а сигурността линее и
правдата изчезва, Бог изпраща своя Пророк за да спаси света.
Преди повече от 1400 години, когато правдата напълно е изчезнала
от този свят, а хаосът е достигнал своя апогей, Бог изпраща
последното си послание чрез Светия Пророк Мухаммад, Аллах да
му донесе мир и благословия, и така спомогнал за спасяването на
света от пълна разруха. Чрез посланието на Исляма, човекът бе
научен как да почита правата Господни както и тези на хората, това
обаче или е било забравено от онези, които са вярвали в
предишните Пророци, или защото това са били нови, неразкривани
преди, закони на добродетелта.
Светият Коран се отнася към всички народи по света следвайки
повелите на човечността:
'О, човешки роде! Ние сме ви създали от мъж и жена; и Ние сме ви
направили народи и племена, за да можете да се познавате един
друг. Наистина, най – достоен за уважение сред вас, в очите на
Аллах е онзи, който е най-праведен между вас. Наистина Аллах е
Всезнаещ и Всеобхватният.' (49:14)
Това е ислямското учение за братството. От праведния вярващ се
изисква да се придържа към това учение и наистина да го
пропагандира. Само това е достатъчно за да се възпитава любов,
привързаност и равенство. Мирът и сигурността в света могат да се
гарантират само когато лъжливото и потискащо чувство за
превъзходство на някои нации бива изкоренено. Сигурността и
мирът не могат да се възцарят докато хората от всички раси и нации
не осъзнаят, че те са децата на Адам и са създадени от един мъж и
една жена и поради това са равни! Ако някой е по-добър от друг,
това е само по отношение на правдивостта му. Само Аллах обаче
знае чия правдивост е по-голяма. Никой не може да отсъжда сам за
това.
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Ислямът казва, че човечеството е като едно семейство, което може
да се грижи за мира и сигурността на всеки свой член, само като
бъде сплотено. Видимите различия на хората са само за да се
определи кой е европеец, кой азиатец и кой африканец. Като хора
ние сме едни и същи и затова един африканец изпитва същите
чувства каквито изпитва и един европеец или американец или всеки
друг човек по света. Мирът и сигурността могат да бъдат водещи
само тогава когато взаимно зачитаме чувствата си. Това са мерките
за траен мир, които Исляма носи. Ако те не се спазват трайният мир
никога няма да бъде запазен, без значение колко Обединени Нации
или Съвети за сигурност се създават.
Страните които искат да са носители на стандарта за мир трябва да
седнат заедно и да решат как светът да бъде спасен от разрушение.
Обсъждайки това, те трябва да не забравят своя Създател и да
помислят за подобрение на Неговото творение. Помнете обаче, че
пътят, който е избрал светът днес и последиците от нестабилността
няма да засегнат само една страна, а ще се разпространят из целия
свят. Много е вероятно да сме свидетели на много случаи като
Хирошима и Нагасаки и дори по-лоши.
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Ето защо, молбата ми към вас е: търсете в себе си и отправете
поглед към Милостивия Създател. Не бива да оставяме следващото
поколение увредено и осакатено заради нашите грешки. Днес ние
трябва да възцарим мира и да спасим бъдещото поколение от живот
в недъгавост. Не бива да позволяваме бъдещото ни поколение да
потъне в тъмната дупка, от която предците ни ни извадиха и ни
доведоха до където сме днес. Би било върха на егоизма ако, било от
фалшива гордост или заради временна печалба, забравим за
бъдещето на идните поколения.
Горещата ми молитва е Всемогъщият Аллах да накара света да
разбере тази истина. Амин.
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Отговорите на Светия Коран по повод
Световната криза
Дадени от Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Калифатул Масих V, Глава
на световната мюсюлманска общност Ахмадия пред Британския
парламент на 22 октомври 2008 г.

Преди всичко, искам да благодаря на всички уважавани и почитани
членове на парламента, които позволиха на един лидер на
религиозна организация да каже няколко думи пред вас. Найпризнателен съм на нашия уважаван член на парламента Джъстин
Грийнинг от нашия район, който направи толкова много за
организирането на това събитие в името на едно малко общество от
нейния избирателен район по повод на стогодишнината на
Килафат. Това показва нейното величие, сърдечност и загриженост
за чувствата на всеки човек и общност в нейния избирателен район.
Въпреки, че мюсюлманската общност Ахмадия е малка, тя е
носител на нормата и представителят на истинските учения на
Исляма. Трябва да отбележа, че всеки ахмади, който живее във
Великобритания е изключително лоялен гражданин на страната и я
обича; и това е заради ученията на нашия пророк (мир за него и да
бъде благословен), който ни е научил, че любовта към страната е
неразделна част от вярата. Учението на Ислям бе доразвито и
подчертано от основателя на Общност Ахмадия, когото ние
считаме за Обещания Месия и Реформатор на тази ера.
Обявявайки своето искане, той каза, че Всемогъщият Бог е
поставил два товара върху мен. Единият е правото на Бог, а другият
е Божие създание. Той добави, че изпълнението на правата,
полагащи се на Божието създание е било най-трудното и деликатно
предизвикателство.
Във връзка с Килафат, вие може би се страхувате, че може да
настъпи време историята да се повтори и войни могат да започнат в
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резултат на тази форма на водачество. Позволете ми, обаче, да ви
уверя, че въпреки това обвинение е насочено към Исляма, по Божия
воля, Ахмадийския Килафат винаги ще бъде познат като носител на
нормата на мира и хармонията по света, както и ще бъде лоялно
към страната, в която живеят неговите членове.
Ахмадийският Килафат също така е тук за да увековечи и продължи
мисията на Месията и Махди, така че нямате никаква причина да се
боите от Килафата. Този Килафат насочва вниманието на членовете
на общността към изпълнението на тези две задължения, заради
които Обещания Месия дойде и в последствие се опита да създаде
мир и хармония на света.
Сега, поради ограниченото ни време, аз пристъпвам към въпроса.
Ако направим един безпристрастен обзор на последните няколко
века, ще забележим, че войните в този период, не са били
религиозни. Били са повече геополитически в соята същност. Дори
и днешните конфликти и враждебни действия между народите,
виждаме, че произтичат от политически, териториални и
икономически интереси.
Страхувам се, че с оглед на това накъде вървят нещата днес, че
политическите и икономически движещи сили на държавите по
света може да доведат до световна война. Не са засегнати само победните страни на света, а също така и по-богатите народи. Ето
защо, задължение на суперсилите е да седнат на масата и да
намерят решение как да спасят човечеството, което е на ръба на
бедствие.
Британия също е една от онези държави, които могат и имат
влияние както над развития свят, така и над развиващите се страни.
Можете да насочите света, ако пожелаете, като запълните
необходимостта от равноправие и справедливост.
Ако надникнем в близкото минало, Британия е управлявала много
държави и е оставила високи стандарти за справедливост и
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религиозна свобода, особено на субконтинента на Индия и
Пакистан. Мюсюлманската общност Ахмадия е била свидетел на
това и основателя на Ахмадийската общност високо възхвалява
британското правителство за неговата политика на справедливост и
гарантиране на религиозна свобода. Когато основателят на
Ахмадийската общност поздрави Нейно Величество Кралица
Виктория на нейния 60-и юбилей и й предаде посланието на
Исляма, той специално се молеше, с оглед на начина, по който
британското
правителство
запълва
необходимостта
от
справедливост и равенство, Бог да ги възнагради щедро.
И така, историята ни показва, че винаги сме изказвали благодарност
за тази справедливост, показвана от Британия и се надяваме, че и в
бъдеще справедливостта ще остане определяща характеристика на
британското правителство, не само по религиозните въпроси, но и
по всички останали и че, никога няма да забравите добрите си дела
от миналото.
Днес, в света има тревога и неспокойствие. Свидетели сме на
избухването на малки по мащаб войни, докато в някои райони,
суперсилите претендират, че се стремят да възцарят мир. Ако
необходимостта от справедливост не е запълнена, пожара и
пламъците на тези местни войни могат да се разраснат и да
завладеят целия свят. Ето защо, моята скромна молба към вас е да
спасите света от разруха!
Сега, накратко ще спомена ученията на Исляма съществуват за да
носят мир в света, или как мирът може да се възцари по света в
светлината на тези учения. Молитвата ми е да се възцари мир на
света, тези, към които се отнася първоначално, това са
мюсюлманите, да бъдат способни да му отговорят, но задължение
на всички страни от световните суперсили или правителства да
действат съобразно него.
В днешно време, когато светът буквално е станал едно глобално
село, по начин, който не са могли да си представят преди, ние
трябва да осъзнаем отговорностите си като човешки същества и да
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опитаме да обърнем внимание на разрешаването на тези проблеми,
касаещи човешките права, което може да ни помогне да установим
мир на света. Очевидно, този опит трябва да се основава на честна
игра и на запълване на всяка необходимост от справедливост.
Измежду проблемите на днешния ден се появи един, породен от
религията, ако не директно, то индиректно. Някои мюсюлмански
групи правят несправедливи атаки и използват камикадзета в името
на религията, за да убиват и нараняват немюсюлманите,
включително войници и невинни граждани, като в същото време
брутално убиват невинни мюсюлмани и деца. Този жесток акт е
напълно неприемлив в Исляма.
Заради това ужасно поведение на някои мюсюлмани, в
немюсюлманските страни се е създало едно напълно погрешно
впечатление и в резултат на това някои части от обществото
говорят открито против Исляма, докато другата част, дори и да не
говорят открито, в сърцата си нямат добро мнение за Исляма. Това
породи недоверие към мюсюлманите в сърцата на хората от
западните и немюсюлманските страни и поради това отношение
към шепа мюсюлмани, вместо да се подобри ситуацията, реакцията
на немюсюлманите става все по-лоша с всеки изминал ден.
Класически пример за тази погрешна реакция е атаката към
личността на Светия Пророк на Исляма (мир нему и нека бъде
благословен) и към Светия Коран, Свещената книга на
мюсюлманите. В тази връзка, отношението на британските
политици, независимо от партийната им принадлежност, и
интелектуалци в Британия не бе същото като отношението,
демонстрирано от политиците на някои други страни, за което аз ви
благодаря. Каква би била ползата от нараняването на
чувствителността им, като се изключи нарастването на омразата и
неприязънта? Тази омраза подтиква някои екстремисти към
извършването на неислямски дела, които на свой ред носят
допълнителни условия на група от немюсюлмани да изразяват
публично тяхното несъгласие.
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Тези, които не са екстремисти, обаче, и които дълбоко обичат
Светия Пророк на Исляма (мир нему и нека бъде благословен) са
ужасно наранени от тези атаки и на това Ахмадия Джамаат (или
общността) е в първите редици. Едничката ни най-важна задача е да
покажем на света съвършената личност на Светия Пророк (мир
нему и нека бъде благословен), както и красивите учения на
Исляма. Ние, които почитаме и тачим всички пророци (мир за
всички тях) и вярваме, че всички те са Божии пратеници, не можем
да кажем нищо непочтено срещу когото и да е от тях; но много се
натъжаваме, когато чуем безпочвени, неверни твърдения за нашия
Пророк.
В днешно време, когато светът се разделя на групи, ескалира
екстремизма и финансовата и икономическа ситуация се влошава,
имаме остра нужда да прекъснем всякаква омраза и да положим
основите на мира. Това може да се постигне само като почитаме
чувствата на всеки един от нас. Ако това не бъде сторено по
правилен начин, честно и целомъдрено, това ще прерасне в
неконтролируеми ситуации. Оценявам това, че икономически
стабилните западни държави щедро позволяват на хората от
бедните и неразвити народи, между които има и мюсюлмани също
така, да подредят страните си.
Истинската справедливост изисква чувствата и религиозните
практики на тези хора също да се почитат. Това е начинът, по който
мирът в съзнанието на хората може да се запази непокътнат. Трябва
да помним, че мирът в съзнанието на човек е нарушен, то тогава
мирът в съзнанието на обществото също се повлиява.
Както споменах по-рано, признателен съм на британските
законодатели и политици, за това, че удовлетвориха
необходимостта от справедливост и по този начин не се намесиха.
Това всъщност е учението на Ислям, което ни е донесено от Светия
Коран. Светият Коран проповядва, че:
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„ В религията не трябва да има никаква принуда.” (Сура 2: Стих
257).
Тази заповед не само оборва обвиненията, че Ислямът е
разпространен чрез меча, но също така казва на мюсюлманите, че
приемането на една вяра е между човека и неговия Бог и че не
трябва да се намесват в това по никакъв начин. На всеки се
позволява да живее според вярата си и да изпълнява своите
религиозни ритуали. Обаче, ако има много практики, извършвани в

името на религията, които нараняват други и са против закона на
страната, то тогава законът може да влезе в действие, защото, ако се
извършва какъвто и да е жесток ритуал в някоя религия, това не
може да бъде учение на някой Божии Пророк.
Това е фундаментален принцип за установяването на мир на местно
ниво както и на международно такова.
Още повече, Ислямът ни учи, че ако в резултат на смяна на вярата,
едно общество, група или правителство се опита да се намеси в
спазването на вашата религиозна практика и в следствие, на което
обстоятелствата се променят във ваша полза, то тогава, винаги
помнете, че не трябва да таите злост и зложелателство. Не трябва да
мислите за мъст, а по-скоро трябва да установите справедливост и
равенство.
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Светият Коран прповядва:
„О, Вие, които вярвате! Бъдете твърди, когато служите на Аллах и
да свидетелствате без пристрастие! И не позволявайте на хорската
вражда да ви подбужда да постъпвате иначе, освен по
справедливост. Бъдете винаги справедливи, тава е най близкото
нещо до праведността. И се бойте от Аллах. Без съмнение, на Аллах
Му е известни онова, което правите.” (Сура 5: Стих 9)
Това е учението за мир в обществото. Никога не се отклонявайте от
справедливостта, дори и към вашия враг.
Ранната история на Исляма ни показва, че това учение е било
следвано и всяко търсене на справедливост е било посрещнато. Не
мога да дам много примери за това, но историята свидетелства за
този факт след Победата на Мека, Светият Пророк (мир нему и нека
бъде благословен) не е търсил отмъщение за тези, които са го
измъчвали, а им е простил и им е позволил да се придържат към
собствената си вяра. Днес, мирът може да се възцари само ако всяка
необходимост от справедливост за врага бъде удовлетворена, не
само войните срещу религиозните екстремисти, но също така и във
всички други войни. И само този мир е дълготраен.
През последния век, се водеха две световни войни. Каквито и да са
били причините, ако се вгледаме по-надълбоко, се откроява само
една причина и тя е, че справедливостта не е била разпространена в
първия пример. Като последствие, това, което се считаше за
опустошителен огън, се оказа пепел, която продължи да гори бавно
и в крайна сметка избухна в пламъци и покри целия свят за втори
път.
Днес, неспокойствието нараства, а войните и действията да се
запази мира се превръщат в предвестници на друга световна война.
Още повече, че настоящите икономически и социални проблеми ще
се окажат източник за усложняване на ситуацията.
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Светият Коран е дал няколко златни принципи за установяване на
мир по света. Установен факт е, че алчността засилва
враждебността. Понякога тя се изразява в териториални
разширения или в завладяване на природни ресурси или дори в
налагане на превъзходство от някои. Това води до жестокост,
независимо дали е в ръцете на безмилостни деспоти, които
узурпират правата на хората и доказват превъзходството си в
гонене на законно придобитите си имуществени права или в ръцете
на въоръжени сили. Понякога плача и страданието на жестоко
третираните хора призовава външния свят.
Но бидейки така, ние сме научени на следния златен принцип от
Светия Пророк на Исляма, който е: помогнете и на пострадалия и
на жестокия.
Спътниците на Пророка запитали, при все че разбирали помощта на
пострадалите, как да помогнат на един жесток човек? Пророкът
отговорил така, „Като спрете ръката му да извърши жестокост,
защото неговата невъздържаност за жестокост ще го направи
достоен за Божие наказание”. И така, извън милостта, опитайте да
го спасите. Този принцип се простира отвъд най-малките клетки на
обществото до международно ниво.
В тази връзка, Светият Коран проповядва:
„ И ако две групи вярващи воюват една срещу друга, помирявайте
ги; после, ако след това, една от тях съгреши срещу другата,
борете се срещу страната, която е съгрешила, докато тя отново
се върне към закона на Аллах. После, ако се завърне, помирете ги
пак по справедливост и действувайте честно. Наистина, Аллах
обича честните.” (Сура 49: Стих 10)
Въпреки, че това учение е предназначено за мюсюлманите,
придържането към този принцип, може да положи основата на
световния мир.
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За да се запази мира, както беше обяснено от самото начало,
основното изискване е справедливостта. И въпреки придържането
към това правило за справедливост, ако усилията да се установи
мир са неуспешни, то тогава, съюзявайте се и заедно се борете
срещу страната, която го нарушава и продължавайте докато
страната нарушител е готова на мир. В момента, в който страната
нарушител е готова на мир, изискването за справедливост гласи: Не
търсете мъст, не налагайте ограничения или забрани. Хвърляйте по
едно око на нарушителя за всеки случай, но в същото време
старайте се да подобрите неговото положение.
За да се сложи край на господстващото неспокойствие в някои
държави днес – и за съжаление, между тях изпъкват някои
мюсюлмански страни – трябва по-специално да бъде анализирано
от онези народи, които имат силата да налагат вето, за да установят
дали справедливостта е правилно разпределена или не. В случай на
нужда от помощ, ръцете се протягат към могъщите нации.
Както по-рано заявих, ние сме свидетели, че в историята си,
британското правителство винаги е насърчавало справедливостта и
това ми вдъхна кураж да насоча вниманието ви към някои от тези
проблеми.
Друг принцип, на който сме били учени за възстановяване на мир
по света, е да не се взираме с алчност в богатството на другите.
Светият Коран проповядва:
„ И не напрягай очите си да се взираш в онова, което Ние сме
дарили на някои класи от тях да му се наслаждават за кратко
време – великолепието на този свят – за да може Ние да ги
изпитаме по този начин ...” (Сура 20: Стих 132).
Алчността и завистта за богатството на другите е причината за
нарастващото безпокойство в света. В личен план, спазването на
приличието, както се казва в поговорката, е довело до безкрайна
алчност и разруха на обществения мир. Алчното състезание в
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национален план започна и доведе до разрушението на света. Това е
доказано от историята и всеки разумен човек може да прецени, че
желанието за богатството на другите увеличават завистта и
алчността и е източник на загуба.
Поради това Всемогъщият Бог казва, че човек трябва да гледа
собствените си възможности и да се възползва от тях. Стремежът за
териториални придобивки е заради облагите от природните ресурси
на тези територии. Групирането на нациите и изграждането на
мощни обединения целят сдобиването с природните ресурси на
някои държави. В тази връзка, много автори, които преди са
работили като съветници в правителства, са написали книги, в
които описват в детайли как някои от страните полагат усилия да
контролират ресурсите на други народи. Доколко тези автори
казват истината, най-добре знаят самите те и Бог, но положението,
което се поражда при четенето на тези разкази, причинява силна
болка в сърцата на тези, които са верни на своите бедни страни и е
основната причина за нарастване на тероризма и съревнованието за
оръжия за масово унищожение. В днешно време светът се счита за
по-спокоен, осъзнат и образован, отколкото в миналото. Дори и в
най-бедните страни има такива умни души, които превъзхождат
всички в образованието в съответните си сфери. Високо
интелектуални умове работят заедно в големи изследователски
центрове по света. При тези условия, човек е трябвало да си
представи как хората ще се съюзят и заедно ще опитат да сложат
край на погрешния начин на мислене и на безразсъдствата на
миналото, което би довело до враждебност и ужасяващи войни.
Даденият от Бога интелект и научен прогрес е трябвало да бъде
използван за напредък на човечеството както и за изобретяването
на позволени методи за извличане на полза от техните ресурси.
Бог е дарил всяка една страна с природни ресурси, които е трябвало
да бъдат напълно оползотворени, за да се превърне светът в мирен
рай. Бог е дарил много държави с отличен климат и природа за
отглеждането на различни посеви. Ако бе възприет подходящ план
за използване на модерните технологии в земеделието, тогава
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икономиката щеше да се засили и гладът щеше да се елиминира от
Земята.
Трябва да се разреши на страните, които са били дарени с
минерални ресурси, да се развиват и да търгуват свободно при
справедливи цени и една страна да се възползва от ресурсите на
другата страна. И така, това би бил правилният път, този, който е
предпочитан от Всемогъщия Бог.
Всемогъщият Бог е изпратил своите вестители на хората, за да им
покажат пътищата, които доближават хората до Бог. В същото
време, Господ казва, че има пълна свобода по въпросите на вярата.
Според нашите вярвания, наградата и наказанието ще ви настигнат
и след смъртта. Според реда, който Бог е създал, обаче, когато се
прояви каквато и да е жестокост върху Негово създание, а на
справедливостта и честността е обърнато гръб, тогава според
природните закони последствията могат да бъдат видени и в този
свят. Наблюдават се остри реакции на такава несправедливост и не
може да има гаранция за това дали реакцията ще бъде правилна или
погрешна.
Истинският път, по който трябва да тръгне светът е да направи
всичко възможно, за да даде на по-бедните народи полагащият им
се статут.
Голям проблем днес е икономическата криза, която бе окачествена
като кредитния крах. Може да звучи странно, но има доказателство,
сочещо към този факт. Светият Коран ни напътства като
проповядва: стойте настрана от лихвата, защото лихвата е такова
проклятие, че представлява опасност за домашния, националния и
световния мир. Предупредени бяхме, че този, който приеме лихва,
един ден ще бъде като онзи, когото Сатаната е поразил с
умопомрачение. И така, ние мюсюлманите бяхме предупредени да
избягваме такива ситуации, да спрем да търгуваме с лихвата,
защото парите, които получавате от лихва, не увеличават вашето
богатство, въпреки че при вида му, може да ви се сто р и, че то
нараства. Неминуемо идва време, когато истинските последствия от
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това се появяват. Още повече, ние предупредени, че не ни е
разрешено да навлизаме в бизнеса с лихвата с предупреждението,
че ако го направим, това би било война срещу Бог.
Този фактор е очевиден от днешния кредитен крах. В началото е
имало хора, които са заемали пари, за да купят имот; но преди да се
видят собственици на този имот, те умирали, обременени от дълга.
Сега обаче има правителства, обременени от дълг и сякаш поразени
от безразсъдие. Големи компании банкрутират. Някои банки и
финансови институции се свиха или избегнаха затруднението и
това положение властва във всяка държава, независимо дали е
богата или бедна. Знаете по-добре от мен за тази криза. Парите на
вложителите се изпариха. Сега, от правителствата зависи как и в
каква степен да ги защитят. Но засега, душевният мир на
семействата, бизнесмените и лидерите на правителства в повечето
страни в света е всичко друго, но не и нарушен.
Дали това положение не ни кара да мислим, че светът е тръгнал към
логичен край, за което ни е дадено предварително предупреждение?
Бог знае по-добре какви ще бъдат по-нататъшните последствия от
това положение.
Всемогъщият Бог е казал: Вървете към мир, който може да бъде
гарантиран, когато има чиста и благоразумна търговия и когато
ресурсите се използват по по-подходящ и честен начин.
В този момент приключвам с тези моменти от нашите учения с
напомнянето, че истинският световен мир се корени единствено
обръщането към Бога. Нека Бог позволи на света да разбере тази
гледна точка и само тогава те ще бъдат способни да признават
правата на другите.
Накрая, радвам се, че всички вие дойдохте тук и ме изслушахте.
Много ви благодаря.
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Истинското послание на Ислямския
Джихад

Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Халифатул Масих V
bismillahirrahmanirrahim
Скъпи наши гости,
Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuhu
Аллах да ви благослови и да даде мир на всички вас
Нашият Амир (ръководител на общността в Германия) ми каза, че
седите тук през последния един час и сигурно вече сте изморени, но
темата, с която ми каза да ви занимая днес е такава, че въпреки
всичките ми усилия, не мога да я съкратя. И така, ще отнеме 30-40
минути. В миналото такива мероприятия са се извършвали тук, но
за съжаление, аз съм нямал шанса да присъствам.
Темата, с която нашият Амир ми каза да ви занимая, е да кажа
няколко думи за Джихад, защото това е темата, която привлече
вниманието на света и в резултат на която немюсюлманската част
от света смята, че Ислямът е религия, изпълнена с екстремизъм и
терор.
Истина е, както някои твърдят, че със средствата на тероризма,
Ислямът разрушава световния мир. За най- голямо съжаление, има
една група хора, която разбира зле ученията на Исляма, но
приветства жарта на тази погрешна концепция. Истина е, че някои
просветени немюсюлмани свързват идеята за живот след смъртта и
за ада и рая с тези мюсюлмански екстремисти, терористи и
атентатори (които вярват, че за тях има нещо като по-кратък път
към рая). И така, резултатът е, че смъртоносното желание да влезеш
в рая, изгради една странна представа за Джихад и за това да умреш
в името на Аллах., което ги накара да започнат война и да донесат
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хаос в света. Днес тази група, всъщност е вторичен продукт от тези
учения и представи.
При всички случаи и като признавам, че действията, извършени от
определени невежи и преентусиазирани мюсюлмани, без съмнение
дават съвсем погрешна представа за ученията на Исляма, трябва да
отбележа, че публикуваната срещу Исляма литература, без
правилно разбиране на ислямските учения, изгражда същата
погрешна представа за Ислямския Джихад.
Тук обаче, аз ще се опитам да представя истинското учение на
Исляма така както е било проповядвано от Основателя на
мюсюлманската общност Ахмадия, Хазрат Мирза Гулам Ахмад, за
който ние вярваме, че е Обещаният Месия, мир на него, според
неговото разбиране на Светия Коран, на преданията на Светия
Пророк, Аллах да го благослови и да му даде покой, и на историята
на Исляма.
Преди всичко ще обясня истинската концепция на Джихад според
думите на Месията от това време. Минаха 100 години откакто
Основателя на Общност Ахмадия си отиде.
Ето защо, никой сега не може да каже, че Мюсюлманската
Общност Ахмадия, отговорила по нестандартен начин на
погрешното впечатление, създадено днес в света, представя нещо
ново. Напротив, това са същите учения, изложени в Свещения
Коран,
Обещаният Месия (мир нему и благословен да бъде) казва:
„Доминиращата практика измежду мюсюлманите да нападат
хора от други религии, която те наричат „Джихад” , не е
справедлива война, защото е ясно, че това противоречи на
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Божиите заповеди и на Пророка Мухаммад (мир и
благословите на Аллах на душата му) и представлява
смъртен грях.”
Сега разбирате ли, какво означават думите „справедлив Джихад”,
използвани от Основателя на Общност Ахмадия?
За да ги разберете, трябва за кратко да хвърлим поглед върху
обстоятелствата в тази част на Арабия, където Основателят на
Исляма, Светият Пророк Мухаммад (мир и благословите на Аллах
на душата му) е възвестявал Божествената си мисия и е привличал
хора към Исляма.
Помнете, че тези хора са били необразовани и нецивилизовани.
Неприязън и ненавист са се зародили по нелепи и дребнави
въпроси, заради които те са се избивали един друг години наред.
Когато Светият Пророк (мир и благословите на Аллах на душата
му) проповядвал и привличал арабите да се обърнат към
Единствения Бог, умните измежду тях, някои от които били негови
роднини, бедни хора и роби, прегърнали Исляма. Когато тези
вярвания се разпространили, неверниците от Мека засилили
гоненията. Жестокостта достигнала такива размери, че вярващите
били принуждавани да лежат върху горещите пясъци на Арабия,
докато изгарящо горещи камъни били поставяни на гърдите им;
биели ги с камшици; крайниците им били завързани за камили и
камилите били изпращани в противоположни посоки като така
разкъсвали телата им.
Светият Пророк (мир и благословите на Аллах на душата му) и
неговата група от привърженици били прогонени в една долина и
им била наложена забрана; не било разрешено да им се носи нито
вода нито храна. Неговите спътници казвали, че при всички случаи
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ще умрат, защо да не се бият? В края на краищата, тези мюсюлмани
също произхождали от тези, които били готови да убиват и да
проливат кръв за най- незначителни неща. Но когато някой казал:
„Позволи ни да се бием”, Светият Пророк ( Аллах да го благослови
и да му донесе мир) отвърнал, че не му е казано да се бие, а да бъде
търпелив.
Търпението му не се дължало на някаква слабост; истина е, че
историята показва как няколко стотина вярващи успели да победят
отряд от хиляди. Светият Пророк (Аллах да го благослови и да му
донесе покой) проявил търпение, само защото Всемогъщия Аллах
не му бил казал да се бие. Накрая Светият Пророк, Аллах да го
благослови и да му донесе покой, позволил на някои угнетени да се
преселят и тогава, след известно време, самият той се преселил в
Медина; по това време някои жители на града вече били станали
мюсюлмани. Когато той пристигнал голям брой хора прегърнали
Исляма.
Светият Пророк, Аллах да го благослови и да му донесе покой,
влязъл в съглашение с други родове и вярвания, измежду които
имало и няколко евреи. Той основал държава, в която на всички
поданиците се давало свобода. Ако някой бивал наказван за
престъпление, наказанието се давало според неговата или нейната
собствена религия или според неговите или нейните собствени
разбирания за право. Въпреки това, като поданици на държавата,
всички те имали равни права.
Веднъж, поради неспазване на съглашението, едно еврейско племе
било изгонено. По това време имало някои местни мюсюлмани от
Медина, които някога се били врекли преди раждането на
следващото им дете да го дадат на евреите за отглеждане. Дали
обет, и сега когато тези деца имали еврейска вяра, те били измежду
прогонените евреи. Местните мюсюлмани от това време или покъсно, опитали да задържат тези деца, но Светият Пророк, Аллах да
го благослови и да му донесе покой, бидейки несъгласен, казал:
„Няма принуда в религията, затова не можете да ги спрете.” Дотук
той стигнал зачитайки правата на хората.
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Въпреки всичко това, нападките, насочени срещу Светия Пророк,
Аллах да го благослови и да му донесе покой, са, че, Боже прости,
той разпространи тероризма. Въпросът е, след като се знае, че
мюсюлманите били в такова безпомощно състояние и били така
жестоко угнетявани, защо това е било насочено срещу Пророка и
мюсюлманите?
Накратко описах положенията, които са господствали по онова
време. Дори в такива положения, когато мюсюлманите се
преселили в Медина и заживели относително спокойно, тук също
жителите на Мека ги преследвали, гонели и нападали. Първата
битка е известна като битката на Бадр. По онова време
мюсюлманите били в такова положение, че нямали нито средства
нито снаряжение за битка, докато срещу си имали напълно
екипирана армия.
Тези обстоятелства не са тайна за никого и са записани в историята.
Какво са могли да направят тези неквалифицирани и неопитни
хора? Някои от тях били още младежи.
Когато врагът пожелал да изтреби мюсюлманите, обаче,
Всемогъщият Аллах им казал да се борят. И така, следния стих от
Свещения Коран бил разкрит и според историците, това е първата
заповед, която се отнася до борбата, но аз ви приканвам да се
вгледате в неговата красота и в целта, заради която е дадено
разрешението за борба:
Аллах казва:
„ Позволение да се сражават се дава на онези, срещу които е
започната война, защото те са били онеправдани – и Аллах
наистина има власт да им помогне;, онези, които са били изгонени
незаконно от домовете си, само защото са казали: „ Нашият
Повелител е Аллах,” и ако Аллах не отблъскваше едни хора с
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помощта на други, тогава наистина щяха са бъдат разрушени
манастири, църкви, синагоги и джамии в които често се поменава
името на Аллах. И Аллах наистина помага на онзи, който Му
помага на Него. Аллах е наистина Силен и Могъщ.” (Сура 22, Стих
40-41)
Бог е казал, че ако няма да бъде дадено разрешение за отбрана, в
такъв случай мирът в обществото ще бъде разрушен. Дори днес
всеки разумен човек, независимо от неговата или нейната вяра, ще
каже, че доводът е наистина основателен. Решението е само по себе
си достатъчно за да бъде оправдано:
1. Първият довод е, че ако някой е нападнат, той има право да
се защити,
2. Второ, ако в резултат на тирания, хора са принудени да се
преселят или са несправедливо прокудени от домовете си, а
дори и гонени и не им се по зво лява да живеят в мир в
държава, управлявана от тях самите, то тогава съвсем
основателно е да им бъде разрешено да се отплатят за
щетите, които са им нанесени,
3. Трето, потисниците не се ограничават само до
първоначалните си цели; истина е, че алчността им расте и
ще продължава да расте. Без оглед на това кой към коя
религия принадлежи, те ще опитат да подчинят; ще опитат
да завладеят други градове и страни. Достатъчно. Поради
това, става наложително злото да бъде спряно в зародиш, за
да се спре жестокостта, произтичаща от него.
И така, разрешението за война било за да се защити и осигури мир.
Тогава, привличайки вниманието на хората, с които ви е разрешено
да воювате, Аллах, Всемогъщият, казва в Свещения Коран:
„ И се сражавайте заради каузата на Аллах с онези, които са
сражават против вас, но не вършете беззаконния. Без съмнение,
Аллах не обича онези, които вършат беззакония.” (Сура 2: Стих
191)
4T
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И така, тука ясно е казано, че безусловната заповед за Джихад е
само срещу онези, които са воювали заради вярата и искали да
обърнат вярата с помощта на оръжието, както се случило по онова
време в Мека, където невярващите от Мека нападнали и опитали да
сложат край на Исляма.
Сега, изявлението, че Ислямската концепция за Рая е направила
мюсюлманите враждебни и агресивни и ги е подтикнала да
започнат Джихад, е също погрешно.
В стиховете, които току- що цитирах, Всемогъщият Аллах ясно е
казал, че Той не обича грешниците. Ако Аллах няма симпатия към
един човек, тогава не може да се поставя под съмнение, че той няма
да влезе в Рая. Какви са начините да се справим с греха?, възниква
въпросът.
Това също е неповторимо учение. Освен ако човек не вярва в
Аллах, Всемогъщия, и ако няма страх от Него в сърцето си, той не
може да достигне до такива високи стандарти.
Всемогъщият Аллах проповядва в Свещения Коран:
„О, Вие, които вярвате! Бъдете твърди, когато служите на
Аллах и да свидетелствате без пристрастие! И не позволявайте на
хорската вражда да ви подбужда да постъпвате иначе, освен по
справедливост. Бъдете винаги справедливи, тава е най близкото
нещо до праведността. И се бойте от Аллах. Без съмнение, на Аллах
Му е известни онова, което правите.” (Сура 5: Стих 9)
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Този стих ни казва, че ако сме наистина вярващи, трябва да
действаме според заповедите на Всемогъщия Бог, да бъдем
справедливи и да не се съмняваме в тях. Какво изисква
справедливостта? Първо, действайте според ученията на Исляма и
бъдете модел за подражание за другите.
Може ли един терорист да бъде модел за подражание или пример за
другите? В наши дни, не само немюсюлманите, а и болшинството
от мюсюлманите, не харесват терористите и атентаторите. Това
означава, че само добрите дела обединяват хората, а не лошите.
Също така, в този стих, измежду добрите дела, които се казва, че
мюсюлманите трябва да вършат, едно добро дело, към което ще
насочим вниманието си, се отнася до враговете.
Вече накратко разясних условията, които са доминирали преди
преселението, както и тези, след него.
Сега, в контекста, разгледайте тази заповед, която гласи, че
враждебността на хората не бива да те отклонява от
справедливостта. Можете да видите, че предназначението на
Ислямските учения е да установи справедливост. Ако има войни, те
трябва да са в съгласие със закона, например, повелява се: Ако
плениш някого, отнасяй се с него добре. Тогава, ако врагът потърси
примирие, справедливостта изисква – и още повече, необходимо е
за установяването на мир – военните действия да се прекратят
незабавно.
Обратното, в нашите цивилизовани дни, наблюдаваме как две
страни се срещат за да прекратят войната между тях и тогава, в
последния момент, едната страна внушава такова страхопочитание
в сърцето на другата с непрекъснато нападение, че по-силната
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страна успява да принуди по-слабата страна да се съгласи с всички
условия, които те наложат.
Аллах, Всемогъщият, напътства мюсюлманите, заявявайки:
„ Но , ако те са скло нни да сключат мир , ти също
склони на това и се уповавай на Аллах. Без съмнение, Той е Онзи
Който е Всечуващ и Всезнаещ.” (Сура.8: Стих.62)
Според учението, ако врагът търси мир, тогава ти също трябва да го
търсиш.
Учението казва да имаш вяра в Аллах, защото може да се окаже, че
врагът протяга ръка само за да си възвърне силата и не го прави с
добри намерения; но въпреки това, се повелява ти да протегнеш
ръка за мир и да имаш вяра на Аллах и да се оттеглиш от войната
незабавно. Не е позволено да даваш преднина на военната
стратегия.
Прочее, по време на споразумението при Худайбия (споразумение,
подписано между мюсюлманите с жителите на Мека, когато те
отивали за поклонението Хадж), въпреки настояването на неговите
спътници и въпреки, че той имал думата, Светият Пророк( Аллах
да го благослови и да му донесе мир) се съгласил с условията,
които неверниците от Мека поставили. Дори и нахлуването в Мека
било защото неверниците нарушили споразумение.
Въпреки факта, че Мюсюлманите били победители тогава, на този,
който не вдигал ръка срещу тях, му се позволявало да живее в мир
като неверник. Дори най-заклетите врагове били помилвани. Тези
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факти не са неизвестни, свидетел им е била историята, много от
ориенталците ги споменават.
Уви! Въпреки всичко това, някои западни медии и политици не се
свенят да превръщат Исляма, Корана и Светия Пророк, Аллах да му
даде покой и да го благослови, в техни цели. Карикатурите в някои
вестници, изобразяващи Светия Пророк (мир нему), и изявленията
на министър-председателя на Холандия, който направи филм,
прицелвайки се в Корана и Светия Пророк, Аллах покой да му даде
и да го благослови.
Мюсюлманите вярват, че всеки пророк, покой за тях, упоменат в
която и да било религиозна книга, е истински Пророк. Ето защо, не
може да се очаква от всеки истински мюсюлманин, а оттам и
Ахмади мюсюлманин, който вярва в Обещания Месия от нашето
време, да се обърне към обидата или клеветата.
Светият Коран ни учи, че бидейки Божии Пророци, всички
Пророци са равни. И още, Бог казва: „Изпратил съм пророци на
всички хора.” Ето защо, ние приемаме без колебание всеки пророк,
който е изпратен на даден народ и който твърди, че Пророк е
дошъл измежду им. Между другото, според нас, това е
единственият начин да се запази световният мир в момента.
Чувствата и сантименталността на всяка религия и всички хора
трябва да бъдат уважавани.
Вече ви казах в какви ситуации и при какви обстоятелства се
позволява война. Въпросът обаче е дали подобна религиозна война
се разрешава в наши дни? И ако не, какъв е смисълът на Джихад? И
как Ахмадите разбират Джихада?
Преди това обаче, искам да ви кажа, че войните през последните
няколко века бяха преди всичко от политически или географски
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характер и рядко се водеха поради религиозни причини. Още
повече, че през последния век, се състояха две световни войни, в
които мюсюлманите не играеха голяма роля и те бяха водени
изцяло заради политически интереси.
Преди Ислямът да бъде обвинен, че е религия на тероризма,
справедливостта изисква тези, които обвиняват да отчетат и
причината за войните от последните два часа.
Във всеки случай, искам накратко да дам дефиницията за Джихад,
така както е дадена от Основателя на Общност Ахмадия и да кажа
как в наши дни тя може да възбуди интерес.
В днешния развиващ се свят, всеки има правото да упражнява,
проповядва и да заявява вярата си. С други думи, условията за
започване на война, които споменах, не са налице. Тогава какъв е
целият този шум около Джихад?
Във връзка с това, искам да обясня в какъв Джихад вярва нашата
общност днес. Повече от сто години, в отговор на
противопоставянето на Джихад, Основателят на мюсюлманската
общност Ахмадия, отговаряйки на нападките, заявява:
„ Този критик споменава ислямския Джихад и мисли,
че Коранът безусловно подтиква към Свещена война.
Не може да има по-голяма безсмислица. Коранът
позволява война само към онези, които пречат на
набожните хора да вярват, да вникнат в Неговата
религия, да отстояват Божиите повели и да Го
почитат. И Бог позволява война срещу тези, които се
борят срещу мюсюлманите без причина и които
пропъждат вярващите от техните домове и земи и
които принуждават божиите творения да приемат
тяхната религия и срещу тези, които искат да
унищожат ислямската религия и да попречат на
хората да станат мюсюлмани.”
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Така, говорейки относно британската власт в субконтинента (Индия
и Пакистан), Обещаният Месия, мир нему) казва:
„ Факт е, че правителството не се намесва в
ислямската религия и религиозните обичаи нито пък
използва оръжие за да популяризира своята религия.
Според
ученията
на
Свещения
Коран,
противозаконно е да се бориш срещу такова
правителство, защото то не подтиква към религиозна
война.”
Основателят на мюсюлманска общност Ахмадия също така заявява:
„ Някои необуздани и свирепи мюсюлмани назовават
жестоките кръвопролития с името Джихад, а не
знаят, че противопоставянето на справедлив владетел
е бунт, а не Джихад. Още повече, човек, който не
спазва обещание и върши зло вместо добро и наказва
невинните, е тиранин, а не победоносен генерал.”
И така, това е истинското учение на Исляма, обяснено за нас от
Месията на нашите дни, който дойде да възцари мир на солидна
основа и да обогати света с атмосфера на любов и обич.
Днес има самоубийствени атентати, извършвани от така наречените
Джихади, чиято цел е да наранят само врага, но всъщност в тях
биват убити и братя мюсюлмани. Това не е правилно.
Правителствата са отговорни за осигуряване на мира. Всеки акт,
извършен от човек, който не е част от армия, не е Джихад, а бунт.
Въпросът, който повдигнах, беше за смисъла на Джихад и
отговорът е, че в днешно време, този Джихад, който е приет от
Мюсюлманската общност Ахмадия е промяната вътре в човека.
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Това не е нова идея. Споменава се преди 1400 години от
Основателя на Исляма при завръщането му от битка, когато той
казва, че се придвижваме от малък Джихад към по-голям Джихад,
а най-големият Джихад е да променим себе си и, че той е безкраен
и неспирен процес. Войната пък не трае вечно.
Истинският Джихад е пропъждане на злото, което се е зародило
във време на относителен мир и спокойствие. Да служиш на
човечеството е истински Джихад и 120-годишната ни история,
имам предвид, историята на Движението Ахмадия свидетелства за
това. От този Джихад сме привлечени ние.
Докато се опитваме да приближим човечеството до неговия
Създател, нашите усилия да изградим училищата и болниците,
водни кладенци и помпи в африканските, азиатските и други бедни
страни, заемащи големи площи от света, продължават. Също така
помагаме на пострадали от природни бедствия. Хуманитарната
организация “Humanity First” от Германия също свърши много
добра работа в помощта на бедни и сираци, в изкопаване на
кладенци и прокарване на електричество. Напътствайки ни в тази
насока, Основателят на мюсюлманска общност Ахмадия, казва:
“ На то и
з етап, то чно дадо х напътствия на мо я
Джамаат (Общност), който ме прие като Обещания
Месия, да стои винаги далеч от тези нечисти обичаи.
Бог ме изпрати като Обещания Месия и ме облече в
одеждите на Месията, син на Мария.
И заради това ви увещавам: Пазете се от злото и
бъдете истински съпричастни към човечеството.
Причестете сърцата си от яда и злобата, защото така
вие ще станете ангели. Мръсна и нечиста е онази
религия, която е лишена от състрадание към
човечеството и осквернен е пътят, осеян с ненавист,
произлизаща от егоистични подбуди... Имайте милост
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към всеки в името на Бог, за да ви бъде дадена
милостиня в небесата. Елате, и аз ще ви науча как
светлината във вас да засенчи всички други светлини.
Загърбете цялата злоба и ревност, бъдете милостиви
към човечеството, изгубете себе си в Бог.”
“Дойдох при вас със следната заповед: от сега
нататък джихадът с оръжие приключи, но
джихадът на пречистването на душите трябва да
продължи. Не казвам всичко това по собствена
инициатива. Това е Божията воля. И той посочи
преданието за Светия Пророк на Исляма, когато
Месия ще дойде да сложи край на религиозната
война. Според това, изисквам от всички, които са се
присъединили към моите редици, да се пазят от всяка
такава мисъл, да пречистят сърцата си, да поощряват
състрадателността и да съчувстват на страдащите.
Те трябва да сеят мир на земята, защото така ще
посеят
вярата
в
замяна.”
(Британското
правителство и Джихада, стр. 16-17)
Ако сме участници в този Джихад без спънки, то това е защото в
този духовен организъм ние сме свързани като във верига,
водачеството на който е в ръцете на Хилафат на Месията днес.
Предаността на членовете на Общността към Хилафат ни
принуждава да следваме учението, което бе донесено от Месията на
Мухаммад ( Аллах да го благосло ви и да му до несе мир ;) а
учението е да почитаме и изпълняваме добрините, които дължим на
Всемогъщия Бог и на неговите творения, да разрушим стените на
омразата и да разпръснем обич и любов.
От откъсите, които прочетох пред всички вас, вие, които сте
просветени, знайте, че до някаква степен ви запознах с истинското
послание на Исляма, а вие трябва да решите за себе си дали
Ислямът учи на тероризъм или на мир и сигурност. Не е нито
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правилно нито честно да осъждаме една религия само заради
действията на група, съставена от няколко души.
Така че, аз ви моля да говорите открито за справедливост във
вашите среди. Това от ваша страна също би било истински Джихад,
но разбира се, няма да ви превърне в членове на никоя джихадска
организация.
Благодаря, че ме изслушахте.
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