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Истинския любов към 
Светия Пророк
(Аллах да го благослови и с мир да го дари)

от :Хазрат Мирза Масрур Ахмадaba 
Халифатул Маси V, глава на световното мюсюлманско общество Ахмадия



Мюсюлманска 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 200 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.
“Ние вярваме, че никой друг не заслужава да му се молят освен 
Всемогъщият Бог и Хазрат Мухаммад (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 Пророк (мир 
и благословиите на Аллах на душата му), според гореспоменатото 
изявление, е изцяло истина.” (Айямус Сулх, стр. 87- 88, 1 издание)
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След като рецитира Tashahhud, Taawwuz и Surah Al-Fatihah, Хазрат 
Мирза Масрур Ахмадaba, Халифатул Маси V, глава на световното 
мюсюлманско общество Ахмадия прочете на глас стихове 57-58 от 
Глава Ал-Ахзаб (глава 33 от Свещения Коран) и каза:

 Преводът на тези стихове от Свещения Коран е:
„Аллах и Неговите ангели изпращат благословията на Пророка. 

О, вие, които вярвате! Вие  също да се обърнете с благословия 
към него и да го приветствате с поздрав за мир. Наистина тези, 
които ядосват Аллах и Неговия Пратеник – Аллах ги е проклел на 
този свят и в отвъдния живот и е подготвил за тях унижаващи 
наказания.”

В днешно време интензивна вълна от възмущение и мъка 
се разпростира из мюсюлманския свят и между мюсюлманите, 
живеещи в други страни поради жестоките, обидни и гротески 
действия, извършени от анти-ислямски елементи. Мюсюлманите със 
сигурност са оправдани в техния израз на тъга и гняв. Независимо 
дали мюсюлманинът има правилна представа за реалната ситуацията 
на Светия Пророк Мухаммадсa, той или тя въпреки всичко е 
подготвен да даде своя живот и да бъде предаден на смърт заради 
уважението и почитта към Пророкасa. Противниците на Исляма са 
направили най-подлия и обиждащ филм относно Светия Пророксa, 
като го изобразяват по най-груб и обиждащ начин. Поради това 
възмущението и гнева на всеки мюсюлманин е напълно естествен.
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Пророкът Мухаммадсa е бил Mohsin-e-Insaaniyyat (Благодетел на 
човечеството), Rahmatullil Alameen (Милостта на цялото човечество) 
и възлюбения на Бог, който би стоял буден цяла нощ в дълбока мъка, 
за да бъде човечеството спасено от гибел. Той би изразил такава 
агония и мъка, за да облекчи болките на човечеството, защото Бога 
на небесата, обръщайки се към Светия Пророксa заявил: „Може 
би ти ще скърбиш до смърт заради тяхното отлъчване, ако те не 
повярват в това тълкование. ” (Свещения Коран, гл. 18: стих.7)

Филмът срещу Благодетеля на човечеството, който е пълен 
с обиди и вулгарност, най-вероятно ще причини сърцата на 
мюсюлманите да кървят и всъщност това е, което се случи. Повече 
от всеки друг са наранени Ахмадите Мюсюлмани, тъй като ние сме 
последователите на истината и страстни поклонници на Светия 
Пророксa [това е Обещания Месия Хазрат Мирза Гулам Ахмадaс], 
който осигури възприемане във възвисеното състояние на Учителя 
Пророк Мухаммадсa. Поради това се чувстваме разкъсани от това 
грубо действие. Нашите сърца са разкъсани на парчета. Ние сме 
покрусени пред Всемогъщия Бог и се молим Той да се реваншира 
от тези нарушители. Те могат да станат знак на поука, която да 
остане като урок завинаги. Имамът на тази епоха ни е осигурил 
възприемане, независимо от истинската привързаност и преданост 
към Светия Пророксa, като обяснява, че ние може да станем едно със 
змиите и дивите зверове, но въпреки това не можем да се помирим с 
тези, които упорито продължават да обиждат Пророка Мухаммадсa, 
нашият Господар и Ръководител, Печат на всички Пророци.

Обещаният Месияaс пише: 
”Мюсюлманите са тези хора, които дават живота 

си за честта на техния благороден Пророкса. Смъртта 
е тяхното предпочитание пред безчестието в истинско 
съчетание с такива хора и това да бъдеш техен приятел, 
чиято задача е денонощно устно да обиждат техния 
Свети Пророксa и да цитират неговото име, като го 
обиждат изцяло в техните списания, книги и реклами и 
да го наричат с изключително унизителни думи.”
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Обещаният Месияaс казва:
”Запомнете, че такива личности не са 

доброжелателите на тяхната нация, тъй като те 
създават препятствия по техния път. Съвсем искрено 
споменавам, че за нас е възможно да се помирим с дивите 
змии и дивите зверове, но не можем да се примирим с 
такива хора, които не престават да обиждат честта 
на светиите пророци на Бог. Те вярват, че има победа 
чрез обидни думи и вулгарности, но всяка победа идва 
от небесата.”

По-нататък той казва: 
„Чрез благословията на тяхната чиста беседа, тези 

с чиста реч изцяло печелят сърцата и съзнанието, 
докато тези с прокълнато естество нямат друго 
умение освен да създават раздор и конфликт на земята 
по безреден начин… опитът ни учи, че такива хора, 
които обиждат имат тъжен край. Чувството на чест 
на Бог идва и преминава към Неговите възлюбени”

(Chashma e Ma’rifat в Ruhaani Khazaa’in; том.23, стр. 385‐387.)

В днешната епоха, освен вестниците и брошурите, и т.н. другите 
форми на медията също се използват за такива вулгарности. Така 
че тези, които упорито продължават да са в тяхната злоупотреба и 
в опита се  да се свържат с повелята на Бог, Бог повелява да бъдат 
обхванати от Неговия гняв.

През 2006 г. когато няколко злонамерени хора в Дания нарисуваха 
вулгарни карикатури на Светия Пророксa, аз привлякох вниманието 
на общността на Ахмадията, за да дам адекватен отговор и също 
така им казах, че такива проклети хора са съществували и преди 
и те няма да спрат до тук. Протестите на мюсюлманите няма да 
имат въздействие и те ще продължат да действат по този начин. 
Ние виждаме, че техните действия стават все по-вулгарни и 
несправедливи спрямо преди. От тогава тяхното поведение в 
това отношение постоянно се влошава. Това е техният провал 
и поражение от Исляма, който ги покорява да бъдат обидни и да 
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клеветят в името на свободата на съзнанието.
Както твърди Обещаният Месияaс: „Помнете, тези хора не са 

доброжелатели дори на тяхната нация. Един ден грешният им подход 
ясно ще се разгърне пред тях. Вулгарността и обидите, с които те 
грешат днес, всъщност ще наранят тяхната собствена нация, защото 
такива хора са егоистични и несправедливи. Освен, че искат само 
да задоволят собствените си желания, те не се интересуват от нищо 
друго.”

В момента, в името на свободата на словото, политиците и другите 
хора, открито на някои места и по най-косвения начин говорят 
за тяхна полза. От време на време някои също така защитават и 
мюсюлманите. Въпреки това, помнете, че този свят е станал глобално 
село. Тези отношения могат да унищожат мира на тези страни, 
ако проклятието не се обяви публично като проклятие и това би 
подминало гнева на Бога. Помнете казаното от имама на епохата: 
че всички победи идват от небесата и че в небесата е постановено, 
че пратеникът, който вие се опитвате да обидите, ще доминира над 
света. Както Обещаният Месияaс заяви, той ще преобладава като 
завладее сърцата, защото чистите лекции  имат влияние. Чистите 
лекции не изискват да бъдат предприети крайни мерки или това, че 
на вулгарността трябва да се отговори с вулгарност.”

Окаяното поведение и подлата реч са били подбудени от тези 
хора и според волята на Бог бързо ще затихнат. Бог също така ще се 
разпорежда с тези нарушители в отвъдния свят.

В стиховете, които рецитирах от Свещения Коран, Могъщият 
Бог също така е привлякъл вниманието на вярващите към техните 
отговорности; това са техните задължения да отправят Durood и 
Salaam (приветствия и мир) към Светия Пророксa. Вулгарностите, 
злобата и подигравките дори нямат ефект върху честта и 
достойнството Пророкасa по какъвто и да било начин, форма или 
формат. Той е такъв велик Пророксa,на когото дори Бог и Неговите 
ангели изпращат Durood. Задължение е на вярващите постоянно да 
се ангажират с Durood (извиквайки благословии и поздрави) към 
Светия Пророксa. Когато врагът прекали с вулгарните действия, 
тогава извикайте Durood към Светия Пророксa повече от преди.
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 „Благослови О Аллах, Мухаммад и народа на 
Мухаммад, както благослови Аврам и народа на Аврам; 
ти всъщност си Похвалния, Славния, О, Аллах помогни да 
преуспее Мухаммад и народа на Мухаммад, как Ти помогна 
да преуспее Аврам и народа на Аврам; Ти всъщност си 
Похвалния, Славния.”

Така това по себе си е Durood (извикване на благословии и 
поздрави) и това само по себе си е Пророкътсa, за когото триумфът 
в света е предопределен. Докато ахмадските мюсюлмани изразяват 
ненавист, дълбока тъга и гняв към тези вулгарни действия, той или 
тя също така се опитват да привлекат вниманието на нарушителите 
сами да се въздържат от тези действия и хората с власт да ги спрат. 
От световна гледна точка ахмадите се опитват да направят собствен 
опит да информират света за реалността противоположно на тази 
конспирация и да представят красивите страни на благословения 
аспекти на Светия Пророксa. Ахмадът се опитва да демонстрира 
благословения пример на Светия Пророксa чрез неговите или 
нейните действие и по този начин да представи на света истинския 
си образ на практика. Всъщност може жени, млади, стари и деца 
повече от всякога биха обърнали по-голямо внимание към Du-
rood и Salaam (извиквайки благословии и поздрави) и трябва да 
попълнят обкръжаващата ги атмосфера с тях. Всеки трябва да 
направи действията си практически модел на ислямските учения. 
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Това е красивият отговор, който трябва да дадем.
Доколкото се отнася до последствията от нарушителите, Аллах е 

обяснил във втория стих [цитиран в самото начало], че тези, които 
нараняват Пратеника или които разкъсват сърцата на вярващите на 
тази епоха, като обиждат Пратеника, ще си имат работа със самия 
Аллах. Това са хората, които са прокълнати от Всемогъщия Аллах в 
този живот и благодарение на това проклятие те ще продължат да 
потъват по-надолу в мърсотия и неприличие. За такива хора Аллах 
е постановил унизително мъчение след смъртта им. Обещаният 
Месияaс е обяснил тази тема отнасяща се до края на тези хора, които 
използват вулгарен език,  че със сигурност ще достигнат до техния 
тъжен край. В този живот те ще бъдат застигнати от тяхната съдба под 
формата на божие проклятие  и в отвъдното то ще бъде под формата 
на унизително наказание от Аллах. Другите мюсюлмани също 
със заповедите и ученията на Всемогъщия Аллах биха реагирали, 
като изпълват техните държави, региони и атмосфера с Durood 
(извиквайки благословии и поздрави) към Пророк Мухаммадсa. 
Това е начинът, по който трябва да реагират мюсюлманите. 
Напразно е да се реагира чрез изгаряния и опожаряване на имотите 
и вещите в техните собствени държави или чрез убиването на 
техните съграждани или че полицаите са принудени да стрелят по 
собствените си граждани, защото протестиращите са убити.

Чрез медиите и вестниците се оказва, че често учтивите хора 
на запада, както в Америка, така и тук, са изразили отвращение и 
ненавист към това жестоко действие. Въпреки това от една страна 
ръководството обявява действията като грешни, но от друга страна 
се свързва обратно с името на свободата на изразяването и свободата 
на словото. Тези двойни стандарти не могат да продължават. Законът 
относно свободата на словото не е свещено писание. Така че, както 
казах в моето обръщение към американските политици, законите, 
направени от хората, могат да бъдат сгрешени и не са перфектни. 
Някои страни на законодателството могат да са недогледани, защото 
човекът не притежава знание за невидимото, докато Всемогъщия 
Бог е знаещият на невидимото. Законите, направени от Бог са 
безупречни. 



“От световна гледна точка ахмадите 
се опитват да направят собствен опит 
да информират света за реалността 
противоположно на тази конспирация 
и да представят красивите страни 
на благословения аспекти на Светия 
Пророксa. Ахмадът се опитва да 
демонстрира благословения пример на 
Светия Пророксa чрез неговите или 
нейните действие и по този начин да 
представи на света истинския си образ 
на практика. Всъщност може жени, 
млади, стари и деца повече от всякога 
биха обърнали по-голямо внимание към 
Durood и Salaam (извиквайки благословии 
и поздрави) и трябва да попълнят 
обкръжаващата ги атмосфера с тях. 
Всеки трябва да направи действията 
си практически модел на ислямските 
учения. Това е красивият отговор, който 

трябва да дадем.”
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Да не помислите, по тази причина, че вашите закони направени 
от хората са перфектни, така че да няма други изменения и промени, 
които да се направят към тях. Въпреки, че съществува закон за 
свобода на словото, но в която и да било страна, дори и в хартата на 
ООН не откриваме закон, който твърди, че на никой човек не му се 
разрешава свободата да нарушава религиозните чувства на другите 
хора или да обижда свещените лица на другите религии. Това не го 
пише в никой закон и поради това мирът на земята се разрушава. 
Това причинява изригването на лава от омраза и бездната между 
държавите и религиите да се разширява все повече. 

Докато се прави закон за свободата на словото, който дава на 
личността приемлива свобода, не трябва да има закон, който да 
разрешава да се играе с чувствата на другите. Точно поради тази 
причина Обединените нации се провалят. Смята се за голямо 
постижение направата на такъв маловажен закон. 

Въпреки това погледнете законите на Бог. Законът на Бог 
Възвишения твърди дори да не се подиграваме на идолите на 
другите хора, да не би в отговор да направят същото с вашия 
могъщ Бог в невежество, като използват презрителни думи, които 
ще накарат сърцата ви да тъгуват, да увеличат враждебността и да 
доведат до сблъсъци, караници и безредия да избухнат в страната. 
Следователно това е красивото учение, предавано от Бога на 
исляма, Богът на този свят и Богът на вселената. Този Бог ни е дал 
учения, които изпратили Неговия възлюбен Свещения Пророксa с 
перфектния закон и учения за преобразяването на човечеството и 
да установи любов и състрадание. Той му дал званието Rahmatul-
lil Aalameen (Милостта на цялото човечество) и по този начин 
изпратил Пророк Мухаммадсa като милостта на всички народи. 

Следователно образованите хора на света, политиците и тези, 
които имат власт трябва да размислят, че като не се справят с тези 
няколко на брой жестоки хора те също ли са част от това безредие? 
Хората на света глобално трябва също така да помислят, че като 
си играят с религиозните чувства на другите и се съгласяват с тези 
няколко на брой мръсни създания, те също така взимат ли участие в 
развалянето на глобалния мир?
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Ние, които представляваме ахмадските мюсюлмани не оставяме 
нито един камък непреобърнат, за да служи на човечеството. В 
Америка има нужда да се дарява кръв и поради тази причина 
миналата година Ахмадите дариха 12,000 бутилки с кръв и тази 
година, тези дни те провеждат дарителската кампания. Казах им, 
че ние Ахмадските мюсюлмани, даряваме нашата кръв, за да дарим 
живот, докато вие карате нашите сърца да кървят с такива позорни 
действия и чрез съгласието си с тези, които са ги извършили.

Това е отговорът на Ахмадите, като истински мюсюлмани. А от 
друга страна е отговорът на определена част хора, които смятат, че 
установяват справедливост. Те твърдят, че мюсюлманите действат 
по грешен начин. Вярно е, че реакцията на някои мюсюлмани е 
грешна. Повреждането и разрушенията, подпалването, убиването 
на невинни, оставянето на дипломатите незащитени или убиването 
на дипломатите са всички грешни действия. Въпреки това присмеха 
и обидата на невинни пророци на Бог е също така голям грях.

Наскоро, като имитация, френско списание публикува обидни 
карикатури, които са дори по-лоши от предишните. Тези хора на 
света смятат, че светът е всичко, без да осъзнават, че този свят сам 
по себе си е източник на тяхното унищожение. 

Тук бих искал да заявя, че мюсюлманските правителства 
управляват значителна част от света. Великият Аллах е дал естествени 
ресурси на много мюсюлмански държави. Мюсюлмански държави 
също така са част от Обединените нации. Те четат и вярват в 
Свещения Коран, който дава пълния и цялостен начин на поведение 
за всеки аспект на живота. Защо мюсюлманските правителства да 
не  направят усилието да предадат на света красивите учения на 
Свещения Коран на всяко ниво? Защо да не представят на света, че 
според ученията на Свещения Коран да си играеш с религиозните 
чувства на другите или опитите да се обезчестят пророците на Бог 
е основен грях и основно престъпление? Защо те да не действат по 
този начин?

За световния мир е необходимо това да стане част от мирната 
Харта на ООН, че никоя страна членка да не позволи на които и 
да било нейни граждани да си играят с религиозните чувства на 
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другите и че няма да се позволи световният мир да бъде нарушен 
в името на свободата на словото. Тъжно е, че всичко това се случва 
за толкова дълъг период от време. Мюсюлманските държави никога 
не са правили комбинирани и съгласувани усилия да информират 
света за честта на Светия Пророксa и всички други пророци, и те 
никога не са имали това признание на международно ниво.

Въпреки, че като другите харти на Обединените нации това няма 
да бъде приложено, защото коя мирна харта на ООН е правилно 
приложена по настоящем? Поне малка част ще бъде записана.

Учредена е Организацията на ислямските страни (ОИС), но тя 
никога не правила непоколебими усилия, с които да се опита да 
установи честта и достойнството на мюсюлманите по света. Вместо 
това мюсюлманските ръководители са заети с изпълнението на 
техните интереси. Те не се интересуват от великолепието на вярата. 
Ако нашите мюсюлмански ръководители са предприели здрави 
мерки, тогава общественият свят нямаше да реагира неадекватно, 
както се случва в момента в Пакистан  и в други страни, защото 
те биха доволни от знанието, че техните ръководители, които са 
избрани за тази цел, се борят да изпълнят правото да запазят честта 
на Светия Пророксa и да запазят честта на всички пророци, те ще се 
изправят на световния форум по начин, по който светът би приел, 
че те са прави.

Има голям брой мюсюлмани, които живеят на запад и във 
всяка част на света. Мюсюлманите са втората най-голяма сила 
на света от гледна точка на население и религия. Ако спазват 
заповедите на Великия Аллах, те могат да станат най-великата 
сила във всяко едно отношение и поради това анти-ислямските 
сили никога няма да се осмелят да планират или извършат такива 
сърцераздирателни действия. Освен в мюсюлманските държави, 
голям брой мюсюлмани живеят във всяка държава по света. В 
Европа има милиони мюсюлмани, особено в Турция. Всъщност има 
милиони мюсюлмани във всички държави в Европа. Подобно други 
мюсюлмански етнически групи  дошли от Азия към Обединеното 
кралство, към Съединените щати, Канада и всяка точка на 
Европа. Ако всички те решат да гласуват за тези политици, които 
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не само да изразят с думи религиозната толерантност, но и да я 
демонстрират на практика, и осъдените хора, които са извършили 
такива вулгарности и са направили такива филми, тогава дори сред 
такива световни правителства ще се издигне група, която да осъди 
това неблагоприличие. Така, ако мюсюлманите разберат тяхната 
важност, те биха дигнали революция в света и биха спомогнали 
за законите, отнасящи се до уважението на религиозни чувства в 
страните. Въпреки това е жалко, че те са нехаещи за това.

Мюсюлманското общество на Ахмадията са фокусирани върху 
това. Въпреки това мюсюлманите са заети с опонирането й и вместо 
това, подсилват ръката на диктаторите. Нека великият Аллах даде 
разум и мъдрост на мюсюлманските ръководители, политици и 
религиозни учени, така че да станат по-силни, да осъзнаят тяхната 
важност и да обърнат внимание на ислямската доктрина.

Моралният упадък на тези, които повдигат неприлични 
твърдения срещу Светия Пророксa и са направили или са работили 
за този филм може да се види от медийните репортажи относно 
тях. Главният човек, който стои зад филма се твърди, че е коптски 
християнин, който живее в Съединените Щати и се казва Накула 
Баселей, за който докладва, че има криминално минало и е бил в 
затвора през 2010 г. за измама. Човекът, който режисира филма е 
режисьор на порнографски филми и всички актьори, които участват 
във филма са порно актьори. Прекаляването с порнография е 
извън предвидимото. Така че това е нивото на техния морал. Това 
показва, колко ниско са се унижили в мърсотия и непочтеност и 
въпреки това претендират да критикуват онзи човек, за чийто 
висок морал и чистота дори Бог свидетелства. Чрез извършването 
на това коварно дело те със сигурност продължават да приканват 
гнева на Бога. Спонсорите и поддръжниците на този филм също не 
могат да избегнат наказанието на Бога, включително и християнски 
свещеник, който отново и отново, заради евтината публичност в 
Съединените Щати, се опитал да изгори Свещения Коран.

„Нашият Бог ще ги разбие на парчета, до пълно разпадане 
и ще ги понижи до прах.”
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Някои видове медии осъдиха този филм, но също така осъдиха 
и реакцията на мюсюлманите. Грешните реакции всъщност 
трябва да се осъждат, но също така трябва да се отбележи и кой е 
провокирал всичко това. Както казах по-рано, това е нещастието на 
мюсюлманите и това трябваше да се случи, защото мюсюлманите 
нямат единство и ръководство. Вместо да твърдят, че имат страстна 
любов и привързаност към Светия Пророксa, те са отдалечени от 
вярата. Те може да твърдят, че имат силна вяра, но нямат знания 
относно религията и все повече отслабват в световен мащаб.

Никоя мюсюлманска държава не е протестирала силно към 
която и да било държава в това отношение. Местата, където са 
правени протести са били толкова слаби, че медията не е забелязала. 
Новината, на която се обърна внимание, беше, че по време на  
протестите и възраженията 1,8 милиона мюсюлмани реагираха по 
детски начин. Тъй като няма никой начело и хората са разпръснати 
и ходят изгубени, тогава реакцията ще бъде детска. Това беше 
циничен коментар, но той също така разкрива реалността. Нека Бог 
даде възможност на мюсюлманите поне сега да покажат известно 
объркване и срам. Другите хора са духовно слепи и са в невежество 
относно състоянието на пророците. Те остават тихи, дори когато се 
пренебрегва статуса на пророка Исусaс. За това ще смятат страстта 
на мюсюлманите към Светия Пророксa за детска. 

Както казах по-рано през 2006 г. аз също привлякох внимание 
към формирането на стабилен план на действие, така че за в бъдеще 
никой дори няма да посмее да обижда по този начин, но само, 
ако мюсюлманите обърнат внимание на това. Всеки един Ахмади 
трябва да положи усилия да предаде това послание. Само чрез 
протестиране на [мюсюлманите] за кратък период от време и след 
това мълчанието им относно проблема няма да даде решение. 

Бе представено едно решение (често хората представят различни 
решения), че всички мюсюлмански адвокати на света трябва да се 
обединят и да направят петиция. Ако само мюсюлманските адвокати 
с международно положение заседават за възможността, дали това е 
възможно или биха поели по друг път.

Колко дълго ще продължавате да наблюдавате такива вулгарни и 
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покварени действия? За колко дълго ще протестирате и причинявате 
вреди и разрушения само, за да мълчите след това? Това няма да 
има ефект върху западния свят или върху продуцентите на филми. 
Напълно противоположно е с ученията на исляма да се атакуват 
невинни хора в западните държави,  да ги заплашват или да се 
опитват да ги убият и да атакуват посолства. Ислямът не позволява 
това по никакъв начин, форма или формат. Като действаш по този 
начин ще даваш повод за повдигане на възражения срещу Светия 
Пророксa. За това екстремизмът не е решение. Отговорът е това, което 
обясних по-рано; да се формира единна практика, да се извикват 
Durood и Salam (благословии и поздрави) към Светия Пророксa, 
който е начина за спасение на човечеството. Чрез обединението на 
мюсюлманите и чрез живеенето им на запад ще имат силен глас. 

Членовете на Ахмадийския Джама’ат трябва да работят по този 
начин където и да се намират. Те също така трябва да се опитват 
да убедят техните приятели, който не са Ахмади да тръгнат по 
този път; те трябва да изградят тяхната сила в подобни държави 
чрез силата на гласуването. Да представят красивите страни на 
благословен живот на Светия Пророксa на света. Днес светът вярва в 
свободата на словото. Те твърдят, че то не съществува в цитираните 
ислямски примери от настоящия ден в мюсюлманските държави, 
където гражданите нямат свобода на словото. Ако това е случаят 
в мюсюлманските държави, то той няма връзка с Исляма и е тяхно 
нещастие, че те не въвеждат ислямски учения.

В историята има примери на хора, които се обръщат към Светия 
Пророксa грубо и без никакъв етикет или уважение. Въпреки 
това Светият Пророксa показа такова несравнимо търпение и 
толерантност, която е несравнима по света. Ще представя няколко 
примера, които въпреки, че са нормално представени с щедростта 
и великодушието на Светия Пророксa, също така демонстрират 
неговото безстрашие, решителност и търпение.

Хадрат Джубаир бин Мудинрa повдигнат този въпрос след като 
веднъж бил със Светия Пророксa и някои други хора също били с 
него. Пророкътсa се завръщал от Хунаин. Бедуините наобиколили 
Пророкасa, като правели такива настойчиви искания към него, че той 
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се принудил да помръдне към бодливо дърво и неговото наметало 
се забило в тръните. Светият Пророксa спрял и казал: „Върнете ми 
наметалото. Ако имах толкова камили, колкото са дивите дървета, 
бих ви ги дал и така нямаше да ме смятате за скъперник, неискрен 
или страхлив.”

(Ал Бухари Kitaabo Farzil‐Khumus Baabo maa Kaanan‐Nabiyyo Yu’til‐mu’allafati 
Quloobihim wa Ghairihim, Хадис No. 3148)

В друга традиция Хадрат Анасрa казва: „Веднъж бях в компанията 
на Светия Пророксa, който носеше наметало с дебели краища. Един 
бедуин бутнал наметалото толкова силно, че ръбовете оставили 
следи по врата му. Тогава той казал: „О, Мухаммад (видях)! От 
богатството, което Аллах Всемогъщият ти е дал, натовари малко 
от него на тези две мои камили, защото нито ще дадеш от твоето 
богатство, както и от богатството на бащата ти.” Отначало Светият 
Пророксa замълчал. След това той заявил,

  че:”Богатство е на Бог и аз съм Негов слуга.” Тогава Пророкътсa 
казал: „Ще последва отмъщение за болката, която ми причини.” 
Тогава бедуинът отговорил: „Не”. Пророкътсa казал: „Защо да не се 
предприеме отмъщение?” Бедуинът отвърнал: „Защото на лошото 
не се отговаря с лошо”. Светият Пророксa се засмял. След това той 
просто натоварил ечемик на една от камилата на бедуина и фурми 
на другата.”

(Ashifaa’ LeQaazi Ayaaz, част 1, стр. 74, Al‐Baabus‐Saani �  Takmilillaahi Ta’alaah 
al‐Faslo wa ammal‐Hilm Darul‐Kutubil‐Ilmiyyah публикуван в Бейрут 2002г.)

Следователно това е най-високото ниво на толерантност и 
търпение от страна на Светия Пророксa. Той не го показва само на 
следователите, но и на враговете. Неговите високи морални стандарти 
обхващат щедрост, състрадание, търпимост, снизхождение, както 
и показване на голяма толерантност. Въпреки това невежите 
недоброжелатели, без мисъл или съображение, излизат напред и 
твърдят, че Rahmatullil Aalameen (милост за цялото човечество) 
Пророкът Мухаммадсa,  бил жесток, груб и т.н.

Възражения също били повдигнати срещу Свещения Коран във 
филма, които аз лично не съм видял, но съм чул от хората. Твърди 
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се, че коранът е написан от братовчед на Хазрат Кадиджарa, Варакуа 
бин Науфал, при който Хазрат Кадиджарa завел Пророкасa след като 
получил първото си откровение. По време на живота на Пророкасa, 
Kuff aar (невярващите) постоянно ще повдигат твърдението, защо 
Коранът му е показан на части вместо целия на веднъж. Такива жалки 
хора са напълно лишени от знания и истински исторически факти. 
Тези християни, които се смятат за знаещи в тези области са всъщност 
изцяло невежи. Варакуа бин Науфал всъщност каза:” Искам да съм 
жив когато вашите хора ще ви изгонят от вашия народ.” Скоро след 
това починал. (Ал Бухари Kitaab Bad’ul‐Wahyi. Глава 3, Хадис No.3) 

Такива християнски свещеници, както заявих, са изцяло 
единни и пълни с исторически факти. Ориенталистите винаги са 
се включвали в такива дебати, независимо от местонахождението, 
от където Surahs (Глави от корана) са били показани, независимо 
дали са в Мека или в Медина. И освен това те вярват, че Варакуа е 
написал Свещения Коран. Свещения Коран сам призовава себе си, 
че: „Ако те вярват, че е написано от някой друг, тогава направете 
глава като тази.”

С уважение за грижата към чувствата на другите, Светият 
Пророксa също така бил несравним. Въпреки,че Пророкът 
Мухаммадсa е по-велик от другите пророци, веднъж в сравнение с 
чувствата на един евреин, той казал: „Не ми давайте превъзходство 
над Моисейaс.”

(Ал Бухари Kitaabo � l‐Khusumaat Baabo maa Yudhkaro � l‐Ashkhaas walkhu-
sumah; Хадис No. 2411) 

Пророкът се грижи за чувствата на бедните и уважава тяхното 
положение. Веднъж, на пример, един много богат негов другар изразил 
превъзходството си над  другите. Светият Пророксa чул това и заявил: 

„Вярваш ли, че твоята сила, твоята мощ, твоето богатство и 
твоите вещи са придобити с твои собствени средства? Абсолютно 
не! Твоята родова сила, както и мощта на твоето богатство са 
придобити благодарение на бедните.” 
 (Ал Бухари Kitaabul‐Jihad was‐Siyari baabo man Isti’aana biz‐Zua’faai was‐Saaliheen 
� l‐Harb, Хадис No. 2896) 
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Днес желаещите свобода основават правата на бедните и полагат 
усилия да ги защитят. Даже преди 1400 години Светият Пророксa 

основал тези правила, когато  казал, че на работникът трябва да му 
се плати заплата преди да изсъхне потта му.
(Sunan Ibne Maajah Kitaabur‐Ruhun babo Ajril‐Ujaraai Хадис No. 2443) 

Така, когато те могат да са доволни от Благодетел на човечеството? 
Има много примери на Пророкасa. Вземете който и да било аспект 
от неговия живот и във всяко отношение ще намерите най-високия 
пример за морал, установен от Светия Пророксa.

Друго твърдение, което е повдигнато е, че Светият Пророксa 

бил женкар и поради това има недоволства за неговите бракове. 
Всемогъщият Аллах знаел, въпреки това, че такива твърдения и 
въпроси биха били повдигнати за в бъдеще, и така улеснявал такива 
инциденти, като осигурявал опровержение на тези твърдения.

Твърди се относно Асмаа бинт Нъмаан бин Аби Джун, че тя била 
най-красивата жена сред арабите. Когато дошла в Медина, нейната 
красота била приветствана от всяка жена, която я срещнела. Те 
твърдели, че никога до сега не са виждали толкова красива жена 
през живота им. По желание на баща й нейният Никах  (брак) бил 
официално даден на Пророкасa за зестра от 500 дирхама. Когато 
Светият Пророксa отишъл при нея, тя казала: „Търся убежище на Бог 
при вас.” Светият Пророксa отговорил: „Вие търсите убежището на 
Великото Светилище” и тогава напуснал. Тогава той казал на един 
от неговите другари, Абу Усаид, да я върне обратно при семейството 
й. Записано е в историята, че семейството й било много щастливо, че 
дъщеря им се омъжва за Светия Пророксa. Но когато тя се върнала, 
те били много разочаровани. (Предаден от AtTabaqaatulKubraa Libni Sa’d , 
част 8, стр. 318‐319, Zikroman Tazawwaja Rasulallaahi Sallallaaho Alaihi wa Sallam...
Asmaa bintin‐Nu’maan, Daaro Ihyaait‐Turaath al‐Arabi, Бейрут 1996г.) 

 Така че това бил този велик човек, за когото се говорели ужасни 
обвинения относно това, че е женкар; докато той се оженил според 
заповедта на Бог.

Обещаният Месияaс обяснил че: 
„Ако Светия Пророксa нямал съпруги и деца и не бил изправен 
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пред съответните изпитания и премеждия, които той твърдял и през 
които преминал, и не се отнасял със съпругите си по най-мил начин, 
тогава как би научил за примерния си модел в това отношение? 
Всяко действие на Пророка било за интереса на удоволствието на 
Бог.” (Chashma e Ma’rifat,Ruhaani Khazaa’in, том 23, стр. 300)

Грешно твърдение относно Хадрат Айешарa, че са се отнасяли 
по-нежно и също така относно нейната възраст било повдигнато. 
Светият Пророксa би казал на Хазрат Айешарa в определени нощи, 
че: ”Бих желала да благославям моя Бог по цяла нощ, който е най-
обичан от мен”. (Ad‐Durrul‐Manthur� t‐Tafsir Bil‐Maathur Le Imaam As‐Suyuti, 
Surah Ad‐Dukhaan под стих no. 4, том 7, стр. 350, Daaro Ihyaait‐Turaath al‐Arabi, 
Бейрут 2001г.)

 Следователно хората с извратено съзнание всъщност биха 
повдигнали такива твърдения; както са правили в миналото, те 
може би ще продължат да го правят и за в бъдеще. Както твърдях 
по-рано Всемогъщият Аллах вече е постановил, че ще напълни 
ада с такива хора. Те и техните  поддръжници трябва да се боят от 
телесното наказание на Бог.

Както твърди Обещаният Месияaс:”Всемогъщият Аллах има 
голяма чест за към Неговите възлюбени.” (Tiryaaqul Quloob, Ruhaani 
Khazaa’in, том 15, стр. 378)

В тази епоха Той е изпратил Неговия Месия и Махди, и е 
привлякъл вниманието на света към реформация. Ако те не се 
въздържат от неправомерните действия и обиди, тогава гневът на 
Бог също ще бъде жесток.

Днес преобладават природни бедствия и навсякъде има разруха. 
Бури и урагани върлуват из САЩ с по-голяма честота от преди. 
Икономическата криза се влошава. Различните обитатели на света 
са под заплахата да бъдат потопени под водата поради глобалното 
затопляне. Така светът е погълнат от рискове и опасности. Тези 
ексцесии биха привлекли вниманието на подобни хора към Бог 
вместо към неприличията. За съжаление се случва обратното. Те се 
опитват да престъпят всички граници. Имамът на днешната епоха 
вече е открито предупредил всички. Той ясно е заявил, че ако светът 
не внимава и не слуша, тогава всяка крачка, която правят, ще ги води 
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към разрушение. Съобщението на обещания Месияaс е съобщение, 
което трябва да се повтаря отново и отново. То често е повтаряно и 
представяно и аз ще го представя отново тук днес.

Той казал:
” Поменете, че Бог ме е информирал за предстоящи 
земетресения. Така че поменете със сигурност, че в съответствие 
с пророчеството, предстоят земетресения в Америка, както и в 
Европа. Ще се случат и в различни части на Азия. Някои от тях ще 
бъдат толкова ужасни, колкото е Страшният съд. Ще има смърт 
в толкова големи размери, че по реките ще се стича кръв. Дори 
птиците и животните няма да го избегнат. Такова разрушение 
ще превзема земята както никое друго, откакто човекът е роден. 
Повечето места ще бъдат преобърнати така, сякаш никога не са 
били обитавани. Ще има и други ужасни страдания, както на 
небесата, така и на земята и всеки разумен човек ще осъзнае, че 
това не е обикновен феномен и няма следи от тях в учебниците 
по астрономия или философия. Тогава хората ще ги обхване 
безпокойство и ще се чудят какво се случва. Много ще бъдат 
спасени и много ще загинат. Тези дни са близо. Всъщност те са 
на входа, така че светът ще бъде свидетел на представлението 
на Страшния съд. Не само, че ще има земетресения, но и други 
ужасни бедствия ще се появят; някои от небесата и някои от 
земята. Това ще се случи, защото човекът е спрял да богослови 
техния Бог и всички техни мисли и планове, и всички техни 
решения са отклонени от този свят. Ако не бях дошъл, тези 
бедствия можеха да се забавят за момент, но с моето идване, 
тайните планове на гнева на Бога, който е бил крит за дълго 
време се е проявил. Както казва Всемогъщият Бог

 - ние никога не наказваме, докато не изпратихме Пратеника. 
(Глава 17, стих 16)

 Тези, които се покайват ще намерят покой, а тези, които се 
страхуват от бедствията, които са ги завладели ще им бъде 
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показана милост. Или можеш да спасиш себе си чрез собствените 
си планове. Не, не можеш. Всички човешки замисли ще 
станат нищо този ден. Не си представяйте, че само Америка  е 
разтърсена от земетресения и че вие сте в безопасност, защото 
на вас могат да ви се случат дори по-големи бедствия. О, Европа, 
ти не си безопасна! О, Азия, ти не си безопасна!  О, вие, които 
обитавате островите няма да има изкуствен Бог, който да дойде 
и да ви помогне. Виждам падащи градове и виждам жилища в 
руини. Единственият и Уникалният мълчи за дълъг период от 
време. Отвращения се правят пред Неговите очи и въпреки това 
Той мълчи, но Той ще покаже Неговото лице по страшен начин. 
Този, който има уши да чуе, нека чуе. Часът не е далече. Опитвам 
се да доведа всеки до сигурността на Бог, но разпоредбите на 
съдбата трябва да бъдат изпълнени. Със сигурност казвам, че 
наближава и реда на тази държава. Дните на Ной ще се появят 
пред очите ви и вие ще видите със собствените си очи какво се 
случи в земята на Лот. Но гнева на Бог е бавен. Покайвайте се, 
така че да се показва милост. Този, който напуска Бог е червей, 
не е човек и той, който не се бои от Него е мъртъв, а не жив.” 

(Haqiqatul Wahi, Ruhaani Khazaa’in, том 22, стр. 268‐269)

Нека Всемогъщият Аллах дари мъдрост на света и да им даде 
възможност да се въздържат по техните грешни и несправедливи 
пътища. Нека също така Той да ни даде възможност да изпълним 
нашите отговорности.”

Негова светост завърши с цитати от Khutba e Saniyah и след 
това води молитвата Jumuah (Петъчна молитвена служба).
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Ключови съкращения:
сa означава SallAllaho alaihe wassalam = Мир и благословии на 

Аллах да бъдат върху него
aс означава Alaihe Salam = при когото да има мир
рa означава или RaziAllaho Taala unho/unha, което означава 

Аллах да бъде доволен с него/нея или (рa*), което означава Rahmul-
lah alaih = Милостинята на Аллах да бъде при него 

aba ознчава Ayyad Allaho Taala be Nasril Azeez= помощта и 
подкрепата на Аллах да бъдат винаги с него





Петъчена Проповед изнесена от Хазрат Мирза Масрур Ахмадaba, 
Халифатул Маси V, глава на световното мюсюлманско общество 
Ахмадия, на 21-ви  септември 2012 год. от Джамията Байтул 
Футух в Лондон, Обединеното Кралство. В отговор на суров филм, 
изобразяващ  Свещения Пророка Мухаммадсa в най-обиден начин и 
в светлината на мюсюлмани и немюсюлманин реакция към филма 
в света, Негово Светейшество обясни как Ахмади-истински 
мюсюлманин трябва да реагира, а също и как истинска любов 
към Свещения Пророкасa трябваше да бъде показан от всички 
мюсюлмани по света. Той също така обърна внимание на света към 
своите отговорности. 
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