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ОБЕЩАНИЯТ МЕСИЯ И ИМАМ
МАХДИ
(Мир на душата му)
(1835 1908)
Хазрат Мирза Гулам Ахмад (Мир на
душата му) е роден на 13 февруари
1835г. в петък в едно благородно
семейство в град Кадиян, Индия. От
рана възраст той имал силен интерес
към религия. Той бил известен със
своята честност, доброжелателство и
решителност. С течение на времето
неговото знание и разбиране на
религията и приложение за
о б щ е с т в о т о з а дъ л б о ч и л и . К а т о
мюсюлманин това бе неговата твърда вяра, че всичките религии са
истински при техния източник, но с течение на времето те са
отдалечавали от техните първоначални учения. Той уважавал
достойнството на религията и демонстрирал нейното значение за
всички.
Неговата защита на религията в крайна сметка е била благословена,
когато започнал да получава директно откровение от Аллах
благословия, които получавал до край на живота си. Неговата мисия
бе да съживи величието на истината и религията. Именно чрез това, че
той ще доведе човечеството да бъде заедно и да създаде вечен мир.
През 1891г. той твърдил въз основа на Божественото откровение, че е
Обещаният Месия и Махди, чието идване е било предсказано от
Светия Пророк на Исляма Мухаммад (мир и благословиите на Аллах
на душата му), и от писанията на други религии.
Основавал Мюсюлманската Джамаат Ахмадия по божия заповед през
1889г. Сега членове на Общността могат да бъдат намерени в почти
всички страни на света и броят им надвишава 200 милиона.
Хазрат Мирза Гулам Ахмад (Мир на душата му) е бил уважаван писател
и е написал над 80 книги.
Той е починал на 26-и май 1908г. Общността основана от него
разпространява истинското учение на Исляма по целия свят под
ръководството на своя духовен водач, Халифатул Масих. Настоящият
върховен глава на световната Мюсюлманската Джамаат Ахмадия е
Хазрат Мирза Масрур Ахмад, който е пети заместник на Обещаният
Месия.
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Ал Коран
В религията не трябва да има
никаква принуда. Без съмнение сега
вече е станало ясно различието
между доброто и злото; така че онзи,
който се е отказал да следва пътя на
тези, които грешат, и вярва в Аллах,
без съмнение, държи в своята длан
здрава ръкохватка, която ще остане
несломима навеки. И Аллах е ВсеСлушащ и Все-Виждащ. (2-257)

И кажи: „Това е истината от твоя
Повелител и за това, нека онзи,
който иска да вярва да вярва, а
онзи, който не иска – да не
вярва”. Наистина, Ние сме
приготвили за онези, които
вършат зло един огън, чийто
пламтящ купол ще ги покрие
изцяло. И ако те извикат за
помощ, тях ще ги облеят с вода,
която е като разтопено олово и
която ще обгори лицата им.
Колко ужасна е напитката там и
колко лош е Огънят като място за
отдих! (18-30)
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Традициите на Светия Пророк
(мир и благословиите на Аллах на душата му)
Хазрат Анас (нека Аллах да бъде доволен от него) разказва, че Светият
Пророк (мир и благословиите на Аллах на душата му) казал:
"Никой от вас не е истински правоверен, освен ако той не харесва и за
другите онова, което харесва за себе си."
(Бухари)
Хазрат Абу Хурайрах (нека Аллах да бъде доволен от него) заявява, че
Светият Пророк (мир и благословиите на Аллах на душата му) казал:
"О, Абу Хурайра! Бъди праведен и ти ще бъдеш най—добрият от онези,
които се молят. Бъди доволен, така че ти можеш да бъдеш от онези,
които са благодарни. Избирай за другите онова, което ти харесваш за
себе си и тогава ти ще станеш истински правоверен. Отнасяй се към
своите съседи по най—добър начин и тогава ще бъдеш достоен да си
мюсюлманин. Не се смей прекалено много, защото прекалено много
смях води до умъртвяване на сърцето."
(Ибн-е-Мааджах)
Хазрат Абу Юсуф Абдуллах Бин Салам (нека Аллах да бъде доволен от
него) разказва:
"Чух от Светият Пророк (мир и благословиите на Аллах на душата му):
"О, хора! Казвайте ' Асламо Алайкум'! Хранете другите! Не забравяйте
за своите задължения към роднините ви! Молете се на Аллах, докато
другите спят! Правете всичко това и вие ще влезете в рая с мир."
(Тирмиди)
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ДОБРО ОТНАСЯНЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ
Хазрат Абу Хурайрах (нека Аллах да бъде доволен от него) разказва:
" Един човек се приближи до Светият Пророк (мир и благословиите на
Аллах на душата му) и попита: "О, Пратенико на Аллах! С кого от
всички хора трябва да бъда в най—добри отношения?" Той отвърна: " С
майка си." Човекът попита за втори път: " А след това — с кого?"
Светият Пророк отвърна: "Отново с майка си." Човекът попита за трети
път: "А с кого след това?" "Пак с майка си"— гласял отговорът. Човекът
попитал още веднъж: "А После с кого?" Светият Пророк (мир и
благословиите на Аллах на душата му) отговорил: "С баща си."

Според една друга версия, питащият попитал: "О, Пророко на Аллах!
Кой заслужава, да се отнасям най— добре към него?" Светият Пророк
(мир и благословиите на Аллах на душата му) отвърнал: "Твоята майка,
после твоята майка, после твоят баща, после следващият ти най—
близък роднина."
(Бухари)
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Същността на Исляма
Думите на Хазрат Мирза Гулам Ахмад
Обещания Месия и Махди
(Основател на Движението Ахмадия)
Бог е прекрасно съкровище. Обичайте Го. Той е Опора във всяка ваша
стъпка. Без Него вие сте нищо. Нищо са и вашите средства и методи.
Кашти-е-Нух, стр. 19-20
Хиляди молитви и апели за мир, милост и благословия за Светия
Пророк Мухаммад Мустафа, мир нему, чрез когото ние открихме
Живия Бог. Насим-и-Дават, стр. 1
От всички велики духовни сили на Свещения Коран, една е тази, на
която онзи, който се отдаде, е благословен със силата да твори чудеса и
да извършва необикновени неща. Дотолкова, че светът не би мислил за
вражда. Чашма-и-Марифат, стр. 4
Върши или да не върши
1.

Приемете Бог за господар на вашите тела и души, Който създаде
вашите тела, Той също така създаде и вашите души. Той е вашият
създател. Без него нищо не е създаден.

2.

Небето и земята, Слънцето и Луната и всички щедрости, които
виждаме на земята и на Небето, те не са дадени, заради делата на
някого. Те са само милостта на Повелителя. Никой не може да
претендира, че заради моите добрини Аллах направи Небето или
Земята, или пък създаде Слънцето.

3.

Ти не се прекланяй на Слънцето, ти не се прекланяй на Луната, ти
не се прекланяй на огъня, ти не се прекланяй на камъка, ти не се
прекланяй на планета Юпитер. Не приемай нечии човешки сили
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или пък някаква материя за свой Бог. Защото Повелителят създаде
всички тези неща за твоя полза.
4.

Освен Аллах не хвали нищо друго с истинска похвала, защото
всичките истински похвали са само за Него. Не приемай никого за
свой помощник, защото Аллах е по-близо до теб дори и от
главната ти артерия.

5.

Приеми Него като единствен, уникален, защото той няма друг
подобен на Него. За Него няма невъзможни неща. Ти Го приеми за
Милосърден и Щедър. В своите изпълнения никой не може да
бъде по-милосърден и щедър от Него.

6.

Ти казвай истината и бъди честен свидетел, дори те да са за твоя
роден брат, баща или майка, или пък някой твой любим. И не
отричай истината.

7.

Ти не убивай, защото който убие невинен е все едно, че е убил
цялото човечество.

8.

Ти не убивай децата си и дъщерите си. Ти не убивай себе си. Ти не
ставай помощник на някой убиец или пък помощник в някое
злодеяние. Ти не прелюбодействай.

9.

ти не върши такива дела, които нараняват на другите.

10.

Ти не играй комар, не пий и не взимай лихва. И това, което
сметнеш за добро за себе си, го прави и на другите.

11.

Ти не поглеждай чуждата жена или чуждия мъж, с каквато и да е
помисъл. Защото това може да стане пречка за твоята вяра.

12.

Вие не пращайте жените си на панаири или сбирки. И ги пазете от
онези неща, чрез които те изглеждат голи. Вие забраняйте на
жените си да се разхождат атрактивно облечени, с дрънкащи
бижута на пазара, по улиците и по съборите. И ги пазете от
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погледи на чуждите мъже. Образовайте жените си и ги утвърдите
във вярата си, в разума си и в страхуването на Бог и образовайте
момчетата си.
13.

Когато си съдя, бъди справедлив, не взимай рушвети. Когато си
свидетел, бъди честен и когато те извикат като свидетел не
отказвай.

14.

Не мами. Не мами при меренето. Не подменяй качествената стока
с некачествена. Не прави фалшиви документи. Не изменяй
дадената си дума. Не обвинявай никого без доказателства.

15.

Не клюкарствай, не се оплаквай, не създавай скандал. Това, което
не ти е присърце не го казвай.

16.

Над тебе имат права твоите родители, които те отглеждаха. Над
тебе имат права твоите братя, благодетели, приятели,съседи,
сънародници и целият свят. С всеки се отнасяй с уважение.

17.

Не мами своите роднини. Не мами сираците и онези, които не
могат да се грижат за имуществото си.

18.

Не абортирай. Не прави никакво прелюбодействие. Не обвинявай
жена, за да отнемаш нейното достойнството.

19.

Бъдете с Бог, а не със светския, защото този свят не е вечен –
вечен е отвъдният. Без доказателства не обвинявайте никого.
Защото на Съдня ден Аллах ще пита сърцето, очите и ушите ви.

20.

Не вземай на сила от никого нищо. Когато вземеш заем го изплати
точно на време. И ако този, който вземе заем е беден или му е
непосилно да го върне, му опрости заема. Ако не можеш да му го
опростиш го вземай на части и погледни каква възможност.

21.

Не нанасяй със своята безотговорност щета на нечие имущество.
Помагай на хората със своите добродетели за техните добри дела.
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22.

Със спътника си се отнасяй добре и храни своите гости. Търсещия
не го отпращай с празни ръце. И бъди милостив към всяка жадна,
гладна жива твар. (Хаят е ахмад , том 1, №3, стр. 25-27)

Хазрат Айеша (Аллах да е доволен от нея) разказва, че
Светият Пророк (мир и благословиите на Аллах на душата
му) Казал:
"Най—добрият из между вас е онзи, който е най—добър към
своето семейство. Аз съм най—добър от онези, които са
добри към своите семейства."
(Абу Дауд)
Хазрат Абу Хурайра (Аллах да е доволен от него) разказва, че
Светият Пророк (мир и благословиите на Аллах на душата
му) казал:
"Онзи, който не е благодарен към хората, не е благодарен към
Аллах."
(Тирмиди)
Хазрат Абу Хурайра (Аллах да е доволен от него) разказва, че
Светият Пророк (мир и благословиите на Аллах на душата
му) казал:
" Пазете се от огъня на ревността, защото тя изгаря добри
дела така както огънят изгаря дървото и сламата."
(Абу Дауд)
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ВАЖНОСТТА НА САЛАТ (МОЛИТВА)
В общността на всички религии Салат (МОЛИТВА) заема особено
място. Целта на създаването на човека, според Исляма, е че, той трябва
да се покланя на Аллах. Аллах казва в Свещеният Коран: „И не съм
създал бесовете и хората за друго освен да ми се покланят. (51:57)
През вековете човекът е разбрал, че Молитвата е врата към Бога, която
винаги е отворена. Принесената в смирение Молитва утешава и
ободрява човешката душа. Тя облекчава съкрушения разум и го възнася
от принизено състояние до непревзети висоти.
Салат или предписаната Молитва е спомената в Свещения Коран като
основна характеристика на истински вярващ.
Аллах казва в Свещеният Коран:
Това е една съвършена Книга; тя не подлежи на никакво съмнение; тя е
ръководство за праведните (2:3)
Които вярват в невидимото и спазват Молитвата, и жертват част
от онова, което Ние сме им осигурили за тях; (2:4)
Молитвата, или Салат, изпълнена с вяра е средство за очистване на
душата и сърцето. Само извършвайки Салат със смирение и искреност,
ние се избавяме от греховните заблуди, а с това се очистват и нашите
сърца. Свещеният Коран споменава за това отличително свойство на
Салата в следващите стихове:
Чети онова, което ти беше открито от Книгата и съблюдавай
Молитвата. Наистина, Молитвата предпазва човек от непристойност
и от явен грях, а поменаването на Аллах е наистина най-голямата
добродетел. И на Аллах М у е известно това, което вършите. (29:46)
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Молитвата в действителност е сигурна и изпитана рецепта, дадена от
Бог за чистота на сърцето и душата. Само благодарение на Салата ние
имаме възможност да правим жива връзка с Бога.
Аллах казва в Свещеният Коран:
Наистина, само онези, които следват Книгата на Аллах и съблюдават
Молитвата и жертват от онова, с което Ние сме ги дарили, тайно и
явно могат да се надяват на сделка, която няма да пропадне; (35:30)
За да може Той да им изплати цялата награда, която им се полага и
даже да я увеличи от Своите щедрости. Той е наистина Найвсеопрощаващ и Всеценящ. (35:31)
Съгласно Светия Пророк, мир и благословиите на Аллах на душата Му,
Салатът за вярващия е достигане на най-високо духовно състояние.
Това е висша форма да служиш на Бог. Светият Пророк, мир и
благословиите на Аллах на душата Му, както е казал:
„Молитвата свързва вярващия с неговия Бог.”
Трябва да осъзнаем, че искрената молитва никога не може да е
напразна. Искреността и смирението - това е същността на молитвата.
Аллах препоръчва на вярващите:
Наистина, успехът идва при вярващите (момин), които са смирени в
молитвите си. (23:2-3)
Светият Пророк, мир и благословиите на Аллах на душата Му, е казал:
„Когато слуга на Аллах смири себе си в името на Аллах, а по този начин
Аллах го възвеличава.”

10

Светлина Януари-Юни 2010

НЯКОЛКО ЗАПОВЕДИ ОТ КОРАНА, ОТНАСЯЩИ СЕ Д О
МОЛИТВАТА (САЛАТ)
Свещеният Коран посочва:
(1)
И когато вие завършите своята Молитва, спомнете си за Аллах
и когато стоите, и когато седите, и когато лежите на страните си, и
когато се намирате в безопасност, тогава спазвайте Молитвата така,
както е предписано. Наистина, Молитвата е предписана на вярващите,
за да се изпълнява в определени часове . (4:104)
(2) Лицемерите търсят някакъв начин да измамят Аллах, но Той ще ги
накаже за тяхната измама. И когато те се изправят за своята
Молитвата, те се изправят лениво и за да бъдат видени от другите
хора и те си спомнят малко за Аллах (4:143)
(3) Съблюдавайте Молитвата и Междинната молитва и да се
представите пред Аллах с покорство. Ако вие сте обладани от
страхово състояние, тогава кажете вашата Молитва на крак или
докато яздите, но когато се намирате в безопасност, спомнете си за
Аллах, за онова, което Той ви е учил и за онова, което вие не сте знаели
преди това (2:239-240)
(4) О, вие, вярващи! Не пристъпвайте към Молитвата, когато не сте в
пълно владение на вашите сетива, докато не знаете какво казвате, а
също така и когато сте нечисти, освен когато пътувате, докато не се
измиете. И докато сте болни или се намирате па път, докато сте
нечисти, или ако някой от вас излезе от нужник, или ако сте докоснали
жени и не можете да намерите никаква вода, тогава намерете чист
пясък и натрийте с него вашите лица и вашите ръце. Без съмнение,
Аллах е Всеспизходителен и Всеопрощаващ. (4:44)
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(5) И спазвайте Молитвата в двата края на деня и в часовете на
нощта, които са по-близо до деня. Наистина, добрите дела прогонват
злите. Това е напомняне за онези, които искат да запомнят. (11:115)
(6) Съблюдавай Молитвата, когато слънцето бледнее и залязва до
тъмнината на нощта и чети на глас Корана за молитва на разсъмване.
Наистина, четенето на Корана на разсъмване е особено приемливо за
Бог. (17:79)
(7) О, вие, вярващи! Когато прозвучи призивът за Молитвата в петък,
побързайте да поменете Аллах и оставете всякакви делови дейности.
Така е по-добре за вас, ако знаете. И когато Молитвата свърши,
тогава се пръснете по земята и търсете милостта на Аллах и
поменавайте често Аллах, за да можете да преуспеете. (62:10-11)
(8) И когато вие пътешествате по земята, за вас няма да бъде грях да
съкратите Молитвата. (4:102)
ВАЖНОСТТА НА СЪВМЕСТНАТА МОЛИТВА
Свещеният Коран и Светият Пророк, мир и благословиите на Аллах на
душата му, нееднократно обръщат внимание на вярващите на факта, че
те са длъжни да извършват своя Салат (задължителните молитви)
съвместно. Можем да сберем многочислени духовни и световни блага,
които се извличат от съвместната Молитва. По такъв начин се укрепва
духа на братството и се развива идеята за равенство на цялото
човечество, стоящо рамо до рамо. Светият Пророк, мир и благословиите
на Аллах на душата му, е казал: "Съвместният Салат двадесет и седем
пъти превъзхожда Салат, извършен самостоятелно".
Хазрат Абдулла бин Саад е казал: Аз попитах Посланика на Аллах:
"Къде е за предпочитане да извършва доброволната молитва - вкъщи
или в Джамията?" Той каза: "Ти виждаш колко близо до Джамията е
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моят дом, но своята молитва, отличаваща се от предписаните при
богослужение, аз предпочитам да извършвам у дома, а не в Джамията".
Доброволните молитви можем да се кланяме в домовете си, а
колективните трябва да се кланяме в Джамията.
Изброените по-долу молитви трябва да се извършват от вярващите
съвместно:
(1) Всички постановки (фарз) на петте задължителни молитви;
(2) Петъчната молитва;
(3) Двете молитви на великите празници (Идул-Фитър и Идул-Адха);
(4) Молитва Травих по време на Рамадан;
(5) Погребална молитва (Джнназах);
(6) Салатул Косуф Ва Хосуф (по време на лунни и слънчеви
затъмнения);
(7) Салатул Истиска (за дъжд).

Ние вярваме дълбоко в един жив Бог, Който се грижи за своите
слуги и отговаря на техните молитви и показва знамения за
своето съществуване на всеки който ги търси като отговаря на
техните молитви. За това ние трябва да вярваме в силата на
молитвата. Трябва да се молим на Бога при всяка трудност и
всеки проблем и винаги, когато сме нуждаещи от нещо, първата
мисъл, която въобще ни минава през ума да бъде мисълта за Бога.
Аллах казва в Корана:
„А пък когато моите слуги те попитат теб за Мен, ти
отговори: Аз съм наблизо. Аз отговарям на молитвата на всеки
молител, тогава когато той се моли на Мен. Така че, всички те
ще трябва да Ме слушат и да вярват в Мен, за да могат и те да
следват правя път."
(Гл. 2: стих 187)
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Споменавайки важността и благата на молитвите, Хазрат Масихе - Мауд (мир на душата му) (Основателят на движението
Ахмадия) казал:
„ Ако желаете да сте в мир и той да е в къщите ви, добре ще е да
се молите и да запълните всяко кътче от дома си с молитва. Домът
където се прави молитва, Аллах не го унищожава."
„Вие трябва да се молите постоянно, правете дуа и искайте
прошка. Когато се молите Аллах ще бъде ваш хранител и ако само
един човек от дома е такъв то чрез него другите ще бъдат
охранени."
(Малфузат)
Нека Аллах да ни даде сила да се кланяме пред Аллах и винаги да
търсим помощ от Него. Амин
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Да направим света убежище на мира (Рай)
Това е речта на Хазрат Халифатул Масих V при (тържественото
откриване на Джамия "Baitul Aafiyat"(Шефилд)
на 8 ноември 2008 г)
уважаеми гости! Нека благословията на Аллах да бъде с вас,
Преди всичко, искам да благодаря на всички наши уважаеми гости,
които са дошли тук по благоприятен повод откриването на тази джамия.
По този начин всички вие показвате вашето приятелство и кураж, и
доказвате загрижеността си към човечеството. Светът изисква наймного от всичко толерантност. Тъй като светът се сближава и се оформя
едно глобално село, има нужда омразата и злобата да се заменят с
любов, привързаност и търпение.
Човек трябва да чувствителен от чувствата на другите, трябва да има
уважение и почит към всяка друга вяра. Трябва да се обърне внимание
на зачитането на правата на другите.
Ако тези качества не се проявят, въпреки обединяването на света, той
ще се раздели още повече и сближаването му ще се окаже проклятие, а
не повод за гордост. Ето защо е много похвално, че уважихте нашите
чувства с присъствието си днес. Това са пътищата, които ще ни доведат
до любов, добрина и толерантност, и ще ни отведат по целия път нагоре
към най-висша степен на човечеството.
Моята молитва е, че днешното тържество да предложи средство за
укрепване на любовта, привързаността и толерантността и да се окаже
крайъгълен камък за развитието на тези качества. Позволете ми да
обясня как ние разбираме тази концепция и се придържаме към тези
принципи.
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Основателят на мюсюлманска общност “Ахмадия” – Хазрат Мирза
Гулам Ахмад – ни учи, че има две цели на неговото идване.
Едната му цел е да приближи човека до Бог, Създателят, а другата – да
привлече вниманието на човечеството към зачитане на правата на
Божието творение. Той е казал, че безкористното изпълнение на правата
на другите е много трудна задача. Но е заявил, че след
присъединяването към неговата общност, всеки ахмади е задължен да
изпълнява този дълг.
Нашето мото "Обич за всички, омраза никому" се основава на това
учение, а именно – ако има злоба и омраза, то правата не могат да бъдат
уважавани. Докато тази джамия, която се нарича Baitul Aafiyat, както
казах по-рано, което означава дом на мира, спокойствието и
безопасността, привлича вниманието ни към поклонението на Аллах, в
същото време продължава да ни внушава задължението да защитаваме и
гарантираме правата на Неговото Творение. В резултат на спазването на
тези права, любовта, привързаността и мира ще се разрастват.
„... Когато Всемогъщият Аллах е толкова милостив към Неговото
творение, тогава какво право имат хората да не проявяват
милосърдие към другите и да не се отнасят добре към тях?
Нашето задължение е да опитаме да приближим човека към Бог. Но
за тези, които не приемат това учение, не трябва да издигаме стени
от омраза между себе си и тях, защото това не е нашата цел.“
Ето защо се опитваме да живеем в рамките на тези параметри, чиито
външни граници се пазят от тези, които заграбват правата на другите и
проповядват омраза. Този ред се съблюдава от текущия Халиф. Всеки,
който се опита да прекрачи границите вреди себе си.
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Ние твърдим, че всичко което правим е в името на Всемогъщия Бог. А
Всемогъщият Бог е много снизходителен към Неговото Творение. Поголямата част от света не спазва правата на своя Създател, но въпреки
това Всемогъщият Бог не търси отмъщение. Това не означава, че Бог не
съществува, както проповядват някои. Нито води до въпроса: Щом
някой не съществува, как може да търси отмъщение? Аллах казва с
Светия Коран, че ако Той започне да наказва хората веднага, те се
отклоняват от правия път, а тогава не само хората, но всички живи
същества във вселената ще бъдат елиминирани. Следващият стих
хвърля повече светлина върху този въпрос. Коранът казва:
Ако Аллах наказваше хората за техния гнет, Той не би оставил на
земята дори една твар. Ала Той ги забавя за определен срок.... (Гл.16:
стих 62)
Ние вярваме в Бог, който не наказва в момента на прегрешението. Ако
Той наказваше незабавно, Той лесно би могъл да унищожи или да си
вземе ресурсите, от които зависим. Ако помислим, ще осъзнаем, че
нашият живот и прехрана зависят от широк набор неща, които варират
от малка бактерия до добитък, дори целия живот на земята. Ако те не
съществуваха, тогава не бихме могли да добием зеленчуци или реколта,
нито мляко за пиене. Според нашите вярвания, някои хора са наказани
на този свят, с други биват наказвани в отвъдния. Но Божието
Милосърдие обхваща всяко нещо. (Гл..7: стих 157)
Когато Всемогъщият Аллах е толкова милостив към Неговото творение,
какво право имат хората да не проявяват милосърдие към
себеподобните и да не се отнасят добре към тях? Наше задължение е да
опитаме да приближим човека към Бог. Но за тези, които не приемат
това учение, не трябва да издигаме стени от омраза между себе си и тях,
защото това не е нашата цел.
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В Свещения Коран Всемогъщият Бог ни е казал, че "В религията не
трябва да има натиск". (Гл. 2: стих 257) Когато всеки човек е свободен
да приеме каквато религия желае, тогава не може да има причина за
омраза.
Наш дълг е да посочваме красотата на Исляма и да разпространяваме
това послание надлъж и на шир, защото това е едно от задълженията на
човека – каквото смяташ добро за себе си, трябва да се опитваш да
приканваш другите да се присъединят към теб в това. Въпреки това, ако
някой не приеме твоята покана, отношенията ви трябва да си останат
същите като преди. Това е красивото послание, което се опитваме да
разпространим.
Основателят на мюсюлманската общност “Ахмадия”, който вярваме че
е Обещаният Месия (мир нему), и който вярваме е бил изпратен да
обедини всички религии под името на един Бог, казва:
"Нашата общност трябва да стане примерен. В общността, който покаже
лош пример или прояви слабост в делата и вярванията си, е зъл."
Ние винаги трябва да даваме такива примери, които са харесвани от
Всемогъщия Бог и изпратените от Него свети лица. По тази причина,
ако някой си помисли, че заради тази мюсюлманска джамия мирът в
района ще бъде нарушен, той или тя не трябва да се притеснява. От тази
джамия, по волята на Аллах, ще струи лъч светлина, от който, според
Божите заповеди, ще се разпространи мир и любов.
Всемогъщият Бог казва в Корана:
„Наистина, Аллах предписва справедливост, и вършенето на добри
дела за другите, и помагането като на роднини и забранява не
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пристойността и явните злини и престъпването на закона. Той ви
предупреждава, за да можете вие да внимавате .” (Гл.16: стих 91)
В този стих ни е заповядано да приемем три ценности и да се пазим от
три злини. Ако се замислим, ще открием, че това са качествата водещи
до любов и привързаност и предотвратяващи хаоса и безредието в
обществото. Всеки справедлив човек със сигурност ще се съгласи, че
всеобхватността на този стих е несравнима.
Първият въпрос, върху който всеки истински мюсюлманин се
задължава да действа, е справедливостта. Справедливостта не се
ограничава до семейството и приятелите на човек, нито до неговите
сънародници, нито пък до хората изповядващи същата вяра. Заповядва
ни се да бъдем справедливи дори към най-злия ни враг.
Ако погледнем към ранната история на Исляма, ще видим, че много
мюсюлмани са били избивани, а някои са били завързвани към две
камили, които са подгонвани в противоположни посоки, разкъсвайки
телата им. Тази жестока мярка е била прилагане както към мъже, така и
към жени. Дори на някои мюсюлмани не било позволявано да се молят
в Кааба, най-свещеният Дом на Аллах. Всъщност върху мюсюлманите
са били извършвани толкова злини и мъчения от невярващите на Мека,
че нямаме време да изброяваме всички тях.
Въпреки всичко, когато мюсюлманите придобиват власт, на тях им е
било заповядано да не действат по друг начин в отговор на
враждебността на хората, освен със справедливост, защото
справедливостта е предпочитаният начин на Всемогъщия Бог. Ако днес
някои мюсюлмани не се придържат към тези стандарти, това не е по
вина на учението на Исляма, а на безразсъдството на такива
мюсюлмани.
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Понеже са приели текущия Имам, членовете на мюсюлманската
общност “Ахмадия” се стремят да постигнат тези високи стандарти.
Нашата общност се стреми към справедливост, която премахва
неразбирателството и злобата, и привлича вниманието към важността на
спазването на правата на другите.
Друго качество (споменато в цитирания стих) е да се действа не само
справедливо, но и с добро към другите. Справедливостта изисква
наказанието винаги да бъде пропорционално на престъплението. Ако
престъпник е проявил враждебност към теб, не трябва да изискваш
прекомерно наказание. Когато някой ти е навредил, но смяташ че ако не
накажеш виновника, можеш да го поправиш, то тогава трябва да
простиш, защото ще е най-добре. Истинската цел е вкарването в правия
път, а не търсенето на отмъщение. Истинската цел е човек да разбере
грешката си и да не я повтаря в бъдеще.
Как Светият Пророк Мухаммад, Аллах да го благослови и с мир да го
дари, е правил добро на другите? Той не само е прощавал на най-злите,
но им е помагал в техния бизнес и търговия. Например, на някои е давал
хиляди овце, но не защото са станали мюсюлмани, а напротив – оказвал
им е помощ докато все още са били немюсюлмани.
Това е стандартът за добри дела, които могат да установят мир в
обществото и да сложат край на враждата. Това става ясно от
следващата заповед, която е “поддържай връзките с роднините”.
Когато някой направи някому добро, той не трябва да напомня за
извършената услуга. Още повече, ако се отнасяш с лошия като с
роднина, това е по-голяма добродетел, отколкото само да направиш
добро.
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Най-добрият пример как да се отнасяш към роднина е начинът, по който
майка се отнася с детето си. Добрата майка постоянно се грижи за
детето си, но никога не му напомня за това. Когато се грижи за децата
си, тя не го прави с цел да ги накара да се грижат за нея когато пораснат,
напомняйки им за своите грижи за тях през детството им. Фактически тя
се грижи за децата си от любов и състрадание.
Независимо към каква раса, религия или националност принадлежи
една майка, тя изпитва еднакво чувство на любов към децата си. Точно
такава трябва да е връзката и такова чувството на човек към другите.
Само тогава враждебността ще се превърне в приятелство. Само тогава
мирът и сигурността ще доминират в обществото. И само тогава светът
ще бъде спасен от катастрофална война.
Всемогъщият Бог разширява кръга на Неговото Милосърдие за хора,
които изпитват тази любов към ближните си и ги спасява от природни и
сезонни бедствия.
С упоменаването на тези три добри дела, Всемогъщият Бог е посочил
три злини. Трите добри дела могат да се развиват само когато човек се
въздържа от трите злини. Първата от трите упоменати злини е fasad.
Това е арабска дума. Тя означава зло, което е известно само на онзи,
който го извършва.
Ако се замислим, има много злини, които човек извършва и за които
знае само той, като в същото време продължава да изглежда чист в
очите на другите. На нас ни е наредено, че за да запазим висок стандарт
на мира, трябва да пази от такива злини, за които знаем само ние
самите.
Второто зло, за което сме предупредени, е munkar – зло, което на
външен вид не вреди, но смущава хората. Третото зло е baghy – зло,
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което е очевидно отвън и отвътре, което наранява и опечалява хората.
Докато тези три злини не бъдат премахнати, човек не може да извърши
добрите дела, които са необходими за установяването на мир и любов в
обществото.
Това е накратко учението, което трябва да се очаква от истинския
мюсюлманин. Тази наша джамия е построена за преклонение пред един
Бог и за разпространението на тези принципи сред мюсюлманите
ахмади, за да могат хората около нас да опознаят истинското учение на
Исляма. И когато ахмадите издигнат лозунга “Обич за всички, омраза
никому”, той се издига в този дух. Уверявам ви, че моите думи се
повтарят от всеки истински ахмади. Наше задължение е да се опитаме
да направим света Убежище на мира. Наша отговорност е да накараме
света да признае своя Създател. Целта на нашето създаване е преклонението
пред Бог. Светът не трябва да се страхува от хора с такава цел.
В края на цитирания стих се казва “за да можете вие да внимавате”.
Тези думи означават, че човек трябва винаги да помни, че има
задължение към Всемогъщия Бог, а също и към неговите създания.
Трябва да придобиете споменатите от мен добри дела и да се откажете
от посочените злини, и да се стремите да изпълните тези права. Само
тогава ще бъдете смятани за правилно напътствани. Само тогава ще се
считате за истински служители на Бог и ще бъдете сред тези, които
разбират целта на своето създаване.
Днес, ако човек иска успешно да установява мир, той не трябва да търси
грешките в другите, а да се опитва да контролира Сатаната в себе си. С
премахването на злото в себе си, човек трябва да бъде прекрасен пример
за справедливост, за правене на добро и уважение на роднините. Той
трябва да зачита правата на другите, само тогава може да се създаде
доверие между останалите.
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В резултат ще бъде установен истински мир. Никога не може да има
гаранция за траен мир, ако всеки човек се мисли за прав, винаги търси
вината в другите и наранява техните чувства. Не може да има мир, ако
последователите на една вяра се присмиват на друга религия, нейният
основател и неговите учения. Мирът не може да се гарантира, ако
хората привидно показват добро отношение, но таят омраза в сърцата
си.
Днес, когато говорим за глобалното село и искаме да спасим света от
унищожение, трябва да се стараем повече от всякога. Сегашната
обстановка в света показва, че въпреки факта, че ние разбираме, че ако
има друга световна война, целият свят ще бъде засегнат от нейните
отлагания, ние все пак бавно се движим към нея – това послание
предадох на нашите Парламентаристи, споменато от един от нашите
уважаеми членове на Парламента. Моята молитва е: Нека Всемогъщият
Бог позволи на човека да изпълни своите задължения към Него и
Неговото Творение, за да може светът да се спаси от това ужасно
унищожение, което се задава към нас.
Накрая искам да кажа още веднъж, че съм много благодарен на всички
вас, които отделихте време, за да ме изслушате.
Нека Аллах ви възнагради за това!
Много ви благодаря!
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Премахване на някои
честосрещани заблуди за Исляма
(Реч на Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Халифатул Масих V, Глава на
Световната мюсюлманска общност Ахмадия, нека Аллах да го помага,
изнесена в Германия на 15-и август 2009 г.)
Многоуважавани и почитаеми гости,
Assalamu Alaikum Warahmatullah
Нека Аллах ви донесе мир и благословия!
Днес още веднъж се обръщам към моите приятели от Германия, които
не са членове на общността, но присъстват на тази среща благодарение
на познанството си с членове на мюсюлманска общност Ахмадия.
(Хазрат Халифатул Масих V отправя запитване: „Може ли да разбера
броя на хората от Германия днес с нас?”, Президентът на мюсюлманска
общност Ахмадия в Германия отговаря: „Близо 80% от присъстващите
са германци.”). Още повече, аз вярвам, че поради по - добър характер,
който Бог е поставил в сърцата ви, вие имате желание да опитате и
разберете вярванията и ученията на Исляма, така както ги вижда
общност Ахмадия.
Без съмнение религията е въпрос на личен избор и това трябва да бъде
неин основен принцип, тъй като никой не може да бъде накаран на сила
да се присъедини към която и да било религия. Нито пък може да се
използва сила за да накараш човек да вярва в съществуването на Бог.
Това е и което Светият Коран проповядва:
"В религията не трябва да има никаква принуда. Без съмнение сега вече
е станало ясно различието между доброто и злото; така че онзи,
който се е отказал да следва пътя на тези, които грешат, и повярва в
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Аллах, без съмнение, държи в своята длан здрава ръкохватка, която ще
остане несломима навеки. И Аллах е Все - Слушащ и Все - Виждащ.”
(Глава 2: Стих 257).
Най - вече съм ви благодарен, че зачитайки интересите на човечеството
и най-вече общочовешките ценности, вие се присъединихте към нас
днес, независимо от ширещата се в света пропагандата срещу
мюсюлманите.
Някои ги наричат екстремисти, други – терористи; според трети те
нарушават правата на другите. Понякога се твърди, че ученията на
Исляма лишават жените от полагащите им се права. Друго
честосрещано твърдение е, че мюсюлманите са нелоялни към
собствената си страна и извършват конспирация срещу собственото си
правителство.
От всичко казано дотук, се насажда представата, че ако мюсюлманите
придобият власт, светът ще се превърне в символ на злото и
жестокостта. Въпреки че сте чули за тези плашещи предсказания, които
не са нищо друго освен опит да се оклевети Исляма, фактът, че сте
дошли днес доказва, че вие търсите истината.
Аз не мога да разясня в детайли ученията на Исляма за такова кратко
време, но ще спомена някои моменти, които поне ще ви накарат да
разберете, че истинските учения на Исляма са различни от общото
разбиране за тях. Също така, ще обрисувам какво трябва да бъде
поведението на един истински мюсюлманин в светлината на
представата на мюсюлманска общност Ахмадия.
Както вече споменах, най-голямото обвинение срещу Исляма е, че
проповядва екстремизъм и насила приобщава хората към себе си.
Когато някой е заставен да стане мюсюлманин със сила, то помнете, че
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тази сила може да контролира тялото, но не и сърцето. Ако се върнем
назад във времето след като Светият пророк Мухаммад (Аллах да го
благослови и с мир да го дари) претендирал, че е пророк, тогава
неверниците от Мека се отнасяли към него и неговите последователи по
същия начин, по който се отнасяли към всички предишни пророци и
последователите им.
Последователите му в Мека били немощни и бедни хора, въпреки че
имало и такива със знатен произход, които принадлежали към
високоуважавани фамилии в града. Те обаче не били считани за
предводители на родовете си. След приемането на Ислям те трябвало да
се справят с враждебното отношение от страна на водачите на рода си.
След като приел Исляма, Абу Бакр (Аллах да бъде доволен от него),
аристократ от рода Курайш, многоуважавана фамилия от Мека, е бил
така преследван, че не е имал друг избор освен да напусне Мека. Един
от предводителите на Курайш видял, че се готви да напусне, и се опитал
да го спре като му казал, че притежавате отлични качества и че човек
като вас трябва да остане при нас. Дори му предложил закрилата си. И
така Абу Бакр останал в Мека. Въпреки това, той бързо станал мишена
на преследвания, защото живеел според ученията на Ислям.
Мнозина роби също приели Исляма и също били подлагани на мъчения.
Но те не се отказали от почитта към Единствения Бог, нито пък избрали
път различен от този да останат слуги на Светия Пророк (Аллах да го
благослови и с мир да го дари). Карали ги да лежат на парещ пясък и
нагорещени въглени, а мъжете и жените били зверски избивани. Две
години и половина Светият Пророк (Аллах да го благослови и с мир да
го дари) и последователите му били обсадени в една долина, дотолкова
че трябвало да понасят глад в продължение на много дни.
Дори и по-късно, когато се преселили в Медина, един град на много
мили от Мека, не били оставени на спокойствие от неверниците. Те
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искали да ги избият в сражения като започнат война срещу тях. И тогава
Аллах позволил на мюсюлманите да се защитят, защото жестокостта
надхвърляла всички граници. Разрешението било дадено заради това, че
ако те не отговорили решително, това би означавало, че не само Исляма
би бил унищожен, но и нито една религия нямало да бъде в безопасност.
Жестоките хора били свободни да нападат всички места за поклонение,
независимо дали са на християни, евреи или на други религии. Заради
това, на мюсюлманите било казано не само да защитят собствената си
вяра, а да защитят всички други религии като отвърнат на удара. За
всичко това се говори в Глава 22, Стих 40 – 41: „ 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 от помощта на други, тогава наистина щяха да 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 –”
Какво е било състоянието на мюсюлманите когато са били помолени да
отвърнат на удара? Историята свидетелства, което е прието и от
немюсюлманите, че в сравнение с огромната армия на врага, те
наброявали едва около 300 Мюсюлмани. Били невъобразимо зле
екипирани. Имали само малко на брой коне и камили и няколко дървени
меча, докато враговете са били напълно въоръжени. Въпреки слабата си
екипировка, подкрепата на Аллах била с тях и те сразили неверниците.
Насочих вниманието ви върху тази история, за да докажа, че ако хората
бяха заставени на сила да приемат Исляма, то нямаше да се наложи
мюсюлманите да изтърпят цялата тази жестокост в Мека, нито да се
изправят срещу напълно екипирана армия от неверници след
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пристигането си в Медина. Силата на вярата им даде куража да
изтърпят тази жестокост и да се защитят. Затова и който е приел
Исляма, го е направил със сърцето си, а не насила.
Въпреки че според нас институцията на Халифат вече не е
съществувала под формата, под която би трябвало, ислямските
правителства продължили да зачитат правата на немюсюлманите. За
разлика от тях, когато в следствие на лошите си постъпки и слабости
мюсюлманите изгубват своята власт в Испания, какви ли не нечовешки
жестокости извършили християнските владетелите? Убивали,
плячкосвали и насила принуждавали мюсюлманите да сменят религията
си. И това не е скрита истина, а добре документиран факт в историята.
Въпреки това, ние не казваме, че християнството учи на жестокост. В
този случай, това бе грешката на един владетел християнин, който
извърши убийство в името на Бог. Християнското учение е това на Исус
Христос, мир нему, според което ако те ударят по дясната буза, трябва
да обърнеш и другата (Матей, 5:39).
Нека сега да проследим на какво учи Коранът във връзка с това как да
се разпространява Исляма, дали със сила или с доброта. Отговорът е в
Глава 2, Стих 257:
"В религията не трябва да има никаква принуда. Без съмнение сега вече
е станало ясно различието между доброто и злото; така че онзи,
който се е отказал да следва пътя на тези, които грешат, и повярва в
Аллах, без съмнение, държи в своята длан здрава ръкохватка, която ще
остане несломима навеки. И Аллах е Все - Слушащ и Все - Виждащ."
Стихът, който цитирах, съвсем ясно казва, че в религията не трябва да
има принуда. Според него единствената ни задача в изпълнение на
предсказанията на последните пророци е да възгласяваме, че пророкът
от нашите дни е дошъл при нас със завършено и усъвършенствано
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учение. Състоянието на онези, които отказват да следят на Сатаната и
действащи според ученията на Бог, ще бъде сякаш, са се хванали за
стабилен клон, която не може да бъде пречупен, и така се спасяват от
удавяне в морето от тъмнина. Във връзка с това, Глава 25, Стих 58 от
Корана казва:
"Кажи: 'Аз не искам от вас никаква награда за това, освен само, че
онзи, който избере това, да може да намери пътя към Бога'."
И така, всеки човек е свободен сам да избере пътя към своя Създател. В
Глава 18. Стих 30 се казва:
"И кажи: 'Това е истината от твоя Повелител и за това, нека онзи,
който иска да вярва да вярва, а онзи, който не иска – да не вярва'.
Наистина, Ние сме приготвили за онези, които вършат зло един огън,
чийто пламтящ купол ще ги покрие изцяло. И ако те извикат за помощ,
тях ще ги облеят с вода, която е като разтопено олово и която ще
обгори лицата им. Колко ужасна е напитката там и колко лош е
Огънят като място за отдих!"
Така в прокламиране на истината, изборът е оставен на личната
преценка на всеки човек и Бог е онзи, който ще накаже безверието, а не
хората. Светият Пророк (Аллах да го благослови) на Исляма бе
изключително тревожен в сърцето си, че светът трябва да припознае
своя Създател, и бе отдаден на тази кауза. По повод на неговата
тревога, в Глава 28, Стих 57 Всемогъщият Бог казва:
"Наистина, ти няма да можеш да напътстваш всички, които обичаш,
но Аллах напътства онзи, когото на Него Му е угодно, а Той познава
най – добре онези, които приемат напътствията."
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Без съмнение, отговорността да разпространяват посланието на Исляма
бе дадена на мюсюлманите, но Аллах е онзи, който ще ги насочва. В
такъв случай, как може да се твърди за вяра, чиито учения са такива,
каквито ви ги обясних, че използва сила за да накара хората да се
подчинят?
Сега ще дам изключителния пример на Светия Пророк (Аллах да го
благослови и с мир да го дари) и неговите наследници. След
преселението в Медина и въпреки основаването на ислямско
управление там, с евреите и хората от другите религии били сключвани
договори, даващи им правото да изживеят живота си според своите
собствените закони и традиции.
Не се казвало, че онзи, който стане мюсюлманин, няма да бъде увреден.
Историята е свидетел на думите на Светия Пророк (Аллах да го
благослови и с мир да го дари), че няма да има каквито и да било
условия за даването на тази амнистия. Светият Пророк (Аллах да го
благослови и с мир да го дари) дал свобода на всеки. Не само, че
мюсюлманите няма да бъдат наранени, но и всеки ще бъде уважаван и
защитен. Той дори простил на най-големия си враг, сина на един
изключителен опонент, Икрамах, въпреки че той не бил приел Исляма.
Всичко това се случило след като той завладял Мека. По-късно,
виждайки доброто отношение на Светия Пророк (Аллах да го
благослови и с мир да го дари), дори Икрамах станал мюсюлманин и без
колебание похарчил богатството си в името на Исляма.
И след като приел Исляма, защитавайки Исляма, Икрамах се впуснал
безстрашно към редиците на врага и бил измъчван. Нима е възможно
тези, които се извисят дотам, да бъдат тласнати насила да променят
вярата си или сърцата им са онези, които ги тласкат?
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Що се отнася до твърдението, че Исляма нарушава правата на другите това е едно напълно безпочвено обвинение. Преди малко ви обясних
правото на свобода на поклонение. Разрешението за борба бе дадено,
защото в противен случай неверниците биха нарушили свободата на
вярата.
Никой не е защитавал така човешките права както Исляма. В
Прощалната си Проповед Светият Пророк (Аллах да го благослови и с
мир да го дари) казва, че един арабин не е по-висш от един неарабин,
нито пък един неарабин от един арабин; нито белият човек е по-висш от
черния, или черния от белия; всички хора за равни. В Глава 49, Стих 14
Коранът казва:
…” О, хора! 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
Всеведом.” (Глава 49, Стих 14)
Ако Ислямът отдава предпочитанията си към нещо, то това е
праведността. А какво е праведността? Това е поддържане на
богобоязливостта и зачитане на правото на поклонение, произтичащо от
Всемогъщия Бог и зачитане на правата, които дължим на Неговото
сътворение. От съществено значение е зачитането и на двете права. Ако
едното от тях не бъде зачетено, то в очите на Бог всички останали
действия са безсмислени. Колкото и човек да почита Бог, ако той не
зачита полагащите се на другите права, то той не е праведен.
Затова, където мюсюлманската общност Ахмадия строи джамии за
почитане на Бог, също отваря училища и болници в служба на
човечеството. Стремим се да осигурим вода и електричество на по-
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бедните държави, независимо от тяхната раса, цвят, вероизповедание и
религия.
Осигуряваме стипендии на талантливи студенти да учат в университети.
Ето това е истинска служба на човечеството.
Ако погледнем към арабите от преди 1500 години, ще осъзнаем, че
всъщност Ислямът е премахнал робството, защото преди неговата
поява, робството е тържествувало навсякъде. В Глава 90, Стих 14-17
Коранът ни учи:
"То е освобождаването на един роб. Или да нахраниш в ден на
гладуване. Някой сирак или близък роднина, или бедняк, лежащ в праха."
Ето защо, на мюсюлманите бе възложено да освободят робите; да
помогнат на безпомощните; да нахранят гладните и да се грижат за
сираците. Затова и на различните места, където се споменава
преодоляване на слабости и грешки, ние сме неизменно призвани да
освободим робите. И отново в Прощалната си проповед Светият Пророк
(Аллах да го благослови и с мир да го дари) съветва последователите си
да се грижат за робите, да ги хранят с храната, която ядат господарите
им, и да ги обличат с дрехите, каквито самите те носят.
И ако сложим това в контекста на арабите от онова време – робите били
третирани по-зле и от животни. Така че, това учение на Светия Пророк
към неговите последователи е било една голяма революция и едно
велико учение. Последяващото отношение към африканците, които
били насилствено откарани в Европа и Америка като роби, е добре
известно. Така, как може опонентите да твърдят, че Ислямът нарушава
човешките права? Крепостите по бреговете на Западна Африка
свидетелстват за тази черна страница на робство, на страшни дни когато
хората са били третирани като животни.
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Трябва ли да обвиняваме за това Християнството? Не! Това са действия
на материални хора от онова време.
Днес, съгласно ученията на Исляма, мюсюлманска общност Ахмадия
дава приоритет на службата на човечеството в бедстващите райони.
Управляваме сиропиталища и храним бедните. И за разлика от
правителствата по света, ние не заграбваме голяма част от бюджета за
собствени служители, а даваме всеки цент за да помогнем.
Доброволците ни понякога сами поемат разноските си. Humanity First
(Човечеството на първо място) е наша партньорска организация, която
предлага услугите си в тази насока, като дори и ахмадийците от
Германия служат в Африка. Това е начинът да разпознаеш и да зачиташ
човешките ценности, както и да цениш всеки като човешко същество.
Що се отнася до правата на жените, трябва да си припомним времето на
идването на Светия Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари).
По онова време жените нямали права. В интерес на истината, те били
считани за по-нисши и от роби. След смъртта на съпруга й, жената била
разделяна като част от наследството на своите деца. В някои племена
раждането на момиче би натъжило бащата и понякога то било
погребано живо. В едно такова време Ислямът възвръща статута и
достойнството на жените. Светият Пророк (Аллах да го благослови и с
мир да го дари) казва, че човекът, в чиито дом се родят три дъщери,
които той да изучи и възпита отлично, ще иде в рая.
Ислямът дава правото на наследство на жените. Твърди се и, че майката
може да бъде средството, което да отведе децата й в рая. Имаме от една
страна Рая на Отвъдното, а от другата страна е Раят на Земята, който се
достига чрез светско и духовно усъвършенстване. Светият Коран ни
наставлява да учим и възпитаваме нашите деца да бъдат добри.
Напътствани сме да уважаваме чувствата на жените.
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Освен това, в контекста на свободата на жената, често срещано е
вярването, че със слагането на фередже, свободата на жената се
ограничава. Смисълът на фереджето е да се запази уважението и
достойнството на жената. Да се защити нейната святост. Ако
мюсюлманка слага фередже заради собствената си вяра и това е важно
за нея, тогава да я задължиш да го свали е намеса в религиозната й
свобода. Всеки път когато правителствата на Запада правят изявления
срещу фереджето или предприемат действия в тази посока, се
предизвиква реакция от страна на мюсюлманските жени.
В едно културно общество, истинска религиозна свобода означава да
няма намеса, ограничения или законова принуда пред фундаменталните
религиозни учения. От такава свобода и толерантност се нуждаем днес
за да има мир в днешното общество.
Що се отнася до проблема с нелоялността към родината – един
истински мюсюлманин дори не би си и помислил да бъде такъв.
Любовта и лоялността към родината са неделима част от
мюсюлманската вяра. Ето защо, това обвинение срещу Исляма е без
основание.
Иска ми се още малко да дискутирам върху една точка. Споменах и
обсъдих свободата на робите. Въпреки че в наши дни робите не са
оковавани както в миналото, дори и днес съществува определена форма
на робство. Това е робството на обикновения човек в държавата пък
било то и тук в Западния свят и, разбира се, това на бедните народи.
Това е робуването на днешната финансова система, където поради
някаква причина човек заема пари и след това прекарва остатъка от
живота си в изплащане на лихвите по заема. Често се случва в резултат
на това дори и децата на длъжника да задлъжнеят.
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Това робство обаче се предлага като захаросано драже и хората с радост
го приемат. Бидейки удобно, човек заема от останалите, но продължава
да затъва в дългове, защото лихвената система не му позволява да поеме
глътка свобода. Поради тази причина, Ислямът забранява лихвата като
прави аналог със Сатаната, който поразява човек с безумието му.
Истината е, че човек, който заема без да прави разлика между добро и
зло продължава да затъва надолу в плаващите пясъци. Финансовите
центрове го заробват все повече и повече и дори понякога той губи
цялото си имущество. В настоящата критична ситуация с кредитите
видяхме много такива примери.
В общ план, богатите народи дават заеми на бедните като помощ за
тяхното развитие. Те също са роби, защото не са в състояние да
изплатят дълговете си и затова са принудени да разсрочват плащането
им. Дори и да им е дадена отсрочка, нещата са навързани. Стандартите
за справедливост не са такива каквито трябва да бъдат.
До известна степен, бедните народи сами вредят на себе си като вземат
заеми, а не използват отпуснатите им пари справедливо. В резултат на
това се заробва цялата нация. Страните, които им дават заеми целят
финансови, политически и обществени облаги, вместо да се
съсредоточат върху прогреса и развитието. Ето така се поробват
държави.
В заключение, бих искал да кажа, че ученията на Исляма нямат нищо
общо с причината за настъпилите брожения в света, въпреки че някои
така наречени мюсюлмани с прикрити интереси имат известен принос
за това. Техните действия далеч не са свързани с Исляма. Затова, ако
богатите нации и суперсили искат наистина да постигнат мир основан
на справедливост, то вместо да създават блокове и алианси, трябва да се
обединят като един, да напътстват бедните държави и да им помогнат да
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се изправят на краката си. Това е единственият начин да се постигне
мир на света – с добра воля.
Накрая, искам да се възползвам от възможността да благодаря на всички
гости, които взеха участие и ме слушаха. Благодаря ви.

Възцаряване на религиозен мир
(Реч на Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Халифатул Масих V, Глава на
Световната мюсюлманска общност Ахмадия (нека Аллах да му помага),
изнесена в Германия на 19-и декември 2009 г.пред ВИП гости в
Ратскеллер ам Ромър по случай 50-та годишнина на Джамия
Нур,Франкфурт)
Многоуважавани и почитаеми гости,

Assalamu Alaikum Warahmatullah
Нека Аллах ви донесе мир и благословия!
Бих желал първо да благодаря на всички гости, които дойдоха тук днес
във Франкфурт на 50-та годишнина на нашата джамия Нур. Фактът, че
сте тук показва, че вие сте либерални хора, въпреки течащата в момента
анти-ислямска кампания в обществото, която не е насочена само срещу
мюсюлманите, но и срещу самия Ислям. И след като изслушах речите
на всички многоуважавани оратори, съм дори още по-убеден в
правотата си, в това да мисля, че всички вие, които стоите срещу мен,
сте хора толерантни. При все че тази кампания, подета от противниците
на Исляма, я представя като екстремистка религия, което обаче далеч не
отговаря на истинските й учения.
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Непознаващите Исляма хора, слушайки тези твърдения или новините за
терористи, мюсюлмански атентатори-самоубийци или фанатизирани и
хардлайнери, започват да вярват, че Исляма наистина е религия, която
проповядва тероризъм и че мюсюлманите носят омраза в сърцата си и
считат всеки немюсюлманин за безполезен. Дори са убедени, че
ученията на Исляма са единствената заплаха за световния мир. Затова
сега съм щастлив, че присъстващите тук не споделят това мнение, но
мнозина по света мислят по този начин. За съжаление, тази изцяло
погрешна представа днес пуска своите все по-дълбоки корени. И сега аз
ще изясня някои от тези недоразумения в светлината на истинското
учение на Ислям.
Както вече споменах, фактът, че сте тук, въпреки всички тези
твърдения, доказва, че искате да чуете и другата страна и следвайки
повелите на справедливостта и честната игра сте дошли да чуете какво
Мюсюлманска Джамаат Ахмадия казва за учението на Исляма.
Никога не ме е било срам да призная, че определени екстремистски
„мюсюлмански” групи създадоха голям хаос в света. Този немир, обаче,
съществува в по-голяма степен в страните на неговите причинители,
отколкото в Европа или друго място по света. Това илюстрира нагледно,
че тази война не е срещу определена религия, а е дело на една малка
група с користни цели, която създаде хаос и извърши атаките в името
на религията. Ако анализирате ситуацията, ще видите, че тези хора,
водейки се единствено от собствените си интереси, избиха повече
мюсюлмани отколкото хора от други религии. Убитите немюсюлмани
са онези, които изпратиха армии за да помогнат на страните на тези
мюсюлмани, може би под претекст да възцарят мир.
Не желая да коментирам дали военната подкрепа е правилна или не или
дали сметките на западните сили за бъдещето на терористите са верни.
Нито пък искам да коментирам стратегическата позиция на Пакистан,
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Афганистан и Ирак и дали терористите се опитват да доминират в тези
райони и какво трябва да е решението от започната война с тероризма.
Това са теми, на които предпочитам да не коментирам сега.
Като глава на Мюсюлманска Джамаат Ахмадия, обаче, искам да
изоблича заблудата за Исляма в светлината на неговите истински
учения и да обрисувам пред вас истинската и красивата картина на
Исляма, така както ние я виждаме.
Сега ще ви дам няколко примера за ислямски учения, базирани на
Свещения Коран, които имат отношение към възцаряването на световен
мир.
Ако се вгледаме в изначалните причини за религиозна омраза между
последователите на различни религии, ще видим, че водещото е, че хора
отричат основателите на другите религии и ги наричат лъжливи,
осмиват ги и в последствие осмиват и обичаите и ритуалите, свързани с
основателя на съответната религия.
Нека да видим какво проповядва Исляма за пророците или основателите
на различните религии. Глава 3, стих 85 от Свещения Коран гласи:
"Кажете: „Ние вярваме в Аллах и в онова, което ни е било открито на
нас, и в онова, което е било открито и на Абрахам, и на Исмаил, и на
Исак, и на Жаков, и на племената, и в онова, което е било дадено на
Мойсей, и на Исус, и на други Пророци от техния Повелител. Ние не
правим никакви различия между тях и ние се покоряваме на Него".

Ето това е красивото учение на Исляма.
Ако мюсюлманин твърди, че почита Аллах, то той трябва да вярва във
всички пророци, били те и на друго място, защото Всемогъщият Аллах
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казва, че е изпратил пророци на всички нации като средство за
реформиране на хората, някои от които Той споменава поименно в
Корана. По този начин Исляма поставя основите на мира, хармонията и
разбирателството като прави всички пророци достойни за уважение.
Ако се вгледаме в раната история на Ислям, ще видим, че когато поради
изключителна жестокост срещу мюсюлманите в Мека, те са били
принудени да напуснат Мека и да отидат в Медина, дори и тогава
неверниците от Мека не ги оставят на мира и продължават да ги
преследват. Дори се опитват да ги сразят като ги нападат. Именно
тогава Аллах дава на Светия Пророк, Аллах да му даде мир и
блаженство, и неговите последователи разрешение да се борят за да се
защитят.
Това се споменава в глава 22, стихове 40 и 41 от Светия Коран;
преводът е:
"Позволение да се сражават се дава на онези, срещу които 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 помощта на други, тогава наистина щяха
да бъдат разрушени манастири, църкви, синагоги и джамии в които
често се споменава името на Аллах. И Аллах наистина помага на онзи,
който Му помага. Аллах е наистина Силен и Могъщ."
Виждате сега, че не се е имало предвид само правата на Исляма.
Мюсюлманите са инструктирани не само да защитят правата си, а
всъщност да премахнат злите намерения на онези, които сключват
съюзи с Бог, на базата на това, че ако не го направят, потисниците ще
станат така безочливи щото ще опитат да унищожат всички религии.
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Мюсюлманите бяха инструктирани да запазят и защитят светостта на
всички места за поклонение на всички религии и бяха научени, че ако в
изпълнение на тази повеля се налага да помогнат на други религии, то
те трябва да го направят. Ако действате с добри намерения, Бог ще ви
помогне.
От самото начало Всемогъщият Бог е казал, че ако трябва да се поведе
война за да се спре жестокостта на грешниците, то поведете я, Бог ще ви
помогне.
И историята свидетелства за това. Тридесет и тринадесетте спътници на
Светия Пророк, Аллах да му донесе мир и блаженство, при все зле
екипирани, влезли в сражение с добре екипирани сили, на брой три пъти
повече от тях, и ги сразили. Това доказва, че Бог е на страната на
истината. Ако някой мюсюлманин днес върши обратното на тези
учения, то той действа срещу заповедите на Аллах.
И изхождайки от това, решете сами със сърцата си дали някой може да
изтъкне дори един справедлив аргумент срещу Исляма.
Редно ли е действията на шепа мюсюлмани, водени единствено от
личен интерес, да бъдат използвани като източник на мъчения за
останалия мюсюлмански свят? Най-сигурно е – сърцето на всеки
истински човек, който желае да има мир на света, никога не би
пожелало зло на друг човек.
Както вече споменах и както вие всички знаете, днес ние честваме 50-та
годишнина на нашата джамия Нур. Едно послание е проповядвано в
тази сграда през последните 50 години, а именно, че джамиите са
центрове за раздаване на любов, мир, привързаност и за поклонение
пред Единствения Бог.
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Днес джамиите на общност Джамаат Ахмадия наброяват почти 35 или
40 в Германия. В тях вие няма да чуете възгласите и призивите за
омраза на сеещите хаос. Ако се надига глас, то той е за да се призове
към поклонение пред Единствения Бог и да се зачетат правата на
Неговите Творения. И това не е само в Германия.
Джамаат Ахмадия има хиляди джамии из целия свят. За нито една от
тях не може да се докаже, че сее омраза или че причинява дори и наймалко зло или че нещастие се е случвало там.
Въпреки това, с огромно прискърбие ви казвам, че в някои западни
държави бе отприщена вълна от определени класи, където без никакво
изключение всеки мюсюлманин е считан за терорист и където се
твърди, че Ислямът учи на тероризъм. От време на време те надигат
глас срещу Исляма.
Най-пресният пример е проведеният наскоро референдум в
Швейцария, който бе и цитиран от двама уважавани оратори, с който
се слага забрана върху минаретата на джамиите. Според вестниците,
болшинството от гласувалите за забраната са били немскоговорящи
швейцарци.
Не разбирам как една формена и козметична промяна на джамиите би
променила същността на онези, които идват да се молят в тях. Ако
предположим, че джамиите са размножаване на учението на омразата,
това означава ли, че ако спрем да строим минарета, тази омраза ще
спре? Цялата тази омраза и неприязън няма да секнат по този начин,
това само ще създаде напрежение между миролюбивото болшинство
мюсюлмани. С този акт си играят с чувстват им.
От една страна те твърдят, имам предвид западните правителства, че са
либерални, а в същото време ограничават религиозната свобода. По
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този начин те се опитват да противопоставят екстремизъм на
екстремизъм. Когато се вземе едно такова безразсъдно решение, тогава
и реакцията ще бъде безразсъдна.
Мюсюлманска Джамаат Ахмадия, под ръководството на Халифата,
никога не е реагирал по този погрешен начин. Ние дори отговорим на
зло с молитви. В някои мюсюлмански държави има въведени
ограничения срещу минаретата и сводовете на джамиите ни, при което
ние останахме безмълвни. Мюсюлманите неахмади, обаче, може и да
реагират на това по екстремистки начин, което се е случвало и преди.
Затова и умолявам всички ви – образованата класа на Германия,
продължавайте да бъдете така толерантни, както бяхте и преди.
Положително трябва да вземете доброто от вашите съседи и да
избегнете лошото.
Минаретата на джамиите са символ на
разпръскването на светлина и мястото откъдето гласът възвестява, че
Бог е Велик, че няма друг, достоен за преклонение освен Него, че
Мухаммад, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е Неговият
Пратеник и Слуга; елате в джамията на поклонение, защото
възцаряването на мир ще постигнете само изграждайки връзка с вашия
Създател, с Аллах; и тръгнете към успеха, защото успех ще постигнете
само чрез поклонение пред Него и чрез поддържане на мир в света.
Това е предназначението на минарето и ако от някое минаре се надигне
друг глас, различен от този, то това е против ученията на Ислям.
Задължение на правителството е да наказва тези престъпници, а не да
съди миролюбивите хора за престъпленията на един заблуден индивид.
По този начин не може да се постигне световен мир. По този начин се
издигат единствено стени на омраза, които в глава 5, стих 9, Светият
Коран ни учи да разрушаваме тези стени на омраза:
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О, вие, които вярвате! Бъдете твърди, когато служите на Аллах и да
свидетелствате без пристрастие! И не повелявайте на хорската
вражда да ви подбужда да постъпвате иначе, освен по справедливост.
Бъдете винаги справедливи, това е най-близкото нещо до
праведността. И се боите от Аллах. Без съмнение, на Аллах Му е
известно онова, което правите.
Точно тук се крие красивото учение на Ислям, а именно, че независимо
от това, че взаимоотношенията между хората и държавите може
понякога да са горчиви, това не означава, че трябва да пренебрегваме
справедливостта. Направим ли го – ще се отдалечим неимоверно от
праведността, а бидейки отдалечени от праведността, ще разрушим
връзката с Бог. Тези хора не действат в името на Бог, защото Той е
казал, че ако искаме да сме близо до Него, трябва да зачитаме правата
на другите като следваме пътя на справедливостта. Дори враговете ви
не трябва да страдат излишно от вас.
На друго място в Свещения Коран се казва, че компенсацията за една
щета трябва да бъде пропорционална на самата щета, но когато човек
реши да прости и този акт доведе до промяна, това е по-добро, защото
наградата за тази прошка идва направо от Самия Бог. Това е
проповядваният от Исляма метод за реформация на обществото и начин
за възцаряване на мир.
Според нашите вярвания, за да вдъхне нов живот на това учение, Аллах
изпраща Обещания Месия на нашия век - основателя на Мюсюлманска
Джамаат Ахмадия, да прокламира любов, привързаност и мир и да
сложи край на религиозния екстремизъм и религиозните войни. На нас
той възлага да се погрижим за религиозните сантименти на околните.
Това изцяло отговаря на ученията на Исляма, според които човек не
бива да говори против никого, дори и срещу идолите на неверниците,
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за да не кажат те нещо против неговия Бог, което ще разруши мира на
обществото.
Както вече отбелязах, да говориш лоши неща за основателя на религия
и срещу спазването на религиозен обичай поражда омраза и разрушава
мира. Днес светът е затънал в този проблем.
Икономическите и социалните трудности причиниха смут, а тази
ситуация от своя страна създава хаос. Неразумно е да се добавят към
тях и религиозни проблеми, въпреки че е всеизвестен факт, че
съществуват хора с неотменни интереси, които се стремят да създават
безредия.
Ето защо, тук и днес и заради обществения мир аз настоявам да
зачитаме религиозните сантименти на другия. Днес, във века на
търговски и медийни контакти, на бързи средства за придвижване, ние
наричаме света „глобално село”. Затова и във всяка една държава всяка
религия трябва да има пълна свобода дотогава докато не нарушава мира
в тази държава.
Последователите на всяка религия трябва да бъдат оставени да почитат
своите религиозни обичаи или в противен случай, ако правителството се
намесва в религията в този цивилизован свят, това би означавало
отхвърляне на тяхното твърдение, че е либерален и потъпкване правата
на другите.
Завършвам речта си с това, че всеки човек трябва да опита да спазва
правата на своя Създател и Създание, да не се опитва да узурпира
правата на човешкия род, за да се възцари мир в света.
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Накрая искам пак да изкажа благодарностите си на всички вас, които
участвахте в това тържество, с което показахте колко толерантни хора
сте.
Благодаря.

Начин за успех
Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад Халифатул Месих II
(Аллах да е доволен от него)
Коранът описва нещата по много обикновен и лесен начин. Първо
учете, изпълнявайте и след това учете другите. Аллах е казал, че: „И
нека сред вас да има една общност от хора, които да ви призовават да
вършите добро и които да проповядват справедливост и да се
противопоставят на злото. И именно те са онези, които ще преуспеят.”
Сега ми кажете кой не иска да успее? Аллах казва, че ако
разпространявате и проповядвате Неговата религия ще ви възнагради с
успех. Хората в жаждата си за пари пропиляват живота си и в края на
краищата това богатство не ги помага. Човек жертва живота си за
приятелите и близките си, но често те не я оценяват. Аллах казва, че в
света има много трудности. Баща, брат, син и съпруг – всеки един от тях
има различни проблеми. По този начин чрез тези проблеми и вие
страдате. Но Аллах казва, че който принадлежи на Аллах, Аллах
принадлежи на Него. И всяко едно премеждие, което го сполита, Аллах
го премахва. Но някои съдби не могат да бъдат променени, затова ако
нещо бъде отнето се заменя с по-добро. Тези, на които им е отнето,
стават по-близки до Аллах и получават много светски и духовни облаги.
Защото когато един човек стане приятел на царя, никой не може да му
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навреди. По същия начин ако някой стане близък на Аллах, получава
същата защита… Има една случка за един набожен човек. И имало един
цар, който казал, че когато ще се върне от пътешествието ще го убие.
По пътя като се връщал, последователите на набожния човек му казали,
че царя наближава. Тогава той отговорил: ,,Хануз Делхи дур аст’’(Още
Делхи е много далече). Царят вече бил влезнал в града и
последователите на набожния човек отново му казали, че царят е много
близо, но те получили същия отговор. Преди да влезне в своя дворец
върху царя се срутила една стена и той починал на място. И така Аллах
спасил набожния човек. Който принадлежи на Аллах, Аллах не
позволява да му се навреди.
Още една случка има за един търговец, който оставил при един касиер
пари и след известно време дошъл да си вземе парите, но касиера му
казал, че няма никакви пари при него. Търговецът отишъл при царя и
разказал случилото се. Царя си помислил, че ако извика касиера той ще
каже, че не е взимал пари. Защото нямало никакви доказателства, че
тези пари са оставени при него. И затова няма да могат да бъдат
възвърнати. Царя казал на търговеца утре като излезе на разходка да го
чака на едно място. Там ще се срещнат и ще говорят. На следващия ден
станало точно така – царя дошъл с всичките си придворни, сред които
бил и касиера. Пред всички тях царя разговарял с търговеца. Когато
царя си отишъл касиера извикал търговеца и казал: ,,Приятелю, ти беше
казал за някаква сума кажи за какво по-точно става въпрос, защото аз не
си спомням.’’ Търговецът повторил същите думи като предния път.
Тогава касиера извадил парите и му ги дал и го попитал: ,,Защо не си
казал по-рано, аз щях да ти ги дам?’’. Разговорът бил същия, само че с
разликата, че касиерът разбрал, че търговеца е приятел с царя. Когато
човек има връзка с царя никой не може да му навреди. А когато някой
има връзка с Аллах, кой може да му навреди? Затова се стремете и
полагайте усилия Аллах да бъде вашият покровител. Аллах казва този,
който учи религия и помага на другите също да учат, Аллах принадлежи
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на него. Нека Аллах да даде възможността на всички. Амин. Запомнете,
че за да се спасите от всичките мъки и страдания и да постигнете
успехите си само това е начинът.
( Вестник Алфазал 23-и Юли 1915 )
Да приемеш Аллах за един
Това е най – важната вяра в Исляма,че Аллах съществува и че е един. За
да разпространи Светият Пророк, мир и благословиите на Аллах на
душата му, е претърпял много трудности. Тъй като икономиката на
Мека се дължала на основата на идоли и с това се препитавали, да
оставят идолите им е било много трудно. Когато х.з. Мухаммад, мир и
благословиите на Аллах на душата му, им е казал да оставят идолите
било трудно. Той се опитал да ги настрои срещу идолите, но хората
свикали събрание и избрали един човек, който да отиде при х.з.
Мухаммад, мир и благословиите на Аллах на душата му, и да му каже
да прекрати действията си. Този човек отишъл при него и му казал, че
ако желае богатство, те ще му дадат и ако правителството желае те ще
се съгласят, че той да бъде техен владетел. Ако е болен, те ще намерят
лек, за да го излекуват, но той да спре да говори против техните идоли
(богове). Хазрат Мухаммад, мир и благословиите на Аллах на душата
му, отговорил, че ако поставят слънцето в дясната му длан, а луната в
лявата, даже и тогава няма да спре да твърди, че Аллах е един и няма
друг подобен на него. Това е толкова важен принцип, без който не може
да има спасение. Затова Аллах казва, че: ,,Всички други грехове ще
простя, но не и ширк (сравнение на Аллах с друг, равен на него). В
днешно време ширк е много разпространен. Мюсюлманите макар че не
вярват в идолите, но прекланят се пред гробове и жените казват, че
каквато е вярата на съпругът им и роднините им такава трябва да е и
тяхната. Има още много пороци в жените подобни на ширк…. Найважният принцип за жената е да смятат Аллах за един. Нито в
качествата нито в делата не трябва да сравняват никой с Него.
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Вяра в ангелите
Вторият принцип е да вярваме в ангелите. Те са създания на Аллах,
които помагат на хората да имат добри мисли и действия. Да вярваме в
тях, означава че, когато си помислим да направим нещо добро, тогава
веднага трябва да намерим начин да го осъществим.
Да смятаме Корана за книга на Аллах
и да вярваме във всичките Пророци
Третият принцип е, че Корана е книга на Аллах и освен него са
спуснати още няколко Книги. Четвъртият е, че да вярваме, че всички
Пророци са пратеници на Аллах.
Възкресението след смъртта
Пети е, че след смъртта ще бъдем съживени и изправени пред съд за
равносметка на делата ни. Без вярване в тези принципи, нито мъж или
жена не може да стане мюсюлманин и за това вяра в тях много е важна.
Това бяха принципите. Сега ще говорим за действията, които Ислямът
ги счита за задължителни.
Да правим Намаз
Да правим молитвите е едно от задълженията ни, но това задължение
най-много се пренебрегва. При изпълнението му жените много често се
оправдават и се вижда най-голяма слабост. Например че е с дете или че
ходи на работа. Казват, че дрехите им са били мръсни, но молитвите са
задължителни и не са опростени в нито един случай. Ако дрехите или
нещо друго бъде оправдание, тогава те лъжат самите себе си. Ако
дрехите не са чисти и няма възможност да се сменят тогава нека прави
своята молитва с мръсни дрехи. Едно, че не правят молитва, а ако
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правят, ще е по някакъв странен начин, т.е. изправят се и веднага в руку,
оглеждат се наляво надясно по време на молитвата и разговарят и още
други неща. Такива жени трябва да запомнят, че не са се изправили, за
да се смеят, а за да правят молитва. А молитвата е, че да покажеш
цялата си скромност и страхопочитание и си се изправил пред Аллах за
нуждите и проблемите ти. Нима ако искаш нещо от някого трябва да
стоиш и да се смееш? Не, даже трябва да си много внимателен и да се
отнасяш с уважение към Него. Каква е причината да си застанал пред
Аллах и да искаш нещо, а всъщност да нямаш никакво уважение и
дисциплина. С такава молитва жените искат да покажат едва ли не че
Аллах има нужда от тях. Те смятат молитвата за някакво задължение.
Аллах не се нуждае от техните молитви. Тя е полезна за тях, затова
трябва да се отнасяме към нея с много голяма всеотдайност.
Да даваме Закаат
Закат взима се от богатите и дава се на бедните. Това е нужно за бедни
вдовици, сираци или за други нуждаещи се. Чрез молитвата
изпълняваме правата на Аллах, а чрез закаат имаме задължение към
човечеството.
Постене, говеене
Още една заповед е говеенето. В нашата страна не са постоянни в
молитвите, но пък постят през месец Рамазан. Това също е една от
важните заповеди. В постенето има голяма файда.
Хадж
Хадж е една заповед – ако имате средства за пътешествие и няма
опасност по време на пътуването да се подсигури убежище и прехрана
на семейството през отсъстващия период, тогава трябва да ходи на
Хаджилък, най малко веднъж в живота.
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Това са заповеди, които са задължителни и равни за мъжете и жените.
Освен това има още много други неща, чрез които може да служим на
религията.
Споменах, че по време на Хазрат Мухаммад, мир и благословии на
Аллах на душата му, и след това много жени са дали големи жертви,
направени за прославянето на Исляма. И както и тогава са имали трудни
моменти, така и сега времената са трудни. Затова както преди, така и
сега са необходими смели жени, които да жертват времето и живота си в
името на доброто и в името на вярата си.
( Вестник Алфазал 27-и Октомври 1917 )

Хазрат Абу Хурайра (Аллах да е доволен от него) разказва, че
Светият Пророк (мир и благословиите на Аллах на душата му)
казал:
" Онзи, който вярва в Аллах и в Деня на Страшния Съд не бива да
създава неудобства на своя съсед. Онзи, който вярва в Аллах и в
Деня на Страшния Съд ще трябва да се отнася с уважение към
своите гости. Онзи, който вярва в Аллах и в Деня на Страшния Съд
ще Трябва да Казва само онова, което е добро или иначе — по добре
е да запази мълчание."
(Бухари)
Хазрат Муаз бин Анас (Аллах да е доволен от него) разказва, че
Светият Пророк (мир и благословиите на Аллах на душата му)
казал:
"Върхът на съвършенството е да подсилиш връзките на
взаимоотношението си с някой, който ги разкъсва и да бъдеш щедър
към онзи, който се отнася скъпернически към теб и да прощаваш на
онзи, който те обижда."
(Маснад Ахмад)
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Ахмадийците са истински мюсюлмани
А. Абдул Азиз,
Asian Tribune, 4-и май 2008 г.
Въз основа на Свещения Коран и традициите на Светия Пророк (Мир и
благословиите на Аллах на душата му), е че нито правителството или
човек има право да определи дали един човек е мюсюлманин или не.
Само Аллах може да го съди според Свещения Коран. Светът е
обединен около принципа, че преди да се определи дали даден индивид
или група от индивиди принадлежат на даден вид, се вземат предвид
всички дефиниции за цялото и за изключенията, което става мерилото.
Докато съществува такава дефиниция е лесно да се определи дали
определен индивид принадлежи към този вид или не. В контекста на
това, е необходимо да имаме предвид следното:
1.

2.

3.

Има ли в Свещения Коран дефиниция за това какво е
мюсюлманин, или дава ли ни такава дефиниция Светия Пророк
Мухаммад (Мир и благословиите на Аллах на душата му), която
да е била прилагана без изключения по неговото време? И ако
такава дефиниция съществува, каква е тя?
Може ли всеки да предлага своя дефиниция, която да пренебрегва
тази откритата в Свещения Коран или от Светия Пророк
Мухаммад (Мир и благословиите на Аллах на душата му), тази, за
която има доказателство, че се е прилагала по времето на Светия
Пророк (Мир и благословиите на Аллах на душата му)?
Дали по времето на Хазрат Абу Бакр Сидик (Аллах да е доволен от
него), когато е избухнало въстание срещу Исляма, той и
Последователи на Светия Пророк (Мир и благословиите на Аллах
на душата му) са изпитали нужда да изменят дефиницията,
господстваща от времето на Светия Пророк (Мир и благословиите
на Аллах на душата му)?
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4.

5.

Има ли пример във времето на Светия Пророк или Справедливия
Халифат (Халифат Рашида), когато някой е бил обявяван за
немюсюлманин, въпреки предаността му към kalima La Ilaha
Illallahu Muhammadur Rasoolullah и към други Четири Стълба на
Исляма – ежедневни молитви, Закат, Постене и Поклонение в
Мека? Дали такъв човек е бил считан за немюсюлманин?
Ако се е считало за праведно някой да бъде обявен извън
границите на Исляма, независимо от вярата му в Стълбовете на
Исляма само защото интерпретацията на този някой на няколко
стиха от Свещения Коран е била неприемлива за някои
мюсюлмански духовни лица от някоя група; или някой да бъде
обявен извън границите на Исляма заради това, че е приел вяра,
обратна на Исляма, както някои групи, то тогава се налага да се
направят тези обяснения и да се идентифицират тези вярвания, за
да се включат в положителната дефиниция за мюсюлманин, а
именно твърдението, че ако група вярва в Стълбовете на Исляма,
но и в тези отделни вярвания, то тя ще бъде обявена извън
границите на Ислям.

Единствената допустима и практична дефиниция за мюсюлманин е тази,
която се базира на Свещения Коран, за която се знае, че е изказана от
Светия Пророк и към, която са се придържали по времето на Светия
Пророк (Мир и благословиите на Аллах на душата му)
и на
Справедливия Халифат. Всеки друг опит да се определи съдържанието
на думата мюсюлманин, който заобикаля тази парадигма може да
попадне в клопка или трап. И конкретно, всички дефиниции,
формулирани
след
споменатия
по-горе
период
(когато
продължителното разцепление на Исляма в последствие довежда до
появата на седемдесет и три групи) заслужават да бъдат отхвърлени,
защото взаимно си противоречат и не могат да се обединят. Приемането
на една такава дефиниция на мюсюлманин е непрактична, защото този
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„мюсюлманин” веднага ще бъде обявен за немюсюлманин съгласно
другите дефиниции. Няма измъкване от този омагьосан кръг.
Трябва да приемем една Обща дефиниция, която много точно е дадена
от Хатамул Амбия Хазрат Мухаммад (Мир и благословиите на Аллах на
душата му) и която представлява великолепен чартър на една ислямска
държава. Във връзка с това, по-долу цитирам две изказвания на Светия
Пророк:
1.

Хазрат Абу Хурайра разказва за това какво е казал Светия Пророк
(Мир и благословиите на Аллах на душата му):
„Попитайте ме”, но последователите му се стеснявали да питат.
Тогава влезнал мъж, седнал пред Светия Пророк (Мир и
благословиите на Аллах на душата му) и го попитал: „Какво е
Ислям?”. Светия Пророк отговорил: „Не слагайте съдружник с
Аллах, молете се, плащайте Закат и постете през Рамазана”.
Мъжът отвърнал” „Истина казваш”. (мюслим – Китаб ул Иман).

2.

Светия Пророк (Мир и благословиите на Аллах на душата му) е
казал: Онзи който се моли със същите молитви както нас, който
следва същата посока (в молитвите си) както нас и който яде
заклано от нас животно, то той е мюсюлманин, за когото Аллах и
Неговите Вестители носят завет; затова и не трябва да измамите на
Аллах в областта на този Завет”. (Бухари – Китабус Салат, Бааб –
Фазл Истигбал Ил Кибла)

Нашият Духовен Водач Светия Пророк (Мир и благословиите на Аллах
на душата му) ни е направил огромна услуга като е изрекъл тази
дефиниция по един така разбираем и недвусмислен начин и по този
начин е поставил основите на международното единство на ислямския
свят. На всяко мюсюлманско управление е възложено да вплете тези
основи в своята конституция. Неуспехът на това начинание би направил
така, щото разделението между последователите на Исляма да
продължи завинаги, а техните страдания и мъки да нямат край.
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Ние, мюсюлманите ахмадийци, следваме всички учения на Исляма, така
както са в Свещения Коран, Суната (практиката) и Ахадис (ученията) на
Светия Пророк Мухаммад (Мир и благословиите на Аллах на душата
му).
Вярваме в шестте основни Вярвания в Исляма, описани в Свещения
Коран и обобщени в ученията на Светия Пророк Мухаммад (Мир и
благословиите на Аллах на душата му):
Ние, мюсюлманите ахмадийци, вярваме в абсолютното Единство на
Аллах, вярваме в Ангелите, вярваме във всички Свещени книги,
открити пред Пророците на Аллах. Измежду тях, обаче, само Свещения
Коран е непроменен от хората. Вярваме в Пророците, които Аллах е
изпратил за да напътстват човешкия род. Мухаммад (Мир и
благословиите на Аллах на душата му) е Водач и Печат на Пророците.
Той ни донесе последния закон и бе съвършен човек. Вярваме, че Денят
на страшния съд ще настъпи. Вярваме в Повелята на Аллах. Аллах е
всемогъщ и ние твърдо вярваме във всички Негови отсъждания.
Ние практикуваме петте стълба на Исляма. (1) Засвидетелстване, че
няма друг достоен за почитане освен Аллах, Мухаммад е негов Слуга и
Неговият Вестител (Декларация на вярата), (2) Съблюдаване на
молитвата, (3) Плащане на Закат, (4) Постене на Рамадан и (5)
Поклонение на каба, дома на Аллах.
След като обясних вярванията и практиките ни, нека да видим какво ни
отличава от останалите мюсюлмани. Светия Пророк Мухаммад (Мир и
благословиите на Аллах на душата му) е предсказал появата на велик
реформатор (наречен Месия и Имам Махди) днес, който да възроди
Исляма. Вярваме, че Хазрат Мирза Гулам Ахмад от Кадиян (мир нему) е
този Обещан Месия и Махди. Обещаният Месия се появи както бе
предречено от Пророка Мухаммад (Мир и благословиите на Аллах на
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душата му), който повели всеки мюсюлманин да го приеме и да опита
от неговата благословия. Хазрат Мирза Гулам Ахмад (1835 – 1908)
следва и учи на същата религия, която е изповядвал и Светия Пророк
Мухаммад (Мир и благословиите на Аллах на душата му).
Ако това е така, тогава каква е основната разлика, която отличава
неговите последователи от другите мюсюлмани? Дали разликата се крие
само в приемането на Обещания Месия или надхвърля тези граници?
Ето и отговорите: Мюсюлманите ахмадийци са тези, които приеха
Обещания Месия, така както Светия Пророк (Мир и благословиите на
Аллах на душата му) повелил.
През 80-те години на 19 век Хазрат Мирза Гулам Ахмад се
провъзгласява за Обещания Месия и Махди по Божията воля. За всеки
мюсюлманин е от изключителна важност да разбере неговата мисия,
така както бе предречена от Светия Пророк (Мир и благословиите на
Аллах на душата му) на Ислям.
Хазрат Мирза Гулам Ахмад принася себе си в услуга не само на Исляма,
но и на човечеството като цяло, чрез своето убедително опровержение
на погрешни доктрини. В резултат на това неговите последователи
били, и все още са, подложени на жестоки гонения от невежите муллах
(ходжи) и техните последователи.
На 23-и март 1889 г. Хазрат Мирза Гулам Ахмад, Обещаният Месия и
Махди, основава Мюсюлманската Джамаат Ахмадия по Божествено
просветление. Неговата мисия е да възвърне първоначалната чистота и
красота на Исляма. В началото той бил сам, лишен от земните блага.
Едва неколцина се отзовали на повика му. Враговете му, които били
силни и могъщи, издигнали безпрецедентна стена от враждебност.
В този момент на изпитание, Всемогъщият Аллах стоял до него с
Божествено уверение: Ще направя така, че твоето послание да достигне

Светлина Януари-Юни 2010

55

всеки ъгъл на тази земя. Днес съществува организирана и динамична
общност наброяваща десетки милиони мюсюлмани ахмадийци, които
живеят в над 195 страни по целия свят. Нашият предводител сега е пети
приемник (халифат) Хазрат Мирза Масрур Ахмад.
Определено е щастие, че посредством Обещания Месия, мир нему,
великата духовна революция на нашите дни, както бе предсказано от
Светия Пророк (Мир и благословиите на Аллах на душата му) на
Исляма, набира сила из целия свят. Тя е Свещена мисия, обречена на
успех, и нито една сила на света не може да спре нейния марш напред,
Инша Аллах (с волята на Аллах).
ОБИЧ ЗА ВСИЧКИ - ОМРАЗА ЗА НИКОГО
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„Бих желал да изясня едно на всички мюсюлмани, християни, индуси и
арийци - аз нямам врагове. Обичам всички хора, така както
милостивата майка обича децата си. И повече дори. Враг съм
единствено на грешните вярвания, вярвания, погубващи правдата. Да
обичам всички човешки същества е мой дълг, а да проповядвам против
на лъжата, нелоялност към Бог, тиранията, лошото държание,
неправдата, неморалността е призванието ми.
Причината за тази безмерна състрадателност се крие в това, че аз
открих златна мина, имах достъп до несметни скъпоценни камъни. В
мината, аз открих блестящо безценен съкровище. Толкова безценно, че
ако го разделя между всички мои приятели, всеки един от тях ще бъде
по-богат измежду най-богатите със злато и сребро. Какво е това
съкровище? Това е истинският Бог. Да Го достигнете означава да Го
познавате, да Го чувствате, истински да вярвате в Него, да се свържете с
Него в истинска любов. И в замяна да получите истинската му
благословия. Би било жестоко от моя страна, ако съм открил това
съкровище, да не го споделя с приятелите си. Нима бих могъл да ги
оставя да гладуват, когато аз имам в излишък. Не, това никога няма да
бъде докато мога да дам помощта си. Сърцето ми изгаря пред нуждите
и глада им. Душата ми страда за тъмното и тежко съществувание. Искам
да видя домовете им, изпълнени с божествените богатства. Искам да ги
видя изпълнени с вяра и истина. До краен предел.”
Арбайн № 1, стр. 2-3
Хазрат Мирза Гулам Ахмад Обещания Месия и Махди
(Мир на душата му)
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