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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. 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?  

2. 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)? 

3. 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)? 



4. 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? 

5. 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 
„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: 
„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 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 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. 

 

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 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 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 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). 

 


