
Всички мюсюлмани вярват, че Свещеният Коран е единствен и завършен, 
без никакво съмнение. Заветите на Светия Пророк на Исляма (Аллах да го 
благослови и с мир да го дари) са категорични и те заедно със Свещения 
Коран трябва да бъдат продължени, Словото  му да бъде прието, Словото 
му да бъде повярвано и да бъде следвано до края на дните. Обаче нашият 
Пророк , въпреки знанието, че книгата е завършена и че той е последният 
пророк до края на дните, сам е предсказал, че ще дойде време, когато Имам 
Махди ще се появи и ще бъде въздигнат от Аллах. Нека сега да зададем един 
много откровен въпрос –

Каква е нуждата от Имам Махди и защо Имам Махди трябва да бъде приет 
от нас, когато Свещеният Коран е завършен; заветите са там и съдържанието 
на тези книги е окончателно?

Обаче според Светия Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари), 
мюсюлманите имат нужда от Имам Махди и чакат Имам Махди. Защо се 
нуждаем от Имам Махди, защо Го чакаме и какъв ще бъде статутът Му? 
Сигурен съм, че никога не сте се замисляли за това. Ако се замислите над 
това сега ще бъдете изненадани, че вярата на мюсюлманите и вярата на 
ахмадийците са еднакви. Не може да бъде открита ни най-малка разлика 
между нашите две религии.

Всички мюсюлмани вярват, че Имам Махди ще бъде посочен от Аллах и няма 
да бъде избран от мюсюлманите. Не трябва да има нито един мюсюлманин, 
който да вярва, че Имам Махди няма да бъде посочен от Аллах, а че ще бъде 
избран от масите. Ако някой мюсюлманин твърди това, цялата Улема на 
света ще заяви, че тази личност е кафир (неверник), защото проповядва 
твърдение, което е в разрез с цялата Ума (Ислямска общност). Така че Имам 
Махди е личност, която се очаква да дойде, ако вече не е дошла, която ще 
бъде въздигната и посочена директно от Аллах. Обаче това е една част 
от вярата. Друга част от вярата е, че който откаже да го приеме ще бъде 
обявен за кафир. Цялата Ума вярва в тези две неща, освен Чакаралвис и 
Ахле Коран. Останалите от Умата вярват, че Имам Махди ще бъде посочен 
от самия Аллах и няма да има избори. Те, също така, вярват, че Имам Махди, 
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след като бъде посочен веднъж, ще бъде Имам на цялата Ума и за цялата 
вселена. Който го отрича и който му се противопоставя ще излиза извън 
границите на Исляма.

Сега, като имате предвид тези две вярвания, посочете ми един пример за 
личност, притежаваща тези два признака и тези две качества, която да не 
е пророк. Няма нито един човек на земята или в историята, притежаващ 
тези две качества, който да не е бил пророк. В действителност не може да 
бъде даден пример от цялата история на всички религии за човек, който е 
посочен директно от Аллах и да се вярва в него не е задължително. Прочетете 
Свещения Коран на Иман, където е посочено на кого трябва да вярвате.

Това са Вашите основни вярвания. Извън шестте принципа, посочени по-
горе, само един се отнася до човек и това е този за пророците. Така че сред 
хората, освен пророците, както Свещеният Коран проповядва, да не се 
вярва на никой човек, а само на пророците. Така според Свещения Коран, 
на нас ни е отредено да вярваме само в пророците, иначе ще станем кафири 
(неверници). Следователно сред хората, освен на пророците, ние не сме 
длъжни да вярваме на никого. Дайте пример за стих от Свещения Коран, 
където се посочва, че освен на пророците, сме длъжни да вярваме и на 
някой, който не е пророк. И все пак това възприето схващане мюсюлманите 
приписват на Имам Махди. Който, бивайки посочен директно от Аллах, е 
пророк. Ето защо мюсюлманите твърдят, че не вярват, че ще дойде подчинен 
пророк докато те вярват в Имам Махди и че самият Аллах ще го посочи и ще 
го въздигне. Така те противоречат на собственото си твърдение. Истината 
е, че мюсюлманите вярват на подчинен пророк докато вярват в Имам 
Махди. Така че всичко в въпрос на личностни убеждения. Що се отнася до 
вярванията, всеки истински и честен човек ще трябва да се съгласи и да 
признае, че представата за Имам Махди съвпада с Ахмадийското понятие 
за подчинен пророк. Дали го наричате подчинен пророк или не, дали го 
наричате човек или не, не е важно. Важно е определението. Ако наречете 
един човек куче, той все още си остава човек. Ако някой признава двете 
качества на Имам Махди, той ще остане пророк без значение как го наричате. 
Дори и да не вярвате в него, той все пак си остава пророк.

Също така мюсюлманите вярват, че Исус Христос ще се завърне отново. В 
качеството си на какъв ще се завърне? Дали ще остави пророчеството на 
небето, ако слезе на земята? Очевидно не, защото всички мюсюлмански 
учени вярват и твърдят, че всеки, който вярва или твърди, че когато Исус 
Христос пак слезе на земята той ще остави пророчеството на небето и ще 
слезе като обикновен човек, е лъжец и излиза извън границите на Исляма. 
Това е често срещано вярване сред мюсюлманските учени, били те ахмадийци 



или не. Причината за това вярване е, че нашият Свети Пророк (Аллах да го 
благослови и с мир да го дари) сам е предсказал, че когато Исус Христос 
слезе на земята, Той ще дойде като пророк. В книгата на Хадит – Муслим, 
Светият пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари) сам нарича 
четири	пъти	Исус	Христос	пророк	на	Аллах	 (Nabi-Ullah)	при	второто	му	
идване. Така е според Хадит Муслим, мюсюлманите вярват още, че Месията 
ще дойде и че той ще дойде като ПРОРОК.

Сега, противно на общо приетото схващане, мюсюлманите прогонват 
ахмадийците извън границите на Исляма, защото вярват, че Обещаният 
Месия ще бъде пророк. Докато Обещаният Месия, който мюсюлманите 
чакат за себе си, ще бъде пророк. Ако Обещаният Месия е истински, той 
трябва да бъде пророк, защото Светият Пророк (Аллах да го благослови и 
с мир да го дари) сам е казал, че Месията, който ще дойде, ще бъде пророк. 
Така че да предположим, че Обещаният Месия каже „Аз не съм пророк”, 
Светият Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари) би трябвало 
да обяви Обещания Месия за лъжец, защото ще каже „Не си ли чел Хадит 
- Муслим?, аз самият съм посочил, че Месията ще появи в тази Ума като 
пророк.” Така че ако някой твърди, че е Месия, а не е пророк, то той е лъжец 
и не може да бъде доказано противното. Обаче според мюсюлманите, ако 
някой твърди, че е Месия и казва, че е пророк, то той също е лъжец. Така 
че какъв вид Месия може да дойде тук,  в тази Ума. От една страна той е 
лъжец, защото твърди, че е Месия, а също и пророк – мюсюлманите казват, 
че с пророчеството е свършено във всяка форма. Но когато той казва, че 
е Месия, а не пророк, тогава мюсюлманите отново ще кажат, че е лъжец, 
защото Светият Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е 
обявил, че Месията, който ще дойде ще бъде и пророк. 

Единственото решение, предложено от мюсюлманските учени, е, че той 
ще бъде Умати Наби (подчинен пророк). Да бъдеш Умати Наби не е срещу  
думата на Светия Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари), а 
това е точно това, в което вярват ахмадийците. Ние не вярваме в ново 
пророчество. Ние вярваме в Умати, подчинен пророк, както е предсказано в 
Свещения Коран, сура АЛ-Ниса (Глава 4, стихове 70 & 71).

Превод: 

70. И който се подчини на Аллах и този Негов Пратеник, ще бъде сред тези, на 
които Аллах ще изсипе благодатта си, а именно Пророците, Праведниците, 
Мъчениците и Добродетелните. Това са истинските спътници.

71. Тази благодат е единствено от Аллах, Аллах е Всемогъщ, Премъдър.

Ето защо всеки, който ще получи някакъв дар или благоволение от Аллах, 



след като Светия Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари), 
според този стих трябва да бъде ПОДЧИНЕН на Светия Пророк (Аллах да 
го благослови и с мир да го дари). След като той е подчинен, според този 
стих, нито един дар няма да му бъде даден, нито първия, нито последния, 
защото четирите дарове са споменати един след друг, а именно – Пророци, 
Праведници, Мъченици и Добродетелни – така че вярванията на всички 
мюсюлмани, ахмадийци и неахмадийци са едни и същи. Приложете 
това вярване за Имам Махди, който мюсюлманите вярват, че ще дойде и 
ще видите, че нашите две вярвания са едни и същи. Той трябва да бъде 
подчинен пророк! Приложете същото вярване за Обещания Месия. Ето, 
отново нашите вярвания са еднакви. 

Остана само един въпрос:  Появил ли се е Имам Махди или не?

Мюсюлманите обявяват ахмадийците за немюсюлмани, защото ние вярваме 
в нов пророк. Ако заради това сме кафири (неверници), при положение, че 
мюсюлманските вярвания са еднакви с тези на ахмадийците, то следователно 
всеки мюсюлманин е кафир (неверник)!

Ключ за поздравите:

сa  Sallallaaho Alaihi wa Sallam  – “Нека мирът и благословиите на  
 Аллах да са с Него”  Това се пише след името на Светия Пророксa.
aс Alaihis Sala – “Мир нему”  Това се пише след имената на други  
 пророци, различни от Светия Пророксa.
рa Razi-Allaaho anhu/anha/anhum – “Аллах да го/я благослови”
 Това се пише след имената на последователите на  Светия Пророксa  
 и на Обещания Месияaс.
aбa Ayyadahullaahu Ta’aalaa binasrihil Aziz  – “Нека Всемогъщият  
 Аллах да го дари със своята подкрепа” Това се пише след името  
 на настоящия халиф на Мюсюлманския Джа’амат „Ахмадия”.


