
ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ 
КАЧЕСТВА НА БОГ 

След рецитирането на Ташаххуд, 
Та’аввуз и Бисмиллах, Хазрат 
Халифатул	Масих	V aбa	каза:	

„Уважаеми гости - Ассаламо 
Алаикум Ва Рахматуллахе Ва 
Баракатоху – нека мирът и 
благословиите на Аллах да са с Вас.

Най-напред бих искал да 
благодаря на всички наши гости, 
които дойдоха и уважиха нашето 
Годишно събрание. Това събитие, 
на което имам възможността да 
се обърна към нашите приятели 
не-ахмадийци, е станало част от 
Jalsa	 Salana	 [Годишно	 събрание]	 в	
Германия. 

Тъй като мнозинството от 
Вас са немюсюлмани, темата, за 
която избрах да говоря днес е 
възприятието за Бог в Исляма. Няма 
достатъчно време да се дискутира 
този въпрос в дълбочина, но 
въпреки това ще се опитам да обясня 
основните качества на Бог според 
истинските Ислямски вярвания. 
Причината, поради която избрах 
тази тема е, че когато ученията на 

Исляма, свързани с Бог, станат ясни, 
автоматично много от съмненията 
или резервите относно Исляма или 
мюсюлманите ще бъдат развенчани. 
Има едно общо схващане в днешния 
свят, че Богът представен в Исляма 
е жесток и доминиращ. Смята се, 
че Той защитава насилието и че 
единствената му задача е да наказва 
и да изпраща хората в ада. Всъщност 
общото схващане е, че Ислямският 
Бог несъмнено ще накаже всяка 
грешка, всеки грях, без значение 
колко малък и незначителен е. 
Истина е, че това схващане е напълно 
погрешно и несправедливо.

Богът, който ние почитаме и в 
когото вярваме, че притежава всички 
сили е пълновластен и Той има 
силата да прави всичко. В същото 
време Той е всемилостив.  Ето защо 
в Корана, Всемогъщият Бог е дал 
радостната вест, че неговата милост 
и състрадание са всеобхватни. Това 
е написано в глава 7, стих 157. В друг 
стих от Корана, Всемогъщият Бог 
казва, че онези, които са онеправдани 
и са извършили жестокост спрямо 
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собствените си души, не трябва да 
се отчайват и да губят надежда. В 
стиха се обяснява, че Аллах  може да 
прости всички грехове, защото Той 
е Всепрощаващ и Милостив. (Глава 
39, стих 54). На друго място Аллах 
е казал, че ако не беше Неговата 
милост, заради злодеянията и 
клеветите им, голяма наказание 
щеш да застигне хората по света. 
(Глава 24, стих 15). Друг пример за 
безкрайната Божия любов е, както 
Той казва, че наградата за добрите 
дела ще бъде умножена десетократно, 
а наказанието за злодеяние е равно 
на самото злодеяние. 

Тези няколко примера илюстрират 
истинската природа на Бога 
на Исляма. Дали тези примери 
обрисуват образ на жесток и 
тираничен Бог или образ на един 
доброжелателен, състрадателен и 
любящ Бог? Всъщност има много 
стихове в Свещения Коран, чрез 
които ние научаваме за Божията 
милост, състрадателност и 
благоволение. Аз дадох само няколко 
примера. 

Разбира се,  вярно е, че Исляма 
постановява, че  всеки, който  извърши 
добро или зло, ще бъде възнаграден 
или наказан според деянието си. Не 
може един да извърши деянието, а 
друг да бъде държан отговорен за 
това. В световната правна система 
ние никога няма да толерираме или 
да приемем принцип за прехвърляне 
на отговорността, чрез който един 

човек ще бъде наказан за грешката 
на друг. Как тогава може, в Божията 
система от закони един човек може 
да бъде наказан за престъплението 
на друг? Божията справедливост и 
мъдрост са напълно несравними 
и извън пределите на човешкия 
интелект, мъдрост и справедливост. 
Така, че как бихме могли да смятаме, 
че Бог ще вземе решения, които 
са били лишени от справедливост 
и мъдрост или са по-лоши от 
тези направени от човечеството? 
Всъщност, ако Бог е взел решение, че 
едно престъпление е извършено от 
един човек, но неговото наказание 
е понесено от друг, ние нямаме друг 
избор освен да заклеймим Бог, като 
жесток и несправедлив. Например, 
синът извършва грях, а бащата 
търпи наказанието. Бог, който 
допуска подобна несправедливост 
би трябвало да се счита за 
несправедлив и отмъстителен. Обаче 
Богът на Исляма е освободен от 
всички форми на несправедливост 
и жестокост, казано е, че Неговата 
Милост и Състрадателност са 
безкрайни и заради тези си качества 
е Прощаващ Бог.

Освен това трябва да обясня, 
че Богът в Исляма е този, който е 
„Господар”. А един господар има 
правото да прощава на своите слуги. 
След като веднъж се разбере този 
въпрос, не могат да бъдат отправяни 
възражения срещу Бога или Исляма 
защо Аллах прощава и защо 
обгръща човечеството с наметалото 



на Своята милост и опрощение.

Чрез тези примери, които 
представих от Свещения Коран, 
доказах, че критиките, отправени от 
някои хора за възприемането на Бога 
в Исляма, не са нищо друго освен 
погрешни схващания и заблуди. 
Такива погрешни вярвания се 
дължат на незнание или на желание 
ненужно да се хули и дискредитира 
Исляма.

Както казах по-рано, сега ще 
говоря за някои от качествата на Бог, 
които са споменати в първата глава на 
Корана, която се рецитира от всички 
мюсюлмани на всички официални 
молитви, а и неофициални молитви. 
Няма да имам възможност да обясня 
това в дълбочина, но поне ще Ви 
представя преглед на тези основни 
качества. 

В първата глава на Свещения 
Коран се казва „Твоят Господар е 
Аллах” и значението на „Аллах” 
е върховното същество, Което 
е носител на всички перфектни 
качества, абсолютно съвършено. 
Той е Единствения притежател на 
всички качества и атрибути, които 
могат да бъдат приписани на човек. 
Освен това Той притежава безброй 
качества, които хората не са способни 
да разберат поради ограничените 
си схващания. Думата „Аллах” е 
отличителна дума, която може да 
бъде използвана само за описване 
на Перфектното същество, което 
няма никакви недостатъци, но също 

така притежава всички перфектни 
качества и характеристики. Когато 
твърдим, че Аллах е „съвършен”, 
това се базира на реалността, 
защото истинското определение на 
съвършенство се основава на две 
основни характеристики.

На първо място,  нещо се счита 
за съвършено, когато неговата 
красота и външен вид са напълно 
неопетнени и без недостатъци. 
Второ, ако някой или нещо е 
перфектно, то тогава то трябва да 
бъде несравнимо в своята подкрепа, 
доброта и милост към другите. И 
така откриваме, че величието и 
красотата на всички между небето 
и земята всъщност е проявление 
на Божията красота и Неговата 
благосклонност към Неговото 
творение и абсолютно доказателство 
за Неговото съвършенство. Когато 
виждаме даровете и благословиите, 
които Бог е дал на човечеството, 
това, естествено, ни кара сме 
благодарни за Неговата добрина и 
благосклонност към нас.

Коранът, също така, ни казва, че 
величието, добротата и красотата 
на Аллах са несравними. Едно от 
най-важните и основни качества 
на Аллах е, че Той е „Господар на 
всички светове”. Това означава, 
че Той е Богът, който храни и 
се грижи за всички хора. Той 
изпълнява всички необходими 
изисквания и осигурява средствата 
за съществуване на всички хора, без 



каквато й да е форма на разделение. 
Бог, според Исляма, е Богът на целия 
свят. Той е Бог на мюсюлманите и им 
осигурява храна и блага. Той е също 
Бог на християните и на евреите и на 
тях им осигурява всичко, от което 
се нуждаят в този свят. Той е Бог 
и на индусите и сикхите и хората 
от всички вери и религии по света 
и ги е дарил с всички средства за 
живот и препитание. Всъщност 
Бог дори се грижи и за хората, 
които не вярват в Него и които 
вярват, че каквото и да притежават 
е или резултат от техните собствени 
усилия, или научен напредък. Обаче 
истинският мюсюлманин вярва, че 
напредъка в науката е пряк резултат 
от благословията и благодатта на 
Бог, който в рамките на Неговите 
природни закони позволява на да 
бъдат пожънати плодовете на тежък 
труд и множество изследвания. 
И така по Божиите закони, който 
се бори, ще бъде възнаграден за 
усилията си. Това е Богът, който даде 
множество улеснения и способности 
на хората, така че те да могат да се 
възползват от Неговите блага и 
благословии. 

Богът на Исляма е казал, че 
по съшият начин, по който е 
предоставил храна и напитки за 
прехраната на човека, Той също така 
е предоставил лекове и лекарства, 
за да ги защити. Той е поставил 
лекарствата за някои болести и 
заболявания в определени неща и 
има случаи, когато самият Бог хвърля 

светлина върху такива лекове. В 
някои случаи Божията система за 
„упорита работа и изследване” не 
работи, всъщност тогава Бог пряко 
се намесва и ги ръководи. Нека Ви 
дам един пример. Преди известно 
време една жена, ахмадийка, бе 
диагностицирана с рак на матката. 
Лекарите казаха, че в нейния случай 
няма лечение. Казаха, че й остава 
много малко време живот и затова 
трябва да се прибере вкъщи, за да  
уреди делата си. Въпреки прогнозите 
на лекарите, след завръщането си 
у дома, тя е била лекувана по един 
наистина удивителен начин от Бог, 
който й е дал живот и се е погрижил 
за нея. Една нощ в съня си тя видяла  
храст, който растял в онази част 
на Пакистан, в която тя живеела. В 
съня тя видяла как храстът се появил 
пред нея и глас, идващ от него й 
казал „Аз съм твоето лекарство 
– използвай ме”. Това бил гласът 
на храста. След съня, тя наистина 
използвала храста като лекарство 
и с милостта на Аллах, ракът бил 
напълно излекуван. Нейните лекари, 
които били изгубили надежда, били 
изумени и казали, че това е истинско 
чудо. 

Жената, която самият Аллах 
излекувал, информирала един 
от нашите ахмадийски лекари 
за нейния случай и оттогава 
ахмадийските лекари започнали 
да предписват храста и за рак на 
гърдата, и за рак на матката. С 
милостта на Аллах, резултатите са 



изключително положителни и по 
този начин много жени са спасени 
от тези страшни болести. Един от 
нашите ахмадийски лекари, който 
живее в Обединеното кралство, 
провежда изследване на храста 
и с Божията милост резултатите 
изглеждат доста обещаващи. Това са 
средствата на Всемогъщият Бог да 
храни човечеството и да защитава 
творението си. Също така има 
безброй други неща, от които се 
възползва цялото човечество. 

Дали това е въздухът, който 
дишаме, водата, която пием или 
е светлината, независимо дали е 
ден или нощ -  всички тези неща 
и много други са били дадени на 
човечеството от Бог. Всъщност те 
не са дадени само на хората, но и на 
всички създания на Всевишния.

Това е първото качество на Аллах, 
което е било споменато в първата 
глава на Свещения Коран. Когато 
един истински мюсюлманин се 
учи от него, като от една страна, 
той естествено изразява своята 
благодарност за даровете и благата, 
които Бог е дарил на човечеството, 
той, също така, осъзнава и факта, 
че Богът на Исляма е Бог на всички 
и че Той осигурява средства 
за препитание на всички хора, 
независимо от тяхната религия. 
Истинският мюсюлманин оценява 
факта, че всички хора и всички 
живи същества са Божие творение. 
Ето защо е задължение на всеки 

мюсюлманин да се грижи за хората, 
да се отнася добре с тях и винаги да 
се стреми да им помага.

Така че можете да видите как  
разбирането и истинското оценяване 
на смисъла на Божието качество, 
че е „Господар на всички светове” 
мотивира истинските мюсюлмани 
да живеят според принципа, че 
Бог е за всеки. Разбирайки това, 
мюсюлманинът научава, че е 
негово задължение да служи на 
човечеството и да бъде в помощ на 
всеки един човек, на всяко Божие 
творение. Затова използваме това 
мото „Любов към всички, омраза 
към никой”

Сега накратко ще представя 
второто качество на Бог, за което 
Бог ни е информирал. Освен, че 
е „Господар на всички светове”, 
Аллах е „Милостив”. В Корана 
Аллах е казал, че онези хора, които 
не вярват в съществуването на Бог, 
задават на мюсюлманите въпроса: 
„Кой е милостивия Бог към когото 
се обръщате?”. В отговор Коранът 
казва, че трябва да им се отвръща, 
че милостивият Бог е онзи, Който 
е източник на всички благословии 
и извор на доброта. Това е 
милостивият Бог, Който е създал 
вселената и в нея е създал слънцето, 
луната, звездите и планетите. 
Всичко това не е създадено само в 
полза на мюсюлманите, но за всички 
създания без дискриминация и 
предразсъдъци. Тези хора, които 



разбират всичко това, които 
наистина вярват в милостивия Бог и 
които осъзнават размера на Неговата 
доброта и щедрост, изпитват дълбока 
благодарност и признателност към 
Него. Такива хора крачат смирено по 
земята и водят праведен живот. Те 
не причиняват зло или страдание на 
никого и ако други хора се отнасят 
с тях агресивно или злонамерено, 
те им отвръщат по достоен начин, 
с мир и любов. Те отговарят на 
обидите и ругатните само с молитви  
и по този начин развиват в себе си 
тези качества, които са отражение на 
качествата на милостивия и любящ 
Бог. С други думи, те се стремят да 
помагат и да правят добро на другите. 
Обясних по-рано, че Божията 
милост и опрощение са безкрайни и 
по същия начин тези, които вярват 
в Него, проявяват огромна обич и 
признателност. И със сигурност така 
трябва да бъде.

Третото основно качество на 
Бог, споменато в Корана, е, че Той 
е „Всепрощаващ”. Докато Божието 
качество да е „милостив” означаваше, 
че Неговата благословия и щедрост 
е разпределена по равно на всички, 
качеството Му, че е”всепрощаващ” 
означава, че за всеки човек 
има прошка, в зависимост от 
поведението му. Като всепрощаващ 
Бог, Аллах дарява най-щедрите 
си дарове на онези, които следват 
Неговите заповеди. Всемогъщият 
Бог награждава всеки, който се 
стреми да следва пътя на доброто 

и да бере най-добрите плодове от 
усилията си. Като състрадателен и 
добър бог, Той следи за всякакви 
препятствия в усилията на човек 
и не позволява усилията му да 
отидат напразно. Тъкмо обратното, 
той ги цени и ги награждава. Ако 
човек установи дълбока връзка с 
Бог, той го награждава по наистина 
чудотворни начини и откликвайки 
на молитвите му, Той твори чудеса. 
Ние,  мюсюлманите-ахмадийци, 
вярваме без съмнение, че постоянно 
сме свидетели на Божиите чудеса. 
Например, има много случаи, когато 
лекарите са загубили всякаква 
надежда и казват на пациентите, 
че ще умрат , но въпреки това, 
когато ахмадийците се поклонят 
пред своя Господар и потърсят 
Неговата милост, много хора са били 
излекувани и оздравявали напълно. 
Дадох един такъв пример преди, 
когато споменах за ахмадийката, 
която имала рак. Когато се появят 
такива случаи, те със сигурност 
изумяват лекарите  и те признават, че 
възстановяването е било истинско 
чудо. В този смисъл, ние твърдо 
вярваме в Божиите чудеса и че 
това е Живият Бог, който Ислямът 
представя. Идеята за прошката е 
причината да не изпитваме никакви 
съмнения в наша вяра в Бог. 
Отговаряйки на молитвите ни, сам 
Бог засилва вярата ни в Неговото 
съществуване.

Четвъртото основно качество 
на Бог, според Исляма, е, че Бог 



е „Господар на Съдния ден”. Той 
е господар на наказанията и на 
наградите. Неговите качества 
не се свързват само с Божиите 
отсъждания в отвъдния живот, в 
този живот също има и награда 
и наказание от Бог. Хората със 
сигурност ще носят отговорност 
и за своя живот за напред. Ще 
бъдат награждавани за добрините 
си и наказвани за грешките си. В 
световната съдебна система, идеята 
за награда и наказание се появява въз 
основа на принципа за абсолютното 
равенство. Обаче Ислямът учи, че 
понеже Бог е Господар на всичко, 
Той не е задължен по закон 
задължително да накаже всяка 
лоша постъпка. Всъщност, когато 
всички останали качества на Бог, 
милост, прошка и любов, се вземат 
предвид, Аллах може да прости 
всичко на някой само заради една 
добра постъпка. Като пример за това 
проявление на Божията милост се 
разказва една традиционна история 
на	 Светия	 Пророк	 Мухаммад(сa), в	
която се говори за един човек, който 
убил 100 души и след това се покаял 
за греховете си. Той бил толкова 
искрен в своето разкаяние и тръгнал 
да търси истинското опрощение, 
но починал. Въпреки това Аллах 
бил толкова доволен от неговият 
последен акт на разкаяние, че му 
простил за всички убийства. и го 
приел в Рая. В този случай влиза в 
сила суверенитета и господството 
на Бог. По същият начин в този 
живот Бог следи за всички грешки 

извършени от човек и го предпазва 
от негативните последици и вреди 
свързани с тези деяния. Всъщност 
благодарение на Неговата милост 
и опрощение, от всяка грешка има 
положителен резултат.

Това е разликата между Божиите 
и човешките закони, защото при 
човешките закони за всяка грешка 
или грях има само наказание.

Следователно Аллах е споменал 
тези 4 основни качества в Корана, 
като свидетелство за Своето 
съществуване и ни е било заповядано 
да почитаме Бога, който притежава 
тези качества. Единствено, когато 
човек искрено почита този Бог, който 
притежава съвършените качества, 
той може да изпита духовните чудеса 
на Бог по съвсем нов начин.

Също така трябва да спомена, 
че Аллах е повелил на истинските 
вярващи да се опитват да развиват 
тези качества у себе си. Затова, 
когато един истински мюсюлманин 
установи силна връзка с Бог, той се 
превръща в средство за установяване 
на мир и хармония по света.

С тези думи се надявам и моля, че 
донякъде сте научили и разбрали за 
истинската концепция на Исляма. 
Накрая ми позволете още веднъж 
да изразя моята благодарност, че се 
присъединихте към нас днес. Нека 
Аллах да Ви благослови. Благодаря 
Ви много.”




