


На 25 юни 2011, втория ден от Го-
дишния конгрес(Jalsa Salana) на Ах-
мадийската мюсюлманска общност, 
проведен в Германия, Хазрат Мирза 
Масрур Ахмад, Халифатул Месих V, 
петия наследник на обещания Месия 
и ръководител на световната Ахма-
дийска мюсюлманска общност, на-
прави обръщение към над 300 гости 
не-Ахмади. По-голямата част от гос-
тите бяха с немски произход, но при-
състваха и делегации от Македония, 
Словения, Косово, Боснa, Албания, 
България, Турция, Малта, Унгария, 
Литва, Естония и други, най-различни 
арабски държави. Гостите включваха 
хора с най-различни професии, вклю-
чително лекари, учители, адвокати, 

политици, както и обикновени граж-
дани. По-долу представяме препис от 
обръщението направено от Хазрат 
Мирза Масрур Ахмад.

След като рецитира Tashhahud, 
Ta’awwudh и Bismillah, Хазрат Халифа-
тул Месих V каз :
“Към всички изтъкнати гости
Assalamo ‘Alaikum Wa Rahmatullahe 
Wa Barakatohu – Нека мирът и благо-
словията на Аллах бъдат с всеки един 
от Вас Първо, бих искал да благодаря 
на всички гости, които въпреки, че не 
са част от нашата религия, присъст-
ват на това събитие, което е част от 
нашия годишен конгрес (Jalsa Salana). 
Днешната среща е организирана спе-
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циално за нашите приятели не-Ахма-
ди. И наистина, по-голямата част, или 
поне една голяма част, от гостите тук 
не са мюсюлмани.

Разбира се, присъствието Ви на това 
събитие показва освободеното Ви 
мислене. Като граждани на Германия, 
Вие осъзнавате, че е важно да разбе-
рете и приемете всичките, независи-
мо от религиозните Ви различия.

Голяма част от Ахмадите в Германия 
не са от немски произход. Всъщност, 
с изключение на няколко души, по-
голямата част са хора от пакистански 
или азиатски произход. Това показва, 
че сте дошли тук не само независимо 
от религиозните Ви различия, но и  
независимо от националните и кул-
турните Ви различия.

Смята се, че някои от местните жи-
тели на Германия са били с азиатско 
потекло. Очевидно, много от нациите 
в света са разделени от тяхната кул-
тура и език, но истината е, че техни-
те култури и езици често имат общи 
корени.
Ако разгледаме, например, индий-
ско-пакистанската част на континен-

та, ще видим, че в продължение на 
много дълго време различни нации 
са населявали земите му. Ако разгле-
даме в частност Пакистан, ще видим, 
че земите му са населявани от дузина 
племена и братства. В продължение 
на стотици години тези различни гру-
пи са формирали една обща нация.              
Нека поговорим за пакистанците, а и 
за представителите на други нации, 
които са дошли от различни части 
на света, са се заселили в Германия. 
Няма съмнение, че с течение на вре-
мето техните внуци и правнуци ще се 
смятат за истински германци, незави-
симо от техния цвят и раса. И наисти-
на, много от тях вече доста бързо са 
се приспособили към немския начин 
на живот и са приели местните тра-
диции и хранителни навици.
           
Нещо повече, някои от тях дори са 
се присъединили към немските въ-
оръжени сили, с цел да защитят тази 
страна. Други пък се заели държавни 
служби и са станали част от право-
прилагащите органи, за да гаранти-
рат прилагането и защитата на за-
кона. Някои са избрали да работят 
в различни сектори на социалните 
услуги, докато други помагат за ико-
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номическото развитие като се включ-
ват в различните видове търговия и 
индустрии.

Освен това, има и имигранти, които 
са станали учени и със знанията си 
допринасят за научния прогрес на 
нацията.

Всичко това доказва лоялността на 
тези хора към Германия и показва, че 
те са активна част на обществото.  
През годините, Вие сте опознали тези 
пакистански Ахмади и благодарение 
на тях днес Вие сте тук.  Моля се Бог 
да Ви помогне да запазите този осво-
боден начин на мислене и да продъл-
жите да развивате това освободено 
отношение, което показвате днес.

Дано никога не Ви минава през ума 
мисълта, че тези имигранти не могат 
да бъдат част от немската нация за-
ради това, че идват от тази или онази 
страна или заради това че изповяд-
ват тази или онази религия. Ако та-
кава мисъл се появи, то тя може да 
създаде безпокойство в обществото. 
Помнете, че именно такива малки, не-
значителни неща и дребни подозре-
ния водят до големи проблеми, които 

вредят не само на отделните хора, но 
и спират напредъка на цялата страна. 
Няма лоялен немски гражданин кой-
то иска да постави страната си в риск, 
след като е работил здраво за прос-
перитета ѝ. Истината е, че този, който 
обича страната си никога не би на-
правил подобно нещо.

Тези Ахмади-мюсюлмани, които са се 
установили тук също обичат страна-
та, която ги е приела и желаят тя да 
се развива. Това не е само морално 
задължение на всеки Ахмади, който е 
бил приет от немската нация, но и не-
гово религиозно задължение да бъде 
лоялен и отдаден на страната си.

Това е голямо качество на западните 
страни, че от известно време те са 
отделели вярата и религията от  по-
литиката и правителството. Религия-
та е нещо лично, само между човека 
и Бога. Политиката и правителството 
се считат за светски въпроси.

Много западни страни стават неспо-
койни или се плашат само като чуят 
името на някоя религиозна организа-
ция или думата Ислям. Може би това 
е така заради лошия им опит в ми-
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налото, когато е нямало разделение 
между църквата и държавата. А  може 
би уплахата се дължи на екстремизма 
на определени мюсюлмански групи 
в днешно време. Ето защо, често без 
да се замислят хората реагират нега-
тивно.

Заради действията на някои мюсюл-
мански групи, такава реакция е оп-
равдана. Някои мюсюлмани предста-
вят един ужасяващ образ на Исляма, 
в който екстремизмът и тероризмът 
преобладават. Истината обаче е, че 
това е Ислям измислен от самите гру-
пи и няма нищо общо с истинския 
Ислям.

Ислямът учи, че несправедливото 
убийство на един човек е като да уби-
еш цялото човечество. Този принцип 
е извлечен от свещения Коран, който 
казва:

… Този, който убие човек не за човек 
или заради покварата му по земята, 
той сякаш е убил всички хора. А който 
спаси човек, той сякаш е спасил всич-
ки хора… (Глава 5: Стих 33)
Като продължение на това красиво 
учение, Светият Пророк Мухаммад, 

нека Аллах да го благослови и с мир 
да го дари, казва, че този, който се са-
моубие не може да е вярващ и е осъ-
ден да отиде в ада.

Ако вземете предвид това и анализи-
рате учението на Исляма, ще видите, 
че всеки терористичен акт, извър-
шен чрез самоубийствени бомбени 
атентати или по друг начин, водещ 
до убийството на невинни хора, е на-
пълно и изцяло в разрез с ученията 
на Исляма. Тези изпълнени с омраза 
действия не премахват безредиците, 
а подклаждат такива.

Днес в цял свят има хиляди деца оста-
нали сираци, заради такива терорис-
тични действия. И от другата страна, 
хиляди родители са принудени да по-
гребат децата си, хиляди жени са ос-
танали вдовици. Самоубийствените 
бомбени атентати напълно унищо-
жават местната икономика. А когато 
икономиката не върви, това води до 
безредици и неспокойство в обще-
ството.

Тук също така искам да кажа, че 
днешните методи за водене на воен-
ни действия разрушават живота на 
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местните жители без никаква мисъл 
за човечеството като цяло. Невинни 
животи са отнети по време на таки-
ва военни действия. Този подход към 
войната не само показва жестокост, 
но и разрушава местната икономи-
ка. Така че, от гледната точка на един 
мюсюлманин Ахмади ние сме против 
всички форми на безредици и без-
разборни кръвопролития.

Също така се противопоставяме на 
безразборната стрелба и бомбарди-
ровки от страна на правителствата, 
защото такива бомбардировки изця-
ло потъпкват правата на хората и по-
губват човешки животи без каквато и 
да е причина.

Както казах и преди, на запад църк-
вата и държавата са разделени. Без 
значение каква е била причината за 
това разделение, крайният резултат е 
благоприятен. Такава система на уп-
равление действа по-гладко и спра-
ведливо.

Този положителен опит на западни-
те правителства е в пълен контраст 
с това, което се наблюдава в мюсюл-
манския свят.

Това, което другите виждат, е привид-
но дълбоката религиозност на мю-
сюлманите. Виждат определени Ис-
лямски правителства, които приемат 
много строги мерки и дори използват 
насилие срещу собствените си хора. 
Виждат и екстремистките действия 
на различни терористични органи-
зации. Заради това и заради липсата 
на познания и разбиране, хората се 
противопоставят на Исляма, вместо 
да се противопоставят на самите екс-
тремистки действия. Това е причина-
та да съществува суровото отноше-
ние към Исляма.

Ние твърдим, че Исляма е универсал-
на религия, религия за цялото чове-
чество. Ето защо неговите учения об-
хващат всички аспекти на живота – от  
малки, на пръв поглед незначителни 
въпроси, до въпроси с голяма важ-
ност и от международно значение. 
Текстът на Свещения Коран остава 
точно такъв, какъвто е бил в ориги-
налната си форма. Нито една буква 
не е добавена или изтрита от него. 
Много ориенталисти и не-мюсюлма-
ни потвърждават този факта.
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И така, какво казва Корана?
Той ни учи, че религията е нещо лич-
но, нещо което всеки сам определя. 
Учи ни, че религията е нещо съвсем 
различно от държавата и че религи-
озните различия не трябва да пре-
дизвикват несправедливи действия.

В еднин стих, Коранът ни учи, че: В 
религията не трябва да има никаква 
принуда. (Глава 2:Строфа 257). Някои 
от Вас може би не знаят, че този стих 
е разгласен след като Пророкът Мо-
хамед вече е бил създал правител-
ство в Мадина. По това време вече 
е било направено споразумение с 
евреите и другите племена, а Свети-
ят Пророк, Аллах да го благослови и 
с мир да го дари, вече е бил избран 
за държавен глава чрез действащите 
правителствените схеми.

Разпореждането религията да бъдат 
независимa от правителството е из-
дадено по това време и заради тези 
обстоятелства, въпреки, че разликата 
между добро и зло вече е била оче-
видна и въпреки факта, че мюсюлма-
ните вярвали в истинността и уникал-
ността на тяхната религия.

С това разпореждането станало ясно, 
че тези чудесни учения трябва да се 
разпространяват чрез любов и при-
вързаност, а не чрез сила и неспра-
ведливост.

Аллах казва, че за да бъде едно пра-
вителство правовото, то трябва да 
разделя религиозните от държавните 
въпроси. То също така трябва да сле-
ди за опазване на правата  на всички 
граждани.
Този принцип е абсолютен и без из-
ключения. Нещо повече, от нас се оч-
аква да се държим справедливо дори 
с тези, които са проявили омраза към 
нас и които са ни преследвали и го-
нени по всякакви възможни начини 
заради нашето противопоставяне.
Свещеният Коран заявява:
    О, вие, които вярвате! Бъдете твър-
ди, когато служите на Аллах и да сви-
детелствате без пристрастие! И не 
позволявайте на хорската вражда да 
ви подбужда да постъпвате иначе, ос-
вен по справедливост. Бъдете вина-
ги спра¬ведливи, това е най близкото 
нещо до праведноста. И се бойте от 
Аллах. Без съмнение, на Аллах Му е 
известно онова, което правите.
 (Глава 5: Стих 9)
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Ключовият принцип в управлението 
на едно правителство е, че религията 
не трябва да играе роля в него. Рели-
гиозните разлики не трябва да бъдат 
пречка за упражняването на право-
съдието.

Сега, след като чухте всичко това, 
може ли някой да каже, че ученията 
на Исляма не са праведни? Не мога 
да повярвам, че хора, които се смятат 
за справедливи и образовани могат 
да възприемат ученията на Исляма 
като грешни, особено след като са ги 
разбрали.

Разбира се, право на всеки е да опре-
деля като грешни тези Ислямски гру-
пи, които не се придържат към истин-
ските учения на Исляма. Тези, които 
извършват грешни действия трябва 
да бъдат заклеймявани независимо 
от вярата си. Това е истинската спра-
ведливост, която е съществена част 
от световния мир, и която позволява 
на любовта и привързаността да про-
цъфтяват.

В това кратко обръщение е невъз-
можно да спомена всички чудесни 
учения на Исляма. Казвам това, оба-

че, защото всички Вие сте добре об-
разовани хора и бих искал да Ви при-
зова да не си правите едностранни 
изводи.

Всъщност, вижте истинското лице на 
Исляма представен от Ахмадийската 
общност. Това, което ние представя-
ме обаче, не е нов образ на Исляма. 
Нашият Ислям е в пълно съответ-
ствие със Свещения Коран и учени-
ята на основателя на Исляма Светия 
Пророк Мухаммад, Аллах да го бла-
гослови и с мир да го дари. Вашата 
оценка за Исляма трябва да бъде ба-
зирана на тези учения.
Вярваме, че основателят на Мюсюл-
мански Джамаат Ахмадия, Хазрат Ми-
рза Гулам Ахмад, е реформаторът на 
епохата и обещаният Месия, който 
последователите на всички религии, 
в съответствие с техните писания и 
учения, са чакали да се появи. Той е 
дошъл, за да създаде връзка между 
човека и Бога и да напомни на чо-
века да признае правата на другите. 
Той е дошъл, за да превърне нашия 
свят в убежище на мира. 
Веднъж той каза:
‘Задачата, с която Бог ме е изпратил 
е да премахна тревогата, което вли-
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яе на връзката между Бог и неговите 
създания и да възстановя любовта и 
искреността помежду им.  Чрез опо-
вестяване на истината и чрез спира-
не на религиозните конфликти ще 
донеса мир и ще Ви разкрия божест-
вените истини, които са били скрити 
от очите на света.’

Религиозната омраза е обхванала це-
лия свят. По-скоро трябва да кажа, че 
в днешни дни противниците на Исля-
ма – агностици, атеисти, последова-
тели на други религии и т.н. – неспра-
ведливо набеждават ученията му.
  
В тази епоха, обаче, Основателят 
на Ахмадийската Мюсюлманска 
Общност(a.с.)  накара да замлъкнат 
на онези, които се противопоставят 
на ученията на Исляма. Той направи 
това чрез своите действия и писме-
ни трудове. В тези писания той пред-
стави на света чудесните учения на 
Исляма. Чрез съчиненията, които на-
писва през живота си, той гарантира, 
че последователите му ще продъл-
жат да действат според истинските 
учения на Исляма. Виждаме малка 
част от ученията му в цитата, за който 
Ви разказах. 

Това, което основателят на Ахмадий-
ската мюсюлмаска общност е казал, 
не е нещо ново. Неговите думи са 
основани на ученията на Свещения 
Коран. Точно за тези учения ще гово-
ря сега.

Когато националния президент на Ах-
мадийската Мюсюлманска общност 
в Германия ме помоли да се обърна 
към Вас, той спомена актуалния раз-
горещен дебат по темите: ‘Има ли 
място Исляма в Германия’, ‘Имат ли 
нужда германците от Исляма’, или 
‘Подходящ ли е Исляма за Германия’ - 
различните фрази са използвани.

Този дебат води до много силна не-
гативна реакция срещу Исляма в Гер-
мания и в някои други страни. Що се 
отнася до негативната реакция, аз 
вече засегнах накратко темата, като 
казах, че човек не трябва да си прави 
прибързани заключения и да си вади 
изводи без да е чул и двете страни на 
въпроса. Всеки въпрос поставен на 
обсъждане трябва да бъде внимател-
но анализиран и проучен, за да бъде 
дебатът справедлив и честен.  
Както вече казах, в момента се про-
вежда разгорещен дебат за ролята на 
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Исляма в Германия. От една страна, 
има мюсюлмани, които вярват, че Ис-
ляма има място в Германия. От дру-
га обаче, съществуват и групи, които 
вярват в обратното.

Истината е, че това е един много 
странен и погрешен дебат, който се 
поставя само в името на спора и кой-
то води до много негативни послед-
ствия.  Той води хората по опасен 
път и причинява страдания и омраза. 
Нито Исляма, нито неговият създател, 
някога са твърдяли, че тази религия е 
само за германци или за някоя друга 
нация или определен континент. Ако 
Исляма бе предназначен за една оп-
ределена част на света, тогава про-
пагандата му щеше да бъде ограни-
чена само до този район. Ислямът 
обаче твърди, че неговите учения са 
цялостни и съвършени и че те пома-
гат на всички хора да опознаят по-до-
бре своя Създател. Неговите учения 
накара човека да изпълнява правата, 
които принадлежат с Божието творе-
ние, до най-високия стандарт.

Основателят на Исляма, Светият Про-
рок Мохамед, открива най-добрия 
пример за това.

Тук, с известно съжаление, трябва да 
кажа, че противниците на Исляма са 
се опитали да представят живота на 
Светия Пророк Мухаммад, Аллах да 
го благослови и с мир да го дари, по 
възможно най-отрицателен и преду-
беден начин. В резултат на това, ре-
лигията на Исляма е била представе-
на като злонамерена и варварска.

За съжаление, за да защитят собстве-
ния си интерес, някои мюсюлмански 
организации също представят Исля-
ма в напълно грешна светлина. Пра-
вят го въпреки факта, че Ислям ни 
учи да живеем и да управляваме така 
правителствата си, че никой гражда-
нин да не е лишен от гражданските 
си права.

Този идеален модел е показан изклю-
чително добре в завета на Медина, 
изготвен от Светия Пророк Мухам-
мад, Аллах да го благослови и с мир 
да го дари. В обществото на Медина 
всеки човек се радвал на свободата 
сам да избере религията си. Всеки 
човек, също така, имал право да бъде 
санкциониран според собствените 
си религиозни закони и писания.
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За това, трябва да бъде ясно, че по-
добни дебати и въпроси се използ-
ват само като средство за постигане 
на евтина обществена и политическа 
популярност. С изключение на това, 
тези дебати са безсмислени и, по мое 
мнение, нямат абсолютно никаква 
стойност.

Някои кореняци германци най-веро-
ятно се тревожат, че Исляма ще им 
бъде наложен. Както вече казах оба-
че, Исляма няма за цел да бъде опре-
делен само в един определен регион 
или страна.

Да, вярно е, че Исляма прави едно 
твърдение, което е заявено ясно в 
Корана. В този стих то е адресирано 
към Светия Пророк Мухаммад, Аллах 
да го благослови и с мир да го дари.  
В глава 7, стих 159 Корана заявява:
‘Кажи: „О, човешки роди! Аз наистина 
съм Пратеник при вас от Аллах …

Твърдението направено тук е, че 
Пророкът Мухаммад, Аллах да го бла-
гослови и с мир да го дари, е изпра-
тен от Бог за благото на хората по 
целия свят. Разбира се, Германия е 
важна част от света и наш дълг е да 

предадем посланието на Ислям на 
хората от тази страна в духа на любо-
вта и привързаността. Няма никакво 
място за някаква форма на принуда 
и нито Ислям някога е разпространя-
ван чрез сила.

От времето на Светия Пророк 
Мухаммад(с.а.с.)  до днешни дни, Ис-
лямът е разпространяван само чрез 
проповеди. Това е един дълъг исто-
рически дебат, който нямам необ-
ходимото време да развия. Ще кажа 
само, че в един момент от миналото 
на Европа е съществувало Ислямско 
правителство в Испания. Министри-
те и чиновниците му са били както 
мюсюлмани, така и християни.

Истинската същност на Исляма е лю-
бов и привързаност и в това се крие 
красотата на нашата религия. Точно 
това учение се разпространява по 
света от Ахмадийската общност.

Едно от ученията, които вече споме-
нах, е това да бъдем справедливи 
дори към най-заклетите си врагове. 
Това е  един принцип, който всеки 
мъдър човек ще определи като ве-
рен. Естествено е, че съзнанието на 
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човека не може да приеме принуда 
в религиозните въпроси или липса 
на справедливостта. И двете неща са 
толкова ясни, че въпросът дали нем-
ският темперамент и закони са съв-
местими с Исляма, се оказва напълно 
безсмислен.

Освен това, което вече споменах, 
Корана съдържа безброй много сти-
хове, които ни съветват как да запа-
зим мира в обществото си. Сега ще 
Ви представя няколко примера от 
Корана чрез, които вие да разбере-
те по-добре просветените учения на 
Исляма и чрез които всеки миролю-
биви гражданин може да се изправи 
срещу онези, които издигат стените 
на омраза към  миролюбивите мю-
сюлмани.
От начало до край, Коранът е изпъл-
нен с послания за любов и мир. Зара-
ди малкото време, което имам ще Ви 
запозная със заповедите представе-
ни в една определена част от Свеще-
ната книга, а именно Глава 17. 
Свещеният Коран ни учи, че е важно 
да се отнасяме с любов и уважение 
към родители си. Първата връзка на 
едно новородено е с неговите майка 
и баща. Всъщност, тази връзка се за-

ражда още по-рано, докато майка му 
го носи в утробата си  в продължение 
на девет месеца. По време на тези 
девет месеца майката често изпитва 
голяма болка. Въпреки това обаче, 
тя с радост се примирява с болката и 
трудностите. Майката започва да из-
питва любов към нероденото си дете. 
Ясно е, че любовта на родителите 
към детето е безусловна, чиста и без-
користна. Нашия Бог, Господар и Съз-
дател ни е заповядал след негово бо-
гослужение най- много да почитаме 
родителите си, тъй като те най-много 
заслужават нашата грижа и внима-
ние. Ето защо, винаги трябва да се 
отнасяте с родителите си с любов и 
доброта. По този въпрос Свещеният 
Коран заявява: Ако един от тях или и 
двамата доживеят до дълбока старост 
с теб, никога не им говори нито една 
дума, изразяваща отвращение и не 
ги упреквай, а се обръщай към тях с 
добри слава. (Глава 17:Стих 24)

Всъщност, Свещеният Коран продъл-
жава: И от милосърдие спусни за тях 
крилото на смирението и кажи: “Гос-
поди мой, помилвай ги, както и те ме 
отгледаха от малък.
(Глава 17:Стих 25) 
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Има ли общество, което да се порти-
вопостави на такъв златен принцип? 
Може ли да бъдеш задължен със за-
кон да не се придържаш към този на-
чин на поведение? Със сигурност не. 
Без значение колко старателно тър-
сите, няма да намерите закони напи-
сани от човека, които да защитават 
и почитат родителите по този начин 
по който Всемогъщият Бог е разпо-
редил в Свещения Коран. Той ни учи, 
че любовта, привързаността и мирът 
се възпитават още от люлката. Ако 
хората в развитите страни разберат 
тази универсална истина, страховете  
на възрастните хора ще бъде зави-
наги изкоренени. В Свещения Коран 
Аллах казва: И отдавай дължимото на 
роднините си, а също така и на бед-
няка, и на странника и не пръскай 
разточително твоето богатство.   
(Глава 17: Стих 27)

А ето и второто правило за устано-
вяване на мир и любов в едно обще-
ството. Когато детето напусне бащи-
ния дом, то започва  да общува все 
по-често с приятели и роднини, за 
това е важно да съществува уваже-
ние към правата на другите.

Тук трябва да направя едно уточне-
ние. Ислям е основан на тезата, че 
трябва да се уважават правата на дру-
гите. По това религията се различава 
от свеските закони, които са предназ-
начени по-скоро да задоволят инди-
видуалните желания на хората, а не 
толкова цялостния интерес. Когато 
човек съблюдава само за собствени-
те си права, тогава е по-вроятно той 
да действа несправедливо. Когато 
обаче има предвид правата и на дру-
гите, в него естествено се развива 
чувството, че прави жертви в тяхно 
име.

Истината е, че желанието да се жерт-
ваш за другите е единственото нещо, 
което гарантира разпространението 
на любовта и мира. Ако човек е готов 
на жертва за друг човек, то другият 
някак естествено става по-благоскло-
нен към него. И така, в заключение 
искам да кажа, че този стих от Свеще-
ния Коран ни учи да бъдем добри към 
близките си и да уважаваме правата 
им.

Стихът, за който ви разказах, също 
така говори за нуждата да уважаваме 
правата на бедните и тези изпаднали 
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в нужда. Става въпрос за хората, кои-
то са слаби, лишени от добри условия 
на живот, както и за хората, които не 
могат сами да се борят за правата си. 
Когато се зачитат правата на тези 
хора, духът на любов ще се възцари 
във всички нива на обществото. Това 
общество, на свой ред, ще гарантира 
мирът и любовта между хората. Ал-
тернативата е ситуация, в която не-
винни хора са лишени от полагащите 
им се права и са принудени да търпят 
тежки условия на живот и  заболява-
ния, поради пренебрегване на пра-
вата им. Тези хора не могат да си поз-
волят елементарни дневни разходи 
и поради това ги грози смърт. Много 
вероятно е техните деца, виждайки 
трудностите и лишенията, един ден 
да се превърнат в бунтари. Това би 
било реакция на жестокостта която 
са изпитали. По този начин те стават 
причина за унищожаването на мира 
в обществото.

Ето защо Ислям ни подтиква да про-
дължим да се грижим за тези хора, 
независимо от тяхната религия и на-
ционалност. Това е причината да се 
придава такова голямо значение на 
благотворителността и добрите дела. 

Дори беше подчертано, че когато чо-
век помага на слабите измежду нас, 
то той не трябва да иска нищо в за-
мяна и не трябва да показва, че им е 
направил услуга. Дарявайте по такъв 
начин, че когато давате с дясната си 
ръка, лявата ви ръка да не забелязва.     
Стихът, който споменах, също така 
включва задължението да се грижим 
за тези, които са на път. Това също е 
едно чудесно морално качество, тъй 
като такава добрина изисква лична 
жертва. Например, можете да по-
мегнете на други ако сте склонни да 
пожертване собственото си време и 
финанси. За това се казва, че не тряб-
ва да пилеете богатството си или да 
го харчите единствено и само за свои 
нужди, забравяйки нуждите на други-
те. Ако сте неразумен в това отноше-
ние, то Вие ще разрушите мира в об-
ществото, а в Божиите очи ще бъдете 
грешник.

Безпокойството в мюсюлманския 
свят, което днес е така широко раз-
пространено, се дължи именно на не-
способността на хората да приложат 
тази заповед. Пропастта между бога-
ти и бедни продължава да се разши-
рява, а обществото да става все по-

Подходящ ли е Исляма за Германия?



разделено. Ако истинските, чудесни 
учения на Исляма се съблюдават, то 
подобно безпокойство ще бъде лес-
но предотвратено.

А сега бих искал да поговоря за пра-
вата на децата.  Тези права също са 
установени от Свещения Коран по 
прекрасен начин. Спорен него отго-
ворността за образованието и мора-
ла на децата ни е на всеки един човек 
и същевременно на цялото обще-
ство. Свещеният Коран заявява:
Не убивайте децата си поради страх 
то бедността, Ние се грижим и за тях 
и за вас. Наистина, тяхното уливане е 
голям грах. (Глава 17: Стих 32)

На първо място, отговорността за 
образованието и моралното израст-
ване на децата е на родителите им. 
Това наистина е голяма отговорност. 
Ако не успеят да изпълнят тази зада-
ча, то все едно родителят е ‘убил’ де-
тето си.  Децата не са само потомци 
на своите родители, но и придобивка 
за нацията. Подходящото образова-
ние и подготовка на едно дете га-
рантират напредъка на нацията. Ето 
защо, отговорността е на родителите. 
Те не трябва да лишават децата си от 

каквото и да било поради егоистични 
мотиви. Не трябва да се извиняват с 
липсата на време, когато става дума 
за образованието и подготовката на 
децата им.

Свещениият Коран заявява много 
ясно, че пренебрегването на дететео 
е почти равностойно на ‘убийството 
му. Трябва да се даде възможност на 
всяко дете, което има необходимите 
умствени и физически способности, 
да служи на народа си. Ако то е лише-
но от образование поради ограниче-
ни ресурси, то това  е погубване на 
неговите способности и граничи с 
‘убийството’ на това дете.

Това, обаче, не е задължение само 
на родителите. Общество също има 
задължения. Ако обществото не даде 
необходимите права на детето, тога-
ва то също би било виновно за ‘убий-
ството’ му. Ето как родители и обще-
ството са обвързани от общото им 
задължение да осигуряват образова-
ние и морално израстване на детето.
Децата са истинското средство за ус-
пех на една нация и за това трябва 
да се грижим за тях. Ако не успеете 
да направите това, то от средство за 
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успех децата могат да се превърнат 
в средство за унищожение на наци-
ята. Техният живот също би бил уни-
щожен и точно това имаме предвид, 
когато казваме, че ги ‘убиваме’. Отго-
ворността за тяхната ‘смърт’ ще бъде 
преди всичко на родителите им, но 
също така и на правителтвото и на 
обществото като цяло. Всички те ще 
заслужават наказание в очите на Бог. 
Както виждате Ислям обръща внима-
ние не само на нуждите на днешното 
поколение, но и на нуждите на бъде-
щото такова.

Светът днес, който се смята за много 
развит и напреднал, може и да разби-
ра  важността на този въпрос, но Ис-
ляма е въвел този принцип с голяма 
сила още преди 1400 години.

Така днес, бих искал да ви информи-
рам, че от тези основни учения на 
Исляма, Ахмадийския мюсюлмански 
Джамаат предоставя от ограничени-
те си ресурси средства за образова-
нието на надарени деца от Ахмадски 
и не-Ахмадски произход. Тези добре 
образовани деца се превръщат в 
ценни кадри за своите съответни на-
роди. 

Като цяло, Ахмадските деца живее-
щи в Германия се справят отлично в 
училище. Ние се грижим и за тяхното 
морално израстване, за да може да 
изиграят важна роля в бъдещия ус-
пех на Германия. По този начин Ах-
мадските мюсюлмани във всяка една 
страна играят важна роля за успеха 
на нацията ѝ.

По нататък Свещеният Коран запо-
вядва:  И не се докосвайте до соб-
ствеността на сирака, освен ако това 
не е в негова полза, докато той не 
навърши пълнолетие и изпълнявай-
те договора, защото на вас ще ви 
даде поискана сметка за договора.                                       
(Глава 17:Стих 35)

Този стих се отнася за сираците. Те 
принадлежат на тази част от обще-
ството, която е лишена от добри ус-
ловия на живот. Ето защо, защитата 
и грижата за тях са задължение на 
цялото общество. Ако родителите на 
тези деца са оставили след себе си 
имот, обществото има задължение 
да го защитава и да се грижи за него, 
докато детето достигне пълнолетие. 
Настойниците на детето трябва да 
поемат всички свързани с имота раз-

Подходящ ли е Исляма за Германия?



ходи ако имат тази финансова въз-
можност. Ако ли не, то това трябва 
да бъде направено от правителство-
то или обществото. Ако няма такава 
алтернатива, и ако  детето има дос-
татъчно наследени финанси, то част 
от наследството му може да бъде из-
ползвано за тези разходи. В никакъв 
случай обаче, настойниците не тряб-
ва да пилеят наследството на детето. 
По този начин правото на наследство 
е защитено от Свещения Коран. По-
нататък той ни учи, че когато сиракът 
стане способен да разсъждава сам, 
цялото наследство трябва да бъде ос-
тавено на негово раположение. Това 
са чудесните учения на Исляма, които 
защитават правата на тези деца. Ал-
лах заповядва тези права да им бъдат 
дадени. Ако не го направите ще отго-
варяте пред Него.

По-нататък Корана ни учи, че във 
всички бизнес дела човек трябва да 
действа честно и открито. Учи ни и, 
че ако спечелим пари по нечестен 
начин, то тези пари няма да бъдат 
благословени и ще внесът смут в об-
ществото. В този смисъл в Свещения 
Коран е казано:

И давайте пълна мяра, когато мерите 
и теглете на точен кантар, така е най 
- добре и е най – похвално в крайна 
сметка. (Глава 17: Стих 36)

Още веднъж казвам, в света на тър-
говията, индустрията и бизнес делата 
честността е ключът към успеха. Тя 
също така гарантира мирът и отлич-
ните взаимоотношения между хора-
та. Всемогъщият Бог насочва внима-
нието ни и към  демонстрирането на 
висок морал. Свещеният Коран казва:
И не върви по земята надменно, за-
щото ти не можеш да разцепиш земя-
та, нито пък твоят ръст може да дос-
тигне до височината на планините.
 (Глава 17: Стих 38)

Този стих ни учи, че скромнстта и 
смирението са великолепни морални 
качества. Трябва да се въздържаме 
от всички форми на високомерие, без 
значение дали ще е арогантност при-
добита от знания или от богатство 
или арогантност произтичаща от на-
шата националност. Всяка форма на 
арогантност ще Ви попречи да дос-
тигнете по-високо ниво.
В живота на човек винаги има вре-
мена на трудности и страдания. На 
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индивидуално ниво, ние често виж-
даме, че хората се сблъскват с възхо-
ди и падения. Съдбата дори на най-
богатите се променя, променят се и 
правителствата.

Вземете за пример сегашната иконо-
мическа ситуация. Имаше времена, 
когато някои правителства твърдяха, 
че никой не може да  се мери с тях-
ната икономическа мощ. Държаха се 
така, сякаш са непобедими. Но тогава 
дойде икономическата криза и някол-
ко години по-късно светът продъл-
жава да изпитва тежки икономически 
сътресения.

Почти ежедневно сме свидетели и на 
много природни бедствия, които бук-
вално погълнаха цели страни. Цялата 
им инфраструктура е разрушена. Ня-
кои казвт, че тези бедствия са резул-
тат на промените в климата, а според 
други те са следствие на чисто еств-
ствени явления. Ние обаче, отдаваме 
тези бедствия на силата на Всемогъ-
щия Бог. Когато Всемогъщия Аллах 
пожелае да пречупи арогантността 
на тези, които се мислят за недосега-
еми, Той показва могъществото си по 
най-различни начини. 

Нека бъде ясно за всички страни, кои-
то мислят, че са в безопасност – не 
сте.  Вместо да се опитва да определи 
кой е прав и кой не е, светът трябва 
да потърси Божията помощ, напът-
ствие и защита. Само тази защита ще 
поведе хората към истинската пътека 
на човечността.

В краткото време, което имах успях 
да спомена само тези няколко неща. 
Коранът обаче е изпълнен с мъдрост 
и напътствия от корица до корица. 
Спрях се само на някои точки, които 
макар и кратки, отнеха доста много 
време, за което се извинявам.

В заключение отново ще кажа, че 
светът се е превърнал в глобално 
село. Нациите постоянно се препли-
тат. Ето защо трябва да обърнем вни-
мание на повишаване на човешките 
ценности и опознаването на нашия 
Създател.

Моля се да продължим да се замисля-
ме върху тези неща. И последно, още 
веднъж искам да Ви благодаря, че до-
ихдохте и че осветихте с присъствие-
то си това събитие. 
Много Ви благодаря.”
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