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Реч на Хазрат Мирза Масрур Ахмад,

В някои култури и семейства жените

изнесена пред женската част от чле-

са считани за по-низши. Дори и Запа-

новете (Lajna) на Световна Мюсюл-

дът, който е считан за пример за зачи-

манска Общност Ахмадия по случай

тането на правата на жените, само до

Годишния конгрес, провел се на 26

преди няколко десетилетия не прие-

юли 2008 година в Обединеното

маше техните права. Въпреки изди-

кралство.

гането на лозунги за освобождението

В миналото жените били лишени от

на жените, дори и днес образованите

полагащите им се права. Дори и при

хора на Запада се противопоставят

мюсюлманите, които имали ясни на-

на заемането на ключови позиции

соки от Светия Коран в тази посока,

от жени. На сегашните избори за

статутът на жената, така както Обе-

президент на САЩ, например, бяха

щаният Месия(a.с.) го описва, бил

изнесени доводи като предлог сре-

като на безполезен предмет. Дори и

щу издигането на евентуален жена

днес в някои от по-бедните страни от

кандидат, гласящи: как може жена да

Третия свят, било то християнски или

бъде президент на САЩ? По-късно бе

мюсюлмански, положението на жени-

направено всичко възможно, за да се

те е плачевно.

заличи това впечатление, но голяма
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част от американското население не

ва правата на жените. Той учредява

е готово за жена президент. Очевид-

правата им по наследство и им дава

но е, че Америка е развита държава,

равни права. Поколенията днес и но-

за която се твърди, че има либерални

водошлите не могат да проумеят как

възгледи за свободата и граждански-

е възможно да бъдеш лишен от тези

те права, ала дори и тя не може да

основни права.

понесе идеята да има жена за президент и лидер.

Ето защо, накратко ще обясня нравите и обичайте на арабската култура от

Ислямските учения са ясни. Ако жени-

времето на Светия Пророк, Аллах да

те са изключени от някои позиции, то

го благослови и с мир да го дари.

не е защото са смятани за неспособ-

Обичаят в някои племена бил, че

ни или защото се нарушават правата

близките роднини наследявали вдо-

им, а защото Бог е разделил задълже-

виците, точно като имотите. Дори

нията между мъжете и жените. Някои

доведеният син можел да наследи

роли подхождат повече на мъжете,

мащехата си. И тогава от него зави-

а други - на жените. Въпреки това,

село дали ще се ожени за вдовицата

обаче, по отношение на правата те

или само ще я използва. Доведеният

са равни. Историята на доислямска

син имал правото да застави вдови-

Арабия показва, че там жените са

цата да се омъжи за този, който той

били третирани по ужасяващ начин.

пожелае. Вдовицата нямала право на

Подобно е било отношението към

глас по този въпрос. Бог категорично

тях и в Западните цивилизации и до

забранява този обичай, защото ма-

някаква степен такова е и днес. Зато-

щехата е съпруга на баща ви, а оттам

ва и семейното нещастие и разводи-

и ваша майка, което я прави забране-

те в процентно отношение са високи.

на за вас. Това е била една порочна и

В Арабия жените нямали права като

нечиста практика и ужасен обичай. В

съпруги и дъщери и били третирани

Светия Коран Бог казва:

зверски.

И ако някой от вас умре и остави след

Тези примери от историята са пла-

себе си жени, то те (жените) са длъж-

шещи. Светият Пророк(с.а.с.) защита-

ни да чакат и да се въздържат, що се

Ислямът и правата на жените
отнася до тях, в продължение на че-

нат първи. По същия начин понякога

тири месеца и десет дни. И когато те

дъщерите и сестрите са наследници

вече достигнат до края на този пери-

на братята си. Никоя друга религия

од, върху вае няма да падне никакъв

преди Исляма не дава такива права

грях заради нищо от онова, което те

на жените.

вършат със себе си в съответствие
с онова, което е справедливо и при-

Съпрузите нямат право на парите

лично. А на Аллах е известно всичко

или заплатите на жените си, това е

онова, което вие вършите. (Глава 2:

строго забранено.

Стих 235)

Мъжете са покровители на жените,
тъй като Аллах е сътворил някои от

От този стих следва, че жените са

тях да превъзхождат другите и тъй

свободни да се омъжат след смъртта

като те (мъжете) харчат от своето соб-

на съпрузите си и след изтичане на

ствено богатство.…(Глава 4: Стих 35)

Иддат (определения период), а при-

Мъжете са отличени, защото първо,

ятелите и роднините нямат право

те са покровители на дома и второ,

да пречат на този брак. Според Ха-

разходите за домакинството трябва

дис, вдовицата дори може да избира

да бъдат поети от тях. Ако мъжът не

собствения си Вали (закрилник). Сле-

изпълнява задълженията си, той губи

дователно, това е свободата, която бе

авторитета си. Мъжът, който не взе-

дадена на жените срещу обичаите на

ма участие в отглеждането и възпи-

това време.

танието на децата, извършва грях.
Обещаният Месия(a.с.) е казал това,

Ето защо Ислямът е първата религия,

защото мъжът придава конкретна

която дава права на жените по на-

форма на термина „покровител на

следство. В Светия Коран дъщерите

жената”, поради което ако той е про-

получават права по наследство от

кълнат заради неизпълнението на

родителите си, жените имат право на

задълженията си, той предава това

наследството на съпрузите си, май-

проклятие на семейството си.

ките имат право на наследството на

Ето защо, ако закрилникът не изпъл-

децата си, когато се случи те да почи-

нява задълженията си и следващото
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поколение е заплашено да се отклони

сега го сравнете с това, че жените

от правия път и да погине, мъдрост-

са били третирани като наследство и

та на жената я кара да потърси общ-

са нямали право да вземат решения.

ност, която да защити нея и децата й

Ислямът, обаче, изцяло защитавал

от проклятието. Не бива, обаче, да се

правата им, а на мъжете повелявал

използват неубедителни извинения.

да не бъдат алчни за богатството на

Основното условие тук е Taqwa (страх

жените.

от Бог). Жената трябва да си спомни

В доислямския период робството

това, когато търси правата си.

било широко разпространено. Ислямът повелявал мъжете, които искат

Осигуряването на домакинството е

да се оженят за робиня, да й платят

мъжко задължение, независимо от

Haq Mehr (зестра) като на свободна

това, че жената също взема заплата

жена. Така Ислямът, целейки да из-

или има имоти. Грешно е да се иска

гради праведно и прогресивно об-

от печелещата жена или жената с

щество, защитавал както правата на

имот да помага в покриването на до-

свободните жени, така и тези на ро-

макинските разходи. Благородният

бините. Такива били правата на же-

Аллах е казал, че тази чест се пада

ните, дадени от Исляма. Това ниво

на мъжете. Ето защо, ако ви е даде-

на свободата на жените било извън

но правото да бъдете „Qawwaam” (за-

разбирането на арабите. Както вече

крилник/водач), ваше задължение е

споменах, жените били третирани

да изпълнявате задълженията си към

като движима собственост, създа-

жената и децата си. Затова и Всемо-

дена за удоволствие на мъжа, която

гъщият Аллах казва:

бивала наследявана и споделяна.

… Мъжете ще получат своята част то

Този завършен и съвършен Шариат

онова, което те са си заслужили и же-

(религиозен закон) извел жените от

ните ще получат част от онова, което

дълбините на мрака и им дал такива

те са си заслужили… (Глава 4: Стих 33)

права, че онези, които до преди това

Този стих категорично заявява на

са били третирани като наследство,

мъжете, че трябва да изпълняват

сега били удостоени с правото на на-

дадените им от Бог задължения. А

следство.
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Всемогъщият Аллах разкрил тази

едно право на жените, представлява-

заповед така:

що съвкупност от много права. Бла-

О, вие, които вярвате! За вас ще бъде

городният Аллах казва:

незаконно да получите в наслед¬ство

И всички вие, които вярвате, знайте,

някакви жени против тяхната воля;

че е незаконно да получавате в на-

нито пък имате право да ги задържа-

следство жена против волята й; както

те несправедливо, за да може¬те вие

и да задържате неправомерно част

да им отнемете част от онова, което

от това, което сте им дали, освен ако

вие сте им дали, освен ако те не се

не са виновни за очевидна злина; и

окажат уличени в някое гнусно злоде-

отнасяйте се с добрина към тях; и ако

яние; и съжителствайте с тях по дру-

не ги обичате, означава че не обича-

желюбен начин; и ако вие изпитвате

те нещо, в което Аллах е вложил мно-

неприязън към тях, то може и да се

го добро. (Глава 4: Стих 20)

окаже така, че вие да изпитвате неприязън към нещо, в което Аллах е

Това право на жените се отнася до

вложил много добрина.

случаите, когато например съпругът

(Глава 4: Стих 8)

се държи зле с жена си, не я обича и
не изпълнява задълженията си към

В това се състои равенството на мъ-

нея, но и не се развежда с нея, защото

жете и жените в обществото. Както

иска да се възползва от богатството й

вече споменах, до съвсем скоро же-

или да докара горката жена до смърт-

ните на Запада нямаха такива права.

но легло докато той крои планове за

Дори съгласно закона там, с едно за-

това как да се облажи от нейното бо-

вещание човек може да лиши от на-

гатство след смъртта й.

следство законните си наследници.
Максималното завещание на един

Има и друг случай. В Исляма на же-

наследник в Исляма е една трета, по

ните е разрешено да подават доку-

който начин не се накърняват права-

менти за Khula (развод по желание на

та на останалите наследници.

съпругата) ако съпругът им проявява

За да гарантира всички аспекти от

неблагоразумно поведение. Поняко-

свободата на жените, Ислямът дава

га мъжете злоупотребяват с това като
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умишлено тормозят жената, за да

Както казах вече по-рано, мъжете за-

може тя да няма друг избор и да по-

грабват имуществото на съпругите

даде документи за Khula. При тези об-

си по нечестен начин. А в тези дър-

стоятелства мъжете не трябва да пла-

жави това дори се узаконява и поня-

щат Haq Mehr. В тези случаи Qadha

кога ако съпругът почине, неговите

(съвета) взема предвид обидата и е

роднини продължават делото му.

склонен да издаде Khula под форма-

В други случаи се настоява за връща-

та на развод, за да не лиши жената от

не на разменените при сключването

правото й на Haq Mehr. Понякога мъ-

на брака дарове. Това искане за връ-

жете дават лъжливи показания за же-

щане на даровете е често срещано

ните пред Qadha (съвета), опитвайки

оплакване в брачните жалби. Све-

се да очернят името им като се надя-

тият Коран подсигурява правата на

ват да избегнат зачитането дължими-

жените и стига до там да ги защитава

те им права. Някои мъже дори съдят

така както никоя друга религия. Все-

жените си, за да заграбят половината

могъщият Бог казва, че всички тези

от богатството им. Всемогъщият Ал-

неща са забранени и са равносилни

лах строго забранява това.

на лишаване жените от правата им.

Понякога роднините не позволят на

Както вече споменах, жените имат

вдовицата да се омъжи повторно, за

право да се омъжат повторно за ко-

да може имението на съпруга й да ос-

гото сами пожелаят след развода

тане на тяхно разположение. Такива

или смъртта на съпруга им. Понеже

неща се случват дори и днес, много-

брачната церемония Никях не може

бройни са оплакванията в тази връз-

да бъде отслужена без Уали (закрил-

ка. Преди 1500 години Светият Коран

ник) на жената, в случаите, когато

е предупредил мъжете да не извър-

съществуват пречки за това, жената

шат подобни грехове и да пазят пра-

има право да помоли Халифа на ней-

вата на жените. Понякога роднините

ното време да се намеси. Ако случаят

принуждават жената да се омъжи за

е особен, самият Халиф може да стане

определен човек от техните родни-

Уали (закрилник) или пък да назначи

ни, за да може богатството на бившия

Уали или Уакил. В същия стих Благо-

й съпруг да остане в семейството.

родният Аллах казва и:
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… и отнасяйте се с добрина към тях …

Аллах преди да свидетелства. Трябва

(Глава 4: Стих 20)

да каже „проклет да бъда ако лъжа”.
По същия начин жената има право да

Отнасяйте се с добрина към тях, не

отхвърли тези обвинения и да заяви

търсете оправдание да се държите

невинността си под клетва. По този

лошо с тях, не пожелавайте богат-

начин се запазват правата и на двете

ството им или онова, което сте им

страни. Трябва да се разбере, че из-

дали. Светият Пророк(с.а.с.) казва:

ползването на израза „очевидна зли-

„Най-добрият от вас е този, който е

на” не дава право на мъжа да сложи

най-добър с жена си”, и продължил:

ръка върху имуществото на съпруга-

„и аз съм най-добър с жените си”.

та. Тази формулировка се използва,

Така, давайки своя собствен благо-

за да поощри мъжете да живеят мир-

словен пример за подражание, Све-

но със съпругите си и да зачитат тех-

тият

ните права.

Пророк(с.а.с.)

допълнително

насочва вниманието на мъжете към
правата на жените.

Всемогъщият Аллах казва, че може

Нека бъде ясно, че изразът „очевид-

да е така, че вие изпитвате неприя-

на злина” в горе цитирания стих не

зън (към съпругите си), но Аллах е

дава право на мъжете да конфиску-

вложил много добрини за вас. Ако не

ват имуществото на жената. Изра-

харесвате някоя жена Аллах може да

зът е по-скоро свързан със смисъла

я направи добра за вас. Затова ако не

на стиховете преди цитирания стих.

можете да докажете отрита и явна из-

А именно, ако жената върши нечес-

невяра, не правете живота й труден

тиви дела, тя може да бъде ограни-

като я обвинявате или като се опита-

чена в дома си. Не е достатъчно да

те да я лишите от имуществото й. Не

я обвиниш в откровена скандалност,

й отказвайте правата, които тя има

а трябва да имаш свидетели да по-

над вас. Защото Благородният Аллах

твърдят обвинението, което само по

заклеймява мъжете, които тормозят

себе си е дълга процедура. Ако този,

жените или ги заплашват с развод за-

който я обвинява, е съпругът й, той

ради нищожни грешки, защитавайки

е задължен да се закълне в името на

още веднъж техните права.
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Затова и от който и ъгъл да го погле-

га се обърквали. От друга страна, ко-

днете, правата на жените в Исляма са

гато жените осъзнали, че има някой,

защитени. И тези права са така защи-

който да подкрепи каузата им, те до-

тени, че никоя мюсюлманка не може

били увереност.

да се отблагодари за тези заповеди
в Светия Коран. Никоя друга свеще-

Става въпрос за това, което Хазрат

на книга или шариат не съблюдават

Умар(р.a.) казал на жена си, когато тя

така добре правата на жените. И не

се намесила в делата му. Сгълчал я,

само, че те дават права на жените, а

питайки й коя била тя, та да се меси.

и съветват мъжете да бъдат снизхо-

Арабите не понасяли жената да им

дителни към грешките и слабостта на

дава съвети. Съпругата на Хазрат

жените. Те по-скоро биват окуража-

Умар(р.a.) тогава отговорила, че щом

вани да се отнасят към тях с нежност

съпругите на Светия Пророк, Аллах

и доброта. Но тази доброта не трябва

да го благослови и с мир да го дари

да бъде като награда за нещо, което

са можели да му дават съвети с него-

им се е харесало, а те трябва да са до-

вото позволение, как можел той да

бри дори и ако не ги харесват. Ето по

се противопоставя на нейния съвет?

този начин Ислямът издига правата

Това била смелостта, която Светият

на жените до най-високо ниво.

Пророк(с.а.с.) посял у жените – с неговия благословен пример и учения.

Накратко изясних положението в

Арабите имали много жестоко отно-

доислямския период. Насочването

шение към жените. Те лесно можели

на вниманието на мъжете към този

да ударят жена, заради най-малкото

въпрос при тези обстоятелства и

провинение. Това продължава да

даването на права на жените, е най-

е така и днес, както вече споменах,

великият жест на доброта на Всемо-

дори и в Западните страни. Много

гъщия Бог и Светия Пророк, Аллах да

жени ми пишат за подобно отноше-

го благослови и с мир да го дари, към

ние на съпрузите им. От страх от съ-

мюсюлманката. Виждайки неговите

прузите си, те просто ми пишат „таки-

действия и усилията му да даде права

ва са обстоятелства, в които живеем,

на жените, хората от Арабия поняко-

уморихме се от ежедневния бой, кой-
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то започна да влияе и върху живота

те. Светият Пророк(с.а.с.) отвърнал,

на децата, и Ви пишем само за молит-

че „ако жената премине границата,

ва”. Те казват, че не желаят съпрузите

съгласно вашите обичаи, можете да

им да разбират за това. Те смятат, че

я ударите леко”. По това време, под-

ако съпрузите им разберат, те няма

робните [Божи] заповеди за жените

да се променят, а само ще започнат

не били още открити. Затова и Све-

да ги бият още повече заради това,

тият Пророк(с.а.с.) им разрешил това.

че са се оплакали. Във всеки случай,

И тъй като това било отколешна тра-

това е било често срещана практика

диция на арабите, те се завърнали

сред арабите. Светият Пророк(с.а.с.),

към старите си навици, вместо да се

който бил най-големият защитник на

възползват от даденото им разре-

правата на жените, казва, че „жените

шение само в изключителни случаи.

са слуги на Аллах, а не ваши слуги, за-

Тогава мюсюлманките се оплакали

това не им удряйте.

от мъжете си на Светия Пророк, Аллах да го благослови и с мир да го

Такива били ранните дни на Исля-

дари чрез неговите съпруги. Светият

ма – период на натрупване на опит,

Пророк(с.а.с.) казал на спътниците си

когато мъжете са били съветвани да

„и бъдете предупредени всички вие,

бъдат добри, мили и съпричастни, а

които не се отнасяте добре с жените

жените станали по-смели и безком-

си, със сигурност Бог не гледа добре

промисни в дома. В тези времена на

на вас”. В резултат на това, правата

жените също им липсвал опит, кое-

на жените били наложени и в Светия

то довело до най-различни разриви.

Коран били дадени други заповеди.

Жените искали да уредят старите си

Сега жените могли да въздъхнат с об-

сметки. Хазрат Умар(р.a.), който бил

лекчение.

строг по характер, отишъл при, Аллах да го благослови и с мир да го

Веднъж един от спътниците на Све-

дари, и се оплакал, че откакто бил

тия Пророк, Аллах да го благослови и

помолен от него да не удря жените,

с мир да го дари го, запитал за пра-

те излезли извън контрол и непокор-

вата на жените. На въпроса Светият

ството им довело до хаос в домове-

Пророк(с.а.с.) отговорил по следния
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начин: „нахранете я така както хра-

майки предвид чувствата на жените,

ните себе си от това, което Благород-

Светият Пророк казва на мъжете, че

ният Аллах ви е дал, облечете я така

онези, които пътуват далеч от дома,

както обличате себе си с това, което

трябва да се завръщат бързо в него,

Благородният Аллах ви е дал. Не й по-

за да не се разтревожат децата.

сягайте, не я обиждайте, не я гонете
от къщата”.

Хазрат Абу Хурайра обяснява, че Светият Пророк(с.а.с.) е казвал, че когато

Такива били повелите на Светия Про-

човек изпълни това, за което се е на-

рок, Аллах да го благослови и с мир

ложило да пътува, заради семейство-

да го дари. Слушат ме също и мъже.

то си той трябва да се върне бързо

Те трябва да осъдят себе си и да се

у дома си. А семейството на един же-

променят, защото получих много по-

нен мъж са съпругата и децата му.

добни оплаквания.

Днес сме свидетели на много домакинства, в които жените са оставени

Жените също трябва да изпълняват

съвсем сами. Когато младите жени

задълженията си и да зачитат пра-

пристигнат в тези страни след брака,

вата на мъжете, и едва когато стъпят

те нямат никакви познати там. Те са

твърдо на правия път, могат уверено

затворени в домовете си по цял ден.

да търсят собствените си права. Само

Предвид атмосферата в тези [запад-

тогава могат да се поставят основите

ни] страни, понякога те също изпадат

на мирния дом и мирното общество.

в депресии. В същото време, мъжете

Светия Пророк, Аллах да го благо-

им излизат след работа с приятели.

слови и с мир да го дари е удостоил

Светият Пророк(с.а.с.) се застъпва

жените с хиляди жестове на добрина.

за правата на жените като съветва

При определянето правата на жени-

мъжете да зачитат полагащото се

те, той така обстойно отчел чувствата

на жените право, полагащото се на

на жените, че вярващата жена нико-

близките право и полагащото се на

га няма да може да му се отблагодари

децата право. Той силно презира

дори и ако прочете (Дуруд, молитва)

идеята мъжете да си губят времето в

за него през целия си живот. Взе-

празни приказки, оставяйки жените

Ислямът и правата на жените
си в къщи. Той казва, че онзи, който

благослови и с мир да го дари. Седящ

има дъщери, трябва да им осигури

там човек казал на разказвача, че

образование и добър морал и в Деня

натъжил Светия Пророк, Аллах да го

на Страшния Съд, Благородният Ал-

благослови и с мир да го дари, обаче,

лах ще направи Ада haram (забранен)

му казал да разкаже случката отново.

за този човек.

Говори се, че дори брадата на Светия
Пророк, Аллах да го благослови и с

Това трябва да бъде разгледано в

мир да го дари се напоила от посто-

контекста на арабската традиция.

янния поток сълзи, които се стичали

Както е казано в Светия Коран, нови-

по лицето му.

ната за раждането на момиченце ги е
карало да страдат и дори някои стига-

Светият Пророк(с.а.с.) казал, че чо-

ли дотам, че ги заравяли живи.

век, на който му се роди дъщеря и
той не я зарови жива, не я унижава

Има история за човек, който заровил

и не я пренебрегва заради синовете

дъщеря си жива или я хвърлил в кла-

си, Благородният Аллах ще приеме в

денец. Той подробно описал случка-

Рая.

та си на Светия Пророк, Аллах да го
благослови и с мир да го дари. Казал,

Забележете как Светият Пророк(с.а.с.)

че имал дъщеря, която много оби-

накарал невежите араби, които били

чал. Когато тя пораснала достатъчно

свикнали да третират жените като

да разбира и да ходи, той я повикал

безполезни предмети, да ценят пра-

при него. Тя отишла, защото много

вата на момичетата и жените. Преди

обичала баща си. Той я завел при се-

кончината си, Светият Пророк(с.а.с.)

мейния кладенец и хвърлил в него

събрал мюсюлманите, за да им даде

невинното момиче. И когато я бутнал

последен съвет да бъдат добри вина-

в кладенеца, чувал сърцето й да се

ги към жените.

пронизва от писъци. Тя викала „Тат-

Ислямът

ко, о мой татко!”.

удостоили жените с най-голямата

Когато чул това, сълзи бликнали от

добрина. И както вече казах, жените

очите на Светия Пророк, Аллах да го

никога няма да могат да се отблаго-

и

Светият

Пророк(с.а.с.)

Ислямът и правата на жените
дарят за нея. И въпреки, че този дълг

както мъжете имат права върху же-

не може да бъде платен, трябва да

ните, така и жените имат права върху

се правят усилия в тази посока. Как

мъжете. (Глава 2: Стих 229)

може това да стане? Задължение на
жената днес е постоянно да прелива

Твърди се, че някои хора третират

от чувство за благодарност за тази

жените си по унизителен начин и

невероятна услуга, направена от

изискват от тях да вършат най-ниски

Благородния Аллах и Неговия Свети

неща. Малтретират ги и ги презират,

Пророк на мюсюлманките.

и издават заповеди за фереджето с
такава жестокост, равна на практиче-

Как може да бъде изразена тази бла-

ското им заравяне живи.

годарност? Жената може да се отблагодари за услугата на Аллах и Неговия

Съществува заповед за Пардах (за-

Пророк като уважава дълга и задъл-

булване) на жената и е важно жените

женията си. Това се отнася особе-

да се придържат към нея. Някои, оба-

но за жените ахмади, на които лежи

че, не разрешават на жените си да из-

двойна отговорност. Тя е дала обет

лизат от къщата и ги карат така да по-

да бъде истински предан и страстен

криват лицата си, че те едвам ходят.

поклонник на Светия Пророк, Аллах

Ето защо, ако главата е покрита, хи-

да го благослови и с мир да го дари,

джабът е подходящ и облеклото удоб-

който в този век възстановил права-

но скрива красотата на човек, пар-

та на жените в светлината на учения-

дах (забулване), който всяка Ахмади

та на Светия Коран и суната (практи-

жена трябва да приеме е този, който

ката) на Светия Пророк, Аллах да го

отразява нейната идентичност. Тук

благослови и с мир да го дари.

трябва да се направи разлика между
обикновената жена и Ахмади жена.

Обещаният Месия(a.с.) е казал: „Ни-

От друга страна, обаче, заповядано е

коя друга религия не защитава пра-

да се избягва прекалената суровост.

вата на жените така както Исляма ги

Обещаният Месия(a.с.) е казал:

е защитава. В него е залегнала една

„Връзката между съпруга и съпруга-

кратка, точна и ясна повеля: Точно

та трябва да бъде като на истински и

Ислямът и правата на жените
искрени приятели. В крайна сметка,

жените, а други – както към жените

точно жената е основен свидетел на

така и към мъжете. Някои заповеди са

високите морални ценности на мъжа

само за „вярващите” (Momineen). Те

и връзката му с Всемогъщия Бог. Ако

се отнасят и за жените и за мъжете.

връзката със съпругата му не е добра,

За ахмади жени е жизнено важно да

как може той да бъде в мир с Бога?

се придържат към заповедите на Све-

Светият Пророк(с.а.с.) е казал: „Най-

тия Коран. Всяка ахмади жена трябва

добър от вас е онзи, който е най-до-

да помни това.

бър към жена си”. (Malfoozat, Том 5,
стр. 417- 418)

Първото задължително нещо за вас
Ахмади жени е да обръщате внима-

„Как може човек да претендира, че е

ние на молитвите като знак на благо-

праведен, когато не се държи добре

дарност. Благородният Аллах казва,

с жена си? Само ако се държи добре

че целта на създаването на човечест-

със съпругата си, той може да бъде

вото е почитането Му. Не е казано, че

добър и праведен към останалите.

мъжете трябва да спазват молитвите,

Недопустимо е да озверяваш и да

а жените – не. Всъщност, на жените е

удряш жена си под най-малкия пре-

отредено да спазват молитвите така

текст.” (Malfoozat, Том 3, стр.147)

както и мъжете.

Вижте по какъв ефикасен начин Обе-

Спазването на молитвите е най-до-

щаният Месия(a.с.) наредил на мъже-

брият начин, по който човек може

те да съблюдават правата на жените.

да се отблагодари на Благородния

Както вече споменах, днес е задъл-

Аллах. Точно тези молитви ще при-

жително ахмадийките да изпълняват

ближат следващите поколения до

всичките си задължения в знак на

Благородния Аллах и ще ги нака-

благодарност към Благородния Ал-

рат да познаят своя Бог. Точно тези

лах. В Светия Коран Благородният

молитви могат да ви спасят на този

Аллах посочва на вярващите мъже и

свят и в отвъдното. Точно смирена

жени техните задължения. Някои от

молитва, която отправяте, и милости-

тези заповеди са насочени само към

нята, която давате, ще ви предпазят
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от многото беди и проблеми, които

Понякога се чудя как жените ми каз-

човек може да си навлече. Затова,

ват или пишат в писмата си, че са

обръщайте голямо внимание на тях.

привлечени от това и това добро

Измежду Сахабиууат (спътници жени)

дело, че искат да останат в контакт

на Светия Пророк, Аллах да го благо-

с Общността, искат да идват на сре-

слови и с мир да го дари имало мно-

щите и искат да следват ученията на

го, които засенчвали мъжете в почи-

Светия Коран, но съпрузите им не им

тта си към Бога. Благородният Аллах

разрешават. Всъщност, мнозинство-

надарил и Обещания Месия(a.с.) с

то от тези жени са от онези, които ще

праведни жени, които се отличавали

застанат до съпрузите си в светските

в почитта си към Бог.

им занимания. Защо тогава не стоят

Основната точка е, че за да осъщест-

зад религиозните си права? Това са

вите пряка връзка с Бог, трябва да

само оправдания, които трябва да се

продължавате да вдигате стандарта

опитате да избягвате.

на почитта си. Това е от съществено значение. Задължително е и да

Ако постоянно си припомняте услу-

действате според другите заповеди

гите на Благородния Аллах към вас,

на Благородния Аллах в Светия Ко-

никога няма да търсите извинения.

ран. Всяка ахмади жена трябва да

Помнете, че ахмади жена трябва ви-

разбере, че нейно задължение е да

наги да притежава чувство за чест

обръща внимание на молитвите и да

към каузата на религията. Домовете,

рецитира, разбира и следва ученията

в които честта на религията е защи-

на Светия Коран. Всъщност, ако же-

тена, никога няма да бъдат оставени

ната размишлява над Светия Коран и

без благословията на Аллах. Ислям-

действа съгласно неговите учение, тя

ската история е пълна с примери

може да има по-добра роля за напре-

за отдали се на религията жени и в

дъка на Общността, защото децата,

сравнение с нея са считали светските

които ще отгледа в обятията си, също

неща за маловажни.

ще бъдат обагрени в същия цвят като

Известната история с приемането на

нея. Ето защо трябва да обръщате го-

Исляма от Хазрат Умар(р.a.) разказва,

лямо внимание на това.

че причината за приемането му била
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жена.Тя била готова да бъде убита

на Ум Салама, благословената съ-

или ранена, както и станало – тя била

пруга на Светия Пророк, Аллах да го

ранена, само и само да защити съпру-

благослови и с мир да го дари, било

га си и онзи, който й дал ученията на

онова, което облекчило болката му

религията. Именно раната и проля-

от това, че спътниците му не му се

тата кръв на сестра му смекчила сър-

подчинявали. Заради типичния им

цето на Хазрат Умар(р.a) и го повела

арабски темперамент, някои от ус-

към приемането на Исляма. Защото

ловията, при които бил подписан

ако жените са твърдо решени, те мо-

договорът, били считани за обидни

гат да отприщят революция.

от някои от спътниците на Светия
Пророк, Аллах да го благослови и с

В наше време религиозното обу-

мир да го дари. След подписването

чение е еднакво важно за жените и

на договора, Светият Пророк(с.а.с.)

мъжете. С милостта на Благородния

помолил спътниците си да принесат

Аллах, най-големи награди се дават

в жертва животните си. Три пъти ги

на жените и момичетата се развиват

молил Светият Пророк(с.а.с.), ала съ-

в тази посока. Понякога ме молят да

крушените спътници били сковани

разреша мъж да изнесе лекция на

от мъка. Те приемали условията на

Lajna (Ахмади жени), когато Lajna не

договора като потвърждение на тех-

са в състояние. Жените трябва да

ния неуспех. Всъщност, спътниците

имат тази способност, за да не се на-

на Светия Пророк, Аллах да го благо-

лага да разчитат на мъжете. Те тряб-

слови и с мир да го дари, били дошли

ва да се достатъчно знаещи, за да се

да демонстрират смелостта си и коп-

учат една друга. И на онези членове

неели да го сторят, но успехът, кой-

на Lajna и Джамаатите, които се оп-

то Божият Пророк(с.а.с.) прозрял, все

итват, Аллах помага. В Хадис Светият

още не бил очевиден на спътниците.

Пророк(с.а.с.) е казал, че понякога съ-

Когато спътниците му не изпълнили

ветът на жените е правилният и по-

повелята му да принесат в жертва

добър от този на мъжете.

животните, това дълбоко натъжило

Във времето на Договора/Прими-

Светия Пророк, Аллах да го благосло-

рието на Худайбия, предложението

ви и с мир да го дари, и така натъжен
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той влезнал в палатката. Хазрат Ум

Те попитали Светия Пророк, Аллах

Салама(р.a.) разбрала какво е стана-

да го благослови и с мир да го дари,

ло и му заявила, че спътниците му не

дали след като са оставени да се гри-

били непокорни, а по-скоро в шок, и

жат за домовете докато мъжете са на

без да казва нищо той трябва да оти-

война, благословията ще се излее и

де и да принесе в жертва своите жи-

над тях. Когато Светият Пророк(с.а.с.)

вотни и да обръсне главата си. Така

призовал за финансова жертва и за

и сторил. Това действие на Пророка

разпространяване плаща на Хазрат

разтърсило спътниците му така ся-

Билал(р.a.), именно жените направи-

каш се събудили от сън. Те също за-

ли дарения от бижута и ценностите

почнали да принасят своите животни

си за плаща. Именно жена не се е

в жертва и да бръснат главите си. Ето

притеснявала за смъртта на баща си,

защо, това бил един много уместен

съпруга си и брат си. Тя се интересу-

съвет на жена, която разбира рели-

вала само от безопасността на Све-

гията и знае за предаността и лоял-

тия Пророк, Аллах да го благослови и

ността на спътниците на Светия Про-

с мир да го дари. Веднъж уверила се,

рок, Аллах да го благослови и с мир

че Пророкът(с.а.с.) бил жив и здрав,

да го дари. Тя много добре знаела, че

тя казала: „Вече не се боя, че някой

мюсюлманите обичали Светия Про-

друг може да загине”.

рок, Аллах да го благослови и с мир
да го дари.

Това са жените, които са разбрали, че
онзи, който защитава техните права

Истина е, че именно жена е била

и е вестител на тяхната свобода е

първият човек, приел Исляма. Името

Божият Пророк(с.а.с.), който донесъл

й било Хазрат Хадиджа(р.a.). Тя помог-

красивото учение, дало им отделен

нала на Пророка с финансовите си

статут. Те чувствали, че докато той е

саможертви не само като негова съ-

жив, вярата също ще бъде жива, до-

пруга, но и като мюсюлманка. Истина-

като Живият Бог е с тях, те нямат от

та е, че това са били жените, които са

какво да се страхуват.

се стремели да бъдат благословени

Има много подобни разкази за съвре-

от Джихада, изпълняван от мъжете.

меннички на ранния Ислям. Също
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както във времето на Обещания

в живота му, но и създал един огро-

Месия(a.с.) имало много жени, които

мен ресурс за цялата Общност. Но как

разбирали реалността и поставили

така? Защото тя разбирала истинско-

високи стандарти за жертвоприно-

то значение на саможертвата и зна-

шение. Известни са саможертвите

ела как да жертва. Знаела, че нашата

на Хазрат Амма Джан (благослове-

чест и дълго съществуване били в

ната жена на Обещания Месия(a.с.)),

Исляма и Ахмадията. Разбирала, че

например, която дарила всичките си

ако дори и като благодарност жертва-

бижута и спестявания за гостите на

ме всичко наше, пак няма да можем

Jalsa (Годишно Събрание) без никак-

да платим дълговете си.

во разкаяние. И това не било, защото
искала да помогне на съпруга си, а за-

Това не са само едни стари истории.

щото имала нужда да служи на гости-

Дори и днес, с Милостта на Аллах,

те на Месия на Мухаммад(а.с.а.) и не

има жени, млади и стари, които раз-

желаела гостите по никакъв начин да

бират този факт, които са праведни и

бъдат обезпокоявани. Това чувство

следват Taqwa (страх от Бог). Те зна-

за саможертва идвало от истинското

ят как да дадат предимство на вярата

разбиране за вярата, нейната устой-

над този свят, придържат се към вя-

чивост и чувството на благодарност.

рата си, въпреки че живеят в запад-

В Общността има много примери за

ното общество, и знаят как да запазят

подобни жертвоприношения. Хазрат

връзката си с Ахмадията, поставяйки

Умм-е-Насир, съпруга на Хазрат Хали-

я над кръвната връзка. Наскоро една

фатул Месих II(р.а.) и майка на Хазрат

млада дама дойде при мен. Беше

Халифатул Месих III, дарила бижутата

дълбоко наскърбена и развълнувана.

си за създаването на вестник Al Fazl.

Беше силно наранена, защото баща

Това се случило преди времето на

й извършил вероотстъпничество. Тя

втория Халифат. За това Хазрат Му-

не се притесняваше, че няма да по-

слех Мауд, Халифатул Месих II(р.a.)

лучи нищо от баща си, а единствено

казал, че това добро дело не само му

за това, че той е изгубил вярата си.

дал средството, с което да служи на

С голяма решителност тя каза, че е

религията, и отворил нова страница

убедена във вярата си и се врича да
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продължава по същия начин с помо-

да разбирате и размишлявате над

щта на Аллах. Молеше се в замяна на

Светия Коран, за да разберете пра-

баща й, Аллах да ме дари с цяла една

вата си и да се съсредоточите върху

нация. Има момичета със същата

полагащите ви се задължения, които

страст в нашите времена, които жи-

Светият Коран и Ислямът очаква да

веят в западните страни. И тези жи-

изпълните.

веещи на Запад момичета разбират

И днес дайте решителен обет, че как-

качествата на Исляма и осъзнават ус-

то Благородният Аллах ви е направил

лугите, които Ислямът им е направил.

огромната услуга и ви е дал права и

Те осъзнават това, че ако останат под

благословията на Халифата, с което и

закрилата на Господаря на всички

източник на подкрепа, който да защи-

светове, те ще имат права каквито

тава вашите права, така и вие в знак

нито бащите им нито кръвните им

на благодарност за тази услуга ще сте

роднини могат да им дадат. Те знаят,

готови да пожертвате всичко за Исля-

че трябва да бъдат отдадени на Ха-

ма и Ахмадията. Закълнете се, че ще

лифата в името на Аллах, за да могат

продължите да правите всичко въз-

винаги да се държат за „силната дес-

можно, за да изградите здрава връзка

ница” и така да останат в царството

между децата си и Ахмадията, истин-

на мира и сигурността, обещано им

ския Ислям. Вие и вашите деца ще

от Благородния Аллах с уверение за

продължите да заздравявате връзка-

сигурност за онези, които се държат

та на обич и отдаденост на Халифата.

силно.

Ще вдъхновите следващото поколение за такава отдаденост, че то ще

Ето защо, всяка ахмади жена трябва

продължи да бъде примери за искре-

да помни, че за да се отблагодари ис-

ност и преданост до Деня на Страш-

крено на Благородния Аллах, трябва

ния съд така, щото поради своето

да прегърне ученията на Светия Ко-

единство царството на Благородния

ран. Трябва да покани ученията на

Аллах и Неговия Пророк(с.а.с.) ще

Светия Коран в дома си и да окуражи

властва над целия свят.

и децата си да ги приемат. Това не

И нека Аллах ни помогне в това на-

може да стане докато не се научите

чинание!

