Халифат

Думата „Халифат” означава приемственост, а халиф - наследник на
пророка на Аллах, чиято цел е да продължи и доведе до край задачата да
реформира и да научи на морала, посят от Пророка. Общността от
последователи на пророка на Аллах продължава, с благословията на
институцията на Халифата, да съхранява вярата и практиките докато трае
волята на Аллах. В Светия Коран Аллах казва:
Аллах е обещал на онези измежду вас, които вярват и които вършат добри
дела, че Той непременно ще ги направи Наследници на земята, така както
Той е направил Наследници измежду онези, които са били преди тях; и че
Той наистина ще установи за тях тяхната вяра, която Той е избрал за тях; и
че Той наистина ще им даде в замяна сигурност и мир след техния страх: те
ще се кланят на Мен и те няма да приобщават нищо към Мен. А онези, които
проявят неблагодарност след това, именно те ще бъдат непокорните.
И съблюдавайте Молитвата, плащайте си данъка Закат и се подчинявайте на
Пратеника, за да може да получите милост. (Глава 24:
Стих 56-57)
Хазрат Мирза Башир Ахмад (Аллах да е доволен от него) пише:
Всемогъщият Аллах прави всичко с мъдрост и взор напред, и винаги
има причина и логика зад всичко това. Според природните физични закони
животът на човек е ограничен във времето, ала задачата на реформацията
и обучението на обществото изисква по-дълго време. Затова и след
системата на пророците, Аллах довежда системата на Халифата. Халифатът
продължава и пренася задачата на Пророка. Семето, засято от Пророка,
бива защитено и съхранено от халифа докато се превърне в здраво и силно
дърво. Това показва, че Халифатът е разклонение или ръкав на системата на
пророците, затова и Светият Пророк (Мир и благословиите на Аллах на

душата му) казва, че след всеки пророк се установява системата на
Халифата. (из „Добре дошли в Ахмадията)
Аллах не само назначава Пророка, но и Той също назначава халифа.
Той избира най-подходящия човек за да стане халиф и напътства група
благочестиви вярващи в изразяването на Волята Му, които да проведат
процедура по избор на халиф. На повърхността може да изглежда, че
халифът е избран от група вярващи, но всъщност Волята на Аллах напътства
тяхното съзнание да се спре на Неговия Избор. Веднъж избран, халифът
остава такъв до края на живота си като живо завещание на Божията Воля.
Халифатът установява властта на Аллах на земята и халифът се стреми
да запази тази власт в рамките на общността от последователи. За
вярващите Халифатът е въплъщение на Единството на Аллах и те избират да
се подчинят на божествената власт в лицето на халифа. Вярващите стават
част от благодатта на Халифата като стриктно се придържат към своята вяра
и практики и се обединяват около него.
Преход от Корана към Халифат
Този стих представя обета, че мюсюлманите ще бъдат удостоени с
честта да се превърнат в духовни и светски водачи. Той е отправен към
целия мюсюлмански народ, но институцията на Халифата ще придобие
осезаема форма в лицето на определени личности, които ще бъдат
Наследници на Пророка и представители на целия народ. Те ще бъдат
персонифицирани в рамките на Халифата. Пак според стиха, изпълнението
на този обет ще зависи от спазването на Молитвата и даването на Закат,
както и от подчинението на Божия Посланик по всички религиозни и светски
въпроси, засягащи народа. И когато те изпълнят тези условия, ще бъдат
възнаградени с дара на Халифата и ще се превърнат във водач на другите
народи; състоянието им на страх ще направи път на състояние на
безопасност и сигурност, Ислямът ще бъде върховен владетел на света и
преди всичко Единството на Бог – истинската цел и задача на Исляма – ще
бъде трайно достигнати.
Обетът за установяване на Халифат е категоричен и несъмнен. Както
Светият Пророк е единственият водач на човечеството навеки, така и
неговият халиф трябва да продължи да съществува на света под една или

друга форма до края на дните, когато всички други халифи вече не
съществуват. За разлика от другите, върховенството на Светия Пророк е над
всички останали пророци и Божии пратеници. Нашият век е свидетел на
неговия най-велик духовен халиф в лицето на Ахмад, Обещания Месия.
Коранът споменава три вида халифи:
1. Халифи, които са Пророци като Адам и Давид. Относно Адам, Бог

казва в Корана: „Ще изпратя наместник на земята” (2:31), а за Давид
казва: „О, Давиде, направихме те наместник на земята” (38:27)
2. Пророци, които са халифи на друг и по-велик Пророк, като напр.

Пророците от Израел, които били халифи на Мойсей. За тях Коранът
казва: „Изпратихме Тора (Петокнижието), което бе ръководство и
светлина. С него подчинените Ни Пророци отсъждаха за евреите”.
(5:45)
3. Непророци Халифи на Пророк, с или без земна власт, като например
набожни люде, посветени в Закона. Тяхната мисия е да защитават и
запазят Закона от посегателства. (5:45)
Накратко казано, обсъжданият стих обхваща всички тези категории
халифи, а именно Праведните халифи на Светия Пророк, Обещания Месия,
неговите Наследници и духовните реформатори или муджадидин. Тяхната
мисия, както е казано в горния стих, е защитаването на Закона и връщането
на „заблудената овца обратно в стадото”.
Отличителните черти и характеристики на тези халифи са:
•

Назначават се за халифи по Божието предопределение, в смисъл, че
сърцата на хората се отварят за тях и те доброволно ги приемат за
халифи;

•

Религията, на която мисията им е да служат, се установява трайно чрез
техните молитви и проповеди;

•

Във времена на трудности, лишения или гонения те запазват
присъствие на духа и се радват на спокойствие, което нищо не може
да обезпокои, и

•

Те почитат единствено Бог, т.е. при изпълнението на големите си
задължения те не се страхуват от никого, изпълняват ги неустрашимо
и без да губят кураж или да бъдат поразени от трудностите по пътя.

На стиха може да се гледа и като на въплъщение на пророчество,
направено по времето когато Ислямът е бил много слаб и из цяла Арабия са
се боготворили идоли, а мюсюлманите, бидейки малко на брой, се
страхували за живота си. Въпреки това, за времето на едно поколение само,
пророчеството било изпълнено дума по дума.
Идолопоклонничеството било прокудено от Арабия и Ислямът трайно се
установил не само там, а и из целия свят, а последователите на Светия
Пророк, които преди това били считани за утайката на обществото, се
превърнали в лидери и учители на народите.
Думите „Онзи, който е неблагодарен след това, е непокорен”
показват, че Халифатът е велик Божествен благодат. Без него не може да
има солидарност, сплотеност и единство на мюсюлманите и затова без него
те не може да се постигне реален напредък. Ако мюсюлманите не показват
необходимата признателност на Халифата, давайки му щедрата си
подкрепа и подчинение, ще бъдат лишени от този Божествен дар и ще си
навлекат Божия гняв.
(Светия Коран с превод на английски език и коментари, Глава 4, стр.
1869-1870)

