
Петъчна проповед: 
Халифатул Масих II: Перлите 
на мъдростта

Проповед, произнесена от 
Хазрат Мирза Масруур Ахмадат, 
председател на Мюсюлманската 
общност "Ахмадия". 

След като поздрави всички с 
„Ассаламу алейкум уа рахматуллахи“ 
– нека мирът и милостта на Аллах 
да са с вас – и в свидетелство на 
абсолютното Единство на Аллах и че 
Мохамед е Неговия Пророк и слуга, 
и в търсене на закрила от Аллах 
срещу Сатаната, Хузур Акдас (нека 
Аллах да го подкрепи със Своята 
могъща сила) рецитира Сура Ал-
Фатиха и след това каза:

Аллах, Всевишния и Всемогъщия 
пази своите приятели и обичните 
си, както и техните наследници и 
ги благославя до тогава, докогато 
техните деца останат на пътя на 
добродетелта и праведността. 

Хазрат Муслех Мауд [Обещаният 
Реформатор, Хазрат Мирза Башируд 
Дин Махмуд, Халифатул Масих 
II (ра)], давайки пример за това, 
заявил по отношение на Хазрат Али 
(ра), че когато Светият Пророк (са) в 

началните дни на своето пророчество 
поканил своите близки роднини, 
за да им предаде Посланието на 
истината, поканил ги на трапезата 
си и след това, когато едвам бил 
започнал да казва нещо, неговият 
чичо, Абу Лахаб, накарал всички да 
обърнат гръб на Светия Пророк (са) 
и ги накарал да си тръгнат без да го 
изслушат. Светият Пророк (са) бил 
доста изненадан от това поведение 
на чичо си, но не загубил надежда. 
Затова Светият Пророк (са) накарал 
Хазрат Али да уреди друга среща и 
да покани близките си хора на друга 
вечеря.

Така че на втората среща Светият 
Пророк (са) предал посланието на 
Исляма и когато го направил всички 
на сбирката замлъкнали. Всеки 
мълчал. Никой не говорел. Накрая 
Хазрат Али (ра) се изправил и 
заявил, че въпреки че той е бил най-
младия от всички  на събранието, 
той желаел да остане със Светия 
Пророк и се заклел, че ще остане 
с него завинаги по отношение на 
всичко, за което бил говорил той. 
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След това противопоставянето в 
Мека достигнало своята връхна точка 
и Светият Пророк (са) трябвало да 
мигрира. На Хазрат Али (ра) била 
предоставена възможността да 
направи тази саможертва и Светият 
Пророк (са) му казал да легне в 
неговото легло в нощта, в която щял 
да мигрира, за да могат враговете му 
да си помислят, че Светият Пророк е 
в леглото си. 

Хазрат Али (ра) не казал на 
Светия Пророк (са) „О, Пратенико 
на Аллах, враговете са отвън и са 
наобиколили къщата, на сутринта, 
когато открият, че теб те няма, не е 
невъзможно да решат да ме убият.“ 
Точно обратното, Хазрат Али си 
легнал да спи напълно спокоен. А 
когато неверниците го открили на 
сутринта, Хазрат Али бил жестоко 
пребит, но Светият Пророк вече бил 
избягал.

Колко голяма е била саможертвата 
на Хазрат Али (ра), за да бъде 
благословен и награден от Аллах – 
Хазрат Али (ра) дори не подозирал по 
онова време. Той не е направил тази 
саможертва, за да спечели някаква 
награда. Неговата саможертва е 
била продиктувана единствено от 
любов към Пророка и за да спечели 
благоволението на Аллах. 

По онова време само Аллах е 
знаел за почестите, които е щял 
да получи Хазрат Али (ра) за 
своята саможертва и не само той, 
а и неговите наследници. Първото 

благоволение за Хазрат Али (ра) е 
била, че той бил благословен да стане 
зет на Светия Пророк (са). След това 
Светият Пророк (са) го хвалел често 
за неговите постъпки и действия. 

Веднъж Светият Пророк (са) 
отивал на битка и заповядал на 
Хазрат Али (ра) да остане в Медина. 
Хазрат Али (ра) казал „О, Пратенико 
на Аллах, оставяш ме тук с жените 
и децата?“. Светият Пророк (са) 
отговорил „О, Али, да не би да не 
ти харесва, че трябва да заемеш 
това положение с мен както Аврам 
(ас) е бил с Моисей (а)?“. Статутът 
на Хазрат Аврам не е бил понижен 
от това, че останал след Хазрат 
Моисей (ас). Същият бил и случая с 
Хазрат Али (ра). Неговият статут е 
бил повишен. Но не само неговият, 
а и на много свети хора за Исляма, 
които са наследници на Хазрат Али 
(ра). Много от тези хора са показали 
знамения за Аллах и са получили 
Неговата помощ и подкрепа. 

Хазрат Муслех Мауд разказва, че 
Обещаният Месия (ас) е казвал, че 
Харун Рашид затворил човек на име 
Имам Муса Раза и завързал ръцете и 
краката му с въже. След това Харун 
Рашид легнал да си почива спокойно, 
когато му се присънило в съня, че 
Светия Пророк (са) е дошъл и на 
лицето му било изписано огромно 
недоволство. Светият Пророк 
(са) му казал „О, Харун Рашид, ти 
твърдиш, че си един от тези, които 
ме обичат, но не те ли е срам да спиш 
дълбоко и удобно, докато един от 
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моите възлюбени лежи вързан на 
жегата в затвора?“.

Виждайки тази сцена, Харун 
Рашид се обезпокоил и незабавно 
отишъл в същия затвор със своя 
командир и със собствените си ръце 
развързал ръцете и краката на Имам 
Муса Раза. Имам Муса Раза му казал 
„Ти беше толкова против мен, какво 
те накара да дойдеш тук лично?“. 
Харун Рашид му разказал съня си, 
извинил му се и казал, че не бил 
наясно как стоят нещата. 

Хазрат Муслех Мауд (ра) казал, че 
много години разделят времето на 
Хазрат Али и времето Харун Рашид, 
„Ние сме свидетели как наследниците 
на много крале обикалят улиците 
и просят.“ Той казал, че той самият 
видял в Делхи водоносец, който 
бил потомък на мугалските крале. 
Неговата работа била да дава вода 
на хората. Но той все още имал поне 
малко достойнство и не ходел да 
проси между хората. Но вижте от 
друга страна потомците на Хазрат 
Али (ра). Въпреки че са минали 
толкова много години и толкова 
много поколения, Бог все още 
предупреждава краля за потомък 
на Хазрат Али и му заповядва да се 
отнася добре с него. 

Ако Хазрат Али (ра) знаеше за 
честта, която ще му бъде оказан и е 
виждал невидимото, и е извършил 
тази саможертва в името на това, то 
тогава неговата вяра е щяла да бъде 
нищо повече от покупка и продажба, 

обикновена сделка. И той не би бил 
достоен за никаква награда.  

На едно място Хазрат Обещаният 
Месия (ас) споменава за случая, 
свързан с един Приятел на Бог – 
свят човек, който пътувал на борда 
на кораб и попаднали на ужасна 
буря в морето, която за малко не 
разрушила кораба, но молитвите 
на светия човек били причината 
всички да се спасят. Докато се молел 
му било разкрито, че само заради 
него всички пътници били спасени. 

Обещаният Месия (ас) казва, 
че тези неща не могат да бъдат 
постигнати само с думи, необходимо 
е човек да положи сериозни усилия 
за постигането им и трябва да бъде 
установена и поддържана връзка с 
Всевишния Аллах. Човек трябва да 
поддържа доброто и добродетелно 
състояние на родителите.

Така че човек може да има полза 
от това, че е потомък на праведни 
родители, само ако той самият е 
добродетелен. 

Ще спомена и други неща, които 
Хазрат Муслех Мауд (ра) е казал за 
Обещания Месия (ас). 

Хазрат Муслех Мауд (ра) разказва 
за строгостта на Обещания Месия 
(ас) относно отправянето на Салат на 
обща молитва, защото Салатът бил 
толкова скъп на Обещания Месия 
(ас), че когато не можел да отправи 
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Салат на обща молитва заради 
болест и е трябвало да отправи 
молитвата в дома си, той карал жена 
си и децата си да се присъединят, за 
да може да отправи Салата на обща 
молитва. Така той не само отправял 
Салат, но отправял Салат на обща 
молитва. 

Самият Обещан Месия (ас) казва 
за важността на отправяне на 
Салат на обща молитва, че това е 
желанието на Всевишния Аллах да 
накара всички хора да се обединят в 
едно – това се нарича демократично 
единство. Той казва също, че това 
е, което изисква вярата, всички да 
бъдат обединени като топчетата 
на една броеница. Религията е 
единствената, която може да обедини 
всички и да ги направи едно цяло. 

Отправянето на обща молитва е с 
единствената цел да обедини всички 
поклонници и те да бъдат считани 
като един. 

И заповедта да стоят един до друг 
е с цел да помогне за укрепването на 
вярата на по-слабите. За да установи 
демократично единство, Аллах е 
заповядал хората, които живеят на 
една улица да се събират заедно, за да 
оправят петте дневни молитви, така 
че моралните качества да се оформят 
сред тях и те да намират опора един 
в друг. И така като се опознаят 
едни други, любовта между тях да 
нарасне. Той казва, че опознаването 
между хората е нещо много добро, 
защото чрез него любовта нараства, 

а тя е основата на единството. 

Затова, ако има лична полза от 
отправянето на Салат на обща 
молитва, това е тя. Така че онези, 
които не отидат да оправят Салат 
на обща молитва или отидат, но не 
се опознаят едни други, не увеличат 
любовта помежду си  и не премахнат 
неприязънта едни към други, то 
тогава техните молитви не им носят 
никаква полза. Това е така, защото 
целта на Салат, освен поклонение, 
е да обединява и кара любовта и 
привързаността между хората да 
расте, а това не може да се постигне, 
ако хората не се опознаят едни други 
и не премахнат омразата помежду 
си. 

Трябва да защитаваме молитвите 
си с мисълта, че трябва да премахнем 
всички форми на негативни чувства. 
И трябва да отиваме в джамията 
с тази мисъл. Затова трябва да се 
обединим и така да бъдем способни 
да отправим нашите молитви, които 
да бъдат приети от Аллах и да станем 
онези, които да спечелят Неговото 
благоволение.  

Има една случка с Амир Муауия, 
която е пример за това защо 
молитвите не трябва да бъдат 
пропилявани. Хазрат Муслех 
Мауд (ра) казва относно Хазрат 
Обещаният Месия (ас), че им 
разказвал как веднъж Хазрат Муауия 
не успял да стане за сутрешните 
молитви и когато накрая успял 
да стане, осъзнал, че е пропуснал 
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молитвата. Той плакал през целия 
ден, защото е изпуснал сутрешната 
молитва. На следващия ден той 
видял, че един човек идва да го 
събуди за молитва и той го попитал 
кой е. Човекът казал, че е Сатаната. 
Сатаната казал: „ Аз съм този, който 
не ти позволи да станеш вчера.“ Той 
казал, че ангелите харесали толкова 
много поведението му затова, че 
е изпуснал молитвата и му дали 
по-голяма награда отколкото му 
се полага, за това че я е изпуснал. 
Сатаната казал, че бил поразен 
да види, че той получава толкова 
много допълнителни благословия. 
Затова този ден бил решил, че ще 
дойде да го събуди, за да не получи 
той по-голяма награда. Той казва, че 
Сатаната се отказва да полага усилия, 
само когато човек намери начин да 
обезсмисли опитите му, това го кара 
да се страхува и той бяга. 

Затова всички ние трябва да 
накараме Сатаната да се страхува 
при всеки удобен случай и да се 
опитаме да постигнем Божието 
благоволение доколкото е възможно 
според нашите възможности и да 
се опитаме да следваме Неговите 
заповеди, да пазим нашите молитви 
и да се опитаме да ги отправяме 
навреме. 

Понякога някои хора 
прибързвайки, не разбират 
тънкостите и си съставят мнение 
без изобщо да вникнат напълно 
в същността на нещата. И тогава, 
в резултата на това, вярата на 

някои слабохарактерни хора бива 
засегната. Хазрат Муслех Мауд  
разказва за една случка. Той казва, че 
веднъж на едно събиране един човек 
пиел вода с лявата си ръка и той му 
казал да не прави така. Казал му да 
пие само с дясната си ръка, освен 
ако няма основателна причина. Той 
казал, че Обещаният Месия (ас) 
също пиел вода с лявата си ръка, 
но той имал причина за това. Това 
било, защото Обещаният Месия (ас) 
бил паднал като млад и дясната му 
ръка била толкова наранена, че дори 
и да можел да вземе чаша, той не 
можел да я поднесе към устата си, 
за да пие. Въпреки това, за да спази 
изискванията на суната (практиката 
на Светия Пророк (са)), той пиел 
с лявата ръка, но си помагал и с 
дясната. 

Обещаният Месия (ас) сам е 
споменал за слабостта на дясната 
си ръка. Той е казал за това само 
веднъж пред хора, които били 
негови опоненти и които били 
дошли да дискутират. Той вдигнал 
чаша чай с лявата ръка и виждайки 
това, те му отправили критики, че 
не практикува Суната и се опитва да 
пие, държейки съда с лявата ръка. 

Самият Обещан Месия (ас) казва, 
че прибързаността и зломислието са 
накарали тези хора да го критикуват 
за това, че ръката му е слаба и 
че заради нараняването, което е 
получил не може да вдигне чашата и 
да пие от нея с дясната си ръка. Но 
той решително заявил, че винаги 
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подлагал дясната си ръка под ръката, 
която държала съда, от който пиел. 

Така че докато прибързаността 
кара врага да си мисли зли помисли, 
докато онези, които принадлежат 
към нас поради липсата им на 
разбиране и прибързаност са си 
помислили, че Обещаният Месия 
(ас) е правил това нарочно. А е 
трябвало да се опитат да разберат 
причината зад това и когато Хазрат 
Муслех Мауд (ра) ги е спрял, те е 
трябвало да спрат. Тези прибързани 
решения водят до нововъведения и 
неверни коментари. 

Сега по отношение на тавакил, 
вярвайки в Бога, бих искал да 
спомена и друга случка. Хазрат 
Муслех Мауд я разказва така, както 
я е чул от Обещаният Месия (ас). 
Той казва, че я чувал тази история от 
Обещаният Месия (ас) много пъти. 

Той споменава, че има едно нещо, 
което Обещаният Месия е казал, 
че харесва много относно султан 
Абдул Хамид Кхан на Турция. 
Когато възникнал въпросът за 
войната с Гърция, неговите везири 
повдигнали доста възражения и 
оправдания. В действителност 
желанието на султана било да се 
започне война, но неговите везири, 
не искали това да се случва. Затова 
му казали, че въпреки това и онова, 
въпреки че някои неща са готови, 
има нещо много важно, което не си 
е на мястото и те не могат да тръгнат 

на война. Те казали, че е повече 
от вероятно всичко европейски 
страни да са готови и те да могат да 
се притекат на помощ на Гърция, а 
Турция не били подготвени за това. 
Обещаният Месия (ас) казвал, че 
когато везирите дали съветите си и 
изброили трудностите, и казали кои 
неща не са налични или уредени, 
султан Абдул Маджид отговорил, 
че трябва да се остави място и за 
Бог. Обещаният Месия (ас) бил 
много доволен от това изречение 
на султан Абдул Хамид и казвал, 
че много харесва тези негови 
думи. Необходимо е за вярващия 
да остави място в плановете си и 
за Бог. В действителност истината 
е, че вярващия или който и да е 
друг човек не може да достигне до 
етап, в който да каже, че е напълно 
готов, всичко е перфектно и няма 
нито едно слабо място. Ако някой 
си мисли, че е направил толкова 
перфектни планове, че в тях няма 
нито едно слабо място, то това би 
било признак на глупост.  

По същия начин Хазрат Муслех 
Мауд (ра) казва, че е глупост човек 
напълно да се откаже от всички 
средства за постигане на нещата. 
Ще бъде унищожително, ако човек 
остави всички Божии благословии 
и всички качества. Хазрат Муслех 
Мауд казва, че Западните нации са 
свързани с гореспомената глупост, 
те са забравили Бог и разчитат 
единствено на техните технологии, 
докато мюсюлманите са свързани със 
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втория вид глупост, те са възприели 
напълно погрешна идея да разчитат 
само на Бог и са забравили как да си 
служат с ръцете и краката. 

Като цяло Западните нации са 
забравили Бог. А мюсюлманите 
като цяло са спрели да се опитват 
да направят нещо и да прилагат 
някакви усилия в името на тяхната 
фалшива идея за разчитане само на 
Бог. Затова възникват тези съмнения 
в умовете на младите, че може би 
нациите, които прогресират, го 
постигат, защото са се дистанцирали 
от Бог, а мюсюлманите са в упадък 
заради тяхната религия. 

Всъщност мюсюлманите са 
станали мързеливи и са придобили 
грешна представа да разчитат на 
Бог и са изгубили репутацията и 
позицията си и са станали жертви на 
слабостта. И дори когато се опитват 
да направят нещо, техният подход е 
абсолютно погрешен. 

Обещаният Месия (ас) казва, че в 
стих от Свещения Коран се казва:

„И на небето е вашата храна и 
това, което вие обещано. (51:23)

Той казва, че човек бива подведен 
от своята глупост и отказва 
всякакви опити да постигне нещата 
сам. Мюсюлманите мислят, че този 
стих означава, че Аллах ще задоволи 
всички техни нужди на небето и 
затова няма нужда да правят нищо. 
Всевишният Аллах сам ще уреди и 
изпрати всичко. Докато Аллах казва 

в Сура Джима, Глава 62:

„… и тогава разпръснете се по 
земята и търсете милостта на Аллах 
…“ (62:11)

Какво е значението на „… и 
тогава се разпръснете по земята 
и търсете милостта на Аллах….“ 
ако не да тръгнем и да положим 
усилия, да използваме силите и 
качествата си. Той казва, че това е 
много деликатен въпрос, защото от 
една страна е позволението човек 
използва качествата си и да полага 
усилия, а от друга страна трябва да 
бъдат изпълнени изискванията на 
тавакил  и да се разчита на Бог. Това 
е истинската разлика на вярващия 
от останалите. И във всичко това 
Сатаната намира много място, 
където да посее съмнения. Важно е 
да се прави разлика между светските 
предмети и Бог. Сатаната се опитва 
да отслаби вярата, като се застава 
помежду им. 

Някои хора стават жертва на 
изпитанията и стават поклонници 
на средствата и способностите, а 
други започват да мислят за лошо 
за правомощията, дадени им от Бог. 
Светият Пророк е тръгвал на битка 
след предварителна подготовка. 
Оръжия, коне, щитове, всичко това 
той е взимал със себе си. Наистина 
понякога той е носил два слоя 
предпазна броня. Той също така е 
носел и меч на гърба си, въпреки че 
Бог му е обещал да го защити (5:68). 

Затова тавакил започва след като 
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човек е положил всички усилия с 
качествата и средствата, дадени му 
от Бог, Божията помощ идва едва 
след това. 

В едно откровение се казва, че 
всички крале търсят благословия от 
одеждите му. 

Хазрат Муслех Мауд (ра) е дал 
много хубаво обяснение на това, 
което сега ще ви кажа. Той казва, 
че самият Аллах е разкрил на 
Обещаният Месия (ас), че кралете ще 
търсят благословия от одеждите му. 
И когато дойде това време кралете 
да търсят благословия от одеждите 
на Обещаният Месия (ас), какви 
безумци биха били те да не търсят 
благословия от него (обръщайки се 
към онези, които седели пред него)? 
Одеждите са просто безжизнени 
предмети, но те (слушателите) 
са живи. Кралете ще търсят 
благословия от праведните хора в 
този Джама‘ат. Не сте ли виждали 
колко далеч е бил Имам Абу Ханифа 
от Светия Пророк, в смисъл, колко 
години след него е роден, но кралете 
на Багдад търсели благословия от 
него. В действителност те търсели 
благословия не само от него, но и 
от неговите ученици. Затова трябва 
да молите Бог, когато вече ви е била 
дадена власт, да не станете тиранични 
и да стигате до крайности. 

Ако станете тиранин след като се 
сдобиете с власт, то тогава вашите 
мило и добро отношение към 
другите сега няма да има никаква 

стойност и Бог ще каже, че преди 
не сте имали власт да наранявате 
другите и сега, когато Той ви е дал 
власт, вие сте започнали да действате 
несправедливо. Затова, когато 
получите власт, докато празнувате, 
също се молете за прошка на Бог и се 
молете за себе си и за другите. Това е 
най-важното нещо. 

Днес ние постоянно говорим 
за мир и спокойствие, но когато 
кралете станат мюсюлмани-
ахмадийци ще бъде много важно да 
разпространяваме мир, сигурност и 
любов, в противен случай всичко, 
което кажем сега ще се счита за 
празни приказки, казани заради 
обстоятелствата. 

Хазрат Муслех Мауд (ра) казва, 
че не е далеч денят, когато кралете 
ще търсят благословия от неговите 
одежди. Кралствата изчезват, но 
президентите също са крале. Ако 
министър-председателят на Русия 
иска да стане мюсюлманин, неговото 
положение ще е по-ниско от това на 
крал и той ще търси благословия от 
одеждите на Обещания Месия (ас). 
Но те, кралете, ще търсят благословия 
само от одеждите на Обещаният 
Месия (ас), докато вие, ахмадийците, 
ще търсите благословия от книгите 
на Обещаният Месия (ас). 

Това е от съществено значение. 
Четете книгите на Месията, трупайте 
знание. Разберете принципите на 
истинския Ислям. 

Той казва, че когато започнеш да 
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търсиш благословия от книгите на 
Обещаният Месия (ас), самият Бог 
нарежда така нещата, че кралете да 
започнат да търсят благословия от 
одеждите му. 

Тогава Хазрат Муслех Мауд 
(ра) наредил на анджумана да 
предприеме съответните действия, 
за да предпази благословените 
предмети, като одежди и други вещи 
на Обещаният Месия (ас). Сега, 
с благословията на Аллах, много 
работа се върши в Рабвах и Кадиян. 

Той наредил някои учени да бъдат 
повикани, за да разберат как да 
предпазят одеждите на Обещаният 
Месия за векове напред. Или е казал, 
че те могат да бъдат изпратени в 
страни, където дрехите няма да бъдат 
нападнати от бактерии, например 
могат да бъдат изпратени в Америка, 
така че бъдещите поколения да могат 
да се възползват от благословията, 
свързана с тези предмети. 

Хазрат Муслех Мауд (ра) казва, че 
след смъртта на Обещаният Месия 
(ас) Хазрат Аммаджан (ра) искал 
главният пръстен „Не е ли Аллах 
достатъчен за Неговия слуга“ да бъде 
даден на него, защото той била най-
стария. Те били трима братя и имало 
три пръстена, но въпреки желанието 
си Хазрат Аммаджан избирал 
наслуки и всеки път резултатът бил, 
че пръстенът и трите пъти отивал 
при Хазрат Муслех Мауд (ра). 
Вторият пръстен отишъл при Мирза 
Башир Ахмад (ра), а третият бил на 

ръката на Обещаният Месия, когато 
починал „Маула Басс“ и трите пъти 
отивал при Мирза Шариф Ахмад 
(ра). Веднъж може да се случи, но как 
е възможно и трите пъти пръстенът 
„Аллах не е ли достатъчен …“ да 
бъде даден на него?

Халифатул-Масих II (ра) искал 
да даде пръстенът „Алаисаллах…“ 
на Джама‘ата, но казал „Как мога 
да ви го дам, като нямате условията 
да го съхранявате? Моите деца ще 
се грижат за него, мислейки си, че е 
тяхна собственост. Но сърцето ми 
желае да даде този пръстен не на 
децата ми, а на Джама‘ата.“ Хазрат 
Халифатул-Масих II (ра) искал 
този пръстен да бъде предаван в 
Джама‘ата. Пръстенът „Аллах не е 
ли достатъчен за Неговия слуга?“ 
трябва да се предава във всички 
нации. Накрая било решено, че 
халифът ще задържи главния 
пръстен и той ще бъде предаван от 
един халиф на друг. 

Той казва, че наскоро е видял едно 
старо писание на Обещаният Месия 
(ас) и го изпратил в Индонезия, за да 
бъде там на сигурно място, така че 
да може Джама‘атът там да получи 
благословия от него. 

Сега само хората в Индонезия 
могат да ни кажат дали писанието е 
на сигурно място или не. Но Хазрат 
Муслех Мауд (ра) казва, че в словото 
на откровението са споменати 
одеждите, че Аллах е казал на 
Обещаният Месия (ас), че кралете 
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ще търсят благословия от одеждите 
му. Затова трябва да пазим одеждите 
на Обещаният Месия (ас) и да ги 
изпратим там, където няма да се 
похабят и ще се запазят за по-дълго 
време.

Тогава той се обърнал към 
младежите и им казал, че те трябва 
да пристъпят напред и да разберат 
техните отговорности, че трябва 
да използват техните знания и 
образование, за да помогнат на 
Исляма, за да можем да стане 
свидетели на това как нация след 
нация приемат Светия Пророк (са). 

Някога е отнемало много време 
да се съставят книги, необходими са 
били много редакции, а източниците 
са били много ограничени. Хазрат 
Муслех Мауд (ра)  разказва как са 
стояли нещата в онези дни, как 
Обещаният Месия (ас) изисквал 
високо качество и как той 
търпеливо понасял изискванията 
на книжниците. Говорейки за Мир 
Махди Хасан Сахиб, когато той 
все още не е бил ахмадиец, той 
казва, че Мир Сахиб бил началник 
на печатницата по времето на 
Обещаният Месия (ас). Когато се 
издавала книга на Обещания Месия 
(ас), той я четял много внимателно. 

Обещаният Месия (ас) отхвърлял 
книгата, ако намерел дори и най-
малка грешка в нея и пишел нова. 
След това преглеждал новата и ако 
и тя имала грешки, той отхвърлял 
и нея. Той не позволявал да бъде 

публикувана книга, докато не се 
уверял, че в нея няма никакви 
грешки. 

Когато Обещаният Месия (ас) 
питал защо отнема толкова време да 
се издаде книгата, те му казвали, че 
все още имало още много грешки в 
доказателствата. Обещаният Месия 
(ас) също искал добър и качествен 
продукт и затова никога не се 
притеснявал, че работниците само 
се размотават, не правят нищо и 
само чакат да си вземат надниците. 
Честа негова практика била, 
когато откриел дори и най-малък 
недостатък в книгата, да я скъса 
и да иска да бъде пренаписана. И 
книжарят трябвало да я пренапише 
и докато качеството не било добро, 
той не давал книгата за печатане. 

Първоначално книжарите не били 
ахмадийци, но впоследствие станали 
ахмадийци и хубавото било, че те 
признавали и правилно определяли 
положението на Обещания Месия 
(ас) и той признавал тяхната 
стойност. Въпреки че не били 
ахмадийци, когато Обещаният 
Месия имал нужда от тях, те били 
извиквани в Кадиан. В онези дни 
заплатите били малки, 25 рупии на 
ден и разходи за храна. 

Книжарят имал навика, когато 
работата била към края да отива 
при Обещаният Месия и да казва 
„Хузур, трябва да ида отправя моите 
молитви и моля да ме пуснете да си 
ида у дома.“ Обещаният Месия (ас) 
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го питал „Защо бързаш? Работата 
по печатането на книгите още не 
е приключила. Имаме нужда от 
книжари.“ Книжарят отвръщал 
„Хузур, наистина трябва да се 
прибера.“ Обещаният Месия (ас) 
казвал, че има още материал, който 
трябва да бъде записан. Книжарят 
казвал „Хузур, трябва да си приготвя 
храната, а това отнема цял дени 
затова не зная дали да си приготвям 
храната или да пиша.“ Обещаният 
Месия (ас) му казвал да остане и 
че той щял да му осигури храна от 
Лангара (обществената кухня на 
Обещания Месия). Така книжарят 
получавал своите 35 рупии за 
заплата и храна. 

Няколко дни по-късно той пак 
отишъл при Обещаният Месия и 
казал, че трябва да се прибере, когато 
го бил попитан защо, той казал, че 
храната от Лангара била много малко 
и не му била достатъчна, за да върши 
работа. Затова Обещаният Месия 
(ас) го питал какво да направи. Той 
му казал да му даде отделно пари 
за това. Обещаният Месия (ас) 
увеличил заплатите с десет рупии и 
му казал, че вече щял да получава 45 
рупии. 

След десет дни той пак се върнал, 
казвайки „Трябва да отправя 
молитвите си и моля за разрешение 
да се прибера. Прекарвам целия ден 
в приготвяне на храна, как мога да 
работя.” Обещаният Месия (ас) го 
попитал какво да направи, а той 
отговорил, че той трябва да уреди 

нещо в кухнята (Лангаркхана). 
Обещаният Месия (ас) му казвал, 
че той ще продължава да получава 
своите 45 рупии, както и храна от 
кухнята. Тогава той се върнал отново 
на работа. 

След това той се върнал няколко 
дни по-късно, казвайки, че трябвало 
да отправи молитвите си и молел за 
разрешение да се приберял у дома. 
Обещаният Месия (ас) го питал 
какъв е проблемът, а той казал, че 
не може да яде храната от кухнята и 
затова заплатата му трябва да бъде 
увеличена с още десет рупии и така 
заплатите били увеличени до 55 
рупии. 

По същия начин той използвал и 
други начини да получи повече пари 
от Хузур, но Хузур обичал своето 
писане и толерирал всичко това, за 
да го накара да пише. Това, което 
показва тази история, е колко много 
Обещаният Месия (ас) се е грижел 
за книгите си. Той искал ученията 
на Исляма да бъдат представени по 
най-добрия възможен начин. 

Трябва специално да се стремим 
да четем книгите на Обещания 
Месия (ас). По този начин 
нашите религиозни знания ще се 
обогатят, ще се породи желание за 
разпространяване на посланието 
сред другите, нашето знание ще бъде 
благословено и ще бъдем способни 
да обединим света под знамето на 
мюсюлманската Ахмадия. 

Истинската благословия, разбира 
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се, е тази, че кралете ще получат 
знание за истинския Ислям и 
ще променят живота си според 
него. В действителност всички 
крале и лидери на мюсюлмански 
нации работят срещу интересите 
на Исляма, с малки изключения. 
Те говорят за Исляма, но техните 
сърца, но сърцата им са погълнати 
от преследването и постигането 
на техните лични интереси. Те се 
занимават с тирания. Затова, когато 
Ислямът е бил предопределен 
да бъде разпространяван чрез 
Обещания Месия (ас) и хората да 
търсят благословия от неговите 
одежди, това ще бъде чрез разбиране 
на истинското послание на Исляма. 
Това са истинските благословии 
и затова ние трябва да знаем за 
истинските учения и трябва да 
проповядваме в съответствие с тези 
учения и младите също трябва да 
обърнат внимание на това. Само 
по този начин ще се осъществи 
пророчеството кралете ще търсят 
благословия от одеждите на 
Обещания Месия (ас). 

Нека Аллах ни помогне да 
разберем този принцип. Амин.

Хазрат Халифатул-Масих (аба) 
отправи няколко погребални 
молитви. Две от погребалните 
церемонии бяха в същата джамия, 
а едната молитва беше отправена 
задочно. 

Едната погребална молитва бе за 
Ч. Абдул Азиз Догар Сахиб, който 

е живял тук в Ковънтри известно 
време. Той е починал на 11 януари 
2016 година на възраст 87 години. 
Инна-лил-ла хай ва инна ела хай 
ражан. Той е бил син на Хазрат 
Мастер Чараг Дин Сахиб (ра), 
спътник на Обещания Месия (ас). 
Хазрат Мастер Чараг Дин Сахиб (ра) 
е имал честта да бъде съученик на 
Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб 
(ра). Ч. Абдул Азиз Догар Сахиб е бил 
благословен да служи на Джама‘ата 
през целия си живот. Нека Аллах да 
го възнагради със своята любов и 
опрощение. 

Втората погребална молитва бе 
за Икбал Насим Азмат Бут Сахиба, 
който почина на 13 януари 2016 г. 
Тя е била Мууси. Нека Аллах да я 
възнагради със своята прошка и 
милост. 

Задочната погребална молитва 
бе за Мукарама Сиддика Сахиба, 
съпруга на дервиша на Кадиан, 
която почина на 6 януари 2016 
година. Инна-лил-ла хай ва инна ела 
хай ражан. Нека Аллах да я въздигне 
в Рая.

Всички молитви са за Аллах. Ние 
го възхваляваме, търсим помощ 
от Него и молим за Неговата 
закрила. Осланяме се на Него и Му 
се доверяваме и от Него търсим 
закрила срещу злото. Който Той 
поведе по прави път, никой не може 
да го заблуди. Той е единствен и 
няма партньори. Ние сме свидетели, 
че Мохамед е Негов слуга и Пророк. 
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О, слуги на Аллах! Нека Аллах да 
бъде милостив към вас. Аллах ви 
заповядва да действате справедливо. 
Забранява злото, което се отнася 
до самите вас и злото, което засяга 
другите. Той ви предупреждава да 

не бъдете нехайни. Помни Аллах, 
Той също ще те помни. Повикай Го 
и той ще ти отвърне. Наистина да 
си спомняме за божественото е най-
висшата добродетел. 
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