
Всички аспекти от живота на 
Светия Пророк (нека Аллах 
му донесе мир и да го благо-
слови) са така възвишени, че 
ако трябва да се избере само 

един от тях, пишещият по темата съв-
сем скоро бива озадачен и изборът 
се превръща в почти невъзможен. В 
светлината на нуждите на днешния 
ден, обаче, бих желал да взема она-
зи част от живота на Светия Пророк, 
която се отнася за начина, по който 
той изчистил света от онази форма 
на пълно робство, проклела чове-
чеството от незапомнени времена, а 
именно – робството на жените.
Преди идването на Светия Пророк 
(нека Аллах му донесе мир и да го 

благослови) жените във всички стра-
ни били в позицията на робини и 
движима собственост и тяхното роб-
ство рефлектирало дори и върху мъ-
жете, тъй като синовете на робите не 
можели да носят духа на свободата.
Без съмнение, жената, било то заради 
хубостта си или силния си характер, 
винаги е била в състояние в опреде-
лени случаи да доминира над мъжа, 
ала така получената свобода не мо-
жела да се определи като истинска 
свобода поради простата причина, 
че тя не била нейна по право. Тя било 
само изключение от общото прави-
ло, а свободата, която е изключение, 
трудно може да доведе до отглежда-
нето на истински желания.
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Светият Пророк (нека Аллах му доне-
се мир и да го благослови) се появил 
преди близо 1,350 години. Преди не-
говото време никоя религия или на-
ция не била дала на жената свобода, 
която тя да може да полза по право. В 
страните, където нямало закони, раз-
бира се, тя била свободна от всички 
ограничения. Но дори и тази свобода 
не може да се нарече истинска свобо-
да. Тя се описва по-скоро като разре-
шение. Истинската свобода е пожъ-
ната от цивилизацията и е в съгласие 
със закона. Свободата, която получа-
ваме, когато престъпим границите на 
закона, не е никаква свобода, защото 
тя не прави характера ни силен.

По времето на Светия 
Пророк (нека Аллах му 
донесе мир и да го бла-
гослови), и преди него, 

жената била поставена в състояние 
да не бъде собственик на имущество-
то си. За негов собственик се считал 
нейният съпруг. Тя нямала право на 
дял от имуществото на баща си, нито 
пък можела да наследява имущество-
то на съпруга си, въпреки че в някои 
случаи получавала правото да го уп-
равлява по време на неговия живот. 

При брака тя била или приписвана 
на съпруга си като собственост, която 
при никакви обстоятелства не може-
ла да бъде отделена от него, или като 
алтернатива, на съпруга се давало 
правото да се разведе с нея, но не и 
на нея да се раздели със съпруга си, 
независимо колко е била наранена.
Ако съпругът й я изоставел, преста-
нел да изпълнява задълженията си 
към нея или избягал от нея, нямало 
нито един закон, който да я защити. 
Тя била задължена да понесе съдбата 
си и да работи, за да издържа себе си 
и децата си. Ако съпругът бил с лош 
нрав, той имал право да бие жена си, 
докато тя нямала право да надигне 
глас срещу това. В някои държави, 
ако съпругът починел, жената попа-
дала в ръцете на неговите роднини, 
които можели да я омъжат за когото 
си поискат, било то от щедрост или 
за да върнат някой заем. По други 
места, от друга страна, тя била соб-
ственост само на своя съпруг. Някои 
мъже продавали жените си или ги гу-
бели на хазарт или залагания и това 
било тяхно пълно право.
Жената нямала права над децата си, 
било то в позицията си на зависимост 
като съпруга или в позицията на не-
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зависимост от съпруга й. В дома тя 
нямала никакви привилегии. Дори и 
в религията тя нямала никакъв ста-
тут. В постоянните духовни благосло-
вии тя нямала никакъв дял. В след-
ствие на това, мъжете най-редовно 
прахосвали имуществото на съпруги-
те си и ги изоставяли без да осигурят 
прехраната им. Тя дори не можела 
да дава милостиня от собственото си 
имущество или да помогне с него на 
роднините си без съгласието на съ-
пруга си, а съпруг, който е хвърлил 
алчен поглед върху имуществото на 
съпругата си, трудно би се съгласил 
да даде съгласието си за това.

От имуществото на родителите й, 
с които децата имат най-дълбока-
та и любяща връзка, жената нямало 
дял. И въпреки това, от дъщерите се 
искало същото, което и от синове-
те. Родителите, които от чувство на 
справедливост давали по време на 
живота си част от собствеността си 
на дъщерите си, били подготвени за 
голям конфликт в семейството си. На 
синовете не им минавало през ума, 
че след смъртта на родителите си те 
(синовете) ще наследят цялото им 
имущество (и затова нямало нужда да 

завиждат на сестрите си за получени-
те подаръци от родителите им), всич-
ко, от което се интересували било, 
че в настоящия момент сестрите им 
имали повече от тях.
По подобен начин, от имуществото 
на съпруга си, с който жената е в пъ-
лен съюз, жената отново била лише-
на от всичко. Далечни роднини на съ-
пруга можели да претендират за дял, 
но не и съпругата, която била прите-
жател на неговата увереност, дожи-
вотен партньор и чиито труд и грижа 
със сигурност са допринесли за дохо-
дите му. От друга страна, когато упра-
влявала имуществото на съпруга си, 
тя нямала реално право дори върху 
част от него. И докато можела да хар-
чи от доходите от това имущество, тя 
не можела да продава каквато и да е 
част от него. Тя не можела да участва 
в милосърдните дела, така както й се 
искало.

Ако съпругът подтискал жена си, тя 
не можела да се раздели с него. В об-
ществата, където раздялата била въ-
обще възможна, то било при такива 
условия, че всяка уважаваща себе си 
жена ще предпочете смъртта пред 
раздяла.
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Условие за развод било, например, 
представянето на доказателство за 
изневяра на едната страна или лошо 
отношение на съпруга. По-лошото 
било, че в случаите, в които жената 
вече не можела да живее със съпру-
га си, вместо пълна раздяла, на нея й 
било разрешавано единствено да жи-
вее настрана, което сам по себе си е 
положение на мъчителен живот, тъй 
като по този начин тя била обречена 
да води празен и безцелен живот.
В някои случаи ставало така, че до-
като мъжът можел да се разведе ко-
гато си пожелаел, жената в никакъв 
случай не можела да иска развод. Ако 
мъжът й я изоставел или напуснел 
страната без да подсигури прехрана-
та й, тя била длъжна да съществува, 
без да има право да бъде полезна за 
страната или общността си. Брачният 
живот, вместо да бъде живот в щас-
тие, се превръщал за нея в живот в 
нещастие. Нейно задължение било 
не само да поеме своите задължения 
и тези на съпруга си, но и да го чака. 
Задължението на съпруга й да наме-
ри прехрана за дома си, сега ставало 
нейно, както и собственото й задъл-
жение да възпитава и да се грижи за 
децата си – душевен дискомфорт от 

една страна и материални отговор-
ности от друга.

Или накратко казано, всичко това 
било понасяно от едно такова бедно 
и незащитено, в този, случай, съще-
ство. Жените били бити и считани за 
собственост на съпрузите си. Кога-
то съпругът им починел, вдовиците 
били омъжвани насила за близки на 
съпруга си или били продавани за 
пари. Дори самите съпрузи продава-
ли жените си. Индийските принцове 
като Panawas загубили съпругата си 
(там на няколко мъже се полагала 
една съпруга) на хазарт, а една бла-
городна принцеса като Драупади не 
можела да надигне глас срещу закона 
на страната.

На майките не се давали съвети за 
отглеждането и възпитаването на 
децата и те нямали права над тях. 
Ако майката и бащата се разделели, 
децата се давали на бащата. Жената 
нямала нищо общо с домакинството. 
Съпругът можел когато си поиска да 
я изхвърли от къщата и тя била обре-
чена да се скита бездомна.
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С идването на 
Светия Пророк 
(нека Аллах му 
донесе мир и да 

го благослови) всички тези неправди 
били пометени с един единствен за-
мах. Той обявил, че Бог му е поверил 
задачата да защитава правата на же-
ните.
В името на Бог той провъзгласил 
мъжа и жената за равни като хора и 
когато живеят заедно, точно както 
мъжът има определени права над 
жената, така и жената има определе-
ни права над мъжа. Жените можели 
да имат собственост по същия начин 
като мъжете. Съпругът нямал право 
да използва собствеността на жена 
си ако тя по своя собствена воля не 
му е позволила. Заграбването на соб-
ствеността й на сила или по начин, 
пораждащ съмнение дали вродената 
й срамежливост не й е попречила да 
му откаже, е грешно. Това, което съ-
пругът е дал по своя собствена воля 
на жената, е нейна собственост и той 
няма право да си го връща обратно. 
Тя ще наследява собствеността на 
родителите си, така както нейните 
братя. С оглед на това, че всички се-
мейни задължения падат върху мъжа, 

а жената се грижи само за себе си, 
нейният дял ще бъде една втора от 
дяла на мъжа или от собствеността 
на (починалите им) родители.
По същия начин, майката ще има дял 
от собствеността на (починалия си) 
син, както и бащата. При други об-
стоятелства и предвид природата на 
отговорностите й в определени слу-
чаи, тя ще има понякога дори равен, 
а понякога по-малък, дял от бащата. 
След смъртта на съпруга си тя ще по-
лучи наследство, независимо дали 
имат деца или не, защото тя не бива 
да бъде обречена на зависимост от 
други.
Бракът й без съмнение е свят съюз, 
в който, след като мъжът и жената са 
достигнали до пределна близост, е 
много лошо да се развали. Не може, 
обаче, дори и след откриване на ог-
ромни природни различия между 
страните или въпреки религиозни, 
физически, икономически, социал-
ни или психологически различия 
по между им, те да бъдат задължени 
само заради съюза да провалят живо-
та си и да убият целта на съществува-
нето си.
Когато се появят такива различия, и 
мъжът и жената са съгласни, че не мо-
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гат да живеят заедно, те могат да пре-
кратят съюза по взаимно съгласие. 
Ако, обаче, само съпругът мисли така, 
и ако те не успеят да се нагодят един 
към друг, делата им се разглеждат от 
комисия от двама членове, единият, 
който представлява съпруга, а други-
ят - съпругата. И ако комисията реши, 
че въпреки всичко страните трябва 
да направят усилия да живеят заедно, 
то ще си заслужава те да се опитат да 
разрешат различията си така както 
им е препоръчано от комисията. Ако 
се докаже, че не могат да постигнат 
разбирателство, съпругът може да се 
разведе със съпругата си, но без да 
има право да си върне това, което й 
е дал (преди развода), вкл. пълната 
стойност на mahr (зестрата).

Ако, от друга страна, жената, а не съ-
пругът, желае раздяла, тя трябва да 
се обърне към Кази (съдия) ако Кази 
е сигурен, че няма нечестив мотив 
зад молбата й, той трябва да нареди 
раздялата. Само в този случай тя ще 
прехвърли на съпруга си собстве-
ността, която й е поверена, както и 
стойността на mahr (зестрата). Ако 
съпругът не успее да изпълни брач-
ните си задължения и спре да й го-

вори или пожелае тя да спи отделно, 
това не може да надвишава опреде-
лен период от време. Ако това поло-
жение продължи четири месеца, той 
е задължен или да промени отноше-
нието си или да се разведе.

Ако той спре полагащата се на съ-
пругата му издръжка или вече не се 
грижи за нея, техният брак се счита за 
невалиден и се анулира. (Мюсюлман-
ските юристи разрешават най-много 
три години изоставяне). Жената сега 
ще бъде свободна да се омъжи отно-
во.

Мъжът винаги носи отговорност за 
издръжката на съпругата и децата си. 
Той има право да упражнява съответ-
ната дисциплина, но ако тази дисци-
плина приеме формата на наказание, 
той трябва да има подходящ свиде-
тел, който да декларира вината й и да 
подкрепи твърдението си с доказа-
телства. Наказанието не трябва да ос-
тавя след себе си лоши последствия. 
Мъжът не притежава жена си. Той 
не може да я продава, нито пък да я 
ограничава до сферата на домакин-
ската работа. Съпругата споделя с 
него удобствата на дома и отноше-
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нието му към нейната воля трябва 
да отговаря на позицията, която той 
заема. Отношение, което е под това, 
което подхожда на статута на съпру-
га, е погрешно.

След смъртта на съпруга, близките 
му нямат права над нея. Тя ще бъде 
свободна и ако се появи подходяща 
възможност, тя ще има правото да 
се омъжи отново и никой не може да 
й попречи. Нито пък вдовица може 
да бъде принуждавана да живее на 
определено място.  Само за четири 
месеца и десет дни тя ще живее в къ-
щата на съпруга си, за да може да има 
време всички условия, които могат 
да имат отношение към правата й и 
тези на роднините на съпруга й, да се 
проявяват.

В продължение на една година след 
смъртта на съпруга й, в допълнение 
на това, което й се полага, вдовицата 
може да използва къщата на съпруга 
си, за да може да уреди въпроса с жи-
лището си от това, което й е оставе-
но.

Ако съпругът не се разбира със съ-
пругата си, той трябва да стои извън 

къщата, а не да гони жена си навън, 
защото домакинството се счита за те-
ритория на жената. Жената има своя-
та роля във възпитанието на децата. 
С нея трябва да се съветват. 
Нейният интерес по отношение на 
децата не бива в никакъв случай да 
бъде накърняван. Кърменето и об-
щата грижа ще зависят от нейния 
съвет. Ако съпруг и съпруга не могат 
повече да живеят заедно и искат да 
се разделят, грижата за децата ще се 
дава на майката. Когато те пораснат, 
те трябва заради възпитанието си да 
се върнат при баща си. Докато децата 
живеят с майката, те ще бъдат издър-
жани от бащата. Бащата също така 
заплаща и за времето и труда, които 
майката ще вложи в децата.
Накратко казано, жената ще има не-
зависим статут. Всички духовни на-
гради ще са открити пред нея. Тя ще 
разполага с най-големите блага на 
живота след смъртта и дори и в този 
живот тя ще може да участва в раз-
лични области на гражданското уп-
равление. В този смисъл молбите й 
ще получат същото възнаграждение 
както полученото от мъжа.
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Това учение Све-
тият Пророк (нека 
Аллах му донесе 
мир и да го бла-

гослови) проповядвал във времена, 
когато световните стандарти като 
цяло са му се противопоставяли. С 
тези заповеди той измъкнал жените 
от робството, което било тяхна съд-
ба от хилядолетия насам и на което 
били принуждавани във всяка една 
страна, както и от хомота, който ре-
лигията надянала на врата им. Един 
човек разбил на две оковите на роб-
ството! Давайки свобода на майките, 
той освободил и децата им от робско-
то съзнание и създал условия за рас-
теж и отглеждане на силна амбиция и 
решителност!

Светът, обаче, не оценил ученията. 
Това, което било благодат, той за-
клеймявал като тирания. Разводът и 
раздялата били считани за повод за 
разпри, наследството се считало, че 
разваля семейството, а независи-
мостта на жената – за средство за раз-
рушаване на домашния живот. Хиля-
да и триста години то продължило 
в своята слепота да осмива нещата, 
които този човек е могъл да прозре 

и е дал на човечеството за неговото 
добро. Стигнало се дори до заклеймя-
ване на ученията като противореча-
щи на човешката природа. Но тогава 
дошло времето, прекрасното слово 
на Бог (предадено чрез Светия Про-
рок) да бъде открито. Хората, които 
гледали на себе си като на носители 
на цивилизацията, започнали да се 
подчиняват на цивилизованите за-
кони на Светия Пророк. Всеки един 
от тези хора, на свой ред, променил 
своите закони, за да ги доближи до 
проповядваните от Светия Пророк 
(мир нему) закони.

Английският закон, според който раз-
вод се давал за лошо държание, лошо 
отношение и бой, бил променен през 
1923 година. Лошото държание само 
по себе си било прието от новия за-
кон за достатъчно основание за раз-
вод.

През 1912 година Нова Зеландия ре-
шила, че бракът на жена, която бъде 
невменяема седем години, трябва да 
бъде разтрогнат. През 1925 година 
той бил допълнен с това, че ако съ-
пругът или съпругата не изпълняват 
брачните си задължения, може да им 
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бъде разрешено да се разведат или 
разделят. Ако в продължение на три 
години единият от съпрузите не се 
грижи за другия, разводът бил разре-
шен. Добра имитация на мюсюлман-
ското право, разбира се, но напра-
вена след 1300 години атаки срещу 
Исляма!
В австралийския щат Куинсланд, не-
вменяемост с продължителност пет 
години се считала за достатъчна при-
чина за развод. През 1919 година в 
Тасмания е приет закон, според който 
лошото държание, изоставянето за 
четири години, пиянството, безраз-
личието за три години, затварянето 
в затвор, биенето, невменяемостта, 
всички те са достатъчни условия за 
развод. През 1923 година във Вик-
тория бил прокаран закон, който гла-
сял, че ако съпругът не се грижи за 
съпругата си три години, има винов-
но лошо държание, отказва издръж-
ка или се отнася грубо със съпругата 
си, разводът е възможен. Освен това, 
затварянето в затвор, биенето и ло-
шото държание от страна на съпру-
гата, невменяемостта, нечестното 
отношение и постоянните кавги са 
достатъчни основания за развод или 
раздяла.

Освен споменатите дотук закони, в 
Западна Австралия бракът на бре-
менна жена се анулирал. (Ислямът 
също поддържа това становище).

През 1918 година на остров Куба 
било решено,че принуждаването към 
лошо държание, биенето, използ-
ването на неприличен език, изле-
жаване на присъда, пиянството, ко-
марджийството, неизпълнението на 
задълженията, отказът на издръжка, 
инфекциозните заболявания или вза-
имното съгласие се приемат за доста-
тъчни условия за развод или раздяла.
През 1919 година в Италия издават 
закон, който дава право на собстве-
ност на жената. Тя може да я харчи за 
благотворителност или да я продава 
по какъвто начин пожелае (дотогава 
в Европа тя не е имала право на лич-
на собственост).

Същите условия за развод били при-
ети и в Мексико. Освен тях, и взаим-
ното съгласие било прието за доста-
тъчно условие. Този закон е приет 
през 1917 година. През 1915 година 
в Португалия, 1909 година в Норве-
гия, 1920 година в Швеция и през 
1912 година в Швейцария са приети 
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закони, с които се разрешавали раз-
водите и разделите. В Швеция баща-
та се задължавал да дава издръжка 
на всяко едно от децата си най-малко 
до навършването им на осемнадесет 
години.
В Съединените американски щати, 
въпреки че държавният закон защи-
тавал правото на бащата над децата, 
в практиката съдиите започнали да 
обръщат внимание на уязвимостта 
на майката и бащата бил задължаван 
да плаща за децата (които живеят с 
майка си). Техният закон има, разби-
ра се, и много недостатъци. Въпреки, 
че правата на мъжа биват по-стрикт-
но защитавани, на жената се позво-
лявало да упражнява право на соб-
ственост. В същото време, в много 
щати бил приет закон, гласящ, че ако 
съпругът остане инвалид завинаги, 
съпругата му трябва да го издържа.
Днес жените имат право да гласуват, 
начини се откриват, по които те да 
дойдат и да изкажат мнението си по 
въпроси от национално значение. 
Тези неща, обаче, идват след цели хи-
ляда и триста години откакто Светият 
Пророк (нека Аллах му донесе мир и 
да го благослови) проповядва учени-
ята си. Много неща още чакат да на-

стъпи и техния час. В много държави 
жените все още нямат право на дял 
от наследството нито на родители си 
нито на съпруга си. Ислямът продъл-
жава да напътства света в няколко 
други насоки, въпреки че светът не 
признава напътствията му. Ала не е 
далеч времето, когато светът ще при-
еме напътствията на Светия Пророк 
(нека Аллах му донесе мир и да го бла-
гослови) по тези въпроси, така както 
вече стори с другите, и това, което 
Светият Пророк започна в името на 
свободата на жените, ще се увенчае 
с успех.

Резюме на Заключителната реч на 
Хазрат Халифатул Месих V (а.b.а.), 
произнесена на 19 ноември 2006 го-
дина в Обединеното кралство пред 
Годишното женско събрание (Lajna 
Ijtema)

След като рецитира сура Ал-Фатиха, 
Хазур каза: „Днес сме се събрали тук, 
за да вземем участие в последния 
ден от Годишното събрание. Целта 
на всички събрания е възползване 
на членовете от образователните и 
духовни програми и речи и изчист-
ването им от евентуалните им не-
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достатъци. Освен това, младите и не 
толкова младите момичета могат да 
участват в различни образователни 
състезания, в които да обогатят зна-
нията си и да усъвършенстват духов-
ните си възможности. Тези събрания 
носят атмосфера на обсъждане и оп-
ределяне на начините и средствата 
за самоусъвършенстване. Защите-
ни са бъдещите поколения на всяко 
общество, чиито млади момичета и 
дами се събират заедно, за да прека-
рат времето си в една чиста духовна 
атмосфера и да вземат участие в дей-
ности по самоусъвършенстване, как-
то и то самото не загива. И ако днес 
жени се събират заедно само заради 
Аллах, то това са Ахмади жени. Зато-
ва винаги помнете принадлежността 
си. Поемете възможно най-много от 
духовната храна, на която се радвате 
на тази сбирка, защото животът ви 
зависи от нея. Животът на бъдещите 
ви поколения зависи от нея. Животът 
и честта на семействата ви зависят от 
нея.”

Хазур каза: „Никога не трябва да бъде-
те такива егоисти, че да се интересу-
вате единствено от себе си, от собст-
вените си нужди, от собствените си 

чувства. Трябва да се интересувате и 
от другите хора. Трябва да сте готови 
на жертви, заради нуждите на други-
те хора. Трябва да сте чувствителни 
към чувствата на другите. Не трябва 
да мислите само за собствената си 
чест. Винаги трябва да се грижите за 
честта на вашето семейство и Джама-
ата. И винаги помнете, че вашият Бог 
е Всевиждащ. Той ви наблюдава по-
стоянно. Бог е Всезнаещ, той знае и 
най-съкровените ви мисли. Той знае 
всичките ви тайни. Не можете да 
скриете нищо от Него. Затова внима-
вайте, когато казвате, че сте Ахмади 
жени, и обърнете внимание на за-
поведите, които Аллах ни е дал чрез 
Своя обичан Свети Пророк, Аллах да 
го благослови и с мир да го дари. Ако 
понякога забравяте за тези заповеди 
и си ги припомняте от време на вре-
ме, то трябва да ги използвате по на-
чин, достоен за религиозен човек. За 
тези хора Светият Коран е казал:
„И онези, които, когато им се на-
помни за Знаменията на техния 
Повелител, не изпадат в глухота и 
слепота от това” (25:74).
Ахмади жена, в чието сърце е поса-
дено семето на духовността, което я 
държи в обятията на Ахмадият, която 
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е олицетворение на честността, коя-
то знае как да се жертва заради вяра-
та си, която дълбоко обича Халифат-е-
Ахмадия, не приема поученията като 
глухите и слепите. Ако тя е истинска 
Ахмадийска, от нея се очаква, както 
всички истински Ахмади, да направи 
всичко по силите си да следва даде-
ните ѝ съвети.”

Хазур каза: „Истинските Ахмади вина-
ги трябва да следват дадените им съ-
вети съобразно заповедите на Аллах 
и Неговия Пророк, Аллах да го бла-
гослови и с мир да го дари. По това 
се познава истинският вярващ. Дали 
сте клетва. Никога не я забравяйте. 
Когато жените дадоха клетва за вяр-
ност пред Светия Пророк, Аллах да 
го благослови и с мир да го дари, в 
нея имаше допълнителни условия 
в сравнение с тази на мъжете. Тези 
допълнителни условия са описани в 
Светия Коран. Едно от тях е непри-
писването на съучастници на Аллах. 
Друго условие е стоенето настрана 
от злото и непристойността. Друго – 
внимание към доброто отглеждане 
и възпитание на децата. Тук Аллах е 
казал: „нито че няма да отказват 
да ти се подчиняват в онова, кое-

то е правилно” (60:13). Аллах не ни 
принуждава да правите каквото и да 
е. Ако, обаче, сте избрали да бъдете 
мюсюлмани, трябва да се подчините 
на условията, необходими, за да се 
потопите в прегръдката на Исляма. 
Хазрат Месих Мауд (а.с.)дава същия 
съвет на жените, дали клетва за вяр-
ност”.

Хазур каза: „Много често днес, под 
влияние на обществото, хората си 
мислят, че са свободни. Трябва да 
помните, че сте свободни, но до оп-
ределена степен. В изповядването 
на религията не сте свободни. Ако 
се присъедините към Джамаата, вие 
при всички положения се обвързвате 
с условията, необходими за всеки Ах-
мади. Виждаме, че в ранните години 
на Исляма, когато жените положили 
клетва за вярност, обществото било 
свободно от всякакви правила и за-
кони. И то било по-корумпирано в 
сравнение с днешното общество. Не 
е имало образование. Имало е само 
шепа средно образовани хора. Ня-
мало я идеята за съществуването на 
Бог. Хората познавали само идолите, 
които почитали. Те не знаели за Все-
виждащия и Всезнаещия Бог. Когато 
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тези жени дали клетва за вярност, 
те предизвикали пълна промяна в 
живота си. Когато жената излязла от 
сянката на невежеството на светли-
ната на Исляма, тя се превърнала в 
източник на знание, от което мнози-
на се възползвали. Тя научила много 
бележити сподвижници на сложни 
въпроси от религията, оставайки в 
рамките на пардах (забулване). И тя 
получила онова удостоверение от 
Светия Пророк, Аллах да го благо-
слови и с мир да го дари, че можете 
да получите част от религиозното си 
знание от Хазрат Айша (р.а.).

Хазур каза: „Именно жена даде отли-
чен пример дори и на бойното поле, 
успявайки сам сама и в границите на 
пардах (забулване) да измъкне брат 
си от римския лагер. Историята я 
помни под името Хазрат Кхаола (р.а.). 
Когато Медина бе атакувана и мъжете 
правеха изкоп от едната страна, же-
ните защитаваха домовете. И когато 
евреите изпратиха човек да шпиони-
ра и провери дали могат да атакуват 
Медина в тила, не мъж му се опълчил, 
а жена, която се сбила с него, рани-
ла го и го прогонила. В битката при 
Уход, когато мюсюлманите предпри-

ели отстъпление, именно жена дала 
светъл пример за любовта към рели-
гията и Светия Пророк, Аллах да го 
благослови и с мир да го дари. Тези 
жени получили силата, смелостта, 
предаността и знанието, следвайки 
ученията на Исляма и превръщайки 
ги в част от живота си. Затова пом-
нете, че ако безусловно приемете 
ученията на вашата религия, ако се 
стремите да се подчинявате на запо-
ведите на Аллах, ако почитате Аллах, 
вие също ще бъдете надарени с лю-
бов и искреност към религията. Това 
ще ви избави и от всички комплекси. 
В противен случай ще се потопите 
в материалното преследване както 
другите светски хора. И точно както 
жените от епохата на Светия Пророк, 
Аллах да го благослови и с мир да го 
дари, са се реформирали и напълно 
са се подчинили на Бог, станете и вие 
вярваща жена, покорна жена, винаги 
търсеща Бог жена и искрена в молит-
вите си жена. Ако искате да стигнете 
до същите висоти, вървете по стъп-
ките им и следвайте ученията на Ис-
ляма. Ако не го сторите, не можете да 
се наречете истински мюсюлмани. 
Ако не заздравявате вярата си и не 
се пазите от злото на това общество, 
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не можете да се наречете вярваща 
жена. Ако не поставите летвата на 
послушанието нависоко, не можете 
да се наречете покорна жена. Ако не 
показвате разкаяние и не се молите, 
вие не сте тази, която винаги търси 
Бога и е искрена в молитвите си.”

Хазур каза: „Изпитвайте се и вижте 
дали действията ви отговарят на ду-
мите ви. Трябва да си правите само-
оценка. Винаги помнете смисъла на 
създаването на човечеството.  Целта 
ви трябва да бъде да спечелите Бо-
жието благоразположение. Трябва да 
си поставяте по-високи цели, които 
да постигате. Поставете високи стан-
дарти, които да следвате. Когато пред 
вас имате високи стандарти, вие ще 
вложите повече, за да ги надскочи-
те. Майките трябва да имат самоо-
ценка и дъщерите трябва да имат 
самооценка. По този начин можете 
да реформирате самите себе си и да 
защитите бъдещите поколения като 
обучите по-добре децата си. Днес Ис-
лямът е атакуван от всички страни. За 
да защитим Исляма, жизнено важно е 
всяко Ахмади момиче и всяка Ахмади 
жена да скочи в бойното поле също 
както жените от първия век на Ис-

ляма. В противен случай ще ви бъде 
търсена отговорност за неизпълне-
ние на поверената ви задача и дейст-
вията не отговарят на думите ви.”
Хазур каза: „По отношение на жените, 
атаките срещу Исляма днес са свър-
зани с въпроса пардах (забулване) 
или носенето на фередже или за-
брадка. Мъжете могат да представят 
безброй обяснения и оправдания в 
подкрепа на институцията на пардах 
(забулване) в Исляма. Ако някой, оба-
че, може да отговори на тази атака, 
това е действащата и богобоязли-
ва Ахмади жена, която може да даде 
верния отговор. И затова, вместо да 
се превръщате в жертва на някакъв 
комплекс, като една смела Ахмадий-
ска и Мюсюлманка с делата и аргу-
ментите си предайте на приятелките 
и обществото ви посланието, че това 
учение на Корана защитава вашето 
целомъдрие. То е тук, за да защити 
изгубената ви чест. То не е затвор.”
Хазур каза: „Погледнете хората, които 
от една страна атакуват Исляма, че в 
него има принуда и страдание, а от 
друга – самите те се намесват в лич-
ните неща на другите хора. Какво ги 
засяга тях ако жената иска да носи за-
брадка или фередже? Мнозинството 
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от мюсюлманките, поради липса на 
практика от онези, които не са приели 
Хазрат Месих Мауд (a.с.), не спазват 
пардах (забулване). Те не се наказват 
за това от Исляма. Няма светски за-
кон, който да ги наказва за това пре-
грешение. Какво право имат тогава 
последователите на другите религии 
да кроят закони, с които да забранят 
на желаещите да изповядват своята 
религия и да спазват пардах (забулва-
не), носейки забрадки или фереджета. 
Утре същите тези хора може да кажат, 
че облеклото им не е подходящо и не 
трябва да носят шалвари (дълги ши-
роки панталони), а само рокли, дън-
ки и поли. По-късно може да поискат 
жените да носят само къси панталони 
или дори да се съблекат. Нямат право 
да си играят по този начин с честта 
ви. Вие сте тези, които трябва да от-
говорят на тези хора и да им кажат, 
че нямат право да се месят в личните 
неща на другите хора. Някой трябва 
да им каже, че така те всъщност ли-
шават другите от свободата им на из-
бор. Начинът на обличане е въпрос 
на личен избор. Защо те опитват да 
диктуват облеклото, което трябва 
да бъде следен. Само защото са на 
власт, те се мислят за много мъдри, а 

всъщност действията им са напълно 
безразсъдни и глупави.”
Хазур каза: „Ахмади жена трябва да 
спечели честта си и да бъде готова да 
отговори на тези атаки. Някои жени, 
въпреки че наричат себе си Ахмади, 
стават жертва на комплекси. Твърди 
се, че една такава жена е казала, че 
ако дъщеря ѝ не покрива главата си 
или носи дънки или други подобни 
дрехи, тя не трябва да бъде убежда-
вана в обратното, защото тя е много 
благоразумна. Защо е благоразумна? 
Защото няма приятел. Тя е свободна 
и знае кое е правилно и кое е греш-
но.” Хазур каза: „Това е пример за 
недобро възпитание на децата. Ако 
момичето няма приятел днес, утре тя 
може да има. Ако тя не прави нищо 
нередно днес, утре, възползвайки се 
от свободата си, може да направи. 
Ако тя е свободна днес, знае кое е 
правилно и кое грешно и е свободна 
да спазва или неспазва заповедите 
на Корана, знайте, че Джамаата също 
е по желание. Халифът на днешното 
време също е свободен и има абсо-
лютното право да отлъчва такива 
хора от Джамаата, които не се подчи-
няват на ученията на Светия Коран. 
Ако се включите в някоя светска ор-
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ганизация, тя ще има своите правила 
и наредби. Ако не спазвате тези пра-
вила, членството ви ще бъде прекра-
тено. Религията е свързана с Бог. Тя е 
връзката с Бог. Тя е клетва за вярност 
пред Бог. Ако действията ви проти-
воречат на ясните Божи напътствия, 
ако отказвате да следвате Неговите 
учения, знайте, че ако вие или дъ-
щеря ви има правото да не спазвате 
пардах (забулване), по същия начин 
и аз имам правото да отлъчвам та-
кива непокорни хора от Джамаата. И 
това ще сторя съгласно заповедите 
на Аллах, затова никой не може да се 
оплаче от тези мои действия.”

Хазур каза: „Нека подчертая, че като 
първа стъпка в администрацията на 
Джамаата не трябва да има служител-
ка, която да не спазва пардах (забул-
ване). Ако в местна организация (за 
жени) не могат да намерят жени, кои-
то напълно да го спазват, слейте тази 
организация с друга местна органи-
зация или дайте службата на такива, 
които изцяло ще се придържат към 
него, независимо от това, че те могат 
да имат по-малко знания. В случай, 
че никой в местна организация не го 
спазва и няма друга местна органи-

зация, затворете тази организация. 
Надявам се с Божията милост да не се 
стига до такива крайности. По Божия-
та милост в Джамаата има много ре-
лигиозни жени, които се състезават 
коя да направи повече добрини. Ако 
не възрастните жени, виждам много 
млади жени, които са се освободили 
от лицемерието. Някои са повлияни 
от условията вкъщи, но голям про-
цент от тях са такива, които следват 
правилния път повече от родителите 
си. Те се опитват да покриват главите 
си и да спазват благоприличие.”

Хазур каза: „В една от скоро записа-
ните програми на МТА, чух млада 
дама, учител по професия, да казва, 
че ще покрие главата си в училище, 
защото не иска когато децата я видят 
да носи забрадка извън училището 
да си мислят, че тя е лицемерна или 
има двоен стандарт. Може да я попи-
тат защо не я носи и покрива главата 
си и в училище. При всички поло-
жения пардах (забулване) е повеля 
на Исляма. Част от обсъжданото в 
тази програма на МТА е, че в основ-
ните училища, където са само малки 
деца, трябва да се покрива главата. 
Хазур каза: „Няма лошо в това, но в 

Мухаммадc.a.c. Освободителят на жените



училището, където тази млада дама 
е учител, може да има и по-големи 
деца. При всички положения пардах 
(забулване) е повеля на Исляма и от-
личителен белег на Ахмади жена. Той 
я дарява с чест. Помнете, че заедно 
със забрадката, останалото облекло 
също трябва да бъде свободно. По-
велята на Аллах е да не показвате 
красотата си. Може да видите моми-
чета, които не са Ахмади, да носят за-
брадка като реакция на забраната за 
носенето им, но те носят прилепнали 
дънки и блузи. Този вид пардах (за-
булване) няма стойност. Той е пълно 
лицемерие. Пардах (забулване) тряб-
ва да отговаря на истинския пардах 
(забулване) и да отговаря на благо-
родния ви статут.”

Хазур каза: „Разбрах, че на сбирка, 
длъжностно лице е заявило, че тряб-
ва да си починем от пардах (забул-
ване) и в светлината на днешните 
обстоятелства, да не бъдем толкова 
стриктни.” Хазур каза: „Добре, вие 
можете да се възползвате от вашето 
право да си починете и аз ще се въз-
ползвам от моето. Не може само вие 
да ползвате правата си и да ми каз-
вате, че аз не мога да ползвам моите. 

Аз трябва, при всички положения и с 
милостта на Аллах, да наложа изпъл-
нение на законите на Аллах, които 
Той ни е дал чрез Светия Коран. В 
противен случай, както казах – вра-
тата е отворена. Онзи, който иска да 
си отиде, е свободен да го направи. 
Не разбирам само причината за този 
комплекс. Има местни британки, кои-
то се впуснаха в обятията на Ахма-
дият. Има ги и в цяла Европа. Някои 
от тях са млади момичета. Започна-
ха да носят фереджета, да покриват 
главите си. А има такива между вас, 
които станаха жертва на комплекс 
за малоценност. Ето, вчера срещнах 
англичанка, която е станала Ахмади 
жена само преди няколко дена. До-
сега никога не е носила забрадка или 
фередже, но беше покрила главата си 
много добре. Тези хора приемат тези 
красиви учения и ги следват, а някои 
от нашите дами станаха жертва на 
комплекс за малоценност. Какво по-
вече можем да кажем освен „Без съм-
нение, ние принадлежим на Аллах и 
при него ще се върнем ние.” (2:157)

Хазур каза: „Ако някой си мисли, че 
ако Джамаатът западне, заради тази 
си стриктност, тези хора ще избягат 
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от него, той трябва да знае, че Джа-
маатът НИКОГА НЯМА да западне. Ако 
всички тези жени си тръгнат, Аллах 
е обещал, че ще доведе нови наро-
ди, които да се впуснат в обятията на 
Ахмадият. Британските жени, които 
се присъединиха към Джамаата, са 
много честни и за в бъдеще ще ви-
дите дъждът на любовта да се стича 
от всички тях. Те ще обикнат Исляма 
и неговите учения. Има много тук 
пред мен, които са като дамата, която 
срещнах вчера. Те приеха Ахмадият 
и бързо напреднаха в него. Вашият 
президент на събранието не е пакис-
танец,. Тя не страда от комплекси. Тя 
спазва пардах (забулване). Споменах 
преди за служителката, която иска да 
си починем от пардах (забулване). 
Истината е, че с това тя иска да въз-
рази, че аз съм толкова стриктен за 
пардах (забулване). Този тип хора по-
казват лицемерието си с лъжливите 
си възражения.

Хазур каза: „Стегнете се. И казвам на 
новите Ахмади от местното населе-
ние, ако тези родени Ахмади жени не 
искат да живеят според ученията на 
Исляма, не ги следвайте. Трябва да 
излезете напред и да станете пример 

за тях. Пристъпете напред и разпрос-
транете красотата на Исляма и Ахма-
дият в обкръжението си.”

Хазур каза: „На пардах (забулване) и 
скромност учат всички религии. По 
времето на Мойсей, четем в Светия 
Коран за две жени, които стояли и 
не пояли стадото си от скромност, и 
щели да напоят стадото си, когато мъ-
жете напоели тяхното и си тръгнели. 
Скромността е част от вярата. На това 
са ни учили. В ранните години хрис-
тиянките спазвали пардах (забулва-
не). Носели скромни дрехи. Много 
от местата в Библията са свързани с 
ученията за пардах (забулване). Ако 
християните днес не спазват пар-
дах (забулване) и ви влияят и на вас, 
знайте че те са изоставили религията 
си. Ако тя ги интересуваше, щяха да 
я практикуват. Щяха да се освободят 
от много злини, господстващи в об-
ществото им. За успокоение на стра-
дащите от комплекси ще дам няколко 
примера от Библията. Може да сте ги 
чували и преди.”

Хазур каза: „В Библията е написано: 
„Жените не трябва да носят дрехи-
те на мъжете и мъжете не тряб-
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ва да носят дрехите на жените, 
защото Господарят - Вашият Бог 
презира онези, които го правят” 
(Второзаконие 22:5).

И пише още в Библията: „Ползата 
е измамна, а красотата е празна, 
но жената, която има боязън към 
Бога, ще бъде наградена” (Соломо-
нови притчи 31:30).

И още: „Искам жените да се обли-
чат скромно, благоприлично, с при-
личие, не със сплетени коси, злато, 
перли или скъпи дрехи, а със златни 
дела, присъщи за жените, претен-
диращи да почитат Бог (1 Тимотей 
2:9-10).

И още: „Мъж, който се моли и про-
рокува с нещо на главата си, позори 
главата си, и жена, която се моли и 
пророкува с непокрита глава, позо-
ри главата си. Това е все едно да си 
е обръснала главата. Защото ако 
жената не покрива главата си, тя 
трябва да отреже косите си. Но 
ако жената се срамува да отреже 
косата си или обръсне главата си, 
тя трябва да носи фередже. Мъ-
жът не трябва да покрива глава-

та си, защото той е образ и подо-
бие на Бог, а жената е подобие на 
мъжа.” (1 Коринтяни 11:4-7).

И точно тези хора надигат глас срещу 
Исляма. При все че е очевидно, че те 
считат мъжа за по-висш от жената. 
Но това е нещо, което не можем да 
обсъждаме днес.”

Хазур каза: „Виждайки всичко това, 
трябва да бъдете окрилени от факта, 
че изповядвате красивите учения на 
Исляма и сте свързани с едни жив 
Бог, имайки предвид, че западното 
общество е пълен провал по отно-
шение на религията. Те забравиха 
религиозните си учения и вие трябва 
да им кажете вместо да пишат про-
тив нас, приемат закони против нас, 
говорят против нас, първо да погле-
днат себе си. И вместо да разбулват 
главите ни, които покриваме по своя 
собствена воля, да покрият главите 
на техните жени съгласно собствени-
те им религиозни учения. И отново 
казвам, вместо да искате да си почи-
нете от пардах (забулване), трябва да 
се освободите от комплекса си за ма-
лоценност и да следвате дадените ни 
от Аллах учения.”
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Хазур каза: „Аллах заповяда на мъ-
жете и жените да се пазят от греха. 
На мъжа първи беше заповядано да 
сведе поглед надолу, а след това и 
на жената. Мъжът е сравнително по-
дързък от жената и затова, докато за-
поведта да сведе поглед надолу и да 
пази интимните си части се отнася и 
за мъжете и за жените, на жената бе 
заповядано, че поради мъжката при-
рода, в неин интерес ще бъде да по-
крие красотата си, за да се спаси от 
лошите мъжки погледи. Някои изтък-
ват, че предишните халифи не били 
толкова стриктни за пардах (забулва-
не), затова ще ви представя няколко 
цитата от тях.”

Хазур каза: „Хазрат Месих Мауд (а.с.)
казва, че хората настояват да си по-
чинат от пардах (забулване) и да 
следват примера на Европа, но това 
не е добре. Тази свобода на жените е 
първопричината за злото и неподчи-
нението. Само си помислете за мора-
ла на страните, в  които този вид сво-
бода се толерира. Ако забелязвате, 
че чистотата и целомъдрието им са 
се повишили в резултат на тази сво-
бода, ние ще  приемем, че грешим. 
Очевидно е, обаче, колко опасни ще 

бъдат взаимоотношенията между 
мъжа и жената, достигнали разцвета 
на силите си и имащи пълно право 
на сношаване. Нечестивите погле-
ди и плътските желания са в човеш-
ката природа. И ако въпреки пардах 
(забулване), някои хора се поддават 
на лошите дела и стават непокорни, 
човек може да си представи какво 
би станало ако имат пълна свобо-
да.  Хазрат Халифатул Месих Втори 
(р.а.) казва, че съгласно одобрения 
от Светия Коран Шариат, пардах (за-
булване) означава, че жената трябва 
да покрива косата, шията и лицето си 
до основата на ушите. Тази заповед 
може да бъде възприета в различни-
те държави съобразно местното об-
лекло и условия. Той казва, че всички 
части на тялото, с изключение на ръ-
цете, участват в пардах (забулване). 
Хазрат Халифатул Месих Трети (Аллах 
да го благослови)  заявява в реч пред 
норвежкото събрание (Lajna): „Питам 
онези жени, които считат за нену-
жно да спазват пардах (забулване), 
каква услуга ще направят на Исляма 
като се откажат”? Днес някои търсят 
позволение да се откажат от пардах 
(забулване).”Утре ще поискат разре-
шение да се гмуркат в моретата  и да 
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лежат голи по плажовете. А после ще 
поискат разрешение и да раждат из-
вънбрачни деца. На тях ще им кажа 
само, че трябва да се подготвят да 
усетят огъня на Ада. Трябва да попра-
вят поведението си преди Божият 
гняв да се е стоварил върху тях.”
Хазрат Халифатул Месих Четвър-
ти (Аллах да го благослови) е казал: 
„Чувствам, че пардах (забулване) из-
чезва от много краища на света така 
сякаш никога не е съществувал и хо-
рата не осъзнават ужасните послед-
ствия, пред които ще се изправят в 
резултат на това. Със своето безха-
берие родителите тикат поколенията 
си право в адския огън и няма кой да 
се погрижи за тях. И положението на-
всякъде по света бързо се усложнява. 
Осъзнах, че ако ахмадите не се из-
правят незабавно в защита на Исля-
ма, ситуацията ще стане необратима.” 
И продължава: „Има жени, които оти-
ват на работа намазани с грим. Какво 
общо има гримът с изпълняването 
на задълженията? Жените мислят, че 
ако в общество, в което не се спазва 
пардах (забулване), се срещат забуле-
ни с фереджета или забрадки с при-
ятелите си,  те ще ги нарекат назад-
ничави, глупави или луди и ще кажат, 

че днес не е модерно да се спазва 
пардах (забулване). Това рефлекти-
ра и върху мъжете. Те забравят, че 
достойнството и уважението към 
другите зависи от техния характер и 
дрехите нямат никаква стойност за 
честта.  Моралният човек е уважаван 
човек. Първо трябва да се научим 
да уважаваме самите себе си.” Казва 
и още: „Отглежданите в тази страна 
(Англия) момичета се притесняват за 
косата си. Мислят, че покриването на 
главата е старомодно. Затова и прис-
тъпват към Аллах с половин сърце и 
нещастни. Те всъщност си казват „О, 
Боже, приеми ни такива каквито сме. 
Ние носим забрадка подобно на ев-
реин, който покрива съвсем малка 
част от главата си с малка шапчица. 
Затова те молим да приемеш тази по-
ловин стъпка, която правим към теб. 
Това да правите всичко заради Аллах 
е напълно неуместно. Помнете, че 
най-красивото нещо в жената е ней-
ната коса, особено когато е пусната 
пред лицето й. Забелязал съм, че ня-
кои момичета слагат забрадките си 
така, че от тях да се подават кичури 
от косата им. Запитайте се от кого се 
интересувате повече – от вашия Бог 
или от другите хора?”
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Хазур каза: „Това са говорили пре-
дишните халифи. Хората, които ми-
слят, че еди кой си  халиф не е казал 
това, а друг го бил казал, трябва да 
запомнят, че без да искат набеждават 
халифите, че, Боже опази, не желаят 
следването на основните повели на 
Аллах. Прочетох ви какво са казали 
всички предишни халифи, затова мо-
жете да изчистите умовете си от това 
недоразумение. Второ, възможно е 
различните халифи да са наблегна-
ли на различни неща зависимост от 
нуждите на времето. Затова и това да 
кажете, че щом предишният халиф е 
направил нещо по определен начин 
и аз трябва да сторя същото, е равно-
силно на това да ме оставите с върза-
ни ръце и е неуважително към хали-
фата. Това означава, че сте положили 
клетва за вярност под натиска на хо-
рата около вас, вашите родители, съ-
пруг, деца. Това не е решение, взето 
със сърцето, защото ако беше така, 
щяхте да помните обещанието си да 
се подчинявате на всяко едно спра-
ведливо решение и никога нямаше 
да го поставяте под въпрос. Нека да 
стане ясно, че ако искате да останете 
свързани с Джамаата на Хазрат Ме-
сих Мауд (а.с.)(говоря само за онези 

от вас, които имат подобни помисли, 
не за всички), трябва да се подчиня-
вате на ясните повели на Светия Ко-
ран и Светия Пророк (Аллах да го бла-
гослови и с мир да го дари). Защото, 
както е казал Хазрат Халифатул Месих 
Четвърти (Аллах да го благослови), с 
това лицемерие просто няма да ста-
не. Трябва да сте боязливи или към 
вашия Бог или към хората. Затова е 
необходимо всяка една Ахмади жена, 
вместо да се страхува от хората във 
времена, когато в света се посаждат 
семената на омразата към Исляма, 
когато той бива атакуван от всички 
страни, да извика силно и заяви пред 
света, че независимо от препятстви-
ята по пътя ни, тези красиви учения 
никога няма да бъдат изтръгнати от 
лицата, сърцата и делата ни. И само, 
защото се извръщат от своята ре-
лигия и с бързи крачки вървят към 
гибелта си, покажете им, че ние не 
сме готови да ги последваме в този 
ад. Наместо това ние се молим Бог да 
избави човечеството от ужасните по-
следствия от лошите му дела. Елате и 
се присъединете към нас, и следвай-
ки повелите на Аллах, се опитайте да 
спечелите Неговото благоразполо-
жение. Това ще ви изпълни със за-
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доволство и ще спаси бъдещите ви 
поколения. Надявам се, че всяка една 
благоразумна Ахмади жена, която таи 
и най-малкото съмнение към пове-
лите на Аллах, да се избави от него и 
да се превърне в истински „смирена, 
вярващата, покорна, винаги обър-
ната към Бог, искрена в молитви-
те си” (66:6).
Нека Аллах направи така. Амин!
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