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Светлина Юли-Декември 2011

Ал Коран

„Наистина, мъжете, които се
подчиняват на Бога, и жените, които
се подчиняват на Него, и вярващи
мъже и вярващи жени, и покорни мъже
и покорни жени, и правдиви мъже
и правдиви жени, и мъже твърди в
тяхната вяра и твърди жени, и мъже,
които са смирени и жени, които са
смирени, и мъже, които дават милостиня
и жени, които дават милостиня, и мъже.
които постят и жени, които постят, и
мъже, които пазят своето целомъдрие и
жени, които пазят своето целомъдрие,
и мъже, които помнят Аллах и жени,
които помнят Него -Аллах е подготвил
за всички тях прошка и голяма награда.“
(Глава 33, Стих 36)
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Традициите на Светия Пророк Мухаммадc.a.c.

Традициите на Светия
Пророк Мухаммадc.a.c.
Веднъж един от спътниците на Све-

Хазрат Айша, Аллах да е доволен от

тия Пророк, Аллах да го благослови и

нея, разказва: Една жена дойде про-

с мир да го дари, го запитал за пра-

сейки с двете си дъщери при мен, не

вата на жените. На въпроса Светият

можах да намеря нищо, освен една

Пророк(с.а.с.) отговорил по следния

единствена фурма, която аз й дадох.

начин: „нахранете я така както хра-

Тя я раздели между нейните дъщери

ните себе си от това, което Благород-

и не взе нищо от нея за себе си. След

ният Аллах ви е дал, облечете я така

това тя стана и излезе. Когато Свети-

както обличате себе си с това, което

ят Пророк, Аллах да го благослови и с

Благородният Аллах ви е дал. Не й по-

мир да го дари, дойде и аз му казах за

сягайте, не я обиждайте, не я гонете

това. Той каза: един, който разгледа

от къщата”. (Абу Дауд, Китабун Никах)

своите дъщери и ги възпитава добре,
ще разбере, че те ще станат щита му
от огъня. (Бухари и Муслим)
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Салман бин Амр бин Ал— Ахуас раз-

Светият Пророк(с.а.с.) отправи пох-

казва, че неговия баща му разказвал,

вала към Аллах, прослави го и пре-

че той бил свидетел на последното

дупреди събралите се и каза: „……..

поклонение на Светия Пророк(с.а.с.).

Напътствайте се един друг да се отнасяте към жените с добрина, защото
те са поверени на вас (вие ще отговаряте за тях). ….Запомнете, че вие имате известни права над вашите жени,
но че и вашите жени, също така, имат
известни права над вас. Вашето право над тях е, че те трябва да водят
целомъдрен живот. Те не бива да допускат в дома ви никое лице, чието
присъствие вие не одобрявате. Тяхното право над вас е, че вие сте поели отговорността да им осигурявате
прехраната.“
(Тирмиди)
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TСъщността на Исляма

TСъщността на Исляма
Думите на Хазрат Мирза Гулам Ахмад Обещания Месия и
Махди (Основател на Движението Ахмадия)

Обещаният Месия(a.с.) е казал:

„Връзката между съпруга и съпругата

„Как може човек да претендира, че е

трябва да бъде като на истински при-

праведен, когато не се държи добре с

ятели. В крайна сметка, точно жената

жена си? Само ако се държи добре със

е основен свидетел на високите мо-

съпругата си, той може да бъде добър

рални ценности на мъжа и връзката

и праведен към останалите. Недопус-

му с Всемогъщия Бог. Ако връзката

тимо е да озверяваш и да удряш жена

със съпругата му не е добра, как може

си под най-малкия претекст.”

той да бъде в мир с Бога? Светият

(Malfoozat, Том 3, стр.147)

Пророк(с.а.с.) е казал: „Най-добър от
вас е онзи, който е най-добър към
жена си”.
(Malfoozat, Том 5, стр. 417- 418)
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Мухаммадc.a.c. Освободителят на жените
В името на Аллах, Милосърдният и Милостивият.

Мухаммадc.a.c.
Освободителят на
жените
Хадхрат Мирза Башир-уд-Дин Махмуд Ахмад р.a.
Втори наследник на Обещания Месия а.с.

I

Всички аспекти от живота на

благослови) жените във всички стра-

Светия Пророк (нека Аллах

ни били в позицията на робини и

му донесе мир и да го благо-

движима собственост и тяхното роб-

слови) са така възвишени, че

ство рефлектирало дори и върху мъ-

ако трябва да се избере само

жете, тъй като синовете на робите не

един от тях, пишещият по темата съв-

можели да носят духа на свободата.

сем скоро бива озадачен и изборът

Без съмнение, жената, било то заради

се превръща в почти невъзможен. В

хубостта си или силния си характер,

светлината на нуждите на днешния

винаги е била в състояние в опреде-

ден, обаче, бих желал да взема она-

лени случаи да доминира над мъжа,

зи част от живота на Светия Пророк,

ала така получената свобода не мо-

която се отнася за начина, по който

жела да се определи като истинска

той изчистил света от онази форма

свобода поради простата причина,

на пълно робство, проклела чове-

че тя не била нейна по право. Тя било

чеството от незапомнени времена, а

само изключение от общото прави-

именно – робството на жените.

ло, а свободата, която е изключение,

Преди идването на Светия Пророк

трудно може да доведе до отглежда-

(нека Аллах му донесе мир и да го

нето на истински желания.
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Мухаммадc.a.c. Освободителят на жените
Светият Пророк (нека Аллах му доне-

При брака тя била или приписвана

се мир и да го благослови) се появил

на съпруга си като собственост, която

преди близо 1,350 години. Преди не-

при никакви обстоятелства не може-

говото време никоя религия или на-

ла да бъде отделена от него, или като

ция не била дала на жената свобода,

алтернатива, на съпруга се давало

която тя да може да полза по право. В

правото да се разведе с нея, но не и

страните, където нямало закони, раз-

на нея да се раздели със съпруга си,

бира се, тя била свободна от всички

независимо колко е била наранена.

ограничения. Но дори и тази свобода

Ако съпругът й я изоставел, преста-

не може да се нарече истинска свобо-

нел да изпълнява задълженията си

да. Тя се описва по-скоро като разре-

към нея или избягал от нея, нямало

шение. Истинската свобода е пожъ-

нито един закон, който да я защити.

ната от цивилизацията и е в съгласие

Тя била задължена да понесе съдбата

със закона. Свободата, която получа-

си и да работи, за да издържа себе си

ваме, когато престъпим границите на

и децата си. Ако съпругът бил с лош

закона, не е никаква свобода, защото

нрав, той имал право да бие жена си,

тя не прави характера ни силен.

докато тя нямала право да надигне

II

глас срещу това. В някои държави,
По времето на Светия

ако съпругът починел, жената попа-

Пророк (нека Аллах му

дала в ръцете на неговите роднини,

донесе мир и да го бла-

които можели да я омъжат за когото

гослови), и преди него,

си поискат, било то от щедрост или

жената била поставена в състояние

за да върнат някой заем. По други

да не бъде собственик на имущество-

места, от друга страна, тя била соб-

то си. За негов собственик се считал

ственост само на своя съпруг. Някои

нейният съпруг. Тя нямала право на

мъже продавали жените си или ги гу-

дял от имуществото на баща си, нито

бели на хазарт или залагания и това

пък можела да наследява имущество-

било тяхно пълно право.

то на съпруга си, въпреки че в някои

Жената нямала права над децата си,

случаи получавала правото да го уп-

било то в позицията си на зависимост

равлява по време на неговия живот.

като съпруга или в позицията на не-
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Мухаммадc.a.c. Освободителят на жените
зависимост от съпруга й. В дома тя

завиждат на сестрите си за получени-

нямала никакви привилегии. Дори и

те подаръци от родителите им), всич-

в религията тя нямала никакъв ста-

ко, от което се интересували било,

тут. В постоянните духовни благосло-

че в настоящия момент сестрите им

вии тя нямала никакъв дял. В след-

имали повече от тях.

ствие на това, мъжете най-редовно

По подобен начин, от имуществото

прахосвали имуществото на съпруги-

на съпруга си, с който жената е в пъ-

те си и ги изоставяли без да осигурят

лен съюз, жената отново била лише-

прехраната им. Тя дори не можела

на от всичко. Далечни роднини на съ-

да дава милостиня от собственото си

пруга можели да претендират за дял,

имущество или да помогне с него на

но не и съпругата, която била прите-

роднините си без съгласието на съ-

жател на неговата увереност, дожи-

пруга си, а съпруг, който е хвърлил

вотен партньор и чиито труд и грижа

алчен поглед върху имуществото на

със сигурност са допринесли за дохо-

съпругата си, трудно би се съгласил

дите му. От друга страна, когато упра-

да даде съгласието си за това.

влявала имуществото на съпруга си,
тя нямала реално право дори върху

От имуществото на родителите й,

част от него. И докато можела да хар-

с които децата имат най-дълбока-

чи от доходите от това имущество, тя

та и любяща връзка, жената нямало

не можела да продава каквато и да е

дял. И въпреки това, от дъщерите се

част от него. Тя не можела да участва

искало същото, което и от синове-

в милосърдните дела, така както й се

те. Родителите, които от чувство на

искало.

справедливост давали по време на
живота си част от собствеността си

Ако съпругът подтискал жена си, тя

на дъщерите си, били подготвени за

не можела да се раздели с него. В об-

голям конфликт в семейството си. На

ществата, където раздялата била въ-

синовете не им минавало през ума,

обще възможна, то било при такива

че след смъртта на родителите си те

условия, че всяка уважаваща себе си

(синовете) ще наследят цялото им

жена ще предпочете смъртта пред

имущество (и затова нямало нужда да

раздяла.
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Условие за развод било, например,

една страна и материални отговор-

представянето на доказателство за

ности от друга.

изневяра на едната страна или лошо
отношение на съпруга. По-лошото

Или накратко казано, всичко това

било, че в случаите, в които жената

било понасяно от едно такова бедно

вече не можела да живее със съпру-

и незащитено, в този, случай, съще-

га си, вместо пълна раздяла, на нея й

ство. Жените били бити и считани за

било разрешавано единствено да жи-

собственост на съпрузите си. Кога-

вее настрана, което сам по себе си е

то съпругът им починел, вдовиците

положение на мъчителен живот, тъй

били омъжвани насила за близки на

като по този начин тя била обречена

съпруга си или били продавани за

да води празен и безцелен живот.

пари. Дори самите съпрузи продава-

В някои случаи ставало така, че до-

ли жените си. Индийските принцове

като мъжът можел да се разведе ко-

като Panawas загубили съпругата си

гато си пожелаел, жената в никакъв

(там на няколко мъже се полагала

случай не можела да иска развод. Ако

една съпруга) на хазарт, а една бла-

мъжът й я изоставел или напуснел

городна принцеса като Драупади не

страната без да подсигури прехрана-

можела да надигне глас срещу закона

та й, тя била длъжна да съществува,

на страната.

без да има право да бъде полезна за
страната или общността си. Брачният

На майките не се давали съвети за

живот, вместо да бъде живот в щас-

отглеждането и възпитаването на

тие, се превръщал за нея в живот в

децата и те нямали права над тях.

нещастие. Нейно задължение било

Ако майката и бащата се разделели,

не само да поеме своите задължения

децата се давали на бащата. Жената

и тези на съпруга си, но и да го чака.

нямала нищо общо с домакинството.

Задължението на съпруга й да наме-

Съпругът можел когато си поиска да

ри прехрана за дома си, сега ставало

я изхвърли от къщата и тя била обре-

нейно, както и собственото й задъл-

чена да се скита бездомна.

жение да възпитава и да се грижи за
децата си – душевен дискомфорт от

12
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III

С идването на

а жената се грижи само за себе си,

Светия

Пророк

нейният дял ще бъде една втора от

(нека Аллах му

дяла на мъжа или от собствеността

донесе мир и да

на (починалите им) родители.

го благослови) всички тези неправди

По същия начин, майката ще има дял

били пометени с един единствен за-

от собствеността на (починалия си)

мах. Той обявил, че Бог му е поверил

син, както и бащата. При други об-

задачата да защитава правата на же-

стоятелства и предвид природата на

ните.

отговорностите й в определени слу-

В името на Бог той провъзгласил

чаи, тя ще има понякога дори равен,

мъжа и жената за равни като хора и

а понякога по-малък, дял от бащата.

когато живеят заедно, точно както

След смъртта на съпруга си тя ще по-

мъжът има определени права над

лучи наследство, независимо дали

жената, така и жената има определе-

имат деца или не, защото тя не бива

ни права над мъжа. Жените можели

да бъде обречена на зависимост от

да имат собственост по същия начин

други.

като мъжете. Съпругът нямал право

Бракът й без съмнение е свят съюз,

да използва собствеността на жена

в който, след като мъжът и жената са

си ако тя по своя собствена воля не

достигнали до пределна близост, е

му е позволила. Заграбването на соб-

много лошо да се развали. Не може,

ствеността й на сила или по начин,

обаче, дори и след откриване на ог-

пораждащ съмнение дали вродената

ромни природни различия между

й срамежливост не й е попречила да

страните или въпреки религиозни,

му откаже, е грешно. Това, което съ-

физически, икономически, социал-

пругът е дал по своя собствена воля

ни или психологически различия

на жената, е нейна собственост и той

по между им, те да бъдат задължени

няма право да си го връща обратно.

само заради съюза да провалят живо-

Тя ще наследява собствеността на

та си и да убият целта на съществува-

родителите си, така както нейните

нето си.

братя. С оглед на това, че всички се-

Когато се появят такива различия, и

мейни задължения падат върху мъжа,

мъжът и жената са съгласни, че не мо-
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гат да живеят заедно, те могат да пре-

вори или пожелае тя да спи отделно,

кратят съюза по взаимно съгласие.

това не може да надвишава опреде-

Ако, обаче, само съпругът мисли така,

лен период от време. Ако това поло-

и ако те не успеят да се нагодят един

жение продължи четири месеца, той

към друг, делата им се разглеждат от

е задължен или да промени отноше-

комисия от двама членове, единият,

нието си или да се разведе.

който представлява съпруга, а другият - съпругата. И ако комисията реши,

Ако той спре полагащата се на съ-

че въпреки всичко страните трябва

пругата му издръжка или вече не се

да направят усилия да живеят заедно,

грижи за нея, техният брак се счита за

то ще си заслужава те да се опитат да

невалиден и се анулира. (Мюсюлман-

разрешат различията си така както

ските юристи разрешават най-много

им е препоръчано от комисията. Ако

три години изоставяне). Жената сега

се докаже, че не могат да постигнат

ще бъде свободна да се омъжи отно-

разбирателство, съпругът може да се

во.

разведе със съпругата си, но без да
има право да си върне това, което й

Мъжът винаги носи отговорност за

е дал (преди развода), вкл. пълната

издръжката на съпругата и децата си.

стойност на mahr (зестрата).

Той има право да упражнява съответната дисциплина, но ако тази дисци-

Ако, от друга страна, жената, а не съ-

плина приеме формата на наказание,

пругът, желае раздяла, тя трябва да

той трябва да има подходящ свиде-

се обърне към Кази (съдия) ако Кази

тел, който да декларира вината й и да

е сигурен, че няма нечестив мотив

подкрепи твърдението си с доказа-

зад молбата й, той трябва да нареди

телства. Наказанието не трябва да ос-

раздялата. Само в този случай тя ще

тавя след себе си лоши последствия.

прехвърли на съпруга си собстве-

Мъжът не притежава жена си. Той

ността, която й е поверена, както и

не може да я продава, нито пък да я

стойността на mahr (зестрата). Ако

ограничава до сферата на домакин-

съпругът не успее да изпълни брач-

ската работа. Съпругата споделя с

ните си задължения и спре да й го-

него удобствата на дома и отноше-
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нието му към нейната воля трябва

къщата, а не да гони жена си навън,

да отговаря на позицията, която той

защото домакинството се счита за те-

заема. Отношение, което е под това,

ритория на жената. Жената има своя-

което подхожда на статута на съпру-

та роля във възпитанието на децата.

га, е погрешно.

С нея трябва да се съветват.
Нейният интерес по отношение на

След смъртта на съпруга, близките

децата не бива в никакъв случай да

му нямат права над нея. Тя ще бъде

бъде накърняван. Кърменето и об-

свободна и ако се появи подходяща

щата грижа ще зависят от нейния

възможност, тя ще има правото да

съвет. Ако съпруг и съпруга не могат

се омъжи отново и никой не може да

повече да живеят заедно и искат да

й попречи. Нито пък вдовица може

се разделят, грижата за децата ще се

да бъде принуждавана да живее на

дава на майката. Когато те пораснат,

определено място. Само за четири

те трябва заради възпитанието си да

месеца и десет дни тя ще живее в къ-

се върнат при баща си. Докато децата

щата на съпруга си, за да може да има

живеят с майката, те ще бъдат издър-

време всички условия, които могат

жани от бащата. Бащата също така

да имат отношение към правата й и

заплаща и за времето и труда, които

тези на роднините на съпруга й, да се

майката ще вложи в децата.

проявяват.

Накратко казано, жената ще има независим статут. Всички духовни на-

В продължение на една година след

гради ще са открити пред нея. Тя ще

смъртта на съпруга й, в допълнение

разполага с най-големите блага на

на това, което й се полага, вдовицата

живота след смъртта и дори и в този

може да използва къщата на съпруга

живот тя ще може да участва в раз-

си, за да може да уреди въпроса с жи-

лични области на гражданското уп-

лището си от това, което й е оставе-

равление. В този смисъл молбите й

но.

ще получат същото възнаграждение
както полученото от мъжа.

Ако съпругът не се разбира със съпругата си, той трябва да стои извън
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IV

Това учение Све-

и е дал на човечеството за неговото

тият Пророк (нека

добро. Стигнало се дори до заклеймя-

Аллах му донесе

ване на ученията като противореча-

мир и да го бла-

щи на човешката природа. Но тогава

гослови) проповядвал във времена,

дошло времето, прекрасното слово

когато световните стандарти като

на Бог (предадено чрез Светия Про-

цяло са му се противопоставяли. С

рок) да бъде открито. Хората, които

тези заповеди той измъкнал жените

гледали на себе си като на носители

от робството, което било тяхна съд-

на цивилизацията, започнали да се

ба от хилядолетия насам и на което

подчиняват на цивилизованите за-

били принуждавани във всяка една

кони на Светия Пророк. Всеки един

страна, както и от хомота, който ре-

от тези хора, на свой ред, променил

лигията надянала на врата им. Един

своите закони, за да ги доближи до

човек разбил на две оковите на роб-

проповядваните от Светия Пророк

ството! Давайки свобода на майките,

(мир нему) закони.

той освободил и децата им от робското съзнание и създал условия за рас-

Английският закон, според който раз-

теж и отглеждане на силна амбиция и

вод се давал за лошо държание, лошо

решителност!

отношение и бой, бил променен през
1923 година. Лошото държание само

Светът, обаче, не оценил ученията.

по себе си било прието от новия за-

Това, което било благодат, той за-

кон за достатъчно основание за раз-

клеймявал като тирания. Разводът и

вод.

раздялата били считани за повод за
разпри, наследството се считало, че

През 1912 година Нова Зеландия ре-

разваля семейството, а независи-

шила, че бракът на жена, която бъде

мостта на жената – за средство за раз-

невменяема седем години, трябва да

рушаване на домашния живот. Хиля-

бъде разтрогнат. През 1925 година

да и триста години то продължило

той бил допълнен с това, че ако съ-

в своята слепота да осмива нещата,

пругът или съпругата не изпълняват

които този човек е могъл да прозре

брачните си задължения, може да им
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бъде разрешено да се разведат или

Освен споменатите дотук закони, в

разделят. Ако в продължение на три

Западна Австралия бракът на бре-

години единият от съпрузите не се

менна жена се анулирал. (Ислямът

грижи за другия, разводът бил разре-

също поддържа това становище).

шен. Добра имитация на мюсюлманското право, разбира се, но напра-

През 1918 година на остров Куба

вена след 1300 години атаки срещу

било решено,че принуждаването към

Исляма!

лошо държание, биенето, използ-

В австралийския щат Куинсланд, не-

ването на неприличен език, изле-

вменяемост с продължителност пет

жаване на присъда, пиянството, ко-

години се считала за достатъчна при-

марджийството, неизпълнението на

чина за развод. През 1919 година в

задълженията, отказът на издръжка,

Тасмания е приет закон, според който

инфекциозните заболявания или вза-

лошото държание, изоставянето за

имното съгласие се приемат за доста-

четири години, пиянството, безраз-

тъчни условия за развод или раздяла.

личието за три години, затварянето

През 1919 година в Италия издават

в затвор, биенето, невменяемостта,

закон, който дава право на собстве-

всички те са достатъчни условия за

ност на жената. Тя може да я харчи за

развод. През 1923 година във Вик-

благотворителност или да я продава

тория бил прокаран закон, който гла-

по какъвто начин пожелае (дотогава

сял, че ако съпругът не се грижи за

в Европа тя не е имала право на лич-

съпругата си три години, има винов-

на собственост).

но лошо държание, отказва издръжка или се отнася грубо със съпругата

Същите условия за развод били при-

си, разводът е възможен. Освен това,

ети и в Мексико. Освен тях, и взаим-

затварянето в затвор, биенето и ло-

ното съгласие било прието за доста-

шото държание от страна на съпру-

тъчно условие. Този закон е приет

гата,

нечестното

през 1917 година. През 1915 година

отношение и постоянните кавги са

в Португалия, 1909 година в Норве-

достатъчни основания за развод или

гия, 1920 година в Швеция и през

раздяла.

1912 година в Швейцария са приети

невменяемостта,
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закони, с които се разрешавали раз-

стъпи и техния час. В много държави

водите и разделите. В Швеция баща-

жените все още нямат право на дял

та се задължавал да дава издръжка

от наследството нито на родители си

на всяко едно от децата си най-малко

нито на съпруга си. Ислямът продъл-

до навършването им на осемнадесет

жава да напътства света в няколко

години.

други насоки, въпреки че светът не

В Съединените американски щати,

признава напътствията му. Ала не е

въпреки че държавният закон защи-

далеч времето, когато светът ще при-

тавал правото на бащата над децата,

еме напътствията на Светия Пророк

в практиката съдиите започнали да

(нека Аллах му донесе мир и да го бла-

обръщат внимание на уязвимостта

гослови) по тези въпроси, така както

на майката и бащата бил задължаван

вече стори с другите, и това, което

да плаща за децата (които живеят с

Светият Пророк започна в името на

майка си). Техният закон има, разби-

свободата на жените, ще се увенчае

ра се, и много недостатъци. Въпреки,

с успех.

че правата на мъжа биват по-стриктно защитавани, на жената се позво-

Резюме на Заключителната реч на

лявало да упражнява право на соб-

Хазрат Халифатул Месих V (а.b.а.),

ственост. В същото време, в много

произнесена на 19 ноември 2006 го-

щати бил приет закон, гласящ, че ако

дина в Обединеното кралство пред

съпругът остане инвалид завинаги,

Годишното женско събрание (Lajna

съпругата му трябва да го издържа.

Ijtema)

Днес жените имат право да гласуват,
начини се откриват, по които те да

След като рецитира сура Ал-Фатиха,

дойдат и да изкажат мнението си по

Хазур каза: „Днес сме се събрали тук,

въпроси от национално значение.

за да вземем участие в последния

Тези неща, обаче, идват след цели хи-

ден от Годишното събрание. Целта

ляда и триста години откакто Светият

на всички събрания е възползване

Пророк (нека Аллах му донесе мир и

на членовете от образователните и

да го благослови) проповядва учени-

духовни програми и речи и изчист-

ята си. Много неща още чакат да на-

ването им от евентуалните им не-
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достатъци. Освен това, младите и не

чувства. Трябва да се интересувате и

толкова младите момичета могат да

от другите хора. Трябва да сте готови

участват в различни образователни

на жертви, заради нуждите на други-

състезания, в които да обогатят зна-

те хора. Трябва да сте чувствителни

нията си и да усъвършенстват духов-

към чувствата на другите. Не трябва

ните си възможности. Тези събрания

да мислите само за собствената си

носят атмосфера на обсъждане и оп-

чест. Винаги трябва да се грижите за

ределяне на начините и средствата

честта на вашето семейство и Джама-

за самоусъвършенстване. Защите-

ата. И винаги помнете, че вашият Бог

ни са бъдещите поколения на всяко

е Всевиждащ. Той ви наблюдава по-

общество, чиито млади момичета и

стоянно. Бог е Всезнаещ, той знае и

дами се събират заедно, за да прека-

най-съкровените ви мисли. Той знае

рат времето си в една чиста духовна

всичките ви тайни. Не можете да

атмосфера и да вземат участие в дей-

скриете нищо от Него. Затова внима-

ности по самоусъвършенстване, как-

вайте, когато казвате, че сте Ахмади

то и то самото не загива. И ако днес

жени, и обърнете внимание на за-

жени се събират заедно само заради

поведите, които Аллах ни е дал чрез

Аллах, то това са Ахмади жени. Зато-

Своя обичан Свети Пророк, Аллах да

ва винаги помнете принадлежността

го благослови и с мир да го дари. Ако

си. Поемете възможно най-много от

понякога забравяте за тези заповеди

духовната храна, на която се радвате

и си ги припомняте от време на вре-

на тази сбирка, защото животът ви

ме, то трябва да ги използвате по на-

зависи от нея. Животът на бъдещите

чин, достоен за религиозен човек. За

ви поколения зависи от нея. Животът

тези хора Светият Коран е казал:

и честта на семействата ви зависят от

„И онези, които, когато им се на-

нея.”

помни за Знаменията на техния
Повелител, не изпадат в глухота и

Хазур каза: „Никога не трябва да бъде-

слепота от това” (25:74).

те такива егоисти, че да се интересу-

Ахмади жена, в чието сърце е поса-

вате единствено от себе си, от собст-

дено семето на духовността, което я

вените си нужди, от собствените си

държи в обятията на Ахмадият, която
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е олицетворение на честността, коя-

то е правилно” (60:13). Аллах не ни

то знае как да се жертва заради вяра-

принуждава да правите каквото и да

та си, която дълбоко обича Халифат-е-

е. Ако, обаче, сте избрали да бъдете

Ахмадия, не приема поученията като

мюсюлмани, трябва да се подчините

глухите и слепите. Ако тя е истинска

на условията, необходими, за да се

Ахмадийска, от нея се очаква, както

потопите в прегръдката на Исляма.

всички истински Ахмади, да направи

Хазрат Месих Мауд (а.с.)дава същия

всичко по силите си да следва даде-

съвет на жените, дали клетва за вяр-

ните ѝ съвети.”

ност”.

Хазур каза: „Истинските Ахмади вина-

Хазур каза: „Много често днес, под

ги трябва да следват дадените им съ-

влияние на обществото, хората си

вети съобразно заповедите на Аллах

мислят, че са свободни. Трябва да

и Неговия Пророк, Аллах да го бла-

помните, че сте свободни, но до оп-

гослови и с мир да го дари. По това

ределена степен. В изповядването

се познава истинският вярващ. Дали

на религията не сте свободни. Ако

сте клетва. Никога не я забравяйте.

се присъедините към Джамаата, вие

Когато жените дадоха клетва за вяр-

при всички положения се обвързвате

ност пред Светия Пророк, Аллах да

с условията, необходими за всеки Ах-

го благослови и с мир да го дари, в

мади. Виждаме, че в ранните години

нея имаше допълнителни условия

на Исляма, когато жените положили

в сравнение с тази на мъжете. Тези

клетва за вярност, обществото било

допълнителни условия са описани в

свободно от всякакви правила и за-

Светия Коран. Едно от тях е непри-

кони. И то било по-корумпирано в

писването на съучастници на Аллах.

сравнение с днешното общество. Не

Друго условие е стоенето настрана

е имало образование. Имало е само

от злото и непристойността. Друго –

шепа средно образовани хора. Ня-

внимание към доброто отглеждане

мало я идеята за съществуването на

и възпитание на децата. Тук Аллах е

Бог. Хората познавали само идолите,

казал: „нито че няма да отказват

които почитали. Те не знаели за Все-

да ти се подчиняват в онова, кое-

виждащия и Всезнаещия Бог. Когато

20

Светлина Юли-Декември 2011

Мухаммадc.a.c. Освободителят на жените
тези жени дали клетва за вярност,

ели отстъпление, именно жена дала

те предизвикали пълна промяна в

светъл пример за любовта към рели-

живота си. Когато жената излязла от

гията и Светия Пророк, Аллах да го

сянката на невежеството на светли-

благослови и с мир да го дари. Тези

ната на Исляма, тя се превърнала в

жени получили силата, смелостта,

източник на знание, от което мнози-

предаността и знанието, следвайки

на се възползвали. Тя научила много

ученията на Исляма и превръщайки

бележити сподвижници на сложни

ги в част от живота си. Затова пом-

въпроси от религията, оставайки в

нете, че ако безусловно приемете

рамките на пардах (забулване). И тя

ученията на вашата религия, ако се

получила онова удостоверение от

стремите да се подчинявате на запо-

Светия Пророк, Аллах да го благо-

ведите на Аллах, ако почитате Аллах,

слови и с мир да го дари, че можете

вие също ще бъдете надарени с лю-

да получите част от религиозното си

бов и искреност към религията. Това

знание от Хазрат Айша (р.а.).

ще ви избави и от всички комплекси.
В противен случай ще се потопите

Хазур каза: „Именно жена даде отли-

в материалното преследване както

чен пример дори и на бойното поле,

другите светски хора. И точно както

успявайки сам сама и в границите на

жените от епохата на Светия Пророк,

пардах (забулване) да измъкне брат

Аллах да го благослови и с мир да го

си от римския лагер. Историята я

дари, са се реформирали и напълно

помни под името Хазрат Кхаола (р.а.).

са се подчинили на Бог, станете и вие

Когато Медина бе атакувана и мъжете

вярваща жена, покорна жена, винаги

правеха изкоп от едната страна, же-

търсеща Бог жена и искрена в молит-

ните защитаваха домовете. И когато

вите си жена. Ако искате да стигнете

евреите изпратиха човек да шпиони-

до същите висоти, вървете по стъп-

ра и провери дали могат да атакуват

ките им и следвайте ученията на Ис-

Медина в тила, не мъж му се опълчил,

ляма. Ако не го сторите, не можете да

а жена, която се сбила с него, рани-

се наречете истински мюсюлмани.

ла го и го прогонила. В битката при

Ако не заздравявате вярата си и не

Уход, когато мюсюлманите предпри-

се пазите от злото на това общество,
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не можете да се наречете вярваща

ляма. В противен случай ще ви бъде

жена. Ако не поставите летвата на

търсена отговорност за неизпълне-

послушанието нависоко, не можете

ние на поверената ви задача и дейст-

да се наречете покорна жена. Ако не

вията не отговарят на думите ви.”

показвате разкаяние и не се молите,

Хазур каза: „По отношение на жените,

вие не сте тази, която винаги търси

атаките срещу Исляма днес са свър-

Бога и е искрена в молитвите си.”

зани с въпроса пардах (забулване)
или носенето на фередже или за-

Хазур каза: „Изпитвайте се и вижте

брадка. Мъжете могат да представят

дали действията ви отговарят на ду-

безброй обяснения и оправдания в

мите ви. Трябва да си правите само-

подкрепа на институцията на пардах

оценка. Винаги помнете смисъла на

(забулване) в Исляма. Ако някой, оба-

създаването на човечеството. Целта

че, може да отговори на тази атака,

ви трябва да бъде да спечелите Бо-

това е действащата и богобоязли-

жието благоразположение. Трябва да

ва Ахмади жена, която може да даде

си поставяте по-високи цели, които

верния отговор. И затова, вместо да

да постигате. Поставете високи стан-

се превръщате в жертва на някакъв

дарти, които да следвате. Когато пред

комплекс, като една смела Ахмадий-

вас имате високи стандарти, вие ще

ска и Мюсюлманка с делата и аргу-

вложите повече, за да ги надскочи-

ментите си предайте на приятелките

те. Майките трябва да имат самоо-

и обществото ви посланието, че това

ценка и дъщерите трябва да имат

учение на Корана защитава вашето

самооценка. По този начин можете

целомъдрие. То е тук, за да защити

да реформирате самите себе си и да

изгубената ви чест. То не е затвор.”

защитите бъдещите поколения като

Хазур каза: „Погледнете хората, които

обучите по-добре децата си. Днес Ис-

от една страна атакуват Исляма, че в

лямът е атакуван от всички страни. За

него има принуда и страдание, а от

да защитим Исляма, жизнено важно е

друга – самите те се намесват в лич-

всяко Ахмади момиче и всяка Ахмади

ните неща на другите хора. Какво ги

жена да скочи в бойното поле също

засяга тях ако жената иска да носи за-

както жените от първия век на Ис-

брадка или фередже? Мнозинството

22

Светлина Юли-Декември 2011

Мухаммадc.a.c. Освободителят на жените
от мюсюлманките, поради липса на

всъщност действията им са напълно

практика от онези, които не са приели

безразсъдни и глупави.”

Хазрат Месих Мауд (a.с.), не спазват

Хазур каза: „Ахмади жена трябва да

пардах (забулване). Те не се наказват

спечели честта си и да бъде готова да

за това от Исляма. Няма светски за-

отговори на тези атаки. Някои жени,

кон, който да ги наказва за това пре-

въпреки че наричат себе си Ахмади,

грешение. Какво право имат тогава

стават жертва на комплекси. Твърди

последователите на другите религии

се, че една такава жена е казала, че

да кроят закони, с които да забранят

ако дъщеря ѝ не покрива главата си

на желаещите да изповядват своята

или носи дънки или други подобни

религия и да спазват пардах (забулва-

дрехи, тя не трябва да бъде убежда-

не), носейки забрадки или фереджета.

вана в обратното, защото тя е много

Утре същите тези хора може да кажат,

благоразумна. Защо е благоразумна?

че облеклото им не е подходящо и не

Защото няма приятел. Тя е свободна

трябва да носят шалвари (дълги ши-

и знае кое е правилно и кое е греш-

роки панталони), а само рокли, дън-

но.” Хазур каза: „Това е пример за

ки и поли. По-късно може да поискат

недобро възпитание на децата. Ако

жените да носят само къси панталони

момичето няма приятел днес, утре тя

или дори да се съблекат. Нямат право

може да има. Ако тя не прави нищо

да си играят по този начин с честта

нередно днес, утре, възползвайки се

ви. Вие сте тези, които трябва да от-

от свободата си, може да направи.

говорят на тези хора и да им кажат,

Ако тя е свободна днес, знае кое е

че нямат право да се месят в личните

правилно и кое грешно и е свободна

неща на другите хора. Някой трябва

да спазва или неспазва заповедите

да им каже, че така те всъщност ли-

на Корана, знайте, че Джамаата също

шават другите от свободата им на из-

е по желание. Халифът на днешното

бор. Начинът на обличане е въпрос

време също е свободен и има абсо-

на личен избор. Защо те опитват да

лютното право да отлъчва такива

диктуват облеклото, което трябва

хора от Джамаата, които не се подчи-

да бъде следен. Само защото са на

няват на ученията на Светия Коран.

власт, те се мислят за много мъдри, а

Ако се включите в някоя светска ор-
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ганизация, тя ще има своите правила

зация, затворете тази организация.

и наредби. Ако не спазвате тези пра-

Надявам се с Божията милост да не се

вила, членството ви ще бъде прекра-

стига до такива крайности. По Божия-

тено. Религията е свързана с Бог. Тя е

та милост в Джамаата има много ре-

връзката с Бог. Тя е клетва за вярност

лигиозни жени, които се състезават

пред Бог. Ако действията ви проти-

коя да направи повече добрини. Ако

воречат на ясните Божи напътствия,

не възрастните жени, виждам много

ако отказвате да следвате Неговите

млади жени, които са се освободили

учения, знайте, че ако вие или дъ-

от лицемерието. Някои са повлияни

щеря ви има правото да не спазвате

от условията вкъщи, но голям про-

пардах (забулване), по същия начин

цент от тях са такива, които следват

и аз имам правото да отлъчвам та-

правилния път повече от родителите

кива непокорни хора от Джамаата. И

си. Те се опитват да покриват главите

това ще сторя съгласно заповедите

си и да спазват благоприличие.”

на Аллах, затова никой не може да се
оплаче от тези мои действия.”

Хазур каза: „В една от скоро записаните програми на МТА, чух млада

Хазур каза: „Нека подчертая, че като

дама, учител по професия, да казва,

първа стъпка в администрацията на

че ще покрие главата си в училище,

Джамаата не трябва да има служител-

защото не иска когато децата я видят

ка, която да не спазва пардах (забул-

да носи забрадка извън училището

ване). Ако в местна организация (за

да си мислят, че тя е лицемерна или

жени) не могат да намерят жени, кои-

има двоен стандарт. Може да я попи-

то напълно да го спазват, слейте тази

тат защо не я носи и покрива главата

организация с друга местна органи-

си и в училище. При всички поло-

зация или дайте службата на такива,

жения пардах (забулване) е повеля

които изцяло ще се придържат към

на Исляма. Част от обсъжданото в

него, независимо от това, че те могат

тази програма на МТА е, че в основ-

да имат по-малко знания. В случай,

ните училища, където са само малки

че никой в местна организация не го

деца, трябва да се покрива главата.

спазва и няма друга местна органи-

Хазур каза: „Няма лошо в това, но в
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училището, където тази млада дама

Аз трябва, при всички положения и с

е учител, може да има и по-големи

милостта на Аллах, да наложа изпъл-

деца. При всички положения пардах

нение на законите на Аллах, които

(забулване) е повеля на Исляма и от-

Той ни е дал чрез Светия Коран. В

личителен белег на Ахмади жена. Той

противен случай, както казах – вра-

я дарява с чест. Помнете, че заедно

тата е отворена. Онзи, който иска да

със забрадката, останалото облекло

си отиде, е свободен да го направи.

също трябва да бъде свободно. По-

Не разбирам само причината за този

велята на Аллах е да не показвате

комплекс. Има местни британки, кои-

красотата си. Може да видите моми-

то се впуснаха в обятията на Ахма-

чета, които не са Ахмади, да носят за-

дият. Има ги и в цяла Европа. Някои

брадка като реакция на забраната за

от тях са млади момичета. Започна-

носенето им, но те носят прилепнали

ха да носят фереджета, да покриват

дънки и блузи. Този вид пардах (за-

главите си. А има такива между вас,

булване) няма стойност. Той е пълно

които станаха жертва на комплекс

лицемерие. Пардах (забулване) тряб-

за малоценност. Ето, вчера срещнах

ва да отговаря на истинския пардах

англичанка, която е станала Ахмади

(забулване) и да отговаря на благо-

жена само преди няколко дена. До-

родния ви статут.”

сега никога не е носила забрадка или
фередже, но беше покрила главата си

Хазур каза: „Разбрах, че на сбирка,

много добре. Тези хора приемат тези

длъжностно лице е заявило, че тряб-

красиви учения и ги следват, а някои

ва да си починем от пардах (забул-

от нашите дами станаха жертва на

ване) и в светлината на днешните

комплекс за малоценност. Какво по-

обстоятелства, да не бъдем толкова

вече можем да кажем освен „Без съм-

стриктни.” Хазур каза: „Добре, вие

нение, ние принадлежим на Аллах и

можете да се възползвате от вашето

при него ще се върнем ние.” (2:157)

право да си починете и аз ще се възползвам от моето. Не може само вие

Хазур каза: „Ако някой си мисли, че

да ползвате правата си и да ми каз-

ако Джамаатът западне, заради тази

вате, че аз не мога да ползвам моите.

си стриктност, тези хора ще избягат
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от него, той трябва да знае, че Джа-

за тях. Пристъпете напред и разпрос-

маатът НИКОГА НЯМА да западне. Ако

транете красотата на Исляма и Ахма-

всички тези жени си тръгнат, Аллах

дият в обкръжението си.”

е обещал, че ще доведе нови народи, които да се впуснат в обятията на

Хазур каза: „На пардах (забулване) и

Ахмадият. Британските жени, които

скромност учат всички религии. По

се присъединиха към Джамаата, са

времето на Мойсей, четем в Светия

много честни и за в бъдеще ще ви-

Коран за две жени, които стояли и

дите дъждът на любовта да се стича

не пояли стадото си от скромност, и

от всички тях. Те ще обикнат Исляма

щели да напоят стадото си, когато мъ-

и неговите учения. Има много тук

жете напоели тяхното и си тръгнели.

пред мен, които са като дамата, която

Скромността е част от вярата. На това

срещнах вчера. Те приеха Ахмадият

са ни учили. В ранните години хрис-

и бързо напреднаха в него. Вашият

тиянките спазвали пардах (забулва-

президент на събранието не е пакис-

не). Носели скромни дрехи. Много

танец,. Тя не страда от комплекси. Тя

от местата в Библията са свързани с

спазва пардах (забулване). Споменах

ученията за пардах (забулване). Ако

преди за служителката, която иска да

християните днес не спазват пар-

си починем от пардах (забулване).

дах (забулване) и ви влияят и на вас,

Истината е, че с това тя иска да въз-

знайте че те са изоставили религията

рази, че аз съм толкова стриктен за

си. Ако тя ги интересуваше, щяха да

пардах (забулване). Този тип хора по-

я практикуват. Щяха да се освободят

казват лицемерието си с лъжливите

от много злини, господстващи в об-

си възражения.

ществото им. За успокоение на страдащите от комплекси ще дам няколко

Хазур каза: „Стегнете се. И казвам на

примера от Библията. Може да сте ги

новите Ахмади от местното населе-

чували и преди.”

ние, ако тези родени Ахмади жени не
искат да живеят според ученията на

Хазур каза: „В Библията е написано:

Исляма, не ги следвайте. Трябва да

„Жените не трябва да носят дрехи-

излезете напред и да станете пример

те на мъжете и мъжете не тряб-
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ва да носят дрехите на жените,

та си, защото той е образ и подо-

защото Господарят - Вашият Бог

бие на Бог, а жената е подобие на

презира онези, които го правят”

мъжа.” (1 Коринтяни 11:4-7).

(Второзаконие 22:5).
И точно тези хора надигат глас срещу
И пише още в Библията: „Ползата

Исляма. При все че е очевидно, че те

е измамна, а красотата е празна,

считат мъжа за по-висш от жената.

но жената, която има боязън към

Но това е нещо, което не можем да

Бога, ще бъде наградена” (Соломо-

обсъждаме днес.”

нови притчи 31:30).
Хазур каза: „Виждайки всичко това,
И още: „Искам жените да се обли-

трябва да бъдете окрилени от факта,

чат скромно, благоприлично, с при-

че изповядвате красивите учения на

личие, не със сплетени коси, злато,

Исляма и сте свързани с едни жив

перли или скъпи дрехи, а със златни

Бог, имайки предвид, че западното

дела, присъщи за жените, претен-

общество е пълен провал по отно-

диращи да почитат Бог (1 Тимотей

шение на религията. Те забравиха

2:9-10).

религиозните си учения и вие трябва
да им кажете вместо да пишат про-

И още: „Мъж, който се моли и про-

тив нас, приемат закони против нас,

рокува с нещо на главата си, позори

говорят против нас, първо да погле-

главата си, и жена, която се моли и

днат себе си. И вместо да разбулват

пророкува с непокрита глава, позо-

главите ни, които покриваме по своя

ри главата си. Това е все едно да си

собствена воля, да покрият главите

е обръснала главата. Защото ако

на техните жени съгласно собствени-

жената не покрива главата си, тя

те им религиозни учения. И отново

трябва да отреже косите си. Но

казвам, вместо да искате да си почи-

ако жената се срамува да отреже

нете от пардах (забулване), трябва да

косата си или обръсне главата си,

се освободите от комплекса си за ма-

тя трябва да носи фередже. Мъ-

лоценност и да следвате дадените ни

жът не трябва да покрива глава-

от Аллах учения.”
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Хазур каза: „Аллах заповяда на мъ-

бъдат

жете и жените да се пазят от греха.

мъжа и жената, достигнали разцвета

На мъжа първи беше заповядано да

на силите си и имащи пълно право

сведе поглед надолу, а след това и

на сношаване. Нечестивите погле-

на жената. Мъжът е сравнително по-

ди и плътските желания са в човеш-

дързък от жената и затова, докато за-

ката природа. И ако въпреки пардах

поведта да сведе поглед надолу и да

(забулване), някои хора се поддават

пази интимните си части се отнася и

на лошите дела и стават непокорни,

за мъжете и за жените, на жената бе

човек може да си представи какво

заповядано, че поради мъжката при-

би станало ако имат пълна свобо-

рода, в неин интерес ще бъде да по-

да.

крие красотата си, за да се спаси от

(р.а.) казва, че съгласно одобрения

лошите мъжки погледи. Някои изтък-

от Светия Коран Шариат, пардах (за-

ват, че предишните халифи не били

булване) означава, че жената трябва

толкова стриктни за пардах (забулва-

да покрива косата, шията и лицето си

не), затова ще ви представя няколко

до основата на ушите. Тази заповед

цитата от тях.”

може да бъде възприета в различни-

взаимоотношенията

между

Хазрат Халифатул Месих Втори

те държави съобразно местното обХазур каза: „Хазрат Месих Мауд (а.с.)

лекло и условия. Той казва, че всички

казва, че хората настояват да си по-

части на тялото, с изключение на ръ-

чинат от пардах (забулване) и да

цете, участват в пардах (забулване).

следват примера на Европа, но това

Хазрат Халифатул Месих Трети (Аллах

не е добре. Тази свобода на жените е

да го благослови) заявява в реч пред

първопричината за злото и неподчи-

норвежкото събрание (Lajna): „Питам

нението. Само си помислете за мора-

онези жени, които считат за нену-

ла на страните, в които този вид сво-

жно да спазват пардах (забулване),

бода се толерира. Ако забелязвате,

каква услуга ще направят на Исляма

че чистотата и целомъдрието им са

като се откажат”? Днес някои търсят

се повишили в резултат на тази сво-

позволение да се откажат от пардах

бода, ние ще приемем, че грешим.

(забулване).”Утре ще поискат разре-

Очевидно е, обаче, колко опасни ще

шение да се гмуркат в моретата и да
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лежат голи по плажовете. А после ще

че днес не е модерно да се спазва

поискат разрешение и да раждат из-

пардах (забулване). Това рефлекти-

вънбрачни деца. На тях ще им кажа

ра и върху мъжете. Те забравят, че

само, че трябва да се подготвят да

достойнството и уважението към

усетят огъня на Ада. Трябва да попра-

другите зависи от техния характер и

вят поведението си преди Божият

дрехите нямат никаква стойност за

гняв да се е стоварил върху тях.”

честта. Моралният човек е уважаван

Хазрат Халифатул Месих Четвър-

човек. Първо трябва да се научим

ти (Аллах да го благослови) е казал:

да уважаваме самите себе си.” Казва

„Чувствам, че пардах (забулване) из-

и още: „Отглежданите в тази страна

чезва от много краища на света така

(Англия) момичета се притесняват за

сякаш никога не е съществувал и хо-

косата си. Мислят, че покриването на

рата не осъзнават ужасните послед-

главата е старомодно. Затова и прис-

ствия, пред които ще се изправят в

тъпват към Аллах с половин сърце и

резултат на това. Със своето безха-

нещастни. Те всъщност си казват „О,

берие родителите тикат поколенията

Боже, приеми ни такива каквито сме.

си право в адския огън и няма кой да

Ние носим забрадка подобно на ев-

се погрижи за тях. И положението на-

реин, който покрива съвсем малка

всякъде по света бързо се усложнява.

част от главата си с малка шапчица.

Осъзнах, че ако ахмадите не се из-

Затова те молим да приемеш тази по-

правят незабавно в защита на Исля-

ловин стъпка, която правим към теб.

ма, ситуацията ще стане необратима.”

Това да правите всичко заради Аллах

И продължава: „Има жени, които оти-

е напълно неуместно. Помнете, че

ват на работа намазани с грим. Какво

най-красивото нещо в жената е ней-

общо има гримът с изпълняването

ната коса, особено когато е пусната

на задълженията? Жените мислят, че

пред лицето й. Забелязал съм, че ня-

ако в общество, в което не се спазва

кои момичета слагат забрадките си

пардах (забулване), се срещат забуле-

така, че от тях да се подават кичури

ни с фереджета или забрадки с при-

от косата им. Запитайте се от кого се

ятелите си, те ще ги нарекат назад-

интересувате повече – от вашия Бог

ничави, глупави или луди и ще кажат,

или от другите хора?”
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Хазур каза: „Това са говорили пре-

от вас, които имат подобни помисли,

дишните халифи. Хората, които ми-

не за всички), трябва да се подчиня-

слят, че еди кой си халиф не е казал

вате на ясните повели на Светия Ко-

това, а друг го бил казал, трябва да

ран и Светия Пророк (Аллах да го бла-

запомнят, че без да искат набеждават

гослови и с мир да го дари). Защото,

халифите, че, Боже опази, не желаят

както е казал Хазрат Халифатул Месих

следването на основните повели на

Четвърти (Аллах да го благослови), с

Аллах. Прочетох ви какво са казали

това лицемерие просто няма да ста-

всички предишни халифи, затова мо-

не. Трябва да сте боязливи или към

жете да изчистите умовете си от това

вашия Бог или към хората. Затова е

недоразумение. Второ, възможно е

необходимо всяка една Ахмади жена,

различните халифи да са наблегна-

вместо да се страхува от хората във

ли на различни неща зависимост от

времена, когато в света се посаждат

нуждите на времето. Затова и това да

семената на омразата към Исляма,

кажете, че щом предишният халиф е

когато той бива атакуван от всички

направил нещо по определен начин

страни, да извика силно и заяви пред

и аз трябва да сторя същото, е равно-

света, че независимо от препятстви-

силно на това да ме оставите с върза-

ята по пътя ни, тези красиви учения

ни ръце и е неуважително към хали-

никога няма да бъдат изтръгнати от

фата. Това означава, че сте положили

лицата, сърцата и делата ни. И само,

клетва за вярност под натиска на хо-

защото се извръщат от своята ре-

рата около вас, вашите родители, съ-

лигия и с бързи крачки вървят към

пруг, деца. Това не е решение, взето

гибелта си, покажете им, че ние не

със сърцето, защото ако беше така,

сме готови да ги последваме в този

щяхте да помните обещанието си да

ад. Наместо това ние се молим Бог да

се подчинявате на всяко едно спра-

избави човечеството от ужасните по-

ведливо решение и никога нямаше

следствия от лошите му дела. Елате и

да го поставяте под въпрос. Нека да

се присъединете към нас, и следвай-

стане ясно, че ако искате да останете

ки повелите на Аллах, се опитайте да

свързани с Джамаата на Хазрат Ме-

спечелите Неговото благоразполо-

сих Мауд (а.с.)(говоря само за онези

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 повелите на Аллах, да се избави от него и
да се превърне в истински „смирена,
вярващата, покорна, винаги обърната към Бог, искрена в молитвите си” (66:6).
Нека Аллах направи така. Амин!
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Ислямът и правата
на жените
Хазрат Мирза Масрур Ахмад – Халифатул Месих V
Пети Халиф на Обещания Месия и Глава на
Световна мюсюлманска общност Ахмадия

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
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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

Светлина Юли-Декември 2011

37

Ислямът и правата на жените
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
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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.)
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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
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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!

50

Светлина Юли-Декември 2011

Подходящ ли е Исляма за Германия?

Подходящ ли е Исляма
за Германия?
Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Халифатул Месих v
(Аллах да го помага)

На 25 юни 2011, втория ден от Го-

политици, както и обикновени граж-

дишния конгрес(Jalsa Salana) на Ах-

дани. По-долу представяме препис от

мадийската мюсюлманска общност,

обръщението направено от Хазрат

проведен в Германия, Хазрат Мирза

Мирза Масрур Ахмад.

Масрур Ахмад, Халифатул Месих V,
петия наследник на обещания Месия

След

и ръководител на световната Ахма-

Ta’awwudh и Bismillah, Хазрат Халифа-

дийска мюсюлманска общност, на-

тул Месих V каз :

прави обръщение към над 300 гости

“Към всички изтъкнати гости

не-Ахмади. По-голямата част от гос-

Assalamo ‘Alaikum Wa Rahmatullahe

тите бяха с немски произход, но при-

Wa Barakatohu – Нека мирът и благо-

състваха и делегации от Македония,

словията на Аллах бъдат с всеки един

Словения, Косово, Боснa, Албания,

от Вас Първо, бих искал да благодаря

България, Турция, Малта, Унгария,

на всички гости, които въпреки, че не

Литва, Естония и други, най-различни

са част от нашата религия, присъст-

арабски държави. Гостите включваха

ват на това събитие, което е част от

хора с най-различни професии, вклю-

нашия годишен конгрес (Jalsa Salana).

чително лекари, учители, адвокати,

Днешната среща е организирана спе-

като

рецитира

Tashhahud,
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циално за нашите приятели не-Ахма-

та, ще видим, че в продължение на

ди. И наистина, по-голямата част, или

много дълго време различни нации

поне една голяма част, от гостите тук

са населявали земите му. Ако разгле-

не са мюсюлмани.

даме в частност Пакистан, ще видим,
че земите му са населявани от дузина

Разбира се, присъствието Ви на това

племена и братства. В продължение

събитие показва освободеното Ви

на стотици години тези различни гру-

мислене. Като граждани на Германия,

пи са формирали една обща нация.

Вие осъзнавате, че е важно да разбе-

Нека поговорим за пакистанците, а и

рете и приемете всичките, независи-

за представителите на други нации,

мо от религиозните Ви различия.

които са дошли от различни части
на света, са се заселили в Германия.

Голяма част от Ахмадите в Германия

Няма съмнение, че с течение на вре-

не са от немски произход. Всъщност,

мето техните внуци и правнуци ще се

с изключение на няколко души, по-

смятат за истински германци, незави-

голямата част са хора от пакистански

симо от техния цвят и раса. И наисти-

или азиатски произход. Това показва,

на, много от тях вече доста бързо са

че сте дошли тук не само независимо

се приспособили към немския начин

от религиозните Ви различия, но и

на живот и са приели местните тра-

независимо от националните и кул-

диции и хранителни навици.

турните Ви различия.
Нещо повече, някои от тях дори са
Смята се, че някои от местните жи-

се присъединили към немските въ-

тели на Германия са били с азиатско

оръжени сили, с цел да защитят тази

потекло. Очевидно, много от нациите

страна. Други пък се заели държавни

в света са разделени от тяхната кул-

служби и са станали част от право-

тура и език, но истината е, че техни-

прилагащите органи, за да гаранти-

те култури и езици често имат общи

рат прилагането и защитата на за-

корени.

кона. Някои са избрали да работят

Ако разгледаме, например, индий-

в различни сектори на социалните

ско-пакистанската част на континен-

услуги, докато други помагат за ико-

54

Светлина Юли-Декември 2011

Подходящ ли е Исляма за Германия?
номическото развитие като се включ-

вредят не само на отделните хора, но

ват в различните видове търговия и

и спират напредъка на цялата страна.

индустрии.

Няма лоялен немски гражданин който иска да постави страната си в риск,

Освен това, има и имигранти, които

след като е работил здраво за прос-

са станали учени и със знанията си

перитета ѝ. Истината е, че този, който

допринасят за научния прогрес на

обича страната си никога не би на-

нацията.

правил подобно нещо.

Всичко това доказва лоялността на

Тези Ахмади-мюсюлмани, които са се

тези хора към Германия и показва, че

установили тук също обичат страна-

те са активна част на обществото.

та, която ги е приела и желаят тя да

През годините, Вие сте опознали тези

се развива. Това не е само морално

пакистански Ахмади и благодарение

задължение на всеки Ахмади, който е

на тях днес Вие сте тук. Моля се Бог

бил приет от немската нация, но и не-

да Ви помогне да запазите този осво-

гово религиозно задължение да бъде

боден начин на мислене и да продъл-

лоялен и отдаден на страната си.

жите да развивате това освободено
отношение, което показвате днес.

Това е голямо качество на западните
страни, че от известно време те са

Дано никога не Ви минава през ума

отделели вярата и религията от по-

мисълта, че тези имигранти не могат

литиката и правителството. Религия-

да бъдат част от немската нация за-

та е нещо лично, само между човека

ради това, че идват от тази или онази

и Бога. Политиката и правителството

страна или заради това че изповяд-

се считат за светски въпроси.

ват тази или онази религия. Ако такава мисъл се появи, то тя може да

Много западни страни стават неспо-

създаде безпокойство в обществото.

койни или се плашат само като чуят

Помнете, че именно такива малки, не-

името на някоя религиозна организа-

значителни неща и дребни подозре-

ция или думата Ислям. Може би това

ния водят до големи проблеми, които

е така заради лошия им опит в ми-
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налото, когато е нямало разделение

нека Аллах да го благослови и с мир

между църквата и държавата. А може

да го дари, казва, че този, който се са-

би уплахата се дължи на екстремизма

моубие не може да е вярващ и е осъ-

на определени мюсюлмански групи

ден да отиде в ада.

в днешно време. Ето защо, често без
да се замислят хората реагират нега-

Ако вземете предвид това и анализи-

тивно.

рате учението на Исляма, ще видите,
че всеки терористичен акт, извър-

Заради действията на някои мюсюл-

шен чрез самоубийствени бомбени

мански групи, такава реакция е оп-

атентати или по друг начин, водещ

равдана. Някои мюсюлмани предста-

до убийството на невинни хора, е на-

вят един ужасяващ образ на Исляма,

пълно и изцяло в разрез с ученията

в който екстремизмът и тероризмът

на Исляма. Тези изпълнени с омраза

преобладават. Истината обаче е, че

действия не премахват безредиците,

това е Ислям измислен от самите гру-

а подклаждат такива.

пи и няма нищо общо с истинския
Ислям.

Днес в цял свят има хиляди деца останали сираци, заради такива терорис-

Ислямът учи, че несправедливото

тични действия. И от другата страна,

убийство на един човек е като да уби-

хиляди родители са принудени да по-

еш цялото човечество. Този принцип

гребат децата си, хиляди жени са ос-

е извлечен от свещения Коран, който

танали вдовици. Самоубийствените

казва:

бомбени атентати напълно унищожават местната икономика. А когато

… Този, който убие човек не за човек

икономиката не върви, това води до

или заради покварата му по земята,

безредици и неспокойство в обще-

той сякаш е убил всички хора. А който

ството.

спаси човек, той сякаш е спасил всички хора… (Глава 5: Стих 33)

Тук също така искам да кажа, че

Като продължение на това красиво

днешните методи за водене на воен-

учение, Светият Пророк Мухаммад,

ни действия разрушават живота на
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местните жители без никаква мисъл

Това, което другите виждат, е привид-

за човечеството като цяло. Невинни

но дълбоката религиозност на мю-

животи са отнети по време на таки-

сюлманите. Виждат определени Ис-

ва военни действия. Този подход към

лямски правителства, които приемат

войната не само показва жестокост,

много строги мерки и дори използват

но и разрушава местната икономи-

насилие срещу собствените си хора.

ка. Така че, от гледната точка на един

Виждат и екстремистките действия

мюсюлманин Ахмади ние сме против

на различни терористични органи-

всички форми на безредици и без-

зации. Заради това и заради липсата

разборни кръвопролития.

на познания и разбиране, хората се
противопоставят на Исляма, вместо

Също така се противопоставяме на

да се противопоставят на самите екс-

безразборната стрелба и бомбарди-

тремистки действия. Това е причина-

ровки от страна на правителствата,

та да съществува суровото отноше-

защото такива бомбардировки изця-

ние към Исляма.

ло потъпкват правата на хората и погубват човешки животи без каквато и

Ние твърдим, че Исляма е универсал-

да е причина.

на религия, религия за цялото човечество. Ето защо неговите учения об-

Както казах и преди, на запад църк-

хващат всички аспекти на живота – от

вата и държавата са разделени. Без

малки, на пръв поглед незначителни

значение каква е била причината за

въпроси, до въпроси с голяма важ-

това разделение, крайният резултат е

ност и от международно значение.

благоприятен. Такава система на уп-

Текстът на Свещения Коран остава

равление действа по-гладко и спра-

точно такъв, какъвто е бил в ориги-

ведливо.

налната си форма. Нито една буква
не е добавена или изтрита от него.

Този положителен опит на западни-

Много ориенталисти и не-мюсюлма-

те правителства е в пълен контраст

ни потвърждават този факта.

с това, което се наблюдава в мюсюлманския свят.
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Подходящ ли е Исляма за Германия?
И така, какво казва Корана?

С това разпореждането станало ясно,

Той ни учи, че религията е нещо лич-

че тези чудесни учения трябва да се

но, нещо което всеки сам определя.

разпространяват чрез любов и при-

Учи ни, че религията е нещо съвсем

вързаност, а не чрез сила и неспра-

различно от държавата и че религи-

ведливост.

озните различия не трябва да предизвикват несправедливи действия.

Аллах казва, че за да бъде едно правителство правовото, то трябва да

В еднин стих, Коранът ни учи, че: В

разделя религиозните от държавните

религията не трябва да има никаква

въпроси. То също така трябва да сле-

принуда. (Глава 2:Строфа 257). Някои

ди за опазване на правата на всички

от Вас може би не знаят, че този стих

граждани.

е разгласен след като Пророкът Мо-

Този принцип е абсолютен и без из-

хамед вече е бил създал правител-

ключения. Нещо повече, от нас се оч-

ство в Мадина. По това време вече

аква да се държим справедливо дори

е било направено споразумение с

с тези, които са проявили омраза към

евреите и другите племена, а Свети-

нас и които са ни преследвали и го-

ят Пророк, Аллах да го благослови и

нени по всякакви възможни начини

с мир да го дари, вече е бил избран

заради нашето противопоставяне.

за държавен глава чрез действащите

Свещеният Коран заявява:

правителствените схеми.

О, вие, които вярвате! Бъдете твърди, когато служите на Аллах и да сви-

Разпореждането религията да бъдат

детелствате без пристрастие! И не

независимa от правителството е из-

позволявайте на хорската вражда да

дадено по това време и заради тези

ви подбужда да постъпвате иначе, ос-

обстоятелства, въпреки, че разликата

вен по справедливост. Бъдете вина-

между добро и зло вече е била оче-

ги спра¬ведливи, това е най близкото

видна и въпреки факта, че мюсюлма-

нещо до праведноста. И се бойте от

ните вярвали в истинността и уникал-

Аллах. Без съмнение, на Аллах Му е

ността на тяхната религия.

известно онова, което правите.
(Глава 5: Стих 9)
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Ключовият принцип в управлението

че, защото всички Вие сте добре об-

на едно правителство е, че религията

разовани хора и бих искал да Ви при-

не трябва да играе роля в него. Рели-

зова да не си правите едностранни

гиозните разлики не трябва да бъдат

изводи.

пречка за упражняването на правосъдието.

Всъщност, вижте истинското лице на
Исляма представен от Ахмадийската

Сега, след като чухте всичко това,

общност. Това, което ние представя-

може ли някой да каже, че ученията

ме обаче, не е нов образ на Исляма.

на Исляма не са праведни? Не мога

Нашият Ислям е в пълно съответ-

да повярвам, че хора, които се смятат

ствие със Свещения Коран и учени-

за справедливи и образовани могат

ята на основателя на Исляма Светия

да възприемат ученията на Исляма

Пророк Мухаммад, Аллах да го бла-

като грешни, особено след като са ги

гослови и с мир да го дари. Вашата

разбрали.

оценка за Исляма трябва да бъде базирана на тези учения.

Разбира се, право на всеки е да опре-

Вярваме, че основателят на Мюсюл-

деля като грешни тези Ислямски гру-

мански Джамаат Ахмадия, Хазрат Ми-

пи, които не се придържат към истин-

рза Гулам Ахмад, е реформаторът на

ските учения на Исляма. Тези, които

епохата и обещаният Месия, който

извършват грешни действия трябва

последователите на всички религии,

да бъдат заклеймявани независимо

в съответствие с техните писания и

от вярата си. Това е истинската спра-

учения, са чакали да се появи. Той е

ведливост, която е съществена част

дошъл, за да създаде връзка между

от световния мир, и която позволява

човека и Бога и да напомни на чо-

на любовта и привързаността да про-

века да признае правата на другите.

цъфтяват.

Той е дошъл, за да превърне нашия
свят в убежище на мира.

В това кратко обръщение е невъз-

Веднъж той каза:

можно да спомена всички чудесни

‘Задачата, с която Бог ме е изпратил

учения на Исляма. Казвам това, оба-

е да премахна тревогата, което вли-
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Подходящ ли е Исляма за Германия?
яе на връзката между Бог и неговите

Това, което основателят на Ахмадий-

създания и да възстановя любовта и

ската мюсюлмаска общност е казал,

искреността помежду им. Чрез опо-

не е нещо ново. Неговите думи са

вестяване на истината и чрез спира-

основани на ученията на Свещения

не на религиозните конфликти ще

Коран. Точно за тези учения ще гово-

донеса мир и ще Ви разкрия божест-

ря сега.

вените истини, които са били скрити
от очите на света.’

Когато националния президент на Ахмадийската Мюсюлманска общност

Религиозната омраза е обхванала це-

в Германия ме помоли да се обърна

лия свят. По-скоро трябва да кажа, че

към Вас, той спомена актуалния раз-

в днешни дни противниците на Исля-

горещен дебат по темите: ‘Има ли

ма – агностици, атеисти, последова-

място Исляма в Германия’, ‘Имат ли

тели на други религии и т.н. – неспра-

нужда германците от Исляма’, или

ведливо набеждават ученията му.

‘Подходящ ли е Исляма за Германия’ различните фрази са използвани.

В тази епоха, обаче, Основателят
на

Ахмадийската

Мюсюлманска

Този дебат води до много силна не-

накара да замлъкнат

гативна реакция срещу Исляма в Гер-

на онези, които се противопоставят

мания и в някои други страни. Що се

на ученията на Исляма. Той направи

отнася до негативната реакция, аз

това чрез своите действия и писме-

вече засегнах накратко темата, като

ни трудове. В тези писания той пред-

казах, че човек не трябва да си прави

стави на света чудесните учения на

прибързани заключения и да си вади

Исляма. Чрез съчиненията, които на-

изводи без да е чул и двете страни на

писва през живота си, той гарантира,

въпроса. Всеки въпрос поставен на

че последователите му ще продъл-

обсъждане трябва да бъде внимател-

жат да действат според истинските

но анализиран и проучен, за да бъде

учения на Исляма. Виждаме малка

дебатът справедлив и честен.

част от ученията му в цитата, за който

Както вече казах, в момента се про-

Ви разказах.

вежда разгорещен дебат за ролята на

Общност(a.с.)
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Исляма в Германия. От една страна,

Тук, с известно съжаление, трябва да

има мюсюлмани, които вярват, че Ис-

кажа, че противниците на Исляма са

ляма има място в Германия. От дру-

се опитали да представят живота на

га обаче, съществуват и групи, които

Светия Пророк Мухаммад, Аллах да

вярват в обратното.

го благослови и с мир да го дари, по
възможно най-отрицателен и преду-

Истината е, че това е един много

беден начин. В резултат на това, ре-

странен и погрешен дебат, който се

лигията на Исляма е била представе-

поставя само в името на спора и кой-

на като злонамерена и варварска.

то води до много негативни последствия.

Той води хората по опасен

За съжаление, за да защитят собстве-

път и причинява страдания и омраза.

ния си интерес, някои мюсюлмански

Нито Исляма, нито неговият създател,

организации също представят Исля-

някога са твърдяли, че тази религия е

ма в напълно грешна светлина. Пра-

само за германци или за някоя друга

вят го въпреки факта, че Ислям ни

нация или определен континент. Ако

учи да живеем и да управляваме така

Исляма бе предназначен за една оп-

правителствата си, че никой гражда-

ределена част на света, тогава про-

нин да не е лишен от гражданските

пагандата му щеше да бъде ограни-

си права.

чена само до този район. Ислямът
обаче твърди, че неговите учения са

Този идеален модел е показан изклю-

цялостни и съвършени и че те пома-

чително добре в завета на Медина,

гат на всички хора да опознаят по-до-

изготвен от Светия Пророк Мухам-

бре своя Създател. Неговите учения

мад, Аллах да го благослови и с мир

накара човека да изпълнява правата,

да го дари. В обществото на Медина

които принадлежат с Божието творе-

всеки човек се радвал на свободата

ние, до най-високия стандарт.

сам да избере религията си. Всеки
човек, също така, имал право да бъде

Основателят на Исляма, Светият Про-

санкциониран според собствените

рок Мохамед, открива най-добрия

си религиозни закони и писания.

пример за това.
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За това, трябва да бъде ясно, че по-

предадем посланието на Ислям на

добни дебати и въпроси се използ-

хората от тази страна в духа на любо-

ват само като средство за постигане

вта и привързаността. Няма никакво

на евтина обществена и политическа

място за някаква форма на принуда

популярност. С изключение на това,

и нито Ислям някога е разпространя-

тези дебати са безсмислени и, по мое

ван чрез сила.

мнение, нямат абсолютно никаква
стойност.

От

времето

на

Светия

Пророк

Мухаммад(с.а.с.) до днешни дни, ИсНякои кореняци германци най-веро-

лямът е разпространяван само чрез

ятно се тревожат, че Исляма ще им

проповеди. Това е един дълъг исто-

бъде наложен. Както вече казах оба-

рически дебат, който нямам необ-

че, Исляма няма за цел да бъде опре-

ходимото време да развия. Ще кажа

делен само в един определен регион

само, че в един момент от миналото

или страна.

на Европа е съществувало Ислямско
правителство в Испания. Министри-

Да, вярно е, че Исляма прави едно

те и чиновниците му са били както

твърдение, което е заявено ясно в

мюсюлмани, така и християни.

Корана. В този стих то е адресирано
към Светия Пророк Мухаммад, Аллах

Истинската същност на Исляма е лю-

да го благослови и с мир да го дари.

бов и привързаност и в това се крие

В глава 7, стих 159 Корана заявява:

красотата на нашата религия. Точно

‘Кажи: „О, човешки роди! Аз наистина

това учение се разпространява по

съм Пратеник при вас от Аллах …

света от Ахмадийската общност.

Твърдението направено тук е, че

Едно от ученията, които вече споме-

Пророкът Мухаммад, Аллах да го бла-

нах, е това да бъдем справедливи

гослови и с мир да го дари, е изпра-

дори към най-заклетите си врагове.

тен от Бог за благото на хората по

Това е един принцип, който всеки

целия свят. Разбира се, Германия е

мъдър човек ще определи като ве-

важна част от света и наш дълг е да

рен. Естествено е, че съзнанието на
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човека не може да приеме принуда

ражда още по-рано, докато майка му

в религиозните въпроси или липса

го носи в утробата си в продължение

на справедливостта. И двете неща са

на девет месеца. По време на тези

толкова ясни, че въпросът дали нем-

девет месеца майката често изпитва

ският темперамент и закони са съв-

голяма болка. Въпреки това обаче,

местими с Исляма, се оказва напълно

тя с радост се примирява с болката и

безсмислен.

трудностите. Майката започва да изпитва любов към нероденото си дете.

Освен това, което вече споменах,

Ясно е, че любовта на родителите

Корана съдържа безброй много сти-

към детето е безусловна, чиста и без-

хове, които ни съветват как да запа-

користна. Нашия Бог, Господар и Съз-

зим мира в обществото си. Сега ще

дател ни е заповядал след негово бо-

Ви представя няколко примера от

гослужение най- много да почитаме

Корана чрез, които вие да разбере-

родителите си, тъй като те най-много

те по-добре просветените учения на

заслужават нашата грижа и внима-

Исляма и чрез които всеки миролю-

ние. Ето защо, винаги трябва да се

биви гражданин може да се изправи

отнасяте с родителите си с любов и

срещу онези, които издигат стените

доброта. По този въпрос Свещеният

на омраза към

Коран заявява: Ако един от тях или и

миролюбивите мю-

сюлмани.

двамата доживеят до дълбока старост

От начало до край, Коранът е изпъл-

с теб, никога не им говори нито една

нен с послания за любов и мир. Зара-

дума, изразяваща отвращение и не

ди малкото време, което имам ще Ви

ги упреквай, а се обръщай към тях с

запозная със заповедите представе-

добри слава. (Глава 17:Стих 24)

ни в една определена част от Свещената книга, а именно Глава 17.

Всъщност, Свещеният Коран продъл-

Свещеният Коран ни учи, че е важно

жава: И от милосърдие спусни за тях

да се отнасяме с любов и уважение

крилото на смирението и кажи: “Гос-

към родители си. Първата връзка на

поди мой, помилвай ги, както и те ме

едно новородено е с неговите майка

отгледаха от малък.

и баща. Всъщност, тази връзка се за-

(Глава 17:Стих 25)

Светлина Юли-Декември 2011

63

Подходящ ли е Исляма за Германия?
Има ли общество, което да се порти-

Тук трябва да направя едно уточне-

вопостави на такъв златен принцип?

ние. Ислям е основан на тезата, че

Може ли да бъдеш задължен със за-

трябва да се уважават правата на дру-

кон да не се придържаш към този на-

гите. По това религията се различава

чин на поведение? Със сигурност не.

от свеските закони, които са предназ-

Без значение колко старателно тър-

начени по-скоро да задоволят инди-

сите, няма да намерите закони напи-

видуалните желания на хората, а не

сани от човека, които да защитават

толкова цялостния интерес. Когато

и почитат родителите по този начин

човек съблюдава само за собствени-

по който Всемогъщият Бог е разпо-

те си права, тогава е по-вроятно той

редил в Свещения Коран. Той ни учи,

да действа несправедливо. Когато

че любовта, привързаността и мирът

обаче има предвид правата и на дру-

се възпитават още от люлката. Ако

гите, в него естествено се развива

хората в развитите страни разберат

чувството, че прави жертви в тяхно

тази универсална истина, страховете

име.

на възрастните хора ще бъде завинаги изкоренени. В Свещения Коран

Истината е, че желанието да се жерт-

Аллах казва: И отдавай дължимото на

ваш за другите е единственото нещо,

роднините си, а също така и на бед-

което гарантира разпространението

няка, и на странника и не пръскай

на любовта и мира. Ако човек е готов

разточително твоето богатство.

на жертва за друг човек, то другият

(Глава 17: Стих 27)

някак естествено става по-благосклонен към него. И така, в заключение

А ето и второто правило за устано-

искам да кажа, че този стих от Свеще-

вяване на мир и любов в едно обще-

ния Коран ни учи да бъдем добри към

ството. Когато детето напусне бащи-

близките си и да уважаваме правата

ния дом, то започва да общува все

им.

по-често с приятели и роднини, за
това е важно да съществува уваже-

Стихът, за който ви разказах, също

ние към правата на другите.

така говори за нуждата да уважаваме
правата на бедните и тези изпаднали
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в нужда. Става въпрос за хората, кои-

Дори беше подчертано, че когато чо-

то са слаби, лишени от добри условия

век помага на слабите измежду нас,

на живот, както и за хората, които не

то той не трябва да иска нищо в за-

могат сами да се борят за правата си.

мяна и не трябва да показва, че им е

Когато се зачитат правата на тези

направил услуга. Дарявайте по такъв

хора, духът на любов ще се възцари

начин, че когато давате с дясната си

във всички нива на обществото. Това

ръка, лявата ви ръка да не забелязва.

общество, на свой ред, ще гарантира

Стихът, който споменах, също така

мирът и любовта между хората. Ал-

включва задължението да се грижим

тернативата е ситуация, в която не-

за тези, които са на път. Това също е

винни хора са лишени от полагащите

едно чудесно морално качество, тъй

им се права и са принудени да търпят

като такава добрина изисква лична

тежки условия на живот и заболява-

жертва. Например, можете да по-

ния, поради пренебрегване на пра-

мегнете на други ако сте склонни да

вата им. Тези хора не могат да си поз-

пожертване собственото си време и

волят елементарни дневни разходи

финанси. За това се казва, че не тряб-

и поради това ги грози смърт. Много

ва да пилеете богатството си или да

вероятно е техните деца, виждайки

го харчите единствено и само за свои

трудностите и лишенията, един ден

нужди, забравяйки нуждите на други-

да се превърнат в бунтари. Това би

те. Ако сте неразумен в това отноше-

било реакция на жестокостта която

ние, то Вие ще разрушите мира в об-

са изпитали. По този начин те стават

ществото, а в Божиите очи ще бъдете

причина за унищожаването на мира

грешник.

в обществото.
Безпокойството

в

мюсюлманския

Ето защо Ислям ни подтиква да про-

свят, което днес е така широко раз-

дължим да се грижим за тези хора,

пространено, се дължи именно на не-

независимо от тяхната религия и на-

способността на хората да приложат

ционалност. Това е причината да се

тази заповед. Пропастта между бога-

придава такова голямо значение на

ти и бедни продължава да се разши-

благотворителността и добрите дела.

рява, а обществото да става все по-
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разделено. Ако истинските, чудесни

каквото и да било поради егоистични

учения на Исляма се съблюдават, то

мотиви. Не трябва да се извиняват с

подобно безпокойство ще бъде лес-

липсата на време, когато става дума

но предотвратено.

за образованието и подготовката на
децата им.

А сега бих искал да поговоря за правата на децата. Тези права също са

Свещениият Коран заявява много

установени от Свещения Коран по

ясно, че пренебрегването на дететео

прекрасен начин. Спорен него отго-

е почти равностойно на ‘убийството

ворността за образованието и мора-

му. Трябва да се даде възможност на

ла на децата ни е на всеки един човек

всяко дете, което има необходимите

и същевременно на цялото обще-

умствени и физически способности,

ство. Свещеният Коран заявява:

да служи на народа си. Ако то е лише-

Не убивайте децата си поради страх

но от образование поради ограниче-

то бедността, Ние се грижим и за тях

ни ресурси, то това е погубване на

и за вас. Наистина, тяхното уливане е

неговите способности и граничи с

голям грах. (Глава 17: Стих 32)

‘убийството’ на това дете.

На първо място, отговорността за

Това, обаче, не е задължение само

образованието и моралното израст-

на родителите. Общество също има

ване на децата е на родителите им.

задължения. Ако обществото не даде

Това наистина е голяма отговорност.

необходимите права на детето, тога-

Ако не успеят да изпълнят тази зада-

ва то също би било виновно за ‘убий-

ча, то все едно родителят е ‘убил’ де-

ството’ му. Ето как родители и обще-

тето си. Децата не са само потомци

ството са обвързани от общото им

на своите родители, но и придобивка

задължение да осигуряват образова-

за нацията. Подходящото образова-

ние и морално израстване на детето.

ние и подготовка на едно дете га-

Децата са истинското средство за ус-

рантират напредъка на нацията. Ето

пех на една нация и за това трябва

защо, отговорността е на родителите.

да се грижим за тях. Ако не успеете

Те не трябва да лишават децата си от

да направите това, то от средство за
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успех децата могат да се превърнат

Като цяло, Ахмадските деца живее-

в средство за унищожение на наци-

щи в Германия се справят отлично в

ята. Техният живот също би бил уни-

училище. Ние се грижим и за тяхното

щожен и точно това имаме предвид,

морално израстване, за да може да

когато казваме, че ги ‘убиваме’. Отго-

изиграят важна роля в бъдещия ус-

ворността за тяхната ‘смърт’ ще бъде

пех на Германия. По този начин Ах-

преди всичко на родителите им, но

мадските мюсюлмани във всяка една

също така и на правителтвото и на

страна играят важна роля за успеха

обществото като цяло. Всички те ще

на нацията ѝ.

заслужават наказание в очите на Бог.
Както виждате Ислям обръща внима-

По нататък Свещеният Коран запо-

ние не само на нуждите на днешното

вядва: И не се докосвайте до соб-

поколение, но и на нуждите на бъде-

ствеността на сирака, освен ако това

щото такова.

не е в негова полза, докато той не
навърши пълнолетие и изпълнявай-

Светът днес, който се смята за много

те договора, защото на вас ще ви

развит и напреднал, може и да разби-

даде поискана сметка за договора.

ра важността на този въпрос, но Ис-

(Глава 17:Стих 35)

ляма е въвел този принцип с голяма
сила още преди 1400 години.

Този стих се отнася за сираците. Те
принадлежат на тази част от обще-

Така днес, бих искал да ви информи-

ството, която е лишена от добри ус-

рам, че от тези основни учения на

ловия на живот. Ето защо, защитата

Исляма, Ахмадийския мюсюлмански

и грижата за тях са задължение на

Джамаат предоставя от ограничени-

цялото общество. Ако родителите на

те си ресурси средства за образова-

тези деца са оставили след себе си

нието на надарени деца от Ахмадски

имот, обществото има задължение

и не-Ахмадски произход. Тези добре

да го защитава и да се грижи за него,

образовани деца се превръщат в

докато детето достигне пълнолетие.

ценни кадри за своите съответни на-

Настойниците на детето трябва да

роди.

поемат всички свързани с имота раз-
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ходи ако имат тази финансова въз-

И давайте пълна мяра, когато мерите

можност. Ако ли не, то това трябва

и теглете на точен кантар, така е най

да бъде направено от правителство-

- добре и е най – похвално в крайна

то или обществото. Ако няма такава

сметка. (Глава 17: Стих 36)

алтернатива, и ако детето има достатъчно наследени финанси, то част

Още веднъж казвам, в света на тър-

от наследството му може да бъде из-

говията, индустрията и бизнес делата

ползвано за тези разходи. В никакъв

честността е ключът към успеха. Тя

случай обаче, настойниците не тряб-

също така гарантира мирът и отлич-

ва да пилеят наследството на детето.

ните взаимоотношения между хора-

По този начин правото на наследство

та. Всемогъщият Бог насочва внима-

е защитено от Свещения Коран. По-

нието ни и към демонстрирането на

нататък той ни учи, че когато сиракът

висок морал. Свещеният Коран казва:

стане способен да разсъждава сам,

И не върви по земята надменно, за-

цялото наследство трябва да бъде ос-

щото ти не можеш да разцепиш земя-

тавено на негово раположение. Това

та, нито пък твоят ръст може да дос-

са чудесните учения на Исляма, които

тигне до височината на планините.

защитават правата на тези деца. Ал-

(Глава 17: Стих 38)

лах заповядва тези права да им бъдат
дадени. Ако не го направите ще отго-

Този стих ни учи, че скромнстта и

варяте пред Него.

смирението са великолепни морални
качества. Трябва да се въздържаме

По-нататък Корана ни учи, че във

от всички форми на високомерие, без

всички бизнес дела човек трябва да

значение дали ще е арогантност при-

действа честно и открито. Учи ни и,

добита от знания или от богатство

че ако спечелим пари по нечестен

или арогантност произтичаща от на-

начин, то тези пари няма да бъдат

шата националност. Всяка форма на

благословени и ще внесът смут в об-

арогантност ще Ви попречи да дос-

ществото. В този смисъл в Свещения

тигнете по-високо ниво.

Коран е казано:

В живота на човек винаги има времена на трудности и страдания. На
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индивидуално ниво, ние често виж-

Нека бъде ясно за всички страни, кои-

даме, че хората се сблъскват с възхо-

то мислят, че са в безопасност – не

ди и падения. Съдбата дори на най-

сте. Вместо да се опитва да определи

богатите се променя, променят се и

кой е прав и кой не е, светът трябва

правителствата.

да потърси Божията помощ, напътствие и защита. Само тази защита ще

Вземете за пример сегашната иконо-

поведе хората към истинската пътека

мическа ситуация. Имаше времена,

на човечността.

когато някои правителства твърдяха,
че никой не може да се мери с тях-

В краткото време, което имах успях

ната икономическа мощ. Държаха се

да спомена само тези няколко неща.

така, сякаш са непобедими. Но тогава

Коранът обаче е изпълнен с мъдрост

дойде икономическата криза и някол-

и напътствия от корица до корица.

ко години по-късно светът продъл-

Спрях се само на някои точки, които

жава да изпитва тежки икономически

макар и кратки, отнеха доста много

сътресения.

време, за което се извинявам.

Почти ежедневно сме свидетели и на

В заключение отново ще кажа, че

много природни бедствия, които бук-

светът се е превърнал в глобално

вално погълнаха цели страни. Цялата

село. Нациите постоянно се препли-

им инфраструктура е разрушена. Ня-

тат. Ето защо трябва да обърнем вни-

кои казвт, че тези бедствия са резул-

мание на повишаване на човешките

тат на промените в климата, а според

ценности и опознаването на нашия

други те са следствие на чисто еств-

Създател.

ствени явления. Ние обаче, отдаваме
тези бедствия на силата на Всемогъ-

Моля се да продължим да се замисля-

щия Бог. Когато Всемогъщия Аллах

ме върху тези неща. И последно, още

пожелае да пречупи арогантността

веднъж искам да Ви благодаря, че до-

на тези, които се мислят за недосега-

ихдохте и че осветихте с присъствие-

еми, Той показва могъществото си по

то си това събитие.

най-различни начини.

Много Ви благодаря.”
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СТАТУТ НА ЖЕНИТЕ
В ИСЛЯМА
Съществува погрешното схващане,

живота. В исляма жената се радва на

че ислямът пренебрегва жените и

равен статус с мъжа. Целта за нейно-

не им предоставя права, както и че

то създаване, нейното задължение

те са смятани за по-нисшестоящи от

към Бог и към себеподобните са съ-

мъжете. Това се дължи на липсата

щите като тези на мъжа.

на познания за исляма. Ако се изучат
Свещения Коран и думите на Светия

Ислямът не само прави жените на-

Пророк на исляма (с.а.с.), става ясно,

следници на имущество, а им дава

че всъщност ислямът е издигнал

равни права с мъжете, но не по на-

статута на жените. Преди исляма же-

чин, който пренебрегва отличител-

ните са били продавани като лични

ните черти на тяхната анатомия и

принадлежности. Децата от женски

техните изключителни отговорности

пол са били заравяни живи, защото

за отглеждането на децата.

са били смятани за проклятие над семейството. Но Ислямът дава респект

По времето на Светия Пророк (с.а.с.)

и уважение на жените и ги приравня-

и неговите наследници мюсюлман-

ва към мъжете, преди това те са били

ските жени са посещавали джамии,

по-зле третирани във всяка сфера на

извършвали са поклонение, спазва-
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ли са говеене и са давали благотво-

Съществува погрешното схващане,

рителност от своята лична собстве-

че ислямът не дава на жените рав-

ност и доходи за каузата на Бог. Те

ни възможности на жените да търсят

са придружавали мъжете на бойното

познание наравно с мъжете. То е на-

поле, носили са вода и са се грижили

пълно погрешно, такава концепция

за ранените, а някои дори са участ-

никога не е представяна от исляма.

вали в битки. Всичко това е правено
преди над 1400 години, когато нито

Светият Пророк (с.а.с.) казва в това

една жена по света не е надигала

отношение: „Задължение на все-

глас срещу тежкото си положение.

ки Мюсюлманин, независимо мъж

Ислямът винаги е предоставят рав-

или жена, е да търси познание.”

ни права и възможности за мъжете

(Ibni Mājah Bāb Fadlul ‘ulamā’ walhath

и жените, както се казва в Свещения

‘alātalabul ‘ilm musnad al imāmul a‘zam

Коран:

- kitābul ‘ilm, стр. 20)

„Наистина, мъжете, които се подчи-

Свещения Коран казва също така:

няват на Бога, и жените, които се под-

„Той е Онзи Който ви е сътворил от

чиняват на Него, и вярващи мъже и

една единствена душа и е направил

вярващи жени, и покорни мъже и по-

от нея и неговата другарка, за да

корни жени, и правдиви мъже и прав-

може той да намира утеха в нея. И ко-

диви жени, и мъже твърди в тяхната

гато той я познае, тя зачева леко бре-

вяра и твърди жени, и мъже, които са

ме и тя си го носи. Но когато тя на-

смирени и жени, които са смирени, и

тежи, те и двамата се молят на Аллах,

мъже, които дават милостиня и жени,

техния Повелител,като казват:“Ако Ти

които дават милостиня, и мъже. които

ни дариш с добро дете, ние наистина

постят и жени, които постят, и мъже,

ще бъдем от онези, които са благо-

които пазят своето целомъдрие и

дарни“. (7:190)

жени, които пазят своето целомъдрие, и мъже, които помнят Аллах

Най-голямото противопоставяне на

и жени, които помнят Него -Аллах е

отношението към жените в исляма се

подготвил за всички тях прошка и го-

базира на следния стих от Свещения

ляма награда.“ (33:36)

Коран: И разведените жени ще тряб-
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ва да чакат, що се отнася до самите

Жените имат различни роли в об-

тях в продължение на три месечни

ществото. Понякога тя появява като

очиствания; и ще бъде незаконно от

майка, понякога като жена, понякога

тяхна страна да се опитват да скрият

като дъщеря. Всички тези роли са

онова, което Аллах е сътворил в тех-

уважавани и достойни в Исляма.

ните утроби, ако те вярват в Аллах и
в Деня на Страшния Съд. И техните

ЖЕНАТА КАТО МАЙКА

мъже имат повече право от всеки

Светият Пророк (с.а.с.) казва относно

друг да си ги вземат обратно по вре-

статута на жената като майка:

ме на този период, в случай, че те

„Раят лежи под краката на вашите

искат да се помирят. Що се отнася

майки.” (Nisā‘āī и Baihaqī)

до справедливостта, те (жените) имат
еднакви права с тези на тях (мъжете),

Описаният статут в тези думи на Све-

но мъжете стоят по на високо от тях

тия Пророк (с.а.с.) е голям престиж за

по положение. А Аллах е Могъщ и

жените. Никоя друга религия, освен

Мъдър. (2:229)

исляма, не предоставя такъв статут
на жената. Дори няма далечен допир

Този стих е много ясен и не би тряб-

с тези учения на исляма.

вало да има проблем в неговото тълкуване, защото в него не се говори

Полаганите усилия в грижите за ро-

за превъзходство на мъжете над же-

дителите на старини, най-трудното

ните. По-скоро на мъжете са дадени

време в техния живот, се смята за

повече отговорности в грижите им за

чест и благословия, за възможност за

жените и в осигуряването на тяхната

голямо духовно израстване. Бог иска

защита. Трябва да се отбележи, че

не само да се молим за своите роди-

Свещеният Коран не казва, че мъже-

тели, но и да действаме с безкрайно

те властват над жените. Те по-скоро

състрадание, помнейки, че когато

са техни пазители и защитници. Така

сме били безпомощни деца, те са

че дори се придава по-голяма важ-

ни предпочитали пред себе си. Май-

ност на жените.

ките са на особена почит. В Исляма
грижата за родителите е едно от най-
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големите задължения. Презряно е

Той му отвърнал: „Твоята майка”.

да се изразява раздразнение, когато

„А след нея?” Светият Пророк (с.а.с.)

поради независещи от тях причини

отговорил: „Твоята майка”.

възрастта започне да ги затруднява.

„А след нея?” Светият Пророк (с.а.с.)

Свещеният Коран казва:

отговорил: „Твоята майка”.

Твоят Повелител е заповядал: „Не

„А след нея?” Той отговорил: „Твоят

се покланяйте на никой друг освен

баща”.

на Него и проявявайте доброта към
родителите си. Ако един от тях или и

Друга версия е следната: Човекът

двамата доживеят до дълбока старост

попитал: „О, Пророк на Аллах, кой

с теб, никога не им говори нито една

от всички хора заслужава най-добро

дума, изразяваща отвращение и не

отношение от мен?” Той отговорил:

ги упреквай, а се обръщай към тях с

„Твоята майка, след това твоята май-

добри слова“.

ка, след това твоята майка, след това

„И свали над тях крилото на покор-

твоят баща, след това твоите родни-

ството си от доброта. И кажи: ‚Пове-

ни, близките ти роднини.” (Bukhārī

лителю мой, окажи им милост такава,

Kitābul adab Bāb min a-haqqunnāsi

каквато те са изпитвали към мен, ко-

bihusnassuhbati wa Muslim)

гато съм бил малък“. (17:24 - 25)
ЖЕНАТА КАТО СЪПРУГА
Веднъж спътника на Светия Пророк

Като съпруга жената също има ви-

(с.а.с.) на Исляма попитал: „О, апостол

сок статут в Исляма, както е описано

на Аллах, към кой трябва да покажа

в ученията на Свещения Коран и в

добрина?” Той отговорил:

думите на Светия Пророк на Исляма

Абу Хурейра (р.а.) разказва, че един

(с.а.с.).

мъж отишъл при Светия Пророк
(с.а.с.) и попитал: „Пратенико на Ал-

Свещеният Коран казва: И едно от

лах, кой от всички хора заслужава

Неговите Знамения е това, че той е

най-добро отношение и добро общу-

сътворил жените за вас измежду вас,

ване от мен?”

за да може да намерите душевно успокоение в тях и той е създал любов
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и нежност между вас. В това наистина

я е спасил от огъня на Ада.” (Bukhārī

има Знамения за хората, които раз-

Kitābuz Zakāt Bāb ittaqunnāra wa lau bi

мишляват. (30:22)

shaqqi tamratin)

Светият Пророк на Исляма (с.а.с.) каз-

Нека обобщим. Основното задълже-

ва: „Най-добрите сред вас са тези,

ние на жената мюсюлманка е нейни-

които се отнасят добре със семей-

ят дълг към Аллах, след което идват

ствата си, а аз съм най-добрият от

задълженията й към себеподобните

тези, които се отнасят добре със се-

й. Ислямът й напомня, че основните

мействата си.” (Abū Dā’ūd)

й задължения са към нейния съпруг и
деца. Но той не я ограничава до тази

ЖЕНАТА КАТО ДЪЩЕРЯ

роля. Тя има право да излиза и да ра-

Като дъщеря жената също има висок

боти, ако има нужда от това, но не е

статут в Исляма. Това е упоменато в

задължена да поема финансова отго-

притчите на Светия Пророк на Исля-

ворност за семейството. Тя е насър-

ма (с.а.с.): „Хазрат Айеша (р.а.) разказ-

чавана да се стреми към висше обра-

ва, че една жена дошла при нея с две-

зование за собствения си напредък

те си малки дъщери. Аз й дадох три

и впоследствие за нейното потом-

фурми. Жената дала по една фурма на

ство. Институцията Парда (Фередже)

всяка от дъщерите си и понечила да

й подсигурява среда на уважение и

сложи третата фурма в устата си, кога-

достойнство. Тя по никакъв начин не

то дъщерите й поискали тази послед-

ограничава преследването на про-

на фурма. Тогава тя разделила фур-

фесионална кариера, бизнес или друг

мата на две парчета и дала по едно

вид доходоносна дейност.

на всяка от дъщерите си. Аз много се
впечатлих от тази майчина любов и

Преобладават някои погрешни схва-

разказах случката на Светия Пророк

щания относно ролята на жените в

(с.а.с.). Пророкът на Исляма (с.а.с)

обществото, защото за съжаление в

казал: „Заради този акт на майчина

някои мюсюлмански държави не се

любов към дъщерите й Всемогъщи-

практикуват ученията на Свещения

ят Бог й е отредил място в Рая или

Коран. В тези общества образование-
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то и обучението на мюсюлманските

СЕГРЕГАЦИЯ НА ПОЛОВЕТЕ

жени е доста занемарено. Това може

Хората от Запада очевидно не раз-

да се дължи на политически причини

бират ислямската социална система

или на факта, че някои от тези обще-

забулване (лит. Воал), която се въз-

ства живеят в пълна бедност, където

приема като разделение на двата

жените са лишени от правото си на

пола. Това неразбиране произлиза

обучение. Като им липсва този ин-

частично от неприлагането на истин-

струмент, те не са наясно с дадения

ските учения на Исляма в много стра-

им от Исляма статут и се подчиняват

ни от мюсюлманския свят и поради

на условия, подобни на тези преди

негативното въздействие на запад-

възникването на Исляма.

ните медии. За тях се е превърнало
в правило да асоциират грозното по-

В Общност „Мюсюлманска Джама-

ведение, където се среща с Исляма, и

ат Ахмадия” се вижда, че жените са

да се въздържат от асоциации на ев-

напълно наясно със своите права,

рейското, християнското, будисткото

които са им дадени от Светия Пророк

или индуското поведение с техните

на Исляма (с.а.с.). Повечето Ахмади

религии.

жени са добре образовани и активни
в много сфери на живота, поддържай-

Ислямското предписание за сегрега-

ки чувството си на лично достойн-

ция със сигурност не е породено от

ство чрез Исляма. Един от красивите

тесногръдо отношение към отмина-

аспекти на ислямското учение е, че

лите тъмни векове. Всъщност въпро-

чрез определяне на ролята на жената

сът за смесването или не в общество-

в обществото, а после с възвелича-

то няма никаква връзка с напредъка

ването на тази роля, мюсюлманските

или назадничавостта на времето. Об-

жени се чувстват реализирани. Това

ществата в историята или са се носи-

е голяма благословия от Всемогъщия

ли на гребена, или са се спускали в

Бог. (Списание „Ахмадия”, януари

падините на социалните или религи-

2002 г., стр. 17-19; Път към Рая, Ладж-

озни вълни.

на Имайла, САЩ, стр. 37-38)

Светлина Юли-Декември 2011

75

СТАТУТ НА ЖЕНИТЕ В ИСЛЯМА
Концепцията за освобождението на

са били лишени от правото си да се

жените изобщо не е прогресивна

противопоставят на своите съпрузи,

тенденция в човешкото общество.

бащи или други членове на семей-

Има силни доказателства, че както в

ството. Но е имало някои изключе-

далечното минало, така и в по-близ-

ния от правилото. Понякога жени с

кия период от човешката история же-

отличителни ръководни качества са

ните като класа заемат много силна

играли значителна роля в делата на

и доминираща позиция в човешкото

племето.

общество в различни части на света.
Ислямът променя всичко това, не
Свободното и неподтиснато общува-

като естествен прогресивен изход

не между мъжката и женската част на

от социалното напрежение, а като

обществото не е нищо ново и непо-

арбитър на ценностите. Социалната

знато. Цивилизации са идвали и са си

система е била диктувана отвисоко,

отивали. Моделите на поведение са

което не е имало връзка с нормални-

се колебали между един стил и друг.

те сили, които оформят обществото.

Безброй социални тенденции падат
и се установяват в различни модели,

Чрез ученията за сегрегация, сексуал-

само за да преминат през нов екс-

ната анархия е доведена до внезапен

перимент и образувание при всяко

застой. В отношенията между мъжете

завъртане на калейдоскопа. Досега

и жените е установен ред, базиран

никога не е била определена тенден-

на дълбоки морални принципи. Ста-

ция, от която да можем да заключим

тутът на жените изведнъж е издигнат

със сигурност, че в историята обще-

до такива високи стандарти, че не е

ството е преминало от сегрегация до

можело повече да бъдат третирани

промискуитет или от ограничение до

като безпомощни предмети. Даден

сравнителна еманципация и осво-

им е равен дял в нещата от живота.

бождение на жените...

Докато преди са били разделяни като
движимо имущество в наследството,

... Преди Исляма, в Арабия жените са

сега те могат да наследят не само

третирани като лично имущество и

имуществото на своите бащи, но
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също така на своите съпрузи, деца и

... Според Исляма жените трябва да

близки роднини. Сега вече могат да

бъдат освободени от експлоатация

се изправят до мъжете си и да разго-

и от ролята на инструменти за удо-

варят с тях. Могат да разискват с тях

волствие. Те трябва да имат повече

и, разбира се, имат пълното право да

време за себе си, за да могат да из-

не се съгласят. Не само могат да бъ-

пълняват своите задължения към

дат развеждани, но и имат равни пра-

дома и бъдещото поколение на чо-

ва да се развеждат със съпрузите си,

вечеството. (Отговорът на Исляма на

ако пожелаят това...

съвременни въпроси, Хазрат Мирза
Тахир Ахмад, 1992 г., стр. 78-81)

... Учението за сегрегацията трябва
да бъде разбирано в този контекст.
То не е изхода от някакво мъжко превъзходство, а е проектирано, за да установи неприкосновеността на дома,
да създаде по-голямо доверие между
съпруга и съпругата, да уравновеси
основни човешки пориви, да ги обуздае и дисциплинира, за да може вместо да бъдат освободени като могъщи
демони в обществото, да играят конструктивна роля, както впрегнатите
сили играят роля в природата.
Ислямската концепция за сегрегация
трябва да се разбира само в смисъла
на мерки за предпазване на светостта на женското целомъдрие и женската чест в обществото, за могат да
бъдат минимизирани опасностите от
нарушаването на тези цели...
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