Петъчна проповед:
Същността на
прошката
Проповед на Хазрат Мирза Масрур който се очаква след помилването,
Ахмадаба, водач на мюсюлманската то трябва да се помисли какъв би
общност „Ахмадия“.
бил резултатът от наказанието.
Прошката представлява Божествена
“Да отвърнеш на нечие злодеяние награда за онзи, който я получи.
също представлява лоша постъпка. По-горният стих завършва с
Прошката води до промяна, а изказването за това, че ако се
Аллах възнаграждава онези, които отсъди сериозно наказание, то това
прощават грешките на другите. Той би било несправедливо и жестоко.
разбира се не обича и онези, които Тази концепция за прошката и
грешат и не ги толерира” (42:41).
наказанието заляга в основата
Учението на ислям относно това на въпроси, които могат да бъдат
някой да наранява или прави зло лични, общностни и като цяло
другиго, било то нещо дребно или по- международни.
голямо, може да доведе до промяна.
Истинската цел на наказанието
Идеологията
за
наказанието е промяна и морално подобрение.
наистина съществува, но е свързана Ислям казва да се има предвид
със заръката за проявяване на това, че не трябва да се набляга
милост и даване на прошка, както основно за наказанието, ами пое споменато по-горе. Основният скоро трябва да се цели промяна.
момент е този, че всяко наказание Всяко отсъдено наказание трябва да
следва да промени извършителя.
бъде в съответствие с извършеното
Ако реформацията и промяната
са основна цел, то преди да се вземе
каквото и да е решение относно
наказанието, трябва да се помисли
по това дали то ще даде резултат
или не. Ако промяната е резултатът,

престъпление и ако е отсъдено
неправомерно, то Бог би се
разгневил.

Най-добри примери за това могат
да бъдат разпознати в блажения
модел на Светия Пророк (мир и

благословиите на Аллах на душата
му). В случаите, когато виждал
промяната, той опрощавал дори
най-лошите и жестоки деяния на
враговете си. Когато виновният
се разкайвал и съжалявал за
постъпката си, Светият Пророк
(мир и благословиите на Аллах на
душата му) прощавал на онзи, който
извършвал жестокости към него,
семейството му и неговите познати.
Дъщерята на Светия Пророк
(мир и благословиите на Аллах на
душата му), Хазрат Зайнаб (нека
Аллах бъде доволен от нея), била
брутално нападната по време
на пътуване. По това време тя
била бременна и била ранена, а в
резултат на това абортирала, като
раните й се оказали фатални. За
извършителя било предвидено
смъртно наказание, но той избягал.
По-късно, когато Светият Пророк
(мир и благословиите на Аллах на
душата му) се завърнал в Медина,
той бил посетен от извършителя
на тежкото престъпление, който
дошъл да види Светия Пророк (мир
и благословиите на Аллах да бъде
върху него). Обяснил, че е избягал от
страх, но признал за отвратителното
си престъпление и казал, че е дошъл,
тъй като научил за милосърдието,
което Светият Пророк (мир и
благословиите на Аллах на душата
му) проявявал.
Той признал за ужасните пътища,
които бил поел и приел, че Бог е
изпратил Светия Пророк (мир и

благословиите на Аллах да бъде
върху него) за напътствие. Той
признал престъпленията си и
поискал прошка. Светият Пророк
(мир и благословиите на Аллах на
душата му) му простил и му казал, че
това е дар от Бога, като той трябвало
да приеме Исляма и да се покае
истински.
Кабин бин Зухаир писал поезия,
която почерняла мюсюлманските
жени и засягала тяхна чест. Той бил
осъден. След завладяването на Мека
брат му писал за него с молба да
потърси прошка от Светия Пророк
(мир и благословиите на Аллах на
душата му). Той отишъл в джамията
на Пророка в Фаджр и извършил
Салат заедно със Светия Пророк
(мир и благословиите на Аллах на
душата му). Без да се представя той
заговорил на Светия Пророк за
Каб бин Зухаир, който искал да се
покае за миналото си прегрешение
и попитал дали той може да
бъде представен или не. Светият
Пророк (мир и благословиите на
Аллах на душата му) се съгласил.
Тогава мъжът признал, че той е
самият Каб бин Зухаир. Един от
присъстващите се изправил, за да
го убие, но като показал невероятно
състрадание Светият Пророк (мир
и благословиите на Аллах на душата
му) наредил да го пуснат, защото
грешният мъж търсел прошка. Покъсно Каб бин Зухаир се изказал
хвалебствено за Светия Пророк (мир
и благословиите на Аллах на душата

му), който пък му дал наметалото си
като подарък.
Наистина има много случаи през
годините, които се отнасят до Светия
Пророк (мир и благословиите на
Аллах на душата му) и в които той
прощавал на свои врагове, врагове
на свои близки, роднини и врагове на
Исляма, които се били променили.
Въпреки това той наказвал онези,
които според него заслужавали
наказание. В основата на Исляма
залягат промяната и поучението, не
отмъщението.
Обещаният Месия (мир на
душата му) разказвал и разяснявал
гореспоменатите слова от Сура Ал
Шура на много места, може би ги
е описал в повече от тринадесет
от книгите си, както и в своите
изказвания. Той казва в "Философия
на ученията на Исляма":
"В замяна на извършено зло следва
да се наложи съответното наказание;
а онзи, който прощава, като по този
начин променя грешния и не прави
лошо никому, бива награден от
Аллах.
Този стих показва, че Коранът
не учи на бездействие относно
извършено зло във всички случаи,
или че онези, които постъпват
неправилно и нарушават моралните
ценности никога не трябва да бъдат
наказвани. Ислямското учение
казва, че човек трябва да помисли
дали случилото се заслужава
прошка или наказание, както и това,

че трябва да се постъпи по правилен
начин, който да е задоволителен
и в интерес както на нарушителя,
така и на обществеността. Понякога
вършителят
на
злодеянието
загърбвал неправилните действия
заради това, че е получил прошка, а
понякога това, че веднъж му е било
простено, го подтиквало към други
злодеяния. Ето защо, Всемогъщият
Бог казва, че ние не трябва да
имаме навика да прощаваме сляпо
на всички и при всеки повод, а
трябва да обмисляме внимателно
кое е по-подходящо - прошката
или наказанието, а добродетелта
трябва да е нещото, към което
винаги да се стремим. Някои хора
са толкова отмъстителни, че помнят
злото, нанесено на бащите им
преди години, а има и други, които
показват снизхождение и прощават
всичко, като това понякога граничи
с безсрамие. Те проявяват такава
слабост, дават прошка проявяват
и търпение, които са напълно
несъвместими с достойнството,
честта и целомъдрието. Тяхното
поведение петни добрия характер
и резултатът от тяхната прошка и
търпение се състоят в това, че хората
биват отвратени с тях.
Ето защо Свещеният Коран казва,
че всяко морално деяние има своето
време и място и че такива не трябва
да се вършат, когато не е настъпил
правилният момент и няма причина
за това. " (Философия на ученията на
Исляма, стр. 62-63).

Хората, които били помилвани от
Светия Пророк (мир и благословиите
на Аллах на душата му) напълно се
променяли. Веднъж вече променени,
онези, които се обявявали срещу
Исляма преди това и които вършили
злодеяния, ставали набожни и
следвали религията на ислям.

Съвсем
обратно
на
това,
мюсюлманските държавни водачи
били свалени от власт и вместо
да бъдат осъдени справедливо и
законно, местните хора ги убили
безмилостно. В тези свои действия
те били подкрепени от други власти.
Обещаният Месия (мир на душата
му) написал, че в Евангелията
е казано, че хората не трябва да
се борят със злото. Заръките в
Евангелията говорят за проявяване
на огромна снизходителност и
не могат да бъдат приложени на
практика, с изключение на ситуации,
които са по-специални. От друга
страна учението на Тора говори
съвсем обратното. Става въпрос за
ответните действия на хората, които
именно трябва да бъдат: „око за око,
ухо за ухо, зъб за зъб”. Дори не става
въпрос за извинение и прошка.
Факт е всъщност, че тези книги са
били предназначени за използване
в рамките на определен период от
време и от конкретни хора.

Ислям кара хората от всяка
възраст да вярват във важността на
това, за което говори и прославя.
Подкрепя вземането на решения и
предприемането на действия, които
биха допринесли за подобрението на
онзи, който не постъпва праведно.
Днес защитниците на човешките
права са заели позиция, която
навежда към една крайност. Без
значение колко е тежко извършеното
престъпление, заради човешкото
съчувствие, на престъпниците им
е предоставена свобода и много от
тях са загубили всякакво чувство
за онова кое е грешно и кое не. Това
могат да бъдат убийци и хора, които
нямат отношение към другите.
От друга страна Свещеният Коран
Такива трябва да получават смъртна ни е показал един истински метод,
присъда, освен ако семействата на който е освободен от правилата
жертвата не опростят деянията им.
на двете крайности и е в точно
съответствие с човешката природа.
Въпреки това хората на Запад Свещеният
Коран
например
са променили своите закони и са казва: "И възмездието във връзка
отменили смъртното наказание с нанесена злина също е лоша и
заради правата на човека. И все неправилна постъпка; а даването
пак, докато промяната не стане на прошка води до промяна у
реалност и не бъде осъществена, човека, като онзи, който прощава
престъпността ще продължава да се бива благословен от Аллах..." Ето
увеличава!
защо наказанието за извършено зло

трябва да е пропорционално на това,
което е извършено. А ако деянието
бъде опростено, промяната трябва
да бъде основен аспект в такъв
момент. Опрощението не трябва
да бъде в разрез с времето и
мястото, а трябва да бъде уместно и
навременно. Човек, който прощава
бива възнаграден от Бога.

сърце и попитала дали това, което
е извършила преди, ще й бъде
простено. Светият Пророк (мир и
благословиите на Аллах на душата
му) й простил.
Животът на жената се променил.
Тя изпратила на Светия Пророк (мир
и благословиите на Аллах душата
му) две печени кози с послание,
че стадото не било много голямо в
момента и затова изпращала толкова
малко. Светият Пророк (мир и
благословиите на Аллах на душата
му) се помолил за нея и броят на
животните в стадото й се увеличил
значително.

Такова е истинското учение - без
никакви крайности! Възмездието
е позволено, но прошката води до
промяна и подобрение... Дълг на
справедливия човек е да сравни
и прецени кое учение и метод
прилягат на човешката природа и
кое е онова, което се изказва срещу
Обещаният Месия (мир на душата
справедливостта и проявата на
му)
написал:
съвест. (Тафсер Хазрат Масих е
Мауд, том 4, стр. 111-112)
"Наказанието за дадено злодеяние
трябва
да бъде пропорционално
Ислям учи, че ако вие простите
на някого, то не трябва да изпитвате на извършената злина. Но ако
злоба към същия. По време на битката човек прости греха на другия, а в
при Ухад, съпругата на Абу Суфян резултат на помилването се стигне
Хинд извършила ужасно деяние. Тя до промяна и този жест не доведе до
нанесла тежки наранявания върху нещо лошо, то това е угодно на Бога и
тялото на чичото на Пророка – Той възнаграждава такова действие.
Хамза, като извадила черния му дроб
и го изяла. След завладяването на
Мека, една селянка влязла по време
на събиране на Светия Пророк (мир
и благословиите на Аллах на душата
му) с покрито лице. Тя извършила
баят и станала мюсюлманка. Светият
Пророк (мир и благословиите на
Аллах на душата му) познал гласа й и
я попитал да не би тя да е съпругата
на Абу Суфян. Отговорила, че е тя, но
е приела Ислям с широко отворено

По този начин, съобразявайки
се със Свещения Коран, не всяка
ситуация изисква налагането на
наказание, нито пък помилването
е винаги подходящо. По-скоро
трябва да се вземе предвид времето
и мястото на случващото се.
Наказанието или помилването
трябва да се съобразяват с
обстоятелствата и то не свободно.
Това е, което казва Коранът. (Тафсер
Хазрат Масих е Мауд, том 4, стр. 105)

Администрацията на Джамаат и
длъжностните лица трябва да имат
това предвид. Съответните служби
трябва да се опитват, да дават
указания и да стигат до решения след
надлежно разглеждане и обсъждане,
като в крайна сметка се позоват на
това, което е угодно на Бога. Трябва да
се търси помощ от Бога посредством
молитви, последвани от изказвания,
отправени към Халифа на даденото
време, така че онзи, който отправя
молитва, както и администрацията
на Джамаат да бъдат защитени от
вредно въздействие.
Обещаният Месия (мир на душата
му) е написал:
Ако някой ви нарани, например
ви счупи зъб или ви извади око, то
наказанието трябва да отговаря на
извършеното зло. Въпреки това ако
опростите греха с мисълта, че това
ще доведе до нещо добро, ще доведе
до промяна, то тогава вършителят
би могъл да се въздържи от подобни
действия в бъдеще. В такъв случай
помилването е по-добрият вариант
и Бог възнаграждава подобни
постъпки.
Сега, обърнете внимание, че
абзацът разглежда двата аспекта,
свързани с наказанието и прошката,
които се съобразяват с времето и
мястото. Това наистина е мъдрият
принцип, който ръководи света.
Съвсем разумно е топлината и
хладината да подхождат на времето
и мястото. Забелязвате, че не можем

да следваме само един вид диета, а
по-скоро ние я изменяме сезонно,
така както сменяме дрехите си през
есента и през лятото. По същия
начин моралът, който притежаваме
също изисква да се правят промени
в зависимост от времето, мястото
и обстоятелствата. Има моменти,
когато човек трябва да бъде
решителен.
Снизходителността
и прошката влошават нещата
в такива ситуации. В други
случаи пък човек трябва да бъде
кротък и снизходителен, като
демонстрирането на власт в такива
ситуации се счита за лоша постъпка.
В обобщение може да се каже, че
има време и място за всичко. По този
начин, човек, който не се съобразява
с обстоятелствата е звяр, а не човек,
а постъпките му са ужасни и не
са цивилизовани. (Тафсер Хазрат
Масих е Мауд, том 4, стр. 105-106)
През лятото облеклото тук [на
Запад], особено това на жените,
става много оскъдно, докато през
зимата се носят палта и шалове.
Когато мюсюлманските жени носят
едни и същи на вид шалове, с които
покриват главите си през лятото, се
казва, че такива жени са потискани.
Сега правителството е започнало да
се намесва и да взема отношение по
този въпрос, като не се цели промяна
чрез това, целта е да се стигне до
несправедливост и неправда.
Напоследък

премиерът

казва,

че се обсъжда предприемането на
действия срещу жени, които носят
дрехи, които покриват телата и
лицата им на обществени места
или по време на работа. Светските
закони са достигнали другата
крайност, което води до безредие
и безпокойство. Ислям се изказва
срещу решения и отсъждания, които
създават безредици и безпокойство,
и заявява, че решенията трябва да се
основават на добродетелта, а всеки
човек да подобри себе си.
Обещаният Месия (мир на душата
му) казвал, че Свещеният Коран не
говорел за това, че да се прощава
и да се помилват онези, които са
грешни, е винаги безсмислено и че
това отслабва човешките нрави и
води до хаос. По-скоро помилването
е допустимо, когато това би довело
до някаква промяна и би било
причината да се случи цялата тази
промяна. (Тафсер Хазрат Масих е
Мауд, том 4, стр. 108)
Обещаният Месия (мир на душата
му) казвал, че наказанието следва
да съответства на извършеното
злодеяние. Но ако всичко бъде
опростено по подходящ за времето
на мястото начин, с оглед една
бъдеща промяна, то Аллах би
възнаградил хората за това. Ако
например един крадец бъде оставен
да се измъкне, той ще бъде окуражен
и ще продължи да върши това, с
което се занимава. Това заслужава
да бъде наказано.

Ако един от двама служители се
засрами при отправено към него
порицание и това го накара да се
съвземе и подобри, то не би било
правилно наказанието му да бъде
прекалено строго. Но ако другият
служител, който носи вина, не
бъде порицан и грешката му бъде
опростена, то поведението на същия
ще се влоши. Ето защо той трябва
да бъде наказан. Сега, вие кажете,
кой от двата метода е по-подходящ?
Този, който се проповядва от Корана
или този, който принадлежи към
Евангелията? ... Учението, което се
позовава на това да се дава прошка
с оглед на възможното подобрение,
е несравнимо и се следва от
цивилизованите хора ... Посочва,
че всичко трябва да се разглежда
от всеки ъгъл и всяка гледна точка,
като трябва да се размишлява върху
това много внимателно. Прощавайте
в случаите, когато тази прошка би
била от полза, но ако онзи, който е
съгрешил, е злонамерен и нечестив,
то отсъждайте по правилен начин.
Други истински учения на ислям
също се основават на тези принципи
и са ясни, тъй както е ясен денят.
(Тафсер Хазрат Масих е Мауд, том 4,
стр. 109)
Бе
произнесена
молитва.

погребална

Билал Махмуд Сахиб бил убит
в Рабва на 11 януари от двама
неизвестни нападатели, които били
с мотор и стреляли по него, докато
се прибирал към дома си вечерта.

Билал Сахиб е роден през 1989 г. и оставя след себе си вдовица, майка и
бе част от Уакф и Нау. По това време брат. Нека Бог да го въздигне и дари
той работел във Васият. Оженил се семейството му със сили.
през април 2015 г., а съпругата му
очаква дете от него. Билал Сахиб

