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Чесниот Пратеник Мухаммед

Мир и благослов од Аллах над него
Пратеник за целото човештво

Кој бил Пратеникот Мухаммед? (мир и
благослов од Аллах над него)
Чесниот

Пратеник

Мухаммед,

мир

и

благослов од Аллах над него (с.а.в.с.), бил
пратеникот кој го основал исламот и оној на кого
конечната религија му била предадена од
Аллах. Тој бил роден во благородна фамилија
во 570 година од нашата ера во Мека, Арабија и
бил потомок на Пратеникот Абрахам (мир со
него). Зборот „Мухаммед“ во буквален превод
значи „вреден за пофалба“.
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Животот пред пророштвото
Неговиот татко, Абдуллах, умрел неколку
месеци пред неговото раѓање, а неговата мајка,
Амена, умрела кога тој имал само шест години.
За него тогаш се грижел неговиот дедо, АбдулМуталиб, кој, исто така, умрел две години
подоцна. Мухаммед (мир и благослов од Аллах
над него) тогаш бил згрижен од неговиот чичко
Абу-Талиб.
И покрај овие страдања, Мухаммед (мир и
благослов од Аллах над него) израснал во
искрена, достоинствена, чесна и интелигентна
личност. Исто така, тој му помагал на неговиот
чичко

во

неговата

работа,

понекогаш

придружувајќи му се на неговите патувања во
други земји.
Мухаммед (мир и благослов од Аллах над
него) водел побожен и едноставен живот и
добро бил познат по неговата желба да им
помага на другите. Со неговото држење ги
стекнал

титулите

Ас-Сиддик
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(што

значи

најчесниот) и Ал-Амин (што значи најдостоен за
доверба).
Кога имал дваесет и пет години Мухаммед
(мир и благослов од Аллах над него) се оженил
за угледна вдовица по име Хатиџа која била
петнаесет години постара од него. Таа била
толку импресионирана од неговиот благороден
карактер, што ги ставила на негово располагање
нејзиното богатство и нејзините робови – кои тој
ги ослободил. Исто така, Чесниот Пратеник (мир
и благослов од Аллах над него) го разделил
поголемиот дел од имотот на сиромашните и
напуштените.
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Пештерата Хир’а, близу Мека, каде што Чесниот Пратеник
Мухаммед с.а.в.с. често медитирал и каде што ја примил
првата објава на Чесниот Кур’ан.

Откровение
Мухаммед (мир и благослов од Аллах над
него) најголемиот дел од неговото време го
поминувал во спомнување на Аллах („Аллах“
арапскиот збор за Единствениот Бог). Често
медитирал во пештерата наречена Хир‘а што
била оддалечена неколку милји од Мека. Кога
бил на возраст од четириесет години имал
привидение во кое му се појавил мелекот
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Џибраил

и му го предал првото Кур’анско

откровение од Аллах преку следните зборови:

„Читај, во име н а твојот Господар Кој
создава, Кој Го создал човекот од леплива
грутка. Читај, Највозвишен е Господарот
твој, кој поучува со перо, го поучува човек она
што тој не го знае.“
(Чесниот Кур’ан, Сура 96: Ајет 2-6)

Мухаммед (мир и благослов од Аллах над
него) бил толку вчудоневиден од ова искуство
што побрзал дома и ѝ го раскажал на неговата
жена Хатиџа (мир над неа), која го одвела до
нејзиниот роднина Варака бин Науфал кој бил
христијански испосник. Откако слушнал што се
случило Варака рекол:

„Ангелот кој се спуштил на тебе е,
убеден сум, истиот ангел кој претходно се
спуштил на Мојсеј.“
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Тој се осврнувал на пророштвото во
Петтата книга Мојсеева (Повторени Закони)
18:18

„Јас ќе им издигнам пророк од браќата
нивни, каков што си ти, ќе ги ставам
зборовите Мои во устата Негова и Он ќе им
каже сè, што Јас ќе му заповедам“;

предвидувајќи го доаѓањето на големиот
Пратеник. Со ова, всушност, се обележал
почетокот на мисијата на Мухаммед (мир и
благослов од Аллах над него) како пророк и
пратеник (гласник) на Аллах.
Стиховите запишани погоре се всушност
првите стихови од Чесниот Куран кои му биле
разоткриени на Мухамед (мир и благослов од
Аллах над него). Во наредните 23 години
Чесниот Кур’ан му бил целосно обелоденет, и
до

ден

денешен

неговиот

комплетно непроменет.
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текст

останува

Неговата мисија
Пророкот Мухаммед (мир и благослов од
Аллах над него) го проповедал единството со
Бог. Тој рекол дека сите божји религии ја
проповедале истата порака за единство со Бог и
дека за да го достигне мирот човек мора да ги
исполни сите обврски кон Бог и кон човештвото.
Мухаммед (мир и благослов од Аллах над него)
им помагал на сиромашните, ги ослободувал
робовите,

ги

заштитувал

слабите

од

експлоатација и вовел еднакви права за жените.
Тој им рекол на своите приврзаници да бидат
трпеливи за време на тешкотиите, да се молат
на Аллах и да имаат доверба во Него. Неговата
мисија била да го искорени злото и неправдата,
а да воведе добрина и побожност во светот. Ете
затоа во Кур’анот тој се опишува како „милост
за цело човештво“.
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Борби и успеси
Идолопоклониците од Мека не го слушале
Мухаммед (мир и благослов од Аллах над него)
и му се спротивставувале во секоја смисла. Тој
и

неговите

приврзаници

биле

ужасно

измачувани, но тие го издржале сето тоа со
истрајност и трпение за пример, без никогаш да
возвратат. Тие биле подложни на сите врсти на
понижувања, а особено лошо се постапувало со
робовите кои станале муслимани. После цели
тринаесет години прогонување од страна на
жителите

на

Мека, на

Мухаммед

(мир

и

благослов од Аллах над него) му било наложено
од Аллах да мигрира во Медина, близу 260
милји северно од Мека. Сепак, дури и таму
жителите на Мека не му дозволиле да живее во
мир.
Војувале многу битки против него, но
бидувале поразени. Мухаммед (мир и благослов
од Аллах над него) единствено се бранел и кога
триумфирал,

постапувал

непријатели со милост и прошка.
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со

неговите

Кога

Мека,

конечно,

била

целосно

освоена од Мухаммед (мир и благослов од
Аллах над него), тоа било изведено мирно, без
ниту една борба. Освен тоа, Мухаммед (мир и
благослов од Аллах над него) бил екстремно
милостив

и

великодушен

кон

неговите

непријатели.
Мухаммед (мир и благослов од Аллах над
него) го повикал цел свет кон Исламот, но исто
така на сите им овозможил слобода да ја
извршуваат својата вера, под заштита на
исламот.
Навистина, животот на Чесниот Пратеник
Мухаммед с.а.в.с. е исклучителен во текот на
сите негови шеесет и три години, се чини,
целиот дијапазон на човечки доживувања бил
достигнат, од сиромаштија до изобилство, од
неуспех

до

успех,

од

тоа

да

се

биде

единствениот глас на правдата и мирот до тоа
да се има неприкосновена моќ, од прогонство до
кралски авторитет.
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Тој бил оставен како сирак, бил срдечно
посвоено дете, искрен трговец, верен маж,
добар

татко,

водач,

грижлив

праведен

сосед,

судија

и

исклучителен
законодавец,

просветлен граѓанин, вистински пријател и над
се Пратеник и Проповедник на Зборот на Аллах.
Чесниот Пратеник (мир и благослов од
Аллах над него) починал во 632 година н.е.
оставајќи зад себе многу побожна и праведна
заедница

на

верници

кои

ја

продолжиле

неговата мисија за ширење на исламот во сите
делови на светот, и покрај сите неприлики.
Денес има повеќе од една милијарда муслимани
во светот.
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Ал-Масџид ал-Набви „Џамијата на Пратеникот„ (сликата
на насловната и долу) се наоѓа во градот Медина. Таму се
наоѓаат и просториите во кои последно живеел Чесниот
Пратеник Мухаммед с.а.в.с. Оваа џамија се смета за
второто по ред свето место во исламот и е една од
најголемите џамии во светот.
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Изреки

од

Чесниот

Пратеник

(мир

и

благослов од Аллах над него)

Еднаквост
Сите вие сте еднакви. Сите, без разлика
на која нација или племе му припаѓате и без
разлика на статусот што го имате. Никој нема
право на супериорност над друг. Арапот не
поседува надмоќност врз оној што не e Aрап, ниту
пак оној што не е Арап врз Арапот. Белиот човек
не е на ниеден начин супериорен над црниот
човек, нити црниот човек над белиот човек, туку
само до тој степен до кој тој (човек) ги извршува
своите должности кон Бог и човештвото, и
најблагородните меѓу вас се оние кои се
најправедни.
(Прошталната Проповед на Чесниот
Пророк (мир и благослов од Аллах над него))

Добротворност
Добротворноста е задолжителна за секој
човек, секој ден во кој сонцето изгрева. Да се
12

донесе

праведно

помирување

помеѓу

противници е добротворност. Да му се помогне
на човек да ја надмине својата телесност, и така
да

се

ослободи

од

својот

багаж

е

добротворност. Добриот збор е добротворност.
Секој чекор направен кон џамијата за салат
(молитва) е добротворност. Да се отстрани било
што

од

патот,

што

може

да

предизвика

непријатности е добротворност.
(Бухари и Муслим)

Барање на знаење
Должност им е на секој муслиман и
муслиманка да бидат во потрага по знаење.
(Ибне Маџах)

Добрососедство
Оној кој верува во Аллах и во Судниот
Ден не треба да го стави својот сосед во
неприлика.
(Бухари)
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Лојалност
Лојалноста кон својата земја е дел од
верата.
(Сакхави)

Однесување кон другите
Никој од вас не е вистински верник
доколку не го посакува за другите она што го
посакува за него самиот.
(Бухари)

Искреност
Остави го на страна она што те воведува
во сомнеж и придржувај се кон она што е
ослободено од сомнеж, затоа што вистината е
успокојувачка, лагата е вознемирувачка.
(Тирмизи)

Почит кон децата
Почитувајте ги вашите деца и развивајте
ги кај нив најдобрите манири.
(Ибне Маџах)
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Благодарност
Оној кој не е благодарен кон луѓето не е
благодарен кон Бога.
(Тирмизи)

Простување
Аллах му оддава почест и го издига
статусот на оној кој го простува секое насилство
извршено над него и кој не постапува кон
грешникот со ароганција.
(Муснад Ахмад)
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Зошто на светот му треба реформатор?
Низ историјата Аллах (на арапски за
Единствениот Бог) го водел човештвото преку
неговите пратеници. Некои пратеници донеле
ново откриени закони и учења, додека другите
пратеници биле оние кои ги следеле и обновиле
поранешните учења, преку отстранување на
недоразбирањата и погрешното толкување кое
се појавило со текот на времето.
Исламот тврди дека е последната и
комплетната религија за целото човештво, со
Чесниот Кур’ан како последен Божествен запис.
Сепак,

ова

не

значи

дека

и

човештвото

достигнало стадиум на совршенство, после кој
ќе нема потреба за реформатори.
Како и приврзаниците на други религии
претходно, приврзаниците на исламот, исто
така, се оддалечиле од Божествената порака.
Тогаш, следствено, Аллах повторно требало да
испрати пратеник за тоа доба, за да го води
човештвото кон вистинските учења на исламот.
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Па попрво преку обновување на учењата
на исламот, отколку преку додавање на нови,
пратеникот ќе му биде помошник на Пратеникот
Мухаммед, (мир и благослов од Аллах над него)
Пратеникот на исламот.
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Реформатор само за муслиманите?
Пророштвата

кои

се

однесуваат

на

доаѓањето на таков реформатор не се реткост
во

исламот.

И

други

Божји

религии

го

предвидувале појавувањето на реформатор во
подоцнежни

денови.

Сепак,

мноштво

реформатори би предизвикале конфузија. За да
преовлада вистински мир мора да се назначи
дека сите тие предвидувања се однесувале на
доаѓањето на само еден реформатор, кој ќе го
обедини човештвото под едноставната порака
за мир.
Ова обновување на мирот треба да биде
преку заживувањето на исламот, поради тоа што
неговите учења се безвремени и вечни и
особено тие ја содржат вистината на сите
поранешни религии.
Па додека, реформаторот секако ќе биде
оној очекуваниот од муслиманите, исто така, тој
ќе

биде

и

реформаторот

очекуван

приврзаниците на другите Божји религии.
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од

Хазрети Мирза Гулам Ахмад (1835-1908)
тврдел, под Божествено водство, дека тој бил
реформаторот ветен за тие подоцнежни денови
за

исполнување

на

пророштвата

кои

се

однесувале на Ветениот Месија и Имам АлМахди

(Очекуваниот

исламот).

Оттаму,

Лидер

предвиден

во

доаѓање

ги

неговото

исполнило предвидувањата кои се однесувале
на

второто

духовно

доаѓање

на

Чесниот

Исламски Пратеник (мир и благослов од Аллах
над него) како и второто доаѓање на Исус,
Кришна, Буда (мир со сите нив) и со другите
пратеници на Аллах.

19

Неговиот живот
Ветениот Месија (мир со него) бил роден
во благородна фамилија во Кадијана, Индија.
Уште од најрана возраст тој имал длабок
интерес за религијата. Исто така, бил познат по
неговата искреност, сочувство и решителност.
Како што минувало времето, неговото знаење и
разбирање за религијата, а и начинот на
нејзиното применување во општеството, се
продлабочувале.
Како муслиман тој цврсто верувал дека
сите религии изворно биле вистинити и секогаш
барал да се задржи достоинството на сите тие
религии како и на нивните пратеници.
Неговата сериозна одбрана на религијата
најпосле била благословена од Аллах и тој го
примил откровението за неговото назначување
од Аллах во 1882 година. Тој продолжил да ги
прима благословите на откровението и низ
остатокот од неговиот живот, а во 1889 година,
под

Божествено

водство,

тој

ја

основал

Ахмадија Муслиманската заедница. Исто така,
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тој тврдел дека е Ветениот Месија очекуван од
приврзаниците на сите религии (Имам Ал-Махди
во исламот). Уште од почетокот на нејзиното
основање,

заедницата

се

залагала

исламската порака за мир низ целиот свет.
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за

Неговата работа
Ветениот

Месија

(мир

со

него)

бил

угледен писател и автор на повеќе од осумдесет
книги на различни религиозни теми. Преку
логиката која му се обраќа на современиот ум,
тој дал детално објаснување на религиозните
учења и духовните вистини, а неговите записи
за исламот и неговото значење во ова доба му
донеле широко признание.
Едни од неговите академски дела се
„Филозофија на Учењето на исламот“- во кое
се

зборува

за

физичките,

моралните

и

духовните состојби на човекот, како и за
животот после смртта, и „Исус во Индија“фасцинантна расправа која ги обелоденува
неверојатните докази за Исусовото патување во
Индија – историски приказ кој оттогаш бил
потврден и со понатамошни докази и независни
истражувања.
Како приврзаник и потчинет на Чесниот
Патеник на исламот (мир и благослов од Аллах
над него), Ветениот Месија бил гласник на
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мирот. Тој барал да се оживее мирољубивата
филозофија на исламот во секој поглед на
верата. На пример, тој потцртал дека исламот
не го прифаќа насилството,
учењето

и

повикува

на

го

охрабрува

самоусовршување.

Неговите дела ги поставиле темелите за мир во
светот

и

тој

ја

истакнал

потребата

за

обновување на духот на човештвото, родена од
љубовта кон Аллах.

„Јас ќе направам Твојата порака да ги
достигне сите делови на земјата“

Ова

Божествено

ветување

му

било

откриено на Ветениот Месија (мир со него)
уверувајќи го во успехот на неговата мисија.
Тоа

било

остварено

на

многу

начини

–

заедницата сега постои низ целиот свет и преку
нејзиниот глобален сателит, ТВ каналот, МТА
Интернационал (на Скај 787) ја пренесува
исламската порака за мир. Исто така, таа го
превела Чесниот Кур’ан на 67 јазици за да им
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овозможи на луѓето да имаат корист од ова
учење.
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Неговиот успех
Во

неговите неброени предвидувања,

Ветениот Месија (мир со него), исто така ја
претскажал

извонредната

експанзија

на

неговата заедница. Од 1889 година, па сè до
неговата смрт во 1908 година, десетици илјади
луѓе

му

се

експанзијата

приклучиле.
продолжил

и

Благословот
преку

на

неговите

Калифи (духовни наследници).
Моментално, под водство на петтиот
наследник, Заедницата се издвојува во светот,
како вистинска глобална заедница, со десетици
милиони членови во повеќе од 193 држави.

„Јас дојдов само за да го посеам семето,
да го посеам со мојата рака. Сега тоа ќе
расте и цвета и никој не може да го запре
неговиот раст.“

(Претскажување од Ветениот Месија, мир
со

него,

за

успехот

оживување на Исламот).
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на

неговото

мирно

Избрани изреки од Ветениот Месија (мир со
него)

За љубовта Божја
„Нашиот рај е во нашиот Бог. Нашата
највозвишена радост е во нашиот Бог, зашто
ние го видовме и ја пронајдовме целата
убавина во Него.“
(Кашти Нух, стр. 21-22, Рухани Кхазаин 19)

Сомилост за човештвото
„Објавувам

пред

сите

муслимани,

христијани, хиндуисти и ариевци дека јас
немам непријатели никаде во светот. Го
сакам човештвото со љубовта која милослива
мајка ја има за своите деца; дури и поголема.
Единствен
доктрини

непријател
кои

ја

ми

убиваат

се

лажните

вистината.

Човечката сомилост е моја должност. “
(Сирае Мунер, стр. 28, Рухани Кхазаин, том 12)
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Почит кон сите пратеници
„...верувајте во вистинитоста на сите
пратеници, без разлика каде тие се појавиле;
во Индија, Персија или Кина, или во било која
друга земја, и за било кој Бог тие да ги
исполниле срцата на милиони луѓе со восхит и
длабока почит и придонеле за длабоката
вкоренетост на нивните религии.“
(Рухани Кхазаин, стр. 12: Тофа Кајзарија, стр.
59)
Добродушност и човечност
„Принципот за кој се придржуваме е
имање на добрина во срцето за целото
човештво. Ако некој ја гледа куќата на својот
сосед Индиец како гори и не пристапува да
помогне за да се изгаснe огнот, најсигурно
изјавувам дека тој не ми припаѓа мене. Ако
било кој од моите приврзаници, гледа некој
како се обидува да убие христијанин и не се
потруди да го спаси, најсигурно изјавувам дека
тој не нѝ припаѓа нам.“
(Сирае Мунир, стр. 28, Рухани Кхазаин, стр. 12)
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Вистина
„Немој

да

ја

убиваш

вистината

тврдоглаво придржувајќи се кон неправдата.
Прифати ја вистината дури и ако ја добиеш од
дете.“
(Изала-е-Аухам, дел втори, стр. 550, Рухани
Кхазаин том 3)
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Преглед на религиите

Ветениот Месија (мир со него) напишал и
објавил повеќе од осумдесет книги на Урду,
Арапски и Персиски. Исто така, во 1902 година
тој основал списание на англиски наречено
„Преглед на религиите“. Сега тоа списание е
едно од најдолгорочните религиски списанија на
англиски што дава увид во исламот и во другите
вери.
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