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Translitteration
Denna bok använder följande translitterationssystem, vilket antagits av det
kungliga asiatiska sällskapet (the Royal Asiatic Society).

ا

Uttalas som a, i, o i början av ord, som i de svenska orden att,
inte, ont.

ث

th, Ett läspande s, uttalas som th i det engelska ordet thing.

ج

dj, Bokstaven uttalas som d och j tillsammans, som i det engelska
ordet djinn.

ح

h, Ett h som uttalas mer gutturalt och hårdare än ett vanligt
svenskt h.

خ

kh, Ett gutturalt väsljud som uttalas långt bak i gommen, som ch
i det skottska ordet loch eller ch i det tyska ordet ach eller sj i
svenska ordet själv.

ذ

dh, Ett tonande läspande s, uttalas som th i det engelska ordet
that.

ص

s, Ett klart s, som inte får vara läspande, som i det svenska ordet
som.

ض

d, Ett tonande läspande s, uttalas som th i det engelska ordet that.

ط

t, Ett tjockt t, som uttalas med tungspetsen mot gommen bakom
tänderna, som i det engelska ordet take.

viii

ظ

z, Ett tonande z, som i ordet Bzzzzz.

ع

’, Ett hårt gutturalt ljud, som lättast lärs genom att lyssna och
härma och som ofta skrivs som en apostrof i text.

غ

gh, Ett skorrande r, som det ofta uttalas i södra delen av Sverige

ق

q, Ett djupt, gutturalt q, som lättast lärs genom att lyssna och
härma.

ء

´, Ett klickljud, som lättast lärs genom att lyssna och härma.

Korta vokaler har inga egna bokstäver utan representeras av mindre tecken
som skrivs ovanför eller under de ordinarie bokstäverna:

َ͏
ِ͏
ُ͏

— Ett a som i det svenska ordet kall.
— Ett i som i det svenska ordet titta.
— Ett o som i det svenska ordet port.

Långa vokaler skrivs:

ٰ ͏ eller  آ, a, Ett a som i det svenska ordet tak.
 يeller ِ ͏ i, eller ֽ ͏ i, Ett i som i det svenska ordet fri.
 وeller ُ ͏ o, Ett o som i det svenska ordet bot.

 َو, ao, De två tecknen läses i kombination och uttalas som ao i det svenska
ordet kaolin eller ou i det engelska ordet sound.

 َي, ai, De två tecknen läses i kombination och uttalas som i i det engelska
ordet site.

De konsonanter som inte finns med i ovanstående lista uttalas i princip på
samma sätt som i de flesta europeiska språk.
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Ordlista
Aba: ayyadahullahu ta’ala bi nasrihil ’aziz, vilket betyder: Måtte Allah ge
honom stöd med Sin mäktiga hjälp. Förkortningen skrivs efter nuvarande valda
andlige ledaren (kalif) efter den Utlovade Messias.
’Adal: Den rättvise.
Adhan: Böneutrop, den formella inbjudan till de fem dagliga islamiska böner.
Ahl-e-Bait: Folket i den Helige Profetenssa hushåll.
Aḥadis: pluralis av ḥadith; se ḥadith.
Aḥmadi muslim eller en Aḥmadi: En medlem i Aḥmadiyyaförsamlingen
(djama’at).
Aḥmadiyya muslimska Djama’at - (Även Aḥmadiyya): Den församling av
muslimer som accepterat det anspråk Ḥadhrat Mirza Ghulam Ahmad från
Qadian gjort på att vara den Utlovade Messias och Den Vägledde (mahdi). Se
Mahdi. Församlingen (djama’at) grundades av Ḥadhrat Mirza Ghulam Ahmad
år 1889 och leds nu av hans femte efterträdare, församlingens högste andlige
ledare, kalif (khalifa), Ḥadhrat (Hans Helighet) Mirza Masroor Ahmad.
Allah: Allah är Guds personliga namn i islam. För att visa riktig vördnad till
Honom, lägger muslimer ofta till ”Ta’ala” – den Högste ”, när de uttalar Hans
Helige namn.
Al-Imam al-Mahdi: Titeln gavs till den Helige Profeten Muhammadssa Utlovade
reformator, ordet betyder vägledd ledare.
Amana: Förtroende.
Amin: Må Allah låta det bli så.
al: ’alaihis salatu was salam. Det betyder: Må Allahs välsignelser och fred vara
med honom. Förkortningen skrivs efter omnämnandet av andra profeter än den
Helige Profeten Muhammadsa.
x

Bukhari: En bok med samling av uttalanden av den Helige Profeten Muhammadsa
sammanställt av Ḥadhrat Imam Muhammad bin Ismail Bukhari (194H-256H).
Denna bok anses vara den mest autentiska boken efter den Heliga Qur’anen.
Dadjal: En arabisk term som bokstavligen betyder Den store bedragaren. Enligt
islamisk terminologi betecknar Dadjal de sataniska krafter som kommer att
släppas fria för att bekämpa den Utlovade Messias och den Vägledde Ledaren
(al-Imam al-Mahdi) i den yttersta tiden. En liknande profetia i den kristna läran
om Antikrists ankomst berör samma fenomen. Därför har termen ”Dadjal”
översatts med ”Antikrist”.
Den Heliga Qur’anen: Den bok som Allah har uppenbarat till människornas
vägledning. Den uppenbarades till den Helige Profeten Muhammadsa under en
tidsrymd av 23 år.
Den Utlovade Messias: Titeln syftar på Aḥmadiyyaförsamlingens grundare,
Ḥadhrat Mirza Ghulam Ahmad från Qadian i Indien. Han förklarade att han
sänts av Allah i enlighet med Profeten Muhammadssa profetior om att en
al-Imam al-Mahdi och Messias skulle uppstå bland muslimerna
Djama’at: Församling. Fastän det arabiska ordet egentligen kan betyda vilken
församling som helst, betecknar ordet Djama’at i den här boken specifikt och
uteslutande Aḥmadiyyaförsamlingen.
Du’á: bön
Durúd eller Durúd Sharif: Nedkallandet av välsignelser över den Helige
Profeten Muhammadsa.
Ḥadith: Yttranden av den Helige Profeten Muhammadsa. Pluralis är aḥadith.
Ḥadhrat: En term av respekt för en person som är välkänd för att inneha
rättfärdighet och fromhet.
Ḥakam: Skiljedomare
Ḥalal: lagligt, tillåtet eller ren.
Helige Profeten (den Helige Profetensa): En term som används uteslutande för
Profeten Muhammadsa, islams profet.
Ḥuḍur: Ett tilltalsord: Ers Helighet, Hans Helighet.
Imam: Det arabiska ordet för andlig ledare. Aḥmadiyyaförsamlingens ledare
xi

kallas också imam. Ibland är imam en hederstitel.
In sha’ Allah: En arabisk term som betyder: Om Allah så vill.
Isa: Jesus Marias son. Profeten Jesus.
Djihad: strävan.
Djizia: En skatt eller taxa som betalas av icke-muslimer som bor i en muslimsk
stat i stället för militärtjänst.
Ka’ba: Allahs Hus i Mecka.
Khalifa: Ordet Khalifa är härlett från det arabiska ordet Khalifa, kalif, vilket här
betyder efterträdare. Khulafa’ är pluralformen av Khalifa.
Khalifa-tul-Masih: Aḥmadiyyamuslimer benämner den Utlovade Messias alla
efterträdare som Khalifa- tul-Masih.
Khalifa-tul-Masih II: Hans Helighet den andre Khalifen. Mirza Bashir ud-Din
Mahmud Ahmad (1889-1965) var den Utlovade Messias andre efterträdare. Han
kallas även Den utlovade reformatorn (Musleh Mau’ud), eftersom han föddes i
enlighet med en av den Utlovade Messias profetior år 1886 om att han skulle få
en enastående son som skulle få unika egenskaper och talanger.
Khalifa-tul-Masih IV: Hans Helighet den fjärde Khalifen. Mirza Tahir Ahmad
(1928-2003) var den Utlovade Messias fjärde efterträdare. Han var även
barnbarn till hans Helighet den Utlovade Messias, Aḥmadiyyaförsamlingens
grundare.
Khalifa-tul-Masih V: Hans Helighet den femte kalifen. Mirza Masroor Ahmad
är den Utlovade Messias femte efterträdare och Aḥmadiyyaförsamlings
nuvarande andlige överhuvud (imam). Han är barnbarnsbarn till den Utlovade
Messias.
Khatamul Anbiya’ och Khatamun-Nabiyyin: Profeternas sigill.
Khilafat: Successionsordningen i islam.
Khulafa: Pluralformen av kalif. Se även kalif.
Mahdi: Den vägledde. Detta är den titel som den Helige profeten Muhammad
gav den yttersta tidens andlige reformator.
Masiḥ-e-Mau’udal: Den Utlovade Messias.
Maulana eller Maulavi: En muslimsk religiös ämbetsman.
xii

Mu’min: En sann troende, en from person.
Mu’adhin: En person som gör böneanrop (”Adhan”)
Muḥarram: Den första månaden i den islamiska kalendern.
Mudjaddid: reformatorn
Mulla: En muslimsk religiös tjänsteman.
Musa: Profet Mosesal.
Nabi: profet.
Nuzul: stiga ned.
Qamar: Måne natten efter den andra natten; enligt vissa är måne natten efter
tredje natten.
ra: radi-Allahu ’anhu/’anha/’anhum, en bönefras på arabiska vilket betyder:
Måtte Allah vara nöjd med honom/henne/dem. Förkortningen skrivs efter den
Helige Profeten Muhammads följeslagares eller den Utlovade Messias namn
omnämns.
sa: sal-lallahu ’alaihi wa sallam. Det betyder: Måtte Allahs välsignelser och frid
vara med honom. Förkortningen skrivs efter den Helige Profeten Muhammads
namn.
Shahada (Kalima Shahada): deklarationen av islamisk tron: att vittna på att det
inte finns någon värd att dyrka Allah, Han är en, utan Dess like, och att vittna
om att den Helige Profeten Muhammadsa är Hans tjänare och Hans sändebud.
Det är också känd som den första pelaren i islam.
Shari’a: Det islamiska rättssystemet bygger på bestämmelserna i den lysande
Qur’anen, Profeten Muhammads Traditioner (sunna), uttalanden (ḥadith),
analoga slutsatser (qiyas) och konsensus (idjtem’a).
Shirk: Att sätta upp jämlikar eller medarbetare bredvid Allah
Siratun-Nabi Dag: traditionen att hålla konventioner om den Helige Profetenssa
välsignade liv.
Sunna: Den Helige Profeten Muhammads traditioner.
Sura: Den arabiska term som betyder ett kapitel i den Heliga Qur’anen.
Tahadjjud: Tahadjjud bönen är en frivillig, formella islamiska bön, som bes
efter Salat ul-’Isha och under den senare delen av natten, men före gryningen.
xiii

Den bes efter det att man först somnat och sedan vaknat upp ur sömnen. Det
anses att det är mycket förtjänstfullt att be just den bönen
Tauḥid: Den grundläggande islamiska tron att det inte finns någon värt att
dyrkas förutom Allah.
’Ulama: Personer vällärda i den islamiska läran.
Umma och Ummat-e-muslima: Det muslimska samfundet som helhet.
Umra: Mindre Pilgrimsfärd där några av ritualer för pilgrimsfärd utelämnas.
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َّ الر ْح ٰمن
َّ ِب ْسم اہلل
الر ِح ْیم
ِ ِ
ِ ٰ ّ
َْ
ُ
َ
ن ْح َم ُد ٗہ َو ن َص ِلی َعلی َر ُس ْو ِل ٖہ الک ِر ْیم

Förord
Sedan begynnelsen har det varit ett pågående krig mellan sanning och lögn och
mellan ljus och mörker. Men enligt Allahs tradition har alltid sanning och ljus
segrat. Det ingår dock i vissa personers karaktär att vara arroganta och utmana
Allahs profeter för att få billig berömmelse. Men de möter alltid besvikelse
och förnedring. Många sådana människor har antagit en skamlös attityd mot
universums stolthet, den Helige Profeten Muhammadsa. Alla, har enligt Allahs
tradition, totalt misslyckats.
Nyligen har vissa personer med press- och samvetsfrihet som ursäkt,
publicerat oanständiga karikatyrer i böcker och tidningar, antingen för att
visa sin illvilja mot islam och den Helige Profetensa, eller kanske för att sprida
hat mot islam. Som ett resultat av detta har det uppstått en våldsam reaktion
bland olika organisationer och länder. De har, i syfte att ventilera sin ilska och
missnöje, gjort rasande protester, vilket ofta lett till mordbrand och förstörelse
av privat och offentlig egendom.
Det främsta syftet med inrättandet av Aḥmadiyyamuslimska samfundet är
att genom Guds nåd, sprida islams sanna lära. Därför är samfundets reaktion i
en sådan provocerande situation att, i stället för att inrätta bränder och orsaka
skador och förstörelse av fastigheter, ge tillfredsställande svar på kritikernas
kritik, och göra en insats för att förmedla islams sanna och verkliga budskap
till världen.
Därför har Ḥadhrat Mirza Masroor Ahmadaba, högste imamen av
xv

världsomfattande Aḥmadiyyamuslimska samfundet, ingående diskuterat de
aktuella händelserna i hans fredagspredikningar 10, 17, 24 februari samt 3
och 10 mars 2006 som han framfört i Baitul-Futuh moskén, Morden, London.
Dessa fredagspredikningar visar tydligt vad som borde vara svaret från en sann
muslim i en sådan prekär situation, och hur man ska hantera det på ett effektivt
sätt. Medlemmarna i Aḥmadiyyamuslimska samfundet bör läsa dessa predikningar och ge dessa till sina vänner och bekanta, så att de också bekantar sig
med islams verkliga lära. För detta ändamål kommer dessa fredagspredikningar
att översättas, om Gud vill, till olika språk och publiceras.

Munir-ud-din Shams
Extratillsatt avdelningschef för avdelningen för litterärt arbete(Additional
Vakil-ut-Tasnif)
London
juni 2006
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Karikatyrerna
och
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Fredagspredikan den 10 februari,
2006 i Baitul Futuh Moskén,
Morden, London, UK
ØØ

Vi bör berätta för världen om den Helige Profetens (Allahs frid och
välsignelser vara med honom) exemplariska karaktär, särskilt, med
avseende på hans nåd och kärlek till mänskligheten. Vi bör upplysa
allmänheten, i varje land, om den ädla karaktären av den Helige
Profetensa, och vi bör försöka bli rättfärdiga.

ØØ

Vi fördömer starkt publiceringen av extremt föraktliga,
provocerande och hädiska karikatyrer av den Helige Profetensa.
Aḥmadiyyamuslimska samfundets reaktion på händelsen, och
nämnandet av dess positiva resultat.

ØØ

Detta visar hur mycket de avskyr muslimer och islam och hur
mycket ondska de har för islam. Deras motbjudande sinnen visar
hur långt de har gått från Gud den Allsmäktige.

ØØ

Brännadet av flaggor, skapa kaos, eller strejka är inte ett bra sätt
att protestera.
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ØØ

Vi bör anpassa våra inställningar enligt islamiska värderingar
och läror. Våra svar bör alltid vara sådana, som på ett smakfullt
sätt återspeglar den Helige Profetenssa utmärkta personlighet och
karaktär

ØØ

Aḥmadier bör studera och komma in på området Journalistik.
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وأعد لهم عذ ابا م ِهينا
[1]
Jag vittnar om att ingen är värd tillbedjan utom Allah, Han är en och
har ingen partner. Och jag vittnar om att Muhammadsa är Hans tjänare och
budbärare.
[2]

Efter detta, söker jag skydd hos Allah från Satan, den förkastade.

[3]

I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.

[4]
All lovprisning tillkommer endast Allah, världarnas Herre, den
Nåderike, den Barmhärtige, domedagens Härskare. Dig allena tillber vi och
dig allena bönfaller vi om hjälp. Led oss på den rätta vägen, deras väg, vilka Du
bevisat nåd, vilka inte har ådragit sig (Din) vrede, och som har inte gått vilse.
(Sura Al-Fatihah, 1:1-7)
[5]
Och vi har icke sänt dig utom som en barmhärtighet för alla folk. (Sura
al-Anbiya-’, 21:108)
[6]
Allah och Hans änglar sänder ned välsignelser över Profeten. O ni
som tror, ni bör också nedkalla välsignelser över honom och hälsa honom med
fridshälsningar. Sannerligen, de som förtretar Allah och Hans sändebud, dem
har Allah förbannat i denna världen och i den tillkommande, och Han har berett
ett förödmjukande straff för dem. (Sura Al-Ahzab, 33:57-58)
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Den muslimska världens reaktion på
publikationen av de mest motbjudande
karikatyrer i Danmark och andra västländer.
Nyligen har tidningar i Danmark och några andra västländer publicerat
extremt oanständiga och provocerande karikatyrer av den Helige Profeten
Muhammadsa. Dessa karikatyrer är hetsande för muslimer och har skapat en
våg av ilska och sorg i den muslimska världen. Alla muslimer reagerar på
det. Hur som helst så var det givet att en sådan handling skulle bemötas med
något yttrande som en naturlig reaktion. Särskilt för en Aḥmadi som har större
kärlek till den Helige Profetensa, genom den Utlovade Messiasal vars förståelse
och insikt om den Helige Profetensa, sigill av profeterna, var avsevärt större
än alla övriga. Många aḥmadier skriver brev till mig och uttrycker om deras
upprördhet. De föreslår att det borde vara en ständig insats med att berätta för
omvärlden om vilken hög ställning denna stora Profetsa har. Detta arbete utförs i
aktiva församlingar. Men som vi alla vet reagerar vi aldrig med att demonstrera
eller sätta eld. Att strejka, sätta eld, förstöra eller elda upp flaggor är inte en
lösning på detta.
I dessa dagar attackerar religiösa människor från andra religioner och
västvärlden islam och dess grundaresa. I dagsläget har västvärlden inte något
intresse i religion. Majoriteten av dem har förlorat sig i världsliga nöjen. De är
involverade i världsliga nöjen i så hög grad att oavsett vad deras religion är, islam
eller kristendom eller någon annan religion bryr de sig inte om den och har totalt
övergett sin religion. Majoriteten har förlorat sin respekt för religion. Faktum är
att det var en nyhet häromdagen, förmodligen från Frankrike, att om vi vill (Gud
6

förbjude) kan vi även göra karikatyrer av Gud. Detta är deras tillstånd. Många
reportrar har skrivit om den reaktion som uppstått i den muslimska världen
på grund av den skamfulla handling som serietecknaren gjort. De hävdar att
denna reaktion är en konflikt mellan den muslimska världen och västerländsk
sekulär demokrati, även om det inte har något att göra med samhället. Som jag
sade tidigare, har deras majoritet förlorat all känsla för moral. Omoral stöddes i
frihetens namn, och blygsamhet har helt försvunnit.

Synpunkter från vissa rättvist sinnade
observatörer
Hur som helst, även vid detta tillfälle finns det några anständiga och rättvist
sinnade författare bland dem som konstaterat att det är fel att kalla denna reaktion
en sammandrabbning mellan islam och västerländsk sekulär demokrati. Robert
Fisk, en kolumnist från England har skrivit ett mycket rättvist tal. Någon från
Danmark hade skrivit att detta är en konflikt mellan islamiskt samhälle och
västerländsk sekulär demokrati. Om det skrev han [R. Fisk] att detta är helt fel.
Det är inte en konflikt mellan civilisation och sekularism. Han skriver att det
inte ens är en fråga om samvetsfrihet. Det är bara det att enligt muslimernas
tro, fick Profetensa gudomliga ord direkt från Gud, på det viset var hansa Guds
talesman på jorden. Medan de kristna anser (detta är skrivet av en kristen) att
profeter och helgon har försvunnit i historiens dis på grund av att deras läror
inte överensstämmer med det moderna konceptet på mänskliga rättigheter och
frihet. Muslimer anser religionen vara en del av deras vardag och trots tidens
århundraden, och dess åtföljande förändringar, upprätthåller de fortfarande
denna tanke. Medan vi praktiskt taget har separerat religion från vardagen. Av
denna anledning talar vi inte om kristendomen kontra islam. Istället talar vi om
västerländsk civilisation kontra islam. På grund av detta är vi också benägna
att tro att om vi kan göra narr av våra profeter eller deras läror, så varför inte
då också av andra religioner? Han ifrågasätter också om detta uppförande (av
muslimerna) är så impulsiv ändå? Han skriver att han minns ett decennium
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sedan när en film med titeln ”Last Temptation of Christ”, släpptes, som fick en
hel del protester och fördömanden, eftersom den visade Ḥadhrat Isaal med en
kvinna på ett oanständigt sätt. En biograf i Paris brändes ner i vrede och en ung
fransman mördades. Vad betyder detta? Å ena sidan finns det några bland oss
som inte tål kränkning av religiösa känslor, å andra sidan förväntar vi oss att
muslimer ska tolerera publicering av oanständiga karikatyrer i samvetsfrihetens
namn. Är det här en rätt attityd? De västerländska ledarna får mig att skratta
genom att hålla fast vid att de inte kan sätta restriktioner på tidningar och på
yttrandefriheten. Han [R. Fisk] skriver vidare att om dessa kontroversiella
karikatyrer skulle skildra en turbanformad bomb i huvudet på någon judisk
rabbin, snarare än islams Profetsa, skulle det inte ha skapat protester på att det
är antisemitism och att det är sårande för judarna? Om det är en fråga om att
upprätthålla yttrandefrihet varför är då förnekandet av förintelsen ett brott i
Frankrike, Tyskland och Österrike? Få skulle ha framställt en invändning om
dessa karikatyrer skulle ha uppmuntrat de som stöder religiös reformation eller
rättvist sinnelag bland muslimer och som vill främja upplysta diskussioner.
Men vilket annat budskap har dessa karikatyrer lämnat förutom att islam är
en militant religion. Vilka positiva konsekvenser har dessa karikatyrer skapat
förutom att sprida uppvigling och agitation?
(Daily Jang, London 7 februari 2006, sid 1-3)

Hur som helst, var det attityden hos muslimer som framkallade en sådan
reaktion. Det finns dock anständiga människor bland dem (västerlänningar) som
vill ange fakta.
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Felaktiga reaktioner från vissa muslimska
ledare ger motståndarna en möjlighet att
förtala islam
Jag har begärt rapporter om reaktioner från olika länder, reaktioner från
muslimer samt synpunkter från statliga tjänstemän och journalister i europeiska
länder. Det finns en betydande andel personer bland dessa som har ogillat det
som tidningen gjort. Visst händer det ibland, som jag nämnde, att på ett eller
annat sätt släpps lös ett sådant okynne som visar tydligt deras smutsiga sinne
och stora avstånd från Gud och deras fördomar och illvilja mot islam blir
avslöjad. Jag vill dock säga att det är olyckligt att felaktiga reaktioner från vissa
muslimska ledare erbjuder dessa människor ett tillfälle att smutskasta islam.
Det är just dessa frågor som senare används för politiska vinster. Den attityd
hos vissa muslimer, i deras dagliga liv, kan vara sådan att den irriterar dessa
regeringar, till exempel deras tendens att vara arbetslösa; oftast sitter dessa
människor hemma och livnär sig på socialbidrag eller utför arbeten som de inte
beskattar. Muslimerna ger själva tillfällen som dessa nationer utnyttjar.
Ibland är det dessa människor som är förövare, men på grund av felaktig
reaktion från muslimer, tycks dessa vara offer och muslimerna anses som
skurkar. Det är riktigt att en stor majoritet av muslimerna inte godkänner
förstörelse. Men ledare eller ett antal bråkmakare som skapar ett dåligt rykte
av islam. Till exempel, i ett reportage från Danmark i efterdyningarna av
frågan, är det danska folkets inställning att muslimer ska acceptera ursäkten
från tidningen. De vill avsluta detta problem på ett fredligt sätt, så att islams
verkliga lära kan nå dem, och våld kan undvikas. Televisionen rapporterar att
danska barn är oroliga och rädda efter att ha sett reaktioner mot deras land,
där deras nationella flagga bränns och deras ambassader antänds. De anser att
faran att ett krig utbryter är överhängande och de hotas att bli dödade. Som ett
resultat har allmänheten och en del politiker ogillat detta och en framväxande
uppfattning är att bygga en stor moské till muslimer som plåster på såret för
deras sårade känslor. Detta skulle finansieras av danska företag och den högsta
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borgmästaren i Köpenhamn har gynnat förslaget. Som jag sade, den stora majoriteten av muslimerna anser också att vi bör acceptera ursäkten. Men en av
deras (muslimernas) ledare som representerar 27 organisationer uppges ha sagt
att även om tidningen har bett om ursäkt bör de göra det en gång till ansikte
mot ansikte. Det är först då de ska bära budskapet till de muslimska länderna
för att stoppa kampanjen. De försöker skildra islam på ett mycket fasansfullt
sätt. Istället för att räcka ut försoningens hand verkar de vilja skapa fientlighet.
Även om Aḥmadiyyamuslimska samfundet inte har något att göra med dessa
oordnade förhållanden mottar våra moskéer också hotfulla telefonsamtal och
brev från vissa motståndare. Må Allah hålla alla våra moskéer och missioner
säkra och skydda dem från deras skadegörelse.
Hursomhelst, en felaktig reaktion ger följaktligen upphov till en felaktig
respons. Som jag sade tidigare, när dessa personers ursäkt för deras handlingar
ses mot muslimernas reaktion; så anses de, trots att de är förövarna, eftersom
de begick en extremt dålig handling, vara offer. De ber om ursäkt i Danmark,
medan de muslimska ledarna är orubbliga. Dessa muslimer bör begagna sig av
lite visdom och förstånd, och ändra sitt reaktionära sätt.

Sättet en Aḥmadi bör reagera
Som jag nämnde tidigare, är våra hjärtan förvisso mest sårade av denna
handling. Dock är vårt sätt att reagera annorlunda. Jag vill nämna att det inte
är långsökt att anta att de, liksom tidigare, kommer att fortsätta göra liknande
okynne då och då, De kommer att göra något som återigen sårar muslimerna.
En annan bakomliggande avsikt kan vara att använda detta som en ursäkt för
att sätta legala restriktioner på muslimer, i synnerhet de som har emigrerat
från Öst, från den indiska subkontinenten. Hur som helst, oavsett om de sätter
begränsningar eller inte, bör vi formulera våra svar enligt de islamiska värden
och läror.
Som jag sade, redan från början har konspirationer utförts mot islam och
den Helige Profetensa. Hursomhelst är det Allahs löfte att skydda islam. Därför
10

har Han skyddat islam och alla motsatta insatser har misslyckats.

Den Utlovade Messiasal kom för att försvara
islam och den Helige Profetensa mot
konspirationer
För denna tid utsåg Allah den Utlovade Messiasal till att uppfylla detta
ändsmål. Med hänsyn till de attacker som görs på den välsignade Profetenssa
heliga personlighet nuförtiden vägledde den Utlovade Messiasal och senare
hansal kalif genom att följa hansal läror, väglett samfundet och reagerat på det
sättet som gett [positiva] konsekvenser. Jag ska presentera ett par exemplar så
att det blir klart för de personer som hävdar att genom att inte delta i bojkotter
och demonstrationer bevisar Aḥmadier att de inte känner någon smärta över
förtal av den Helige Profetensa.
Vårt agerand är alltid så, och det bör alltid vara så, att det tydligt speglar
den välsignade modellen och läran av den Helige Profetenssa och den Heliga
Qur’anens läror. Det är ju vi som vänder oss till Allah och söker Hans hjälp när
det smutskastas på den heliga personligheten av vår käre Profetsa istället för att
ta oss till subversiva aktiviteter. Jag skall nu presentera två exempel som visar
den Utlovade Messiasal hedrande kärlek till den Helige Profetensa.
Det första exemplet är Abdullah Atham, som var en kristen. Han hade
avslöjat sitt extremt fördärvade sinne genom använda ordet Dadjjál, Gud
förbjude, för den Helige Profetensa i sin bok. På den tiden pågick en diskussion
mellan honom och den Utlovade Messiasal om islam och kristendom. En debatt
pågick.
Den Utlovade Messias säger: Jag var involverad i debatten i femton dagar,
diskussionen fortsatte och jag bad (till Allah) samtidigt om straff för Atham, det
vill säga straffet för de ord han hade använt. När diskussionen var över sade jag
till honom att en debatt har upphört men en annan sorts kamp kvarstår, som är
från Gud och det är att du har kallat vår Profetsa med namnet Dadjjál i din bok
”Andruna Bible”. Jag anser Profetensa vara sanningsenlig och ärlig och tror att
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religionen islam är från Allah. Således kommer denna kamp att avgöras av det
himmelska beslutet och det himmelska beslutet är att den, bland oss två, som är
en lögnare och orättvist kallar Profetensa för lögnare och Dadjál och är en fiende
till sanningen, skall under den persons livstid som är sanningsenlig, vara dömd
till att hamna i helvetet inom femton månader från denna dag och framåt; såvida
han inte vänder sig till sanningen. Det vill säga att han avstår från att kalla en
sanningsenlig och ärlig Profet för dadjjál, och överger fräckhet och fult språk.
Detta sades för att helt enkelt förneka en religion straffas inte i denna värld.
Snarare, är det fräckhet och fult språk som fastställer straffet.
Den Utlovade Messiasal säger vidare: När jag yttrade dessa ord bleknade
hans ansikte, han blev askgrå och händerna började darra. Sedan sträckte han
snabbt ut tungan och satte händerna för öronen och började skaka på huvudet
och händer på ett sådant sätt som en förskrämd kriminell häftigt pläderar sig
vara oskyldig och visar ånger och ödmjukhet. Han sade om och om igen, att han
inte hade varit respektlös och fräck och sedan talade han aldrig någonsin illa
om islam igen.
Så detta var reaktionen hos Allahs tappre som hade en stor hederskänsla för
den Helige Profetensa. Han brukade utmana dem som begick liknande gärningar.
Sedan fanns det en person som hette Lekh Ram. Han brukade använda
svordomar och fult språk mot den Helige Profetensa. Den Utlovade Messiasal
försökte stoppa honom från denna oförskämdhet men han slutade inte. Till slut
bedjade den Utlovade Messiasal och Allah avslöjade nyheten om Lekh Rams
smärtsamma död för honom. Den Utlovade Messiasal säger att: Allah den
Upphöjde har gett mig ett löfte om Allahs och Profetenssa fiende, som använder
fult och vulgärt språk om Profetensa och kallas för Lekh Ram. Allah den
Upphöjde har accepterat mina böner och i svaret till mina böner om förbannelse
upplyste Gud mig om nyheten att han ska dö inom sex år. Detta är ett tecken för
dem som söker sig till den sanna religionen. Sålunda inträffade det precis och
han dog en högst smärtsam död.
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Upplysa världen om den Helige Profetenssa
ypperlig personlighet och karaktär
Dessa är de sätt den Utlovade Messiasal har lärt oss för att vi ska råda dem
som agerar felaktigt, berätta om den Helige Profetenssa dygder och göra världen
medveten om dessa vackra och strålande aspekter som är okända för omvärlden.
Be till Allah att Han håller dem borta från dessa oanständigheter eller att Han
straffar dem. Allah har Sitt eget sätt att straffa, och Han vet det bästa sättet att
straffa och Han vet vem som förtjänar det.
Under den andra Kalifens tid publicerades en vulgär bok med namnet
”Rangila Rasul”, och en tidning ”Wartaman”, publicerade en vulgär artikel som
väckte vrede i muslimerna i Indien. Det var stor hets bland muslimer överallt,
och de reagerade starkt. Ḥadhrat Musleh Maud, khalifatul Massih IIra adresserade muslimerna vid detta tillfälle och sade:
O bröder! Jag säger med innerligt medlidande att den som slåss är inte
modig. Han är feg eftersom han har övervunnits av sitt ”jag”. Enligt en ḥadith
är den som undertrycker sin ilska verkligen modig. Modig är den som beslutar
något och sedan inte vacklar från det tills han åstadkommit det. Han sade, ’Ge
ett löfte om tre saker för islams utveckling. Först att ni skall ha Gudsfruktan och
inte nonchalera religionen. Så, för det första reformera er själva. sedan engagera
er i att förmedla islams budskap. Islams lära bör nå varje person i världen.
Världen bör känna till den Helige Profetens sa dygder, hans vackra liv och hans
välsignade modell. För det tredje bör ni försöka rädda muslimer från socialt och
ekonomiskt förtryck.
(Anwarul ’Ulum, Vol. 9, sidor. 555-556)

Detta är nu varje muslims skyldighet, såväl den vanliga personens som
ledarnas. Du kommer att finna att trots självständighet är de muslimska länderna
som kallar sig oberoende, både socialt och ekonomiskt underkuvande. De är i
händerna på de västerländska länderna och försöker imitera dem. Hellre än att
själva arbeta, förlitar de sig mest på dem. Det är av detta skäl som västländerna
ideligen leker med muslimers känslor. Han ra inledde också traditionen att hålla
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konventioner om den Helige Profetenssa välsignade liv. Detta är det rätta sättet
att visa ogillande, inte att sabotera och skapa oordning. När han ra talade till
muslimer om dessa punkter vände han sig främst till Aḥmadier.
En del orättfärdiga sedvänjor hos dessa länderna håller omärkligt på att
smyga in i vissa av våra familjer. Jag säger till Aḥmadier att ni också var
adresserade. Anta det som är bra i deras kultur, men undvik det som är fel.
Vår reaktion bör vara så här, snarare än att orsaka skador och förstörelse. Vår
uppmärksamhet bör riktas mot självreflektion och att analysera våra gärningar.
Hur mycket rädsla har vi inför Allah? Hur stor vikt lägger vi på att tillbedja
Allah? Hur mycket uppmärksamhet har vi på att följa religiösa bud och hur
mycket vikt lägger vi på att sprida Allah den Upphöjdes ord till andra?
Senare, under den fjärde Kalifens tid skrev Salman Rushdi en oerhört
kränkande bok. Vid den tiden höll Khalifa-tul-Masih IV predikningar om detta,
och gav någon i uppgift att skriva en bok om det. Som sagt, dessa oanständigheter sker ständigt. I början på förra året publicerades en liknande artikel om
den Helige Profetenssa liv. Då drog jag samfundets och våra hjälporganisationers uppmärksamhet till att skriva artiklar, brev och att bredda sina kontakter.
Berätta om dygder och attribut hos den Helige Profetenssa liv. Detta är en fråga
om att man presenterar de vackra aspekterna i den Helige Profetenssa liv till
världen vilket inte kan uppnås genom skador och förstörelse. Av detta skäl bör
Aḥmadier från alla sociala bakgrunder i alla länder inkludera andra välutbildade och förnuftiga muslimer i att presentera en fredlig reaktion genom att vidga
kommunikation och skrivande. På det sättet skulle förnuftet uppnås i varje land
och varje social sfär, och om någon efter detta fortfarande tar ett steg då är deras
ärende med Gud.
Allah den Upphöjde skickade den Helige Profetensa som en nåd för hela
mänskligheten; som Han själv säger.

َ َْ َ َْ ََ
َ اك إ َّلا َر ْح َم ًة ِل ْل َع َال ِم
ين
ِ وما أرسلن

Och vi har icke sänt dig som något annat än en barmhärtighet för
hela mänskligheten. (Sura al Anbiya 21:108)
Det har aldrig funnits eller kommer att finnas en så storartad och barmhärtig
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människa som honomsa. Sannerligen skall hanssa välsignade exemplar förbli för
evigt och varje muslim bör följa den. För detta åligger det största ansvaret på
en Aḥmadi och det befaller oss. Hur som helst var den Helige Profetensa en
barmhärtighet för hela mänskligheten medan dessa människor porträtterar
honom på ett fruktansvärt sätt. Vi måste berätta för världen om den Helige
Profetenssa välsignade, kärleksfulla och medlidsamma personlighet. Det är
uppenbart att för att göra detta, måste muslimerna också ändra sina attityder.
Det finns absolut ingen plats för någon sorts terrorism eller stridbarhet då den
Helige Profetensa alltid försökte undvika krig, tills den tid då hansa kom till
Medina och krig ålades honomsa. Sedan utkämpades krig i självförsvar med
Allahs tillåtelse. Men där var också följande befallning från Allah:

ُ ََ
َّ
َ ين ُي َقات ُل َون ُك ْم َو َلا َت ْع َت ُدوا إ َّن
َ
َ اهَّلل َلا ُي ِح ُّب ْال ُم ْع َت ِد
ين
ِ َ وق ِاتلوا ِفي س ِب ِيل اهَّللِ ال ِذ
ِ
Och strid på Allahs väg emot dem som strider emot er, men
överträd icke. Allah älskar sannerligen icke överträdarna. (Sura
al-Baqarah 2:191)

Sannerligen var den Helige Profetensa den som, mest av alla, levde enligt
shari’an som uppenbarades på honom. Det är oerhört grymt att förmedla sådana
vanhedrande tankar om honomsa. Hur som helst, det sägs att de har bett om
ursäkt och vår missionär har också rapporterat att en av dem har uttryckt sin
ånger.

Den omedelbara responsen av
Aḥmadiyyasamfundet vid publiceringen av
karikatyrerna
De andra muslimerna har reagerat med strejker och förstörelse och det är
deras svar. Aḥmadiyyamuslimska samfundets reaktion var så som det borde
ha varit. De tog omedelbart kontakt med dessa tidningar. Detta är inte en fråga
som ägde rum idag så varför strejkar de i februari 2006. Denna incident ägde
rum förra året i september. Vad gjorde vi då? Som jag sade, denna händelse
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ägde rum i september förra året. På vilket sätt reagerade vi när det okynnet
inträffade. Vår missionär skrev omedelbart en detaljerad artikel som sändes till
tidningen som publicerat karikatyrerna, och protesterade mot publikationen.
Den Utlovade Messiasal lära förklarades, och de fick veta att det var vårt sätt att
protestera. Vi kommer inte att lansera ett rally, men vi kommer att göra djihad
med pennan och uttrycka vår sorg vid publiceringen av bilderna. De fick veta
att trots yttrandefriheten var det inte rätt att skada andras känslor. Hur som helst
möttes detta med ett positivt svar. En artikel skickades till tidningen som publicerades. Danskarna reagerade mycket bra på den. Vårt församlingshem fick
flera telefonsamtal och brev av stor uppskattning gällande artikeln. Dessutom
skickade ordförande av journalistförbundet en inbjudan till ett möte. Vi gick dit
och förklarade för dem att även om lagen tillåter yttrandefrihet, betyder det inte
att andra religiösa ledare och vördade personer får bli föremål för förnedring.
Det är ytterst viktig att ta hänsyn till muslimernas och kristnas känslor i ett
samhälle där de lever sida vid sida eftersom det inte kan bli någon fred utan
detta.
De fick också höra om den Helige Profetenssa vackra lära, hanssa utmärkta
personlighet, hanssa höga moral och hövlighet, hanssa medkänsla för människor
och för Guds skapelser samt berättades för de att hansa var mest framstående
personifiering av barmhärtighet och tillgivenhet. Några incidenter ur hanssa liv
berättades för dem och frågan lyftes fram att hur kan sådana bilder göras om
en person vars lära var sådan och vars gärningar var sådana? De uppskattade
mycket vad vår missionär sade. En serietecknare erkände öppet att om ett sådant
möte hade ägt rum tidigare skulle han aldrig ha gjort karikatyrerna. Nu har
han fått vetskap om islams lära. Alla var överens om att dialogen bör fortsätta.
Ordföranden av facket lämnade ett pressmeddelande, som lästes upp för alla.
En TV-intervju ägde rum som gick mycket bra och ett möte med en minister
ägde rum.
Hur som helst, samfundet fortsätter med sina ansträngningar, liknande
åtgärder har vidtagits i andra länder, och i varje fall har mycket arbete gjorts där
händelsen inträffade. Anledningen till skapandet av karikatyrerna var en bok,
av en dansk författare, med namnet ”Profetens liv och Koranen”, som nu är till
16

försäljning. Författaren till denna bok hade uppmanat allmänheten att skicka
bilder på den Helige Profetensa. Några skickade bilderna anonymt ifall det skulle
bli en muslimsk reaktion. Så anledningen till denna händelse tycks vara boken.
Emellertid, i fallet med tidningen var också karikatyrerna som utgångspunkten.
De bör ständiga göra ansträngningar i detta avseende och överallt i världen
också. Om den [boken] läses och något stötande upptäcks, bör frågan tas upp
och [eventuella frågor] besvaras. Det finns också en uppfattning i Danmark att
vissa muslimer visar andra karikatyrer än de som publicerats för att hetsa den
muslimska världen. Om det är sant eller fel vet vi inte, men på grund av vår
snabba uppmärksamhet har de utvecklat en viss uppmärksamhet. Denna åtgärd
vidtogs omedelbart, medan dessa människor har fått reda på det nu, även om det
hände för tre månader sedan.
Som jag sa, finns det ett behov av att presentera och främja aspekter av den
Helige Profetenssa välsignade liv i varje land. I synnerhet är det vår skyldighet
att med hjälp av resonemang och argument avvisa missuppfattningen om islam
som fanatiskt militant. Jag har tidigare gett rådet att skriva till tidningar i
överflöd. Böcker om den Helige Profetenssa välsignade liv kan också skickas till
författare och tidningar.

Aḥmadi ungdomar bör komma in på området
journalistik
Ett annat förslag är att samfundet bör planera för framtiden på så sätt att
unga människor som är intresserade av ämnet bör försöka att bli journalister. På
så sätt får vi också inflytande över tidningar och snarlika. Liknande händelser
kommer att upprepas alltemellanåt. Om vi får större kontakt med media, vore
det lättare att förhindra dessa saker och tarvliga händelser. Om några trots det
är motsträviga ingår de då i deras kategori som Gud har förbannat såväl i denna
värld som i den tillkommande. Såsom Han sagt:

17

َ َ
ْ ْ ُّ
َ
ً
َ َ َ
ُ
َ ون
َ ين ُي ْؤ ُذ
َ إ َّن َّال ِذ
الدن َيا َوال ِآخ َر ِة َوأ َع َّد ل ُه ْم َعذ ًابا ُم ِهينا
اهَّلل َو َر ُسول ُه ل َعن ُه ُم اهَّلل ِفي
ِ
Sannerligen, de som förtretar Allah och Hans sändebud, dem har
Allah förbannat i denna världen och i den tillkommande, och Han
har berett ett förödmjukande straff för dem. (Sura al-Ahzab 33:58)

Dessa budord har inte upphört. Vår Profetsa är en levande profet. Hanssa
läror är livsgivande i all evighet. Hanssa shari’a löser problem av alla tidsgångar
och epoker. Genom att följa honomsa uppnås närhet till Allah. Av dessa skäl är
denna (vers) än idag sann och gällande när det orsakas skada och smärta på ett
eller annat sätt till de som tror på honomsa. Allah är en levande Gud och Han
vakar över deras missgärningar.
Det är vår skyldighet att informera världen. Vi måste meddela världen att
Allah den Upphöjda har makten, även i dag, att straffa smärtan och plågan
som ni tillfogar. Därför, avstå från att skada Allah och Hans Profetsa. Men
samtidigt som vi måste meddela omvärlden om islam och den Helige Profetenssa
välsignade förebild, behöver vi också reformera våra egna gärningar. Det är
endast våra gärningar som skall tysta världen och det är ju dessa gärningar
som spelar den mest betydelsefulla rollen i det här avseende. Som jag nämnde,
i rapporten anklagas en muslimsk lärd för dubbelspel, eftersom han säger en
sak till dem och går sedan och gör det motsatta [eggar folk]. Jag har kanske inte
läst just den rapporten. Så vi måste visa att våra yttre jag och våra inre jag är
detsamma och att det finns en harmoni i våra ord och gärningar.

Flaggbrännande eller vandalisering fastställer
inte den Helige Profetenssa ära
Jag säger också det till dem som kallas för muslimer oavsett om de är
aḥmadi eller shia eller sunni eller tillhör någon annan gren inom islam. När den
Helige Profetenssa personlighet angrips, reformera era gärningar i stället för att
visa temporär vrede, bränna flaggor, orsaka skador och förstörelse och attackera
ambassader. Då får andra inte en chans att peka fingret på er. Tror de att den
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Helige Profetens sa ära är så liten, Gud förbjude, att det kan hämnas genom
sätta bränder och bränna flaggor eller bränna egendomar och ambassader? Nej!
Vi är den Helige Profetenssa anhängare, som kom för att släcka elden, som var
kärlekens ambassadör, hansa var fridsfursten. Så snarare än att ta till hårda
åtgärder, berätta för omvärlden om hanssa vackra lära och få dem att förstå. Må
Allah ge muslimerna sinne och förstånd.
Men jag säger till aḥmadier att dessa människor vet ej. Vem vet om dem
någonsin kommer att inse det? Som svar på publiceringen av de oanständiga
karikatyrerna bör varje barn, äldre, ungdom, man och kvinna bland er tända en
eld i era hjärtan som aldrig skall släckas. Inte en eld för att bränna ner flaggan
eller egendom i ett land som släcks inom några minuter eller några timmar.
Där står de och visar stor entusiasm (i ett fotografi från Pakistan) över att de
satt något i brand, som om de har haft en stor framgång - denna brand släcks
på fem minuter! Vår eld bör vara sådan som flammar för evigt och det är en eld
av kärlek och hängivenhet för den Helige Profetensa; det är en eld att anta alla
av den Helige Profetenssa välsignade modeller och visa dem för omvärlden. När
denna är tänd i era hjärtan, skall den hålla levande. Denna eld bör vara sådan att
den också ingjuts i böner och dess lågor ständigt når himlen!

Förvandla din smärta till böner och åberopa
välsignelser över den Helige Profetensa i
överflöd
Det är denna eld som varje aḥmadi måste tända i sitt hjärta och omvandla
sin smärta till böner. Men för detta måste medlaren vara den Helige Profetensa.
För att våra böner ska bli accepterade, för att erhålla Guds kärlek, för att undvika
världens befängdheter, för att skydda oss från ondska av detta slag som äger
rum, för att hålla kärleken till den Helige Profetensa levande i våra hjärtan, till
gagn för våra liv i denna värld och i nästkommande liv, bör vi åberopa välsignelser på den Helige Profetensa, oräkneligt. Vi bör verkligen göra det rikligt i denna
upproriska tid, för att hålla oss förljupade i kärlek till den Helige Profetensa och
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för att hålla vår nästkommande generation fast vid Aḥmadiyyat och islam, bör
varje aḥmadi strikt följa budet att:

َّ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ
ون َعلى الن ِب ِّي
ِإن اهَّلل ومل ِائكته يصل
َّ َ ُّ َ َ
ً ين َآم ُنوا َص ُّلوا َع َل ْيه َو َس ِّل ُموا َت ْسل
َ
يما
ذ
ال
يا أيها
ِ
ِ
ِ

Allah och Hans änglar sänder ned välsignelser över Profeten. O
ni som tror, ni bör också nedkalla välsignelser över honom och
hälsa honom med fridshälsningar. (Sura al-Ahzab 33:57)
Den Helige Profetensa sade en gång - i själva verket finns det många
referenser till detta, att för mig är nedkallandet av välsignelser av Allahs och
Hans änglar tillräckligt. Budet till er är för ert eget beskydd.
(1. Tafsir Durr-i-Mansúr, Targib-i-Asfahani. 2. Masnad Dailami ba-hawala ”Durúd Sharif ”
av Maaulana Isma’íl Ḥalalpuri, nya upplaga)

Vi är därför i behov av att åberopa dessa välsignelser för att våra böner ska
bli accepterade. På det hela taget ger denna vers och den första delen av denna
ḥadith en försäkran om att oavsett hur mycket de än försöker förlöjliga eller
nedvärdera den Helige Profetensa kan de aldrig lyckas på grund av de böner
av välsignelser och hälsningar som Allah och Hans änglar åberopar honomsa.
De kan aldrig vinna något från att attackera den Helige Profetenssa välsignade
person och, om Gud vill, kommer islam att utvecklas och triumfera i världen
och den Helige Profetenssa fana skall höjas över hela världen.
Som jag sa, i denna tidsålder, har Allah den Upphöjde ämnat att uppfylla
detta genom Sin sanne och varmt hängivne, den Utlovade Messiasal.
Det finns ett citat av Ḥadhrat Maulana Abdul Karim ra av Sialkot. Han ra säger
i ett utdrag: En gång hörde jag från Ḥadhrat Imamal (den Utlovade Messiasal) att
Allah hade gett honom denna position till följd av att han åberopade välsignelser
på den Helige Profetensa. Hansa sade: Jag ser att Allahs välsignelser kommer
till den Helige Profetensa i en mest underbar lysande form och absorberas i den
Helige Profetenssa bröst. Därifrån sprids dessa vidare genom otaliga rör, till
varje rättmätig person i proportion till värdet av hans andel. Sannerligen kan
ingen välgörenhet nå andra utan hjälp av den Helige Profetensa.
Hanal sade vidare: Vad är Durúd Sharif - Att åkalla den Helige Profetenssa
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höga rang, genom vilka dessa rör med andligt ljus växer fram. Det åligger den
som vill ha Allahs välsignelser och välgörenhet att åberopa Durod sharif i
överflöd så att välgörenhet tas i rörelse.
(Al-Ḥakam, vol. 7, nr 8, sid. 7, 28 feb 1903)

Må Allah göra så att vi, för att skydda oss från det onda i världen och
bibehålla kärleken till den Helige Profetensa i våra hjärtan och för att sprida
hanssa läror i världen, fortsätter att nedkalla Durúd på honomsa, genom att vända
oss till Allah och söka Hans hjälp och motta välsignelser och barmhärtigheter
från Honom. Må Gud den Allsmäktige hjälpa oss.
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2

Fredagspredikan den 17 februari,
2006 i Baitul Futuh Moskén,
Morden, London, UK
ØØ

Ihållande aktiviteter som avser att häda den Helige Profetensa skall
väcka Gud den Allsmäktiges vrede

ØØ

Dessa jordbävningar, orkaner och andra olyckor är inte endast
för Asien. Gud den Allsmäktiges Messiasal har varnat också såväl
Europa som Amerika. Därför bör de frukta Allah och inte utmana
Gud den Allsmäktiges heder.

ØØ

Gud den Allsmäktige Som bryr Sig mycket om Sin ära och Sina
älskades ära kan manifestera Sin makt och storhet.

ØØ

Muslimska länder och muslimer bör rätta till deras attityd. De
bör upplysa världen om den Helige Profetenssa höga status och
ypperliga seder.

ØØ

Idag har Gud den Allsmäktige skickat den sanna efterföljaren och
hängivna anhängaren till den Helige Profetensa för att vägleda inte
bara muslimerna, utan hela världen, till den rätta vägen. De måste
acceptera honom och följa honom.
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ØØ

Den Utlovade Messiasal samfund kommer att fastställa islams ära
och okränkbarheten av den Helige Profetensa, om Gud vill.

ØØ

Aḥmadier bör öppet förklara för alla religionernas anhängare att
frälsaren, enligt deras läror och förväntningar, har kommit.
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َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ ٰ َّ َ ْ َ
اش َھ ُد ا ْن لا ِال َہ ِالا اہلل َوح َد ٗہ لا ش ِر ْیک ل ٗہ َو اش َھ ُد ا َّن ُم َح َّم ًد ا َع ْب ُد ٗہ َو
ُ
[[[
َر ُس ْو ل ٗہ
[[[

ُ ََ
َ
َّ َ
َّ الش ْی َطان
الر ِج ْیم
ا َّم ا َب ْع ُد فا ُع ْوذ ِباہللِ ِم ن
ِ
[[[

َّ الر ْح ٰمن
َّ ِب ْس م اہلل
الر ِح ْی ِم
ِ ِ
ِ

َ
َّ الر ْح َمن
َّ ين
ِّ يم َما ِل ِك َي ْو ِم
َ ْال َح ْم ُد ِهَّلِل َر ِّب ْال َع َال ِم
ين ِإ َّياك
الد
ح
الر
ِ
ِ
َِ َ ّ َ ْ
َ ْ َ ِ َ َّ َ َ
َ َّ َ ُ ُ ْ َ
َ اط ْال ُم ْس َت ِق
ُ اك َن ْس َت ِع
ِ ين اه ِد نا
ين أن َع ْمت
يم ِصراط ال ِذ
ر
الص
نع بد و ِإي
ََ ْ ََْ
ُ ْ َْ ْ َ ْ ََْ
ِّ َّ
[[[ َ
وب عل ي ِهم ولا الضال ين
ِ عل ي ِهم غ ي ِر المغض
[[[

َ َْ َ َْ ََ
َ اك إ َّلا َر ْح َم ًة ِل ْل َع َال ِم
ين
و م ا أرس لن
ِ

[1]
Jag vittnar om att ingen är värd tillbedjan utom Allah, Han är en och
har ingen partner. Och jag vittnar om att Muhammadsa är Hans tjänare och
budbärare.
[2]

Efter detta, söker jag skydd hos Allah från Satan, den förkastade.

[3]

I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.

[4]
All lovprisning tillkommer endast Allah, världarnas Herre, den
Nåderike, den Barmhärtige, domedagens Härskare. Dig allena tillber vi och
dig allena bönfaller vi om hjälp. Led oss på den rätta vägen, deras väg, vilka Du
bevisat nåd, vilka inte har ådragit sig (Din) vrede, och som har inte gått vilse.
(Sura Al-Fatihah, 1:1-7)
[5]
Och vi har icke sänt dig utom som en barmhärtighet för alla folk. (Sura
al-Anbiya-’, 21:108)
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Jag hade tänkt fortsätta på den förra fredagspredikan, med ämnet från de
föregående två predikningar. Men i ljuset av den skamliga och vulgära handling
av vissa västerländska tidningar, som har sänt chockvågor av vrede i hela
den muslimska världen, och den påföljande reaktionen, kände jag att det var
nödvändigt att tala om det. Så att aḥmadier blir informerade om vad vår attityd
borde vara i sådana omständigheter. Även om de genom Guds nåd, vet detta,
men en påminnelse behövs så att världen också får veta det rätta sättet för en
muslim att svara på under dessa omständigheter.

Att skada andras känslor är varken demokrati
eller samvetsfrihet
Vi bör berätta för världen att någon form av vulgär expression om någon helig
person av någon religion inte utgör frihet på något sätt alls. Ni försvarar tydligen
demokrati och samvetsfrihet, men leker med andras känslor, detta är varken
demokrati eller yttrandefrihet. Allting har en gräns och en uppförandekod.
Precis som det finns etiska regler inom alla yrken finns det också en uppförandekod inom journalistik. Precis som, oavsett vilken typ av regering det finns,
har det sina regler och föreskrifter. Samvetsfrihet innebär verkligen inte att leka
med känslor, eller såra andra. Om detta är den frihet som väst är så stolta över,
då kommer denna frihet inte att leda till framsteg, utan tvärtom.
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Ihållande aktiviteter som avser att häda den
Helige Profetensa kommer att väcka Gud den
Allsmäktiges vrede.
Västvärlden har snart övergett religionen och raserat moraliska värden i alla fält
i frihetens namn. De är omedvetna om hur de inbjuder till deras egen undergång.
Nyligen har en italiensk minister inlett ett nytt ofog genom att trycka dessa
oanständiga karikatyrer på T-shirts och bära dem. Han har erbjudit andra att få
dessa från honom. Det sägs att dessa också säljs. De säger att detta bara är vad
muslimerna förtjänar. Dessa människor bör förstå att vi inte vet om muslimerna
förtjänar detta eller inte. Men genom dessa oriktigheter, drabbas de säkerligen
av Guds vrede. Vad som än hände i dårskap, hände. Men att förlänga det med
envishet och att insistera på att allt de gör är rätt kommer definitivt att ådra sig
Guds vrede.

Hur aḥmadier bör reagera under sådana
omständigheter
Hur som helst, som jag sa, reaktionen från resten av muslimerna är upp till
dem. Men svaret från en Aḥmadi bör vara att få dem att förstå och för att varna
dem om Guds vrede. Som jag har sagt tidigare, presentera en vacker bild av
den Helige Profetensa för världen, vänd er till Gud den Allsmäktige och sök
Hans hjälp. Om dessa människor är på väg mot undergång, då har Gud, som
har Sin egen hederskänsla, och en känsla av heder för Hans kära, makten att
manifestera ett svårt straff. Han är Herre av all makt och begränsas inte av lagar
skapade av människor. Han har makt över allting, när Hans vrede kommer, kan
det mänskliga sinnet inte begripa dess fulla omfattning, och ingen kan då fly
från den.
I ljuset av attityden hos vissa människor i väst eller vissa länder, bör aḥmadier
ytterligare vända sig till Gud. Guds Messiasal har också varnat Europa, liksom
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Amerika då de jordbävningar, stormar och olyckor som inträffar i världen inte
är specifika för Asien. Amerika fick en glimt av detta. Därför, o Europa! Du är
inte heller säker. Så ha fruktan för Gud och utmana inte Hans heder. Jag vill
även tillägga att muslimska länder, eller de som är kända som muslimer också
bör reformera sina sätt. Anta sätt och svar som presenterar den höga rang och
goda uppförande av den Helige Profetensa till världen. Detta skulle då vara ett
korrekt och passande svar från en troende.

Anhängarna av den Utlovade Messias ska
fastställa islams ära och den Helige Profetenssa
helighet
Vad för sorts islamisk reaktion är det som pågår dessa dagar när du dödar dina
egna landsmän och förstör din egen egendom? Islam tillåter inte att man överger
absolut rättvisa och ärlighet även i fiendskap med andra nationer och befaller att
använda visdom.
Se bara vad som nyligen hänt i Pakistan och händer i andra muslimska
länder. Under alla omständigheter, verkar dessa skador på företag eller
ambassader i andra länder eller
handlingar som skadar det egna folket, inte tjäna något syfte utöver att
föra islam i vanrykte. Därför bör de muslimska massorna försöka vara kloka
och inte ruinera sig själva i denna värld, liksom i livet efter, genom att följa
dessa felaktiga religiösa lärda och ledare. För att visa den sanna vägen nu för
tiden för muslimer och för hela världen, har Allah sänt den sanna och hängivna
anhängaren av Hans älskade Helige Profetsa. Acceptera honom, följ honom och
gå med i Messiasal samfund för att reformera världen och höja Profetenssa fana
i världen. Nu kan inget annat sätt, ingen annan guide leda oss hur vi ska agera
och genomföra den Helige Profetenssa sunna. Återupprättandet av islams ära
och inrättandet av den Helige Profetenssa helighet kan nu endast göras genom
den Utlovade Messias och Mahdisal samfund. In sha’ Allah.
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Sanna betydelsen av ordet ”Nuzul-e-Masih”.
Några av den Utlovade Messiasal arbeten och
argument till stöd för sin sanning
Därför bör alla reflektera över detta, inklusive de som kallas muslimer. Vi
bör också förklara till de och bör inte dras med i de så kallade religiösa lärdas
debatter, om Messias som skulle komma ännu inte kommit, eller om oenigheten
kring platsen för hans ankomst. Faktum är att det sätt på vilket detta begrepp
presenteras är resultatet av att de inte förstår en ḥadith.
Den Utlovade Messiasal har förklarat denna ḥadith enligt följande. Han
säger:
”Om det sägs att aḥadith i klara och tydliga ord menar att Messias, Marias
son, skall stiga ned från himlen och att hans härkomst skall ske nära det östra
minaret i Damaskus och att han kommer att ha händerna på två änglars axlar,
hur kan man förneka detta specifika och tydliga uttalande?” Det vill säga, att
detta är vad folk säger och eftersom det är ett klart och självklart uttalande,
frågar folk, hur skulle det kunna förnekas?
Som svar sade den Utlovade Messiasal:
”Svaret på detta är att med stigande ned från himlen menas inte att en
varelse fysiskt ska komma ner, snarare är i den riktiga ḥadith ordet ”himlen” inte
ens nämnt. Dessutom är ordet ”nuzul” ett vanligt och ofta använt ord. När en
person flyttar sig från en plats till en annan plats sägs det också att han har stigit
ned här. Precis som det sägs att en trupp har stigit ned på den och den platsen
eller en konvoj har stigit ned. Är det underförstått av detta att truppen eller
konvojen har kommit ner från himlen? Dessutom har Allah den Upphöjde klart
deklarerat i den Heliga Qur’anen att den Helige Profetensa också har kommit
ner från himlen. I själva verket står det på en plats att ”Vi har gjort så att järn
kommer ner från himlen.” Så det är helt klart att denna nedstigning från himlen
inte är av det slag och karaktär, som människor föreställer sig.
(Izala-e-Auham, Ruhani Khazain, vol. 3, sid 132, 133)
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Den Utlovade Messiasal har sagt:
”Den Helige Profetens tradilioner (ḥadith) är fulla med förklaring till detta.
Människor saknar själv kunskap och de religiösa lärda vilseleder dem.”
Hanal fortsätter med ett ytterligare konstaterande:”Judarna gjorde också
detta misstag och accepterade inte Jesus.”
Hur som helst är dessa frågor detaljerade och grundliga och kan inte nämnas
i en predikan. aḥmadier bör försöka förklara dessa frågor inom sina kretsar i
enlighet med de föränderliga tiderna, så att så många gynnsamma själar som
möjligt kan räddas. Alla de anständiga människor som kan räddas, bör räddas.
Aḥmadier bör öppet berätta för folk av alla religioner inom sina kretsar att den
som enligt läran i alla religioner skulle komma, har kommit.
Den Utlovade Messiasal säger:
”Nu ska jag presentera den ḥadith till folket som Abu Da’ud skrev i sin
Sahih och göra dem uppmärksamma på dess bevis. Så låt det vara tydligt att
den ḥadith som står i Abu Da ’ud: s Sahih är att en person vid namn Harith ska
komma från Harrath ma Wara – unnahar det vill säga från Samarkand för att
stärka Profetenssa folk, och vars hjälp och seger blir bindande för varje troende.
Det har blivit Gudomligt uppenbarat för mig att denna profetia och profetian om
ankomsten av den Messias som ska vara imam för muslimerna och ska vara en
bland dem, dessa två profetior handlar i själva verket om samma ämne och denna
ödmjuka person är ensam styrkt av dem båda. I verkligheten är de viktigaste
tecknen på profetian om namnet på Messias bara två, en att när Messias kommer
ska han reformera muslimernas interna tillstånd som kommer att ha förvärrats
mycket vid den tiden, med sina rätta läror.”
Detta har nämnts i tidigare predikningar. De (muslimer) accepterar själva
också att muslimers tillstånd är försämrat och att en reformator behövs.
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Innebörden av begreppet att ”Masiḥ-eMau’udal (den Utlovade Messias) kommer att
distribuera skatter”
Den Utlovade Messiasal säger:
”Genom sina perfekta läror skall han helt ta bort deras andliga misär och
inre armod och skall skänka dem skatter av lärdom, sanning och kunskap.”
Det vill säga, dessa är de skatter och han skall belysa andlig kunskap för
dem. Hanal sade sedan:
”Så mycket att människor kommer att få nog av att ta emot denna rikedom
och ingen sanningssökare bland dem ska förbli andligt fattig och utblottad.
Alla de som hungrar och törstar efter sanning ska bli försedda i överflöd med
sanningens hälsosamma föda och visdomens söta dryck.”
Det vill säga sanningens rena föda ska ges till dem. Islams verkliga läror
ska ges till dem genom den Utlovade Messiasal och nektar av andlig kunskap ska
ges till dem. Om dessa människor varit drickare av drycken av andlig kunskap,
skulle de inte ha reagerat på det destruktiva, än mindre oproduktiva sätt som
har visats av dem. Snarare, skulle de ha visat en produktiv respons och vänt sig
till Gud.
Den Utlovade Messiasal säger:”… och deras påsar ska fyllas med pärlor av
sann kunskap.”
Den verkliga kunskapen om islam är en dyrbar skatt. Det är som pärlor.
Han ska fylla deras påsar med den. De ska ges en flaska fylld med parfymen
al

av den sanna betydelsen av den Heliga Qur’anen. De kommer att känna doften
av den Heliga Qur’anen.
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Förklaring av termerna ”Brytning av Korset”
och ”dödandet av svinet”
Den Utlovade Messiasal säger:”Det andra viktiga teckenet är att när den
Utlovade Messias kommer, ska han bryta korset, döda svinen och döda den
enögde Dadjjál. Varje icke troende som berörs av hans andedräkt kommer att dö
omedelbart. Den verkliga tolkningen av denna speciella aspekt är att när Messias
anländer till denna värld ska hela härligheten av korsets religion krossas under
hans fötter och han skall med avgörande argument som vapen förstöra dem som
drabbats av skamlöshet och oanständighet som svin, och som slukar smuts som
svin, och han kommer med tydliga bevis som svärd att utplåna oppositionen av
de som endast har världsliga insikter och är berövade trons ögon, där de istället
bara har en anskrämlig fläck.”
Så dessa är de argument med vilken besegring ska göras så att existensen av
deras falska påståenden kan bli avslutade.
Den Utlovade Messiasal säger vidare:
”Inte bara sådana som de enögde människorna, men också varje icke
troende som föraktfullt ser ner på islam, kommer att drabbas av andlig utrotning
genom det härliga andetaget av messianska resonemang.” Den Utlovade Messias
kommer att komma och besegra dem med sitt resonemang. ”Kort sagt, alla
dessa uttalanden är metaforiska, vars betydelse klargjorts för denna ödmjuka
person. Vissa kanske eller kanske inte förstår det nu, men efter att ha väntat ett
tag, kommer de till slut att vända sig till denna riktning när allt hopp om deras
grundlösa förväntningar försvunnit.”
(Izala-e-Auham, Ruhani Khaza’in, vol 3, pp. 141-143 fotnoter)

Kort sagt, den Utlovade Messiasal har utmanat kristna i denna ålder. Det
var hanal ensam som stoppade kristendomen när det spreds snabbt. På den
tiden, i Indien, konverterade hundratusentals muslimer till kristendomen. Det
var enbart den Utlovade Messiasal som inte bara stoppade deras angrepp, utan
snarare också återställde islams ära. Dessutom har Aḥmadiyyamuslimska
samfundet stoppat angrepp av kristendomen i Afrika, visat islams vackra bild
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för dem och konverterat tusentals kristna till islam. Dessa var resultaten av
Messiasal arbeten som den Utlovade Messiasal visat och med Guds nåd, är det
med hans undervisning och resonemang som Aḥmadiyyamuslimska samfundet
idag går framåt, vinner hjärtan och Inshallah kommer att fortsätta att göra det.
Precis som den Utlovade Messiasal har sagt:
”En dag kommer dessa människor att bli desillusionerade, och sedan
komma tillbaka.”
Så detta är förklaringen till hur sveket av dessa folk måste avslutas. Detta
är innebörden av att döda svinet, bryta korset och bestrida Dadjjál som den
Utlovade Messiasal har förklarats.
Som jag har sagt tidigare är det Aḥmadiyyamuslimska samfundet som
kämpar ensam mot kristendomen. Nyligen visades ett tv-program på en av tv
kanalerna (förmodligen var det Geo eller ARY-TV, eller någon annan liknande
asiatisk kanal) i vilken Allama Dr Asrar sa att eftersom de muslimska religiösa
människorna var analfabeter och deras religiösa kunskap var obefintligt, både
om den Heliga Qur’anen och Bibeln, medan Mirza Ghulam Ahmad Qadian var
en lärd man och hade kunskap om Bibeln och andra religioner, därför kämpade
han mot kristna och tystade dem. Betydelsen av hans ord (Dr Asra-R:s) var
sådan. Hur som helst, accepterade han att det var den Utlovade Messiasal, som
precis som han själv har sagt, avvisade dem med avgörande argument, starka
argument. De accepterar att det var Ḥadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani
ensam som stoppade kristendomens angrepp på den tiden och hindrade
muslimer från att konvertera till kristendomen. Han (Dr Asrar) fortsatte sedan
med att ge några meningslösa förklaringar, olika förklaringar. Han talade lite
mot den Utlovade Messias att han inte kunde vara Messias. I vilket fall som
helst, är det erkänt idag att om någon stod upp mot kristendomen och avfärdade
deras läror med argument var det bara en mästare, vars namn är Mirza Ghulam
Ahmad Qadiani. Därför, även om dessa människor accepterar idag eller inte,
så kommer de, precis som den Utlovade Messias sagt, en dag att acceptera att
dessa är de messianska argumenten som den Utlovade Messiasal har presenterat
och som gjort slut på Dadjjál, och att hanal verkligen är den Utlovade Messias.
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Den Utlovade Messias ankomst skulle vara
från Ummat-e-muslima
Den Utlovade Messiasal har sagt att:
Muslimerna väntar fortfarande på Messias på grund av att de dragit fel
slutsats och gjort en bokstavlig tolkning av ḥadithen att Messias, Marias son,
ska stiga ned från himlen med händerna på änglarnas axlar.
För att ytterligare klargöra att deras slutsats är felaktig, förklarar den
Utlovade Messiasal med hänvisning till endast ḥadith. Han säger:
”Ett av de argument som visar att den kommande Messias, om vilken denna
umma har utlovats, kommer att vara en person från denna umma, är den ḥadith
från Bukhari och Muslim där det står

ُْ
ُ َ
ُْ
ُ
 ِا َم ُامک ْم ِمنک ْمoch  ا َّمک ْم ِمنکم, vilket

innebär att han kommer att vara er Imam och kommer vara bland er. Eftersom
denna ḥadith gäller Isa (Jesus), som ska komma och orden ”Ḥakam” - skiljemannen och ”’Adal” den rättvise är attribut för hans rang i denna hadis som
används innan denna fras, och därför är ordet Imam också för honom. Det är
ingen tvekan om att med ordet ”minkum” menas följeslagarna och att de var
de tilltalade, men uppenbarligen gjorde ingen av dem anspråk på att vara den
Utlovade Messiasal. Därför betecknar ”minkum” en person som enligt Allah den
Upphöjde är en ersättare för följeslagarna. Det vill säga, i Allahs ögon har han
följeslagarnas status. Och det är han som har nämnts som ersättare för följeslagare i enlighet med följande vers.
[1]ط

َ
ُ ْ
ْ َ َ َ
ين ِمن ُه ْم ل َّما َيل َحق وا ِب ِه ْم
وآخ ِر

Denna vers visar att han är andligt utbildad av den Helige Profetensa, och han
ingår bland följeslagarna genom tillämpning av denna innebörd. Klarläggande
av denna vers är följande ḥadith:
[2]

َ
ْ
ً َّ
َ َ
ُ َ َ َ ُّ
ل ْو ک َان ال ْإی َم ُان ُم َعلقا ِبالث َر َّیا لنالہ َرجل ِّم ْن ف ِارس

[1]
Och bland andra av dem vilka ännu icke har förenat sig med dem.
(Sura al-Jumu’ah, 62:4)
[2]
Om tron stiger till Plejaderna kommer en man från Persien att föra
tillbaka den. (Sahih Bukhari, kitabut-tafsir Sura al-Jumu’ah och Sahih muslim)
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Och eftersom denna kvalitet, som är exklusiv för den Utlovade Messias och
Mahdi, har tillskrivits denna persiska person, vilken återigen ska fylla jorden
med absolut rättvisa efter att jorden ha förlorat sin tro och tro på Guds enighet
och fyllts med förtryck. Denna person är Mahdi och den Utlovade Messias, och
det är jag.”
(Tohfa-e-Golarhviyyah, Ruhani Khazain, Vol. 17, pp.114-115)

Masih och Mahdi är två namn på samma
person, Masih Mau’udal ska avskaffa religiösa
krig
Den Utlovade Messiasal förklarar vidare:

َ
َّ
لا َم ْھـ ِد َّي ِالا ِع یس ـ ٰـی

[1]

Från Ibn-e-Madjahs bok, som även benämns som hans namn, och också
ingår i boken Mustadrak av Hakim där den berättas av Anas bin Malik. Denna
tradition har berättats av Muhammad bin Khalid al- Djanadi på uppdrag av
Abban bin Saleh, som avser den på auktoritet av Hasan Basri, som avser den på
auktoritet av Anas bin Malik, som hörde Allahs Budbäraresa säga detta. Denna
ḥadith innebär att det inte är någon Mahdi förutom personen som kommer i
Jesus anda. Det betyder att enbart den ska vara den Utlovade Messias och Mahdi
som kommer att vara i Jesus, fred vare med honom, anda och lärosätt. Detta
innebär att han inte ska bekämpa det onda med ont eller slåss. Han ska sprida
sanningen genom sitt heliga exempel och himmelska tecken. Denna ḥadith
stöds av en annan ḥadith som ingår i samlingen av Sahih Bukhari av Imam
Bukhari, som säger:

ْ
َ
َیضـ ُـع ال َح ْرب

[2]

[1]

Det finns ingen Mahdi annan än Jesus.

[2]

Han kommer att upphöra krig
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Detta innebär att Mahdi, vars andra namn är den Utlovade Messias, ska
definitivt avbryta religiösa krig. Han kommer att instruera om att inte slåss
i religionens namn utan snarare att sprida religionen genom sanningens ljus,
moraliska mirakel och tecken på närheten till Gud. Jag säger sannerligen att
de som krigar i denna tidsålder i religionens namn eller ger stöd till en sådan
krigare, och öppet eller i hemlighet ger råd om sådant eller har en önskan om
det i sina hjärtan, gör sig skyldiga till olydnad mot Gud och Hans Budbärare och
överträder gränserna för de plikter och förmaningar som föreskrivs till dem.”
(Haqiqat-ul-Mahdi, Ruhani Khazin, Vol.14. S. 431-432)

Ni kan se att muslimernas nuvarande situation bekräftar detta. Om dessa
krig skulle varit enligt en befallning då hade de fått Allah stöd beträffande det.
Allah den Upphöjde deklarerar så här:

َ َو َك َان َح ًّقــا َع َل ْي َنــا َن ْصـ ُـر ْال ُم ْؤ ِم ِن يـ
ـن

[1]

Därför, när Allahs stöd inte finns, bör de tänka på saken. Om de så önskar
kriga bör de åtminstone inte slåss i islams namn.
Det faktum att muslimer besegras av andra nationer i denna tid är också en
praktisk vittnesbörd från Gud att Messias som skulle komma, har kommit och
budet för krig i religionens namn har avbrutits enligt hadisen [2]

ْ َ
 َیض ُع ال َح ْرب.

Om ni vill utföra djihad, gör då med argument och resonemang. Konsekvenserna
av de krig som utkämpas av muslimerna i Allahs namn är i enlighet med den
praktiska vittnesbörden av Allah mot dem och uppenbara för alla.
Allah den Upphöjde har lovat att Han hjälper de troende om de är sanna
troende. Det kan bara finnas två alternativ, antingen är dessa muslimer inte
sanna troenden eller så är det fel tidpunkt för krig och den tiden är slut. Var
uppmärksam, dessa människor omfattas av båda dessa aspekter, för genom att
inte lyssna på den Helige Profetensa kan de inte vara momin. På grund av deras
nekande när den Utlovade Messias anspråk är gjort är de inte berättigade till
Allahs hjälp. Så, den som i denna tid har hävdat att vara Messias och Mahdi,
[1]
30:48)
[2]

Och det åligger förvisso Oss att hjälpa de troende. (Sura al-Rom,
Han kommer att upphöra krig
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han är sanningsenlig.

Den Utlovade Messiasal edsvurna vittnesmål
att han har utsetts av Gud den Allsmäktige
Dessutom har den Utlovade Messiasal gjort ett enormt anspråk gällande sin
sanningsenlighet, ett påstående som en lögnare helt enkelt inte kunde göra. Han
säger:
”Jag svär vid Gud Som har mitt liv i Sin hand att Han har sänt mig och Han
har gett mig namnet profet och Han har kallat mig med namnet den Utlovade
Messias och Han har manifesterat stora tecken i mitt stöd, vars antal uppgår till
tre hundra tusen, varav en del handlingar och tecken är uppenbarade i denna
bok som exempel. Om dessa tecken som har nått i tusentals, inte vittnat om
min sanningsenlighet skulle jag aldrig ha avslöjat Hans ord till någon eller
med säkerhet kunnat säga att detta är Hans ord. Dock har Han visat sådana
handlingar till stöd för Sina ord som har tjänat som en klar och glittrande spegel
för att avslöja Hans ansikte.”
(Tatimmah Haqiqatul-Wahi, Ruhani Khazin, 22 vol, p.503)

Om någon gör ett påstående på anspråk i Allahs, den Upphöjde, namn som
inte stämmer, hur behandlar Allah honom? Observera vad Allah har deklarerat
om en falsk profet.

َِ َو َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْي َنا َب ْع َض ْال َأ َقاويل َل َأ َخ ْذ َنا م ْن ُه ب ْال
ين
م
ي
ِ ِ
ِ ِ
ِ

Och om han hade tillskrivit Oss ens ett minimalt falskt påstående,
skulle Vi sannerligen ha gripit honom vid högerhanden. (Sura
al-Haqqah, 69:45-46)
Och då säger Gud den Allsmäktige:

َ ُث َّم َل َق َط ْع َنا ِم ْن ُه ْال َو ِت
ين

Och då skulle Vi förvisso ha skurit av hans halspulsåder. (Sura
al-Haqqah, 69-47)
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Säg oss, när den Utlovade Messias gjorde påståenden om profetskap och sa
att han hade allt stöd av Allah, klippte Allah av hans halspulsåder? Eller har han
i enlighet med Sitt löfte,

َ َو َك َان َح ًّقا َع َل ْي َنا َن ْص ُر ْال ُم ْؤ ِم ِن
ين

Och det åligger förvisso Oss att hjälpa de troende. (Sura al-Rum,
30:48)
hjälpt honom och fortsätter att hjälpa hans samfund? En röst som uppstod
i en liten by har med full glans idag spridit sig till världens hörn. Idag är
Aḥmadiyyamuslimska samfundet etablerat i 181 länder.
Idag, finns anhängarna av den Utlovade Messiasal i Europa, Amerika och
i de avlägsna djunglerna och brännande öknarna i Afrika och även på öarna.
Är allt detta Gudomliga stöd inte tillräckligt för att tro på hans sanningsenlighet? Om denna person var falsk, varför grep Allah inte honom i enlighet
med Sina lagar? Varför har Han inte förstört honom för att tillskriva gudomliga
uppenbarelser för sig själv? Det är tid att fundera. Reflektera och var klok. Jag
frågar muslimerna varför de förstör sina liv i denna världen och livet efter?
Ödet för en falsk person är sådan som hans som nyligen påstod sig vara Mahdi i
Pakistan. Efter att ha utbytt viss skottlossning arresterade de honom och han är
nu fängslad. Slutet på detta kom snabbt och full synligt; det har funnits många
andra innan detta.

Himmelska tecken till stöd för den Utlovade
Messiasal
Det finns också ett himmelskt tecken på hans sanning som jag har nämnt
tidigare, och det är sol och månförmörkelsen. Detta är ett tecken som omöjligt
kunde ha någon mänsklig påverkan. För 1400 år sedan profeterade den Helige
Profeten på ett specifikt sätt, och informerade oss på detta speciella vis- i denna
tid, även nu när vetenskapen har avancerat långt, så är förutsägelser om den nära
förestående framtiden, och inte minst en mer avlägsen framtid omöjliga - att i
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månaden Ramadan så kommer det vara en solförmörkelse på ett bestämt datum,
och en månförmörkelse kommer vara på ett bestämt datum.
Det finns också ett himmelskt tecken på hans sanning som jag har nämnt
tidigare, och det är sol och månförmörkelsen. Detta är ett tecken som omöjligt
kunde ha någon mänsklig påverkan. För 1400 år sedan profeterade den Helige
Profetensa på ett specifikt sätt, och informerade oss på detta speciella vis- i denna
tid, även nu när vetenskapen har avancerat långt, så är förutsägelser om den nära
förestående framtiden, och inte minst en mer avlägsen framtid omöjliga - att i
månaden Ramadan så kommer det vara en solförmörkelse på ett bestämt datum,
och en månförmörkelse kommer vara på ett bestämt datum.
Ḥadith säger:

ََ َْ ُ َ ْ َ َ َْ
َ َ َّ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ّ ْ َ َ َّ
 تنک ِسف الق َم ُر لأ َّو ِل, ات َوالأ ْرض
ِ ِإن لمه ِد ِينا آيتي ِن لم تكونا منذ خل ِق السماو
َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ْ
ِّ الش ْم ُس في
الن ْص ِف ِمن ُه
 وتنك ِسف, ليل ٍة ِمن رمضان
ِ
(Sunan Dar Qutni, kitabul eidain, babu sifati salatil khusuf)

Det vill säga, det finns bara två tecken på vår Mahdis sanning, och sedan
jorden kom till har dessa tecken på sanning aldrig framträtt. I Ramadan inträffar
månförmörkelse på den första natten av nätterna i månförmörkelse och solförmörkelse inträffar i mitten av dagen av de dagar i solförmörkelse.
Det var 1894 som denna förmörkelse inträffade. Mellan datumen 13, 14 och
15 Ramadan inträffade månförmörkelse den 13:e och från datum 27, 28 och 29
inträffade solförmörkelsen den 28:e Ramadan. Detta är ett mycket tydligt bevis
på hansal sanning.
Den Utlovade Messiasal har sagt att det vid den tidpunkten inte var någon
annan som gjorde anspråk förutom honom. Vissa muslimska lärda har haft
diskussion gällande ”Qamar”. Enligt vissa är ”Qamar” månen i natten efter
den andra natten och enligt andra är det månen i natten efter tredje natten. Låt
dem visa om det fanns ett annat anspråk än av den Utlovade Messias innan det
bekräftande tecknet dök upp. Om det är någon som gjort ett anspråk, är det bara
en person; Ḥadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.
Den Utlovade Messiasal har tydligt sagt att många tecken har blivit
uppfyllda. Om de inte avser honom, låt oss se om det finns några andra som har
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gjort anspråk eftersom det verkligen är tidens behov. Men dessa människor kan
inte bevisa det, eftersom den Utlovade Messiasal enbart har gjort anspråk som
stöds av världsliga och himmelska tecken. Den gudomligt beskrivna standarden
på hur en profet ska vara stödjer honom. Många människor har accepterat att
han i det förflutna hade en rent och kysk karaktär. Hansal förflutna var ren, och
hansal ungdom var ren. Hanal var en lärd person och ingen tjänade islam som han
gjorde. De utomstående har accepterat detta. Gud hjälpe dem om de fortfarande
är förvirrade efter att ha bevittnat allt detta, eftersom det är med Guds nåd
förmågan att tro på någon beviljas.
Den Utlovade Messiasal skriver:
”Låt dem påstå att denna ödmjuka person inte är sanningsenlig. Vem kom
då och hävdade i början av det fjortonde århundradet på att vara mudjaddid
på det sätt som denna ödmjuka person har gjort. Har någon rest sig, beväpnad
med gudomligt uppenbarade böner, mot alla motståndare som denna ödmjuka
person gjorde?

َُْ َ َ
َّ َ َ
ُ َّ
ََ
اہلل َولا تغل ْو ا
تفک ُر ْو ا َو تن َّد ُم ْو ا َو اتق ْو ا

Fundera över det, ha någon skam och frukta Allah. Varför överskrider ni gränser i fräckhet?
Om denna ödmjuka person är fel som hävdar sig vara den Utlovade Messias
bör ni människor göra någon strävan så att den som enligt er mening är den
Utlovade Messias stiger ned från himlen en av dessa dagar. Jag finns här
just nu men den ni väntar på finns inte. Mitt påstående kan ogiltigförklaras
endast i händelse av att han nedkommer från himlen så att jag blir märkt som
en brottsling. ’Detta är den utmaning hanal gav vid den tidpunkten till alla’…
Om ni människor är sanningsenliga bör ni tillsammans be att Messias, Marias
son, snart observeras stigande ned från himlen. Om ni talar sanning, då ska
denna bön accepteras, eftersom sanningsenligas böner accepteras i motsats till
lögnares böner. (Detta innebär att jämfört med en lögnares bön, accepteras en
sanningsenligs bön.)
Men ni kan vara absolut säkra på att denna bön inte kommer att accepteras
eftersom ni har fel. Messias har kommit, men ni känner inte igen honom. Ert
imaginära hopp kommer aldrig att uppfyllas. Denna ålder kommer att passera
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och ingen bland dem kommer att se Messias stigande ned från himlen.”
(Izala-e Auham del 1, Ruhani Khazain vol, sid 179)

Den Utlovade Messiasal säger vidare:
”Detta är anledningen till att jag säger att dessa människor är fiender till
religion och sanning. Om en part av dessa människor skulle reformera sina
hjärtan och komma till mig är jag fortfarande beredd att ta bort deras absurda
och meningslösa tvivel. Jag skulle visa dem hur Gud har gett profetior motsvarande en stor armé, som bevis på mitt anspråk, som uppenbarar sanningen på
samma sätt som gryningen.”

Allah den Allsmäktige har lovat att
etablera kärlek till den Utlovade Messiasal i
människornas hjärtan och göra hans samfund
dominant över alla andra sekter.
Precis som den Utlovade Messiasal har sagt, om någon vill komma idag, efter
hundra år, kvarstår villkoret om att komma med reformerade hjärtan. De som
kommer finner sanningen.
Hanal sade:
”Om dessa okunniga maulavier medvetet blundar, så låt dem göra det.
Sanningen kommer inte att lida skada på grund av dem. Emellertid är den tid
nära, snarare är det överhängande att många orimliga fall, likasinnade med
Farao, kommer att räddas från undergång genom att reflektera över dessa
profetior. Allah säger att Han ska utföra attack på attack tills Han inbäddat
min sanning i hjärtan. Därför, o maulavier, om ni har möjlighet att slåss med
Gud, slåss då. Före min tid, misshandlade judarna den stackars människan,
Marias son på alla sätt och i deras förmodan korsfäste de honom på korset.
Men Gud räddade honom från döden på korset. Det fanns en tid då han bara
uppfattades som listig och lögnare, och nu har hans storhet inpräglats i hjärtan
på 40 miljoner människor. Även om dessa människor hädar då de har gjort en
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ödmjuk man till gud, men det här är svaret till judarna. Den person som de ville
krossa under fötterna som en lögnare, samma Jesus, Marias son, nådde storhet
med 40 miljoner människor som bugar framför honom och kungar böjer sina
huvud när de hör hans namn. Jag har därför bett Gud att som Jesus, Marias son,
inte bli medel för att främja shirk och jag är helt säker på att Gud ska acceptera
min bön. Allah den Upphöjde har upprepade gånger informerat mig om att Han
kommer att ge mig mycket storhet och skall inpränta min kärlek i hjärtan och
sprida mitt samfund över hela jorden och ge mitt samfund triumf över alla andra
samfund. Människor i mitt samfund ska förvärva sådan kvalitet i kunskap och
andlig kännedom att de kommer att tysta alla med sin sanningsenlighet och sina
resonemang och tecken…” (Med Allahs nåd sprids denna sanning i varje land i
världen och fortsätter att göra det).”…Människor av alla folkslag kommer dricka
ur denna källa och detta samfund ska växa sig mäktigt och skall expandera till
dess att det kommer att täcka hela jorden. Många hinder kommer att finnas och
prövningar kommer att ske men Gud skall ta bort dem alla, och ska uppfylla
Sitt löfte. Gud har tilltalat mig och sagt, Jag ska ge dig välsignelse, så mycket
välsignelse att kungar skall leta efter välsignelse från dina kläder.”
Den Utlovade Messiasal säger vidare:
”Lyssna! O Ni som bryr er om att höra, minns dessa ord och skydda dessa
profetior i era skrin för dessa är Guds ord som en dag kommer att uppfyllas.
Jag ser ingen dygd i mig själv och jag har inte gjort den uppgift som jag borde
ha gjort. Jag anser mig själv vara en ovärdig arbetare. Det är bara Guds nåd
som gynnat mina omständigheter. Tusen tack till Gud den allsmäktige att Han
accepterade detta handfulla stoft trots dess oduglighet.”
(Tajalliyyate Ilahiyyah, Ruhani Khazain, vol. 20, sid 408-410)

Sålunda är det den Utlovade Messiasal anspråk eller profetia som vi dagligen
ser uppfyllas. Men detta är också en tidpunkt då varje nation och religion bör
reflektera och begrunda över detta. Den Utlovade Messiasal samfund utvecklas
ständigt i enlighet med de Gudomliga löften, och som jag sa, ser vi denna
utveckling dagligen. Så muslimerna bör också återspegla (som är muslimer,
bortsett från aḥmadier) att Messias och Mahdial, som skulle komma har kommit.
Det finns många bevis i den Heliga Qur’anen och aḥadith på hans sanning.
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Dessa finns i den Heliga Qur’anen liksom i ḥadith, och jag har nämnt en eller två
av dem. Händelserna i världen ropar också efter honom. Vad väntar ni på nu? O
människor! Begrunda lite. Den Messias som skulle återvända för de kristna har
också kommit. Den som skulle komma för att samla folk av alla religioner på
en hand har kommit. Nu är det Messias och Mahdi ensam som kommer att lära
dig hur man visar respekt för varandra. Om någon ska lära respekt för profeter i
alla religioner, är det denna Utlovade Messiasal. Om kärlek och fred ska spridas i
världen blir det genom denna Utlovade Messiasal. Om mänskligheten ska befrias
från smärta och lidande blir det genom denna Utlovade Messias och Mahdi.
Om vägar som leder till Allah ska visas och sätt att vända sig till Gud ska visas,
kommer dessa att ske enbart genom den Utlovade Messiasal. Om världen söker
allt detta, då måste de hålla sig till hans läror vars kommande var förutsagts av
alla profeterna och som är den sanna och brinnande anhängaren av den Helige
Profetensa. Annars kan vi se skuggor av Allahs svåra tuktan sväva, som den
Utlovade Messiasai, efter Guds uppenbarelse, informerade oss om. Jag säger till
er som är aḥmadier att varje Aḥmadi bör vara uppmärksam på att reformera sig
själv och samtidigt göra världen medveten om Allahs svåra straff. Må Allah vara
barmhärtig mot dessa världsliga människor och göra så att de kan se sanningen.
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3

Fredagspredikan den 24
februari, 2006 i Baitul Futuh
Mosken, Morden, London, UK
ØØ

Beskrivning av den grymma attityd och sårande av muslimernas
känslor från vissa västerländska länder och tidningar under
förklädnad av pressfrihet och samvetsfrihet samt exponering av
deras dubbelmoral.

ØØ

De våghalsiga nedbrytande attacker från västvärlden på muslimer
är ett resultat av muslimers interna tillstånd, och den muslimska
världen står inför en extremt farlig situation vilket är resultatet av
deras egna misstag.

ØØ

Kärlek till den Helige Profetensa kräver av oss att vi innerligt ber
för Ummat-e-muslima i våra böner. Det är varje Aḥmadis plikt som
har accepterat tidens Imam att på grund av extrem kärlek till den
Helige Profetensa, åberopa välsignelser över den Helige Profetensa,
i överflöd.
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ØØ

Du bör sprida så mycket Durúd, åberopat från djupet av ditt hjärta,
i atmosfären att varje partikel i atmosfären strålar av Durúd, och
alla våra böner genom förbön av Durúd når och accepteras av Gud.

ØØ

Vikten av att åberopa Durúd över den Helige Profetensa enligt den
Heliga Qur’anen, traditioner av den Helige Profetensa och uttalanden
av Utlovade Messiasal och särskild vädjan att åberopa Durúd över
den Helige Profetensa, i överflöd, och be för Ummat-e-muslima.
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َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ ٰ َّ َ ْ َ
اش َھ ُد ا ْن لا ِال َہ ِالا اہلل َوح َد ٗہ لا ش ِر ْیک ل ٗہ َو اش َھ ُد ا َّن ُم َح َّم ًد ا َع ْب ُد ٗہ َو
َُُْ
[[[
ہ
ل
ٗ
َ ْ َّ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ رس و
َّ
ْ
[[[
ان الر ِجیم
ِ ام ا بعد فاع وذ ِباہللِ ِ ْم ن الش ی ط
َّ الرح ٰمن
َّ ِب ْس م اہلل
[[[
الر ِح ْی ِم
ِ ِ
ِ
َ
َّ الر ْح َمن
َّ ين
ِّ يم َما ِل ِك َي ْو ِم
َ ْال َح ْم ُد ِهَّلِل َر ِّب ْال َع َال ِم
ين ِإ َّياك
الد
ح
الر
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ
َ ْ َ َ َّ َ َ
َ الص َر َاط ْال ُم ْس َت ِق
ِّ اه ِد َنا
ين أن َع ْمت
يم ِصراط ال ِذ
نع بد و ِإياك ن س ت ِع ين
َ
ّ
َ
ْ
َ ْ ََْ
ُ ْ َ
ِ َّ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
[[[ َ
وب عل ي ِهم ولا الضال ين
ِ عل ي ِهم غ ي ِر المغض
َ
َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ
ُّ َ ُ َ َّ َ ُّ َ َ ِّ َّ
ين َآمن وا صل وا َعل ْي ِه
ون ّ َعل ى الن ِبي يا أيها ال ِذ
ِإن اهَّلل و مل ِائكته يصل
َ
ِ
ً
ُ
َ
َ
ْ
[[[
وس لموا ت س ِل يما

[1]
Jag vittnar om att ingen är värd tillbedjan utom Allah, Han är en och
har ingen partner. Och jag vittnar om att Muhammadsa är Hans tjänare och
budbärare.
[2]

Efter detta, söker jag skydd hos Allah från Satan, den förkastade.

[3]

I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.

[4]
All lovprisning tillkommer endast Allah, världarnas Herre, den
Nåderike, den Barmhärtige, domedagens Härskare. Dig allena tillber vi och
dig allena bönfaller vi om hjälp. Led oss på den rätta vägen, deras väg, vilka Du
bevisat nåd, vilka inte har ådragit sig (Din) vrede, och som har inte gått vilse.
(Sura Al-Fatihah, 1:1-7)
[5]
Allah och Hans änglar sänder ned välsignelser över Profeten. O ni
som tror, ni bör också nedkalla välsignelser över honom och hälsa honom med
fridshälsningar. (Sura Al-Ahzab, 33:57)
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Jag ska fortsätta med det tidigare ämne om de händelser som har hänt under
de senaste få veckor. Idag, igen, ska jag kortfattat tala om den onda attityden
hos vissa tidningar i väst i tryckfrihetens och samvetsfrihetens namn. Det är
sårande för muslimers känslor. Jag vill också tala om de protester som pågår i
muslimska länder på individ-, kommunal samt statlig nivå mot vissa tidningar. I
själva verket har OIC (islamiska konferensorganisationen) sagt att västländerna
kommer att vara pressade att be om ursäkt samt att lagstifta mot kränkning av
Guds profeter i press- och samvetsfrihetens namn. Om de inte avstår, då kan
världsfred inte garanteras. Det är ett mycket bra svar från dessa länder och OIC.
Må Allah stärka muslimska länder och ge dem möjlighet att få till stånd sådana
beslut för världsfreden med uppriktiga hjärtan.

Dubbla normer av västländerna och tidningar
Nyligen meddelade en iransk tidning att den, som en repressalie, skulle anordna
en tävling i att göra teckningar som avser förintelsen ”holocaust”. Även om
detta inte är ett islamiskt sätt, borde dock de västerländska tidningar som
tillsynes försvarar frihet och publicerar alla typer av nonsens i samvetsfrihetens
namn, inte ha blivit så upprörda som de har blivit. Antingen borde de inte ha
blivit upprörda eller så borde de som svar ha sagt att deras misstag har skapat
oro i världen. Vi bör nu få ett slut på den här typen av perspektiv för någon
religion eller dess grundare eller profet eller någon nation och skapa en miljö av
kärlek. Men istället för att ge ett sådant svar, sa den danska tidningens redaktör,
som publicerat karikatyrerna som skapat bråk i hela världen, om det iranska
tillkännagivandet på tävlingen för förintelsen karikatyrer. Han sade att dessa
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teckningar handlade om förintelsen hade inträffat eller inte. De handlade inte
om kränkning eller förtal av någon profet. Hur som helst, tidningsredaktören
skriver att vi absolut inte får delta i tävlingen. Han lugnar sina läsare, och säger
att våra läsare kan vara säkra på att våra moraliska normer upprätthålls. Vi
kommer inte att publicera en tecknad serie om Jesus eller förintelsen. Därför
kommer vi inte under några omständigheter att delta i den osmakliga tävlingen
i den iranska tidningen och media. Så dessa är deras normer, en för dem själva
och en annan att leka med muslimers känslor. Sådana är deras handlingar, de
kan fortsätta!

Den extremt ynkliga situationen för muslimer
Observera tillståndet av deras normer. Nyligen, när en brittisk författare åkte
till Österrike, fängslades han där i tre år efter en rättegång för något han hade
skrivit sjutton år tidigare. Så dessa är deras vägar. De har ingen tolerans i sina
egna frågor. Men vi bör också analysera vårt eget tillstånd. Kan djärvheten
som väst utvecklat bero på vårt eget tillstånd? Det är uppenbart från vad vi
sett att den västerländska världen är medveten om att muslimerna är under
deras förtryck. När allt är sagt och gjort, skall muslimerna återigen komma
till dem. De söker hjälp från dessa människor för att kämpa sinsemellan. De
vet att deras nuvarande bojkott på varor från vissa europeiska länder som ett
tecken på protest bara kommer att pågå en kort tid. De produkter som har tagits
bort från butikerna och inte är till försäljning idag kommer att vara tillbaka till
försäljning i dessa länder. Trots allt konsumerar alla muslimer som bor i dessa
[europa] länder dessa produkter. Det finns cirka 200.000 muslimer i Danmark
(mot vilken den största protesten har gjorts), och en stor majoritet av dem är
pakistanska muslimer. De använder fortfarande dessa produkter. I varje fall är
dessa reaktioner övergående och kommer att upphöra.
Titta nu på vårt eget tillstånd, den senaste händelsen i Irak där kupolen av
Imam Bargah (helgedom) blåstes bort av en bomb. Som ett resultat av detta
attackerades Sunni moskéer och förstördes. Ingen har försökt stanna upp och
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undersöka om detta är en elak plot av fienden för att få dem att strida mot
varandra. Alla bomber och andra vapen som de tar emot tillhandahålls av
dessa länder. De kan dock inte tänka på detta sätt, för att de använder inte sina
sinnen. I raseri och sekteristiska fördomar kan de inte tänka på vad man bör
göra. Förutom att de som tyvärr är hycklare, sammangaddar sig med fienden
och fienden utnyttjar detta och låter dem inte tänka över saker.
I varje fall så kommer denna nya situation som har utvecklats i Irak att
leda landet mot ett inbördeskrig. I dessa dagar har det nästan börjat. Ledarna
där står inför stora svårigheter att kontrollera situationen. Muslimer bekämpar
muslimer i Afghanistan också. I Pakistan försöker också varje sekt att terrorisera andra sekter. De dödar varandra i religionens namn, medan Gud den
Upphöjde konstaterar:

َ َ َ َ ُ
َ َّ َ ُ َ َ
َ
َ ً ْ ُْ ْ
َو َم ْن َيقتل ُمؤ ِمنا ُمت َع ِّم ًدا ف َجزاؤ ُه ج َهن ُم خا ِل ًدا ِف َيها َوغ ِض َب اهَّلل َعل ْي ِه َول َعن ُه َوأ َع َّد
ً َل ُه َع َذ ًابا َعظ
يما
ِ
Och för vem helst som avsiktligt dräper en troende skall hans
belöning bli helvetet och i det skall han förbli. Och Allah kommer
att vara vred på honom och förbanna honom och bereda ett stort
straff för honom. (Sura al-Nisa 4:94)

Den verkliga orsaken till muslimers splittring
och svaghet är deras olydnad mot den Helige
Profetensa och vägran att acceptera den
Utlovade Messiasal
Beakta, de dödar varandra på inrådan av deras upproriska, provokativa ledare,
av vilka de flesta är religiösa ledare. Alla dessa bråk har startats av dem. Det
förekommer våld och mord, och de får höra att om de dödar tjänar de en belöning
och kommer att träda in i Paradiset. Men Allah förbannar dem och skickar dem
till Helvetet.
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I Pakistan, Bangladesh och andra länder där aḥmadier görs till martyrer, är
det dessa (religiösa ledare) som ger uppmaningar att göra helvetiska uppgifter i
löfte om paradiset. Hur som helst, menar jag att muslimernas fiender drar nytta
av deras förseelser och minskar deras styrka, och muslimerna inser inte det. Det
är tydligt att anledningen till att de har förlorat sina sinnen och är så fördärvade
är att de inte har lytt den Helige Profetenssa befallning, och de fortfarande inte
lyder den eller uppmärksammar den. De förnekar den Utlovade Messiasal. Varje
Aḥmadi bör be till Allah den Upphöjde. Jag har även tidigare uppmärksammat
detta att Allah må ge dem visdom så att de inte ger vanrykte till islam genom att
bli ett instrument för hycklarna och deras fiender och döda varandra.
Hursomhelst, när islams fiender försöker vanära dessa muslimer på ett sätt
eller annat, känner en Aḥmadi smärta eftersom dessa människor hänförs till
eller gör anspråk på att hänföras till, vår älskade, den Helige Profetensa. Ingen
betvivlar det faktum att deras brist på kunskap beror på att en stor majoritet av
dessa är vilseledda muslimer bedragna av sina ledare och religiösa lärda, och
därmed begår de olämpliga handlingar som absolut inte har någon anknytning
till islam. Må Allah acceptera våra böner och frigöra dessa människor från
klorna av dessa så kallade religiösa ledare. Må de förstå islams vackra läror,
och oavsiktligt eller dåraktigt, och i passion för kärlek till islam, inte bli en källa
till vanära för islam, som det nu är fallet. Må Allah vägleda dem till den rätta
vägen, eftersom islams fiender får en chans att missbruka islam på grund av
deras oegentligheter samt får en chans att göra offensiva attacker på den Helige
Profetenssa person.
Varje Aḥmadi bör ägna stor uppmärksamhet dessa dagar åt böner eftersom
den islamiska världen lider under de mest fruktansvärda förhållanden på grund
av dess egna misstag. Om vi har sann kärlek och hängivenhet för Profetensa,
bör vi be rikligt för umma. Vi måste vara uppmärksamma på detta och det är vi
redan är i färd med.
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Det riktiga sättet att be och ta emot
välsignelser
Men i dag vill jag fästa uppmärksamheten på hur vi bör be. Sätten och former för
att be undervisas också av den Helige Profetensa, som inte bara reformerar oss,
utan får oss att uppleva acceptans av böner. Enligt en ḥadith, som är relaterad
till Ḥadhrat Umar bin Khattabra sade den Helige Profetensa att bönen stannar
mellan jorden och himlen, och om inte hälsningar och välsignelser åberopas på
den Helige Profetensa, når ingen del av bönen ovan (för att presenteras för Allah)
(Sunan Trimadhi, kitab-us-salati,babu ma Jaa fi fadlis-salati alan-Nabiyi)

Detta är en verklighet om vilken Allah den upphöjde tydligt har förklarat
för oss i den Heliga Qur’anen, i versen jag precis läste

َّ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ
ون َعلى الن ِب ِّي
ِإن اهَّلل ومل ِائكته يصل
ّ
َ
ً ين َآم ُنوا َص ُّلوا َعل ْيه َو َس ِل ُموا َت ْسل
َ َيا َأ ُّي َها َّال ِذ
يما
ِ
ِ

Allah och Hans änglar sänder ned välsignelser över Profeten. O
ni som tror, ni bör också nedkalla välsignelser över honom och
hälsa honom med fridshälsningar. (Sura al-Ahzab, 33:57)
I den Heliga Qur’anen ges många bud att följa. Genom att följa dem blir man
Allah kär, Man mottar Hans välsignelser, kommer närmare Honom, skyddas
från helvetet och träder in i Paradiset. Här är befallningen att uppgiften är så
enorm och stor att Allah den Upphöjde har anlitat sina änglar att göra jobbet,
och Han själv åberopar också välsignelser och hälsningar på Sin älskade Profetsa.
Detta är en sådan handling att när du följer den eller när du följer uppgiften är
det en välsignelse av Gud. När Allah den Upphöjde ger oss enorma belöningar
för att lyda Hans bud, tänk på hur stor belöningen är för att följa något som Han
själv engagerar Sig i. Durúd som åberopas med uppriktighet i hjärtat skulle
säkerligen vara en källa av reformation i umma, en källa att skydda umma från
skam, en källa av vår egen reformation, ett medel för acceptans av våra böner,
och också en grund för vårt skydd mot Dadjjáls ondska.
I aḥadith nämns fördelarna med Durúd i olika berättelser. I en tradition,
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sade den Helige Profetensa: På domedagen skall den person som skickar mest
välsignelser på mig vara närmast mig.
(Sunan Tirmadhi, kitab-us-salati, babu ma ja’a fi fadlis salati ’alan-nabiyi)

Hansa sade också att:
Allah kommer skicka välsignelser motsvarande tio gånger på den som en
gång åberopar Durúd med uppriktigt hjärta. Allah kommer att höja hans status
tio gånger och registrera tio dygder för honom och förlåta tio synder.
(Sunan An-Nasa’i, kitab-us-sahvi, babul-fadli fis-salati alan-nabbiyi)

Men förbehållningen är uppriktighet i hjärtat. Många som ber eller ber om
böner skriver att vi ber mycket, du ber också och vi åberopar välsignelser, men
en lång period har gått och våra böner accepteras inte. Den Helige Profetensa
förklarade hur man ska åberopa Durúd. Hansa sade.

ً َ
َْ
 صا ِد قا ِّم ْن نف ِس ہSkicka

Durúd med absolut uppriktighet. När ni skickar Durúd bör varje person granska

sig själv, granska sitt hjärta för att se hur mycket av denna världs föroreningar
som är i det och hur mycket uppriktighet som finns i hjärtat som skickar Durúd.
Den Utlovade Messiasal säger om detta:
Durúd är enorm källa för att uppnå ståndaktighet. Åberopa det ständigt
men recitera det inte som rutin eller ceremoni, utan gör det snarare genom att
hålla i åtanke den prakt och favörer av den Helige Profetensa, för höjningen av
hans ställning och för hans triumfer. Resultatet av detta blir att man kommer att
ges den söta och läckra frukten av godkännande av böner.
(Review of Religions, Urdu, vol. 3, nr 1, sid. 115)

Så dessa är de olika sätt att åberopa Durúd. Hanal säger vidare:
”O människor! Åberopa välsignelser på denna välgörande Profetsa som är en
manifestation av den Graciöse och Store välgörande Gud, för belöning av favör
är ingenting annat än favör. Hjärtat som saknar uppskattning av hanssa favörer
saknar antigen tro eller håller på att förstöra tron. O Allah! Skicka välsignelser
och hälsningar på denne Ummi sändebud och Profetsa som mättade de senare,
precis som han mättade de som kom tidigare, och färgade dem i sin nyans och
länkade dem med rent folk.”
(Översättning från arabiska: E’ijaz-ul-Masih, Ruhani Khazain, vol 18.s. 5-6)
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Om ni åberopar välsignelser på det sätt att det tar en kollektiv nyans, är det
sådan Durúd som manifesterar sin effektivitet. Denna ḥadith och den Utlovade
Messiasal ord bör klargöra för dem som säger att deras Durúd inte är effektiv
och de bör aldrig tröttna på att åberopa välsignelser och hälsningar, utan snarare
bör de självreflektera.
Den Helige Profetensa har sagt:
Den som inte åberopar välsignelser på mig är mycket snål. Han syndar inte
bara genom sin snålhet, utan han berövas även Allahs välsignelser. För att som
vi har sett skickar Allah tio gånger välsignelser på den person som åberopar
välsignelser en gång.
(Jala’ul-Afham, 318 p, citerad i Sunan An-Nasa’i)

Detta sätt att uppnå Guds tillflykt är en sådan affär att Profetenssa följeslagarera och vissa av den Utlovade Messiasal följeslagare avsatte alla andra böner
och nedkallade bara välsignelser (durud) över Profeten.
I en tradition, sade den Helige Profetensa:
Det skulle vara en fråga om fräckhet och illojalitet om jag nämns runt en
person och den personen inte skickar välsignelser och hälsningar över mig.
(Jala-’ul-Afham, sid. 327, publicerad 1897, Amritsar)

Ḥadhrat Abu Bakr ra sade:
Att åberopa välsignelser på Profeten är bättre än att befria någon från
galgen, och att hans kamratskap är mer ärevördig än att ge sitt liv i Allahs sak
eller att engagera sig i djihad.
(Tafsir Durre-Manthur, citerad i Tarikh-e-Khatab och Targhi be-Isfahani, angående
”Durúd Sharif ” sid 160)

Vår tids så kallade djihad som innefattar att slåss med andra samt kämpa
och slakta varandra. De bör fråga dessa religiösa lärda om vilken slags islam
det är genom vilket de vilseleder och hetsar de outbildade och analfabetiska
muslimerna (som sedan går vidare för att genomföra felaktiga aktiviteter i deras
religiösa iver och ära för islam). Islams lära är den att när man hör opassande ord
om den Helige Profetensa bör man nämna hanssa kvaliteter, och skicka välsignelser över honomsa. Detta är mer ärevördigt än deras djihad. Det är mycket bättre
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att fokusera på böner och åberopa välsignelser än att ge sitt liv.
I denna tid, vilken är en tid präglad av den Utlovade Messiasal, är det desto
viktigare att i stället för våld, fokusera på böner och åberopande av välsignelser
samt att försöka reformera sig själv. Analysera ditt inre jag på hur mycket du
älskar den Helige Profetensa. Kan det vara en övergående iver som omsluter oss
i en brand på grund av själviska motiv från vissa grupper?
Därför är det nödvändigt att vi samtidigt som vi koncentrerar oss på självreformation även behöver, om vi kan, förklara för muslimer i vår närhet att
inte anta fel sätt utan att anta det sätt som Allah och Hans budbäraresa tycker
om. Det sätt som har förklarats för oss och det är att den Helige Profetensa har
sagt att ”om man vill ha mitt gillande och inträda i Paradiset, ska man åberopa
välsignelser på mig.”
Ḥadhrat ’Abdullah bin Mas’ud ra berättar att den Helige Profetensa sade: Den
som inte sänder välsignelser och hälsningar på mig har ingen tro.
(Jala’ul-Afham, citerad av Muhammad bin Hamadan Maruzi)

Vid ett annat tillfälle sade hansa: Att minnas Gud i överflöd och skicka
välsignelser på mig är ett sätt att avlägsna svårigheter.
(Jala’ul-Afham, Faslul mautinis-sadisi wal ’ ishruna min mawatinis-salati ’alaihi sallallahu
‘alaihi wa sallam ’indal-ma ’mil-faqri wal-hajati au khaufin)

Ekonomiska svårigheter, ständiga umbäranden, alla svårigheter som
drabbar muslimer idag beror på att västvärlden har en uppsättning principer för
sig själva och annan uppsättning principer för muslimer. Den bästa lösningen
på detta är att åberopa välsignelser och hälsningar på Profetensa i mångfald och
dra nytta av de välsignelser som Allah har kopplat med Durúd. I en tradition (en
del av den nämndes innan) som beskrivs på annat håll, berättar Ḥadhrat Anasra
att den Helige Profetensa sade:
På Domedagen vid varje fruktansvärd fas av dagen, skall den person vara
närmast mig som har sänt mest välsignelser på mig i världen.
(Tafsir Durre Manthur, som citeras av Sha’bul -Imani lil-Baihaqi och Tarikh Ibn-e-Asakir)

Vem vill inte ha den Helige Profetenssa närhet på Domedagen och gå igenom
varje fruktansvärd fas under hanssa skydd? Säkerligen vill alla skyddas från
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Allahs vrede och det är på det här sättet vi skyddas och behåller närhet till den
Helige Profetensa som hansa har berättat för oss om. Därför bör en troende alltid
var uppmärksam på att åberopa välsignelser och bör utnyttja varje tillfälle att
åberopa Durúd.
I en tradition relaterad genom Ḥadhrat Anasra sade den Helige Profetensa:
Den person som skickar välsignelser och hälsningar tusen gånger om dagen på
mig, han skall få se sin plats i paradiset i denna värld.
(Jila’ul-Afham, citerad av Ibnul-Ghazi och Kitabus-Salati ’Alan-Nabiyi li-Abi Abdullah
Al-Maqdasi)

De förändringar som uppstår genom Durúds välsignelser skall göra livet
på jorden till ett paradis. Dessutom är det dessa goda gärningar och fromma
handlingar, som skall göra det nuvarande livet himmelskt, liksom dessa ger en
plats i paradiset i nästkommande livet.
En tradition av Ḥadhrat Abdullah bin Amr bin al-Asra relaterar att han
hörde Profetensa säga:”När du hör ”mu’adhin” (böneutropare) kalla till bön bör
du upprepa hans ord, och sedan skicka välsignelser över mig. Allah sänder
tiofaldiga välsignelser på en person som åberopar välsignelser och hälsningar på
mig”. Hansa sade sedan:”Sök medling åt mig eftersom det är en status i paradiset
som kommer att ges till en person bland Allahs tjänare och jag hoppas att det
blir jag. Förbön är ḥalal (tillåtet) för den som kommer att söka medling åt mig
från Allah.
(Sahih Muslim. kitab-us-salati bab-us-tihjabi qauli mitla qaulil muádhdhini liman samiáhu
thumma yusalli alan-Nabiyi)

Varje Aḥmadi bör lära sig och läsa bönen som sägs efter böneutropet.
Betydelsen och fördelarna med att skicka välsignelser och hälsningar har nu
klargjorts, men en del människor frågar också vilken typ av Durúd de ska säga.
Det finns olika versioner av Durúd åberopat av olika personer. Emellertid, finns
det en ḥadith i detta avseende.
Ḥadhrat Ka’b Ujrah ra berättar att vi frågade:
O Allahs Profet! vi vet hur vi ska skicka hälsningar på dig, men hur åberopar
vi Durúd på dig? Hansa svarade, säg:
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َ َ َ َّ َ ُ َ َ ِّ َ َّ ُ َّ
ٌ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َّ َ ُ
يم َ ِإنك ح ِميد
اه
ِ آل محم ٍد كما صليت على ِإبر
ِ اللهم صل على محم ٍد وعلى
َ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ٌ َ
َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ
يم ِإنك
اه
ِ آل محم ٍد كما باركت على ِإبر
ِ م ِجيد ۔ و ب ِارك على محم ٍد وعلى
ٌ يد َمج
ٌ َحم
يد
ِ
ِ
O Allah välsigna Muhammad och Muhammads folk som Du
välsignade Abraham. Du är förvisso lovprisad och ärad. Och
Allah, välsigna Muhammad och Muhammads folk, som Du gav
framgång åt Abraham. Du är förvisso lovprisad och ärad.

Så detta är Durúd. Den Durúd som vi reciterar i bönen är lite mer detaljerad.
Den Utlovade Messiasal rådgav någon angående detta ämne i ett brev och
skrev. ”Be regelbundet Tahadjjud böner och ofta upprepade övriga böner. Det
finns många välsignelser förknippade med Tahadjjud. Lättja är värdelös. En
ledig och avslappnad person bär ingen vikt. Gud den Allsmäktige säger:

َّ َ َ َ
ََ
َ َ َ َّ َ
ـن جاهـ ُـد وا ِف ينــا لن ْه ِد َين ُهـ ْـم ُسـ ُـب لنا
و ال ِذ يـ

[1]

Det bästa Durúd är den som yttrades av den Helige Profetenssa välsignade
tunga och det är:

َ َ َ َّ َ ُ َ َ ِّ َ َّ ُ َّ
َ ْ َّ َ َ َ َّ َ ُ
َ ــت َع َل ــى إ ْب َراه
يــم
ي
ل
ص
ــا
م
ك
د
ــ
م
ح
م
آل
ــى
ل
الل َهــم صــل عل
َِ
ٍ
ِ
َ َ ْ َ َّ ُ َّ ٌ ِ َ ٌ ــى م َّحم َــ ٍد َوع
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ــارك عل ــى محمــ ٍد وعل ــى
اه يــم ِإنــك َح ِميــد م ِجيــد الل َهــم ب
َو َعل ــى ِآل ِإ ْب َر
ِ
ِ
َ َّ َ
ٌ ــك َحم
َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
ْ
ْ
يــد
اه يــم ِإن
ِ
ِ اه يــم وعل ــى ِآل ِإب َر
ِ ِآل ُمحمــ ٍد كمــا باركــت عل ــى ِإب َر
[2] ٌ
َم ِجيد
Sedan sade hanal:”Ord sagda av en from person har verkligen en hel del
välsignelser i dem. Det bör därför förstås hur välsignade orden är som yttras av
den som är de rättfärdigas ledare och Profeternas befälhavare. Kort sagt, av alla
[1]
Och beträffande dem som strävar på Vår väg, dem kommer Vi förvisso
att vägleda på Våra vägar. (Sura al-Ankabut 29:70)
[2]
O Allah välsigna Muhammad och Muhammads folk som Du välsignade
Abraham och Abrahams folk . Du är förvisso lovprisad och ärad. O Allah,
välsigna Muhammad och Muhammads folk, som Du välsignade Abraham och
Abrahams folk. Du är förvisso lovprisad och ärad.
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versioner av Durúd är den här den mest välsignade. Det finns olika versioner av
Durúd och detta är den mest välsignade.
Detta är en sång av denna ödmjuke person och det är inte begränsat till
något antal. Det bör reciteras med uppriktighet, kärlek och ödmjukhet och bör
reciteras tills man utvecklar ett tillstånd av hänfördhet och inspirerad mjukhet i
hjärtan och känner djup övertygelse och urskiljning i bröstet.”
(Maktoobat-e-Aḥmadiyya, vol. 1, sid 17-18)

Detta är den Durúd som vi säger i salat, och som jag sa bör detta reciteras
främst. Den Utlovade Messiasal har sagt att inte fokusera på hur många gånger
det sägs. Det nämns i en ḥadith att recitera den tusen gånger är det maximum
en reciterar. Ändå föreslog den Utlovade Messiasal också ett särskilt nummer
till vissa människor, att säga det 700 gånger dagligen till några eller elva hundra
gånger till andra. Detta råd är specifikt för individer beroende på deras situation
och standard, som ständigt förändras. I varje fall bör vi åberopa Durúd och
detta är anledningen till att de böner för Khilafat jubileum som jag har bett er
att dagligen recitera, inkluderar även bönen som uppenbarats för den Utlovade
Messiasal.

َ ِّ َ َّ ُ َّ
ْ
ْ ــب َح َان اہللِ َو ب َح ْمــ ِد ہ ُس
ْ ُس
ــم صــل َعل ــى ُم َح َّمــ ٍد
ــب َح َ َان اہللِ ال َع ِظ ْیــم الله
ٖ
ِ
َ
[1]
َوعل ــى ِآل ُم َح َّم ـ ٍد
Förutom detta hade jag sagt att Durúd bör återges i sin helhet. Anledningen
till detta var att vi definitivt bör inkludera den autentiska Durúd som lärdes ut
av den Helige Profetensa i våra böner. Men faktum kvarstår, som den Utlovade
Messiasal sade att det bör reciteras med ett sådant djup att det ger ett unikt
sinnestillstånd och när detta sker kommer du att motta Allah den Upphöjdes
välsignelser.

[1]
Helig är Allah med all Sin lovprisning, Helig är Allah den store. O
Allah välsigna Muhammad och Muhammads folk.
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Seger skall komma endast genom böner
Detta är de sistnämndas tidsålder med vilken islams triumfer förknippas. Vi vet
alla att dessa segrar inte kommer till stånd med svärd eller vapen eller bomber.
Det ultimata vapnet är bönen och sedan resonemang och argument som har
getts till den Utlovade Messiasal. Det är genom dessa, insha állah, som islam
kommer att vara triumferande. För godkännande av böner och för att uppnå
närhet till Allah och Hans välsignelser så har Han förklarat i en vers som nämnts
tidigare att Durúd och hälsningar bör åberopas på den Helige Profetensa och
vi har förstått från olika aḥadith att allt detta inte är möjligt utan att åberopa
välsignelser på den Helige Profetensa. Den Utlovade Messiasal har också berättat
för oss att ställningen som har beviljats honom har beviljats på grund av hansal
recitation av Durúd och det har också ett unikt samband med islams framtida
triumfer.
Medan hanal nämner den status genom vilken Allah den Upphöjde skickade
honom till världen som Messias och Mahdi, nämner den Utlovade Messiasal en
av sina uppenbarelser och säger:

ٰ
َّ َ َ ٰ ْ
ِّ َ
صل َع ٰلی ُم َح َّم ٍد َّو ا ِل ُم َح َّم ٍد َس ِّی ِد ُول ِد ا َد َم خات ِم الن ِب ِّی ْین

Skicka välsignelser och hälsningar på Muhammad, och
Muhammads folk som är ledare för Adams söner och Profeternas
sigill. Allahs frid och välsignelser vare med honom
Detta tyder på det faktum att all värdighet, välgörenhet och förmån endast
är genom honomsa och är en belöning för att älska honomsa. Lovprisad vore
Allah, vilken hög rang har den universums konungsa hos sin Herre och vilken
typ av närhet är det att den som älskar honomsa blir Allahs älskade och världen
blir tjänare till hanssa tjänare. Jag minns en kväll när denna ödmjuke åberopade
välsignelser på den Helige Profetensa i sådan grad att mitt hjärta och själ fylldes
med dess doft. Den natten såg jag i en dröm att änglar förde vattensäckar fyllda
med ljus in i mitt hus och en av dem sade till mig, här är de välsignelser som ni
åberopade på Muhammadsa.
Jag minns en annan liknande underbar händelse när jag hade en uppenbarelse
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som bestod av att de högre änglarna är i förvirring. Det vill säga Guds vilja
är upphetsad att återuppliva tron. För att få tro tillbaka till livet på nytt. Men
utnämningen av den som ska skänka liv åt döda har ännu inte uppenbarats för
de högre änglarna. Det är oklart vem som kommer att föra den tillbaka till liv.
Det är anledningen till att det finns konflikter. Just då såg jag i drömmen att
folk letar efter en väckelsepredikant och en person kommer fram till mig och
tecknar att:

ُ
ُ َٰ
ِھذ ا َر جل ُی ِح ُّب َر ُس ْو ل اہلل

detta är mannen som älskar Guds Profetsa. Innebörden av dessa ord var
att det högsta villkoret för denna position är kärlek till Profetensa och det kan
verkligen verifieras genom denna person.
Likaså har budet att åberopa välsignelser på Profetenssa folk i den ovan
nämnda uppenbarelsen samma mysterium, den som älskar Ahl-i-Bait mest har
störst samband med spridning av Gudomliga ljusstyrka. Den person som ansluter
sig till släkten av denna mest framstående förening uppnår arvet av dessa kyska
och rena människor och ges alla kunskaper och andlig urskillningsförmåga.
(Barahine-Aḥmadiyya, fjärde delen, sub-fotnot 3, Ruhani Khazain Vol. 1, sid 597-598)

Det enda sättet att återställa islams förlorade
härlighet är att träda in i den Utlovade
Messiasal samfund och därefter göra en insats
Idag kan uppnås återupplivandet av tron, återkomsten av Islams förlorade
härlighet, genom att följa Allahs tappra som Allah den Upphöjde utsett i den
Helige Profetenssa försvar. Det är genom att följa hansal resonemang och argument
som Allah den Upphöjde lärt honomal och genom att fullt ut genomföra hansal
läror kommer islams och den Helige Profetenssa flagga att stiga med sin fulla
prakt och värdighet, In sha’ Allah, och skall fortsätta att blomstra.
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Sammanfattningen av vad den Utlovade Messiasal säger om betydelsen av
denna epok och uppmärksammar människor på, är att islam genomgår svåra
tider och för denna anledning har Allah den Upphöjde etablerat ett samfund
som skall återställa dess förlorade storhet. Av denna anledning sade hanal till
muslimerna att ge upp sin envishet och begrunda över det faktum att under
dessa omständigheter när den Helige Profetensa attackeras från alla håll, borde
då inte Allah den Upphöjdes heder väckas för att fastställa hans sa ära när
Han själv åberopar välsignelser och hälsningar på honomsa? Det fullständiga
extraktet är följande:
”Hur välsignad är denna tid när Gud den Upphöjde genom Sin nåd har velat
välsigna målet för en manifestation av Profetens storhet under dessa tumultartade dagar, och har arrangerat för islams seger genom ett gudomligt etablerat
samfund. Jag skulle vilja fråga de människor som har medkänsla för islam och
som har respekt och hänsyn för det i sina hjärtan om de kan säga att det har
varit en tid värre än denna, där så mycket missbruk och bristande respekt för
den Helige Profetensa har ägt rum och den Heliga Qur’anen har blivit så hädad?
Jag är djupt bedrövad och bekymrad över muslimers tillstånd och ibland blir
jag upprörd av denna sorg att de inte har tillräckligt känsla i dem för att känna
denna skam. Har Allah den Upphöjde inte någon ära för den Helige Profetensa
att Han skulle ha upprättat ett Gudomligt samfund på grund av detta missbruk
för att tysta islams motståndare och sprida hanssa storhet och renhet i världen.
När Allah den Upphöjde och Hans änglar åberopar välsignelser och hälsningar
på Profetensa, hur viktigt är det inte att manifestera dessa hälsningar vid denna
tid av övergrepp och Allah den Upphöjde har manifesterat detta i form av detta
samfund.
(Malfuzat Vol. 3 s. 8-9, new edition)

Notera denna fras och hur stort ansvar det ligger på Aḥmadiyyamuslimska
samfundet som associerar sig med den Utlovade Messiasal. I en tid då det pågår
en våldsam uppståndelse mot den Helige Profetensa, skickar säkerligen Allah den
Upphöjde och Hans änglar välsignelser och hälsningar på den Helige Profetensa.
Det är också vår uppgift, som anknyter sig till missionen och tillhör samfundet
av den Helige Profetenssa sanna och ivriga anhängare och Imamen av denna
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tid, att forma våra böner i Durúd och sprida så mycket Durúd i atmosfären
med uppriktighet i hjärtat att varje partikel i atmosfären är doftande av det och
alla våra böner vinner acceptans i Allahs Närvaro genom Durúd. Detta är den
typen av demonstration av kärlek som vi bör ha för den Helige Profetensa och
hans umma. Må Allah ge även den muslimska umma visdom och känsla för
att erkänna Allahs budbärare och ansluta sig till den Helige Profetenssa andlige
sons samfund, som återigen höjer den Helige Profetenssa status och skapar en
atmosfär av fred och kärlek i världen. Må Allah ge dessa människor visdom
att se att trots att de är den Helige Profetenssa anhängare i dag 1400 år senare, i
samma månad Muḥarram, på precis samma mark, spiller en muslim en annan
muslims blod. Emellertid har de aldrig lärt sig och de fortsätter att spilla blod.
Må Allah ge dem känslan så att de kan avstå från dessa åtgärder och att de
präglar in gudsfruktan i sina hjärtan, och kan följa islams sanna lära.
Allt som de för närvarande är involverade i är på grund av att de inte
accepterar tidens Imam och för olydnad av Helige Profetenssa direktiv. Det
åligger varje Aḥmadi, och det är verkligen ett stort ansvar, för en som har
accepterat tidens Imam att rikligt åberopa Durúd av kärlek till Profetensa, för
din egen skull och av hänsyn till de andra muslimer så att Allah kan skona den
muslimska umma från förstörelse. Det är nödvändigt av kärlek till den Helige
Profetensa att vi generöst inkluderar den muslimska umma i våra böner. De
andras (fiender) avsikter är inte heller rätta. Vem vet vilka fler problem och oro
dessa människor kommer att vara intrasslade i, och vad dessa muslimer måste
uthärda, och vilka planer som kläckts mot dem. Må Allah ha barmhärtighet. Må
Allah vägleda oss på den rätta vägen, må vi vara Guds tacksamma tjänare, må vi
vara tacksamma till Honom för att Han har gjort det möjligt för oss att acceptera
tidens Imam, och må Han fortsätta att göra det möjligt för oss att hedra denna
acceptans, och alltid hålla oss på Hans välbehags stigar.
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4

Fredagspredikan den 3 mars
2006 i Baitul Futuh moskén,
Morden, London, UK
ØØ

Påståendena om att den Utlovade Messiasal har avskaffat djihad,
ändrat islamiska budord och den Helige Profetenssa lära och att
den Helige Profetenssa era är avslutad genom hans ankomst, är helt
falska, grymma och skändliga.

ØØ

Genom Guds nåd är våra hjärtan fyllda med tusental snarare
miljoner gånger mer kärlek till den Helige Profetensa än hjärtat hos
dem som riktar sådana grundlösa och skändliga anklagelser mot
oss.

ØØ

Publicering av en grundlös och långsökt nyhet om Djama’at
Aḥmadiyya i den dagliga tidningen ”Jang” gällande citering av
publiceringen av förtalade karikatyrer av den Helige Profetensa
i en dansk tidning är ingenting annat än en elak och provokativ
handling.
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ØØ

Jag säger till tillverkaren av den falska nyheten: Det är verkligen en
stor lögn, och jag åberopar Allahs förbannelse på lögnare genom
att säga: la’natullahi alalkazibin.
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وب عل ي ِهم ولا الضال ين
ِ عل ي ِهم غ ي ِر المغض

[1]
Jag vittnar om att ingen är värd tillbedjan utom Allah, Han är en och
har ingen partner. Och jag vittnar om att Muhammadsa är Hans tjänare och
budbärare.
[2]

Efter detta, söker jag skydd hos Allah från Satan, den förkastade.

[3]

I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.

[4]
All lovprisning tillkommer endast Allah, världarnas Herre, den
Nåderike, den Barmhärtige, domedagens Härskare. Dig allena tillber vi och
dig allena bönfaller vi om hjälp. Led oss på den rätta vägen, deras väg, vilka Du
bevisat nåd, vilka inte har ådragit sig (Din) vrede, och som har inte gått vilse.
(Sura Al-Fatihah, 1:1-7)
63

Publiceringen av falska och grundlösa
nyheter i tidningen, ”Jang” (London), är en
provocerande och elak handling
Igår, publicerade London upplagan av tidningen, ”Jang” en viss nyhet, som inte
ens tillnärmelsevis är kopplad till Aḥmadiyyamuslimska samfundets tro. Detta
har publicerats enbart för att skapa ofog. Det är inte bara mot vår tro, händelsen
den avser är inte heller sann. Det skedde aldrig. Denna nyhet har kanske också
tryckts i Pakistan. Om inte igår, så har det säkert tryckts i dag. Dessa tidningar
är mycket snabba med att skriva sådana nyheter som ökar deras försäljning.
De har utvecklat en vana att begå grova oegentligheter, och skriva fullkomligt
påhittade saker för att öka sin omsättning. Vi är alla alltför medvetna om att
deras pakistanska tidning talar nonsens och osanningar om oss då och då.
En våg av extrem indignation har genererats bland muslimerna på grund av
de nyligen publicerade absurda och upprörande karikatyrer i danska tidningar,
som senare återgavs i tidningar i andra länder. På grund av detta, känner
muslimerna svår indignation. Strejker vidtas, och demonstrationer genomförs.
Hur som helst, när det inte finns någon som kontrollerar hur ilska uttrycks,
och ingen att hejda flödet av det och ge det rätt riktning, då inträffar sådana
reaktioner. Oavsett vilken typ av troende en muslimsk man är, oavsett om han
ber regelbunden eller inte, eller står fast vid buden, men när Profetenssa rykte
står på spel väcks hans hederskänsla, och han är beredd att offra sitt liv för det.
Att publicera denna nyhet under sådana omständigheter, och även på en torsdag,
när idag, på fredag, många har planerat att ta ut rallyn, strejker och liknande
andra reaktioner. Detta har gjorts enbart för att skapa en hets mot aḥmadier.
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Det är ett mycket grymt och upproriskt försök att använda denna nyhet för att
hetsa de okunniga muslimerna mot aḥmadier. Hur som helst, de låter aldrig en
möjlighet gå förlorad att hetsa oinformerade muslimer mot aḥmadier. Flera av
er har säkert läst nyheten, men eftersom alla inte läst den, ska jag läsa nyheten.
Denna nyhet har skrivits av Dr Javed Kanwal som är tidningens reporter i
Danmark.
Han skriver det som nyheter från Köpenhamn:
”Under förutsättning av anonymitet medan de diskuterade frågan om
karikatyrer, har en ansvarig officer i danska underrättelsetjänsten berättat för
”Daily Jang” att i september 2005, anordnade Qadianis sin årliga kongress i
Danmark där ledande personer av Qadianis deltog . Vid detta tillfälle träffade
en delegation av Qadianis en dansk minister och när de diskuterade djihad
berättade de att de ensamma var bärare av sanna islamiska läran.”
Så långt är det rätt, även om vi inte specifikt har sagt det till dem men det är
faktiskt vårt anspråk att Aḥmadiyyamuslimska samfundet är bärare av islams
sanna läror.
Han fortsätter med att skriva:”Deras profet, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani
har upphävt djihad.” Detta är korrekt, men upphävandet har förklarats med
villkor.
Sedan skriver han:”Mirza Ghulam Ahmad Qadiani har, Gud förbjude,
ändrat islamiska budord.”
Detta är en grundlös anklagelse och påstående. Notera deras ofog som följer.
Han skriver:”Detta beror på att den Helige Profetenssa lära och tid har kommit
till ett slut.” Gud förbjude. Tidningen skriver vidare:”På grund av garanti från
Qadianis att den Helige Profetenssa anhängare endast begränsas till Saudiarabien
publicerade den danska tidningen den 30 september 2005 tolv karikatyrer med
hänvisning till den Helige Profetensa. Tyngdpunkten på dessa var att angripa
djihads filosofi. En dansk officer på hög nivå sade att de i början av januari var
säkra på att Qadianis anspråk var rätt eftersom inget land annat än Saudiarabien
hade gjort ett formellt klagomål till dem fram till januari. Tystnaden från OIC
bekräftade deras övertygelse. Den ansvariga tjänstemannen lät vår reporter
lyssna på ett videoband av detta möte med en omkodning av samtalet på danska,
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urdu och engelska.”
(Daily Jang, London 2 mars 2006. s. 1 och 3)

Som om samtalet med honom ägde rum på tre språk! Lögner har inga
gränser. Det är en mest skandalös och grundlös nyhet. Dr Kanwal verkar vara
en mycket speciell korrespondent för tidningen, ”Jang”. Först trodde man att
han var från Danmark men nu har det framkommit att han är från Italien och
representerar ”Jang” och ”Geo” därifrån. Enligt den informationen jag fått kan
han juridiskt sett inte ge nyheter med hänvisning till Danmark till någon tidning.
Den första anklagelsen är att samfundet höll ett konvent i september. Förra
året anordnade Aḥmadiyyamuslimska samfundet inte det årliga konventet alls.
På grund av mitt besök anordnades en sammanlagd årlig konvention av de
nordiska länderna i Sverige. Det sågs på MTA (Muslimsk Teve Aḥmadiyya)
och alla hörde vad som sades där och vad som inte sades. Under mitt besök i
Danmark hölls en mottagning på ett hotell där vissa delar av pressen och andra
välinformerade vänner deltog. Vissa tjänstemän var också närvarande där och en
kvinnlig minister hade också kommit. Islams vackra och fredliga läror nämndes
där med hänvisning till den Heliga Qur’anen, aḥadith, och predikningar av den
Utlovade Messiasal. Allt som sades var klart och entydigt. Ingenting sades i
smyg. Tidningarna hade givit täckning och en liten del visades även på TV.
Det fanns inget separat möte. Det var bara mitt tal i receptionen som jag tror
MTA har visat. Om de inte har visat det då kan de göra det nu. Hur som helst,
är det sant att det kanske i det talet nämndes människor som denna författare,
eftersom det är dessa få människor som ger islam ett vanrykte, annars ogillar
majoriteten av muslimer denna typ av djihad och terrorism. Hur som helst så
har en stor lögn tillskrivits oss som motsäger sig själv, och även den mest inbitne
lögnaren skulle tänka två gånger innan han talade eftersom allt är på skrift
dessa dagar. I själva verket finns, enligt denna person, ett videoband på urdu,
engelska och danska. Om de är sanningsenliga kan de visa banden, visa dem till
oss också, på detta sätt kan det klargöras vem som sagt vad.

66

Jag säger till tillverkaren av denna falska
nyhet: Det är helt och hållet en stor lögn, och
jag åberopar Allahs förbannelse på lögnare
genom att säga: La’natullhi álal kazibin.
Först vill jag säga till dem som har spridit denna falska nyhet: Det är ingenting
annat än en absolut lögn och

َ َل ْع َن ُت اهَّللِ َع َلى ْال َكا ِذ ب
ين
ِ

La’natullhi álal kazibin (Allahs förbannelse på dem som ljuger)
Om de är sanningsenliga kan de upprepa exakt samma ord. Men om de
hade en tillstymmelse av gudsfruktan skulle de aldrig kunna upprepa dessa
ord. Generellt sett har dessa människor föga Gudsfruktan, om någon alls. Men
även om de inte upprepar dessa ord har de ändå genom att säga en så stor lögn
omfattats av den Utlovade Messiasal bön. I varje fall har sådana föraktliga
oegentligheter ägt rum mot Aḥmadiyyamuslimska samfundet i det förflutna
och fortsätter att göra det. När de försöker att hugga oss i ryggen genom deras
antaganden får Allah den Upphöjda dem att misslyckas och manifesterar Sin
kärlek till Aḥmadiyyamuslimska samfundet på ett sätt som frambringar Hans
fortsatta Nåd.

Djama’at Aḥmadiyyas insatser och reaktionen
på karikatyrernas ofog
Ända sedan ofoget av karikatyrerna började var Aḥmadiyyamuslimska
samfundet det första att ta upp frågan och försökte stoppa tidningen från
att trycka det. Jag har redan nämnt detta. Dessutom, skrev vi i december
och januari igen till dessa tidningar, och tydligt förklarade våra känslor.
På den tiden var jag i Qadian när vår missionär skrev till tidningen. Vår
67

missionärs intervju publicerades i tidningen. Detta dokument rapporterade om
Aḥmadiyyamuslimska samfundets svar i denna fråga. Efter att ha skrivit att
dessa människor föredrar att presentera sina liv gjutna efter modellen av den
Helige Profetensa snarare än att skada och förstöra, skrev han att det inte betyder
att Imamen (det var Imamens intervju) inte sårats av karikatyrerna. Snarare är
hans hjärta knäckt av karikatyrerna. I själva verket var det hans smärta och sorg
som inspirerat honom att snabbt skriva en artikel om karikatyrerna. Följaktligen
har denna artikel vederbörligen skrivits och publicerats i en dansk tidning.
Det är den Utlovade Messiasal kärlek till den Helige Profetensa som har
inspirerat samfundet med sådan kärlek att de europeiska kristna som konverterar till Aḥmadiyyat, den sanna islam, också är genomsyrade av den.
En intervju med en av våra danska Aḥmadi muslim, Abdus Salam Madsen,
publicerades i tidningen ”Venster Bladet” den 16 februari 2006. Det var en lång
intervju, och jag skall läsa upp en del av den. Dess översättning är:
”Herr Madsen sade vidare att Danmarks statsminister borde ha talat med
muslimska länders ambassadörer som känner till att åsynen av karikatyrerna
kommer göra folk väldigt arga. Hade Danmarks statsminister varit i samråd med
de muslimska ländernas ambassadörer skulle han ha känt hur allvarlig saken
var, och vilka konsekvenser de skulle kunna få. Det svar som förverkligades är
exakt den typ av reaktion jag antog skulle följa publiceringen av karikatyrerna.
Detta beror på att den Helige Profetensa är en förebild för alla muslimer
i varje aspekt av livet. När en föraktlig attack inletts mot en sådan person är
det oroande för alla muslimer. De känner smärta och sorg. Mr Abdus Salam
Madsen frågar vad den danska tidningen Jyllands Posten uppnådde genom att
publicera dessa karikatyrer? Det har vidare rapporterats att herr Madsen var
väldigt bedrövad vid publiceringen av karikatyrerna av den Helige Profetensa.
Han skrev att beskrivningen av utseendet av den Helige Profetensa om hur hans
utseende var är väldokumenterad. Faktum är att detta helt enkelt är en smutsig
och barnslig handling.
Han skrev vidare att Danmark har en anti-förtal lag. Jag brukade tänka
att det inte var nödvändigt, men jag tror nu för att hejda tumult krävs det att
tillämpa denna lag. Beträffande förtal av den Helige Profetensa är det med Gud
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och Han skall straffa för det.”
Observera hur fast tro en europeisk Aḥmadi har! Sådana var våra reaktioner
på denna motbjudande handling om den Helige Profetensa.

Den Utlovade Messiasal kärlek till den Helige
Profetensa
Genom Guds Nåd är våra hjärtan fyllda med kärlek till den Helige Profetensa, en
miljon gånger mer än de människor som gör sådana anklagelser och påståenden
mot oss. Allt detta beror på de vackra läror den Helige Profetensa har ingjutit
i våra hjärtan, vilka illustrerats av den Utlovade Messiasal och som han har
förskönat för oss. Ingen Aḥmadi kan någonsin tänka att, Gud förbjude, den
Utlovade Messiasal ställning skulle vara större än den Helige Profetenssa. Djupet
och intensiteten av den Utlovade Messiasal kärlek till den Helige Profetensa var
sådan att han blev tårögd av en dikt av Ḥadhrat Hassan bin Thabit ra. Poetiska
versen är:
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َ َ َ َّ َ ْ ُ
ََ
اظر
ِ اظ ِر ْي فع ِم َي علیک الن
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َ
َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َْ َ
َم ْن شا َٓء َب ْع َدک فل َی ُمت ف َعل ْیک کنت احا ِذ ُر

O Muhammadsa, du var som pupillen i mitt öga som jag förblindad
av idag. Den som vill kan dö nu, endast din död fruktade jag.
(Diwan Hassan bin Thabitra)
Den Utlovade Messiasal brukade önska att om det bara hade varit han som
sagt denna dikt. Det är grovt kriminellt att påstå om en person som honom att
han, Gud förbjude, ansåg sig större än den Helige Profetensa eller att hans följeslagare skulle ge honom högre status än den Helige Profeten. Vi ser exempel på
varje steg av hans kärlek till den Helige Profetensa. I en poetisk vers säger hanal:

اس ونر رپ دفا وہں اس اک یہ ی
م وہا وہں
�
فی ی
وہ ےہ ی
ک وہں سب � � ےہ
� یا
م چیز
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Jag är helt hängiven åt denna ljusstyrka och endast till honomsa
hör jag. Hansa är den som räknas: medan jag är intet, det är det
sista ordet. (Qadian kay aryah aur hamm, Ruhani Khazain vol
20 sid 256)
Att säga om någon som är så fullständigt hängiven åt detta ljus att, Gud
förbjude, att han skulle hävda att statusen för den Helige Profetensa inte är
samma längre och att Mirza Ghulam Ahmad Qadiani rang vara högre och
aḥmadier anser Mirza Ghulam Ahmad Qadiani vara den sista Profeten och att
vi ger tidningen fria händer, Gud förbjude, att göra karikatyrer av Profeten. Om
detta kan jag bara säga:

َ إ َّنا ِهَّلِل َو إ َّنا إ َل ْيه َر اج ُع
ون
ِ
ِ ِ ِ ِ

Inna lillahi wa inna ilaihi radji’ún (Vi tillhör sannerligen Allah
och till Honom skall vi återvända)
och

َ َل ْع َن ُت اهَّللِ َع َلى ْال َكا ِذ ب
ين
ِ
La’natullhi álal kazibin (Allahs förbannelse på dem som ljuger)

Det är oerhört barnsligt tänkande att tidningen bara väntade på vår tillåtelse
att publicera dessa karikatyrer, medan vi bara är några hundra i Danmark. Innan
ni skriver nyheter, bör denna urdu tidningen tänka lite på vad som talar för och
emot.

Muslimska regeringar bör inte ge efter för
själviska mullornas listiga planer och andra
element
Den danska regeringen är kanske inte så förlorad men de som skrev nyheten
och de som publicerade den verkar totalt sakna förnuft. Det finns ingenting i
deras sinne förutom ofog. Det verkar inte finnas några andra förklaringar till
utskriften av nyheten än att hetsa muslimerna. De är medvetna om att muslimer
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upphetsas av detta namn. Så de ville skapa kaos i länder där anti Aḥmadiyya
känslor är höga, såsom Bangladesh, Indonesien och Pakistan. Det skulle inte
vara långsökt att vissa element kan ha startat rörelsen med baktanken att starta
rörelser mot regeringarna i dessa länder. Vi har hittills märkt att när en rörelse
mot aḥmadier startas slutar det som en anti regering rörelse. Därför bör dessa
regeringar ha lite sunt förnuft och inte påverkas av opportunistiska mullor eller
andra sådana element. När det gäller den Helige Profetenssa rang i våra ögon,
bör man ha sett och bedömt den Utlovade Messiasal dikt som jag nyss nämnde.
Varje Aḥmadi vet statusen han har i sitt hjärta för den Helige Profetensa. Jag har
nämnt detta i mina tidigare predikningar. Jag har gett predikningar om detta
ämne. Vi har uttryckt vår smärta och fortsätter att uttrycka den. Uttalanden av
protester från oss har tryckts över hela världen. Vi har också utfärdat pressmeddelanden. Vi gjorde inte alla dessa uttalanden för braskande ändamål eller för
någon annans skull eller av rädsla för muslimer. Snarare är detta en del av vår
tro. Vår existens är värdelös utan anslutning till den Helige Profetensa. Jag ska
läsa några utdrag från den Utlovade Messiasal i detta avseende för att ytterligare
förklara saken.

Kontentan av den Utlovade Messiasal läror
Hanal säger:
Sammanfattningen och kärnan i vår religion är,
[1]

ُ
ُ َّ ٰ َ
ِلآ ِالـ َـہ ِالا اہلل ُم َح َّمد َّر ُس ـ ْـول اہلل

Vår tro, som vi följer i livet här på jorden och som vi kommer att fortsätta
att följa fullständigt till den tid då vi färdas vidare till nästa värld, är att vår
andliga ledare och herre, Muhammadsa, är Profeternas sigill och den bäste av
alla budbärare. Genom hans händer har religionen fulländats och välsignelser
från Allah har fullbordats, vilket leder människan till den rätta vägen och vidare
[1]
Det finns ingen värd att dyrka utom Allah, Muhammad är Hans
budbärare.
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till Gud.
(Izalae Auham, Ruhani Khazai’n, vol. 3, sid 169-170)

Så detta är vad som utgör vår tro, och dessa är de läror som vi fått av den
Utlovade Messiasal. Hur kan det någonsin sägas om den som har denna tro att
han kan nå Allah den Upphöjde eller beviljats profetskap utan hans medling?
Hanal säger vidare: Den rätta vägen är bara religionen islam. Nu finns det
bara en profet och endast en bok under himlen. Profeten är Muhammadsa, den
utvalde, som är högre och mer upphöjd än alla profeterna och är den mest perfekta
av alla budbärare och är ”Khatam-ul-Anbia’’, och den bästa människan. Genom
att följa honom finner man Gud den Allsmäktige, alla slöjor av djupt mörker
lyfts, och tecken på sann frälsning bevittnats i detta liv. Boken är den Heliga
Qur’anen, som omfattar sann och perfekt vägledning och genomslagskrafter.
Genom den erhålls kunskap och förståelse för det gudomliga. Hjärtat renas från
mänskliga svagheter, och efter att ha blivit befriad från okunnighet, likgiltighet
och tvivel, når en person stadiet av fullständig visshet.
(Brahin- e-Aḥmadiyya, del 4, Sub-fotnot 3 Ruhani Khaza’in, vol. 1, sid 557-558)

Det vill säga, allt som nu kan uppnås, det uppnås genom den Helige
Profetensa. Profetskapet fulländades genom honom och det är genom hans läror
som mörker kan skingras och upplysning uppnås. Närheten till Gud nås också
via honom liksom sann frälsning och föroreningar i hjärtat kommer att renas
med läran som den Helige Profetensa förde.
Hanal säger vidare:
Vår Helige Profetsa var en stor reformator som kom för att förkunna
sanningen och återställa den sanning som hade gått förlorad till världen. Ingen
profet delar med honom den stolthet att han fann hela världen i mörker och vid
hans ankomst omvandlades mörkret till ljus. Han dog inte förrän de människor
bland vilka han framträdde hade kastat undan plagget av shirk och hade tagit
på klädnad av Tauḥid. Inte bara detta, utan de uppnådde också högsta nivå av
tro och utförde sådana verk av rättfärdighet, trohet och visshet vars likhet inte
kan hittas i någon del av världen. Sådan framgång uppnåddes inte av någon
annan profet än den Helige Profetensa. Det är ett starkt argument till stöd för den
72

Helige Profetensa sanning att han växte upp i en tid då världen hade fallit i djupt
mörker och efterlyste en stor reformator. Han lämnade världen vid en tidpunkt
då hundratusentals människor hade övergett shirk och avgudadyrkan och hade
antagit Tauḥid och den raka vägen. Sådan perfekt reformation var exklusivt för
honom. Han lärde ett folk, som var på samma nivå som djur, vad mänsklighet är.
Han undervisade hövlighet till ett folk som var vilt, och levde som djur. Med
andra ord, konverterade han vilddjur i män, det vill säga, han vände djur till
människor. Sedan vände han dem till utbildade människor, gjorde dem till Guds
männniskor, andades andlighet i dem och skapat en relation mellan dem och den
sanne Guden. De slaktades som får i Guds sak och trampades under fötterna
som myror, men de ville inte överge sin tro, och marscherade fram inför varje
olycka. Otvivelaktigt var vår Helige Profetsa en andra Adam och ja han var den
sanna Adam för inrättandet av andlighet genom vilken alla mänskliga kvaliteter
uppnått perfektion, och alla goda förmågor ägnades åt sin rätta uppgift och ingen
gren av den mänskliga naturen lämnades öde. Profetskapet slutade med honom
inte bara för att han var den sista Profeten i en tidpunkt, utan också därför att
alla förträffligheter i profetskapet nådde sin klimax i honom. Eftersom han var
en perfekt manifestation av Gudomligt attribut, hade hans shari’a kvaliteter
av både majestät och skönhet. Det är därför han fick namnen Muhammad och
Ahmad. Och det fanns ingen girighet i hans profetskap, ja, det var avsett till
förmån för hela världen sedan tidens början.
(Lecture Sialkot, Ruhani Khaza’in vol. 20, sid 206, 207)

Detta är Aḥmadiyyamuslimska samfundets undervisning att den Helige
Profetenssa välgörenhet fortsätter fram till idag.
Hanal säger vidare:”Den Helige Profetensa är ”Khatamun-Nabiyyin”. Det vill
säga efter den Helige Profetensa ska det inte komma någon ny shari’a, ingen ny
bok eller några nya bud.” (Och de säger att en ny shari’a införts och att vi anser
att Mirza Ghulam Ahmad är större än den Helige Profeten!)
”…Denna bok och dessa läror ska bestå. Orden ”Profeten” och ”budbärare”
i min bok om mig antyder förvisso inte att en ny shari’a eller nya bud ska
undervisas. Snarare är målet att när Allah den Upphöjde utser någon som sann
profet beviljar Han honom äran av Gudomlig dialog.” (Vilket innebär att Han
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talar till honom.) ”…Han ger honom information om det osynliga och det är då
ordet profet tillämpas på honom.” (Ordet profeten används för en med vilken
Allah den Upphöjde talar rikligt.) ”…Och den utsedde ges titeln Nabi. Det
betyder inte att han ger en ny shari’a eller att han, Gud förbjude, avbryter den
Helige Profetenssa shari’a.” (De gör en falsk anklagelse mot oss!) ”..Vad han ges
beviljas endast genom uppriktig och absolut lydnad till den Helige Profetensa,
och det kan absolut inte uppnås utan det.”
(Al-Ḥakam, 10 Jan. 1904, sid. 2)

Så när käranden själv säger i avgörande ord att jag uppnår allt genom honom
och ingenting kan uppnås utan honom och hans anhängare är också fasta i tron
att han är den sanna och ivriga anhängaren av den Helige Profetensa, då är syftet
med diskussionerna, som bygger på lögn inget annat än att skapa förvirring
bland muslimerna. Liknande människor har alltid gjort så. Bortsett från att
skapa kaos, sjuder dessa sataniska krafter av svartsjuka eftersom de inte kan
tolerera utvecklingen av samfundet, vilket stör dem avsevärt. De kan ta till så
många motbjudande handlingar, som de har gjort i det förflutna, och kommer
kanske att fortsätta med i framtiden. Sådana människor kommer ständigt. Satan
måste ju också hålla igång. In sha’ Allah, kommer våra framsteg inte att hindras
av deras skamliga gärningar.

Den Utlovade Messiasal syn på den Helige
Profetenssa höga status
Den Utlovade Messiasal säger vidare om den Helige Profetenssa status:
”Det sublima ljus som förlänades människan, det vill säga den perfekta
människan, det fanns inte i änglar, eller i stjärnor, och inte heller var det i
månen, eller i solen, eller i haven och floder. Det var inte att finna i rubiner eller
smaragder, eller i safirer och pärlor. Det var inte på något jordiskt eller himmelskt
objekt.” (Det vill säga det fanns varken i en jordisk materia eller i himlen).
”…Det var endast i människan dvs i den perfekta människan, manifesterad
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i det mest fulländade sätt i vår herre och mästare, Muhammadsa, den utvalde
personen, ledare för alla profeter, ledare för dem levande (i åsynen av Allah).
Så ljuset skänktes till denne människa och likaså i viss mån till alla som på sina
olika sätt liknade honom.” (Hans anhängare fick ljuset i enlighet med sin tro).
”…Med förtroende menas den perfekta människans alla förmågor, hans vishet,
kunskap, liv och själ, sinnen, rädsla, kärlek, heder, värdighet och alla kollektiva
välsignelser både fysiska och andliga, som Allah den Upphöjde skänker den
perfekta människan.” (Det vill säga att samtliga delar av människans intellekt,
kunskap och övriga sinne i sin bästa kapacitet och bästa form skänktes till den
perfekta människan.)
”…Den perfekta människan återställer i enlighet med versen:

َ َ َ ْ ُّ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ
ْ َ َ
ـات ِإل ــى أه ِل َها
ـ
ان
ِ ِإن اهَّلل يأمركــم أن تــؤد وا الأم

[1]

allt detta förtroende till Gud den Allsmäktige genom att helt nedsänka sig
själv i Honom och ägna sig åt Hans sak. …Denna härlighet hittades i sin högsta,
mest fulländade form i vår herre och mästare, vår vägledare, den analfabet
Profeten, den sanningsenlige och den som verifierades som sanningsenlig,
Muhammadsa, den utvalde.”
(A’ina-e-Kamalate-Islam, Ruhani Khaza’in vol. 5, sid 160-162)

Så dessa människor, som anser sig själva som anhängare till den Helige
Profetensa, och anklagar oss att, Gud förbjude, vi anser den Utlovade Messiasal
vara större än honom, deras enda mål är att vinna personliga fördelar. Om
de bara kunde visa att någon av deras religiösa lärda kunde uppvisa en sådan
härlig, eller ens en minimal mängd så härlig vältalighet om den Helige Profetensa
som den Utlovade Messiasal har uttryckt! Det är orden från en uppriktig och
ivrig anhängare till den Helige Profetensa, som de kallar en lögnare. Allt han
gjorde eller undvek att göra var i lydnad till sin herre och mästare Profeten
Muhammadsa. Låt oss se om denna djupa vältalighet och denna djupgående
uppfattning om den Helige Profetensa, som framgår av den Utlovade Messiasal,
[1]
I sanning befaller Allah er att överlämna förtroendeuppdragen till dem
som är berättigade till dem. (Sura al-Nisa, vers 4: 59)
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finns i er litteratur. Den Utlovade Messiasal säger vidare - och detta har alltid
varit samfundets undervisning, som vi följer, Vi tolererar allt och vi håller oss
inom lagen.
Hanal sade:”Detta är verkligen en sammanfattning av vår religion. Hur kan
vi förena oss med dem som orättvist och utan fruktan för Gud använder fult
språk för vår ärade Helige Profetsa, gör onda falska anklagelser mot hans heliga
person och inte avstår från svordomar? Jag säger mest sanningsenligt att vi
kunde förena oss med de mest giftiga ormar, och med vilda vargar men vi kunde
inte förena oss med dessa människor som gör vulgära angrepp på vår älskade
Profetsa som är kärare för oss än våra liv och våra föräldrar. Må vi dö som
muslimer. Vi vill inte göra något som skulle kompromissa vår tro.”
(Paigham-e-Sulah, Ruhani Khaza’in, vol. 23, sid. 459)

Så detta är vår undervisning. Detta är den undervisning, som har getts till
oss av den Utlovade Messiasal. Detta är elden av brinnande kärlek och hängivenhet för den Helige Profetensa som den Utlovade Messiasal tände i våra hjärtan
och gav oss den korrekta förståelsen och uppfattningen. Om de efter allt detta,
fortfarande säger att Gud förbjude, Aḥmadiyyasamfundet uppmuntrade den
danska regeringen och tidningen att publicera karikatyrerna, och att det var
efter detta som de tryckte karikatyrerna, det ända vi då kan göra med dessa
människor är att skicka Allahs, den Upphöjde, förbannelse på dem.

Verkligheten i frågan om djihad med svärd
Den andra frågan handlar om upphävandet av djihad. Detta är det första korrespondenten skrev, dock var den viktiga punkten att vi, Gud förbjude, inte tror på
den Helige Profetensa som en profet eller att hans lära nu avskaffats. Den andra
frågan han tog upp var att djihad är upphävt. Med avseende på detta, har de
muslimska ledarna, som har satts på plats av de makter som försörjer dem och
som satt press på dem, gett uttalanden om att djihad enligt dagens definition,
och frekventa handlingar från vissa muslimska organisationer inte är djihad
och det är helt emot islams läror. Deras uttalanden har tryckts i tidningar. Detta
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har varit Aḥmadiyyamuslimska samfundets inriktning redan från början. Detta
är vår ideologi och detta är vår undervisning att i den aktuella åldern, under
dessa omständigheter är djihad avskaffat, och detta är exakt i enlighet med den
islamiska läran.
Den Utlovade Messiasal säger om denna sak:”Striderna av vår Profetsa och
hans heliga följeslagarera var antingen för att försvara sig attacker av icke-muslimer eller för att upprätthålla freden och för att med svärd trycka tillbaka dem
som ville stoppa tron med svärdet. Emellertid, vem bland motståndarna, plockar
nu upp svärdet för att försvara tro? Vem hindrar en från att bli en muslim, och
vem förbjuder Adhan i moskéer?”
(Tiryaqul-Qulub, Ruhani Khaza’in, vol. 15, sidan 159-160)

Det vill säga vem som förbjuder att kalla till bön? Det är endast i Pakistan
som aḥmadier är förbjudna att utropa Adhan i sina moskéer men vi är tysta trots
detta. Vi gjorde inte någon uppståndelse, och vi ber våra böner utan Adhan.
Hanal säger vidare:”Det finns en tydlig ḥadith[1] i Bukhari till den Utlovade

ْ َ ْ [” َی َض ُع2]

Messias ära att den Utlovade Messias inte kommer att strida. ” الحرب

Hur förvånande är det att de å ena sidan upprätthåller att efter den Heliga
Qur’anen är Sahih Bukhari den mest autentiska boken och å andra sidan baserar
de sin tro på en annan aḥadith som uppenbart strider mot Bukharis ḥadith.”
(Tiryaqul Qulub, Ruhani Khaza’in, 15 vol, sid 159)

Således är detta Aḥmadiyyamuslimska samfundets ideologi, som är i
enlighet med den Heliga Qur’anen och ḥadith. Vi meddelar med trumslag och
säger, i själva verket har vi alltid sagt, att det som maskeras som djihad av dessa
människor i denna dag och ålder, inte är något annat än terrorism. Det är inte
djihad och det är helt emot islams läror. Bara igår, utlöstes en självmordsbomb
i Karachi. Folk som dessa ger islam vanrykte. Med dessa attacker dödar de
oskyldiga människor i deras eget land. Det är de som genom att göra sådan
otillbörligt verksamhet vederlägger islam och den Helige Profetenssa läror,
medan aḥmadier är engagerade i djihad genom att föra budskapet om den
[1]

Sahih Bukhari, Kitabul-Anbiya, babu Nuzuli Isabni Maryam

[2]

Han kommer att upphöra krig
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Helige Profetensa till världen. Vem av dessa personer har fört islams budskap till
världens hörn på detta sätt?
Visst, aḥmadier har aldrig tidigare deltagit i era terroristverksamheter och
djihad insatser som ger islam vanrykte, och kommer inte heller att göra det i
framtiden. I varje fall, är dessa bara föraktliga ansträngningar för att vanära
Aḥmadiyyasamfundet.

Det kommer att göras en fullständig
undersökning av den falska nyheten och
motbjudande konspirationen så att det
verkliga målet kommer fram
Jag säger också till tidningen att de bör vara uppmärksamma på att Danmark
inte är ett land där det inte finns någon rättssäkerhet. Till skillnad från Pakistan,
där lagen endast följs om mullor så önskar och där ingen rättvisa skipas. Hur
som helst, har dessa människor en känsla för rättvisa. Vi samlar alla fakta
och har begärt in rapporter. Genom att skriva nyheten med hänvisning till
en dansk tjänsteman och hävda att karikatyrerna publicerades på försäkran
av Aḥmadiyyasamfundet att, Gud förbjude, Profetens lära inte finns längre,
hävdade de att den danska regeringen också är indragen i det här. Samtidigt har
den danske statsministern högljudd gett många uttalanden att åtgärderna har
vidtagits av tidningen och att de ogillade det men kunde inte göra något på grund
av pressfriheten. Exakt vad pressfrihet är det är en helt annan fråga. Hur som
helst, de förnekar det, medan tidningen hävdar att deras regering är inblandad.
Därför förbehåller sig danska regeringen också rätten att vidta åtgärder mot
denna nyhet. I den nuvarande klimat, med den våg av ilska som sprids över hela
den muslimska världen mot Danmark är publiceringen av denna nyhet med sin
referens att hetsa situationen ytterligare. Vi har varit i kontakt med dem. En
tjänsteman inom dansk underrättelsetjänst har klart förnekat att detta någonsin
ägt rum eller att de hade någon information om detta. De har sagt att de kommer
78

att göra ytterligare undersökningar, som kommer att göra det tydligare. Det var
först publicerat i tidningen [Jang] att de hade ett videoband av händelsen, när vi
kontaktade dem, ändrade de sitt ord och sade att de inte hade ett videoband utan
ett ljudband. Som jag sa, så har lögner inga gränser. De kommer att fortsätta att
ändra på sina uttalanden och det är kännetecknande för pakistansk journalistik
eller journalistik som har pakistansk inflytande.
Hur som helst, låt mig klargöra att denna fråga inte slutar här. Denna motbjudande anklagelse mot oss, är ett försök att konspirera mot aḥmadier i det
nuvarande klimatet.
Vi ska därför In sha’ Allah driva denna fråga så långt som dansk lag tillåter,
så att de moraliska värden för dessa så kallade välutbildade människor kan visas
för muslimer, åtminstone för de muslimer som har anständig karaktär. Som jag
sa tidigare, motbjudande anklagelser har alltid gjorts mot oss, men vi har alltid
med tålamod hållit detta direktiv, denna undervisning av den Utlovade Messiasal
i tanke.
Hanal säger:
”Jag vet mycket väl att om vi fortsätter på den raka vägen och utför komplett
och perfekt lydnad till den Helige Profetensa, om vi lever enligt den Heliga
Qur’anens lära och om vi bevisar detta med våra handlingar och uppförande,
inte med bara ord då kommer vi och vår församling att ha hjälp och stöd av
Allah den Upphöjde. Om vi antar detta synsätt, kom då ihåg att även om hela
världen tillsammans vill förgöra oss, kommer vi inte att förstöras, därför att
Gud kommer att vara med oss.” In sha’ Allah.
(Al-Ḥakam, 24 september 1904, sid. 4)

Må Allah göra det möjligt för oss att alltid handla i enlighet med detta råd
och må Allah alltid vara med oss och må Han göra dessa onda människor till en
läxa för andra.
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5

Fredagspredikan den 10 mars,
2006 i Baitul Futuh moskén,
Morden, London, UK
ØØ

Dagens djihad organisationer har utan giltiga skäl och utan laglig
myndighet genom sina krigshetsande slagord och åtgärder gett
icke-muslimer en möjlighet att göra djärva och skamlösa attacker
mot den Helige Profetenssa välsignade personlighet.

ØØ

Den Helige Profetensa var ett exemplar i barmhärtighet. Han var
välsignad med ett hjärta som uppfyllde sådana höga krav på nåd,
som ingen annan kunde göra.

ØØ

Några vackra händelser om samvetsfrihet, religionsfrihet och
religiös tolerans från den Helige Profetenssa välsignade liv.
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وب عل ي ِهم ولا الضال ين
ِ عل ي ِهم غ ي ِر المغض

[1]
Jag vittnar om att ingen är värd tillbedjan utom Allah, Han är en och
har ingen partner. Och jag vittnar om att Muhammadsa är Hans tjänare och
budbärare.
[2]

Efter detta, söker jag skydd hos Allah från Satan, den förkastade.

[3]

I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.

[4]
All lovprisning tillkommer endast Allah, världarnas Herre, den
Nåderike, den Barmhärtige, domedagens Härskare. Dig allena tillber vi och
dig allena bönfaller vi om hjälp. Led oss på den rätta vägen, deras väg, vilka Du
bevisat nåd, vilka inte har ådragit sig (Din) vrede, och som har inte gått vilse.
(Sura Al-Fatihah, 1:1-7)
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Anti-islamiska verksamheter i vissa muslimska
grupper hjälper icke-muslimer i deras attacker
mot islam
Jag har många gånger tidigare talat om invändningar av icke-muslimer gällande
den Helige Profetenssa personlighet att han, Gud förbjude, kom med en religion,
som inte innebär något annat än hårdhet, dödande och förstörelse. Att det inte
finns något begrepp av religiös tolerans, återhållsamhet och frihet inom islam.
Att det är effekten av denna undervisning som idag har blivit en del av muslimernas psyke. I detta avseende har jag många gånger tidigare sagt att det tyvärr
är vissa sekter och grupper bland muslimer som är orsaken till framställandet
och etableringen av detta koncept.
Tyvärr är det antagandet av denna ideologi som har skapat möjlighet för
icke-muslimska världen, särskilt väst, att uppvisa absurda, extremt fula och
depraverade tankar om vår älskade herre den Helige Profetensa. Men vi vet att
agerandet av dessa sekter och grupper är helt emot den islamiska läran och
uppförandekoden. Islams läror är så vackra att ingen opartisk person kan undgå
att påverkas av deras skönhet.
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Islams vackra läror när det gäller god
behandling av icke-muslimer
Den Heliga Qur’anen nämner upprepade gånger islams vackra läror avseende
gott uppförande med icke-muslimer, skyddandet av deras rättigheter, att vara
rättvisa mot dem, religionsfrihet, och inget tvång i frågor om tro, etc. Det finns
många sådana direktiv relaterade till både muslimer och icke-muslimer. Faktum
är att strider är också tillåtna i vissa situationer. Det är endast när fienden initierar
(ett krig), bryter pakter, är brutalt orättvisa eller förtryckande. Även under dessa
omständigheter, har ingen grupp eller parti i ett land rättighet, utan det är upp
till regeringen att besluta om vad ska göras och hur man ska avsluta förtrycket.
Det är inte upp till någon djihad organisation att resa sig och ta sig an uppgiften.

Exemplariskt gott uppförande av den Helige
Profetensa jämfört med överdrifter och tyranni
av otrogna i Mecka och islams fiender
Vid tidpunkten för den Helige Profetensa skapades specifika situationer för krig,
som inte gav muslimerna något annat val än att försvara sig. Men som sagt,
dagens djihad organisationer har med sina militanta slagord och åtgärder, utan
att ha några giltiga skäl och rättmätig myndighet, gett andra möjlighet och mod
att bli djärva och skamlösa nog att göra meningslösa attacker på den Helige
Profetenssa välsignade person, och fortsätter att göra så. Medan den Helige
Profetensa var en personifikation av medkänsla, en välgörare för mänskligheten
och en stor försvarare av mänskliga rättigheter som inte skulle gå miste om
en chans att underlätta för fienden även i strid. Varje steg av hans liv, hans
varje handling, i själva verket varje ögonblick av hans liv är ett vittnesbörd
om att han var ett utförande av medkänsla med ett hjärta som överträffade alla
andra i att uppfylla förutsättningar för medkänsla och vänlighet. Han gjorde
det vid tiden för fred, i krig, i hemmet, utanför hemmet, i sin dagliga rutin samt
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hedrade pakterna med människor av andra religioner. Han etablerade höga krav
på samvetsfrihet och religionsfrihet och tolerans. När han gick in i Mecka som
den store erövraren beviljade han inte bara amnesti till det besegrade folket utan
gav dem total religionsfrihet. Därmed etablerade han ett utmärkt exempel på det
Qur’aniska föreläggandet.

ِّ َلا إ ْك َر َاه ِفي
ين
الد
ِ
ِ

Det finns inget tvång i religionen. (Sura al-Baqarah 2:257)
Religion är en fråga om individuellt hjärta och sinne. Han önskade bara att
de accepterade den sanna religionen och därmed gjorde deras liv bättre både
här och i livet därefter och försökte få förlåtelse åt dem. Hur som helst finns
det inget tvång. Hans liv är fyllt med liknande belysande exempel på tolerans,
religionsfrihet och samvetsfrihet. Jag ska nämna några av dem.
Umbäranden och smärta i tretton år i Mecka efter hans anspråk på
profetskap är känt för alla. Profetensa och hans följeslagarera fick utstå stort
lidande och svåra plågor. De lades på brännande sand när solen stod som högst
medan varma stenar placerades på deras bröst. De pryglades. Kvinnor dödades
genom att benen isär sprängdes. De dog martyrdöden. En rad tortyrmetoder
drabbade Profetensa själv. Inälvor från en kamel placerades på hans rygg medan
han gjorde sadjda i bönen, vilket gjorde det omöjligt för honom att resa sig
upp. Under hans besök till Taif kastade barn sten på honom och kallade honom
med fula ord. Deras ledare uppmuntrade dem. Hans skador var så stora att han
blödde så våldsamt att till och med hans skor fylldes med blod. Sedan finns det
incidenten vid Sha’b Abi Talib när han, hans familj och hans anhängare hölls
under belägring i många år. De hade inget att äta eller dricka, och barnen svalt.
En följeslagare kände något mjukt under fötterna på natten som han plockade
upp och åt, i hopp om att det var mat. Sådan var deras desperation på grund av
hunger. Så småningom, tvingades de migrera till Medina på grund av dessa
omständigheter men fienden lämnade inte honom i fred i Medina heller och de
invaderade staden. De försökte hetsa judarna i Medina mot honom. Under dessa
omständigheter, som jag kortfattat beskrivits, om krig följer och offret har en
chans för repressalier, försöker han att straffa förtryck med förtryck. Det sägs
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att allt är tillåtet i krig. Men vår Profetsa etablerade höga normer för medkänsla
och barmhärtighet även i dessa situationer. Det hade gått en mycket kort tid
sedan de hade lämnat den obevekliga förföljelsen i Mecka, och minnena var
fortfarande färska. Profetensa var mer medveten om hans anhängares smärta än
sin egen smärta, men han bröt inte mot de islamiska reglerna och föreskrifterna.
Han ville inte strida mot sin inneboende höga moral som utgjorde hans läror. Du
kan märka i vilken utsträckning vissa västländer behandlar dem som de krigar
med i dessa dagar, och jämför detta med den Helige Profetenssa välsignade
modell. Det finns en annan tradition i historien, som är relaterad till detta som
följer:
Vid slaget vid Badr, var den plats där muslimska trupper hade lägrat inte
mycket lämplig. Hubabra bin Mundhar frågade den Helige Profetensa om valet
av området för lägret var enligt gudomlig uppenbarelse eller om han hade valt
det själv från en strategisk synvinkel. Den Helige Profetensa svarade att han har
valt det på grund av dess höjd och tyckte det strategiskt skulle vara ett bra ställe.
Det förklarades för honom att det inte var ett bra område. Ni bör ta med folk
och ta kontroll över vattenkällan och göra en reservoar där. På så sätt skulle vi
få tillgång till vatten och inte fienden. Den Helige Profetensa accepterade detta
råd och de flyttade till denna plats och lägrade där. Efter en kort stund kom ett
fåtal personer av Quraish för att dricka vatten, följeslagarna försökte att stoppa
dem från att få vatten. Den Helige Profetensa förbjöd sina följeslagare att göra
det, och sade:”Låt dem ta vatten.”
(As-Siratun-Nabawiya libne Hasham, vol. 2, sid. 284, Ghazwatu Badril-Kubra, Mashwaratul
Hubab ’alar-Rasul sallallahu’ aleihi wa sallam)
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Islam har inte spridits genom svärdets kraft
utan snarare genom gott moraliskt beteende
och den islamiska läran om samvetsfrihet och
tro
Sådan var den höga standarden av den Helige Profetenssa karaktär även när det
handlade om fienden, som helt hade blockerat mat och dryck för de muslimska
barnen bara en kort tid sedan. Trots allt detta, stoppade han inte fiendens soldater
som hade kommit för att få vatten från källan som var under hans kontroll
eftersom detta skulle ha varit emot hans moralkodex. Den största invändningen
mot islam är att den spreds ”med svärd”. De människor som hade kommit för
vattnet kunde satts under tvång för åtkomst till vattnet och tvingats acceptera
deras villkor. Hedningarna kämpade många strider på detta sätt. Detta är dock
inte vad den Helige Profetensa gjorde. Man kan säga här att detta steg kanske togs
för att undvika krig eftersom muslimerna var i ett svagt läge. Det var dock inte
fallet. De blodtörstiga tendenser hedningarna i Mecka visade mot muslimerna
var allmänt känt för alla muslimer, därför hade de ingen illusion angående
detta och det var verkligen ingen fråga om att den Helige Profetensa skulle vara
under en sådan illusion. Han gjorde det för att han personifierade medkänsla
och vänlighet och upprätthöll mänskliga värden, eftersom det verkligen var han
som skulle undervisa att uppskatta dessa värden.
Det finns en incident gällande en fiende till islam som hade fått dödsdom.
Inte bara benådades han av den Helige Profetensa utan han fick också frihet
att utöva sin egen religion samtidigt som han vistades bland muslimerna. Hans
berättelse är enligt följande:
Ikramah, son till Abu-Djahl, krigade hela sitt liv mot den Helige Profetensa.
Vid tidpunkten för segern i Mecka, trots försäkran om amnesti, attackerade han
några soldater och orsakade blodsutgjutelse i Ka’ba. Det var för dessa krigsförbrytelser som han fick dödsdom. Eftersom ingen vid denna tidpunkt kunde stå
upp mot muslimerna efter segern i Mecka flydde han mot Jemen för att rädda sitt
liv. Hans fru sökte om förlåtelse för honom från den Helige Profetensa som mest
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nådigt benådade honom. Hon följde sedan efter sin man för att hämta tillbaka
honom. Ikramah kunde inte tro att han benådats trots att han hade begått sådan
grymhet, dödat så många muslimer och kämpat tills sista dagen, hur kunde han
bli förlåten? Men lyckades hon på något sätt övertyga honom och förde honom
tillbaka. När Ikramah kom till den Helige Profetensa han ville ha bekräftelse på
hans nåd. På hans ankomst gjorde den Helige Profetensa en fantastisk gest av
välvilja och stod upp som ett tecken på respekt för honom i hans egenskap av
ledare för fienden. På Ikramahs fråga berättade han att han faktiskt hade förlåtit
honom.
(Mu’tta’ Imam Malik, Kitabun- zaujatuhu qablahu Nikah, nikahul mushriki idha aslamat)

Ikramah frågade om han var förlåten även om han stannade fast vid sin egen
tro? Att han inte hade omfamnat islam och att han gjorde avgudadyrkan, var han
fortfarande förlåten? Bekräftelse av detta från Profetensa rörde Ikramah oerhört
och han ropade, O Muhammad! Visst, du är extremt skonsam, medkännande
och välvillig till släktskap. Att se mirakel av högsta hövlighet och handling av
vänlighet av den Helige Profetensa gjorde att Ikramah omfamnade islam.
(As-Siratul-Halbiyyah, volym 3, sid 109, babu dhikri maghaziyati sallallahu ’aleihi wa
sallam, fathi Makkata sharrafahallahu Ta’ala, tryckt i Beirut)

Det är på detta sätt islam spreds, med utmärkt uppförande, samvetsfrihet
och religionsfrihet. Handlingen av högsta hövlighet och religionsfrihet gjorde
att en person som Ikramah omvände sig på ett ögonblick. Den Helige Profetensa
gav även fångar och slavar religionsfrihet, samtidigt som spridningen av islam
gjordes i enlighet med det gudomliga budet att sprida islams läror till dem som
inte kände till det. Syftet bakom det var att ge närhet av Gud till andra, och det
gjordes av sympati för andra.
En incident om en av fångarna är följande: Said bin Abi Said berättar att
han hörde Ḥadhrat Abu Hurairara säga att när den Helige Profetensa skickade
en expedition till Najad togs en person från stammen Banu Hanifa, som hette
Thumama bin Athal, in som fånge. Följeslagarnara band honom vid en pelare
till Profetenssa moské. Den Helige Profetensa kom till honom och frågade, ”O
Thumama, vilken är din ursäkt eller vad du tror kommer att ske med dig? Han
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svarade, ”Jag har en positiv förväntan. Om du dödar mig, kommer du att döda
en mördare. Om du visar mig god vilja, kommer du att gynna en person som
värderar vänlighet. Om du vill ha egendom kan du få så mycket du vill ha. Hans
folk kunde ge det för honom.
Nästa dag kom den Helige Profetensa igen och frågade: Thumama vad önskar
du? Han svarade att han redan dagen innan hade sagt att om en tjänst gavs till
honom skulle det vara en tjänst till en person som värderade vänlighet. Den
Helige Profetensa lämnade honom där. Tredje dagen återvände han och frågade,
”O Thumama, Vilka är dina avsikter? Han sade att han redan hade sagt vad han
hade att säga. Den Helige Profetensa beordrade då att Thumama skulle frigöras.
Thumama gick till en närliggande dadelträdgård och badade där, sedan gick han
åter in i moskén och reciterade Shahada och sade:”O Muhammad, Gud är mitt
vittne, jag ogillade ditt ansikte mest i världen, men nu är det så att ditt ansikte
är den mest älskade för mig. Vid Gud, ogillade jag din tro mest, men nu är det
så att min mest älskade tro är den du har kommit med. Vid Gud, ogillade jag
din stad mest, men nu är det min mest älskade stad. Dina ryttare tog fast mig
när jag ville utföra Umra. Vilken befallning har ni angående detta? Den Helige
Profetensa gratulerade honom för att han accepterat islam och beordrade honom
att utföra Umra, och sa att Allah skulle acceptera det. När han nådde Mecka
frågade någon honom om han hade blivit en Sabi. Han svarade: ’Nej, jag tror på
Muhammad, Guds Profet och vid Gud, nu ska inte ens ett vetekorn komma till
er från Yamamah sålunda inte Profeten befaller det..
(Sahih Bukhari, Kitabul-Maghazi, babu wafdi Bani Hafifah wa ḥadithu Thumama bin
Athal)

En annan tradition berättar att han gick för att göra Umra efter att ha blivit
muslim då antingen misshandlades han eller ett försök gjordes att slå honom.
På grund av det hade han sagt att det inte skulle komma ens ett vetekorn förrän
tillståndet gavs av den Helige Profetensa. Sålunda gick han tillbaka till sitt folk,
och sädexporten stoppades. Situationen blev ganska dålig. Så småningom
gjorde Abu Sufyan en vädjan till den Helige Profetensa och sa att folk svälter, ha
förbarmande för dem. Den Helige Profetensa sade inte att du får bara vete om du
accepterar islam. Snarare skickade han snabbt ett meddelande till Thumama att
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stoppa embargot då det var grymt. De unga, äldre, sjuka behövde mat och det
borde vara tillgängligt för dem.
(Assiratul-Nabawiyyah, Iibni Hasham ”asru Thumamatabni Athalil Hanafiyyi wa islamuhu
- khurujuhu ila-Makkata wa qissatuhu-ma’a Quraish)

Vi ser att det inte sades till fången, Thumama att du är i vår kontroll,
acceptera islam. Snarare behandlas han väl i tre dagar och sedan fastställdes
högsta kvalitet på behandling genom att han släpptes. Thumama hade också
insikten att så snart han fick sin frihet presenterade han sig för den Helige
Profetenssa underkuvande väl medveten om att hans världsliga och andliga
välfärd fanns i detta underkuvande.
Likaså tvingade den Helige Profetensa inte en judisk slav till att göra vad
han ville bara för att mannen var under hans auktoritet. Mannen var mycket
sjuk och när den Helige Profetensa såg att hans liv var i fara blev han bekymrad
över hans goda slut. Han var orolig för att han skulle avvika från denna värld
utan att ha accepterat Guds slutgiltiga shari’a så att han kunde bli förlåten av
Gud. Han besökte honom på hans dödsbädd och bad honom kärleksfullt att
acceptera islam. Ḥadhrat Anasra att den Helige Profetensa hade en judisk slav
som blev sjuk. Den Helige Profetensa gick för att besöka honom och bad honom
att acceptera islam.
En annan tradition berättar att han [Juden] såg på sina äldre; hur som helst
accepterade han islam, antingen för han fick tillstånd eller kom till insikt själv.
(Sahi Bukhari, Kitabul Jana’iz, babu’ idha aslamassabiyu famata ḥadith nummer 1356)

Denna acceptans av islam var säkert bekräftad av den kärleksfulla och
tillgivna behandling som gavs till den unge mannen när han var en slav, han
måste ha insett att islam var en sann religion och att frälsning uppnås genom
att acceptera det. Han skulle aldrig ha trott att en gestalt av kärlek och barmhärtighet som den Helige Profetensa var, skulle tänka på något som var dåligt
för honom. Visst kom hansa med sanningen och kallade andra till vad som var
bäst, och rådde alltid om vad som var bäst. Sådan var den frihet som han hade
etablerad och det kan inte hittas (liknande) exempel på detta i världen.
Den Helige Profetensa föredrog samvetsfrihet, religionsfrihet och frihet
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i livet redan innan sitt anspråk på profetskap och han ogillade slaveri. När
Ḥadhrat Khadidjara efter äktenskapet överlämnade hela sin förmögenhet och
sina slavar till honom, sade han till henne att om hon gav det till honom, skulle
det vara till hans förfogande att göra som han ville. Hon sa att det var därför hon
hade gett det till honom. Han sade att han skulle befria slavarna. Hon svarade
att han kunde göra som han ville, när hon hade gett allt till honom, hade hon
inget inflytande över det och att det nu var hans egendom. Den Helige Profetensa
kallade omedelbart alla Ḥadhrat Khadidjasra slavar och berättade att de var fria
från den dagen och framåt. Hansa delade också ut en stor del av förmögenheten
bland de fattiga och behövande.
Bland slavarna han frigjorde fanns också en slav som kallades för Zaid.
Den verkar som om han var duktigare än resten av slavarna och var intelligent.
Han insåg att han beviljats frihet, att slaveriets stigma hade avlägsnats, men
hans välbefinnande var i permanent underkuvande till den Helige Profetensa.
Därför sade han: Det är rätt att du har befriat mig men jag ska inte gå, jag ska
stanna kvar hos dig som din slav. Han stannade kvar med den Helige Profetensa
och deras ömsesidiga kärlek och tillgivenhet fortsatte att växa. Zaid, som
ursprungligen kom från en förmögen familj, hade kidnappats [som barn] och
sedan sålts vidare av banditer. Han såldes flera gånger och hade till slut nått hit.
Hans föräldrar och andra släktingar letade efter honom och fick veta att deras
son var i Mecka. De nådde Mecka och när de hittade sin sons vistelseort kom de
till den Helige Profetensa. De erbjöd honom så mycket rikedom som han ville ha
för deras sons frihet. De sade att hans mor var desperat bedrövad. Den Helige
Profetensa berättade att han redan hade befriat Zaid så han var fri att gå, och
att han inte ville ha några pengar. Hans folk bad Zaid att följa med dem. Men
Zaid svarade: Jag har träffat er och detta är tillräckligt, om det dyker upp något
tillfälle då ska jag träffa min mor också, men jag kan inte följa med er. Jag är
nu Profetenssa slav och det finns inte fråga om separation från honom. Jag älskar
Profetensa mer än man kunde älska sin mor och far. Zaids far och farbröder
uppmanade honom men han vägrade att följa med. Se vilken kärlek Zaid hade.
Den Helige Profetensa sade, Zaid var redan fri men från och med idag är han min
son. Zaids far och farbröder reste tillbaka till sitt hemland, medan Zaid stannade
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kvar där permanent.
(Utdrag från Dibachah Tafsir-ul-Qur’an, Mirza-Bashir-ud-Din Mahmud Ahmed sid. 112)

Efter profetskap förstärktes den Helige Profetenssa värderingar om frihet ytterligare. Förutom sin inneboende goda natur hade uppenbarades även direktiv
i shari’a att ge slavarna deras rättigheter och om man inte kunde uppfylla det då
var man tvungen att befria dem.
En tradition berättar att när en följeslagarera slog sin slav råkade den Helige
Profetensa se detta. Han uttryckte stor ilska. Då befriade följeslagarenra sin slav.
Den Helige Profetensa sade att om han inte hade befriat slaven skulle han ha
kommit under tuktan från Gud.
(Sahi muslim, Kitabul Iman, babu suhbatil mamaliki .... ḥadith nummer 4308)

Så detta är vad frihet är! Ett exempel på samvetsfrihet för människor i
andra religioner finns under den tiden då Profetensa bildat regering i Medina. I
en tradition berättar Ḥadhrat Abu Hurairara att två män grälade med varandra.
En var muslim och den andra var judisk. Den muslimske sade:”Jag svär vid Gud
som valde Muhammad över alla världar och gav honom spetskompetens framför
alla andra”. Den judiske svarade, ”Jag svär vid den Varelse som beviljade spetskompetens till Moses över alla världar och valde honom”.
På detta gav muslimen juden en örfil. Juden tog klagomålet till den Helige
Profetensa som bad muslimen om att berätta detaljer och sade sedan.

ٰ َلا ُت َخ ِّی ُر ْون َع ٰلی ُم ْو
سی
ِ

Ge mig inte företräde framför Moses.
(Sahih Bukhari, Kitabul-khusumati, baba ma yudkharu fil ashkhasi wal-khusumati bainal-muslimi wal yahudi)

Således var standarden av frihet, religionsfrihet och samvetsfrihet under
hans regeringstid. Efter övergången till Medina ingick den Helige Profetensa
en pakt med judarna och andra stammar för att upprätthålla freden. Då
muslimerna var i majoritet, antingen själva eller genom att inkludera dem som
inte var muslimer men hade anslutit sig till dem, hade den Helige Profetensa
regeringsmakt. Men detta innebar inte att andras känslor inte sågs efter. Trots
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Qur’anens vittnesbörd om att han faktiskt hade överlägsenhet över alla andra
profeter, tolererade han inte en tävling över profeter som kunde ge en förorenad
atmosfär. Efter att ha hört vad juden hade sagt, förebrådde han muslimen att
inte blanda in profeter i sina gräl. Hans hållning var att även om det var korrekt
att muslimen ansåg honom som den mest utmärkte bland alla profeter och även
Gud gav vittnesbörd om detta. Ändå borde en persons känslor i hans rike inte
skadas på grund av något som sades om hans profet. Hansa skulle inte tillåta
detta. Om muslimerna respekterade honom måste de respektera alla andra
profeter också. Så var dessa normer av rättvisa och samvetsfrihet som han hade
inrättat för att ta hand om sina egnas samt andras känslor. Ibland fick företräde
ges till andras känslor.

Den Helige Profetenssa exemplar i praktiken
vid etablering av mänskliga värderingar och
religiös tolerans
Det finns ett annat exempel på hans etablering av mänskliga värden och rättvisa.
Abdur Rahman bin Abi Laila berättar att Sahl bin Hanif och Qais bin Sa’d
satt vid en plats som kallas Qadsia när ett begravningståg gick förbi. De båda
stod upp. När de fick veta att begravningen var av en icke-muslim, svarade de:
En gång när ett begravningståg gick förbi stod den Helige Profetensa upp som
ett tecken på respekt. När han fick veta att det var begravning av en jude svarade
den Helige Profetensa:

َْ ْ ََ
ال ْی َست نف ًسا
Var han inte människa?
(Sahih Bukhari, kitabul-jana’iz, babu man qama lidjanazati yahudi)

Så bör respekten för andra religioner samt för mänskligheten vara. Sådana
uttryck och sådana exemplar skapar en atmosfär av religiös tolerans. Sådana
känslor skapar vänliga känslor hos andra och det är dessa känslor som skapar en
92

atmosfär av kärlek och frid. Till skillnad från de åtgärder som dagens världsliga
människor utövar som endast skapar en atmosfär av hat.
En annan tradion relaterar att vid segern av Khaibar påträffade vissa
muslimer några exemplar av Toran. Judarna gick till den Helige Profetensa och
begärde att deras heliga bok skulle returneras till dem. Den Helige Profetensa
beordrade följeslagarnara om att ge tillbaka judarnas religiösa bok till dem.
(Assiratul-Halabiyyah, babu dhikri maghaziyyati sallallahu alaihi wassalm gazwah
Khaibar, vol. 3, s. 49)

Trots judarnas felaktiga attityd för vilka de straffats, tolererade den Helige
Profetensa inte ens att behandla fienden på ett sätt som skulle ha skadat deras
religiösa känslor.
Dessa är några enstaka händelser som jag har nämnt. Jag nämnde också att
en pakt gjordes i Medina. Nu ska jag berätta om klausuler i denna pakt som nått
oss genom traditioner och de förklarar hur Profetensa bemödade sig till att skapa
en atmosfär av tolerans i denna miljö, och hur han strävade efter att skapa fred
i samhället. Så att både fred etablerades och mänskliga värderingar fastställdes
i samhället.
ØØ

Vissa villkor för pakten som han gjorde med judarna i Medina
var att muslimer och judar skulle leva med ömsesidig sympati
och uppriktighet och skulle avstå från att förtrycka varandra.
Trots att judarna ständigt bröt denna klausul fortsatte Profetensa
att behandla dem med vänlighet, tills ärendet nått sådana extrema
omständigheter att han var tvungen att vidta stränga åtgärder mot
judarna.

ØØ

Det andra villkoret var att alla människor skulle ha religionsfrihet.
Trots att muslimerna var i majoriteten var de andra fria att utöva
sin religion.

ØØ

Det tredje villkoret var att alla invånares liv och egendom skulle
vara säkra och respekteras, såvida inte någon begått ett brott
eller överträdelse. Även i denna fråga skulle det inte finnas någon
diskriminering. Straff skulle ges oavsett om den skyldige var en
muslim eller icke-muslim. Att ge skydd skulle vara en ömsesidig
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uppgift. Det skulle vara regeringens uppdrag. Alla sorts tvister
skulle föras till den Helige Profetensa för beslut och varje beslut
skulle vara i enlighet med respektive folkets egna religiösa lagar.
Eftersom den Helige Profetensa var den högste ledaren på den tiden
skulle därför alla ärende presenteras till honom. Invändningar höjs
nu av kristna och andra motståndare att besluten som gavs till en
del judar, vilka var i enlighet med deras egen shari’a, var för hårda.
Även om de var utförda enligt de fastställda villkoren.
ØØ

Ett annat villkor var att ingen skulle kriga utan den Helige
Profetenssa tillstånd. Därför är det viktigt att följa detta villkor
medan man lever under en regering. Denna klausul får vara en
vägledning för dagens djihad organisationer. Ingen typ av djihad är
tillåtet utan tillstånd från regeringen i det landet förutom om man
ingår i regeringens beväpnade styrkor och i händelse av att landet
går i krig, då får de också delta.

ØØ

Ett annat villkor var att om någon nation kämpade mot judarna eller
muslimerna, skulle de hjälpa varandra, och i de fall då vapenvila
uppstår mellan fiender och muslimer eller icke-muslimer, och något
krigsbyte erhålles, så skulle detta delas ut proportionerligt till alla.
Likaså om Medina attackerades skulle alla gå samman för att
försvara.

ØØ

Ett annat villkor var att judarna inte skulle ge Quraish i Mecka
eller deras medhjälpare någon form av hjälp eller skydd eftersom
Meckaborna hade tvingat muslimerna därifrån. muslimerna hade
hittat tillflykt här [i Medina]. Därför kunde de som bodde här
enligt denna regering inte ingå i någon pakt med fiendens nation
eller ta någon hjälp från dem. Det uppgavs att varje nation skulle
stå för sina egna kostnader. I enlighet med denna pakt var ingen
förtryckare eller gärningsman eller upprorsmakare säker från
straff. Som tidigare nämnts, skulle den som begått en handling
av förtryck, ondska, eller förseelse, beslagtas och bestraffas utan
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någon form av diskriminering vare sig personen är muslim, jude
eller annan.
(utdrag från Sirat Khatamun-Nabiyyin, Mirza Bashir Ahmed, sid. 279)

För att främja religiös frihet och tolerans tillät den Helige Profetensa kristna
besökare från Nadjran att dyrka i Profetens moské. De dyrkade medan de stod
vända österut.
Följeslagarnara var av den åsikten att det inte borde tillåtits, men den Helige
Profetensa sade: Det spelar ingen roll.
Det har också rapporterats att i det immunitets brev som den Helige
Profetensa gav till folket i Nadjran nämns det att han hade åtagit sig ansvaret för
att med den muslimska armén skydda de kristnas gränser (som hade kommit
från Nadjran). Dessutom var det också muslimernas skyldighet att skydda deras
kyrkor, andaktplatser och värdshus, oavsett hur långt bort de var belägna, och
oavsett om de var i städer, berg eller skog. De var fria att tillbe i enlighet med sin
religion, och det var också muslimernas ansvar att skydda deras religionsfrihet.
Den Helige Profetensa sade: Eftersom de nu är invånare i ett muslimskt land
och således mina invånare är det därför min plikt att skydda dem.
Det står vidare i pakten att muslimerna inte skulle inkludera dem (de
kristna) i sina strider utan deras vilja. Deras präster och religiösa ledare skulle
inte tas bort från sina positioner utan de kunde fortsätta med sina uppgifter. Det
fick inte skapas några inblandningar i deras gudstjänstlokaler. Dessa fick inte
användas till något annat under några omständigheter och inte heller omvandlas
till värdshus. Dessa skulle inte användas som boende och inte heller användas
för något annat syfte utan tillåtelse. Djizia skulle inte samlas in från religiösa
lärda och präster oavsett var de var. Om en muslim hade en kristen fru, skulle
hon ha total frihet att tillbe på sitt eget sätt. Om någon ville gå till sina egna
religiösa lärda för rådgivning, kunde de göra det. Gällande reparation av kyrkor
etc. hävdade pakten att om de sökte ekonomisk hjälp och moraliskt stöd från
muslimer, borde de hjälpa dem för att det var ett bättre alternativ. Det skulle
varken anses som ett lån eller en tjänst men skulle vara ett sätt att förbättra
pakten eftersom det skulle förbättra sociala kontakter, och andan i ömsesidig
hjälp.
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(utdrag från Zadul Ma’adi fi khairil ibadi, faslu fi qudumi wafdi Nadjrán)

Med krav på religionsfrihet och tolerans av den Helige Profetensa som dessa,
är det oerhört grymt att påstå att islam spreds genom svärd och förtryck. Den
Utlovade Messiasal säger:
”I en tid då Bokens folk och avgudadyrkare i Mecka var mycket demoraliserade och när de hade begått onda handlingar ansåg de att de hade gjort en
förtjänstfull handling. De ville inte avstå från brott, och störde den allmänna
ordningen. Allah den Upphöjde ville rädda hjälplösa från deras grepp genom
att ge tömmarna av regeringen i Profetens händer. Eftersom landet Arabien
var otyglad och folket inte levde under en kungs regering, levde varje stam sitt
liv helt fritt och djärvt. Folket överskred i brott för varje dag eftersom ingen
lag av bestraffning fanns för dem. Så hade Gud barmhärtighet på detta land
och skickade Profetensa, och inte bara som en Profet för detta land, utan gjorde
honom också till landets kung, och avslutade den Heliga Qur’anen som en sådan
lag som innehöll alla direktiv gällande rättsliga, kriminella och ekonomiska
frågor.
Därför var Profetensa härskare över alla stammar i sin funktion som kung
och människor av alla religioner kom med deras frågor till honom för beslut.
Det är bevisat av den Heliga Qur’anen att ett tvistemål mellan en muslim
och en jude fördes till Profetenssa domstol för ett beslut. Efter utredningar ansåg
Profetensa den judiske rättmätig och påbjöd mot fordran det muslimen hade
gjort.” (jag har nämnt detta tidigare)
”…Således, några okloka motståndare som inte läser den Heliga Qur’anen
noga tar varje aspekt av den Helige Profetensa under området profetskap medan
sådana straff som dessa gavs var enligt regin Khilafat.” (Det vill säga, det är en
regerings uppgift.)
”…Efter Mosesal hade israeliterna profeter och kungar särskilda. Kungarna
höll fred och ordning genom politiska processer. Men vid tiden för den
Helige Profetensa beviljade Gud båda dessa poster till Profetensa. Exklusive de
kriminella framgår det klart av följande vers hur resten behandlades:
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َ َ
َ ُ َ َ َ َ ِّ ِّ ُ ْ َ َ َ ْ
ََ
ُ ُ َ َّ ْ ُ َ
ْ
َ اه َت
ــد ْو ا
يــن أأ ْس ــل ْمت ْم ف ِــإ ْن أ ْس ــل ُموا فقــ ِد
يــن أوت ــوا ال ِكتــاب و الأم ي
وقــل ِلل ِذ
ُ َ ْ َ َ
َّ َ َّ َ
[1]ط
َو ِإ ْن ت َول ـ ْـو ا ف ِإن َمــا َعل ْي ــك ال َب ــلاغ
Denna vers förklarar också att det inte är din uppgift att slåss med dem.
Det är uppenbart från detta att krig bara var avsedd för de kriminella
människor som dödade muslimer, skapade oordning i det offentliga,
eller var engagerade i stöld och rån. Dessa krig utkämpades i egenskap av
kung och inte i egenskap av profet. Som Allah den Upphöjde förklarar:

ُ َ
َّ
َ ــد وا إ َّن
ُ ــم َو َلا َت ْع َت
ْ يــن ُي َقات ُل َون ُك
ُّ اهَّلل َلا ُي ِح
ــب
ــب
َوق ِاتل ــوا ِف ــي َس
ِ ْ َ يل اهَّللِ ال ِذ
ِ
ِ
ِ
َ
[2] َ
ال ُم ْعت ِد ين

(Chasma-e-Ma’rifat, Ruhani Khaza’in, vol. 23, sid. 242-243)

Hur vore det möjligt för en Profet så helig som hansa, som uppenbarades
denna shari’a, skulle strida mot direktiven som gudomligt uppenbarades för
honom? Sannerligen hade han förklarat allmän amnesti vid segern i Mecka
utan klausulen att skyddet var med villkoret att acceptera islam. Vi har sett
ett exempel på detta. Denna amnesti hade olika aspekter men omfattade inte
antagandet av islam som en förutsättning för förlåtelse. Amnesti gavs genom
att gå till olika platser för att komma under vissa flaggor, genom att gå till
Ka’ba och genom att gå till vissa hus. Det här var så enastående att exempel på
motsvarande inte kan ses någon annanstans. Ett tillkännagivande gjordes att:
ط

ْ ُ َ َ َْ َ
يب َعل ْيك ُم ال َي ْو َم
لا تث ِر

Inget klander skall vila över er denna dag.(Sura Yusuf 12:93)
Tusentals hälsningar och välsignelser på den Helige Profetensa som satte
[1]
Och säg till dem som har givits boken och till de okunniga: ’Har ni
också underkastat er?’ Om de underkastar sig, då kommer de sannerligen
att bli vägledda. Men om de vänder tillbaka, är din plikt bara att överbringa
budskapet. (Sura al-i- Imran 3:21)
[2]
Och strid på Allahs väg emot dem, som strider emot er, men överträd
icke. Allah älskar sannerligen icke överträdarna. (Sura al-Baqarah 2:191)
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dessa utmärkta exempel och gav oss en sådan undervisning. Må Allah den
Upphöjde möjliggöra för oss att följa dessa budskap.
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Karikatyrerna och den Helige Profeten Muhammads välsignade föredöme
Chockvågor av förtrytelsen sköljde över den muslimska världen efter
publiceringen av motbjudande och ohyfsade karikatyrer på Profeten Muhammad,
Måtte Allahs välsignelser och frid vara med honom, i vissa delar av Europa. De
oinformerade och som vanligt vilseledda av Mullor gjorde offentlig visning av
ilska och skenande kaos följde. Mitt i denna förvirring i en onekligen smärtsam
tid för alla muslimer, talade förnuftets röst, lugnt och fridfullt, precis i enlighet
med ”Fridsfurstens” den Helige Profetens läror.
Detta var Hans Helighet Khalifatul Masih den femtes röst som förklarade det
islamiska tillvägagångssättet för att möta orättvisor och kalla till fred. Att genom
resonemang försöka upplysa världen med pennans kraft och slutligen att alltid
sätta sin tillit till uppriktiga böner, framförde han en serie av fem trosinspirerande
och upplysande fredagspredikningar i ämnet. Dessa är ett vägledande ljus för alla
i denna ofta förbryllande värld som vi lever i. Dessa fredagspredikningar
presenteras i detta häfte.

This book is the Swedish rendering of “The blessed model of the Holy Prophet Muhammadsa
and the Caricatures”. (Friday sermons delivered by Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul
Masih Vaba Imam worldwide Jama’at –e-Ahmadiyya).
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