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TREŚĆ POPRZEDZAJĄCA



SKRÓTY

Zostały  użyte  następujące  skróty.  Czytelnicy  proszeni  są,  w  trakcie

czytania tej książki, o recytację pełnej wersji pozdrowień:

saw  -  skrót  dla  sallAllāhu  ‘alaihi  ła  sallam,  oznacza  ,,Niech  pokój  i

błogosławieństwo  Allaha  będzie  z  nim’’,  jest  pisane  po  imieniu

Proroka(saw).

as   -  skrót dla ‘Allaihis salām, oznacza ,,Pokój niech będzie z nim’’ jest

pisane po imionach proroków innych niż Prorok(saw).

ra  -  skrót  dla  radij-Allāhu  ‘anhu/‘anhā/‘anhum,  oznacza  ,,Niech

zadowolenie  Boga  będzie  z  nim/nią/nimi’’  jest  pisane  po  imionach

Towarzyszy Proroka(saw) i po imieniu Obiecanego Mesjasza (as).

rta  -  skrót dla rahmatullah  ‘allaih, oznacza ,,Niech Allah obsypie go Jego

miłosierdziem’’ jest pisane po imionach zmarłych pobożnych muzułmanów

nie  będących  Towarzyszami  Proroka  Muhammada(saw)  lub  Obiecanego

Mesjasza(as)

aba  -  skrót dla ajjadahullāhu ta‘ālā bi nasrihil ‘azīz, oznacza ,,Niech Allah

wspiera go Jego Potężnym Wsparciem’’ jest pisane po imionach obecnych

Khalīfah Obiecanego Mesjasza(as)



TRANSLITERACJA

W książce tej zastosowano następujący system transliteracji słów z języka

arabskiego:

litera ta nie reprezentuje żadnego dźwięku, pełni jednak ważne funkcje   ا

w piśmie arabskim. Na początku wyrazu, w połączeniu z innym literami,

wymawiana jest jako  a, i, u,  z bardzo nieznacznym   przydechem, jak h

w angielskim słowie „honoru”;

- th   ث  bezdźwięczna  spółgłoska  międzyzębowa.  W czasie  wymowy

koniec    języka znajduje się między zębami, powietrze przeciska się przez

szczelinę  między  językiem  a  górnymi  zębami.  Dźwięk  ten  odpowiada

angielskiej spółgłosce  (pisanej ‘th’) w wyrazach thought, thin, np. arab.

thumma ‘następnie’, kathif  ‘gęsty’;

- h  ح  gardłowa  spółgłoska  bezdźwięczna,  ‘h’  wymawiane  w  krtani,

przypomina nieco ‘a’ powstające podczas ziewania;

- ch خ  bezdźwięczna  spółgłoska  języczkowa  szczelinowa:

bardzo ,,charczące’’ ,,ch’’jak chleb, np.arab. charif  ‘jesień’;

– Z   ذ  dźwięczny  odpowiednik  t,  np.arab.:  zarraton ‘atom’,  zajl

‘ogon’  .Angielskim  odpowiednikiem  z jest  fon  ð  pisany  jako  ‘th’  w

wyrazach:  that, with;

S - dziąsłowa, bezdźwięczna spółgłoska emfatyczna, silnie wyraźnie  ص

wymawiane s.  Fonemy emfatyczne  wymawiane  są  lateralnie,  tzn.  przy

udziale boków języka, jak to dzieje się w artykulacji twardego ,,l’’, np.: w

polskiej  wymowie  gwarowej  wyrazu  lipa  (lypa).  W  czasie  wymowy

fonemów  emfatycznych  powietrze  dodatkowo  przechodzi  między

policzkami a bokami języka; np. ,,Sąd”



;d - zębowa dźwięczna spółgłoska emfatyczna, emfatyczne d   ض

;t  - zębowa bezdźwięczna spółgłoska emfatyczna      ط

 dh-  międzyzębowa, dźwięczna spółgłoska emfatyczna; emfatyczne d     ظ

;dźwięczny odpowiednik h - ‘       ع

gh - dźwięczny odpowiednik h .Spółgłoska podobna do wypowiadanego  غ

z naciskiem francuskiego r, np.ragif  ‘chleb’’;

- k  ق  głębokie,  gardłowe  k,  wymawiany  głębiej  w  wyniku  zwarcia

języczka(zakończenie podniebienia miękkiego) z tylną częścią języka, np.:

Kaala ,( qala) ‘powiedział’;

۶  ̉    zwarcie  strun  głosowych;  w  polskim  dźwięk  ten  pojawia  się  w

nagłosie samogłoskowym, np.: igła, albo między samogłoskami: do ’okoła,

nie’etyczne, itp.;

Krótkie samogłoski reprezentowane są przez:

– َ     a -  oznacza się małą kreseczką (fatha) nad literą,  po której ta

samogłoska        następuję;

– ِ       i  - oznacza się kreseczką (kasra) pod literą;

– ُ      u – oznacza się małą literą ...(damma) nad znakiem spółgłoski;

Długie samogłoski reprezentowane są przez:

ā  (jak a     w „father”)     آ

ī      (jak ee   w „deep”)      ي

ū(jak oo   w „root”)    و

Także:

ai    (jak  i      w „site”)       يأ



au   (jak „ou” w „sound”)        وأ

Stałe  wartości  mają  takie  same  znaczenie  w  głównych  europejskich

językach:

z  – dziąsłowa spółgłoska dźwięczna         ز

  d         د 

  b         ب

 m         م  

 n         ن 

l         ل 

 r         ر 

 k       ك 

 s       س 

 f        ف 

sz      ش 

 ż        ج  

 h        ه  

 t       ت 



SŁOWNICZEK
Allah– Allah jest nazwą własną Boga w islamie. Aby pokazać odpowiednią

cześć  Mu,  muzułmanie  często  dodają  Ta‘ālā,  ,,Najwyższy’’,

wypowiadając Jego Święte imię.

Adhān-oficjalne wezwanie na islamskie dzienne Modlitwy

Ahādīth– liczba mnoga od hadīth, zobacz Hadīth

Ahmadī muzułmanin – członek Muzułmańskiej Dżamā‘at Ahmadiyya

Ahmadiyya-  także  (Muzułmańska  Dżamā‘at  Ahmadiyya)  Wspólnota

muzułmanów,  którzy  akceptują  twierdzenia  Hadhrat  Mirzā  Ghulām

Ahmad(as) z Qādiān jako Obiecanego Mesjasza i  Mahdī. Dżamā‘at to

zostało założone przez Hadhrat Mirzā Ghulām Ahmada(as) w 1889 roku.

Znajduje się obecnie pod przywództwem jego piątego Khalīfah, Hadhrat

Mirzā Masroor Ahmad(aba).

Al-Imām al-Mahdī- tytuł nadany Obiecanemu Reformatorowi(as) przez

Proroka(saw); oznacza kierowany przywódca

Āmī – niech Allah uczyni tak

Asfalt-us-Sāfīlīn– najniższy z najniższych

Assalāmo ‘Alaikum – pokój z tobą; islamskie pozdrowienie.

Bai‘at-  przysięga  wierności  przywódcy  religijnemu;  inicjacja  na  ręce

Proroka lub jego Khalīfah.

Bukhārī- księga ahadīth (wypowiedzi) Proroka Muhammada(saw) zebrane

przez  Imama Muhammada Bin  Ismā‘īl  Bukharī(rta)  (194H-256H).  Ta

księga hadīth uważana jest za najbardziej autentyczną po Koranie.

Czanda- pieniężne składki lub darowizny

Dażżāl–  określenie  w  języku  arabskim  oznaczające  dosłownie  ,,wielki

oszust’’. W islamskiej terminologii Dażżāl odnosi się do tych szatańskich

sił,  które  będą  uwolnione  w  Dniach  Ostatnich  aby  sprzeciwiać  się

Obiecanemu Mesjaszowi(as) i  al-Imam al-Mahdī. Podobne proroctwo w



wierze chrześcijańskiej o pojawieniu się Antychrysta, odnosi się do tego

samego  zjawiska,  dlatego  też  przetłumaczyliśmy  określenie  Dażżāl

jako ,,Antychryst’’.

Dżizjah-  podatek  płacony  od  głowy  za  ochronę  wojskową  przez  nie-

muzułmanów żyjących w państwie muzułmańskim.

Durūd-  wezwanie/przywoływanie  błogosławieństw  dla  Proroka

Muhammada(saw).

Du‘ā̉ – modlitwa lub prośba, błaganie.

Dżamā‘at-  oznacza  Wspólnotę.  Chociaż  samo  słowo  Dżamā‘at  może

odnosić się do każdej wspólnoty, w tej książce, Dżamā‘at odnosi się do

Muzułmańskiej Dżamā‘at Ahmadiyya.

Ghadd-e-Basar-  pojęcie  w  Koranie  oznaczające  dosłownie  ,,trzymanie

wzroku spuszczonego w dół’’.

Ghafara-  określenie  w  Koranie  oznaczające  dosłownie  ,,zakrywanie  i

tłumienie’’.

Hadīth- wypowiedź Proroka Muhammada(saw). Liczba mnoga to ahādīth.

Hadhrat-określenie szacunku używane w stosunku do osoby o ustalonej

prawości i pobożności.

Hażż– Pielgrzymka do Domu Allaha w Mekce, Arabii; również znana jako

piąty fila islamu. 

Halāl – legalne, dozwolone lub czyste.

Harām– nielegalne, zakazane lub nieczyste.

Haq-Mehr– pieniądze[lub prezent] jakie mąż daje lub obiecuje dać jego

żonie; jest to ogłaszane w czasie nikāh.

Hudhur- Wasza Świątobliwość; Jego Świątobliwość.

Iīd-  muzułmańskie  święto;  muzułmańskie  uroczystości  na  zakończenie

Ramadānu i na zakończenie Pielgrzymki.



Iżtimā‘-  zgromadzenie  się  członków  organizacji.  Liczba  mnoga  to

Iżtimā‘āt.

Imam-arabskie słowo określające przywódcę. Przywódca Muzułmańskiego

Dżamā‘at Ahmadiyya jest również określany jako Imam.

Inszā ̉’Allah- arabskie wyrażenie oznaczające ,,jeśli Bóg da’’.

Istichara- specjalna Modlitwa uczyniona dla poszukiwania przewodnictwa

od Allaha przed podjęciem ważnej decyzji.

Istighfār- poszukiwanie przebaczenia Allaha.

Dżalsah Sālānah- coroczne zjazd lub zgromadzenie.

Kalima Szahādah-wyznanie islamskiej wiary: wyznaję, że nie ma innego

boga prócz Allaha, on jest Jeden, bez żadnych wspólników. I wyznaję,

że  Muhammad  jest  Jego  sługą  i  Posłańcem;  również  znane  jako

pierwszy filar islamu.

Khalīfah- Kalif pochodzi od arabskiego słowa  Khalīfah, które tu oznacza

następca.  Khulafā’  jest  liczbą  mnogą  od  Khalīfah. W  islamskiej

terminologii, tytuł ,,Khalīfa-e-Rāszid’’ [sprawiedliwy Khalīfah] odnosi się

do jednego z pierwszych czterech  khulafā’, którzy kontynuowali misję

Proroka  Muhammada(saw).  Muzułmanie  Ahmadī  odnoszą  się  do

każdego następcy Obiecanego Mesjasza(as) jako Khalīfatul Masīh.

Khalīfatul Masīh I- Hadhrat Khalīfatul Masīh I, Hakīm Maulānā Nūr-ud-

Dīn(ra)  (1841-1914),  pierwsza  osoba  dokonująca  bai‘at na  ręce

Obiecanego Mesjasza(as).  Została  wybrana na pierwszego  Khalīfa po

śmierci  Obiecanego Mesjasza(as).  Obiecany Mesjasz(as) wysoko cenił

sobie jego wiarę, szczerość i poświęcenia i uznawał go jako wzór dla

każdego w tej umma.

Khalīfatul  Masīh II-  Hadhrat  Khalīfatul  Masīh II,  Mirzā  Baszīr-ud-Dīn

Mahmūd  Ahmad(ra)  (1889-1965),  był  drugim  następcą  Obiecanego

Mesjasza(as). Nazywany jest również Musleh-e-Mau‘ūd(Obiecany Syn),

ponieważ urodził się on zgodnie z proroctwem Obiecanego Mesjasza(as)



w 1886, dotyczącym narodzin sprawiedliwego i cnotliwego syna, który

będzie wyposażony w wyjątkowe zdolności i cechy.

Khalīfatul  Masīh III- Hadhrat Khalīfatul  Masīh III,  Hāfidh Mirzā Nāsir

Ahmad(rta) (1908-1982), był wnukiem Obiecanego Mesjasza(as) i jego

trzecim  następcom.  Przed  wybraniem  na  Khalīfa,  służył  na  wielu

kluczowych pozycjach w Dżamā‘at.

Khalīfatul Masīh IV- Hadhrat Khalīfatul Masīh IV, Mirzā Tāhir Ahmad(rta)

(1928-2003),  był  czwartym następcom Obiecanego Mesjasza(as).  Był

wnukiem  Założyciela  Muzułmańskiego  Dżamā‘at  Ahmadiyya  Hadhrat

Mirzā Ghulām Ahmad, Obiecany Mesjasz(as).

Khalīfatul  Masīh V-  Hadhrat  Khalīfatul  Masīh V,  Mirzā  Masroor

Ahmad(rta), jest piątym następcą Obiecanego Mesjasza(as) i obecnym

Imamem  Dżamā‘at  Ahmadiyya.  Jest  prawnukiem  Obiecanego

Mesjasza(as).

Khilāfat- instytucja następców w islamie.

Khuddām-ul-Ahmadiyyah– organizacja  Ahmadī  w wieku od piętnastu

lat do czterdziestu.

Kufr- określenie po arabsku oznaczające dosłownie ,,niewiara’’.

Lażnah Imā’illāh- organizacja kobiet Ahmadī powyżej wieku piętnastu

lat.

Łalimah- przyjęcie wydawane przez męża po konsumpcji małżeństwa.

Łasīlah- pośrednictwo, wstawiennictwo, orędownictwo.

Mahdī-  ,,ten  kierowany’’.  Jest  to  tytuł  nadany  przez  Proroka

Muhammada(saw) oczekiwanemu Reformatorowi Dni Ostatnich.

Maulānā lub Maulavī- muzułmański religijny duchowny.

Nikāh- ogłoszenia małżeństwa w islamie.

Mullah- muzułmański religijny duchowny.



Muttaqī-  określenie  po  arabsku  oznaczające  dosłownie  ,,sprawiedliwa,

cnotliwa osoba’’.

Nafs- określenie po arabsku oznaczające dosłownie ,,jaźń’’.

Nafs-e-’Ammarah-  wyrażenie  w Koranie  oznaczające  dosłownie  ,,jaźń

namawiająca do zła’’.

Nałāfil- dobrowolne lub nadobowiązkowe Modlitwy.

Obiecany  Mesjasz-  To  określenie  odnosi  się  do  Założyciela

Muzułmańskiego Dżamā‘at Ahmadiyya, Hadhrat Mirzā Ghulām Ahmad z

Qādiān.  Twierdził,  że  został  przysłany  przez  Allaha  zgodnie  z

proroctwami  Proroka  Muhammada(saw)  dotyczącymi  nadejścia,  z

pośród muzułmanów, al-Imam al-Mahdī i Mesjasza.

Purdah-  z  języka  hinduskiego  określenie  parda,  oznaczające

dosłownie ,,zasłona’’; stan odosobnienia lub ukrycia, zatajenia.

Rak‘at- jedna jednostka formalnego czczenia określonego w islamie.

Rukū‘- pozycja pochylenia się w Modlitwie.

Sāhib-  określenie  szacunku  w  stosunku  do  mężczyzny,  podobny  do

różnorodnych polskich określeń, takich jak pan, proszę pana.

Sadaqah- dobroczynność lub jałmużna.

Salām- islamskie pozdrowienie pokoju.

Salāt- pięć codziennych Modlitw, obowiązkowych dla muzułmanów.

Salāt-al-Łitr-  trzy  rak‘āt Modlitwy  ofiarowanej  albo  na  koniec  Modlitwy

‘Iszā lub Tahażżod.

Szarī‘ah- islamskiej prawo religijne.

Szirk- łączenie partnerów z Allahem.

Sūfī- islamski mistyk.

Sunnah-tradycje Proroka Muhammada(saw) islamu.

Sūrah- określenie po arabsku odnoszące się do rozdziału Koranu.



Koran–  Księga  zesłana  przez  Allaha  dla  kierowania  ludzkością.  Była

objawiana  Świętemu  Prorokowi  Muhammadowi(as)  przez  okres

dwudziestu trzech lat.

Prorok(saw)-  określenie  używane  wyłącznie  do  Muhammada(saw),

Proroka islamu.

Tablīgh- głoszenie lub rozpowszechnianie przesłania islamu i Ahmadiyya.

Dosłownie oznacza przekazywanie (przesłania).

Tahażżod  Modlitwa-  modlitwa  dowolna  o  wielkiej  zalecie  oferowana  w

ostatniej  części  nocy; formalne islamskie czczenie dokonywane przed

świtem.

Taqłā-  określenie  po  arabsku  oznaczające  dosłownie  ,,sprawiedliwość,

cnotliwość’’.

Tauhīd- podstawowe islamskie wierzenie, że nie ma innego godnego czci z

wyjątkiem Allaha.

‘Ulema- pewna klasa muzułmańskich naukowców.

Umma- większa wspólnota muzułmanów.

Zakāt-  określenie  po  arabsku  oznaczające  dosłownie  ,,wzrost’’,

lub  ,,oczyszczenie’’;  technicznie  oznacza  obowiązkowa  jałmużna

nakazana w islamie.



(arabski napis)

W imię Allaha, Miłościwego, Litościwego

Wychwalamy Go i wzywamy Jego błogosławieństw dla Jego Szlachetnego Posłańca

PRZEDMOWA

Przy niezmiernej łasce i miłosierdziu Allaha, zostaliśmy pobłogosławieni

akceptacją  Obiecanego  Mesjasza  i  Mahdī,  Hadhrat  Mirzā  Ghulām

Ahmada(as) z Qādiān, którego nadejście zostało przepowiedziane przez

Proroka Muhammada(saw).  Alhamdolillah.  Kiedy została udzielona zgoda

Obiecanemu  Mesjaszowi(as)  przez  Allaha  na  przyjmowanie  bai‘at, 12

stycznia 1889r., opublikował on ogłoszenie nazywane  Ishtihār Takmīl-e-

Tablīgh, które wymieniało Dziesięć Warunków Bai‘at. Każdy, kto dołącza

do Dżamā‘at Obiecanego Mesjasza(as) zobowiązuje się do przestrzegania

tych Warunków. Istotnym jest dla wszystkich wierzących w Obiecanego

Mesjasza(as)  rozumieć  szczegóły  tych  Warunków  i  dążyć  do  ich

przestrzegania.

W celach informacyjnych oraz naszej korzyści, Hadhrat Mirzā Masroor

Ahmad, Khalīfatul Masīh V(aba), wymownie wyjaśnił te warunki  bai‘at w

świetle  Koranu,  Ahādīth Proroka  Muhammada(saw)  oraz  wypowiedzi  i

książek  Obiecanego  Mesjasza(as).  Hudhur(aba)  omówił  trzy  pierwsze

warunki  bai‘at na  Dorocznym  Zjeździe  Wspólnoty  Muzułmańskiej

Ahmadiyya w Wielkiej Brytanii, 27 lipca, 2003r. W jego końcowej mowie

wygłoszonej na Dorocznym Zjeździe Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya

w Niemczech, 24 Sierpnia, 2003r.,  Hudhur(aba) wyjaśnił  czwarty, piąty

oraz  szósty  warunek  bai‘at.  W  trakcie  Piątkowego  Kazania,  dnia  29

sierpnia, 2003r.we Frankfurcie, w Niemczech ,Hudhur wyjaśnił  siódmy i

ósmy  warunek  bai‘at.  Dziewiąty  warunek  został  omówiony  w  trakcie

Piątkowego Kazania, 12 września, 2003r., w Meczecie Fadl w Londynie,

Wielka Brytania. Po nich nastąpiły trzy Piątkowe Kazania, 26 września, 10

października  oraz  17  października,  2003r.,  w  których  Hudhur(aba)



opowiadał  o  cudownych  duchowych  zmianach  mających  miejsce  wśród

Ahmadī po złożeniu ślubowania.

Te przemowy i kazania wygłaszane były przez Hudhura(aba) w języku

urdu. Po jego dodatkowych zmianach, kazania o warunkach bai‘at zostały

wydane w formie książki w lipcu 2004 r., a tłumaczenie na język angielski

wydane  zostało  w  2005r.  Obecnie,  mamy  przyjemność  wydać  obecne

wydanie  zawierające  trzy  kazania  na  temat  duchowych  zmian

wynikających z bai‘at.

Wersety z Koranu w polskim tłumaczeniu zostały dodane w stopkach. W

tym celu korzystaliśmy z tłumaczenia Koranu na język polski, wydanego

przez Muzułmańską Wspólnotę Ahmadiyya, Islam International Publication

Ltd.,  1990,  wydanego  w  Wielkiej  Brytanii.  Należy  również  zauważyć,

że ,,nowe wydanie’’  Malfūdhāt odnosi się do edycji  wydanej ostatnio w

pięciu tomach w Qādiān. Odnośniki do Malfūdhāt nie wyszczególniające ,,

nowa  edycja’’,  odnoszą  się  do  edycji  wydanej  w  1984r.,  w  Wielkiej

Brytanii. Odnośniki do książek Obiecanego Mesjasza(as) oparte są również

na brytyjskim wydaniu.

Jest  to  pierwsze  tłumaczenie  na  język  polski  ,,Warunków  Bai‘at’’.

Zostało ono przełożone z wersji  publikowanej  w języku angielskim pod

tytułem  ,,Conditions of Bai‘at’’ (rok wydania 2007). Książka w oryginale

została napisana w języku urdu pod tytułem Sharā’it-e-Bai‘at aur Ahmadī

kī  Dhimmidārijāń Az  rū’i  Qur’an,  Ahādith aur  Irshādāt-e-Hadrat  Aqdas

Masīh-e-Mau‘ūd ‘alaihis-Salām. 

Tłumaczenie zostało dokonane pod auspicjami Imama Munir Munawar

Ahmad. Książkę przetłumaczyła Katarzyna Chojnowska.  W redagowaniu i

edycji  książki  udział  wzięli:  Aneta  Banaszak(język  polski),  Ayyaz

Muhammad( język urdu), Wassem Al Jabi (język arabski). Końcową edycję

książki wykonała Katarzyna Chojnowska.

Niech Wszechmogący Allah umożliwi nam prawdziwie rozumieć i wiernie

przestrzegać  te  Warunki.  Niech  umożliwi  nam  stanie  się  prawdziwymi



Ahmadī tak jak pragnął tego Obiecany Mesjasz(as). (Āmīn).

Munir-ud-Dīn Shams Dodatkowy Vakīl-ut-Tasnīf,  Maj, 2006  

Oraz Polski Wydawca, Czerwiec 2010

(zdjęcie Obiecanego Mesjasza(as))



Hadhrat Mirzā Ghulām Ahmad z Qādiān

Obiecany Mesjasz i Mahdī



OBIECANY MESJASZ

Światowa Muzułmańska Dżamā‘at Ahmadiyya została założona w 1889r..

Jej założyciel Hadhrat Mirzā Ghulām Ahmad z Qādiān, twierdził, że jest

Obiecanym Reformatorem, którego przyjście było oczekiwane pod różnymi

imionami  i  tytułami  przez  zwolenników  różnych  religii.  Pod  Bożym

kierownictwem, Hadhrat Mirzā Ghulām Ahmad(as) objawił, że miał pojawić

się tylko jeden taki reformator, a jego misją było sprowadzenie ludzkości

do owczarni do jednej powszechnej religii, islamu. Utrzymywał on również,

że Obiecany Reformator miał  pojawić się podporządkowany i wyznawca

Proroka  islamu,  Hadhrat  Muhammada  [niech  pokój  i  błogosławieństwa

Allaha będą z nim] - w zgodzie z proroctwami o nim na temat drugiego

przyjścia Mesjasza i pojawienia się al-Imam, al-Mahdī. Twierdził, że jest tą

osobą, w której te proroctwa zostały spełnione. 



(zdjęcie obecnego Kalifa)

Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad

Khalīfatul Masīh V

Przywódca Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya



AUTOR

Hadhrat  Mirzā  Masroor  Ahmad,  Khalīfatul  Masīh V,  jest  obecnie

najwyższym  zwierzchnikiem  Muzułmańskie  Wspólnoty  Ahmadiyya.  Jest

piątym  następcą  i  prawnukiem  Obiecanego  Mesjasza  i  Reformatora,

Hadhrat  Mirzā  Ghulām  Ahmada  z  Qādiān.  Został  wybrany  na  to

stanowisko  w Londynie,  Wielkiej  Brytanii,  przez  kolegium wyborcze  22

kwietnia,  2003r.,  kilka dni  po śmierci  jego poprzednika Hadhrat,  Mirzā

Tāhir Ahmada, Khalīfatul Masīh IV (rta).

Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad ukończył szkołę średnią w Liceum Ta‘līm-

ul-islam w Rabłah, Pakistan i  uzyskał Licencjat z tej samej uczelni.   W

1976  zdobył  tytuł  magistra  z  Ekonomiki  Rolniczej  na  Uniwersytecie

Rolniczym w Faisalabad, Pakistanie.

Przed  wyborem  na  Khalīfa,  Hadhrat  Mirzā  Masroor  Ahmad(aba)

zgromadził  imponującą  listę  posług  humanitarnych  podkreślająca  jego

zaangażowanie  w  edukację  i  filantropię.  Jego  altruistyczne  starania

zabrały  go  w 1977  roku  do  Ghany  gdzie,  przez  kilka  lat,  służył,  jako

dyrektor  różnych  szkół  muzułmańskich  Ahmadiyya.  Pomógł  w otwarciu

średniej  szkoły  Ahmadiyya  w  Salaga,  gdzie  służył  jako  dyrektor  przez

pierwsze dwa lata jej istnienia.

Hadhrat  Mirzā  Masroor  Ahmad(aba)  miał  możliwość  użycia  wiedzy

zdobytej  na  studiach,  ekonomiki  rolniczej,  aby  wykonywać  badania

dotyczące produkcji  pszenicy w Ghanie. Pierwszy zakończony sukcesem

eksperyment  sadzenia,  wzrostu  i  pielęgnacji  pszenicy  jako  uprawy

gospodarczej był wystawiony na międzynarodowych targach, a rezultaty

zostały przedłożone Ministrowi Rolnictwa Ghany.

W grudniu 1997r., Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) został mianowany

na  stanowisko  Nadir-e-A‘lā  (przewodniczący  zarządu)  Sadr  Anżuman



Ahmadiyya Pakistan. W 1999 roku, Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad(aba)

został  fałszywie  oskarżony  o  bluźnierstwo  i  niesłusznie  oskarżony  o

zniesławienie wersetów z Koranu.  Został  aresztowany i więziony przez

jedenaście  dni  w jego  rodzinnym mieście  Rabłah  dopóki  wykazano,  że

oskarżenia  wniesione  przeciwko  niemu  były  całkowicie

nieuzasadnione/bezzasadne.

Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) obecnie mieszka w Londynie, Wielkiej

Brytanii. Jako duchowy przywódca muzułmanów Ahmadī na całym świecie,

energicznie  wspomaga/broni/walczy  za  sprawę  islamu  poprzez

pokrzepiające/wzmacniające przesłanie pokoju i współczucia.



DZIESIĘĆ WARUNKÓW BAI‘AT 

Wprowadzenie do Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya

I

On/ona  wejdzie  w  więź  braterstwa  z  tym  pokornym  sługą

Bożym[Obiecanym Mesjaszem], zobowiązując się do posłuszeństwa

wobec  mnie  we  wszystkim,  co  dobre  ze  względu  na  Boga  oraz

pozostanie  wiernym  temu  aż  do  dnia  jego/jej  śmierci.  On/ona

wykaże tak wysokie oddanie w przestrzeganiu tej więzi, jakiego nie

można  znaleźć  w  innych  ziemskich  związkach  i  relacjach

wymagających wytężonej obowiązkowości.

II

Wprowadzany uroczyście obiecuje, że on/ona będzie powstrzymywał

się  od  szirk  [przypisywanie  Bogu partnerów]  aż  do  dnia  jego/jej

śmierci.

III

On /ona będzie trzymać się z dala od fałszu, nierządu / cudzołóstwa,

winy  oka,  rozpusty,  trwonienia,  okrucieństwa,  nieuczciwości,

niezgody i buntu; oraz że on / ona nie pozwolą być poniesionym

przez namiętności, jakkolwiek mogą one być silne.

IV

Nie będzie on/ona pod wpływem jakiegokolwiek impulsu powodował

w żaden sposób krzywdy, ogólnie biorąc, stworzeniom Boga, a w

szczególności  muzułmanom,  zarówno  przez  swój  język,  ręce  ani

żadne inne sposoby.



V

On/ona  pozostaje  wierny  Bogu  we  wszystkich

okolicznościach  życia,  w  smutku  i  radości,  w  nieszczęściu  i

dobrobycie, w stanie błogości i  próby. Powinien/powinna pozostać

we wszystkich sytuacjach pogodzony/pogodzona z dekretem Boga i

być gotowym/gotową stawić czoła wszelkiego rodzaju upokorzeniom

i cierpieniom na Jego drodze oraz nigdy nie odwrócić się od Niego w

ataku  jakiegokolwiek  nieszczęścia.  Przeciwnie,  on/ona

powinien/powinna kroczyć dalej do przodu.

VI

On/ona będzie powstrzymywał/powstrzymywała się od nieislamskich

zwyczajów i lubieżnych skłonności oraz całkowicie podporządkuję się

autorytetowi  Koranu.  On/ona  uczyni  Słowo  Boże  i  wypowiedzi

Proroka Muhammada(saw) swoimi przewodnimi zasadami w każdym

aspekcie jego/jej życia.

VII

On/ona całkowicie zrezygnuje z dumy i zarozumiałości  i  przejdzie

całe  swoje  życie  w  pokorze,  pogodzie  ducha,  wyrozumiałości  i

łagodności.

VIII

On/ona będzie  uważał  wiarę,  honor  wiary  oraz sprawę islamu za

droższe  niż  jego/jej  życie,  bogactwo,  honor,  dzieci  i  wszystkich

bliskich.

IX

On/ona  odda  się  służbie  stworzeniom Boga  tylko  ze  względu  na



Niego.   Podejmie  starania  na  rzecz  dobroczynności  dla  ludzkość

według najlepszych jego/jej możliwości i mocy danej jemu/jej przez

Boga.

X

On/ona  wejdzie  w  więź  braterstwa  z  tym  pokornym  sługą

Bożym[Obiecanym Mesjaszem], zobowiązując się do posłuszeństwa

wobec  mnie  we  wszystkim,  co  dobre  ze  względu  na  Boga  oraz

pozostanie  wiernym  temu  aż  do  dnia  jego/jej  śmierci.  On/ona

wykaże tak wysokie oddanie w przestrzeganiu tej więzi, jakiego nie

można  znaleźć  w  innych  ziemskich  związkach  i  relacjach

wymagających wytężonej obowiązkowości.

 (Ishtihar Tamil-eTabligh, January, 12, 1889)



CZĘŚĆ I DZIESIĘĆ WARUNKÓW  &

OBOWIĄZKI KAŻDEGO AHMADĪ



WSTĘP

[Z  końcowej  mowy  wygłoszonej  na  Dorocznym  Zjeździe  Wspólnoty

Muzułmańskiej  Ahmadiyya,  Wielka  Brytania,  27  lipca,  2003r,  podczas

której zostały w wyjaśnione w szczegółach trzy pierwsze warunki bai‘at]

Niektórzy  członkowie  tego  Dżamā‘at  napisali  do  mnie:  ,,Odnowiliśmy

nasze  bai‘at  [  ślubowanie wstąpienia] na twoją rękę oraz przysięgaliśmy

przestrzegać  warunki  bai‘at  ,  ale  nie  posiadamy  pełnej  świadomości  i

wiedzy o tych dziesięciu Warunkach’’.

Pomyślałem, że powinienem, z okazji tego Corocznego Zjazdu, zająć się

tym tematem dzisiaj.  Ponieważ temat ten jest  długi,  nie mogę omówić

wszystkich  warunków  naraz,  ale  omówię  jedynie  kilka  z  nich.  Będę

kontynuował ten temat, inshā̉̉̉’Allah, w następnym piątkowym kazaniu lub

przy kilku innych okazjach.

Co to jest Bai‘at ?

Pierwszym pytaniem jest: Co to jest bai‘at? Aby to wyjaśnić, przytoczę

pewien  hadīth Proroka  Muhammeda(saw)  oraz  wypowiedzi  Obiecanego

Mesjasza(as).

Obiecany Mesjasz (as) mówi:

Bai‘at  naprawdę  oznacz  sprzedać  siebie;  jego  błogosławieństwa i  wpływ są

oparte  na  tym  warunku.  Tak  jak  nasienie  jest  zasiewane  w  ziemi,  jego

pierwotnym stanem jest to, że ręka rolnika zasiała je, ale nie wiadomo, co się z

nim  stanie.   Jeśli  to  nasienie  jest  dobrej  jakości  oraz  posiada  możliwości

wzrostu, wtedy dzięki łasce Boga Wszechmogącego oraz w konsekwencji pracy

tego rolnika, rośnie ono, aż do czasu kiedy jedno ziarno przemieni się w tysiące

ziaren. Podobnie, osoba, która składa bai‘at musi najpierw nabrać uniżoności i

pokory oraz musi odseparować siebie od swego ego i egoizmu/samolubstwa.

Wtedy taka osoba stanie się przysposobiona do wzrostu. Lecz ten, który nadal



trwa  trzymając  się  swego  ego,  równocześnie  składając  bai‘at,  nigdy  nie

otrzyma żadnej łaski. (Malfūdhāt, tom 6, str. 173).

Bai‘at oznacza oddanie własnego życia
Wszechmogącemu Allahowi 

Dalej Obiecany Mesjasz mówi:

Złożenie bai‘at oznacza oddanie waszego życia Wszechmogącemu Allahowi. To

oznacza ,,Dzisiaj sprzedaliśmy nasze życie Allahowi Wszechmogącemu’’. Jest

niewłaściwym  mówić,  że  stąpając  drogą  Allaha  każdy  ostatecznie  poniesie

stratę. Sprawiedliwy nigdy nie znajdzie się w stanie straty. Tylko ten, który jest

fałszywy/zdradziecki,  tzn. ten, który dla ziemskiego zysku, złamie przysięgę

uczynioną Wszechmogącemu Allahowi – poniesie stratę. Osoba, która popełni

taki czyn z powodu strachu przed światem powinna pamiętać, że w czasie jej

śmierci  żaden  władca  z  tego  świata  nie  przybędzie,  aby  starać  się  o  jej

uwolnienie.  Musi on zaprezentować się przed Sędzią wszystkich sędziów, Który

zada  jej  pytanie  ,,  Dlaczego  Mnie  nie  poważałeś/poważałaś?’’  Dlatego  te,

kluczowym dla  wszystkich  wiernych jest  wiara  w Allaha,  Który  jest  Królem

niebios i ziemi oraz czynienie szczerej skruchy. (Malfūdhāt, tom 7, str. 29-30).

Powyższe wypowiedzi Obiecanego Mesjasza(as) czynią bardzo oczywistym

to czym jest bai‘at . Jeśli każdy z nas uznaje, że ,,Moja osoba nie należy

teraz do mnie. Muszę teraz przestrzegać we wszystkich okolicznościach

wszystkich  nakazów  Wszechmogącego  Allaha  oraz  muszę  postępować

zgodnie  z  nimi  z  oddaniem  oraz  czynić  wszystkie  moje  czyny

podporządkowane  zadowoleniu  Allaha’’  to  byłoby  to  pewnym

streszczeniem tych dziesięciu warunków bai‘at .

Przedstawię  teraz  kilka  hadīth,  w  których  to  przedmiot  bai‘at  jest

traktowany na różne sposoby:

,,  ‘Ā’idhullāh  Bin  ‘Abdullāh  (ra)  opowiada,  że:  ,,‘Ubādah  As-Sāmit(ra)  był

pośród Towarzyszy(ra),  którzy wzięli  udział  w bitwie pod Badr oraz również

wzięli  udział  w  bai‘at w  ‘Aqabah.  ,‘Ubādah  As-Sāmit(ra)  powiedział,  iż

‘Ā’idhullāh Bin ‘Abdullāh (ra) powiedział,  iż  Prorok(saw) w tym czasie kiedy



grupa jego Towarzyszy(ra) otoczyła go, powiedział: Podejdzie i złóżcie bai‘at

pod tym warunkiem”: 

( werset arabski str. 5)

że  nie  będziecie  łączyć  niczego  z  Allahem,  ani  kraść,  ani  cudzołożyć1,  ani

zabijać swoich dzieci, ani obmawiać, ani nie będziecie nieposłuszni wobec mnie

w czymkolwiek dobrym o co was poproszę abyście zrobili. Więc, ktokolwiek z

was  sprawdzi  się  wobec  tej  przysięgi  bai‘at,  jego  nagroda  jest  u

Wszechmogącego  Allaha.  Ktokolwiek  zawiedzie  w  wypełnianiu  tej  przysięgi

bai‘at  i dozna straty w tym świecie, jego strata stanie się jego pokutą. A ten

który  zawiedzie  w  wypełnianiu  tej  przysięgi  bai‘at,  a  Wszechmogący  Allah

zakryje jego błędy, jego sprawy są u Wszechmogącego Allaha; jeśli jest taka

Jego wola, może ukarać go, a jeśli jest taka Jego wola, może mu wybaczyć.

(Sahīh Al-Bukhārī,  Kitābu Manāqibil Ansāri, Bābu Łufūdil Ansāri Ilan-Nabijji Bi

Makkata Ła Bai‘atil ‘Aqabah).

Następnie są kolejne hadīth:

Hadhrat’Ubādah  Aş-Sāmit(ra)  opowiada,  że  ,,Ślubowaliśmy  na  rękę

Proroka(saw) pod warunkiem, że będziemy słuchali  i  podporządkowali się w

czasie wygody oraz również w czasie trudności, podczas okresów radości oraz

również podczas okresów bólu, że nie będziemy wdawać się w kłótnię z tymi,

którzy posiadają władzę oraz kiedykolwiek będziemy mogli, będziemy trzymać

się  prawdy  i  nie  będziemy  obawiać  się  zarzutów  jakichkolwiek

krytyków.’’(Sunan  Al-Nasa’ī, Kitāb-ul-Bai‘ati,  Bābul  Bai‘ati  ‘Alas  Sam‘i  Łat

Tā‘ah).

Matka  wiernych,  Hadhrat  Āisza(ra)  relacjonuje,  że  ,,Prorok(saw)  miał

zwyczaj odbierać ślubowanie od kobiet zgodnie z określonym wersetem z

Koranu:2

(wersety po arabsku z Koranu)

,,O Proroku! Kiedy przychodzą do ciebie wierzące niewiasty, składając na twoje
ręce przysięgę, że niczego nie będą przypisywać Allahowi, i że nie będą kraść ani
cudzołożyć,  ani  zabijać  swych  dzieci,  ani  wypowiadać  oszczerczych  oskarżeń,
które same świadomie wymyślili,  ani  że nie będą nieposłuszne wobec ciebie w

1 Słowo cudzołożyć w tej książce obejmuje wszystkie kontakty seksualne poza systemem legalnego
małżeństwa.
2 Al-Mumtahanah, 60:13



kwestii tego ,co słuszne, wówczas przyjmij ich poddaństwo i proś Allaha żeby im
przebaczył. Zaprawdę, Allah jest Najbardziej Przebaczający, Litościwy.(60:13)

Hadhrat ‘Āisza(ra) kontynuuje, że:

W czasie ślubowania, ręka Proroka(saw) nigdy nie dotknęła ręki żadnej kobiety

z  wyjątkiem  tych,  które  należały  do  jego  domowników.  (Sahīh Al-Bukhārī,

Kitāb-ul-Ahkami, Bābu Bai‘atin Nisā’i).

Nawet  zanim  Obiecany  Mesjasz(as)  rozpoczął  przyjmowanie  bai‘at,

niektórzy pobożni muzułmanie byli zmartwieni warunkami, w jakie popadł

islam  i  czuli,  że  jedyną  osobą,  która  mogłaby  ocalić  arkę  islamu  od

utonięcia oraz która ma prawdziwe współczucie dla islamu jest Hadhrat

Mirzā Ghulām Ahmad z Qādian(as) oraz że był on al-Imam i al-Mahdī.

Dlatego też, ludzi mieli zwyczaj proszenia go aby przyjął ich przysięgę, ale

on zawsze odpowiadał:3

( werset arabski s. 8)

,, Nie zostałem upoważniony’’ . 

Raz napisał do Maulavī ‘Abdul Qādir Sāhib(ra) niepokojąc się o Mīr ‘Abbās

‘Alī Sāhib, że :

Natura tego pokornego[Obiecany Mesjasz] jest opanowana przez Jedność Boga

oraz powierzanie wszystkich spraw Allahowi oraz… ponieważ Wszechmogący

Allah nic mi nie przekazał w kwestii bai‘at , nie jest właściwym abym czynił tak

z mojej własnej inicjatywy.

( werset arabski s. 8)

Maulavī Sāhib powinien dążyć do wspierania braterstwa w wierze oraz karmić

to drzewo czystą wodą szczerości  i  miłości.  Ta metoda okaże się,  jeśli  Bóg

zechce,  dobroczynna. (Hayāt-e-Ahmad, tom 2, No. 2, str. 12-13)

Boże Przykazanie przyjmowania Bai‘at 

Po  sześciu  czy  siedmiu  latach,  w  pierwszym  kwartale  1888  roku,

Wszechmogący Allach rozkazał Obiecanemu Mesjaszowi(as) przyjmowanie

3 Możliwe, że Wszechmogący Allah objawi coś później.



bai‘at. To Boże przykazanie zostało przekazane w następujących słowach:

(werset arabski s 9)

(Ishtihār, December 01, 1888, str.2)

Co znaczy:

A  kiedy  postanowisz,  wtedy  zaufaj  Allahowi.  I  uczyń  arkę  przed  Naszymi

oczami oraz zgodnie z Naszym objawieniem. Ci, którzy składają ślubowanie na

twoją rękę, składają ślubowanie Allahowi. Ręka Allaha jest nad ich rękoma. 

Obiecany  Mesjasz(as)  z  powodu  swej  natury,  nie  chciał,  aby  ludzie

wszelkiego typu dołączyli do jego bai‘at. Jego życzeniem płynącym z serca

było, aby tylko taka grupa pobłogosławionych ludzi, których natura była

mocno  oparta  na  wierności,  dołączyła  do  tego  pobłogosławionego

Dżām‘at.  Dlatego  też,  czekał  on  na  okazję,  która  powinna  rozróżnić

pomiędzy tymi dwiema grupami, tymi którzy są wierni, a tymi którzy byli

hipokrytami. Allah, Najbardziej Łaskawy, poprzez Jego doskonałą mądrość

i  miłosierdzie,  w  tym  samym  roku  w  listopadzie  1888,  stworzył  taką

sytuację.  Była to śmierć  Baszara I(  syna Obiecanego Mesjasza(as)).  W

wyniku  czego,  powstało  wokół  niego  wielkie  zamieszanie.   Obiecany

Mesjasz(as)  uważał  to  za  odpowiednią  okazję,  aby  dać  początek

Muzułmańskiej  Wspólnocie  Ahmadiyya.  Dnia  1  grudnia  1888r.,  uczynił

ogólne obwieszczenie o bai‘at . Obiecany Mesjasz(as) również polecił aby

ci którzy przybędą w sprawie bai‘at  powinni najpierw, zgodnie z tradycją

Proroka Muhammada(saw), odprawić istihāra .To znaczy, powinni najpierw

modlić się, następnie odprawić istihāra, a następnie złożyć ślubowanie.( z

Ishtihār Takmīl-e-Tablīgh, 12 stycznia, 1889)

Po opublikowaniu tego ogłoszenia, Obiecany Mesjasz(as) przeniósł się z

Qadian do Ludhiany i pozostał w domu Hadhrat Sufi Ahmad Jan w Mahalla

Dżadid((Hajāt-e-Ahmad, tom 3, Part. I, str. 15)



Zamierzenia i Cele Bai‘at 

Z Ludhiany Obiecany Mesjasz(as)  4 marca 1889r.,  opublikował  kolejne

ogłoszenie wyjaśniające zamierzenia i cele bai‘at. Powiedział:

Ten system bai‘at został ustanowiony wyłącznie, aby zgromadzić razem grupę

sprawiedliwych ludzi  w jednym Dżamā‘at.  Tak aby poważna grupa prawych

ludzi dokonała świętego wpływu na świat. Jedność tych sprawiedliwych ludzi

powinna  być  dla  islamu  źródłem  błogosławieństw,  wspaniałości  oraz

pozytywnych wyników. Te błogosławieństwa bycia zjednoczonym pod jednym

kredo niech umożliwią im spełnianie szlachetnych i sprawiedliwych posług dla

dobra  islamu.   Niech  nie  będą  leniwymi,  skąpymi  oraz  bezużytecznymi

muzułmanami; ani nie powinni być jak ci bezwartościowi, którzy zrobili wielką

szkodę islamowi z powodu ich niezgody i braku jedności; ani takimi, którzy

skazili piękne oblicze islamu poprzez swój bezbożny stan; ani nie powinni być

jak ci niedbali derwisze oraz pustelnicy nieposiadający świadomości, co islam

potrzebuje, ani nie mają współczucia dla swych braci, ani nie posiadają zapału

do  czynienia  dobrych  uczynków  dla  ludzkości.  Raczej,  powinni  być  takimi

współczującymi dla tego narodu, iż powinni stać się ratunkiem dla biednych, a

ojcami  dla  sierot.  Powinni  posiadać  wolę  poświęcania  siebie  w  służbie  dla

islamu, jak ten opanowany przez miłość. Wszystkie ich wysiłki  powinny być

poświęcone  szerzeniu  błogosławieństw  islamu  na  całym  świecie,  tak,  aby

czysta fontanna miłości Allaha oraz współczucia dla ludzkości mogła wylać się z

każdego serca, a połączona w jednym miejscu, powinna wyglądać jak płynąca

rzeka… Wszechmogący Allah pragnie ukazać poprzez tą grupę Swoją Chwałę

oraz pokazać Jego Wszechmoc, a następnie pragnie przyznać jej dalszy rozwój

tak,  aby świat  mógłby być wypełniony miłością  Allaha,  prawdziwą skruchą,

czystością, prawdziwą dobrocią, spokojem, pojednaniem oraz współczuciem dla

rodzaju ludzkiego. Ta grupa będzie wyjątkową grupą Allaha. On obdarzy ich

mocą poprzez Jego Własny Duch i ochroni ich przed bezbożnym życiem i On

spowoduje  świętą  zmianę  w  ich  życiu.   Tak  jak  obiecał  w  Jego  świętych

dobrych wiadomościach,  On spowoduje ogromnie wzrost  tej  grupy i  tysiące

sprawiedliwych dołączy do niej.  On Sam będzie ją nawadniał i czynił kwitnącą

dopóki  ich  liczba  oraz  błogosławieństwa  staną  się  źródłem  podziwu  dla

wszystkich, którzy widzą. Tak jak lampa umieszczona wysoko, będą szerzyć ich

światło na wszystkie strony świata, będą uważani za przykład błogosławieństw



w islamie. Allah przyzna doskonałym wiernym tego Ruchu błogosławieństwa

wszelkiego rodzaju oraz przyzna im zwycięstwo nad wszystkim innymi. Aż do

Dnia Sądu, będą znajdować się ludzie pomiędzy nimi, którzy będą obdarzani

boską akceptacją oraz odsieczą. To jest to, co Chwalebny Bóg zapragnął. On

jest Wszechmocny i czyni to, co pragnie. Wszelka siła i władza należy do niego.

( Mażmū‘ah Istihārāt, tom 1, str. 196-198)

W tym samym ogłoszeniu, Obiecany Mesjasz(as) powiedział, że ci, którzy

życzą sobie uczynić  bai‘at  powinni przyjechać do Ludhiany po 20 marca

1889r..

Początek Systemu Bai‘at 

Zgodnie  z  powyższym  ogłoszeniem,  Obiecany  Mesjasz(as)  przyjął

ślubowanie na wierność 23 marca, 1889r w domu Hadhrata Sūfī Ahmada

Jān  Sāhib  położonego  w  Mahalla  Dżadīd.  Według  opowiadania  Sāhiba

Hadhrata Munszī ‘Abdullāha (ra) z Sanour, został przygotowany rejestr dla

zapisania tego historycznego wydarzenia. Nazwane to zostało  bai‘at  dla

skruchy, poszukiwania sprawiedliwości i oczyszczenia.

W  tych  czasach,  Obiecany  Mesjasz(as)  miał  zwyczaj  zapraszać  ludzi

pojedynczo do pokoju, aby przyjąć  bai‘at, a następnie przyjmował  bai‘at

indywidualnie  od  każdej  osoby.   Pierwszą  osobą,  której  bai‘at  zostało

zaakceptowane  był  Hadhrat  Maulānā  Nūr-ud-Dīn(ra).  Upominając  tych,

którzy złożyli bai‘at, Obiecany Mesjasz(as) powiedział:

Przez  dołączenie  do  tego  Dżamā‘at,  powinniście  spowodować  całkowitą

przemianę  w  stosunku  do  waszego  wcześniejszego  życia  tak  abyście  mieli

prawdziwą wiarę w Allaha, a On stał się waszym pomocnikiem we wszystkich

nieszczęściach. Nie powinniście przyjmować lekko Jego zarządzeń, ale raczej

zaszczycić każdego Jego przykazaniami oraz udowodnić taki zaszczyt w swoich

czynach. 

Natomiast obracając się z różnych powodów w kierunku ziemskich sposobów

oraz  umiejscawiając  w  nich  swoje  zaufanie,  zamiast  ufać  Allahowi

sprowadzając to do czynienia partnerów równych Allahowi,  to tak jakbyście

zaprzeczali istnieniu Boga. Powinniście rozpatrywać ziemskie sposoby tylko w



takim zakresie, w jakim nie sprowadzają się one do przypisywania partnerów

Allahowi. Mój sposób jest taki,  że ja naprawdę nie zakazuję wam używania

ziemskich  sposobów,  ale  rzeczywiście  zakazuję  wam  umieszczania  w  nich

waszego zaufania. Wasza ręka powinna być zaangażowana w pracy, ale wasze

serce powinne być dołączone do Prawdziwie Umiłowanego.

Powiedział również:

Wszyscy  ci  z  was,  którzy  złożyli  bai‘at  oraz  którzy  dokonali  zobowiązania,

słuchajcie! Wypowiadać te słowa jest łatwo, lecz oddać im sprawiedliwość jest

ciężko, ponieważ Szatan jest zawsze zajęty próbowaniem uczynienia człowieka

niedbałym o swoją wiarę. Szatan pokazuje świat oraz jego korzyści w zasięgu

ręki,  a  wiarę  odległą.  W ten  sposób,  serce  staje  się  zatwardziałe,  a  każdy

kolejny  stan  jest  gorszy  od  poprzedniego.  Jeśli  chcecie  przypodobać  się

Allahowi,  włóżcie  całą  swoją  siłę  i  wysiłek  w  wierne  przestrzeganie

zobowiązania uwolnienia się od grzechu. 

Powiedział również:

Nie wypowiadajcie żadnego słowa zgorszenia, nie rozprzestrzeniajcie żadnego

zła, przyjmujcie nagany w cierpliwości, nie konfrontujcie się z nikim, nawet,

jeśli  ktoś  konfrontuje  się  z  wami  oraz  postępujcie  z  nim  z  życzliwością  i

dobrocią.  Pokazujcie  dobry  przykład  słodyczy  rozmowy.  Przestrzegajcie

wszystkich  przykazań  z  prawdziwym  sercem  tak,  aby  Allah  był  z  was

zadowolony,  a  może  nawet  po  bai‘at  wróg  rozpozna  w  was  zmiany.

Przedstawiajcie prawdziwe dowody w sprawach sądowych. Wszyscy ci, którzy

dołączają  do  tego  Ruchu  powinni  ugruntować  siebie  na  prawdomówności  z

pełnią serca, pełnią starań w całokształcie ich życia.(Dhikr-e-Habīb, str. 436-

438)

W marcu 1903r., podczas dnia ‘Eīd, kilku Towarzyszy(ra) razem siedziało,

a Obiecany Mesjasz(as) powiedział:

Posłuchajcie  wy  wszyscy,  którzy  dzisiaj4 złożyliście  bai‘at  oraz  ci,  którzy

wcześniej  złożyli  bai‘at.  Chciałbym  powiedzieć  kilka  słów  w  formie  rady.

Posłuchajcie ich uważnie. Bai‘at, które podjęliście dzisiaj jest to bai‘at  skruchy.

Jest ona dwojakiego rodzaju.  Jedna za poprzednie grzechy. To znaczy, aby

4 Wydaje się, że w omawianym czasie ludzie zgromadzili się razem aby złożyć bai‘at .



poprawić  swoje  błędy  przedtem  popełnione  oraz  wynagrodzić  w  miarę

możliwości  ustaloną  właściwą  szkodę wyrządzoną  przez  nie.  Druga jest  dla

ochrony siebie przed grzechami, które zostaną popełnione od tej chwili oraz

uratowania się od ognia.

Wszechmogący Allah obiecał, że wraz ze skruchą wszystkie uprzednie grzechy

zostaną wybaczone pod warunkiem, że zostanie ona uczyniona ze szczerym

sercem i  czystą  intencją  i  nie  zawiera  żadnej  ukrytej  niezgody  w  żadnym

zakątku serca. Allah zna ukryte tajemnice serc. Nie uda się nikomu wprowadzić

Go  w błąd.  Nie  próbujcie  wprowadzać  go w błąd.  Czyńcie  skruchę w Jego

obecności  prawdziwie,  nie  hipokratycznie.  Skrucha  nie  jest  dla  człowieka

niczym nadzwyczajnym lub bezużytecznym. Jej wpływ jest nieograniczony do

Dnia Sądu. Raczej, wzmacnia zarówno ziemskie sprawy jak i wiarę. Okazujący

skruchę  osiąga  spokój  i  dobrobyt,  zarówno  w tym życiu  jak  i  życiu,  które

nadejdzie (Malfūdhāt, tom 5 str. 187-188).



WARUNEK I

Wprowadzany uroczyście obiecuje, że on/ona będzie powstrzymywał

się  od  szirk  [przypisywanie  Bogu partnerów]  aż  do  dnia  jego/jej

śmierci.

Bóg Wszechmogący nie wybaczy Szirk

Wszechmogący Allah mówi w sūrah Al-Nisā’, 4:49

(tekst arabski)

Zaprawdę, Allah nie wybacza, jeśli przypisywać Mu jakiegoś partnera. Wybaczy
On jednak wszystko, wszelkie niedociągnięcia temu, komu zechce wybaczyć. Kto
zaś ustanawia równych Allahowi, ten rzeczywiście popełnia bardzo wielki grzech.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział w tej kwestii, że:

Podobnie, Allah powiedział w Koranie: 

(werset z Koranu – nie ma tłumaczenia w książce)

Oznacza to, że każdy grzech jest wybaczalny z wyjątkiem szirk. Dlatego, nie

zbliżajcie  do  szirk  i  uważajcie  je  za  zakazane  drzewo.(Damīmah  Tohfah-e-

Golarhviyyah, Rūhānī Chazā’in, tom 17, str. 323-324, przypis)

Następnie Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Szirk tutaj nie oznacza jedynie kłanianie się kamieniom, etc. Raczej szirk jest

także to, że staracie się zależeć całkowicie od ziemskich możliwości i kładziecie

nacisk na ziemskich idoli. To jest to, czym właśnie jest szirk. (Al-Hakam, tom7,

nr. 24, 30 czerwca, 1903, str. 11)

Wszechmogący Allah mówi w Koranie5:

(werset po arabsku z Koranu)

I przypomnij sobie, kiedy Luqmān rzekł do swego syna, napominając go:,, O mój drogi synu!
Nie przypisuj Allahowi partnerów. Zaiste, przypisywanie Allahowi partnerów jest żałosnym
grzechem.’’

5 Luqmān, 31:14



Prorok(saw)  obawiał  się  rozprzestrzeniania  szirk w  jego

ummah[wyznawcach]. Jeden hadīth twierdzi:

‘Ubādah bin Nasī powiedział nam o Szaddād Bin ’Aus, że ten płakał. Zapytano

go ,,Dlaczego płaczesz?’’ Odpowiedział ,, Pamiętam o czymś co usłyszałem od

Proroka(saw)  i  to  spowodowało  mój  płacz.  Słyszałem,  że  Prorok(saw)

powiedział, że ,,Obawiam się o szirk i jego ukryte pragnienia w mojej ummah.’’

Zapytałem  ,,Proroku  Allaha,  czy  po  tobie  ludzie  będą  uwikłani  w  szirk?’’

Prorok(saw)  odpowiedział  ,,Tak,  chociaż  mój  lud  nie  będzie  czcił  słońca  i

księżyca, bożka i kamienia, ulegną oni wystawności w ich działaniach i będą

modlić  się  do  swych  ukrytych  pragnień.  Jeden  z  nich  rozpocznie  dzień

poszcząc, ale potem natknie się na jakieś swoje pragnienie, przerwie swój post

i odda się swojemu pragnieniu.’’(Musnadu Ahmadabni Hańbal, tom 4 str. 124,

wydane w Bejrucie)

Różne formy Szirk

Jasno wynika z tego hadīth, że nawet, jeśli ktoś nie oddaje się wyraźnemu

szirk czcząc bożki lub księżyc, uciekanie się do ostentacji i postępowania

za  własnymi  pragnieniami  są  również  formami  szirk. Jeśli  pracownik

przekroczy wszystkie granice w należnym posłuszeństwie w stosunku do

swego pracodawcy i poprzez schlebianie mu wychwala go i wierzy, że jego

utrzymanie zależy od niego to, to także jest formą  szirk.  Jeśli ktoś jest

dumny  ze  swych  synów  i  wierzy,  że  ma  on  tak  wielu  synów,  którzy

dorastają i uzyskają zatrudnienie, tworzą dochód i dbają o niego, lub że

żaden  z  jego  zabezpieczeń  nie  będzie  w  stanie,  z  powodu  jego

dorastających synów, z nim konkurować to, to także jest forma szirk. ( Na

subkontynencie  indyjskim,  raczej  niż  w  całym  trzecim  świecie,  takie

współzawodnictwo zabezpieczeń jest wstrętnym zwyczajem).  Tacy ludzi

całkowicie polegają na swoich synach, którzy okazują się być nieposłuszni

lub umierają w wypadkach lub stają się niepełnosprawni; skutkiem tego

całe wsparcie tych ludzi zawala się.

Obiecany Mesjasz(as) mówi:



Tauhīd[ Jedność Boga] nie oznacza tylko po prostu wypowiedzenie językiem lā

ilāha illAllāh6, ale potem ukrywanie tysiące bożków w swoim sercu. Każdy, kto

oddaje  się  z  pietyzmem swoim  własnym planom,  niezgodzie  lub  sprytnym

pożądaniom, tak jak powinien oddawać szacunek Bogu lub zależy od jakiejś

osoby tak jak powinien zależeć od samego Boga, lub czci własne ego tak jak

powinien czcić samego Boga, we wszystkich tych sytuacjach jest on w oczach

Allaha  czcicielem bożków.  Bożki  nie  są  jedynie  tymi  wykonanymi  ze  złota,

srebra,  miedzi  i  kamieni.  Raczej  każda  rzecz,  każde  twierdzenie  lub  każdy

czyn,  który  jest  czyniony  z  takim  pietyzmem,  który  licuje  z  samy

Wszechmogącym Allahem, jest w oczach Allaha, takim bożkiem…. Pamiętajcie,

że prawdziwa Jedność Boga, której potwierdzenia Bóg od nas wymaga  oraz od

której  zależy  zbawienie,  jest  wiarą,  że  Bóg  w  Jego  Istocie  jest  wolny  od

jakiegokolwiek wspólnika, zarówno czy to będzie bożek czy istota ludzka, czy

słońce  czy  księżyc  czy  własne  ego  lub  własna  przebiegłość  czy  oszustwo.

Należy też pojąć, że nikt nie posiada równej Mu mocy aby sprzeciwić się Mu.

Ani  akceptowania  kogokolwiek,  jako  Podtrzymującego.  Ani  posiadania

kogokolwiek nadającego honor lub hańbę. Ani uważania kogoś za Pomocnika

lub Wspomagającego. Jest to także zawężenie swojej miłości, czczenia, pokory

i własnych nadziei oraz obaw, do Niego. Żadna Jedność nie może być całkowita

bez następujących trzech typów wyróżniających. Po pierwsze, jest to Jedność

Bytu – co oznacza pojmowanie, w odróżnieniu od Niego, całego wszechświata

jako  niedziałającego  oraz  uważanie  go  za  śmiertelnego  i  pozbawionego

prawdziwości. Po drugie, Jedność Atrybutów – to znaczy Rabūbijjat[Panowanie]

oraz  Ulūhijjat[Bóstwo,  Boskość]  są  ograniczone  do  Jego  Istoty,  a  wszyscy

pozostali,  którzy pojawiają się jako podtrzymujący lub dobroczyńcy są tylko

częścią systemu ustanowionego przez Jego rękę. Po trzecie, Jedność miłości,

szczerości  i  poświęcenia  –  to  znaczy,  nie  rozważać  kogokolwiek,  w  kwestii

miłości  oraz  oddawania  czci,  jako  partnera  Boga  oraz  bycie  całkowicie

zatraconym w  Nim.  (Sirāż-ud-Dīn,  ‘Isa’i  ke  Chār  Swāloń  kā Jałāb,  Rūhānī

Chazā’in, tom 12, str. 349-350)

Wyjaśniłem to już pokrótce wcześniej.  W tej kwestii, Jego Ekscelencja

Pierwszy Kalif Mesjasza (ra) mówi:

6  Nie ma innego godnego czci z wyjątkiem Allaha



Przypisywać  kogokolwiek  w  imieniu,  czynie  czy  oddawaniu  czci,  Allahowi

ustanawia  szirk, a wykonywanie wszystkich dobrych uczynków wyłącznie dla

zadowolenia Allaha jest nazywane wielbieniem/oddawaniem  czci.  Ludzie

wierzą, że nie ma innego Stworzyciela poza Allahem oraz również wierzą, że

życie po śmierci jest w rękach Allaha, Który ma nad nimi całkowitą kontrolę i

władzę. Chociaż w to wierzą, kłaniają się przed innymi, wypowiadają kłamstwa

oraz dokonują przed innymi okrążeń. Zamiast wielbić Allaha, wielbią innych;

zamiast pościć dla Allaha, poszczą dla innych; a zamiast modlić się do Allaha,

oni  modlą  się  do  innych ludzi  i  dają im datki.  Aby wykorzenić  te  fałszywe

pojęcia, Bóg Wszechmogący wzbudził Proroka Muhammada(saw).

(Khutabāt-e-Nūr, str. 7-8)



WARUNEK II

On /ona będzie trzymać się z dala od fałszu, nierządu / cudzołóstwa,

winy  oka,  rozpusty,  trwonienia,  okrucieństwa,  nieuczciwości,

niezgody i buntu; oraz że on / ona nie pozwolą być poniesionym

przez namiętności, jakkolwiek mogą one być silne.

W  tym  warunku  wymienionych  zostało  dziewięć  rodzajów  grzechów.

Nowicjusz,  ktokolwiek,  kto  twierdzi,  że  należy  do  tego  Dżamā‘at

Obiecanego Mesjasza(as), powinien unikać tych grzechów.

Fałsz- Największy z pośród Zła

Naprawdę, fałsz jest największym z wszelkiego zła.  Kiedyś ktoś zapytał

Proroka(saw) o radę. Osoba ta cierpiała na wiele słabości i nie sądziła aby

była w stanie natychmiast porzucić je wszystkie. Prorok(saw) powiedział

jej ,, Obiecaj, że będziesz zawsze mówił prawdę i nigdy nie wypowiesz

kłamstwa’’.  Tylko  poprzez  przyjęcie  ścieżki  prawdomówności,  został  on

uwolniony,  jeden  po  drugim,  ze  wszystkich  grzechów.  Kiedykolwiek

pomyślał o popełnieniu jakiegokolwiek grzechu, pomyślał, że gdyby został

złapany,  zostałby  postawiony  przed  Prorokiem(saw),  a  obiecał  nie

wypowiadać  żadnego  kłamstwa.  Gdyby  powiedział  prawdę[  o  czynie],

mógłby zostać poniżony i ukarany. Stopniowo, uwolnił się od wszystkich

grzechów. Naprawdę, fałsz jest korzeniem wszelkiego zła.

Rozwinę dalej ten temat. Wszechmogący Bóg mówi w Koranie7:  

(tekst arabski)

Oto przykazanie Allaha. Jeżeli kto uzna rzeczy głoszone przez Allaha za święte, to
będzie dla niego dobre u jego Pana. Spożywanie mięsa wszelkiego bydła czyni się
prawowitym z wyjątkiem tego, co już zostało wam ogłoszone w Koranie. Dlatego
wystrzegajcie  się  obrzydliwości  bałwochwalstwa oraz  strońcie  przed wszystkimi
słowami nieprawdy.

Tutaj, wygłaszanie fałszu zostało wymienione razem z  szirk. Allah mówi

także8:

(tekst arabski)

7 Al-Hajj, 22:31
8  Al-Zumar 39:4



Pamiętajcie, jedynie Allahowi należy się szczere posłuszeństwo. A ci, którzy jako
obrońców biorą sobie innych niż Allah, powiadają: ,, Służymy im tylko dlatego, by
zbliżyli nas do Allaha.   Zaiste, Allah rozsądzi pomiędzy nimi w kwestii tego, w
czym się nie zgadzali. Zaiste, Allah, nie prowadzi tego, kto jest niewdzięcznym
kłamcą.

Istnieje jeden hadīth w Sahīh Muslim:

Hadhrat  ‘Abdullāh  Bin  ‘Amr  Bin  al-  ‘Ās(ra)  opowiada,  że  Prorok(saw)

powiedział, ,,Ktokolwiek posiada te cztery następujące cechy jest prawdziwym

hipokrytą, a ktokolwiek posiada jedną z tych cech, posiada element hipokryzji

aż do czasu kiedy odrzuci ten zwyczaj”:

 Kiedy  mówi,  mówi  kłamstwo[  Jego  mowa  jest  pomieszana  z  fałszem  oraz
wypowiada fałsz].

 Kiedy zawiera umowę, łamie ją.
 Kiedy czyni obietnicę, nie dotrzymuje jej.[Jest to także forma fałszu]
 Kiedy spiera się, zaczyna używając wulgarnego języka.

Wszystkie te cechy są związane z mówieniem kłamstwa. Następnie istnieje

jeszcze kolejny hadīth.

Hadhrat Imam Mālik(ra) opowiada, że ,,Słyszałem, że Hadhrat ‘Abdullāh Bin

Mas‘ūd(ra)  miał  zwyczaj  mówienia  ,,Przyjmijcie  prawdomówność  ponieważ

prowadzi ona do cnoty, a cnota prowadzi do Raju. Unikajcie fałszu, ponieważ

prowadzi on do nieposłuszeństwa, a ono prowadzi osobę do Piekła. Czyż nie

wiecie, że mówi się, że taki a taki mówił prawdę i był posłuszny; lub że skłamał

i popełnił grzech?’’(Al-Mu’attā Lil Imam Mālik, Kitāb-ul-Jāmi, Bābu mā jā’a fis-

sidiqi łalkadhib).

Następnie, istnieje pewien hadīth w Musnadu Ahmadabni Hańbal:

Hadhrat Abū Hurairah opowiada, że Prorok(saw) powiedział:

,, Ktokolwiek zaprosi małe dziecko aby coś mu dać i nie uczyni tak, będzie

zaliczany do kłamców (Musnadu Ahmadabni Hańbal, tom 2, str. 452, wydane w

Bejrucie).

Ten punkt jest bardzo ważny dla moralnego przeszkolenia. Pamiętajcie o

nie  wypowiadaniu  takich  rzeczy  nawet  w  formie  dowcipu  dla  dobra

moralnego  przeszkolenia  dzieci.  Inaczej,  dzieci  podchwycą  zwyczaj

mówienia  kłamstwa  w  codziennych  rozmowach,  a  kłamstwo  stanie  się



stałym zwyczajem w ich życiu. Stopniowo zatracą jakiekolwiek uczucia i

zahamowania przed mówieniem kłamstw.

Hadhrat  Ibn-e-Mas‘ūd(ra)  opowiadał,  że  Prorok(saw)  powiedział:  ,,  Prawda

kieruje  do  cnoty,  a  cnota  kieruje  do  Nieba’’.  Osoba  kontynuuje  mówienie

prawdy aż  do  czasu,  kiedy  w oczach  Allaha  jest  nazywana prawdomówną.

Kłamanie  prowadzi  do  występku,  a  występek  prowadzi  do  Piekła.  Osoba

kontynuuje  kłamanie  aż  do  czasu,  kiedy  w  oczach  Allaha  jest  nazwana

kłamcą’’.(Sahīh Al-Bukhārī , Kitābul-Adabi, Bābu Qaulillāhe Ittaqullāha ła kūnū

ma‘as Sādiqīn)

Hadhrat  ‘Abdullāh  Bin  ‘Amr  Bin  al-  ‘Ās(ra)  opowiada,  że  pewien  człowiek

przyszedł do Proroka(saw) i zapytał ,, O Proroku Allaha, jakie są to czyny które

prowadzą do Raju?’’ Prorok(saw) odpowiedział ,, Mówienie prawdy. Kiedy sługa

Allaha mówi prawdę, staje się posłusznym sługą, a kiedy staję się posłusznym

sługą,  staje  się  prawdziwym wierzącym,  a  prawdziwy wierzący definitywnie

wchodzi do Raju”. Człowiek ten spytał ponownie: ,,O Proroku Allaha, jaki to

czyn  prowadzi  do  Piekła?’’  Prorok  (saw)  odpowiedział  ,,Fałsz.  Jeśli  ktoś

wypowiada kłamstwo, staje się nieposłuszny, a jest to  kufr[ niewiara], a ten

kto jest ustanowiony na niewierze definitywnie wchodzi do Piekła’’. (Musnadu

Ahmadabni Hańbal tom 2, str.176, wydane w Bejrucie).

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Koran uważa wypowiadanie fałszu za obrzydliwe, jako że Allah mówi:9

(werset arabski)

Dlatego  wystrzegajcie  się  obrzydliwości  bałwochwalstwa  oraz  strońcie  przed
wszystkimi słowami nieprawdy.

Tutaj słowa fałsz oraz bałwochwalstwo występują w połączeniu. Rzeczywiście,

fałsz jest bożkiem, ponieważ inaczej nikt nie porzuciłby prawdy. Tak jak bożek

nie posiada nic z wyjątkiem sztucznego połysku, tak samo fałsz nie nosi za

sobą prawdziwości.  Ci,  którzy mówią kłamstwa tracą swą wiarygodność tak

bardzo, że nawet, kiedy mówią prawdę ktoś myśli, że może jest w tym element

fałszu. Ci, którzy chcieliby rzucić zwyczaj mówienia kłamstwa, nie przyjdzie to

łatwo. Muszą zmagać się z tym przez długi czas, zanim przyzwyczają się do

mówienia prawdy. (Malfūdhāt, tom3, str. 350)
9 Al-Hajj, 22:31



Obiecany Mesjasz(as) również mówi:

Wśród  wszystkich  naturalnych  stanów  człowieka,  podstawową  częścią  jego

natury  jest  prawdomówność.   Zazwyczaj,  dopóki  osoba nie  jest  poniesiona

przez  jakieś  samolubny  motyw,  nie  życzy  sobie  mówić  kłamstwa.  Jest

naturalnie  niechętna  fałszowi  oraz  odwołuje  się  do  niego  bez  ochoty.  Oto

dlaczego  nie  lubi  osoby,  o  którym wie,  że  jest  kłamcą  i  patrzy  na  nią  ze

wzgardą. Lecz ten naturalny warunek sam przez siebie nie może być uważany

za moralny. Nawet dzieci oraz obłąkani wykazują tą wartość. Fakt jest taki, że

jak  długo  osoba  nie  zrzeknie  się  tych  samolubnych  motywów,  które

powstrzymują  go  przez  mówieniem  prawdy,  nie  może  być  uważana  za

prawdomówną.  Jeśli  pewna osoba mówi  prawdę  wtedy  tylko,  kiedy nic  nie

straci,  ale  mówi  kłamstwa,  kiedy  jest  zagrożony  jego  honor,  własność  lub

życie,  jak  może  być  uważany  za  lepszego  od  dzieci  czy  obłąkanych?  Czyż

małoletni i dzieci nie mówią tego rodzaju prawdy? Nie istnieje prawie nikt na

świecie, kto bez żadnego powodu wypowiadałby kłamstwo. Dlatego też, taka

prawda, która jest opuszczana, kiedy spotyka się z możliwością straty, nigdy

nie  uformuje  części  prawdziwej  moralności.  Prawdziwa  okazja  mówienia

prawdy jest wtedy, kiedy ktoś obawia się utraty życia, własności lub honoru.

W tym znaczeniu, boskie nauki są takie:

(werset arabski)10

Dlatego  wystrzegajcie  się  obrzydliwości  bałwochwalstwa  oraz  strońcie  przed
wszystkimi słowami prawdy. 

(werset arabski)11

Świadkowie nie powinni odmawiać kiedy się ich wzywa.

(werset arabski)12

A nie ukrywajcie świadectwa. Kto bowiem je ukrywa tego serce jest z pewnością
grzeszne.

(werset arabski)13

I  kiedy  mówicie,  przestrzegajcie  sprawiedliwości,  nawet  jeśli  chodzi  o  osobę
spokrewnioną.

(werset arabski)14

Bądźcie dokładni w przestrzeganiu sprawiedliwości i bądźcie świadkami dla Allaha,
nawet gdyby było to wbrew wam samym lub przeciwko waszym rodzicom lub

10 Al-Hajj, 22:31
11 Al-Baqarah, 2:283
12 Al-Baqarah, 2:284
13 Al-An‘ām, 6:153
14 Al-Nisā, 4:136



krewnym.

(werset arabski)15

I niechaj wrogość ludzi nie spowoduje żebyście postępowali inaczej, jak tylko w
sprawiedliwości.

(werset arabski)16

(…)I  prawdomówni  mężczyźni  oraz  prawdomówne  niewiasty(…)-Allah  dla  nich
wszystkich przygotował przebaczenie i wspaniałą nagrodę.

(werset arabski)17

(…)I wzajemnie się napominają do głoszenia Prawdy(…)

(werset arabski)18

(Islamī Usul kī Philosophy, Rūhānī Chazā’in, tom 10, str. 360-361)

Trzymajcie się z dala od Cudzołóstwa 

Drugi warunek bai‘at zawiera zobowiązanie do unikania cudzołóstwa. W tej

kwestii Wszechmogący Allah mówi w Koranie19:

(tekst arabski)

I nie dopuszczajcie się cudzołóstwa; zaiste, jest ono jawną niegodziwością i złą
drogą.

W  pewnym  hadīth,  Muhammad  bin  Sīrīn  opowiada,  że  Prorok(saw)

upominał  aby  wykonywać  co  następuje.  Następnie  opowiedział  długi

hadīth zawierający  przestrogę,  iż  cnota  i  prawdomówność  są  lepsze  i

wieczne w przeciwieństwie do cudzołóstwa i fałszu.(Sunanud-Dārimijji, Kit

āb-ul-Łasājā,  Bābu  mā  justahābbu  bil-łasijjati  minat-tashahhudi  łal  kal

ām).

Cudzołóstwo  oraz  fałsz  zostały  wymienione  tutaj  razem.  Pokazuje  to

również jak poważnym grzechem jest kłamanie.

Obiecany Mesjasz (as) mówi:

Nie zbliżajcie się do cudzołóstwa. To znaczy, unikajcie wszystkich okazji, które

w waszych umysłach tworzą taką myśl. Unikajcie wszelkich dróg, które noszą

ze sobą ryzyko uwikłania siebie w ten grzech. Ktokolwiek popełni cudzołóstwo

15 Al-Mā’idah, 5:9
16 Al-Ahzāb, 33:36
17 Al-‘Asr, 103:4
18 Al-Furqān, 25:73
19 Bani Isrā’il, 17:33



dochodzi do granicy zła. Cudzołóstwo jest bardzo złą drogą. Powstrzymuje was

od osiągnięcia waszego prawdziwego celu i nosi w sobie poważne ryzyko. Ten,

który  nie  ma  możliwości  ożenienia  się  powinien  utrzymywać  swą  czystość

innymi  sposobami.  Na  przykład,  powinien  pościć  lub  ograniczyć  spożycie

żywności  lub  wykonywać  ciężką  fizyczną pracę.(  Islamī  Usul  kī  Philosophy,

Rūhānī Chazā’in, tom 10, str. 342)

Obiecany Mesjasz(as) napominał, aby trzymać się z dala od rzeczy, które

prowadzą  do  cudzołóstwa.  Czasami  młodzież  ignoruje  tą  sprawę.

Przyzwyczajają się do oglądania filmów nie nadających się do oglądania.

Są one poniżej dobrych moralnych standardów. Unikajcie ich, ponieważ to

jest również forma cudzołóstwa.

Trzymajcie się z Dala od Winy Oka

Drugi  warunek  również  odnosi  się  do  trzeciego  rodzaju  zła,  winy  oka.

Unikanie tego jest znane jako ghadd-e-basar20.

Hadhrat Abū Raihānah(ra) opowiadał, że uczestniczył wraz z Prorokiem(saw) w

ekspedycji. Jednej nocy usłyszał Proroka (saw) mówiącego ,,Zabroniony jest

ogień aby dotykał oka, które pozostaje przebudzone ze względu na Allaha oraz

ogień jest zabroniony dla oka, które roni łzy z obawy przed Allahem’’.

Hadhrat Abū Shuraih(ra) opowiada, że słyszał, iż pewien opowiadający mówi,

że Prorok(saw) powiedział również ,, Ogień jest zakazany do tego oka, które

zamiast obserwowania, jest spuszczone w dół kiedy spotyka się z czymś co

Allah zakazał zobaczyć.  Ogień jest również zakazany aby dotknął oko które

zostało  wyjętę/usunięte na sposób Allaha Chwalebnego. (Sunanud-Dārimijji,

Kitāb-ul-Dżihadi, Bābu filladhī jas-haru fī sabīlillāhi Hārisan)

Następnie, mamy kolejny hadīth.

‘ Ubādah Bin As-Sāmit(ra) opowiada, że Prorok(saw) powiedział ,,Upewnijcie

mnie w sześciu rzeczach was dotyczących, a ja zapewnię wasze wejście do

Raju:

 Kiedy przemawiacie, mówcie prawdę.

 Kiedy czynicie obietnicę, spełnijcie ją.

20 Termin zawarty w Koranie, który oznacza dosłownie: trzymanie oczu spuszczonych w dół



 Kiedy  zostajecie  obdarzeni  zaufaniem,  przekażcie  je  kiedy  jest  to
wymagane[ Nie powinno być żadnych wymówek].

 Ochraniajcie swoje intymne części ciała.

 Trzymajcie wasz wzrok spuszczony w dół.

 Powstrzymujcie swoje dłonie od okrucieństwa.’’

(Musnadu Ahmadabni Hańbal, tom 5, str. 323, wydany w Bejrucie)

Hadhrat  Abū  Sa‘īd  Khudrī(ra)  relacjonuje,  że  Prorok(saw)

polecił, ,,Powstrzymujcie się od przesiadywania na ulicach’’. Powiedziano mu ,,

Posłańcu Allaha, nie możemy pomóc siedzącym na ulicy’’.  Odpowiedział ,, W

takim przypadku wypełniajcie obowiązki należne ulicy’’. Zapytano go,  ,,Co jest

należne  ulicy?’’  Odpowiedział  ,,  Rewanżowanie  się  pozdrowieniami,

ograniczanie  spojrzeń,  pokazanie  kierunku  tym,  którzy  o  niego  proszą,

zalecanie dobra i zabranianie zła’’.( Musnadu Ahmadabni  Hańbal,  tom 3. str.

61, wydane w Bejrucie).

Obiecany Mesjasz(as) napisał, że:

Koran, który przedstawił odpowiednie wskazówki odnoszące się do naturalnych

pragnień  oraz  słabości  człowieka,  przyjął  w  tym  względzie  wspaniały

kierunek21:

(tekst arabski)

Powiedz wierzącym mężczyznom, aby powstrzymywali swe spojrzenia i okrywali
swoje furuuż. Tak będzie dla nich czyściej.(…)

Furūż nie odnosi się jedynie do części intymnych. Dotyczy to wszystkich części

z  otworami  w ciele  ludzkim włącznie  z  uszami.  Zostało  zakazane słuchanie

piosenek od niespokrewnionych kobiet.  Pamiętajcie,  jest  udowodnione przez

setki eksperymentów, że jeśli Bóg coś zakazuje, wcześniej czy później człowiek

musi to porzucić.(Malfūdhāt, tom 7, str. 135)

Obiecany Mesjasz(as) mówi również:

Islam zalecił  w równej mierze, mężczyznom i kobietom, przestrzeganie tych

warunków. Tak jak nakazano kobiecie noszenie zasłony, tak samo mężczyznom

nakazano  trzymanie  wzroku  spuszczonego  w  dół. Salāt[  modlitwa

obowiązkowa], poszczenie, Zakāt[ obowiązkowe datki], Hadż[pielgrzymowanie

21 Al-Nūr, 24:31



do Domu Boga w Mekce], rozróżnienie pomiędzy  halal[ prawowity] i   harām

[nieprawowity],  unikanie  nie  islamskich  obyczajów  dla  uhonorowania

przykazań Boga, wszystkie te zakazy czynią drzwi do islamu bardzo wąskimi i

oto dlaczego nie każdy może przez nie przejść. (Malfūdhāt, nowa edycja, tom

5, str. 614).

To powinno wyjaśnić mężczyznom, ze powinni spuszczać swój wzrok do

dołu. Skromność nie jest tylko dla kobiet, jest ona także dla mężczyzn.

Następnie Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Wszechmogący Allah nie tylko przedłożył doskonałe nauki dla nabycia cechy

czystości,  ale  też  wyposażył  człowieka  w  pięć  środków  przeciwko  nie

cnotliwemu zachowaniu.  Są to  [1]  powstrzymywanie  swojego wzroku przed

spoglądaniem na kobiety, które znajdują się poza dozwolonymi stopniami, [2]

chronienie uszu przed słuchaniem ich głosów, [3] powstrzymywanie się przed

słuchaniem opowiadań o nich, [4] unikanie okazji, które mogłyby prowadzić do

podżegiwania  do  tego  występku  oraz  [5]  kontrolowanie  siebie  w  trakcie

okresów celibatu poprzez poszczenie, dietę, etc…

Możemy  z  ufnością  stwierdzić,  że  te  doskonałe  nauki  z  wszystkimi  jego

środkami  wiodącymi  do  celu  przedłożonymi  w  Koranie,  są  szczególne  dla

islamu.  Należy pamiętać o tym, jako że naturalnym stanem człowieka, który

jest źródłem pasji, jest nie możność odejścia od nich bez całkowitej zmiany w

sobie.  Jego  pasje  są  zobowiązane  do  pobudzania,  kiedy  zostają

skonfrontowane z  daną okazją i  możliwością  oddania się  temu występkowi.

Dlatego też, Wszechmogący Bóg nie poinstruował nas, że możemy dowolnie

spoglądać na kobiety poza dozwolonymi stopniami i możemy rozprawiać o ich

piękności i przyglądać się ich ruchom w tańcu, etc…, ale że powinniśmy czynić

tak  z  czystym  spojrzeniem.  Ani  nie  zostaliśmy  poinstruowani,  aby  słuchać

śpiewania tych kobiet ani nastawiać ucho do opowieści o tych kobietach, ale

powinniśmy  czynić  to  z  czystym  zamiarem.  Zostało  nam  zdecydowanie

nakazane nie patrzenie na ich piękno, niezależnie czy z czystym zamiarem czy

jakkolwiek. Anie nie słuchanie ich muzykalnych głosów z czystym zamiarem

czy jakkolwiek. Zostaliśmy skierowani,  aby wystrzegać się wszystkiego tego

tak jak wystrzegamy się padliny, tak abyśmy się nie potknęli. Jest to niemal



pewne, ze nasze wolne spojrzenia spowodowałyby w tym lub innym czasie

nasze potknięcie.

Jako że Wszechmogący Bóg zapragnął, aby nasze oczy, serca i wszystkie nasze

kończyny oraz organy powinne stale pozostawać w stanie czystości, wyposażył

nas On w te wspaniałe nauki. Nie może być wątpliwości, że niepohamowane

spojrzenia stają się źródłem niebezpieczeństwa. Jeśli umieścimy miękki chleb

przed głodnym psem, byłoby próżnym mieć nadzieję, że pies ten nie zwróci na

to uwagi. W ten sposób, Wszechmogący Bóg zapragnął, aby przy każdej okazji

zdolnościom ludzkim nie  był  dostarczany  tajny  wpływ i  stawanie  twarzą  w

twarz z niczym, co mogłoby wzbudzać niebezpieczne tendencje(Islamī Usul kī

Philosophy, Rūhānī Chazā’in, tom 10, str. 343-344)   

Trzymajcie się z Dala od Niegodziwości i Niemoralności

Drugi  warunek  nakazuje  również  uratowanie  siebie  od  niegodziwości  i

niemoralności.

Allah Wszechmogący mówi w Koranie22:

(werset arabski)

I wiedzcie, że wśród was jest Posłaniec od Allaha. Gdyby on miał poddawać się
waszym życzeniom w wielu sprawach, niechybnie wpadlibyście w tarapaty. Allah
wiarę uczynił wam miłą, jak i to, że jest ona piękna dla waszych serc, niewiarę
zaś, niegodziwość i nieposłuszeństwo uczynił On dla was pełnymi odrazy. Takimi
rzeczywiście są ci, którzy idą właściwą drogą.

W  hadīth dotyczącym  tego  tematu,  Hadhrat  Asład(ra)  opowiadał  na

podstawie Hadhrat Abū Hurairah(ra), że:

Jeśli ktoś pości, nie powinien pozwalać sobie na sprośności ani na rozmowę o

niegodziwościach czy ignorancji.  Jeśli  ktoś zachowuje się z nim w arogancki

sposób, powinien zwyczajnie odpowiedzieć ,,Ja poszczę’’.( Musnadu Ahmadabni

Hańbal, tom 2 str. 356, wydane w Bejrucie)

Prorok(saw) również powiedział: ,,Karcić wiernego jest niegodziwością, a

walczyć z nim jest niewiarą’’(Musnadu Ahmadabni Hańbal, tom1, str. 439,

wydane w Bejrucie)

22 Al-Hujurāt, 49:8



‘ Abdur-Rahmān Bin Shibl opowiada, że Prorok(saw) powiedział: ,, Handlarze

są niegodziwi’’. Opowiadający dodaje, że on [Prorok(saw] został zapytany ,,

Czyż Allah nie uczynił handlu prawowitym?’’ Prorok(saw) powiedział ,, Ależ tak.

Ale  kiedy  oni  zawierają  umowę,  wypowiadają  kłamstwa  i  podnoszą  ceny

czyniąc oświadczenia pod przysięgą.’’

Opowiadający ten dodał, że:

Prorok (saw) powiedział ,, Niegodziwi będą w piekle’’. Został zapytany ,, Kim

co niegodziwi?’’  On odpowiedział:,,  Niektóre kobiety są niegodziwe’’.  Pewien

człowiek zapytał ,, Proroku Allaha, czyż nie są one naszymi matkami, siostrami

i żonami?  Odpowiedział ,,Dlaczego nie? Ale kiedy zostaje im coś dane, nie są

wdzięczne;  a  kiedy  przytrafi  się  im  bieda,  nie  są  cierpliwe.’’(Musnadu

Ahmadabni Hańbal, tom3 str.428, wydane w Bejrucie).

Ludzie  interesu  powinni  zastanowić  się  nad  tym.  Czyste  interesy  są

warunkiem bai‘at .

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Jest  ustanowione  z  hadīth,  że  nikczemni  powinni  być  ukarani  przed

niewierzącymi… Jest to sposób Allaha, że kiedy naród staje się niegodziwy i

niemoralny, inny naród zostaje mianowany do rządzenia nim. (Malfūdhāt, nowa

edycja, tom 2, str. 653)

Następnie mówi:

Kiedy niegodziwi i niemoralni przekroczyli swoje granice, a ludzie zaczęli nie

szanować  przykazań  oraz  znakówAllaha  oraz  zatracili  się  w  sprawach  tego

świata i  jego ozdobach, Bóg spowodował ich upadek w rękach Hulagu oraz

Czyngis-Chana. Napisane jest, że w tym czasie słyszany był płacz z niebios23.

(werset arabski s 35)

W skrócie, w oczach Allaha niegodziwi i niemoralni zajmują niższą pozycję oraz

bardziej podłą niż niewierzący. (Malfūdhāt, nowa edycja, tom3, str. 108)

Następnie mówi:

23 O niewierzący zabijcie przestępców/gwałcicieli prawa



Modlitwa niegodziwego tyrana nie jest akceptowana, ponieważ nie zważa na

Allaha,  a tym samym Allah nie dba o niego. Jeśli  syn nie zważa na swoje

obowiązki wobec swego ojca, ten, z powodu jego nieposłuszeństwa, nie dba o

niego. Dlaczego Allah, powinien dbać o takich ludzi? (Al-Badr, tom 2, Luty 13,

1903, str.28, col. 2)

Trzymajcie się z Dala od Okrucieństwa

Drugi warunek również zawiera unikanie okrucieństwa. Koran mówi24: 

(werset arabski)

Lecz pewne grupy nie zgadzały się z sobą. Zatem biada grzesznikom z powodu
kary bolesnego dnia!

Hadhrat  Dżābir(ra)  opowiada,  że  Prorok(saw)  powiedział  ,,Strzeżcie  się

okrucieństwa ponieważ okrucieństwo pojawi  się  w formie  ciemności  w Dniu

Sądu.  Strzeżcie  się  chciwości,  sknerstwa  oraz  zawiści,  ponieważ  chciwość,

sknerstwo oraz zawiść spowodowały zniszczenie wcześniejszych narodów. To

podburzyło ich do rozlewu krwi i zhańbienia tego, co było uświęcone. (Musnadu

Ahmadabni Hańbal, tom 3, str. 323, wydane w Bejrucie)

Okrucieństwem  jest  również  uzurpowanie  sobie  praw  należących  do

innych.

Hadhrat  Abdullāh  Bin  Mas‘ūd(ra)  opowiada  że:  ,,Zapytałem

Proroka(saw),  ,,Jakie  okrucieństwo  jest  największe?’’  Odpowiedział,,

Największe  okrucieństwo  jest  wtedy  kiedy  brat  nieprawnie  zajmuje  ziemię

uprawną swojego brata  o  długości  jednego ramienia.  W Dniu  Sądu,  nawet

kamyki, które zajął będą umieszczone w formie łańcucha na naszej ziemi. Nikt

nie zna, z wyjątkiem Allaha, który ją stworzył, głębokości ziemi. ” (Musnadu

Ahmadabni Hańbal, tom 1, str, 396, wydane w Bejrucie)

Niektórzy  ludzie  zawodzą  w wypełnianiu  obowiązków wobec  ich  sióstr,

braci  czy  sąsiadów  lub  nielegalnie  zajmują  ich  własność  i  ziemię.

Zastanówcie  się  proszę  nad  tym.  Będąc  Ahmadi,  warunki  na  które

złożyliśmy  ślubowanie  wymagają  od  nas  nie  uzurpowania  sobie  praw

kogokolwiek ani  nie bycia okrutnym. Musimy bardziej  okazywać bojaźń

Bożą w tej sprawie.  

24 Al-Zukhruf, 43:66



Istnieje pewien hadīth:

Hadhrat Abu Hurairah(ra) relacjonował, że Prorok(saw) powiedział ,, Czy wiecie

kim  jest  nędzarz?”  Odpowiedzieliśmy  ,,  U  nas  nędzarzem jest  ten  kto  nie

posiada żadnej gotówki ani własności’’. On powiedział ,, Wśród mojego ludu

nędzarzem  będzie  ten  kto  stanie  w  obliczu  Dnia  Sądu  z  zapisem  Salāt i

poszczenia i  Zakāt,  ale który obrzucił  obelgami jednego, fałszywie oczerniał

kogoś innego, pożarł majątek trzeciego, przelał krew czwartego i pobił piątego.

Następnie każdemu z nich będzie przydzielona część z ich dobrych uczynków.

Jeśli  nie będą wystarczające, ich grzechy i zaniedbania będą przekazane od

nich do niego, a on będzie wrzucony do Ognia.’’(Sahīh Muslim,  Kitāb-ul-Birri

łas-Silah, Bābu Tahrīmiz-Zulmi)

Zastanówcie się proszę nad tą sprawą. Wszyscy z was, którzy są winni

takim  wykroczeniom  powinni  stać  się  zatrwożeni.  Niech  Allah  ochroni

każdego z nas przed pojawieniem się przed Nim będąc w stanie takiego

nędzarza. 

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Członkowie  Dżamā‘at  t,  gdziekolwiek  mogą  być,  powinni  z  uwagą  słuchać.

Celem  ich  dołączenia  do  tego  Ruchu  oraz  ustanowienia  wzajemnej  relacji

duchowego wychowawcy i  ucznia  jest  taki,  że  powinni  oni  osiągnąć wysoki

stopień dobrego prowadzenia się, zachowania i prawości. Żadne niewłaściwe

postępowanie lub zgorszenie czy złe prowadzenie się nie powinne nawet zbliżać

się  do  niego.  Powinni  odprawiać  regularnie  pięć  codziennych  Modlitw.  Nie

powinni wypowiadać fałszu oraz nie powinni ranić nikogo przy pomocy swoich

języków.  Nie  powinni  być  winni  z  powodu  żadnego  występku.  Nie  powinni

nawet  pozwolić  przebiec  przez  ich  umysły  żadnej  myśli  z  jakimkolwiek

zgorszeniem,  niesłusznym  posądzeniem,  nieporządkiem  czy  zamieszaniem.

Powinni  unikać  każdego typy grzechu,  wykroczenia,  niepożądanych czynów,

pasji  i  grubiańskie  zachowanie.  Powinni  stać  się  sługami  Boga

Wszechmogącego o czystych i potulnych sercach, a żaden trujący zarazek nie

powinien rozwijać się w ich istocie… . Ich zasadą powinno być współczucie dla

ludzkości  i  powinni  czuć  bojaźń  przed  Wszechmogącym  Bogiem.   Powinni

chronić  swoje  języki,  ręce  i  myśli  przed  każdym  rodzajem  nieczystości,



nieporządku  i  nieuczciwości.  Powinni  bez  ociągania  się  uczestniczyć  w

codziennych pięciu modlitewnych nabożeństwach.  Powinni powstrzymywać się

od każdego rodzaju zła, przestępstwa, nieuczciwości, łapownictwa, naruszania

prawa oraz stronniczości.  Nie powinni uczestniczyć w żadnego rodzaju złym

towarzystwie.  W  przypadku  gdyby  okazało  się,  że  osoba,  która  często

przebywa w ich towarzystwie nie jest posłuszna przykazaniom Boga… lub nie

jest pomna praw ludzi, lub jest okrutna czy niegodziwa lub jest źle wychowana

lub stara się oszukiwać sługi Boga Wszechmogącego poprzez złe lub obelżywe

wyrażanie się o Nim lub jest winna oszustwa wobec osób, z którymi weszła w

przymierze bai‘at , powinno być ich obowiązkiem odtrącenie jej i trzymanie się

z  dala  od  takiej  niebezpiecznej  osoby.  Nie  powinni  pragnąć  krzywdy  w

stosunku do wyznawców żadnej religii lub członków jakiegokolwiek plemienia

lub grupy.  Bądźcie prawdziwie dobrze życzącymi dla wszystkich i dbajcie, aby

żadna niegodziwa, występna, siejąca zamęt lub źle wychowana osoba stała się

kiedykolwiek waszym towarzyszem czy żyła pośród was. Ponieważ taka osoba

może stać się w każdym momencie przyczyną waszego potknięcia.

Istnieją  sprawy  i  warunki,  do  których  namawiałem  od  początku.  Jest  to

obowiązek każdego członka mojego Dżamā‘at  działać  na ich podstawie.  Nie

powinniście  pobłażać  żadnej  nieczystości,  kpinom  lub  naigrywaniu  się.

Chodźcie po ziemi z dobrymi sercami, czystymi usposobieniami i myślami.  Nie

każde  zło  jest  warte  walki,  dlatego  kultywujcie  zwyczaj  przebaczania  i

patrzenia przez palce na niedociągnięcia.  Zachowujcie  się  z  niezłomnością  i

potulnością.  Nikogo  nie  atakujcie  mylnie  oraz  utrzymujcie  pod  całkowitą

kontrolą swoje namiętności. Jeśli bierzecie udział w dyskusji lub w wymianie

poglądów na temat religijny, wyrażajcie się delikatnie i grzecznie. Jeśli ktoś źle

zachowa  się  w  stosunku  do  was,  wycofajcie  się  z  takiego  towarzystwa  z

pozdrowieniem pokoju. Jeśli jesteście prześladowani lub lżeni, pamiętajcie aby

nie odpowiadać głupocie głupotą, bo inaczej zostaniecie zaliczeni do tej samej

kategorii, co wasi przeciwnicy. Bóg Wszechmogący zapragnął abyście stali się

Dżamā‘at który ustali  dla całego świata przykład dobroci i  prawdomówności.

Śpieszcie  aby  wykluczyć  z  waszego  towarzystwa  każdego,  kto  ustanawia

przykład zła, zgorszenia, prowokacji i złego wychowania. Ten, który nie może

żyć  pośród  was  w  łagodności,  potulności,  dobroci  i  pobożności,  używając

grzecznych słów oraz nie licując z dobrymi sposobami postępowania, powinien



szybko odejść od nas. Bóg nie pragnie, aby taki osobnik żył wśród nas. Umrze

on  marnie,  bo  nie  przyjął  drogi  dobroci.  Dlatego  też,  bądźcie  czujni  oraz

bądźcie prawdziwie dobrego serca, uprzejmi i prawi. Będziecie znani z waszego

regularnego uczęszczania na nabożeństwa modlitewne oraz waszych wysokich

etycznych cech. Ten, który zawiera osadzone w nim ziarno zła, nie będzie mógł

dostosować się do tego wymagania. (Tablīgh-e-Risalāt, tom7, str. 42-44. Isztih

ār( Ogłoszenie), 29 maja, 1898, str. 2) 

Trzymajcie się z Dala od Nieuczciwości

Wszechmogący Allah mówi na temat nieuczciwości w Koranie25:

( werset arabski)

Nie wstawiaj się za tymi, którzy są nieszczerzy wobec samych siebie. Zaiste, Allah
nie miłuje tego, kto jest wiarołomny i kto jest wielkim grzesznikiem.

Zgodnie z hadīth:

Hadhrat Abū Hurairah(ra) opowiada, że Prorok(saw) powiedział ,, Jeśli ktoś dał

wam coś dla bezpiecznego przetrzymania, oddajcie to mu. Nie bądźcie z nikim

nieuczciwi, nawet jeśli ktoś był nieuczciwy z wami. (Sunano Abī Dałūd, Kitāb-

ul-Bujū ‘, Bābu fir-Rażuli ja’khdhu Haqqahū…)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Z pośród różnych form odrzucania zła, drugą jest cnota znana jako uczciwość i

prawość, co oznacza niechęć do krzywdzenia kogokolwiek poprzez dokuczliwe i

nieuczciwe przejmowania na własność czyjejś własności. Powinno być jasne, że

uczciwość i prawość stanowią naturalny ludzki stan.  Oto dlaczego, niemowlę,

które w swojej naturze jest proste i naiwne oraz z powodu młodego wieku nie

nabywszy  jeszcze  złych  zwyczajów,  nie  lubi  tego co  należy  do innych,  tak

bardzo,  że  z  wielką  trudnością  pozwala  obcej  kobiecie  karmić  go  piersią.

(Islamī Usul kī Philosophy, Rūhānī Chazā’in, tom 10, str. 344)

Trzymajcie się z Dala od Niezgody

Wszechmogący Allah mówi na temat niezgody w Koranie26: 

(werset arabski)

25 Al-Nisā, 4:108
26 Al-Qasas, 28:78



,,  W  tym  czym  obdarował  cię  Allah,  szukaj  Domu  Życia  Przyszłego,  a  nie
zaniedbuj swego losu na tym świecie. Czyń dobro innym, jak i Allah uczynił dobro
tobie.   I  nie staraj się siać zamętu w kraju.  Zaprawdę, Allah nie miłuje  tych,
którzy sieją zamęt.’’

Hadhrat Mu ‘ādh Bin Dżabal(ra) relacjonuje, że Prorok(saw) powiedział: ,,Bój

jest dwojakiego rodzaju: jeden jest prowadzony dla zadowolenia Allaha pod

przywództwem Imama[ bosko kierowany przywódca]. Osoba zaangażowana w

taki bój wydaje najlepszą swoją własność na sposób Allaha, pociesza swoich

towarzyszy oraz unika niezgody.  W przypadku takiej osoby, wszystko- jej czas

snu i przebudzenia – zarabia na zasługi w oczach Allaha. A jest też i druga

osoba,  która  angażuje  się  w  bój  dla  dumy,  ostentacji  i  rozmowie  o  jego

waleczności. Nie jest posłuszny Imamowi i sieje niezgodę na ziemi. Taka osoba

nigdy nie  będzie  równa randze  tej  pierwszej.  (Sunano Abī  Dałūd, Kitāb-ul-

Dżihād, Bābu fī man jaghzū  ła jaltamis-ud-Dunjā)

Hadhrat Asmā’ Bint Jazīd(ra) opowiada, że Prorok(saw) powiedział, ,,Czy mogę

poinformować  was  o  najlepszym  z  ludzi?’’  Towarzysze(ra)  powiedzieli  ,,

Oczywiście, o Proroku Allaha’’. On powiedział, ,,Kiedy są światkami pożądanego

wydarzenia, zaczynają wspominać Allaha’’. Następnie powiedział ,, Czy mogą

poinformować was o najgorszym z ludzi? Najgorsi z ludzi są to ci, którzy krążą

obmawiając oraz tworząc niezgodę pomiędzy ludźmi. Ich życzeniem jest, aby

posłuszne sługi Allaha zaangażowały się w to.( Musnadu Ahmadabni  Hańbal,

tom 6, str. 459, wydane w Bejrucie)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Nie  angażujcie  się  w walczenie  lub  niezgodę  z  tymi,  którzy  was  opuścili  z

powodu  waszego  dołączenia  do  Ruchu  założonego  przez  Wszechmogącego

Allaha.  Zamiast  tego,  w tajemnicy  módlcie  się  za nich,  aby Wszechmogący

Allah zesłał na nich tą wnikliwość, wgląd, poznanie oraz postrzeganie, które

zesłał na was. Wraz z waszym pobożnym przykładem i dobrym zachowaniem,

udowodnijcie, że przyjęliście właściwą drogę. Słuchajcie! Zostałem mianowany,

aby was po wielokroć napominać abyście unikali wszystkich okazji do niezgody

i niepokojów. Miejcie cierpliwość nawet, jeśli jesteście lżeni. Odpowiadajcie na

zło  dobrocią.  Jeśli  napotkacie  niezgodę,  umykajcie  z  tej  sytuacji  lub

odpowiedzcie miłymi słowami… Nie lubię, kiedy dowiaduję się, że ktoś, pomimo

iż jest członkiem Dżamā‘at t, wdał się w kłótnię. Wszechmogący Allah nie lubi,



kiedy  to  Dżamā‘at  t,  które  jest  przeznaczone  aby  stało  się  modelem  dla

ludzkości,  przyjmowała  takie  sposoby  nie  będące  sposobami  cnotliwych.

Naprawdę,  mówię  wam,  że  Wszechmogący  Allah  tak  bardzo  podkreślił  tą

sprawę, że jeśli ktoś- deklarując swoje członkowstwo w tym Dżamā‘at t- nie

wykaże  się  cierpliwością  i  wytrwałością,  nie  należy  do  tego  Dżamā‘at  t.

Największą  przyczyną  sprowokowania  was  może  być  to,  iż  usłyszycie  ludzi

lżących mnie.  Zostawcie tą sprawę Bogu, aby zdecydował. Wy nie możecie

tego osądzać.  Zostawcie moją sprawę Bogu. Powinniście wykazać cierpliwość

nawet w obliczu takiego lżenia.(Malfūdhāt, nowa edycja, tom 4, str. 157)

Trzymajcie się z Dala od Dróg Buntu

Drugi  warunek  bai‘at  również  wymaga,  iż  nowicjusz  powinien  chronić

siebie przed drogami buntu. Wyjaśniając dwa werety  sūrah Al-Baqarah,

Obiecany Mesjasz(as) mówi27:

(werset arabski)

I walczcie z nimi do czasu, gdy nie będzie już więcej prześladowań, a głoszona
będzie jedynie religia Allaha.(…) 

Następnie28:

(werset arabski)

(…),,  Prowadzenie  walki  w  tym  miesiącu  to  rzecz  ohydna,  lecz  przecież
wstrzymywanie ludzi od wejścia na drogę Allaha, niewdzięczność wobec Niego, nie
dopuszczanie ludzi do Świętego Meczetu oraz wyrzucania ludzi z niego to rzeczy
najbardziej ohydne w oczach Allaha. Prześladowanie zaś jest gorsze niż zabijanie.

(Dżang-e-Muqaddas, Rūhānī Chazā’in, tom 6, str. 255)

Widzę wielu nieświadomych i złośliwych ludzi spośród hindusów i muzułmanów

wykazujących  takie  działania  przeciwko  rządowi,  które  pachną  buntem.

Spodziewam się, że nadejdzie czas, kiedy sposoby buntu zostaną ustalone w

ich sercach. Dlatego też napominam członków mojego Dżamā‘at osiadłych w

Pendżabie i [ na subkontynencie] w Indiach, których liczba, dzięki Łasce Boga,

liczona jest w setkach tysięcy, iż powinni pamiętać te moje nauki, które przez

ostatnie dwadzieścia sześć lat wpajałem im w moich przemowach oraz w moich

pismach.  Mianowicie,  że  powinni  być  prawdziwie  lojalni  wobec  tego  rządu,

który sprzyja nam…

27 Al-Baqarah, 2:194
28 Al-Baqarah, 2:218



Zapamiętajcie  to  dobrze,  że  osoba,  która  ciągle  żywi  buntownicze  myśli

przeciwko rządowi, nie może być dalej członkiem mojego Dżamā‘at t. Uważam

to za wielką bezczelność i zuchwalstwo abyśmy byli niewdzięczni w stosunku

do  rządu  który  uwolnił  nas  ze  szponów  tyrana  oraz  pod  rządami  których

czynimy postęp. Wszechmogący Allah mówi w Koranie29:

(tekst arabski)

Czy nagroda dobroci jest czymś innym, jak nie samą dobrocią?

W pewnym hadīth, Prorok(saw) mówi, ,,Każdy , kto jest niewdzięczny wobec

ludzi,  nie  może  być  wdzięczny  Allahowi’’.   Wyobraźcie  sobie  tylko,  jeśli

odsuniecie  na  bok  ochraniający  cień  tego  rządu,  gdzie  odnajdziecie  azyl?

Podajcie nazwę jednego rządu, który udzieli wam ochrony. Każdy islamski rząd

szlifuje swoje zęby, aby was zabić, ponieważ według nich jesteście niewiernymi

i  odstępcami  od  wiary.   Bądźcie  zatem  wdzięczni  za  tą  dobroć  Allaha…  .

Rozpowszechnianie doktryny o nadejściu krwawego Mahdiego, który zatrzyma

wszystkich  chrześcijańskich  monarchów jest  wymyślonym podejściem,  które

zaczerniło i zatwardziało serca sprzeciwiających się nam muzułmanom. Takie

doktryny mogą i z pewnością będą podżegiwać ignorantów, aby za jakiś czas

powstać  w buncie.  Dlatego też dążymy, aby muzułmanie pozbyli  się  takich

doktryn. Bóg nauczył nas ,, Bądźcie miłosierni na ziemi tak aby okazano wam

miłosierdzie w Niebiosach’’(Mażmū‘ah Ishtihārāt, tom 3, str. 582-585)

Nie Dajcie się Porwać Pasji

Drugi warunek przyciąga uwagę nowicjusza również do tego, aby nie być

unoszonym przez pasję. Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Czwartym  etapem  duchowego  postępu  jest  ten  wymieniony  przez

Wszechmogącego Allaha w szlachetnym wersecie Koranu(as)30:  

(werset arabski)

I którzy chronią swej czystości

Co oznacza, że wyższymi w randze w stosunku do wierzących z trzeciego etapu

są ci, którzy strzegą siebie przed cielesnymi rządzami i niedozwolonych żądz.

29 Al-Rahmān, 55:61
30 Al-Mu’minūn, 23:6



Ten stopień jest wyższy od trzeciego, ponieważ w tym ostatnim osoba tylko

poświęca  drogie  mu  bogactwo.  Lecz  wierzący  znajdujący  się  na  czwartym

stopniu  poświęca  coś,  co  jest  droższe  mu niż  bogactwo  –  cielesne  rządze.

Człowiek jest  tak  zakochany  w jego  cielesnych żądzach,  że  wydaje  wielkie

sumy, aby zaspokoić swoją chuć. Bogactwo nie przedstawia dla niego żadnego

znaczenia, kiedy realizuje takie pragnienia. Zauważono, że jest dużo chytrych

ludzi,  którzy  nie  przeznaczą  nawet  grosza  dla  potrzebujących,  ale  niszczą

swoją gospodarstwa domowe, wydając znaczne sumy na wizyty u kobiet o złej

reputacji.  Jest,  zatem  ustanowione,  że  cielesne  żądze  są  jak  gwałtowna

powódź, która niesie ze sobą brudny zwyczaj taki jak sknerstwo. Zatem jest

oczywiste,  że  w  porównaniu  z  siłą  wiary  uleczającą  skąpstwo  oraz

przygotowującą  do dzielenia  się  swoją  ukochaną  własnością  ze  względu  na

Allaha, jest wymagana znacznie silniejsza i dłużej trwająca wiara w walce z

Szatanem,  aby  strzec  siebie  przed  potopem cielesnych  rządzy.  Taka  wiara

zdepcze  pod  swoim  stopami  starego  węża  nazywanego  Nafs-

e-’Ammārah[ arab. jaźń nawołująca do zła]. Co tyczy się sknerstwa, może być

uniknięte  w okresach  zaspokojenia  cielesnych rządzy  lub  dla  wystawności  i

pokazu,  lecz  potop  ten,  który  powstał  poprzez  gwałtowny  przypływ  uczuć

cielesnych rządzy jest bardzo dotkliwy i długo trwający. Można mu zapobiec

jedynie dzięki miłosierdziu Allaha. Tak jak kość jest pośród składowych ciała

najbardziej twardą i trwałą częścią, tak samo siła wiary potrzebna dla ochrony

od tego potopu jest najtwardszą i najdłużej trwającą, tak, aby mogła przez

długi czas utrzymać się w boju z tym wrogiem. Oraz również z miłosierdziem

Allaha, ponieważ potop cielesnych rządzy jest tak dewastującą powodzią, że

nikt nie może ochronić siebie przed tym chyba, że z miłosierdziem Allaha. Oto,

dlaczego Hadhrat Józef(as) musiał powiedzieć31:  

(werset arabski)

,, Nie twierdzę, że sam pozbawiony jestem słabości – zaiste dusza skłania się ku
radości ze zła – z wyjątkiem tego, wobec czego Pan mój okazuje łaskę. (…)’’

Wyrażenie wymienione w tym wersecie32:

(werset arabski)

Podobne słowa zostały użyte w czasie potopu Noego33:

31 Yūsuf, 12:54
32 ….. oszczędźcie to nad czym Pan mój ma miłosierdzie(Ibid)
33 Hūd, 11:44



(werset arabski)

,, Tego dnia nie ma schronienia dla  nikogo przed nakazem Allaha, z wyjątkiem
tego, komu okaże On łaskę’’. 

To wskazuje, że potop cielesnych rządzy jest podobny, w swojej surowości i

niebezpieczeństwie, do potopu Noego.(Barāhīn-e-Ahmadijjah,  tom 5,  Rūhānī

Chazā’in, tom 21, str. 205-206)

Podsumowując,  cielesne  rządze  zawsze  będą  próbować  was  pokonać.

Unikajcie  ich,  zawsze  poszukując  miłosierdzia  Allaha.   W  dzisiejszych

czasach,  wiele  nowych  dróg  do  nich  zostało  otwartych.  Dlatego  też,

musimy modlić  się i  bardziej niż  kiedykolwiek wcześniej  zwrócić się do

Allaha poszukując Jego miłosierdzia34:

(werset arabski)

Pamiętaj, jedynie Allahowi należy się szczere posłuszeństwo. A ci, jako obrońców
biorą sobie innych niż Allah, powiadają:,, Służymy im tylko dlatego, by zbliżyli nas
do Allaha’’. Zaiste, Allah rozsądzi pomiędzy nimi w kwestii tego, w czym się nie
zgadzali. Zaiste Allah nie prowadzi tego, kto jest niewdzięcznym kłamcą.

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Wierzcie w Boga, Którego istnienie zostało jednomyślnie potwierdzone przez

Torę,  Ewangelie  i  Koran.  Nie  kształtujcie  boga,  który nie  jest  jednomyślnie

potwierdzony przez te trzy księgi. Akceptujcie to, o czym świadczy intelekt,

ludzka świadomość oraz te trzy księgi Boga. Nie wierzcie w Boga w sposób,

który tworzy niezgodę pomiędzy tymi trzema księgami Boga. Nie popełniajcie

cudzołóstwa. Nie mówcie kłamstw. Unikajcie złego spojrzenia.  Chrońcie siebie

przez  niegodziwością,  niemoralnością,  okrucieństwem,  nieuczciwością  i

buntem.  Nie  bądźcie  ogarnięci  cielesnymi  żądzami.  Ustanówcie  pięć

codziennych Modlitw, ponieważ ludzkie natury przechodzą przez pięć rodzajów

prób.  Bądźcie  wdzięczni  waszemu  szlachetnemu  Posłańcowi  i  błagajcie  o

błogosławieństwa dla niego, bo on jest tym, który w czasie ciemności wskazał

wam  sposoby  rozpoznawania  Boga.  Istnieją  zasady  będące  cechami

wyróżniającymi  moją  Wspólnotę.  Sposób,  w  jaki  ta  Wspólnota  ustanawia

ludzkie  współczucie,  unikając  czynienia  krzywdy  ludziom  oraz  zaniechanie

opozycji  wobec  urzędników  na  stanowisku,  nie  można  znaleźć  pośród

34 Al-Zumar, 39:4



pozostałych muzułmanów. Z powodu ich własnych błędów ich zasady są innego

typu, nie potrzebują jednak wyjaśnienia w tej  konkretnej chwili.  (Damīmah

Tiryāg-ul-Qulūb,  Rūhānī Chazā’in, tom 15, str. 524-526)

WARUNEK III

On  /  ona  będzie  regularnie  ofiarować  pięć

codziennych  Modlitw  zgodnie  z  przykazaniami

Boga  i  Proroka  Muhammada(saw)  oraz  postara

się co jest w jego/jej mocy aby być regularnym w

ofiarowaniu tahażżod i  prosić durūd dla Proroka

Muhammada(saw).  On/ona  uczyni  swoją

codzienną czynnością proszenie o przebaczenie za

swoje  grzechy,  pamiętanie  o  dobrodziejstwach

Boga  oraz  wychwalanie  i  wysławianie  Go.

Przestrzegajcie Pięciu Codziennych Modlitw

Pierwszym punktem wymienionym w tym warunku jest to, że nowicjusz

będzie przestrzegał pięciu codziennych Modlitw zgodnie z przykazaniami

Allaha  i  Jego  Posłańca(saw).  Przykazaniem Allaha  jest,  że  mężczyźni  i



kobiety  jak  również  dzieci,  które  osiągnęły  10  rok  życia  powinni

ofiarowywać  Modlitwy  w  wyznaczonym czasie.   Mężczyznom nakazano

ustanowienie  pięciu  codziennych  Modlitw  w zgromadzeniu,  odwiedzanie

meczetów, przebywanie w nich oraz poszukiwanie łaski  Allaha.  Nie ma

ustępstw w kwestii pięciu codziennych Modlitw. W przypadku podróży lub

choroby,  część  wymogów  została  uczyniona  łagodnymi,  na  przykład

łączenie Modlitw lub zmniejszenie liczby rak‘āt. Ten fakt, że tylko w trakcie

choroby  zezwala  się  osoba  nie  przyjść  do  meczetu,  aby  dołączyć  do

Modlitw, pokazuje ważność Modlitwy w zgromadzeniu.

Przeczytam kilka fragmentów, ale pragnę podkreślić, że każdy, kto składa

ślubowanie,  powinien  zastanowić  się  czy  czynimy  ślubowanie,  aby

sprzedać  siebie,  czy  jesteśmy  posłuszni  temu  jasno  sprecyzowanemu

przykazaniu z Koranu? Każdy Ahmadi ma obowiązek przypominać sobie

to.  Powinniście  sprawdzać  siebie  i  obserwować swoje  własne działania.

Jeśli  wszyscy  zaczniemy  sprawdzać  samych  siebie,  można  dokonać

wielkiej rewolucji.

W Koranie Allah mówi35: 

(werset arabski)

I  przestrzegajcie  Modlitwy,  dawajcie  Zakāt i  bądźcie posłuszni  Posłańcowi,  aby
okazano wam litość.

W sūrah Tā Hā, w wersie piętnastym jest przykazane36:

(werset arabski)

Zaprawdę,  Jam jest  Allah.  Nie  ma boga poza Mną,  więc  czcij  Mnie  jednego i
przestrzegaj Modlitwy na Moją pamiątkę.

Istnieje  wiele  innych  wersetów  w  Koranie  ustanawiających  Modlitwę.

Przedstawię teraz jeden hadīth.

Hadhrat  Dżābir(ra)  relacjonuje,  że  słyszał  Proroka(saw)  mówiącego,

że ,,Zaniedbywanie odmawiania Modlitwy przynosi człowieka bliżej apostazji i

niewiary.( Sahīh Muslim, Kitāb-ul-Imān, Bābu Bayānit-lāq-ismil-Kufri ‘Alā man

Tarkas-Salāh)

35 Al-Nūr, 24:57
36 Tā Hā, 20:15



Prorok (saw) powiedział ,,Pocieszenie mojego oka jest w Modlitwie’’(Sunan Al-

Nasa’ī, Kitābu ‘Ishratin-Nisā’i, Bābu Hubbin Nisā’i)

Hadhrat  Abū  Hurairah(ra)  opowiada,  że  Prorok(saw)  powiedział:  ,,Pierwszą

rzeczą  za  jaką  człowiek  zostanie  pociągnięty  do  odpowiedzialności  jest

Modlitwa.  Jeśli  powiedzie  się  mu w tej  sprawie,  odniesie  sukces  i  osiągnie

zbawienie. Jeśli ta sprawa będzie niedostateczna, zostanie zniszczony i będzie

przegrany.  Jeśli  jest  pewien  niedobór  w  obowiązkowych  Modlitwach,  Allah

uzupełni je osoba z  nałāfil tej osoby.  Wszystkie jego pozostałe czyny będą

rozliczane podobnie’’(Sunan-ut-Tirmadhī, Kitāb-us-Salāti, Bābu Inna Ałłala mā

Yuhāsabu bihil ‘Abdu…)

Następnie jest powiedziane w hadīth:

Hadhrat  Abū  Hurairah(ra)  opowiadał,  że  słyszał  Proroka(saw)

mówiącego, ,,Powiedzcie mi, jeśli jeden z was posiadałby u progu swego domu

przepływający strumień i powinien brać kąpiel w nim pięć razy każdego dnia,

czy zostałby na nim jakikolwiek brud? Otrzymał odpowiedź ,, Żaden brud nie

pozostałby  na  nim’’.  Prorok(saw)  zauważył,  ,,To  jest  właśnie  sprawa pięciu

Modlitw. Allah wymaże w ich następstwie, wszystkie błędy. (Sahīh Al-Bukhārī,

Kitābu Małāqītis-Salāti, Bābus-Salātil Khamsi Kaffāratun Lil Khata’i)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Ofiarujcie Modlitwę. Ofiarujcie Modlitwę. To jest klucz do wszelkiego szczęścia.

(Izāla-e-‘Auhām, Rūhānī Chazā’in, tom 3, str. 549/Pierwsze wydanie, str. 820)

Powiedział również:

Istota i duch Modlitwy leży w prośbach(Ajjām-us-Sulh, Rūhānī Chazā’in, tom 3,

str. 241)

Powiedział również:

Tak więc, o wy ludzie, którzy zaliczacie siebie do członków mojego Dżamā‘at, w

niebiosach  będziecie  zaliczanie  do  moich  wyznawców  tylko  wtedy  kiedy

prawdziwie  rozpoczniecie  postępować ścieżką prawości  i  cnoty.  Ofiarowujcie

Obowiązkowe Modlitwy z taką koncentracją i  atencją umysłu jakbyście Boga

widzieli przed sobą. Przestrzegajcie dni postu z pełna szczerością ze względu



na  Boga.   Wszyscy  spośród  was,  którzy  są  mogą  płacić  Zakāt,  nigdy  nie

powinni zaniedbywać wypełniania tego ważnego obowiązku.  A ci, dla których

pielgrzymka stała się obowiązkowa, jeśli nie ma żadnych przeszkód ku temu

stojących  na  drodze,  powinni  odpowiednio  podjąć  tą  błogosławioną  podróż.

Wykonujcie wszystkie dobre uczynki z należną im starannością, na jaką one

zasługują, porzucając zło pochodzące z prawdziwej odrazy wynikającej z serca.

Bądźcie  bardzo  pewni,  iż  żadne  zgoła  działanie  pozbawione  prawości,  nie

zabierze was do Boga. Korzeniem wszystkiego, co dobre jest  taqłā[ prawość,

sprawiedliwość i cnota]. W jakimkolwiek działaniu ten korzeń nie jest utracony,

taka  czynność  nigdy nie  będzie  go  pozbawiona lub  daremna.(Kasztī-e-Nūh,

Rūhānī Chazā’in, tom 19, str. 15)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Czym  jest  Modlitwa?  Jest  to  prośba,  wykonana  z  pokorą  w  formie  tasbīh

[wychwalanie],  tahmīd [sławienie  Boga],  taqdīs[  głoszenie  Jego  świętości],

Istighfār [poszukiwanie  Jego  wybaczenia]  oraz  durūd  [sprowadzanie

błogosławieństw  na  Proroka(saw)].   Kiedy  jesteście  zajęci  Modlitwą,  to  nie

ograniczajcie się tylko do tych nakazanych Modlitw, tak jak to czynią ludzie

niedbali,  których  modlitwa  jest  w  całości  formalnością  i  nie  ma  w  niej

prawdziwości.  Kiedy  przestrzegacie  Modlitwy,  to  poza  tymi  prośbami

nakazanymi  przez  Koran  i  Proroka(saw),  powinniście  czynić  też  błagania  w

swoich  własnych  językach  ojczystych  ażeby  wasze  serca  zostały  poruszone

przez waszą pokorę i gorliwość. (Kasztī-e-Nūh, Rūhānī Chazā’in,  tom 19, str.

68-69)

Obiecany Mesjasz(as) mówi dalej:

Modlitwa jest tak silna, że niebiosa w jej sprawie nachylają się ku człowiekowi.

Osoba, która oddaje pełną sprawiedliwość modlitwom czuje, że nie żyje; jego

dusza topi się na progu Allaha… Dom, w którym Modlitwa jest ofiarowywana w

taki sposób nigdy nie stanie w obliczu zniszczenia. W hadīth jest powiedziane,

że jeśli Modlitwa byłaby nakazana ludowi Noego, nie zostaliby zniszczeni. Hadż

jest  obowiązkowa,  ale  pod  pewnymi  warunkami  wstępnymi;  podobnie

poszczenie i Zakāt. Lecz obowiązek ofiarowywania Modlitw nie posiada żadnych

wstępnych  warunków.  Wszystkie  pozostałe  obowiązki  są  wypełniane  raz  na

rok, ale Modlitwa jest nakazana pięć razy dziennie.  Tak długo jak Modlitwa nie



jest  wykonywana  zgodnie  z  jej  wszystkimi  wymaganiami,  nie  zyskuje

niosących ze sobą błogosławieństw. Takie posłuszeństwo[ bez spełnienia tych

obowiązków] nie niesie ze sobą żadnej korzyści. (Malfūdhāt,  nowe wydanie,

tom.3, str. 627)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Modlitwa jest obowiązkiem każdego muzułmanina.  Opowiadane jest w hadīth,

że kilku ludzi zaakceptowało islam i przedłożyło ,, O Proroku Allaha, zwolnij nas

proszę  z  obowiązku  Modlitwy,  ponieważ  jesteśmy  handlarzami.  Ponieważ

opiekujemy się bydłem, czasami nie jesteśmy pewni czystości naszych ubrań.

Co więcej, nie mamy czasu.’’ Prorok (saw) powiedział ,, Zważajcie, jeśli nie ma

Modlitwy, nie ma niczego. Wiara bez czczenia jest żadną wiarą’’.

Czym jest Modlitwa? Przedkładanie własnych słabości Bogu i poszukiwanie ich

rozwiązań u Niego. Czasami, stanie wyprostowanym przed Nim w szacunku dla

Jego Majestatyczności  –gotowym do wykonywania jego przykazań. Czasami,

padnięcie przed Nim w całkowitym poddaniu.  Błaganie od niego wszystkiego,

czego potrzebujesz. To jest Modlitwa.  Sławić Go jak żebrak, poruszanie Jego

Miłosierdzia  opowiadając  o  Jego  Wielkości  i  Majestatyczności,  a  następnie

proszenie.  ,,Wiara’’, która nie zawiera tego [ tego typu Modlitwy] nie jest w

ogóle żadną wiarą.

Człowiek cały czas jest w potrzebie poszukiwania zadowolenia Allaha i błagania

o  Jego Łaskę.  Tylko  poprzez  Jego Łaskę  możemy cokolwiek zrealizować.  O

Allahu, obdarz nas możliwością należenia całkowicie do Ciebie. Stania mocno

na  ścieżce  Twojego  zadowolenia  a  tym  samym  zasłużenia  na  Twoje

zadowolenie.   Modlitwa  oznacza  miłość  Boga,  bojaźń  Bożą,  aby  zawsze

zachowywać Go w pamięci – to jest to czym jest wiara.

Tak wiec każdy, kto chce być oswobodzony z obowiązku Modlitwy nie może

wskórać więcej niż zwierzęta – jedzenie, picie i spanie. To z pewnością nie jest

wiara.  Jest  to  sposób  niewierzących.   Popularne  powiedzenie  ,,Moment

niedbałości jest momentem niewiary’’ jest z pewnością prawdziwe i poprawne.’’

(Al-Hakam, tom 7, 31 marca 1903, str. 8)

Jak  osiągnąć  koncentrację  w  Modlitwie?  Obiecany  Mesjasz(as)  mówi

[ osoba, która nie wyciąga przyjemności z Modlitwy, powinna błagać przed



Allahem];

Wszechmogący Allahu! Ty wiesz jak ślepym i pozbawionym wzroku jestem. A w

tej  chwili  jestem  jak  martwy.  Wiem,  że  za  chwilę  zostanę  wezwany  i

przedstawię się Tobie i nikt nie będzie w stanie powstrzymać mnie. Lecz moje

serce jest ślepe i nieoświecone. Naprawdę spowoduj, aby zszedł na nie taki

promień  światła,  aby  w ten  sposób  zostało  zainspirowane  Twoją  miłością  i

oddaniem. Naprawdę obdarz mnie taką łaską abym nie  był  przywołany bez

wzroku i ślepy. 

Kiedy osoba w taki sposób błaga i prosi oraz trwa w swym błaganiu, przekona

się, że nastanie czas, kiedy coś zstąpi na nią, podczas gdy jest zaangażowany

w roztapiającą serce Modlitwę.(Malfūdhāt, nowe wydanie, tom. 2, str. 616)

Bądźcie regularni w Tahażżod

Trzeci  warunek  przewiduje  ofiarowywanie  Modlitwy  tahażżod.

Wszechmogący Allah mówi37:

(werset arabski)

I  podczas  nocy  budź  się,  by  go  recytować  –  oto  nadobowiązkowa służba  dla
ciebie.  Być  może  Pan  twój  wyniesie  cię  na  wspaniałe  stanowisko(  inaczej  po
angielsku inaczej po polsku)

Hadhrat Bilāl(ra) opowiada, że Prorok(saw) powiedział ,,Powinniście być bardzo

regularni w tahażżod.  Taka była praktyka sprawiedliwych w przeszłości i jest

to sposobem uzyskania bliskości Boga. Jest to zwyczaj, który ochrania przed

grzechem,  usuwa  wady  i  chroni  przed  fizycznymi  chorobami’’.(Sunan-ut-

Tirmadhī, Kitāb-ud-Da‘łāt, Bābu Fī Du‘ā’in Nabijji) 

W kolejnym hadīth:

Hadhrat  Abū Hurairah(ra)  relacjonował,  że Prorok(saw) powiedział,  ,,Każdej

nocy nasz  Pan schodzi  do najniższego nieba.  Kiedy pozostaje  jedna trzecia

nocy, Allah mówi ,,Kto zwróci się do mnie abym mógł mu odpowiedzieć? Kto

będzie błagał Mnie abym mógł go obdarzyć? I kto poprosi o moje wybaczenie

abym mógł mu wybaczyć? Wszechmogący Allah powtarza tak aż przerwie to

świt. (Musnadu Ahmadabni Hańbal,, tom 2, str. 521, wydane w Bejrucie)

37 Banī Isrā’īl, 17:80



Wielu członków Wspólnoty pisze listy z prośbą o modlitwy. Jeśliby by sami

praktykowali  tą  metodę,  ujrzeliby  wylewane  na  nich  błogosławieństwa

Allaha. 

Hadhrat  Abū  Hurairah(ra)  opowiada,  że  Prorok(saw)  powiedział  ,,

Wszechmogący Allah mówi, że ktokolwiek jest wrogiem Mojego przyjaciela, Ja

wypowiadam mu wojnę.  Mój sługa może być Mi bliski poprzez rzeczy, które

kocham  oraz  te,  które  uczyniłem  mu  obowiązkowe.   Poprzez  oferowanie

nałāfel, Mój sługa zbliża się do Mnie tak blisko, że Zaczynam go kochać. Kiedy

czynię  go Moim przyjacielem, Staję  się  uszami,  którymi  on słyszy,  oczami,

którym widzi, dłońmi, którymi trzyma i stopami, którymi chodzi. To znaczy, Ja

wypełniam wszystko, co on zapragnie. Jeśli  błaga Mnie, Ja mu dostarczam.

Jeśli poszukuje mojej ochrony, obdarzam go nią.’’(Sahīh Al-Bukhārī, Kitāb -ur-

Riqāqi, Bābut-Tałādu‘i)

Hadhrat  Abū  Hurairah(ra)  relacjonował,  że  Prorok(saw)  powiedział  ,,Allah

zlituje się nad człowiekiem, który wstanie w nocy na [ dobrowolną] Modlitwę

oraz w tym samym celu obudzi swą żonę. A jeśli ona ociąga się, skropi jej

twarz wodą, aby obudziła się. I Allah zlituje się nad kobietą, który wstanie w

nocy na [ dobrowolną] Modlitwę oraz w tym samym celu obudzi swego męża. A

jeśli  on  ociąga  się,  skropi  jego  twarz  wodą,  aby  obudził  się.’’(Sunano  Abī

Dāłūd, Kitāb-ut-Tatałłu‘i, Bābu Qajāmil Laili)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Nasze Dżamā‘at powinno zobowiązać siebie do oferowania  tahażżod.  Każdy,

kto nie może uczynić więcej, powinien wykonać minimum dwa rak‘āt, ponieważ

uzyska wtedy możliwość złożenia jakichkolwiek próśb. Prośby składane w tym

czasie  posiadają  wyjątkowy  charakter,  ponieważ  są  ofiarowywane  z

prawdziwym bólem i gorliwością. Dopóki nie ma wyjątkowego bólu i cierpienia

z głębi serca, jak ktoś może obudzić się z przyjemnego snu? Obudzenie się w

tym czasie wytwarza ból z głębi serca, który stwarza stan oddania i udręki, co z

kolei staje się środkiem akceptacji prośby. Lecz ktoś, kto jest niedbały i luźny

w przebudzaniu się jest oczywiście pozbawiony bólu i udręczenia. Ten, który

obudzi się, oczywiście posiada ból z tego powodu.(Malfūdhāt,  nowe wydanie,

tom. 2, str. 182)  



Obiecany Mesjasz(as) również mówi:

Wstań w nocy i proś Wszechmogącego Allaha, aby skierował ciebie na Jego

ścieżkę.  Towarzysze  Proroka(saw)  również  zostawali,  krok  po  kroku,

przeszkalani.  Kim byli  przedtem? Byli  jak  te  nasiona zasiane przez rolnika.

Prorok Muhammad(saw), z kolei, nawodnił je i modlił się za to. Nasienie było

zdrowe,  a  ziemia  żyzna.  Wraz  z  nawadnianiem  urodziła  wspaniałe  owoce.

Chodzili, bez wahania, ścieżką Proroka Muhammada(saw).  Nie czekali dnia czy

nocy.  Powinniście,  prawdziwie  w  sercu,  żałować.   Wstańcie  na  tahażżod.

Wyprostujcie wasze serca. Pozostawcie swoje słabości i uczyńcie wasz słowa i

czyny zgodnymi z wolą Wszechmogącego Allaha. (Malfūdhāt,  nowe wydanie,

tom 1, str. 28)

Bądźcie Bardzo Regularni w przekazywaniu Durūd
Świętemu Prorokowi Muhammadowi(saw)

Trzeci  warunek  również  wymaga,  aby  nowicjusz  był  zawsze  gorliwy  w

posyłaniu  durūd Świętemu  Prorokowi(saw).  W  związku  z  tym

Wszechmogący Allah mówi w Koranie38: 

(werset arabski)

Allah zsyła swoje błogosławieństwa na Proroka, a Jego aniołowie modlą się za
niego.  O  wy,  którzy  wierzycie,  wy  również  powinniście  błagać  Go  o
błogosławieństwo dla niego oraz pozdrawiać go pozdrowieniem pokoju.

Hadhrat ‘Abdullāh Bin ‘Amr Bin al-‘Ās (ra) opowiada, że słyszał Proroka

(saw) mówiącego:

,,Kiedy słyszycie  wołającego  azan,  powtarzajcie słowa, które on wypowiada.

Wtedy  proście  o  błogosławieństwa  Allaha  dla  mnie.  Ten,  który  prosi  o

błogosławieństwo  Allaha  dla  mnie,  Allah  obdarzy  go  dziesięciokrotnie  Jego

miłosierdziem.’’ Następnie powiedział, ,,Ktokolwiek błaga Allaha aby obdarzył

mnie  łasīlah –  który stanowi  jeden szczebel  w Raju,  którym Allah obdarzył

jednego  ze  Swych  sług,  a  mam  nadzieję,  że  ja  jestem  nim  –  moje

wstawiennictwo  za  taką  osobą  będzie  dozwolone.  Sahīh Muslim,  Kitāb-us-

Salāti,Babul-Quali  mithli  Qualil  Mua’dhdhini  liman Sami‘ahū Thumma Yusallī

‘Alan Nabijji)

38 Al-Ahzāb, 33:57



Każdy powinien pamiętać o tym, że w celu zdobycia zadowolenia Allaha,

uzyskania Jego miłości oraz aby nasze modlitwy spotkały się z akceptacją

Allaha, potrzebujemy pośrednictwa Proroka(saw). Najlepszym sposobem

czynienie tego – jak powiedziano nam w hadīth - jest proszenie Allaha o

błogosławieństwa dla niego. Obiecany Mesjasz(as) również napominał, że

durūd, powinno być recytowane w wielkich ilościach.39  

(tekst arabski durūd)

Hadhrat  ‘Āmir  Bin  Rabī‘ah(ra)  opowiada,  że  Prorok(saw)

powiedział,  ,,Muzułmanin,  który  prosi  o  błogosławieństwa  Allaha  dla  mnie,

będzie ciągle otrzymywał błogosławieństwa od aniołów, tak długo jak będzie to

kontynuował.  Pozwólcie  mu, jeśli  sobie  tego życzy,  skrócić  ten czas lub go

wydłużyć.’’

Hadhrat  ‘Umar  Bin  al-Khattāb(ra)  mówi  ,,Prośba  pozostaje  zawieszona

pomiędzy niebiosami a ziemią. Dopóki ktoś nie prosi o błogosławieństwa Allaha

dla Proroka(saw), żadna z jej części nie wznosi się, aby zostać zaprezentowaną

przed Wszechmogącym Allahem.’’(Sunan-ut-Tirmadhī,  Kitāb-ul-Łitri, Bābu mā

dżā’a fī Fadlis-Salāti ‘Alan Nabijji)

Hadhrat ‘Abdullāh Bin Mas‘ūd(ra)  opowiada,  że Prorok(saw) powiedział,  ,,W

Dniu Sądu, najbliżsi mi będą ci, którzy najczęściej prosili o błogosławieństwa

Allaha dla mnie.’’(Sunan-ut-Tirmadhī,  Kitāb-ul-Łitri,  Bābu mā dżā’a fī  Fadlis-

Salāti ‘Alan Nabijji)

Obiecany Mesjasz(as) opowiada o swoich doświadczeniach następująco:

Raz,  zdarzyło  się  tak,  że  byłem  przez  długi  czas,  całkowicie  pochłonięty

proszeniem o błogosławieństwa Allaha dla Proroka Muhammada(saw),  niech

pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim. Z powodu, że byłem pewny, że

drogi osiągnięcia Allaha Wszechmogącego są bardzo wąskie i  nie mogą być

odnalezione tylko z  wyjątkiem wstawiennictwa Proroka(saw).  Jako,  że Allah

także mówi40: 

(werset arabski)

39 Błogosław o Boże, Mohammadowi i jego ludowi jak pobłogosławiłeś Abrahamowi i jego ludowi. Ty
jesteś zaprawdę godny chwały, Wspaniały. Wynieś, o Boże, Mohammada i Jego lud jak wyniosłeś
Abrahama i jego lud, Ty jesteś zaprawdę godny chwały, Wspaniały.
40 (…) i szukajcie drogi do Niego(…) Al-Mā’idah, 5:36



Po  pewnym okresie  czasu  widziałem  wizję,  w  której  dwóch  nosicieli  wody

weszło do mojego domu, jeden z wewnątrz, drugi z zewnątrz. Na ramionach

dźwigali bukłaki wypełnione Bożym światłem. Powiedzieli41:

(werset arabski)

(Haqīqat-ul-Łahji, str. 128, Rūhānī Chazā’in, tom 22, str. 131, przypis)

Poprzez proszenie o błogosławieństwa dla Proroka(saw)… jest to moje osobiste

doświadczenie,  boska  łaska  postępuje,  w  formie  cudownego  światła,  w

kierunku Proroka(saw), wchłania się w jego pierś, a następnie uchodzą z niej

niezliczonymi strumieniami tej łaski, docierając do każdego zasługującego na

nią, zgodnie z jego możliwością przyjmowania. Z pewnością, żadna łaska nie

może  nikogo  dosięgnąć  bez  pośrednictwa  Proroka(saw).  Proszenie  o

błogosławieństwa dla Proroka(saw) powoduje ruch jego tronu, z którego te oto

strumienie  światła  uchodzą.  Ten,  kto  pragnie  dostąpić  łaski  Boga

Wszechmogącego powinien bezustannie prosić o błogosławieństwa dla niego,

tak, aby boska łaska mogła zostać wprowadzona w ruch.(Al-Hakam, 28 lutego,

1903, str. 7)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Człowiek jest  sługą lub niewolnikiem.  Niewolnikiem jest  ten,  który  przenosi

wszelkie  przykazania  pana.  Podobnie,  jeśli  chcecie  otrzymać  łaskę  poprzez

Proroka(saw), istotnym jest abyście stali się jego niewolnikami. Wszechmogący

Allah mówi w Koranie42:

(werset arabski)

Tutaj, niewolnik znaczy posłusznego służącego, nie stworzenie. Aby stać się

niewolnikiem Proroka(saw), istotnym jest proszenie Allaha o błogosławieństwa

dla  niego.  Nie  być  nieposłusznym  wobec  żadnego  z  jego  przykazań  i

wykonywanie wszystkich jego nakazów.(Al-Badr, tom 2, nr 14, 24 kwietnia,

1903, str. 109)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

(werset arabski)

(Barakātud-Du‘ā’ Rūhānī Chazā’in, tom 6, str. 11)

41 Jest to konsekwencją błogosławieństw, o które prosiłeś dla Mohammada(saw)
42 Powiedz:  ,,  O  słudzy  Moi,  którzy  zgrzeszyliście  przeciwko  swoim  własnym  duszom(…),  Al-
Zumar ,39:54



Tłumaczenie: O Allahu, ześlij błogosławieństwa i pokój na niego oraz, na jego

lud proporcjonalnie do ilości jego cierpienia i smutku przez wzgląd na ummah

oraz zsyłaj na niego światło Twojego miłosierdzia bez końca. 

Bądźcie Regularni w Istighfār

Trzeci warunek również zaleca istigfār43. 

(werset arabski)

I powiedziałem: ,,Szukajcie przebaczenia od waszego Pana, albowiem On jest

Wielkim Przebaczającym. On ześle wam deszcz w wielkiej obfitości, I da wam

więcej bogactwa i dzieci, i uczyni, że będą dla was rosły ogrody, i uczyni, że

będą dla was płynąć rzeki.

(werset arabski)

Wychwalaj swego Pana Jego chwałą i szukaj Jego przebaczenia. On, zaiste, często
powraca z łaską.44

Istnieje hadīth na ten temat:

Hadhrat Abū Burdah Bin Abī Mūsā(ra) opowiada na podstawie wypowiedzi jego

ojca,  że  Prorok(saw)  powiedział,  ,,Wszechmogący  Allah  powierzył  mi  dwie

rzeczy,  które  muszę  przekazać  mojej  ummah w  następujących  wersetach

Koranu45:

(werset arabski)

Jednak Allah nie chciał ich karać, kiedy ty byłeś między nimi. Allah nie pragną ich
także ukarać, kiedy szukali przebaczenia.

Dlatego też, kiedy ich opuszczę, zostawię z nimi istigfār do Dnia Sądu.(Sunan-

ut-Tirmadhī, Kitābu Tafsīril-Qura’an. Tafsīru Sūratil-Anfāl)

Hadhrat Ibn-e-‘Abbās(ra) relacjonuje, że Prorok(saw) powiedział ,, Ktokolwiek

przywrze do istigfār (t.j. odprawia to często i regularnie), Wszechmogący Allah

obdarzy  go  drogą  wyjścia  ze  wszystkich  trudności,  spowoduje  łatwiejsze

znoszenie i ulżenie w czasie wszelkich trudności oraz obdarzy zaopatrzeniem

poprzez  sposoby,  którymi  nie  mógłby  sobie  nawet  wyobrazić.(Sunano  Abī

Dāłūd Kitāb-ul-Łitri, Bābun fil-Istighfār).

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

43 Al-Nūh, 71:11-13
44 Al-Nasr, 110:4
45 Al-Anfāl, 8:34



… istigfār, przynosząca siłę do korzeni wiary, jest wymieniona w Koranie na

dwa sposoby.  Jeden: wzmocnienie  miłości  Allaha w sercu osoby,  a poprzez

związek z Allahem, zatrzymanie pojawiania się grzechów powstających w życiu

prywatnym  –  stać  się  całkowicie  pochłoniętym  w  Bogu  i  w  ten  sposób

poszukiwać Jego pomocy. Taka jest  istigfār  wybrańca, który uważa za zgubę

byciem  oddzielonym  od  Allaha  nawet  na  najkrótszy  moment.  Recytują

istighfar, tak, aby miłosierdzie Allaha zachowało ich utrzymanie.

Drugim rodzajem istigfār jest wyście z niewoli grzechu i ucieczka w kierunku

Allaha. Aby spróbować tego, kiedy drzewo jest mocno osadzone w ziemi, wasze

serca  muszą  być  całkowicie  oddane  Allahowi.  Wasze  serca  powinne  być  w

skutek tego, urzeczone miłością Allah, a przez uzyskanie czystego pokarmu,

bycie uratowanym od suchości i zaniku spowodowanych grzechem.

Te dwa rodzaje  istigfār zostały nazwane w ten sposób, ponieważ  ghafara, z

którego  pochodzi  słowo  istigfār, oznacza  ,,przykrycie’’  lub  ,,tłumienie,

zatuszowanie,  zatajanie’’.  Innym  słowy,  istigfār  oznacza,  że  Allah  może

zatuszować  grzechy  tego,  który  zanurzył  siebie  w Jego  miłości  i  może  nie

dopuścić,  aby korzenie człowieczeństwa były narażone. Raczej, On powinien

udzielić mu miejsca pod płaszczem Jego Świętości. Jeśli jakiś korzeń, z powodu

jakiegokolwiek grzechu, został  narażony, On powinien zakryć go ponownie i

uratować od złych konsekwencji obnażenia.

Skoro Allah jest Źródłem wszelkiej Łaski, Jego Światło jest zawsze gotowe do

usuwania wszelkiego rodzaju ciemności, jedyną drogą odkrycia prostej drogi,

będąc w strachu z powodu tego strasznego stanu, jest rozpostarcie obu ramion

w kierunku  Fontanny  Czystości,  aby  mogła  poruszać  się  w naszą  stronę  z

wielką siłą i porwała wszelkie nieczystości. Nie ma większego poświęcenia dla

uzyskania  zadowolenia  Allaha  niż  zaakceptowanie,  ze  względu  na  niego,

śmierci i zaprezentowania nas przed Nim(Sirāż-ud-Dīn, ‘Iisā’ī ke Chār Słāloń kā

Dżałāb, Rūhānī Chazā’in, tom 12, str.346-347) 

Obiecany Mesjasz(as) również mówi:

… Kiedy ktoś poszukuje siły od Allaha – to znaczy czyni istigfār – słabości tej

osoby mogą być usunięte z pomocą Ducha Bożego i może być zabezpieczona

przed grzechem podobnie jak Prorocy i Posłańcy.  Jeśli jest ktoś, kto już stał



się grzesznikiem, istigfār uratuje go od konsekwencji jego złych uczynków, tj.

od kary. Ponieważ żadna ciemność nie może ostać się w obliczu światła. Lecz

grzesznicy nie czyniący istigfār cierpią konsekwencje ich wykroczeń.( Kasztī-e-

Nūh, Rūhānī Chazā’in, tom 19, str. 34)

Obiecany Mesjasz(as) również powiedział:

Niektórzy  ludzie  posiadają  świadomość  grzechu,  inni  zaś  nie.  Dlatego  też,

Wszechmogący Allah  uczynił  istigfār  obowiązującą po wsze czasy.  Tak,  aby

ciągle  poszukiwano ochrony Allaha od wszystkich  grzechów – oczywistych  i

ukrytych, znanych lub nieznanych, czy popełnione przez rękę, nogi, język, nos

czy  też  oczy.  W  dzisiejszych  czasach  zwłaszcza  powinna  być  recytowana

modlitwa Hadhrat Adama(as)46:

(werset arabski)

Ta  modlitwa  została  już  zaakceptowana.  Nie  spędzajcie  waszego  życia  w

niedbałości.  Każdy, kto unika nieuważnego życia, miejmy nadzieję, nigdy nie

będzie  dotknięty  żadną  wielkim  nieszczęściem,  ponieważ  taka  tragedia  nie

przytrafia się bez boskiego zezwolenia. Została mi objawiona w tej  sprawie

następująca modlitwa47: 

(werset arabski)

(Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 2, str. 577)

Istigfār i Skrucha

Obiecany Mesjasz(as) mówi48:

(werset arabski)

Pamiętajcie,  muzułmanom zostały  nadane dwie rzeczy- jedna dla uzyskania

siły,  a  druga  dla  praktycznego  pokazu  uzyskanej  siły.  Istigfār jest  dla

uzyskania siły. Jest również nazywana poszukiwaniem pomocy. Sufi mówili, że

fizyczna  siła  oraz  moc  są  wspierane  przez  ćwiczenia.  W  taki  sam  sposób

istigfār  jest duchowym ćwiczeniem. Poprzez nią dusza uzyskuje siłę, a serce

otrzymuje niezłomność. Ci, którzy pragną siły powinni czynić istigfār.

46 (…),,Panie nasz zgrzeszyliśmy i jeśli nam nie przebaczysz i nie okażesz nam litości, zapewne
znajdziemy się wśród przegranych’’.(Al-Ạ‘rāf, 7:24)
47 O mój Panie, wszystko jest w Twojej dyspozycji. O mój Panie, chroń mnie, pomagaj mi i miej
miłosierdzie nade mną.
48 Oraz abyście szukali przebaczenia u waszego Pana, a później do Niego powrócili.(…) Hūd, 11:4



Ghafara dosłownie  oznacza  zakrywanie  i  tłumienie.  Dzięki  istigfār  człowiek

próbuje  tuszować  i  zakrywać  emocje,  które  powstrzymują  go  od  Boga.  A

zatem,  jedynym  znaczeniem  istigfār  jest  to,  że  zatrute  elementy  mogące

nieomal  zniszczyć  człowieka  mogą  zostać  zwalczone.  Powinno  nadać  się

praktyczny  kształt,  poprzez  unikanie  wszelkich  przeszkód,  przykazaniom

Allaha. 

Pamiętajcie,  Wszechmogący  Allah  stworzył  wewnątrz  ludzi  dwa  typy

elementów.  Jeden:  element  trujący,  który  jest  aktywowany przez  Szatana.

Drugi:  element  środków zaradczych.  Jeśli  ktoś  jest  dumny  i  uważa  się  za

wartościowego  i  nie  szuka  pomocy  z  leczniczego  źródła,  trujący  element

zyskuje przewagę. Lecz kiedy postrzega siebie niegodnego i nieistotnego oraz

czuje  wewnątrz  siebie  potrzebę  boskiej  pomocy,  Allah  stwarza  dla  niego

fontannę,  co  sprawia,  że  jego  dusza  płynie.   To  jest  znaczenie  istigfār

mianowicie odnaleźć tą siłę, aby przezwyciężyć trujący element. (Malfūdhāt,

nowe wydanie, tom 1, str. 348-349)

Zawsze Wyrażajcie Wdzięczność Allahowi

Trzeci  warunek  również  zawiera  nakaz,  aby  pozostawać  wiecznie

wdzięcznym  Allahowi.  W  tym  zakresie  Wszechmogący  Allah  mówi  w

Koranie49:

(werset arabski)

Chwała Bogu, Panu światów.

Następnie Allah mówi50:

(werset arabski)

Wszelka  chwała  należy  się  Allahowi,  do  którego  należy  wszystko,  co  jest  w
niebiosach oraz wszystko, co jest na ziemi. I do Niego należy wszelka chwała w
Życiu Przyszłym, a jest on Mądry, Wszechświatom.

Hadhrat  Abū Hurairah(ra)  relacjonował,  że  Prorok(saw) powiedział  ,,  Każda

sprawa posiadająca znaczenie nie rozpoczęta wychwalaniem Allaha pozostaje

ułomna i niepełnowartościowa.’’ Inna wersja jest taka: ,,Każda przemowa nie

rozpoczęta wychwalaniem Allaha jest pozbawiona błogosławieństw’’ .(Sunano

Ibn-e-Māżah, Abłāb-un-Nikāh, Bābu Chutbain-Nikāh, Hādīs nr. 1894. Również

Sunano Abī Dāłūd, Kitāb-ul-Adab, Bāb-ul-Hadji fil Kalām, Hādīs nr. 4832)

49 Al-Fātihah, 1:2 
50 Sabā’, 34:2



Istnieje kolejny hadīth:

Hadhrat  No‘mān  Bin  Baszīr(ra)  opowiada,  że  Prorok(saw)  powiedział  z

kazalnicy ,,Ten który nie jest wdzięczny za małe łaski, nie może być wdzięczny

za większe. Ten, który nie może być wdzięczny ludziom, nie może przedkładać

podziękowań za dobrodziejstwa Allaha. Mówić o błogosławieństwach Boga jest

wdzięcznością.  Nie  wspominanie  o  nich  jest  niewdzięcznością.’’(Musnadu

Ahmadabni, Hańba, tom 4, str. 278, wydane w Bejrucie)

Hadhrat Mu‘ādh Bin Dżabal(ra) relacjonował, że Prorok(saw) przytrzymał go za

rękę i powiedział ,, Mu‘ādh, przysięgam na imię Allaha! Naprawdę cię kocham i

doradzam ci, abyś nie opuszczał błagania po każdym Salāt.

(werset arabski)

Allahu,  wspomóż  mnie  w  pamiętaniu  o  Tobie,  byciu  wdzięcznym  Tobie  oraz
czczeniu Ciebie w najlepszy sposób.’’(Sunano Abī Dāłūd,  Kitāb-ul-Łitri, Bābun fil-
Istigfār)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Jeśli  ktoś zastanowi się głęboko, zda sobie sprawę, że wszelka chwała oraz

dobre atrybuty należą jedynie do Wszechmogącego Allaha. Żaden człowiek czy

inne  stworzenie  nie  zasługuje  na  prawdziwą  chwałę  oraz  uznanie.   Gdyby

rozważyć to bez żadnego odcienia egoizmu, oczywiście odkryto by, że ktoś, kto

tworzy coś,  w czasie,  kiedy to nie istniało  ani  nie  było żadnej informacji  o

istnieniu tego coś, taki ktoś powinien być godny chwały. I [taki ktoś powinien

również być godny chwały], który stworzył niezbędne środki w czasie, kiedy nic

nie  istniało  ani  nie  było  dostępnych  żadnych  informacji  o  podstawowych

wymaganiach  do  stworzenia,  wyżywienia,  dobrego  zdrowia  oraz  utrzymania

egzystencji. I [taki ktoś powinien również godny chwały], który ma miłosierdzie

dla stworzenia, które cierpi wielkie nieszczęście oraz który uwalnia ją od tej

niedoli. I [taki ktoś powinien również godny chwały], który nie pozwoli, aby

wysiłki ciężko pracującego zmarnowały się oraz w pełni wynagradza czyniący

ten wysiłek.  Nawet,  jeśli  zapłata  należnych pensji  jest  prawem pracownika,

ktoś,  kto tworzy należne zapłaty może również być dobroczyńcą. Wszystkie

one  są  wspaniałymi  cechami,  mogącymi  uczynić  kogoś  godnego  chwały  i

uznania.



Teraz,  rozważcie,  a  rozeznacie,  że wszystkie  godne chwały  atrybuty  należą

jedynie  do  Allah,  ponieważ  jedynie  Allah  posiada  doskonale  rozwinięte

wszystkie te atrybutu i nikt więcej… W skrócie, tylko Wszechmogący Allah jest

doskonały  w  swojej  istocie  oraz  we  wspaniały  sposób  godny  chwały.  W

porównaniu z Nim, nikt nie zasługuje na chwałę ze względu na swój własny

byt.  Jeśli  ktokolwiek  jeszcze  zasługuje  na  chwałę,  jest  to  tylko  wtórne  w

przyrodzie.  To, również, jest Miłosierdziem Allaha, ponieważ chociaż On jest

Jeden,  bez  żadnych  partnerów,  włączył  innych,  w  sensie  wtórnym,  do  tej

chwały. (Ro’idād-e Dżalsah Du‘ā’, Rūhānī Chazā’in, tom. 15, str 598-602

Udzielając ogólnego napomnienia Dżamā‘at, Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Jeśli pragniecie, aby aniołowie wychwalali was w niebiosach, to znoście bicie i

radujcie się, słuchajcie lżenia i bądźcie wdzięczni, doświadczajcie niepowodzeń

i  nie  przecinajcie  waszego  związku z  Allahem. Jesteście  ostatnim Dżamā‘at

Allaha, dlatego praktykujcie cnotę na najwyższym poziomie. Każdy z was, kto

stanie się gnuśny zostanie wyrzucony jak plugawa rzecz z Dżamā‘at i umrze w

żalu  bez  uczynienia  Bogu  jakiejkolwiek  krzywdy.  Przekazuję  wam  dobre

wiadomości, że wasz Bóg naprawdę istnieje. Wszystko jest Jego stworzeniem,

ale On wybiera tego, który Jego wybiera.  Przychodzi do tego, który biegnie do

Niego. Zsyła szacunek na tego, który okazuje Mu szacunek. Zbliżajcie się, więc

do  Niego  z  czystymi  serami,  językami,  oczami  i  uszami,  tak,  aby  On  was

zaakceptował. (Kasztī-e-Nūh, Rūhānī Chazā’in, tom 19, str. 15)

Obiecany Mesjasz(as) również powiedział:

Nie myślcie, że Bóg pozwoli wam zmarnować się. Jesteście nasieniem z ręki

Boga, które zostało zasianym na ziemi. Bóg mówi, że to nasienie wzrośnie i

bujnie zakwitnie, a jego gałęzie rozprzestrzenią się we wszystkich kierunkach i

stanie się ogromnym drzewem. Tak więc, błogosławiony jest ten, który wierzy

w to co Bóg mówi oraz nie odczuwa strachu przed próbami, z powodu których

cierpi na swoje drodze do Boga. Ponieważ przyjście prób jest niezbędne, tak,

aby Bóg  mógł  was  wypróbować,  aby  zobaczyć,  kto  jest  prawdziwy  w jego

deklaracji  bai‘at  , a  kto  jest  fałszywy.  Ktokolwiek  wymknie  się  próbie,  nie

uczyni w ogóle żadnej krzywdy Bogu, a nieszczęście zabierze go do piekła.

Byłoby lepiej  dla niego jeśliby się  nie  urodził.  Lecz ci,  którzy pozostaną do

końca niezłomni – zostaną wstrząśnięci katastrofami, a sztormy niepowodzeń



będą  ich  druzgotać,  ludzie  będą  ich  wyszydzać  i  kpić,  a  świat  będzie  ich

traktował z największą nienawiścią – w końcu wyjdą z tego zwycięsko. Drzwi

błogosławieństw  zostaną  przed  nimi  otwarte.  Bóg  przemówił  do  mnie  i

powiedział, że powinienem poinformować moje Dżamā‘at, że ci, którzy wierzą,

a  ich  wiara  nie  jest  zafałszowana ziemskimi  rozważaniami  i  uwagami,  jest

wolna od hipokryzji oraz tchórzostwa oraz jest taka, że nie upadnie zaraz na

żadnym etapie posłuszeństwa, to są ci ludzie, którzy są ulubieńcami Boga. I

Bóg mówi, że oni są właśnie tymi ludźmi, którzy posiadają zapewnione oparcie

w ich Panu.(Al-Łasijjat, Rūhānī Chazā’in, tom. 20 str. 309).

Niech Wszechmogący Allah umożliwi  wszystkim nam przylgnąć do tych

nakazów.  Niech  uczyni  nas  prawdziwymi  Ahmadi  i  obdarzy  nas

możliwością,  aby  nasze  ślubowanie  wierności  było  zawsze  prawdziwe.

Niech On uczyni nas prawdziwie posłusznymi Wszechmogącemu Allahowi i

Jego  Apostołowi.  Niech  nigdy  nie  popełnimy  nic,  co  splami  ukochane

Dżamā‘at Obiecanego Mesjasza(as).

O Allahu! Wybacz nam nasze pomyłki, zataj nasze niedociągnięcia, zaliczaj

nas  zawsze  do  tych,  którzy  są  posłuszni  i  wierni  Tobie.  Uczyń  nas

trzymających się  ślubowaniu wierności.  Włącz  nas  do  tych,  których  Ty

kochasz.  Umożliw  również  naszym  przyszłym  pokoleniom  pozostać

wiernym ślubowaniu.  Obyśmy nigdy nie oddalili się od Ciebie. Ześlij nam

prawdziwe  rozpoznanie  Ciebie.   O  Najbardziej  Miłosierny  z  pośród

wszystkich miłosiernych, miej miłosierdzie nad nami. Przyjmij wszystkie

nasze  błagania.  Uczyń  nas  spadkobiercami  wszystkich  modlitw

uczynionych przez Obiecanego Mesjasza(as) za tych, którzy dołączyli do

tego Dżamā‘at.



[  Z  końcowej  mowy  wygłoszonej  na  Dorocznym  Zjeździe  Wspólnoty

Muzułmańskiej  Ahmadiyya,  Niemcy,  24  sierpnia,  2003r,  podczas  której

zostały  wyjaśnione  w  szczegółach  czwarty,  piąty  oraz  szósty  warunek

bai‘at ]

…Jest  to  bardzo  ważny  temat,  a  jego  potrzeba  jest  nawet  bardziej

odczuwalna w tym czasie. Tak jak oddalamy się od okresu Obiecanego

Mesjasza(as),  jesteśmy  skłonni  tutaj  czuć  dumę  z  przynależności  do

rodowodu  poszczególnych  Towarzyszy(ra)  Obiecanego  Mesjasza(as).

Jednakże  nie  jesteśmy  często  świadomi,  tak  jak  powinniśmy  być,

poświęceń poniesionych przez naszych praojców. Chociaż odziedziczyliśmy

ich geny, standardy duchowości zanikają. Podczas gdy jest to naturalnym

zjawiskiem, że gdy oddalamy się od okresy Proroctwa, może pojawić się

kilka niedociągnięć i słabości. Ważnym jest, aby wiedzieć, że postępowe

wspólnoty, będąc zabezpieczonymi, nie odpoczywają poprzez zwyczajne

obwinianie nowych warunków w zmieniających się czasach, jako korzenia

tego  zła.  Wręcz  przeciwnie,  cały  czas  starają  się,  wierząc  w  dobre

wiadomości  oraz  proroctwa,  jako  członkowie  Dżamā‘at  Obiecanego

Mesjasza i  Mahdi(as). To są oni, którzy będą kształcić świat w naukach

Proroka  Muhammada(as).   Warunek  ustanowiony  przed  nami,  aby

osiągnąć ten cel  jest  taki  żebyśmy stali  niewzruszeni  w wiarę Jedności

Boga. Nie tylko dla siebie, ale powinniśmy starać się usilnie uczynić także

nasze  przyszłe  pokolenia  niewzruszonymi  w  to  wierzenie.  Teraz,

zaprezentuję wam wyjątek z pism Obiecanego Mesjasza(as), aby rozjaśnić

to,  czego oczekiwał od tych, którzy zawierali jego przymierze bai‘at …

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Poszukiwanie wybaczenia na moich rękach wymaga pewnego rodzaju śmierci,

tak  abyście  mogli  urodzić  nowe życie.  Jest  bezcelowe składanie  ślubowania

bai‘at  bez  szczerości  serca.   Kiedy  składacie  moje  ślubowanie  bai‘at,  Bóg

spodziewa się  ze  strony  waszego serca  zobowiązania.  Tak więc,  ten,  który

akceptuje  mnie  z  szczerym  sercem  i  prawdziwie  poszukuje  wybaczenia

grzechów, Przebaczający i Miłosierny Bóg z pewnością wybaczy mu je. W ten



sposób  staje  się  jak  człowiek  właśnie  urodzony  przez  swoją  matkę.  Wtedy

także chronią go anioły. (Malfudhaat, tom 2, str. 262)



WARUNEK IV

                             

Nie  będzie  on  /  ona  pod  wpływem  jakiegokolwiek  impulsu

powodował w żaden sposób krzywdy, ogólnie biorąc, stworzeniom

Boga, a w szczególności muzułmanom, zarówno przez swój język,

ręce ani żadne inne sposoby.

Jak wynika z tego warunku, nie powinno się powodować szkody czy to

przez ręce lub język w przypływie złości,  pod pretekstem szacunku do

siebie  lub  honoru.  Wyraźnie,  jest  obowiązkiem  nie  czynienie  żadnej

krzywdy żadnemu muzułmaninowi. Zostało to uczynione obowiązkowe dla

nas.  Musimy  specjalnie  stosować  się  do  tego  warunku,  ponieważ

muzułmanie  utożsamiają  siebie  z  naszym drogim Ukochanym Mistrzem

Prorokiem  Muhammadem(saw).  Nie  możemy  sobie  nawet  wyobrazić

skrzywdzenia  ich.  W  poszukiwaniu  pomocy  Allaha,  Najpotężniejszego  i

Wszechmogącego  Boga,  Który  jest  Panem  Wszystkich  Możliwości,

przeciwko  samo-  ustanowionym  ‘ulemā’,  którzy  są  plamą  na  czystym

imieniu  islamu  –  którzy  przekroczyli  wszelkie  granice  we  wrogości  do

Mesjasza i Mahdi(as) tego czasu- leżymy u Jego progu błagając Go aby ich

pochwycił. Czynimy tak, ponieważ Prorok Allaha ogłosił ich najgorszymi ze

stworzeń. Inaczej, nie pielęgnujemy niepotrzebnych urazów przeciwko nim

ani na nikogo nie jesteśmy źli. Działamy na podstawie przykazań Allaha.

Napominając nas, aby stłumić swój gniew, Wszechmogący Allah mówi51:

(werset arabski)

Tych, którzy dają w dobrobycie i nieszczęściu, oraz tych, którzy tłumią gniew i
wybaczają ludziom. Allah miłuje tych, którzy czynią dobro.

To  na  podstawie  tego  wersetu  niewolnik  Hadhrat  Imama  Husaina(ra)

zdobył swoją wolność. Mówi się, że niewolnik mylnie opuścił na Hadhrat

Husaina (ra) coś gorącego( mogła to być woda). Ten spojrzał na niego

51 Āl-‘Imrān, 3:135



gniewnie.  Niewolnik  był  inteligentny  oraz  także  znał  Koran.  Szybko

zacytował część wersetu o tłumieniu gniewu52. 

(werset arabski)

Hadhrat  Husain(ra) powiedział ,, Masz rację. Stłumię mój gniew’’. Wtedy

sługa pomyślał,  że chociaż złość została opanowana, nadal pozostała w

jego sercu.  Możliwym było, że zostanie ukarany później za jakieś inne

błędy. Tak, więc zacytował drugą część tego wersetu53:

(werset arabski)

Hadhrat  Husain(ra)  powiedział  ,,Wybaczyłem  ci’’.  Wiedza  i  szybkość

niewolnika  dała  mu  natychmiastowe  korzyści.  Wtedy  zacytował  trzecią

część wersetu54:

(werset arabski)

Hadhrat Husain(ra) odpowiedział ,,Niniejszym daję ci wolność’’. W tamtych

czasach miano zwyczaj kupowania niewolników. Nie było tak łatwo zyskać

wolność. Rozgarnięcie i wiedza niewolnika przyniosła mu wolność od jego

pana, który był bogobojny. Takie jest nauczanie islamu.

Przyjmujcie Wybaczanie i Wyrozumiałość

Odnosząc  się  do wartości  moralnych,  które  odnoszą  się  do  osiągnięcia

cnoty, Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Z  tych,  pierwszą  moralną  wartością  jest  wybaczanie,  to  znaczy,  wybaczyć

komuś grzechy.   Cnota  w tym jest  taka,  że  osoba,  która  popełniła  grzech

powoduje krzywdę jeszcze komuś innemu i  dlatego zostaje  poddana karze,

wsadzona  do  więzienia  lub  ukarana  grzywną  albo  poddana  bezpośredniej

karze.  A  zatem, wybaczenie  mu,  jeśli  wybaczenie  byłoby  stosowne,  byłoby

dobrym czynem. W związku z tym nauką Koranu jest55 56:

(werset arabski)

(werset arabski)

52 (…)oraz tych, którzy tłumią gniew(…)Āl-‘Imrān, 3:135
53 (…) i wybaczają ludziom(…)Āl-‘Imrān, 3:135
54 (…)Allah miłuje tych, którzy czynią dobro. Āl-‘Imrān, 3:135
55(…) Allah miłuje tych, którzy czynią dobro. Āl-‘Imrān, 3:135
56 Āl-‘Imrān, 3:135



To znaczy cnotliwi są ci, którzy, kiedy jest to właściwe, tłumią gniew oraz

wybaczają, kiedy jest właściwym wybaczenie grzechów. 

Zły czyn należy wynagrodzić w równej wartości, w sytuacji, gdy wybaczenie

grzechu  jest  naprawcze  bez  spowodowania  żadnej  krzywdy  –  to  znaczy,

wybaczenie  jest  dane,  kiedy  sytuacja  to  uzasadnia,  a  nie  inaczej  –  wtedy

zasługuje na nagrodę. (Islamī Usūl kī Philosophy Rūhānī Chazā’in, tom 10 str.

351)

Istnieje słynna tradycja Proroka Muhammada(saw), którą wielu słyszało.

Wskazując  na swoją  pierś,  Prorok  Muhammad(saw) powiedział:  ,,Taqłā

leży tutaj’’. To znaczy, czysta i niezliczona taqłā, gdyby można by ją było

znaleźć wszędzie, leży tylko w sercu Proroka(saw). Oprócz taqłā, nie ma

nic innego w jego sercu.

Tak więc,  O ludu,  O wspólnoto wiernych,  dla was jest  wiecznie ważna

instrukcja, że przykładem, który musicie gorliwie naśladować jest model

Proroka(saw).  Tak więc, przeszukujcie wasze serca. Czy czynicie wysiłki

w  nasyceniu  siebie  taqłā  przez  gorliwe  naśladowanie  przykładu

Proroka(saw)? Czy posiadacie również bojaźń bożą? Czy Jego miłość jest

w was? Jako rezultat tego, czy posiadacie współczucie dla Jego stworzeń i

czynicie dobre uczynki w stosunku do nich?

Teraz przedstawię wam w całości tą tradycję:

Hadhrat Abū Hurairah(ra) opowiada, że Prorok(saw) powiedział: ,,Nie bądźcie

zazdrośni  jedni  o  drugich.  Nie  kłóćcie  się  między sobą.  Nie  zabawiajcie  się

złośliwościami  jedni  przeciwko  drugim.  Nie  miejcie  wrogości  do  siebie

nawzajem.  Żaden  z  was  nie  powinien  przelicytować  umowy,  która  została

załatwiona  przez  innego.  O  słudzy  Allaha,  bądźcie  braćmi  sobie  nawzajem.

Muzułmanin jest bratem innego muzułmanina. On nie uciska swego brata. Nie

umniejsza  go  lub  myśli  nisko  o  nim.’’  Wtedy  wskazując  na  swoją  pierś,

Prorok(saw)  powiedział  trzy  razy,  ,,Taqłā  jest  tu  wewnątrz’.  Jest  to

wystarczająco złe dla człowiek to myśleć nisko o jego bracie.  Krew, własność i

honor każdego muzułmanina są niedozwolone dla innego muzułmanina.( Sahīh

Muslim, Kitāb-ul-Birri łas-Silah, Bābu Tahrīmī-Zulmil Muslimī Ła Chadhlih)



Nie Wyrządzajcie Nikomu Krzywdy 

W czwartym warunku stwierdzono, że nie powinno wyrządzać się krzywdy

innej osobie czy to przez ręce lub język lub poprzez inne środki.  Wyjaśnię

teraz ten warunek  bai‘at  .  Z wypowiedzi  Proroka(saw), którą wcześniej

przedstawiłem, powinniście skupić się na słowach ,,nie bądźcie zazdrośni’’.

Zazdrość ostatecznie rozwija się we wrogość. Osoba posiadająca zazdrość

w swoim sercu, zawsze chce skrzywdzić osobę, o którą jest zazdrosna.

Zazdrość jest rodzajem choroby, która wyrządzając krzywdę innej osobie,

również  pochłania  samą  zazdrosną  osobę.  Budzi  wiele  innych  małych

uczyć związanych ze złością,  takich, jak: dlaczego ktoś inny ma lepszy

biznes, więcej bogactwa lub więcej zdolnych dzieci. W przypadku kobiet

może  być  obudzona  zazdrość  z  powodu  lepszej  biżuterii.  Nawet  w

sprawach religii – gdzie dobre uczynki muszą być doceniane i gdzie ludzie

powinni starać się rozwijać w udzielaniu usług dla religii  – czynione są

wysiłki, aby umieścić przeszkody na drodze świadczących religijne posługi

czyniąc oskarżenia i zarzuty przeciwko nim, tak, aby również oni zostali

pozbawieni możliwości posługi dla religii.

Zatem,  Prorok(saw)  upominał  nas,  aby  nie  kłócić  się  ze  sobą.  Drobne

sprawy  zmieniają  się  w  kłótnie.  Podam  przykład,  czasami  w

zgromadzeniu, dyżurny ostrzega dziecko zachowujące się łobuzersko, że

jeśli zrobi to jeszcze raz, będzie on postępował z nim stanowczo chyba, że

się poprawi się. Rodzice, siedzący obok, natychmiast podwijają rękawy do

bójki  i  osoba  pełniąca  swe  obowiązki  w  straszliwy  sposób  zostaje

poniżona. Poprzez ich czyn, nie tylko złamali warunek bai‘at   i rozpuścili

swoje  dobre  maniery,  ale  również  wygnali  z  umysłów  ich  przyszłych

pokoleń,  szacunek dla organizacji  Dżamā‘at  oraz rozróżnienie  dobra od

zła. 

Następnie jesteśmy kierowani, aby nie mieć wrogości do siebie nawzajem.

Wrogość  rozpoczyna  się  od  drobnych  spraw.  Serca  wypełnione  są

złośliwością  i  złą  wolą.  Niektórzy  ludzi  cały  czas  rozglądają  się,  aby

pomścić  siebie.  Podczas  gdy  wskazówką  jest  nie  posiadanie  w  sobie



wrogości,  ani  złej  woli  do  nikogo.  Pewnego razu pewien Towarzysz(ra)

poprosił Świętego Prorok(saw) o udzielenie mu w kilku słowach prostej,

ale  niezapomnianej  rady.  Prorok(saw)  poradził  mu  ,,unikaj  gniewu’’,  a

następnie  powtórzył  ,,unikaj  gniewu’’.  Kiedy  będziecie  pamiętać,  że

powinniście unikać gniewu, zła wola i złość automatycznie odejdą.

Kolejnym nawykiem ranienia lub skrzywdzenia kogoś albo uczynienia, aby

sprawa  lub  interes  innej  osoby  psuły  się,  jest  przejęcie  kontraktu

sfinalizowanego przez kogoś innego. W tej wypowiedzi poproszono nas o

zaniechanie takich działań. Wyższa cena jest oferowana tylko dlatego aby

zrujnować  biznes  innej  osoby,  podczas,  gdy  z  takiej  licytacji  nie  jest

osiągany żaden osobisty zysk.  To samo dotyczy propozycji małżeństwa.

Ahmadi powinni pamiętać o tym zakazie.

Zatem upomnieniem i przestrogą jest nie uciskanie nikogo, nie myślenie

nisko  o  nikim,  nie  uwłaczanie  nikomu.  Ciemięzca  nigdy  nie  osiągnie

bliskości Allaha. W takim razie, jak to jest możliwe, że z jednej strony

przystaje  na ślubowanie wierności  z  tym powołanym przez Allaha,  aby

zdobyć jego przychylność, a z drugiej strony, wydzierając ich prawa uciska

ludzi.   Jest  to  powszechną  praktyką  w  naszych  wsiach,  nie  udzielać

braciom ich praw, nie oddawać siostrom ich udziału w spadku po prostu,

ponieważ  wyszły  za mąż i  weszły  do innej  rodziny,  żeby własność  nie

przeszła do tej rodziny. To są ci, którzy gnębią swoje żony, nie szanując

ich praw. Istnieją też żony nie szanujące praw swych mężów. Jest wiele

spraw podlegających tej kategorii. Wiele takich działań wskazuje na niskie

traktowanie  innych.  Podczas  gdy  twierdzicie,  że  podjęliście  bai‘at i

porzuciliście złe działania, jak możecie popełniać takie czyny? Robiącym

porządek  przykazaniem  jest  to,  że  nie  jest  dozwolone  w  żadnych

okolicznościach  muzułmaninowi  myśleć  kiepsko  o  innym muzułmaninie.

Podobnie,  krew,  własność  i  honor  muzułmanina  są  uczynione

bezprawnymi innemu muzułmaninowi. Tak, więc, akceptując Powołanego

w tym czasie, wy, którzy najbardziej działacie na podstawie nauk islamu,

w jaki  sposób z  waszej  strony  takie  czyny mogą być  tolerowane?  Jak



możecie  nadal  uważać  siebie  za  członków  Dżamā‘at  Obiecanego

Mesjasza(as)?    

Przedstawię wam teraz kilka hadīth, ukazujące, co Towarzysze(ra) Proroka

(saw) uczynili, aby nie traktować lekko tych spraw oraz jakich zmian w

sobie dokonali po przyjęciu islamu.

Hadhrat Abū Dhar Al-Ghaffaarī(ra) miał zwyczaj dostarczania wody ze swego

zbiornika. Przechodziło obok kilku członków jego rodziny. Jeden z nich zapytał

pozostałych,  kto z nich pójdzie do Abū Dhar(ra) przytrzymać go za włosy i

zapytać  jak  się  usprawiedliwi.  Jeden  z  nich  zaproponował  wykonanie  tego.

Poszedł do Abū Dhar(ra), tam gdzie stał obok zbiornika. Zaczął zadawać mu

pytania. Abū Dhar(ra), stojący w tym momencie, usiadł, a następnie położył

się. Jeden z nich zapytał ,, Abū Dhar(ra) dlaczegóż usiadłeś, a potem położyłeś

się?’’ On odpowiedział, ,,Prorok(saw) powiedział nam, ,, Kiedy ogarnia jednego

z was gniew podczas gdy stoi, niech usiądzie tak aby gniew osiadł. Jeśli to nic

nie da, niech się położy.’’  ’’   (Musnadu Ahmadabni  Hańbal,  tom 5, str.152,

wydane w Bejrucie)

W innym hadīth narrator twierdzi:

Siedzieliśmy  w  towarzystwie  ‘Urwah  Bin  Muhammad,  kiedy  przeszedł  jakiś

człowiek.  Rozpoczął  rozmowę  w  sposób,  który  rozgniewał  ‘Urwah  Bin

Muhammada. Narrator twierdzi, że kiedy jego gniew zagotował się ten wstał.

Po  dokonaniu  obmycia,  powrócił  do  nich.  Powiedział  nam,  że  słyszał  o

opowiadaniu podawanym przez jego ojca poprzez jego dziadka, ‘Atijjah, który

był  Towarzyszem(ra)  Proroka(saw),  że  Prorok(saw)  powiedział,  ,,Gniew

pochodzi od Szatana. Szatan został wykonany z ognia, a ogień jest gaszony

przez wodę. Tak więc, kiedy jednego z was chwyci gniew, powinien wykonać

obmycie.’’ (Musnadu Ahmadabni Hańba, tom 4, str.226, wydane w Bejrucie).

Hadhrat Zijād Bin ‘Alāqah(ra), na podstawie opowiadania dostarczonego przez

jego wuja Hadhrat Qatbah Bin Mālik(ra), że Prorok(saw) miał zwyczaj błagać ,,

O mój Allahu, Poszukuję schronienia od złych zwyczajów, czynów i pragnień.(

Sunan-ut-Tirmadhī,  Kitābud-Da‘łat,  Bābu  Du‘ā’i  Ummi  Salamah,  Hadīth nr

3591)



Przedstawię teraz wam, co Obiecany Mesjasz(as) powiedział na ten temat

oraz jakie są jego oczekiwania od członków jego Dżamā‘at.

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Członkowie  mojego  Dżamā‘at,  gdziekolwiek  mogą  być,  powinni  z  uwagą

słuchać. Celem ich dołączenia do tego Ruchu oraz ustanowienia wzajemnego

duchowego związku wychowawcy i ucznia ze mną, jest taki, że powinni oni

osiągnąć  wysoki  poziom  dobrego  postępowania,  dobrego  zachowania  i

prawości. Żadne wykroczenie, intryga, uchybienie nie powinne nawet zbliżać

się  do  niego.  Powinni  odprawiać  regularnie  pięć  codziennych  modlitw.  Nie

powinni  wygłaszać  fałszu  i  ranić  nikogo  ich  mową.  Nie  powinni  być  winni

żadnego występku ani nie powinni nawet pozwolić przejść przez ich umysły

żadnej myśli o wykroczeniu, złu, nieładzie lub zamieszaniu. Powinni stronić od

grzechu wszelkiego typu, wykroczeń, niepożądanych działań. Powinni stać się

potulnymi sługami Wszechmogącego Allaha o czystych sercach. Żadne trujące

geny nie powinny bujnie rozkwitnąć w ich istotach… Współczucie dla ludzkości

powinno  być  ich  zasadą.  Powinni  bać  się  Wszechmogącego  Boga.  Powinni

zabezpieczyć  ich  języki,  ręce  i  myśli  przeciwko  każdego  rodzaju

zanieczyszczeniu,  nieładowi  i  nieuczciwości.  Powinni,  bez  ociągania  się,

przystępować do pięciu codziennych nabożeństw. Powinni powstrzymywać się

od każdego rodzaju zła, wykroczenia, nieuczciwości, łapownictwa, naruszenia i

stronniczości.  Nie  powinni  uczestniczyć  w  żadnym złym towarzystwie.  Jeśli

zostałoby udowodnione, że osoba często obecna w ich towarzystwie nie jest

posłuszna przykazaniom Boga… lub nie jest pomna praw ludzi, jest okrutna czy

złośliwa  lub  źle  zachowuje  się  czy  stara  się  oszukiwać  sługi  Boga

Wszechmogącego mówiąc  o nich źle lub obelżywie lub jest  winna oszustwa

wobec  osób,  z  którymi  weszła  w  przymierze  bai‘at  . Powinno  być  ich

obowiązkiem odrzucić ją oraz trzymać się z dala od tak niebezpiecznej osoby.

Nie powinni planować krzywdy wobec wyznawców żadnej religii czy członków

żadnego plemienia lub grupy. Bądźcie prawdziwie dobrze życzącymi wszystkim.

Dbajcie, aby żadna złośliwa, zjadliwa, czyniąca nieład lub źle zachowująca się

osoba, nie była kiedykolwiek w waszym towarzystwie lub żyła pomiędzy wami.

Ponieważ  taka  osoba  może  stać  się  w  każdej  chwili  przyczyną  waszego

potknięcia….



Istnieją pewne sprawy i warunki, co, do których upominałem od początku. Jest

obowiązkiem każdego członka mojego Dżamā‘at działać na ich podstawie. Nie

powinniście  pobłażać  żadnej  nieczystości,  kpinom  lub  naigrywaniem  się.

Chodźcie  po  ziemi  z  dobrymi  sercami,  czystymi  usposobieniami  i  czystymi

myślami.  Nie  każde  zło  jest  warte  walki.  Tak  więc,  kultywujcie  zwyczaj

wybaczania  i  patrzenia  przez  palce  na  zaniedbania.  Zachowujcie  się  z

niezłomnością i potulnością. Nie atakujcie mylnie nikogo. Utrzymujcie wasze

żądzę pod całkowitą kontrolą. Jeśli bierzecie udział w dyskusji lub w wymianie

poglądów na temat religijny, wyrażajcie się delikatnie i grzecznie. Jeśli ktoś źle

zachowa  się  w  stosunku  do  was,  wycofajcie  się  z  takiego  towarzystwa  z

pozdrowieniem pokoju. Jeśli jesteście prześladowani lub lżeni, pamiętajcie, aby

nie  odpowiadać  głupotą  na  głupotę,  bo  inaczej  zostaniecie  zaliczeni  do  tej

samej kategorii,  co wasi  przeciwnicy. Bóg Wszechmogący zapragnął abyście

stali  się  Dżamā‘at,  który  ustali  dla  całego  świata  przykład  dobroci  i

prawdomówności. Śpieszcie, aby wykluczyć z waszego towarzystwa każdego,

kto ustanawia przykład zła, zgorszenia, prowokacji i złego wychowania. Ten,

który nie może żyć pośród was w łagodności, potulności, dobroci i pobożności,

używając  grzecznych słów oraz zachowywać się  sposobami  nie  licującymi  z

dobrym postępowaniem, powinien szybko odejść od nas. Bóg nie pragnie, aby

taki  osobnik żył  wśród nas. Umrze on marnie, bo nie przyjął  drogi dobroci.

Dlatego też, bądźcie czujni oraz bądźcie prawdziwie dobrego serca, uprzejmi i

prawi. Będziecie znani z waszego regularnego uczęszczania na nabożeństwa

modlitewne oraz  waszych wysokich  moralnych wartości.  Ten,  który  posiada

osadzone  w  nim  ziarno  zła,  nie  będzie  mógł  dostosować  się  do  tego

wymagania. (Isztihār( Ogłoszenie), 29 maja, 1898, str. 2.  Mażmū‘ah Ishtihā

rāt, tom 3, str. 46-48)

Powiedział dalej:

Człowiek  nie  powinien  być  w  stosunku  do  bliźnich  zarozumiały  ani

nieprzyzwoity czy źle wychowany. Powinien działać z miłością i dobrocią. Nie

powinien przyjmować złej woli, z osobistych powodów, wobec nikogo. Powinien

zachowywać  się,  w  zależności  od  okoliczności  i  warunków,  stanowczo  lub

delikatnie.(Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 5, str. 609)



Przyswajajcie Potulność i Pokorę

W odniesieniu do potulności i pokory Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Poszukiwanie wybaczenia Allah zanim nastąpi kara od Boga, przybliża drzwi

wybaczenia. Podczas gdy boi się praw tego świata, dlaczego nie boi się Boga ?

Kiedy  pojawiają  się  klęski  osoba  musi  przez  nie  przejść.  Każdy  powinien

spróbować  wstać  na  tahażżod oraz  włączyć  również  qunuut57 w  pięć

codziennych Modlitw. Okazujcie skruchę za wszystko, co mogłoby narazić się

na gniew Allaha.  Skrucha oznacza porzucenie wszystkich złych uczynków oraz

wszystko,  co  sprzeciwia  się  zadowoleniu  Allaha  oraz  przechodzi  prawdziwą

zmianę, czyni postęp i przyjmuję drogę prawych, sprawiedliwych i cnotliwych.

W tym także  leży  miłosierdzie  Allaha.  Czyńcie  swoje  nawyki  przyzwoitymi.

Strońcie  od  gniewu,  zamieniając  go  na  łagodność  i  potulność.  Wraz  z

przyswajaniem  dobrych  obyczajów,  powinniście  również  wydawać  na  cele

charytatywne58.

(tekst arabski)

I karmią z miłości do Niego biednego, sierotę i więźnia.

Co znaczy, że dla poszukiwania zadowolenia Boga karmicie biednych, sieroty i

potrzebujących  i  mówicie,  że  dokonujecie  tych  aktów tylko  ze  względu  na

zadowolenie Allaha oraz lękacie się wielce strasznego Dnia.

Krótko mówiąc, módlcie się i rozdawajcie miłość, tak, aby Wszechmogący Allah

mógł traktować was z Jego Łaską i Miłosierdziem(Malfūdhāt,  nowe wydanie,

tom 1, str. 134-135)

Następnie mówi:

Przyjaciele! Trzymajcie się tej zasady: traktujcie wszystkich ludzi z dobrocią,

życzliwością  i  uprzejmością.  Życzliwość  powoduje  wzrost  inteligencji,  a

wyrozumiałość sprzyja głębszemu myśleniu. Każdy, kto nie przyjmie tej drogi,

nie  jest  z  nas.  Ktokolwiek  z  naszego  Dżamā‘at,  kto  nie  może  tolerować

ubliżania  i  szorstkości  ma  prawo  odwołać  się  do  sądów.  Lecz  nie  jest

właściwym odparowywanie szorstkości szorstkością i tworzenia sporu. To jest

napomnienie  dane  naszemu  Dżamā‘at.  Wyrażamy  nasze  niezadowolenie  i

57  Błaganie o pomoc i wybaczenie Allah uczynione w Modlitwie łitr.
58 Al-Dahr, 76:9



ogłaszamy,  że  ten,  który  nie  działa  na  tej  podstawie  nie  jest  z  naszego

Dżamā‘at .(Tablīgh-e-Risālat, tom 6, str. 170, Mażmū‘ah Ishtihārāt, tom 2, str.

472)



WARUNEK V

On/ona  pozostaje  wierny  Bogu  we  wszystkich

okolicznościach  życia,  w  smutku  i  radości,  w  nieszczęściu  i

dobrobycie, w stanie błogości i  próby. Powinien/powinna pozostać

we wszystkich sytuacjach pogodzony/pogodzona z dekretem Boga i

być gotowym/gotową stawić czoła wszelkiego rodzaju upokorzeniom

i cierpieniom na Jego drodze oraz nigdy nie odwrócić się od Niego w

ataku  jakiegokolwiek  nieszczęścia.  Przeciwnie,  on/ona

powinien/powinna kroczyć dalej do przodu.

Wszechmogący Allah mówi w Koranie59:

(werset arabski)

Wśród ludzi  jest  i  taki,  który  sam siebie  sprzedaje  z  chęci  przypodobania  się
Allahowi. Allah zaś jest Współczujący wobec swoich sług.

W wyjaśnieniu tego wersetu Koranu, Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Ludzie z najwyższej klasy pośród ludzi – to jest ludzi całkowicie zatraceni w

zadawalaniu Allah oraz zaprzedawaniu siebie aby zyskać zadowolenie Boga –

są  ludźmi  na  których  opada  miłosierdzie  Allaha…  W  tym  wersecie

Wszechmogący  Allah  mówi  ,,Tylko  ten  zostaje  oswobodzony  i  uratowany  z

wszelkich trosk kto sprzedaje siebie na Mojej drodze i dla Mojego zadowolenia.

Udowadnia on, co w jego mocy, najwyższego stopnia staraniami, że należy do

Boga i uważa swój całą swoją istotę, jako coś, co zostało ukształtowane dla

posłuszeństwa wobec Stworzyciela oraz służenia ludzkości…’’  (Islāmī Usūl kī

philosophy, Rūhānī Chazā’in, tom. 10, str. 385)

Następnie powiedział:

Ukochany  Boga  sprzedaje  swój  byt  na  drodze  Boga.  W  zamian,  zyskuje

zadowolenie  Boga.  Tacy  są  właśnie  ci,  na  których  opada  szczególne  i

wyjątkowe miłosierdzie Boga. (Islāmī Usūl kī philosophy, Rūhānī Chazā’in, tom.

10, str. 473)

59 Al-Baqarah, 2:208



Następnie powiedział:

Są pewni ludzi, którzy sprzedają swoje istnienia mając nadzieję, że On będzie

zadowolony…(Paighāmi Sulh, Rūhānī Chazā’in, tom 23, str. 473)

Dla takich ludzi, Wszechmogący Allah przekazał dobrą nowinę60:

(tekst arabski)

O  ty,  duszo  w  pokoju!  Wróć  do  swego  Pana,  ty  zadowolony  z  Niego,  a  On
zadowolony z  ciebie.  Wejdź  zatem pomiędzy wybrane  sługi  moje,  I  wejdź  do
Mojego Ogrodu.

Ludzie, którzy są pogodzeni z wolą Allaha i cierpią, ze względu na Niego,

wszelkie  trudności  życiowe,  biedę oraz troski,  nie  pozostaną nigdy bez

nagrody od Allaha Wszechmogącego. Jest wielu spośród nas, którzy są

uosobieniami niedociągnięć i wad. Popełniamy wiele błędów i grzechów.

Lecz  jeśli  mamy  zwyczaj  godzić  się  z  wolą  Allaha,  jesteśmy  zawsze

przygotowani do cierpienia wszelkich zniewag dla Niego i czynimy to. Nie

jesteśmy  jak  lamentująca  kobieta  podnosząca  wielki  wrzask  na  każde

małe cierpienie. Dla takich właśnie cierpliwych jest dobra wiadomość od

Proroka(saw).

Cierpienia Muzułmanina są Odpokutowaniem i
Zmazaniem Grzechów 

Hadhrat Abū Hurairah(ra) opowiada, że Prorok(saw) powiedział: 

,,Żaden  muzułmanin  nie  musiałby  cierpieć  żadnej  klęski,  cierpienia,  bólu,

niewygodny lub niepokoju, nawet tak małego jak ukłucie cierniem, gdyby Allah

nie wymazywał w zamian niektórych jego uchybień i grzechów’’.(Sahīh Mulim,

Kitāb-ul-Birri łas-Silah, Bābu, Thałābil-Mo’mini fī mā jusībuhū min Maradin au

Huznin au nahła dhālik)

W kolejnym hadīth     Hadhrat Sahib Bin Sinān(ra) relacjonował, że:

Prorok(saw) powiedział, ,, Zdumiewający jest przypadek wiernego. Dla niego

jest dobro we wszystkim i tak jest tylko dla niego. Kiedy doświadcza czegoś

przyjemnego,  jest  wdzięczny  Bogu,  że  jest  to  dla  niego  dobre.  A  kiedy

dostarcza  przeciwności  losu,  to  jest  niezłomny  i  to  jest  dobre  dla  niego,

60 Al-Fajr, 89:28-31



ponieważ za jego niezłomność zyskuje zasługi. (Sahīh  Mulim,  Kitāb-uz-Zuhdi,

Bābul Mo’mini Amruhū kulluhū Khair) 

Czasami Allah zmusza Swe sługi do przejścia przez cierpienia związane z

jego  dziećmi.  Jest  wtedy  nadmierne,  szczególnie  przez  kobiety,

zawodzenie  i  płacz  nad  śmiercią  dzieci.  Dzięki  Allahowi,  Dżamā‘at

Ahmadiyya zostało obdarzone bardzo cierpliwymi i poddanymi Jego woli

matkami.  Lecz czasami pojawiają się przypadki narzekania,  szczególnie

pomiędzy  niepiśmiennymi  lub  tymi  z  nikłym  wykształceniem.  W

rzeczywistości zauważyłem również kilka spraw pomiędzy ludźmi z dobrym

wykształceniem, którzy wypowiadali słowa niewdzięczności.

Istnieje hadīth, że Prorok(saw) miał zwyczaj przyjmowania w tym zakresie

ślubowania od kobiet–Towarzyszy(ra). Hadīth ten brzmi następująco:

Hadhrat  Usaid(ra)  relacjonuje,  że  słyszał  od  kobiety–Towarzysza(ra),  która

złożyła ślubowanie na ręce Proroka(saw), że ślubowanie zawierało następującą

treść: ,,Nie będziemy nie posłuszne Świętemu Prorokowi(saw), nie będziemy

wydzierać  się  zawodząc,  nie  rozpoczniemy  pościgu  za  przestępcą  w  czasie

żałoby oraz nie  będziemy drzeć  naszych ubrań i  nie  będziemy utrzymywać

naszych włosów zmierzwionymi/zwichrowanymi. (Sunano, Abī Dāłūd, Kitāb-ul-

Dżanā’iz, Bābun fin-Nauh)

Prawdziwy Czas Wykazania Cierpliwości jest Wtedy,
Kiedy Poraża Tragedia

Hadhrat Anas(ra) opowiada, że Prorok(saw) przechodził koło pewnej, płaczącej

przy grobie, kobiety. Powiedział jej, ,,Bądź pomna o obowiązku wobec Allaha i

bądź  niezłomna’’.  Odcięła  się,  ,,Zostaw  mnie  w  spokoju.  Nie  zostałeś

doświadczony tak jak ja.’’ Nie wiedziała, kim on był. Ktoś jej powiedział, ,,To

był Prorok(saw)’’. Przystąpiła do drzwi Proroka(saw), a nie zastawszy żadnego

odźwiernego,  weszła  i  powiedziała  do  niego,  ,,Nie  rozpoznałam  Cię’’.  On

powiedział,  ,,Niezłomność  oznacza  bycie  pogodzonym,  w  czasie  pierwszego

wstrząsu smutku’’. (Sahīh  Al-Bukhārī, Kitāb-ul- Dżanā’iz, Bābu Zijāratil-Qubūr)

Kolejnym  ważnym  punktem  podkreślonym  w  piątym  warunku

jest[pozostawanie niezłomnym] nie ważne jak ciężkie są okoliczności, jak



długi okres trudności, jak widoczne ziemskie atrakcje, jak prawdopodobne

korzyści  z  rozmaitych  ziemskich  działań  oraz  jak  wabiące  atrakcje

oferowane  przez  ziemskie  potęgi  mówiące  ci,  aby  nie  martwił  się,

ponieważ: jako Ahmadī, nawet, gdy utrzymasz więzi z Dżamā‘at, możesz

nadal  prowadzić  sprawy  pracy  zawodowej,  służyć  Dżamā‘at  oraz

poświęcać  finansowo.’’  To  wszystko  jest  spowodowane  przez

Dażżāl[Antychryst], aby oddalić was od Allaha i  Dżamā‘at.  Dlatego też,

Obiecany Mesjasz(as) mówi, że jeśli złożyliście ślubowanie, trzymajcie się

z daleka od tych sideł. Nie bądźcie przez te atrakcje wprowadzeni w błąd.

Pozostańcie  wierni  Allahowi.  Jeśli  zwrócicie  się  do  Niego,  należycie  do

Obiecanego  Mesjasza(as)  i  otrzymacie  wszystko.  Poniższy  teks  jest

przepięknym napomnieniem, w tym względzie, przez Proroka(saw). 

Hadhrat Ibn-e- ‘Abbās(ra) relacjonował: Pewnego razu jeździłem konno wraz z

Prorokiem(saw). Powiedział, ,, Moje kochane dziecko, zamierzam nauczyć cię

kilu rzeczy: Pamiętaj o Allahu, On cię ochroni; Pamiętaj o Allahu, znajdziesz go

w  pobliżu.  Kiedy  jesteś  w  potrzebie,  proś  tylko  Allaha.  Jeśli  potrzebujesz

pomocy, poproś Jego samego o pomoc. Pamiętaj, jeśli cały świat połączy się,

aby wynagrodzić cię, nie może nic zrobić, aby tego dokonać, z wyjątkiem, jeśli

Allah życzy sobie tego i zarządzi to dla ciebie. A jeśli oni połączą się, aby cię

skrzywdzić, nie mogą nic uczynić, aby tego dokonać, z wyjątkiem, jeśli Allah

zarządzi  krzywdę dla  ciebie.  Pióra  były  przechowywane  z  dala,  a  atrament

wyschnął. (Sunan-ut-Tirmadhī, Kitābu Sifatil Qijāmah, Bāb, str. 59)

Inną wersją jest: 

Pamiętaj  o  Allahu,  znajdziesz  Go  przed sobą.   Uznawaj  Allaha  w okresach

wygody i spokoju, On uzna cię w okresach trudności. Pamiętaj, że to, co ci

uciekło,  nie  było  tobie  przyznane.  A  co  jest  tobie  przyznane,  z  pewnością

przyjdzie do ciebie. Pamiętaj, pomoc Allaha nadchodzi w wyniku niezłomności,

a okresy wygody oraz czasy trudności przeplatają się. A po każdej trudności

następują okresy wygody i spokoju. (Riād-us-Sālihīn Lil Imam An-Nałałī, Bāb-

ul-Murāqabah, Hadīth, nr. 62)

Cokolwiek Prorok(saw) uczynił nie było to przeciwko zadowoleniu Allaha.

Mimo to, modlił się żarliwie. Modlił się dla zadowolenia Allaha.



Hadhrat  Muhammad  Bin  Ibrāhīm  (ra)  opowiada  o  hadīth od  Hadhrat  [Jej

Świątobliwość]‘Āisza(ra),  ,,Raz,  spałam  przy  boku  Proroka(saw).  W  pewnej

chwili w nocy, nie znalazłam go tam. Szukając dokoła, moja ręka dotknęła jego

stóp w trakcie, kiedy padał na twarz. Modlił się, ,,Allahu, szukam ochrony w

Twoim zadowoleniu przeciwko Twojemu niezadowoleniu. Poszukuję ochrony w

Twoim  wybaczeniu  przeciwko  Twojej  karze.  Nie  mogę  wyliczyć  sposobów

wychwalania Cię. Ty jesteś taki jak opisałeś Twoją Świętą Naturę’’ ’’(  Sunan-

ut-Tirmadhī, Kitāb-ud-Da‘łāt Bābu Mā Dżā’a fī ‘Aqdit-Tasbīhi Bil-jad)

Kolejna tradycja mówi, że:

Ktoś z Medyny usłyszał od Hadhrat ‘Abdul Łahhāb, Bin al-Łard(ra), że Hadhrat

Mu‘āłijah(ra)  napisał  do  Hadhrat  ‘Āisza(ra)  prosząc  o  kilka  rad.

Odpowiedziała,  ,,Assalāmo  ‘Alaikum.  Słyszałam  Proroka(saw)

mówiącego,  ,,Ten,  kto  poszukuje  zadowolenia  Allaha,  nawet  za  cenę

niezadowolenia niektórych ludzi, Allah jest dla niego Wystarczający przeciwko

nim.  Lecz  ten,  który  niezadowoli  Allaha,  przez  wzgląd  na  zadowolenie

niektórych ludzi, Allah odda go w ręce tych ludzi’’ ’’ (Sunan-ut-Tirmadhī, Kitāb-

uz-Zuhd Bābu Mā Dżā’a fī Hifdhil- Lisān, Hadīth nr. 2414)

Jesteście Ostatnim Dżamā‘at Założonym przez Allaha

Obiecany Mesjasz(as) napisał:

Jest to nieuniknione, że będziecie wypróbowywani rozmaitymi typami bólu i

nieszczęścia tak jak wierzący przed wami byli wypróbowywani. Bądźcie uważni

abyście się nie potknęli.   Tak długo jak macie mocny związek z niebiosami,

ziemia nie może uczynić wam żadnej krzywdy. Kiedykolwiek przydarzy się wam

krzywda, będzie to z waszego powodu, nie przez waszego wroga. Nawet, jeśli

stracicie  cały  honor  na  ziemi,  Allah  obdarzy  was  wiecznym  honorem  w

niebiosach.  Tak  więc,  nie  pozwólcie  Mu  odejść.  Jest  to  nieuniknione,  że

będziecie prześladowani i  doznali  wielu rozczarowań. Lecz nie traćcie  serca,

ponieważ  Allah  jest  Tym,  Który  was  wypróbowuje  w  tym  czy  jesteście

niezłomni w Jego sprawie czy nie. Jeśli pragniecie, aby aniołowie wychwalali

was w niebiosach, to znoście bicie i  radujcie się, słuchajcie lżenia i  bądźcie

wdzięczni,  doświadczajcie  niepowodzeń  i  nie  przecinajcie  waszej  relacji  z

Allahem. Jesteście  ostatnim Dżamā‘at  Allaha,  dlatego praktykujcie  cnotę na



najwyższym poziomie. Każdy z was, kto stanie się gnuśny zostanie wyrzucony

jak plugawa rzecz z Dżamā‘at i umrze w żalu bez uczynienia Bogu jakiejkolwiek

krzywdy. Przekazuję wam dobre wiadomości, że wasz Bóg naprawdę istnieje.

Wszystko jest  Jego stworzeniem, ale On wybiera tego,  który Jego wybiera.

Przychodzi  do tego,  który biegnie do Niego.  Zsyła szacunek na tego,  który

okazuje  Mu  szacunek.  Zbliżajcie  się,  więc  do  Niego  z  czystymi  serami,

językami,  oczami  i  uszami,  tak,  aby  On  was  zaakceptował.  (Kasztī-e-Nūh,

Rūhānī Chazā’in, tom 19, str. 15)

Następnie Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Co  musimy  zrobić,  to  zadawalać  Boga.  Wymaga  to  szczerości,

prawdomówności  i  wierności.  Nie  dlatego  żeby  wysiłki  naszego  Dżamā‘at

zostały ograniczone do zwykłego gadulstwa. Kiedy Allah jest z nas zadowolony,

Udziela on błogosławieństwa w naszej sprawy oraz otwiera drzwi Jego chwały i

błogosławieństw… Ta wąska brama- brama prawdomówności i wierności – nie

jest łatwa do przekroczenia. Nie możemy być nigdy chełpliwi i samochwalczy,

że zaczęliśmy otrzymywać sny i  objawienia  i  dlatego siedzimy bezczynnie  i

powstrzymujemy się od dążenia w najwyższym stopniu. Wszechmogący Allah

nie lubi tego…(Al-Badr, tom 3, nr 18-19, 8-16 Maj, 1904, str. 10)

Następnie mówi:

Każdy prawdziwie wierzący przechodzi przez takie okoliczności. Jeśli on staje

się Jego ze szczerością i wiernością, Allah staje się jego przyjacielem. Lecz jeśli

konstrukcja  wiary  jest  słaba,  wtedy  są  niebezpieczeństwa.  Nie  posiadamy

wiedzy o tajemnicach czyjegokolwiek serca… ale każdy kto całkowicie należy

do  Boga,  otrzymuje  jego  ochronę.  Chociaż  jest  On  Bogiem  wszystkich,

manifestuje się specjalnie i wyjątkowo dla tych, którzy doręczają siebie samych

Bogu. Doręczać siebie Bogu oznacza, że jaźń będzie całkowicie zburzona i nic z

niej  nie  zostanie.  Oto,  dlaczego  powtarzam  to  mojemu  Dżamā‘at  znowu  i

znowu, że nie  powinni  nabierać żadnej  dumy w składaniu ślubowania.  Jeśli

serce nie jest oczyszczone, nie ma zasługi w umieszczeniu ich dłoni w mojej

dłoni…  Ale  każdy  kto  czyni  prawdziwe  zobowiązanie  uzyskuje  wybaczenie

nawet  poważnych  grzechów  i  otrzymuje  nowe  życie.  (Malfūdhāt,  nowe

wydanie, tom 3, str. 65)



Ci, Którzy Należą do Obiecanego Mesjasza(as) Nie Mogą
Być od Niego Oddzieleni

Zatem Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Ten, kto nie życzy sobie podążać za mną, może odejść.  Nie wiem, jak wiele

strasznych i ciernistych lasów będę musiał przekroczyć. Dlaczego ci o czułych

stopach narażają siebie  na kłopoty krocząc ze mną? Ci,  którzy są moi,  nie

odejdą ode mnie, ani z powodu nieszczęścia ani jako rezultat oczerniania przez

ludzi ani przez niebiańskie próby i troski. Ci, którzy nie są moi, próżne są ich

zapewnienia o przyjaźni, bo będą wkrótce oddzieleni ode mnie, a ich ostatni

stan będzie gorszy niż ich pierwszy. Czy będziemy bać się trzęsień ziemi? Czy

staniemy się wystraszeni próbami z przyczyn Allaha? Z pewnością nie, ale tylko

dzięki Jego łasce i miłosierdziu. Ci, którzy chcieliby odejść, mogą tak uczynić.

Żegnamy ich. Lecz powinni pamiętać, że po myśleniu źle i przecięciu wszelkich

relacji,  jeśli  chcieliby  ponownie  skierować  się  do  mnie,  taka  inklinacja  nie

otrzyma  szacunku  od  Boga,  takiego,  jakim  obdarzył  wierzących,  bo  plama

złego i niezdrowego myślenia oraz zdrada jest dużą plamą. (Anłār-ul-Islam,

Rūhānī Chazā’in, tom 9, str. 23-24)

Niezłomność

Sto  lat  temu,  dwóch  starszych  z  Dżamā‘at  wykazało  się  doskonałą

wiernością i niezłomnością.  Byli wierni wobec ślubowania, bardzo wierni.

Byli  nęceni  różnymi  rodzajami  atrakcji,  aby  złamać  ślubowanie.  Ale  ci

książęta niezłomności nie zwracali uwagi na nie i pozostali wierni swojemu

ślubowaniu.  Obiecany  Mesjasz(as)  złożył  im  wspaniały  hołd.  Są  nimi

Sāhibzādah Sajjed ‘Abdul Atif Szahīd(ra) oraz ‘Abdur-Rahmān Khān(ra).

Przedstawię fragment z pism Obiecanego Mesjasza(as):

Zastanówcie się z wiarą i bezstronnością. Czy jeśli Dżamā‘at byłoby oparte na

podstępie, fałszu i naciąganiu, to czy jego członkowie mogliby okazywać taką

niezłomność  i  dzielność,  nie  porzucając  tej  drogi,  akceptować  bycie

stratowanym  pod  kamieniami  i  –  nie  martwiąc  się  o  ich  żony  i  dzieci  –

ofiarować  życia,  pomimo powtarzanych obietnic  uwolnienia,  pod warunkiem

wyparcia  się  bai‘at?  Szeik  ‘Abdur-Rahmān  został  w  ten  sam  sposób



zamordowany  w  Kabulu.  Nie  czynił  żadnych  protestów  ani  nie  błagał  o

uwolnienie w zamian za zerwanie bai‘at.

Tylko to jest już znakiem prawdziwej wiary i prawdziwego  Imam. Kiedy ktoś

osiąga prawdziwe zrozumienie,  a serce jest  przeniknięte duchową słodyczą,

taka  oto  osoba  nie  czuje  strachu  przed  byciem  zabitą  na  tej  drodze.

Oczywiście,  ci,  których  wiara jest  płytka jak skóra i  nie  przeniknęła do ich

członków i  żył,  mogą  okazać  się  odstępcami  od  wiary  jak  Judasz  Iskariot.

Istnieją przykłady takich apostatów w życiu każdego Proroka. Dzięki Allahowi

szeroka grupa wierzących jest ze mną. Każdy z nich jest znakiem dla mnie.  To

jest Łaska od Mojego Pana.

(werset arabski)

Tłumaczenie:

O mój Panie, Ty jesteś moim Rajem i Twoje Miłosierdzie jest moją ochroną i Twoje
znaki są moim pożywieniem i Twoja Łaska jest moją osłoną.

(Haqīqat-ul-Łahji, Rūhānī Chazā’in, tom 22, str. 360-361)

Historia  Muzułmańskiego  Dżamā‘at  Ahmadiyya  przez  ostatnie  sto  lat,

zaświadcza, że takie przykłady wierności i dokładności były wielokrotnie

demonstrowane. Były utraty życia i własności. Było męczennictwo.  Dzieci

były  zabijane  w  obecności  rodziców.  Czy  zatem  Allah  –  Który  jest

Najwspanialszy w nagradzaniu wiary – zezwoli tej krwi być przelanej na

marne?  Nie.  On  obsypał  Swoim  Miłosierdziem  ich  potomstwo  w

bezprecedensowy  sposób.   Wielu  z  was  tutaj  dzisiaj  obecnych  lub

rozsianych w wielu krajach jest osobistym tego świadkiem. Rzeczywiście,

wielu z was jest odbiorcami tych błogosławieństw. Jest to wynik wierności,

jaką pokazaliście wobec Allaha oraz sposób,  w jaki  pozostaliście wierni

ślubowaniu  wierności.  Kiedy  nadejdzie  czas  wygody  i  spokoju,  nie

zapominajcie tego ślubowania bai‘at ani nie pozwólcie zapomnieć waszym

przyszłym pokoleniom.  Pozostańcie zawsze wiernymi wobec Allaha, tak,

aby  Jego  błogosławieństwa  w  dalszym  ciągu  rozlewały  się  na  wasze

przyszłe  pokolenia.  Przenieście  ten  związek  wierności  na  nadchodzące

pokolenia.



WARUNEK VI

On/ona będzie powstrzymywał/powstrzymywała się od nieislamskich

zwyczajów i lubieżnych skłonności oraz całkowicie podporządkuję się

autorytetowi  Koranu.  On/ona  uczyni  Słowo  Boże  i  wypowiedzi

Proroka Muhammada(saw) swoimi przewodnimi zasadami w każdym

aspekcie jego/jej życia.

Obiecany  Mesjasz(as)  upominał  nas,  aby  nie  naśladować  nieislamskich

obyczajów  dodanych  przez  ludzi  do  ich  wiary  z  powodu  wpływu

społeczeństwa,  w którym żyją.  Te zwyczaje zostały  przejęte  od innych

religii.  Na  przykład,  istnieje  kilka  frywolnych  obyczajów  w  trakcie

ceremonii  ślubnych – takich  jak  wystawianie  na  pokaz  posagu danego

pannie  młodej  przez  rodzinę  pana  młodego  lub  prezentów  przez  nich

przyniesionych,  albo  też  publiczne  pokazywanie  posagu danego  pannie

młodej przez jej własną rodzinę.  Jest to zwyczajny pokaz. Islam tylko

zaleca, aby częścią religijnej ceremonii zaślubin było publicznie ogłoszenie

haq mehr [ prawo należne pannie młodej].  Wszystkie inne obyczaje są

frywolne.  Po  pierwsze,  wystawiając,  z  obu  stron,  posag  na  pokaz,  ci,

którzy dobrze się mają, chcą pokazać, że dają więcej niż uczynili dla tego

małżeństwa  ich  odpowiednicy.  Wszystko  to  jest  ziemskim

współzawodnictwem i pokazem.

W tym czasie,  wielu  spośród  was zostało  wspaniale  pobłogosławionych

przez Allaha po migracji61. Jest to jedno z błogosławieństw przystąpienia

do  Dżamā‘at  Obiecanego  Mesjasza(as).  Jest  to  konsekwencja

błogosławieństw otrzymanych przez waszych praojców oraz próśb i błagań

przez  nich  składanych.  Ale  jest  kilku,  którzy  zamiast  być  wdzięcznym

poprzez pokłonienie się Wszechmogącemu Allahowi i wydawaniu na Jego

sposób, stali się ofiarą własnej radości i demonstracji poprzez nadmierne

wydatki w małżeństwach.

61 Jest to odniesienie do członków Dżamā‘at,  którzy wyemigrowali,  dla wolności  religijnej,  spod
władzy prześladujących ich islamskich rządów do krajów Zachodu.



Wiele  żywności  jest  marnowana  w  trakcie  ceremonii  ślubnych  oraz

łalīmah[ przyjęcie wydane przez męża po konsumpcji małżeństwa]. Wiele

dań  zostaje  przygotowanych  na  publiczny  pokaz.  W  konsekwencji,  ci,

którzy  nie  mają  się  dobrze,  popadają  w  długi  w  celu  możliwości

wystawienie  publicznie  weselnego  posagu.  Niektórzy  rodzice  muszą

popaść w długi z powodu strachu przed krytyką teściów, że ich córka nie

przyniosła zbyt wielkiego posagu. Rodzina pana młodego powinna bać się

Allaha. Nie zezwalajcie, aby wasi biedni teściowie popadali w długi, aby

zaspokoić  wasze  fałszywe  poczucie  własnej  godności,  ponieważ

oświadczenie, jakie uczyniliście jest takie, że jesteście Ahmadī i jesteście

zobowiązani do przestrzegania dziesięciu warunków bai‘at.

Do tego momentu, krótko wspominałem jeden zwyczaj w czasie zaślubin.

Jeśli  opracuję  ten temat dalej,  mogę cytować wiele  innych panujących

zwyczajów w czasie ceremonii zaślubin.

Kiedy obyczaje zajmą korzeń,  ich ofiara zostaje zaślepiona i  stopniowo

staje się w pełni objęta cielesnymi pragnieniami. Przecież ślubowanie w

trakcie bai‘at  jest  takie,  że  on/ona  będą  całkowicie  chronić  siebie  od

cielesnych pragnień i  będą całkowicie podporządkowani  władzy Allaha i

Proroka(saw).  Co  Allah  i  Jego  Apostoł  oczekują  od  nich?  Tylko  to,  że

zaniechamy marnych i frywolnych obyczajów i przestrzegamy przykazań

Allaha.

Wszechmogący Allah mówi w Koranie62: 

(tekst arabski)

Jeśli  jednak  nie  odpowiedzą  ci,  wiedz,  że  idą  oni  wyłącznie  za  swoimi
przyziemnymi pragnieniami. Któż bowiem bardziej się myli niż ten, kto idzie za
swoimi  przyziemnymi  pragnieniami  bez  żadnego  przewodnictwa  od  Allaha.
Zaprawdę, Allah nie prowadzi ludu grzeszników.

W tym wersecie  Allah przedstawił  nam wyraźny wyrok,  który  powinien

uczynić  nas  zatrwożonymi:  ci,  którzy  postępują  za  swoimi  próżnymi

pragnieniami nigdy nie będą właściwie prowadzeni.

62 Al-Qasas, 28:51



Twierdzimy,  że  rozpoznaliśmy  i  zaakceptowaliśmy  Imama  Czasu,  lecz

zamiast  podjąć  ślubowanie  z  Imamem,  aby  porzucić  wszystkie  próżne

obyczaje,  zamiast  tego  skłaniam  się  do  nich.  Każdy  powinien  siebie

samego  sprawdzić:  Czy  podejmujemy  wsteczne  kroki?  Jeśli  jesteśmy

wierni  ślubowaniu  i  –  bojąc  się  naszego  Pana  i  porzucając  cielesne

pragnienia – powracamy do naszego Ukochanego Allaha i wychwalamy Go

– On przekazuje nam dobrą nowinę o Raju.

Jak Wszechmogący Allah powiedział w Koranie63:

(werset arabski)

Lecz jeśli chodzi o tego, który boi się stanąć przed swym Panem i powstrzymuje
swą duszę przed złymi pragnieniami, Ogród niechybnie będzie jego mieszkaniem.

Przedstawię kilka ahadīth dotyczących tematu rytuałów i obyczajów.

Hadhrat ‘Āiszahh(ra) relacjonowała, że Prorok(saw) powiedział ,,Innowacje w

religii, które nie mają nic wspólnego z sprawami wiary, powinne być odrzucone

i są nie do przyjęcia’’(Sahīh Al-Bukhārī,  Kitāb-us-Sulhi, Bābu Izastalahū ‘alā

sulhin jaurin)

Hadhrat Dżābir(ra) relacjonował,  że Prorok(saw) przemawiał do nas, a jego

oczy zaczerwieniły się, jego głos podniósł się oraz był bardzo podekscytowany

tak  jak  by  ostrzegał  nas  przed  inwazją  wojska.  Powiedział,  ,,Wróg  może

zaatakować o każdej porze dnia i nocy’’. Powiedział również, ,,Ja i ta Godzina

zostaliśmy wysłana w bliskim odstępie czasu.( mówiąc to połączył dwa palce

pokazując  tą  bliskość).  Następnie  dodał,  ,,Teraz,  mówię  do  was,  najlepszą

rozprawą jest Księga Allaha, a najlepszym przewodnictwem jest przewodnictwo

dane  przez  Muhammada(saw).  Najbardziej  złą  rzeczą  jest  wprowadzanie

innowacji  do religii.  A każda innowacja prowadzi  do błędu’’.  (Sahīh Muslim,

Kitāb-ul-Dżumu‘ati, Bābu Takhfīfis-Salāti łal-Khutbah)

Hadhrat ‘Amr Bin al-‘Auf(ra) opowiadał, że Prorok(saw) powiedział,  ,,Osoba,

która wskrzesi jakąkolwiek z moich sunnah, tak, aby inni zaczęli ją wykonywać,

zbierze  on  nagrodę  równą  nagrodom tych  wszystkich  ludzi  działających  na

podstawie tej  sunnah.  Ta nagroda pozostanie  również z  nimi.  Osoba, która

wprowadzi innowację i inni ją przyjmą, będzie ona miała udział w grzechach

63 Al-Nāzi‘āt, 79:41-12



tych, którzy działają na jej podstawie. A ich grzechy pozostaną również z nimi.

(Sunano  Ibn-e-Māżah,  Kitābul-Muqaddimah,  Bābu man Ahjā  Sunnatan  qad,

umītat)

Rozwijające się Innowacje i Obrządki Zasługują na
Odrzucenie

Krótko  mówiąc,  Prorok(saw)  powiedział  nam  w  cytowanych  powyżej

ahadīth,  że te innowacje,  które nie mają nic  wspólnego z wiarą,  które

odciągają  od  wiary,  nie  okazują  szacunku  przykazaniom  Allah  i  Jego

Apostołowi,  wszystkie  są  warte  odrzucenia.  Wszystkie  one  są

bezużyteczne i  powinny być odsunięte.   Trzymajcie się z dala od nich,

ponieważ one stopniowo psują wiarę.

Możecie zobaczyć, że innowacje, zajęły silną pozycję w innych religiach i

zepsuły  je.  To,  rzeczywiści  musiał  się  zdarzyć,  ponieważ  to  było

przeznaczone,  że  islam  pozostanie  jedyną  żywą  religią.   Lecz  jeśli

dokonacie dokładniejszego sprawdzenia, przekonacie się, że inne religie

takie jak chrześcijaństwo – pomimo bycia jedną religią – stworzyło wiele

lokalnych  obyczajów  w  różnych  krajach,  jako  część  wiary  w  tym

konkretnym  kraju.  Obserwujemy  to  samo  zjawisko  w  Afryce.  Kiedy

ścieżka innowacji zostaje otwarta, nowe innowacje ciągle podsuwają się.

Prorok(saw) wyraził poważne zaniepokojenie i przekazał kilka ostrzeżeń do

tych,  którzy  tworzą  innowacje  w  spawach  religii.   Był  tym  bardzo

zaniepokojony.  Pewien hadīth relacjonuje,  że  powiedział,  ,,Jestem

przerażony myślą o was padających ofiarą tych innowacji oraz lubieżnych

skłonności. Obawiam się, że może to uczynić religii wielką krzywdę i może

sprowadzić was na manowce!’’.

W tych czasach,  żyjecie  pośród zachodnich społeczeństw posiadających

wiele  własnych  obyczajów  i  obrządków,  które  mogą  stworzyć  dystans

pomiędzy  wami  a  waszą  religią  oraz  mogą  w  stosunku  do  was,

pomniejszyć i osłabić piękno nauk islamu. Połysk ziemskości jest dalece

bardziej atrakcyjny. Dlatego też, potrzebna jest w każdym kroku wielka

uwaga. Zamiast przyjmowania ich złych zwyczajów, musimy prezentować



piękne nauki islamu. Każdy Ahmadī powinien przedstawiać sobą tak silny

charakter, aby zachodnia kultura nie miała na niego/na nią jakiegokolwiek

wpływu. Na przykład, jest nakazane kobietom, zgodnie z naukami islamu,

przestrzeganie purdah [zasłona]. Jest to na korzyść prawości i uczciwości

kobiety, że osiągnie znaczącą pozycję w społeczeństwie z uwagi na fakt

przestrzegania  przez  nią  islamskiej  purdah. Kiedy  kobieta  przestrzega

chętnie  purdah oraz sama z siebie mówi innym o korzyściach islamskich

nakazów, będzie to miała znacznie większy wpływ na innych w porównaniu

do mężczyzn propagujących w tym społeczeństwie zaletę purdah. Kobiety

przestrzegające  purdah zyskuje znacznie więcej możliwości wykonywania

tablīgh w związku z ich wyjątkowym uwydatnieniem w społeczeństwie. Ta

sprawa wymaga wielkiej uwagi. 

Istnieje  wiele  innego  społecznego  zła  w  zachodnim  społeczeństwie.

Przyjmowanie tego zwyczajnie, ponieważ żyjemy w tym społeczeństwie i

czujemy  się  zmuszonym  czynić  tak,  jest  rzeczywiście  niepokojącą

sytuacją. Jest niedobrze, jeśli z waszej strony przyjaźnicie się z kimś kto

spożywa alkohol i towarzyszycie mu w restauracji lub barze myśląc: ,, On

wypije alkohol, a ja kawę lub jakiś inny napój’’. Wymagana jest wielka

uwaga.   Pewnego dnia,  może on wywrzeć  takie  działanie  na was,  aby

spróbować tylko jeden łyk, a potem, Boże wybacz, picie stanie się waszym

zwyczajem. Pamiętajcie o następującym hadīth Proroka(saw):

Hadhrat  Abū  Barzach(ra)  opowiada,  że  Prorok  (saw)

powiedział,           ,,Obawiam się, że możecie być kuszenie pożądliwością ciała i

seksualnymi  żądzami  i  obawiam  się  złych  konsekwencji   pokus  zmysłów.

(Musnadu Ahmadabni Hańbal, tom 4, str. 423, wydane w Bejrucie)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Dopóki człowiek prawdziwie nie stara się i ciężko pracuje, nie może uzyskać

skarbu Bożego zrozumienia, które zawiera islam oraz które przynosi  śmierć

życiu splugawionemu grzechem. Wszechmogący Allah bardzo wyraźnie mówi64:

64 Lecz jeśli chodzi o tego, który boi się stanąć przed swym Panem i powstrzymuje swą duszę przed
złymi pragnieniami, Ogród niechybnie będzie jego mieszkaniem. Al-Nāzi‘āt, 79:41-12 



(werset arabski)

Jest łatwo komuś chlubić się, że wierzy w Boga, a pomimo tego twierdzenia,

brakuje w ogóle wpływu spowodowanego autentyczną wiarą. Takie twierdzenie

byłoby zupełnym absurdem i bzdurą. Tacy ludzie nie mają szacunku dla Boga,

a Bóg nie troszczy się o nich. (Al-Hakam, tom 9, nr 29, Sierpień 17, 1905, str.

6)

Następnie mówi:

Ten,  który  boi  się  stanąć  przed  Bogiem  i  zabezpiecza  siebie  przeciwko

samolubnym pragnieniom zyskuje pozycję w Raju. Zabezpieczenie siebie przed

cielesnymi żądzami jest śmiercią ego. Poprzez czynienie tego, można zadowolić

Boga jeszcze w tym świecie i w ten sposób uzyskać Raj. (Al-Badr,   tom 1, 3

sierpnia, 1905, str. 2)

Koran jest Naszym Przewodnikiem po Naukach Islamu  

Powstrzymywanie  się  od  niechcianych  obyczajów  i  obrządków  oraz

pohamowywanie  swoich  lubieżnych  skłonności  jest  rzeczywiście  częścią

nauk  islamu.  Aby  pojąć  je,  zwrócimy  się  do  Koranu,  jako  naszego

Przewodnika.  Prawdą  jest,  że  jeśli  wierzący  przyjmie  Koran  w  swym

codziennym życiu, jako źródło przewodnictwa, wszelkie jego zło zacznie

automatycznie  zanikać.  Jego  serce  nie  będzie  zawierało  żadnych

lubieżnych pragnień, ponieważ jest to czysta Księga uzupełniająca szarī‘ah

jako sposób życia. Mając na uwadze wszystkie aspekty ludzkiego życia,

Wszechmogący Allah objawił tą Księgę do czystego serca Proroka(saw). A

potem, kiedykolwiek była taka potrzeba, Prorok(saw) objaśniał te nauki

poprzez swoją praktykę, czyny i wypowiedzi. To jest powód, dla którego

Obiecany Mesjasz(as) polecił nam zaakceptowanie tej Księgi w pełni nas

wiążącą. Chciałbym, dlatego przedstawić, w odniesieniu do tego tematu,

fragmenty z Koranu, hadīth oraz kilku pism Obiecanego Mesjasza(as). 

Wszechmogący Allah mówi65:

(tekst arabski)

65 Al-Qamar, 54:18



I,  zaiste,  uczyniliśmy  Koran  łatwym do  zapamiętania.  Czy  jest  ktoś  taki,  kto
zważa?

Istnieje hadīth:

Hadhrat  Abū Mūsā  al-Asz‘ari(ra)  opowiada,  że  Prorok  (saw)

powiedział, ,,Przykład wierzącego recytującego Koran i działającego zgodnie z

tym jest jak cytryna smakująca dobrze i pachnąca dobrze. A wierzący, który

nie recytuje Koranu, ale działa na jego podstawie jest jak daktyl, który jest

dobry  w smaku,  ale  nie  ma zapachu.  A  przykład  hipokryty,  który  recytuje

Koran, jest jak bazylia, która pachnie ładnie, ale gorzko smakuje. A przykład

hipokryty, który ani nie recytuje Koranu ani nie działa na jego podstawie jest

jak arbuz kolokwinta66, który smakuje gorzko i ma brzydki zapach.(Sahīh Al-

Bukhārī, Kitābu Fadā’ilil  –Qur’an, Bābu Ithmi ma ra’ā bi-Qirā’atil-Qur’ani  au

ta’akkala bihi au fakhura bih)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

… Koran jest wypełniony stronami o głębokiej mądrości. Przewyższa Biblię w

każdym  calu  nauczania  o  prawdziwej  dobroci.   W  szczególności,  lampa

ukazująca Realnego i Niezmiennego Allah jest trzymana, przez nic innego, niż

Koran.  Allah wie, jak wielu padłoby ofiarą czczenia stworzeń, jeśliby Koran nie

był  objawiony.  Dzięki  Allahowi,  Jedność,  która  zniknęła  ze  świat,  została

ponownie ustanowiona.  (Tohfah-e-Qaisarijjah,  Rūhānī  Chazā’in,  tom 12, str.

282) 

Wasze Życie Leży w Koranie

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Nie pozostawiajcie Koranu jak porzuconej życie, ponieważ w nim leży wasze

życie.   Ci,  którzy szanują Koran będą uszanowani kiedyś w Niebiosach.  Ci,

którzy  dają  pierwszeństwo  Koranowi  przed  każdym  hadīth i  wypowiedziami

będzie im przyznane pierwszeństwo w niebie. Nie istnieje żadna inna księga dla

ludzkości na powierzchni ziemi z wyjątkiem Koranu. Nie ma również żadnego

Posłańca i Rzecznika dla dzieci Adama z wyjątkiem Muhammada, Wybranego,

66 łac.  citrullus colocynthis – gatunek byliny z rodzin dyniowatych; roślina lecznicza,  owoce są
silnym środkiem przeczyszczającym;  występuję  m.in.  na Półwyspie  Arabskim,  Iranie  i  Indiach.
[przyp. tłumacz.]



niech  pokój  i  błogosławieństwa  Allaha  będą  z  nim. (Kasztī-e-Nūh,  Rūhānī

Chazā’in, tom 19, str. 13)

Obiecany Mesjasz(as) mówi także:

Koran  przyciąga  jego  prawdziwych  wiernych  swoimi  duchowymi  zaletami  i

właściwościami  oraz  tkwiącym światłem.  Rozświetla  ich  serca  i  manifestuje

potężne znaki,  aby ustanowić  tak  silną  więź  z  Bogiem,  aby nie  mogła  być

złamana przez przecięcie miecza. Otwiera oczy serca i zamyka brudny staw

grzechu.  Przyznaje  błogosławieństwo  zachwycającej  rozmowy  z  Allahem  i

wiedzę  o  Niewidzialnym.  Informuje  proszącego  o  akceptacji  modlitwy.

Każdemu, kto sprzeciwia się prawdziwemu wyznawcy Koranu, zostaną ukazane

potężne  znaki  od  Wszechmogącego  Allaha,  a  mianowicie,  że  Allah  jest  ze

Swoim sługą,  który  postępuje  za  Jego Księgą.  (Chaszma-e-Ma‘rifat,  Rūhānī

Chazā’in, tom 23, str. 308-309) 

Następnie mówi:

Strzeżcie  się!  Nie  podejmujcie  jednego  pojedynczego  kroku  z  naruszeniem

nauk Allaha i Przewodnictwa zawartego w Koranie. Zaprawdę, mówię wam w

prawdzie,  ktokolwiek  uchyli  się  przed  nawet  najmniejszym  z  siedmiuset

przykazań zawartych w Koranie, zatrzaskuje przed sobą drzwi zbawienia. Tylko

Koran  otworzył  realne,  prawdziwe  i  doskonałe  drogi  zbawienia.  Wszystkie

pozostałe były tylko ich cieniami. Dlatego też, powinniście badać z największą

uwagą i głęboką refleksją te Święte Pismo. I powinniście kochać je, jak nigdy

nic tak nie kochaliście. Bo rzeczywiści, tak jak Bóg przekazał mi:

(werset arabski)

Nie ma tekstu tłumaczenia

Dobro wszelkiego rodzaju zawarte jest w Koranie – i to jest prawda. Godni

pożałowania,  rzeczywiście,  są ci,  którzy dają pierwszeństwo innym rzeczom

przed  nim.  Koran  jest  główną  fontanną  dla  całego  waszego  sukcesu  i

zbawienia. Nie istnieje nawet jedna pojedyncza religijna potrzeba, aby nie była

dostarczona wam w tej Świętej Księdze. W Dniu Sądu, Koran zaświadczy o

waszej wierze lub nie. A oprócz Koranu, nie istnieje pod niebiosami inna księga

mogąca zapewnić wam przewodnictwo bez odniesienia się do Koranu. Jest to,

naprawdę, wielkie błogosławieństwo Boga, że zesłał wam taką księgę jak ta.



Zaprawdę,  mówię  wam  w  prawdzie,  że  księga  czytana  wam,  jeśli  byłaby

czytana  chrześcijanom,  nie  zniszczyliby  się.  A  błogosławieństwo  oraz

przewodnictwo,  które  łaskawie  was  zaszczyciło,  jeśliby  było  rozszerzone na

żydów zamiast Tory, niektóre z ich sekt nie skończyłyby się zaprzeczając Dniu

Sądu.   Dlatego  też,  zdajcie  sobie  sprawę  z  wartości  błogosławieństwa

zesłanego na was.  Jest  to drogocenne błogosławieństwo i  wielki  skarb.  Bez

Koranu cały świat nie byłby lepszy niż brudna grudka na wpół uformowanego

ciała. Naprawdę, jest to księga w porównaniu, z którą wszystkie inne źródła

przewodnictwa w ogóle nie mogą równać się. (Kasztī-e-Nūh, Rūhānī Chazā’in,

tom 19, str. 26-27)

Każdy z nas powinien przeanalizować, do jakiego stopnia kocha Koran i

jest  posłuszny jego  przykazaniom oraz stara  się  je  stosować w swoim

życiu. Istnieją drogi okazywania miłości. Najważniejszą rzeczą dla Ahmadī

jest uczynienie obowiązkowym regularne recytowanie minimum dwa lub

trzy  rukū‘  Koranu67.  Następnie,  podejmując  następny  krok,  powinien

recytować  go  z  tłumaczeniem.  Poprzez  codzienne  recytowanie  Koranu

wraz z czytaniem tłumaczenia, jego piękne nauki podświadomie przenikną

do głębokich pokładów umysłu.

Kolejną  sprawą  zalecaną  przez  Obiecanego  Mesjasza(as)  w  szóstym

warunku jest przyjmowanie zarządzeń Allaha i Jego Apostała jako kodeksu

życia w każdej sprawie i odnoszenie się do nich, kiedykolwiek powstanie

taka potrzeba. Nie są to jedynie czcze słowa. Jeśli zastanowicie się nad tą

dyrektywa,  spowoduje  wielkie  zaniepokojenie.  Wszechmogący  Allah

mówi68:

(werset arabski)

O wy, którzy wierzycie! Bądźcie posłuszni Allahowi, jego Posłańcowi oraz tym,

którzy  wśród  was  mają  autorytet.  Jeśli  poróżnicie  się  w  czymkolwiek,

zwracajcie  się  do  Allaha  i  Jego  Posłańca,  o  ile  wierzycie  w  Allaha  i  Dzień

Ostatni. W końcu to jest najlepsze i najbardziej chwalebne.

67 Święty Koran jest podzielony, dla wygody recytującego, na 30 pārah(części), a każda pārah dzieli
się na rukū‘.
68 Al-Nisā’, 4:60 



Ponownie, Mówi69:

(tekst arabski)

I okazujcie posłuszeństwo Allahowi i Jego Posłańcowi, aby okazano wam litość.

Ponownie, Mówi70:

(tekst arabski)

Pytają  cię  w  sprawie  zdobyczy.  Powiedz:  ,,Zdobycze  wojenne  są  dla  Allaha  i
Posłańca.  Bójcie się więc Allah i  ustalajcie  między sobą sprawy właściwie  oraz
bądźcie posłuszni Allahowi i Jego Posłańcowi, jeśli jesteście wierzącymi’’.

W  tych  wersetach  Wszechmogący  Allah  kieruje  nas  do  gorliwego

posłuszeństwa  Jego  przykazaniom  oraz  szczerego  ich  praktykowania.

Przedłożone  nam  również,  aby  działać  zgodnie  z  dostarczonym  przez

Proroka(saw)  wyjaśnieniem  tych  przykazań.  Eksponujcie  pełne

posłuszeństwo do mianowanych przywódców oraz organizacji Wspólnoty.

Tylko wtedy można powiedzieć, że posiadacie szczerość i  lojalność – w

pełni wypełniające wasze obowiązki wobec waszego bai‘at.

Przedstawię teraz kilka ahadīth na ten temat:

Hadhrat  ‘Ubādah  Bin  As-Sāmit(ra)  opowiada,  ,,Uczyniliśmy  uroczyste

ślubowanie  na  ręce  Posłańca  Allaha  pod  warunkiem,  że  będziemy  zwracać

uwagę na wszystkie jego wskazówki oraz będziemy im posłuszni bez względu

na to czy podobają się nam one czy też nie.( Sahīh Al-Bukhārī, Kitābul-Ahkām,

Bābu Kaifa Jubāji‘ul-Imāmun-Nās)

‘Abdur-Rahmān  Bin  ‘Amr  As-Salamī  i  Hadhrat  Hużr  Bin  Hużr

powiedział, ,,Poszliśmy do ‘Irbād Bin Sārijah(ra), który powiedział ,,Pewnego

dnia Apostoł Allaha poprowadził nas w Modlitwie porannej, a następnie udzielił

nam niezwykle  skutecznego  i  wymownego  napomnienia,  z  powodu  którego

oczy  zaszły  łzami,  a  serca  stały  się  bojaźliwe.  Pewien  człowiek  z  pośród

słuchających  powiedział,  ,,O  Apostole  Allaha!  Wydaje  się  jak  by  to  było

napomnienie  pożegnalne!  Jaki  więc  nakaz  nam  przekazujesz?’’  Wtedy  on

powiedział, ,,Nakazuję wam bać się Allaha, słuchać i być posłusznymi nawet

jeśli  wasz  Amīr [Przywódca]  będzie  abisyńskim niewolnikiem,  bo nadchodzi

bowiem czas, że ci z was, którzy będą żyć po mnie, zobaczą wielką niezgodę.

69 Āl-‘Imrān, 3:313 
70 Āl-Anfāl, 8:2 



Zatem  musicie  postępować  za  moim  właściwie  prowadzonym  Khulafā’

[następcami]  oraz mną. Trzymajcie  się  tego i  mocno do tego przywrzyjcie.

Musicie  unikać  innowacji  w  religii.  Bowiem,  nie  są  pożądane  jakiekolwiek

wprowadzone do religii innowacje, a każda innowacja jest oczywistym błędem.(

Sunan-ut-Tirmadhī,  Kitābul  ‘Ilmi  Bābu  mā  Dżā‘a  Fil-Akhdhi  Bis  Sunnah.

Również Sunano Abī Dāłūd, Kitāb-us-Sunnati, Bābu Luzūmis Sunnah)

My,  Ahmadī,  którzy  domagamy  się  całkowitego  posłuszeństwa

Prorokowi(saw)  i  deklarujemy  naszą  bezwzględną  wiarę,  powinniśmy

zawsze pamiętać o tej radzi i hadīth.

Hadhrat Anas(ra) opowiada, że Prorok(saw) powiedział, ,,Ktokolwiek posiada

następujące trzy wartości, popróbuje słodką rozkosz wiary: pierwsza,  Allah i

Jego Apostoł staną się mu drożsi niż cokolwiek innego. Druga, kocha osobę

tylko ze względu na miłość Allaha! Trzecia, nienawidzi powrotu do niewiary tak

jak nienawidzi być wrzuconym w ogień! (Sahīh Bukhārī,  Kitābul- Īmān, Bābu

Ualāłatil Īmān)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Spójrzcie, Wszechmogący Allah mówi w Koranie71:

(tekst arabski)

Jedynym sposobem,  aby  zadowolić  Allaha  jest  byciem w pełni  posłusznym

Świętemu Prorokowi(saw).  Nie ma innej drogi prowadzącej was do łączności

duchowej  z  Bogiem.  Ostatecznym  celem  człowieka  powinno  być  zawsze

znalezienie  Jednego  Boga,  który  istnieje  bez  żadnego  partnera.  Powinien

unikać łączenia kogokolwiek z Bogiem oraz oddawać się innowacjom! Powinien

być posłuszny Posłańcowi(saw) i  nie podążać za swoimi osobistymi żądzami

oraz  podłymi  i  nieszlachetnymi  pragnieniami.  Słuchajcie,  wypowiadam  to

ponownie: Człowiek nie może odnieść sukcesu w żaden inny sposób jak tylko

poprzez stąpanie prawdziwą ścieżką Posłańca Allaha(saw)

Mamy  tylko  jednego  Posłańca(saw).  I  tylko  jeden  Koran  został  objawiony

Posłańcowi(saw)  –  słuchając,  którego  możemy  odnaleźć  Boga.

Fuqarā‘[pustelnicy]  -  innowacje  wprowadzone  w  dzisiejszym  czasie  oraz

metody  durūd  oraz  ładhā‘if [zaklęcia  modlitewne]  wynalezione  przez

71 Powiedz: ,, Jeśli miłujecie Allaha, idźcie za mną. Wtedy i Allah umiłuje was(...) Āl-‘Imrān, 3:32



przywódców pustelni, wszystkie one są narzędziem sprowadzającym człowiek

na manowce. Trzymajcie się z dala od nich. Ci ludzie próbowali złamać Pieczęć

Wszystkich Proroków oraz w pewien sposób stworzyli inne szarī‘ah. Powinniście

pamiętać, że klucz do otworzenia drzwi błogosławieństw i chwały Allaha leży

tylko w dotrzymywaniu nakazów Koranu i poszczeniu w ustalony sposób. Taka

osoba  jest  stracona,  która  przyjmuje  jakąkolwiek  nową  ścieżkę  zamiast

postępować  po  tych  już  ustanowionych.  Taka  osoba  skończy  umierając  w

niepowodzeniu, która nie zastosuje się do dyktatów Allaha i Jego Posłańca oraz

chadza rozbieżnymi ścieżkami. (Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 3 str. 102-103)

Obiecany Mesjasz(as) ponownie mówi: 

Wszechmogący Allah mówi w Koranie72:

(werset arabski)

Jedynym sposobem,  aby  zadowolić  Wszechmogącego  Allaha  jest  byciem w

pełni  posłusznym  Świętemu  Prorokowi(saw).  Jest  powszechnym

spostrzeżeniem, że ludzi stają się niewolnikami i wikłają się w różnego rodzaju

obyczaje.  Kiedy  ktoś  umiera,  to  zamiast  modlić  się  za  zmarłego,  tak  jak

powinni, odprawiają przeróżne obrządki będące innowacjami. Ich obyczaje są

w sprzeczności  z  naukami  Proroka(saw).  Przeprowadzanie  ich  jest  brakiem

szacunku  dla  niego  w  tym  sensie,  że  jego  nauki  nie  są  uważane  za

wystarczające i ostateczne. Inaczej, niebyło by potrzeby wprowadzania takich

obyczajów.( Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 3, str. 316)

Następnie powiedział:

To  tymczasowe  życie  dobiegnie  końca  –  niezależnie  czy  spędzone  w

ograniczonych warunkach czy też w okresach wygody i spokoju. Lecz sprawa

Życia po Śmierci jest bardzo poważna. Jeśli  ktoś podąża do tego życia pod

warunkiem, że jego sprawy z Allahem są proste, bojaźń Boża opanowała jego

serce, z żalem za grzechy oraz zabezpieczył siebie od wszystkiego, co Allah

wyznaczył jako grzech, łaska Allaha będzie nim kierować. Będzie zadowolony

ze swego Pana, a jego Pan będzie zadowolony z niego.  Ale jeśli ktoś tak nie

czyni i spędza niedbale swe życie, jego koniec jest niebezpieczny.  Dlatego też

w trakcie  bai‘at, uczyńcie mocne postanowienie, czym jest  bai‘at  oraz jakich

72 Powiedz: ,, Jeśli miłujecie Allaha, idźcie za mną. Wtedy i Allah umiłuje was(...) Āl-‘Imrān, 3:32



korzyści dostarcza. Jeśli jest to uczynione zaledwie dla ziemskich celów, to jest

bezużyteczne.  Ale  jeśli  dla  dobra  wiary  i  zadowolenia  Allaha,  wtedy  jest

błogosławione i niesie ze sobą faktyczne dążenia i cele. Można mieć nadzieję,

że dostarczy wszystkich dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą prawdziwe bai‘at.

(Malfūdhāt, tom 6, str. 142)

Niech Allah umożliwi nam, z głębi naszego serca, akceptację Obiecanego

Mesjasza(as)  jako  Imama  Wieku!  Z  wielkim  bólem  i  troską,  chciał

przygotować Dżamā‘at na ustanowienie Królestwa Bożego i Jego Posłańca.

I radził nam z udręką w jego sercu.  Niech Allah uczyni nas zasługujących

na to,  jakim on chciał  abyśmy byli.  Niech w pełni  zastosujemy się  do

wszystkich warunków ślubowania bai‘at. Abyśmy mogli postępować na ich

podstawie oraz zawsze mieć  je  przed oczami.   Niech żaden z  naszych

czynów  nie  uczyni  nas  winnymi  sprzeciwianiu  się  naukom Obiecanego

Mesjasza(as).  Powinniśmy  zawsze  sprawdzać  nasze  uczynki.  Niech

Wszechmogący Allah nam dopomoże.

Dzisiaj, z łaski Wszechmogącego Allaha, po  du‘ā’, ten Zjazd73 dobiegnie

końca.  Bądźmy, przez cały rok i doprawdy przez całe życie, odbiorcami

błogosławieństw  oraz  duchowych  dobrodziejstw  wynikających  z  tego

Zjazdu. Niech Allah, w naszych nadchodzących pokoleniach, kultywuje i

utrzymuje  więzi  miłości  z  Allahem,  Jego  Posłańcem(saw),  Obiecanym

Mesjaszem(as)  i  khilāfat.  Niech  Allah  nie  odsłania  naszych  przeszłych

niedociągnięć i  grzechów oraz niech nam wybaczy.  I  niech On,  z  Jego

czystej  Łaski,  zatrzyma  nas  pośród  Dżamā‘at  Jego  bliskich.  O  Allahu!

Jesteś  Wybaczający  i  Miłosierny.  Wybacz  nam  nasze  grzechy.  Miej

miłosierdzie  nad nami.   Zabierz  nas  pod  osłonę Twojego  wybaczenia  i

miłosierdzia.  Nigdy nie  pozwól  nam odejść  od Ciebie.  Āmīn,  jā  Rabbal

‘Ālamīn74!

73 Odniesienie do Corocznego Zjazdu Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Niemcy, 24 Sierpnia,
2003r.
74 Przyjmij naszą prośbę i błaganie, O Panie Wszystkich Światów.





WARUNEK VII

On/ona całkowicie zrezygnuje z dumy i zarozumiałości  i  przejdzie

całe  swoje  życie  w  pokorze,  pogodzie  ducha,  wyrozumiałości  i

łagodności.

[Z Piątkowego Kazania wygłoszonego we Frankfurcie, Niemcy, 29 sierpnia,

2003r, podczas której zostały wyjaśnione w szczegółach siódmy oraz ósmy

warunki bai‘at]

Oprócz Szirk Nie Istnieje Większe Nieszczęście niż
Arogancja

Po  wystawieniu  na  pokaz  swej  dumy,  Szatan  zdecydował  od  samego

początku, że uczyni, co w jego mocy, aby odciągnąć ludzi od stania się

prawdziwymi  sługami  Allaha.  Podjął  decyzję,  aby  różnymi  sposobami

usidlić  ludzkość.  Nawet,  jeśli  człowiek  dokona  cnotliwego  aktu,  Szatan

uczyni go zarozumiałym i w ten sposób poprzez własną próżność i egoizm,

może być prowadzony, aby być dumnym i aroganckim. To poczucie dumy

w końcu pozbawi człowieka nagrody za jego cnotliwy czyn.  Sam Szatan, z

powodu  jego  osobistej  próżności,  okazał  nieposłuszeństwo  przykazaniu

Allaha.  Dlatego  tez,  od  pierwszego  dnia,  poprzez  użycie  tego  właśnie

narzędzia  w  jego  różnorodnych  kształtach,  postanowił  sprowadzić

człowieka z właściwej drogi na manowce. Tylko pewni słudzy Łaskawego

Boga,  którzy  są  Jego  wyjątkowymi  sługami  oraz  angażują  się  w  Jego

czczenie, zazwyczaj pozostają nietknięci i nieuszkodzeni atakami Szatana.

W  innym  przypadku,  zazwyczaj  poprzez  pułapkę  dumy,  udaję  się

Szatanowi trzymać ludzkość w niewoli. 

Nie  wolno  traktować  tego  lekko,  że  zaakceptowaliśmy  ten  warunek  w

trakcie  składania  bai‘at i  nie  będziemy  pobłażać  dumie  i  próżności.

Porzućcie w całości arogancję. Nie jest to łatwe. Arogancja posiada wiele

rozmaitych form. Szatan atakuje ludzkość używając różnych metod. Jest

to  absolutnie  przerażający  stan!  Właściwie,  tylko  poprzez  Łaskę  Allaha

można  być  uratowanym przed  tym.  Dlatego  też,  w  siódmym warunku



Obiecany Mesjasz(as) przedstawił również sposób pozyskania Łaski Allaha.

Powiedział on, że jeśli próbujemy oderwać się od zwyczaju arogancji, a nie

wypełnimy  pustki  pokorą  i  potulnością,  wtedy  arogancja  ponownie

zaatakuje.  Dlatego  też,  przyjmijcie  skromność!  Wszechmogący  Allah

kocha drogę pokory.  Sam Obiecany Mesjasz(as)  pokazał  skromność do

stopnia niemającego odpowiednika.  To jest właśnie powód, dla którego

Wszechmogący Allah był tak z niego zadowolony, że aż powiedział mu w

objawieniu:  (urdu)  ,,On  lubi  twoje  pokorne  sposoby!’’.  Twierdzimy,  że

dokonaliśmy  bai‘at  z  Obiecanym Mesjaszem(as)  oraz zaakceptowaliśmy

go, jako Imama Wieku. Dlatego też, jest to tym bardziej ważne dla nas

przyjęcie tej moralnej wartości. 

Człowiek nie ma powodu okazywania arogancji i wyniosłości. W Koranie

Wszechmogący Allah mówi75:

(werset arabski)

I nie chodź po ziemi pełen pychy, albowiem w ten sposób nie zdołasz rozłupać
ziemi ani sięgnąć szczytów gór.

Werset  ten  czyni  wyraźnym,  że  człowiek  nie  posiada  w  ogóle  żadnej

pozycji, aby pysznić się.  Co to jest, że jest taki dumny z siebie? Niektórzy

ludzie  sądzą,  że  są  królami  tego  czasu.  Nie  chcą  wyjść  poza  ich

ograniczony  krąg.  Pozostając  wewnątrz  ograniczonego  koła,  myślą  o

sobie,  jako  o  kimś  wspaniałym.  Zamierzam  podać  przykład  z

najmniejszego kręgu- tego z domowych okoliczności.  Jest to naprawdę

zatrważające jak brutalnie niektórzy mężczyźnie znęcają się nad swoimi

żonami i dziećmi. Niektóre dziewczęta piszą do mnie, mówiąc, że teraz są

już  dorosłe,  ale  od  czasów dzieciństwa  były  świadkami  despotycznego

traktowania ich matek i ich samych przez ich ojców. Lecz teraz nie mogą

tego dłużej tolerować. Miały zwyczaj chować się w swoich pokojach jak

tylko ich ojciec wchodził  do domu. Jeśli  matce lub komukolwiek z nich

zdarzyło się powiedzieć cokolwiek przeciwko jego upodobaniom, ojciec był

tak okrutny, że aż pobił je. Tylko arogancja skierowała takich ojców jak ci

do popełnienia takich ostatecznych środków. Większość z nich przyjmuje

75 Bani Isrā’īl, 17:38



miłą pozę na zewnątrz, aż ludzie myślą, że nikt nie jest tak szlachetny jak

te osoby.  W ten sposób ludzie z zewnątrz pozyskują przychylne zdanie o

nich.  Lecz  jest  trochę  takich,  którzy  utrzymują  arogancką  postawę

zarówno w domu jak i na zewnątrz, a ich stan jest oczywiście wszystkim

znany. W konsekwencji, dorastając, dzieci takich źle wychowanych oraz

aroganckich mężczyzn, specjalnie synowie, reagują na okrucieństwo ich

ojców wobec matek, sióstr oraz ich samych.  Zaczynają konfrontować się

ze swym ojcem, a kiedy czas nadchodzi i ojciec staje się słaby i stary,

biorą odwet. Istnieje kilka kręgów w społeczeństwie, a ten domowy jest

tylko jednym z nich. Istnieje również krąg społeczny na zewnątrz domu.

Jeśli  dokonacie  przeglądu,  ciągle  będziecie  odkrywać  takie  przykłady

arogancji we wszystkich tych kręgach.

Skrajna forma arogancji znajduje się w najszerszym kręgu: w związku z

arogancją  niektóre  narody,  kraje  oraz  rządy  patrzą  z  góry  na  resztę.

Pogardzają biednymi narodami i krajami.  Dzisiaj, jest to główny powód

nieporządku  i  problemów  na  świecie.  Jeśli  arogancja  zostanie

wyeliminowana, nieporządek zniknie. Lecz aroganckie narody i rządy nie

zdają sobie sprawy, że kiedy Allah decyduje złamać pogardliwy stosunek

wyniosłości, znikną na zawsze z powierzchni ziemi.

Allah mówi w Koranie76:

(werset arabski)

I nie odwracaj się od ludzi w pogardzie ani nie chodź po ziemi pełen wyniosłości.
Zaiste, Allah nie miłuje żadnego aroganckiego samochwała.

Jest  oczywiste  na  podstawie  tego  wersetu,  że  Allah  mówi,  że  nie

powinniśmy chadzać okazując dumę i arogancję.  Dumni ludzi mają swój

własny  specjalny  styl.  Allah  nie  lubi  spacerujących  ludzi  o  sztywnych

szyjach. Niektórzy ludzi zwykle stają dumnie przed swoimi podwładnymi.

Lecz ukazują uniżoność wobec swoich przełożonych.  Zło hipokryzji  jest

oczywiste  w takich osobach.  W taki  sposób,  rys  arogancji  karmi  wiele

innego  złego.  Powoli  i  stopniowo  wszystkie  ścieżki  cnoty  są  w  pełni

zamknięte. Taka osoba odpływa od religii i także od Nidhām-e-Dżamā‘at

76 Luqmān, 31:19



[Organizacji Dżamā‘at] . W miarę jak arogancja wzrasta odchodzą coraz

dalej od bliskości i błogosławieństw Allaha i Jego Posłańca.

Wspomniane jest w pewnym hadīth:

Hadhrat  Dżābir(ra)  opowiadał,  że  Prorok(saw)  powiedział,  ,,W  Dniu  Sądu,

najdrożsi i najbliżsi mi będą ci, którzy będą najlepsi w dobrych obyczajach. A ci

z pośród was będą najbardziej surowo potraktowani gniewem i najdalsi ode

mnie, to ci, którzy są  tharthār – ci, którzy są wulgarni i próżnymi gadułami;

mutaszaddiq, ci, którzy mówią wykrzywiając twarze i rozciągając ich policzki; i

mutfaihiq’’.  Towarzysze(saw) zapytali,  ,,O Posłańcu Allaha! Znamy znaczenie

tharthār oraz mutaszaddiq, ale kim są mutfaihiq? Odpowiedział, ,, Mutfaihiq są

tymi,  którzy  mówią  dumnie,  arogancko’’.  (Sunan-ut-Tirmadhī,  Abłāb-ul-Birri

łas-Silah, Bābu fī Ma‘ālil Akhlāq)

Hadhrat Ibn-e-Mas‘ūd(ra) opowiada, że Prorok(saw) powiedział, ,,Trzy rzeczy

są korzeniami każdego grzechu. Należy ich unikać. Powstrzymujcie się przed

arogancją, ponieważ z jej powodu Szatan został namówiony do nie padnięcia

przed Adamem. Po drugi, trzymajcie się z dala od chciwości, ponieważ to ona

zmusiła Adama do zjedzenia owocu z zakazanego drzewa. Po trzecie unikajcie

zazdrości, ponieważ z jej powody jeden z synów Adama zabił swego brata’’.

(Ar-Risālah Al- Quszairijjah, Bāb-ul-Hasadi, str. 79)

Hadhrat  ‘Abdullāh  Bin  Mas‘ūd(ra)  opowiada,  że  Prorok  powiedział,  ,,Tego,

którego serce posiada arogancję nawet tak małą jak małe ziarno, nie będzie

mu zezwolone wejść do Raju’’. Jeden człowiek powiedział ,, O Proroku Allaha!

Człowiek chciałby być dobrze ubrany,  mieć  dobre buty  na nogach i  dobrze

wyglądać’’.   Prorok(saw)  odpowiedział,  ,,To  nie  jest  arogancja’’

dodając, ,,Wszechmogący Allah jest Elegancki i lubi eleganckość, to znaczy lubi

piękno.  Faktyczną  arogancją  jest  odrzucanie  przez  człowieka  tego,  co  jest

prawdą,  traktowanie  ludzi  nisko,  pomiatanie  nimi  oraz  podle  ich

traktowanie.’’(Sahīh Mulim, Kitāb-ul-Īmān, Bābu Tahrīmil-kibri ła Bajānihī)

Inna tradycja relacjonuje, że:

Hadhrat Abū Hurairah(ra) opowiadał, że Prorok powiedział, ,,Niebiosa i Piekło

dyskutowały i przedstawiły argumenty.  Piekło powiedziało, że wielcy ciemiężcy



i wyniośli ludzie wejdą do niego. Niebiosa powiedziały, że słabi i potulni wejdą

doń.  Na to, Wszechmogący Allah powiedział do Piekła, ,,Jesteś manifestacją

Mojej kary. Poprzez ciebie Ukarzę kogokolwiek sobie zażyczę.’’ I powiedział do

Niebios,  ,,Jesteście  manifestacją  Mojego  miłosierdzia.  Poprzez  was  ześlę

miłosierdzie na kogokolwiek Mi się spodoba. A oboje będziecie mieli swój pełny

udział w tym, co do was należy.’’ ’’(Sahīh Muslim,  Kitāb-ul-Dżannati ła  Sifati

Ni‘amihā  ła  Ahlihā,  Bābun-Nāri  jadkhuluhal-Dżabbārūna  łal-Dżannatu

jadkhuluhad-Du‘aafā’a) 

Nie  Allah  uczyni  tak,  aby  każdy  Ahmadī  poszukiwał  miłosierdzia  od

Wszechmogącego  Allaha,  stąpając  po  ścieżce  pokory,  potulności  i

grzeczności oraz stał się warty Raju Allaha. Niech każdy dom będzie wolny

od grzechu arogancji.

Pewien hadīth opowiadał, że:

Hadhrat Abū Sa‘īd Khudrī(ra) oraz Hadhrat Abū Hurairah(ra) relacjonowali, że

Prorok(saw) powiedział, ,,Honor jest częścią stroju Wszechmogącego Allaha, a

majestatyczność jest Jego osłoną. Wszechmogący Allah mówi, ,,Dlatego też,

ukarzę tego, który usiłuje wyrwać je ode Mnie.’’ ’’(Sahīh Mulim,  Kitāb-ul-Birri

łas-Silah, Bābu Tahrīmil-Kibr)

Arogant Nigdy Nie Wejdzie do Raju

Tak  więc,  na  dłuższym  etapie,  arogancja  podburza  człowieka  do

konfrontacji  z  Bogiem.  Kiedy  Wszechmogący  Allah  zarządził,  że  nie

wybaczy  łączenia  partnerów  z  Nim,  w  takim  razie  jak  może  być

przebaczone  temu,  który  twierdzi,  że  jest  jak  bóg?  Była  to  naprawdę

arogancja tworząca ludzi w formie faraona. Czytaliście o końcu, że ludzie

podobni faraonowi spotkali  się oraz jesteśmy świadkami kilku z nich w

naszych czasach.  Jest to rzeczywiście powód do strachu. Każdy Ahmadī

powinien  próbować  unikać  nawet  najmniejszej  odrobinki  arogancji,

ponieważ  ma  ona  tendencję  rozprzestrzeniania  się  i  całkowitego

pochłaniania ludzi. Wszechmogący udzielił nam tego ostrzeżenia, ,,To jest

moja osłona. Jestem Panem wszystkich światów, Majestatyczność należy

do Mnie. Zaakceptujcie to i pokażcie pokorę. Jeśli spróbujecie przekroczyć



te linie,  zostaniecie ukarani. Nawet,  jeśli  macie tylko tyle arogancji,  co

równe jednemu ziarenku, kara jest w waszym losie’’.  W powiązaniu z tym

ostrzeżeniem,  jednakże,  została  dana  również  dobra  nowina.  Allah

mówi, ,,Uratuję was od męki ognia jeśli posiadacie najmniejszy stopień

wiary’’. Tak jak wymienia się w hadīth:

Hadhrat  ‘Abdullāh(ra)  opowiada,  że  Prorok(saw)  powiedział,  ,,Ten,  którego

serce  zawiera  arogancję  jedynie  równej  jednemu  ziarenku,  nie  przekroczy

Raju, a ten, którego serce posiada wiarę równą jedynie jednemu ziarenku, nie

wejdzie  w  Ogień.’’  (Sunano  Ibn-e-Māżah,  Al-Muqaddimah,  Bābu  Fil-Īmān,

Hadīth, nr 59)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Mówię  wam prawdziwie,  że  w  Dniu  Sądu  po  ,,szirk’’  –  łączenie  z  Allahem

partnerów-  nie  będzie  większego  zła  jak  arogancja.  Jest  to  zło  hańbiące

człowieka w obu światach. Boża łaska zadośćuczynia  każdemu, kto wierzy w

Jedność  Boga,  ale  nie  arogantowi.  Szatan  również  twierdził,  że  wierzy  w

Jednego Boga. Jednakże, był arogancki oraz pogardliwy w stosunku do Adama,

którego  Bóg  kochał.  Szatan  krytykował  go  i  został  zniszczony,  a  jarzmo

przekleństwa zawisło  dookoła jego szyi.  Tak więc,  pierwszym grzechem, za

który osoba była wiecznie zniszczona była rzeczywiście  arogancja.(Ā’īnah-e-

Kamālāt-e-Islam, Rūhānī Chazā’in, tom 5, str. 598)

Kontynuuje mówiąc:

Jeśli  posiadacie jakikolwiek element arogancji,  hipokryzji,  zarozumiałości  lub

gnuśności, zatem nie jesteście warci akceptacji. Nie łudźcie się, że osiągnęliście

co  mogliście,  w  zaledwie  tych  kilku  rzeczach.  Ponieważ  Bóg  chciałby,  aby

wasza cała istota przeszłą przez całkowitą rewolucję. Wymaga od was śmierci,

po której da wam życie. (Kasztī-e-Nūh, Rūhānī Chazā’in, tom 19, str. 12)

Głęboki Związek Pomiędzy Arogancją a Szatanem

Obiecany Mesjasz(as) następnie mówi:

Rzeczywiści,  są  ludzie,  którzy,  chociaż  setki  tysięcy  rang  niżej  niż  Prorocy

Boga( pokój z nimi wszystkimi),  stają się aroganccy, kiedy ofiarowują  Salāt



przez  kilka  dni.  Podobnie,  zamiast  być  oczyszczonym  poprzez  odprawienie

postu  i  Hadż,  rozwijają  zarozumiałość  i  arogancję.  Pamiętajcie,  arogancja

pochodzi od Szatana i czyni osobę szatańską.  Dopóki nie trzyma się z daleka

od tego,  staje  się  przeszkodą w akceptacji  prawdy i  dobroczynności  Bożej.

Arogancja nie powinna być w ogóle przyjęta w żaden sposób ani w odniesieniu

do  wiedzy,  zdrowia  wysokiej  pozycji,  kasty,  przodków  i  rodowodu.  Bo  w

większości z tych powodów rozwija się arogancja. Dopóki osoba nie oczyści się

z  tych  zarozumiałości,  nie  może  być  darzony  szacunkiem  w  oczach

Wszechmogącego  Allaha.  Nie  może  być  udzielone  mu  rozpoznanie  Boga

spalające bezwartościowe elementy emocjonalne, bo to[zarozumiałość] należy

do Szatana, a Wszechmogący Allah nie lubi tego…

Obiecany  Mesjasz(as)  oświadcza,  że  istnieje  kilka  podstawowych

czynności, które powinne być unikane.  Niektórzy ludzie uważają się za

najbardziej  cnotliwych  po  odmawianiu  przez  kilka  dni  Salāt. Przyjmują

dziwnie poważny wyraz twarzy wyrażający dumę. Musieliście natknąć się

na  pewnych  osobników odzianych  w długie  szaty  z  tasbīh[różaniec]  w

dłoni  wychodzących  z  meczetów.  Ich  postawa  wykazuje  dumę  i

wyniosłość. Dzięki Bogu, Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya jest wolna

od takich osobników odzianych w długie szaty. Po swoim powrocie z Hadż

czynią wielką propagandę. Tacy ludzie spieszą się na występy. Ich podróż

dla odprawienia  Hadż jest również na pokaz. Wszystko to jest czynione

aby upozorować wyższość tak aby ludzie mogli powiedzieć, że taka osoba

jest cnotliwa, wiele pości, jest hadżī oraz najbardziej pobożną. Wszystkie

te popisy pochodzą z arogancji lub arogancja rozwija się z tych popisów. 

Obiecany Mesjasz(as) również mówi, że niektórzy ludzie są aroganccy z

powodu ich kasty lub rodowodu: ,,taki a taki jest o niższym statusie; jak

może być mi równy?’’ Obiecany Mesjasz(as) oświadczył, że arogancja jest

wielu rodzajów i zabiera was od poznania Wszechmogącego Allaha, Jego

bliskości, skutkiem tego wpadacie w pułapkę Szatana.

Ponownie, Obiecany Mesjasz(as) mówi:

A zatem, w mojej opinii,  jest to dobry sposób na bycie oczyszczonym. Jest

niemożliwym  znalezienie  lepszej  drogi  niż  wyrzucenie  każdego  rodzaju



arogancji  i  dumy z  powodu nauki,  rodziny i  zdrowia.  Kiedy  przyznana jest

osobie  przez  Boga  intuicja  i  wnikliwość,  może  zrozumieć  wtedy,  że  każde

światło schodzi z niebios i pomaga usunąć wszelkie formy ciemności. Człowiek

zawsze potrzebuje niebiańskiego światła.   Nawet oko nie może widzieć bez

niebiańskiego  światła  słońca.  Podobnie,  wewnętrzne  światło  usuwa  każdy

rodzaj  ciemności,  a na jego miejsce tworzy światło  taqłā.  Czystość  również

schodzi z niebios. Mówię wam w prawdzie, prawość i sprawiedliwość człowieka,

wiara  oraz  czystość,  wszystkie  zstępują  z  niebios.   Wszystko  to  jest

uzależnione od specjalnej łaski Allaha. Jeśli On ma taką wolę, obdarzy tym, a

jeśli ma taką wolę, zabierze to.

W ten sposób prawdziwe poznanie w rzeczywistości kiedy człowiek powinien

rozpatrywać swoje  ,,własne ja’’ z dogłębną pokorą i traktując jako najmniej

liczące się. Powinien poszukiwać łaski  Allaha z pokorą i potulnością poprzez

padnięcie na Bożym progu. Prosi o światło poznania, co niszczy pasję ,,ego’’ i

rozwija światło wewnątrz i  obdarza mocą i  zapałem do cnót.  Wtedy, jeśli  z

Łaską  Allaha  znajduje  ten  udział  i  w tym samym czasie  uzyskuje  wyraźną

intuicję  i  wnikliwość  lub  silne  przekonanie,  nie  wolno  mu  czuć  dumy  i

zarozumialstwa.  Raczej,  powinien  dalej  rozwijać  się  w  swojej  pokorze  i

poddaniu, bowiem czym uznaje siebie za mniej liczącego, tym większe będą

doświadczenia  oraz  boże  światło  od  Allaha,  które  będzie  dostarczało

mu[duchowego] światła i mocy.

Jeśli człowiek przywrze mocno do tej wiary, wtedy jest nadzieja, że z łaską

Allaha,  jego  moralny  stan  będzie  dobry.  Myślenie  wysoko  o  sobie  w  tym

świecie jest również arogancją i przynosi te same konsekwencje.  Rośnie do

momentu,  w  którym człowiek  przeklina  innych  i  nimi  pomiata.  (Malfūdhāt,

nowe wydanie, tom 4,  str. 212-213)

Następnie oświadcza:

Arogancja  jest  najbardziej  niebezpieczną  chorobą.  Ktokolwiek  rozwija  ją

napotka duchową śmierć.  Wiem to z całą pewnością, że ta choroba jest gorsza

niż morderstwo. Arogancka osoba zwraca się do brata Szatana, ponieważ tylko

sama arogancja  była  tym,  która  zhańbiła  Szatana.  Dlatego też,  warunkiem

wstępnym dla wierzącego jest nie posiadanie arogancji.  Odwrotnie, wymaga

się od niego posiadanie pokory i potulności.  Ci, którzy są powołani przez Boga



posiadają  pokorę  najwyższego  stopnia.  Prorok(saw)  posiadał  tą  wartość  w

ilości większej niż ktokolwiek inny.  Jeden z jego sług był zapytany o to, w jaki

sposób był traktowany. Odpowiedział, że prawda była taka, że to on był więcej

obsługiwany przez Proroka(saw) niż on sam obsługiwał go77.

(tekst arabski)

(Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 4, str. 437-438)

Arogancja Najbardziej Uraża w Oczach Allaha 

Ponownie, Obiecany Mesjasz(as) mówi:

…Namawiam  moje  Dżamā‘at,  aby  unikało  arogancji,  ponieważ  jest  ona

najbardziej odrażająca w oczach Allaha, Pana Chwały. Może nie zdajecie sobie

w pełni sprawy, czym jest arogancja. Uczcie się, więc tego ode mnie, ponieważ

mówię z duchem Allaha. 

Każdy, kto patrzy nisko na swego brata, ponieważ uważa siebie za bardziej

uczonego,  mądrego  lub  utalentowanego  jest  arogantem.  Jest  arogantem,

ponieważ zamiast uważać Boga za Źródło wszelkiej mądrości i wiedzy, uważa

siebie za bycie kimś.  Czy Bóg nie ma mocy rozstroić go umysłowo, a jego

brata,  którego uważa za podrzędnego i  gorszego,  przyznać wyższą wiedzę,

mądrość oraz zręczność i sprawność. Również ten jest arogancki, który myśli o

jego  bogactwie,  pozycji  i  patrzy  z  góry  na  jego  brata.  Jest  arogantem,

ponieważ zignorował fakt, że to Bóg obdarzył go tą pozycją i wielkością.  Jest

ślepy  i  nie  zdaje  sobie  sprawy,  że  Bóg  ma  władzę  dotknąć  go  takim

nieszczęściem, tak jakby nagle rzucono go do najniższych z najniższych. Ma

moc obdarzenia  wielkim bogactwem i  pomyślnością  brata  uważanego przez

niego za małego.  Jeszcze raz, ta osoba jest arogancka, która jest dumna z jej

lepszego zdrowia fizycznego, przystojności,  dobrego wyglądu, siły, męstwa i

pogardliwie  śmieje  się  z  jego  brata,  dokucza  mu  i  nazywa  szyderczymi

imionami,  a  jeszcze  tym  nieusatysfakcjonowany,  reklamuje  jego  fizyczne

wady.  Jest tak, ponieważ jest nieświadomy istnienia Boga, Który posiada moc

nagłego dotknięcia go takimi cielesnymi wadami pozostawiając go w o wiele

gorszym stanie niż jego brata.

77 Pobłogosław, O Allahu, Muhammada i jego lud i przyznaj mu Twoje dary i pokój.



Podobnie, osoba polegająca na własnej sile  zaniedbując błaganie Boga, jest

arogantem. Jest tak, ponieważ nie rozpoznaje boskich mocy i możliwości,  a

zamiast tego uważa siebie za bycie kimś. Dlatego też, O bliscy mi, pamiętajcie

o tym wszystkim abyście nie byli uważani, w pewien sposób, za arogantów w

oczach Allaha, a wy nie jesteście tego świadomi. Osoba, która poprawia złe

słowo swego brata arogancją, również jej udziałem jej arogancja. Osoba, która

nie życzy sobie słuchać, co jej brat chce z grzecznością powiedzieć i odwraca

od  niej  swą  twarz,  również  ma  udział  w  arogancji.   Ten,  który  czuje

obrzydzenie z powodu biednego i potrzebującego brata siedzącego obok niego

ma  również  udział  w  arogancji.  Osoba,  która  patrzy  z  drwiną  i  kpiną  na

modlącego  się,  również  ma udział  w  arogancji.  Osoba,  która  nie  chce  być

całkowicie  posłuszna  wobec  wybranego  przez  Boga  oraz  Proroka  również

uczestniczy w arogancji. Ten, który nie słucha z uwagą wybranego przez Boga i

Proroka oraz nie czyta z uwagę jego pism również uczestniczy w arogancji.

Dlatego  też,  próbujcie  pozbyć  się  z  siebie  jakiejkolwiek  części  arogancji,

abyście  nie  byli  zniszczenie  i  abyście  wraz  ze  swoją  rodziną  osiągnęli

zbawienie. Zwróćcie się do Boga, kochajcie Go tak bardzo jak to tylko możliwe

kochać kogoś w tym życiu oraz bójcie się Boga, tak bardzo jak tylko można bać

się kogoś na tym świecie. Bądźcie o czystych sercach, czystych intencjach i

potulni,  ulegli  i  nieszkodliwi,  abyście  dostąpili  miłosierdzia.(Nazūl-us-Masīh,

Rūhānī Chazā’in, tom 18, str. 402-403).

Drugi obowiązek stwierdzony w tym warunku, jest taki, że osoba spędzi

swoje  życie  w  skromności,  pokorze,  wesołości,  wyrozumiałości  i

potulności.  Tak  jak  wspomniałem  wcześniej,  jeśli  spróbujecie  uwolnić

wasze serce i umysł z arogancji i uda się go uwolnić, wtedy jak najbardziej

koniecznie trzeba by zaszczepić w was wyższą, jakość, wyższą wartość i

wyższy  atrybut  albo  inny  szatan  powtórzy  swój  atak.  Bowiem  jego

zadaniem jest nie pozostawienie was w spokoju. Tą wartością jest pokora i

potulność.  Nie  jest  możliwe  współistnienie  arogancji  i  potulności.

Aroganccy  ludzie  zawsze  szydzą  i  drwią  z  pokornych  ludzi  będących

sługami Łaskawego Boga. Kiedy konfrontujecie  się z takimi ludźmi,  nie

zamierzajcie  przyjmować  ich  postawy.  Odwrotnie,  zamierzajcie

przestrzegać następującego przykazania Wszechmogącego Allaha78:
78 Al-Furqān, 25:64



(tekst arabski)

A prawdziwymi sługami Boga Miłosiernego są ci, którzy chodzą po ziemi pokorni, a
kiedy zwracają się do nich nieświadomi, unikają ich łaskawie, mówiąc: ,,Pokój!’’

Hadhrat Abū Sa‘īd Khudrī(ra) opowiada, że Prorok(saw) powiedział, ,,Każdy kto

przyjmie pewien stopień pokory, Allah wyniesie jego pozycję tak bardzo, że

zostanie przyznane mu miejsce w ‘Ilijjīn [tj. najwyższy z najwyższych]. A ten,

kto pokaże arogancję przed Allahem i przyjmie pewien stopień próżności, Allah

obniży  jego  duchową  pozycję  tak  bardzo,  że  uczyni  go  Asfalt-us-Sāfīlīn

[najniższy  z  najniższych].  (Musnadu  Ahmadabni  Hańbal, Bāqī  Musnadil

Mukthirīna minas-Sahābah, Musnadu Abī Sa‘īd al-Khudrī)

Waszym  bezpieczeństwem  jest  opuszczenie  towarzystwa  takich  osób

mówiąc im ,,salām’’.  Jest  to lepsze dla was,  ponieważ wasze duchowe

poziomy  zostaną  podniesione,  a  przeciwnicy  spadną  do  najniższych

spośród najniższych.

Ponownie, zostało opowiedziane w hadīth:

Hadhrat  Abū  Hurairah(ra)  opowiadał,  że  Prorok(saw)  powiedział,  ,,Wasze

bogactwo nie zmaleje przez dawanie sadaqah [jałmużna]. A czym więcej osoba

wybacza innym, tym większym honorem Allah ją obdarza. Im więcej pokory i

skromności  przyjmuje osoba, tym wyższej Allah podnosi  jej  pozycję.’’(Sahīh

Mulim, Kitāb-ul-Birri łas-Silah, Bābu Istihbābil ‘Afłi, Łat-Tałādu‘i)

‘Ijād Bin Himār al-Mujāshi‘ī  (ra) opowiada, że Prorok(saw) powiedział:  Allah

objawił mi, że powinniście przyjmować skromność w takim zakresie, że nikt nie

pokazuje dumy innym oraz nikt nie popełnia żadnych czynów agresji  wobec

innych.(Sahīh Mulim,  Kitāb-ul-Dżannati,  ła  Sifati  Na‘īmihā Ła Ahlihā, Bābus-

Sifatillatī  jo  ‘arafu  bihā  fid-Dunjā  Ahlul-Dżannati  Ła  Ahlun-Nār,  Hadīth,  str.

7210)

Istnieje jeszcze jedna tradycja, o której również powinniśmy pamiętać w

odniesieniu do wzajemnych stosunków i spraw. 

Hadhrat Abū Hurairah(ra) opowiada, że Prorok(saw) powiedział, ,,Bogactwo nie

zmaleje kiedy jest wydawane na sposób Allaha. A w stopniu w jakim sługa

Boga wybaczy innemu, podobnie Wszechmogący Allah podwyższy jego honor.

Im większą pokorę i skromność osoba przyjmie, tym wspanialsza jest pozycja



osoby obdarzonej  przez  Wszechmogącego Allaha(Sahīh Mulim,  Kitāb-ul-Birri

łas-Silah, Bābu Istihbābil ‘Afłi, Łat-Tałādu‘i)

Tak  więc  każdy  Ahmadī  powinien  przyjąć  zwyczaj  wybaczania  sobie

nawzajem.  To  wyniesie  pozycję  osoby  w  Następnym  Życiu,  a

Wszechmogący Allah będzie ciągle podwyższać honor tej osoby również w

tym życiu. Wszechmogący Allah nie pozostawi bez nagrody czegokolwiek,

co zostało uczynione za Jego przyczyną z jego powodu.

Status Potulnych w Oczach Proroka Muhammada(saw)

Jak wielki był status potulnych w oczach Proroka(saw) może być określony

przez hadīth:

Hadhrat  Abū  Sa‘īd  Khudrī(ra)  opowiada  w odniesieniu  do  Proroka(saw),  że

kochał on potulnych. Hadhrat Abū Sa‘īd Khudrī(ra) powiedział, że Prorok(saw)

powiedział, że słyszał Proroka(saw) modlącego się:

(tekst arabski)

O Allahu, utrzymuj mnie przy życiu w stanie potulności, daj mi śmierć w stanie
potulności i unieś mnie z grupy potulnych.(Sunano Ibn-e-Māżah,  Kitābūz-Zuhd,
Bābu Mużālasatil-Fuqarā’i)

W ten sposób każdy Ahmadī powinien stąpać drogami, którymi podążał

nasz  mistrz  Prorok(saw).   Każdy  Ahmadī  powinien  próbować  i  być

zaliczanym  do  potulnych,  bowiem  ślubowanie  bai‘at wyraża,  ,,Spędzę

swoje życie w potulności’’.

Jest opowiadane w pewnej tradycji: 

Hadhrat Abū Hurairah(ra) opowiada, że Hadhrat Dża‘far(ra) Bin Abī Tālib miał

zwyczaj  okazywania  miłości  potulnym  i  potrzebującym.  Siadywał  w  ich

zgromadzeniach  i  rozmawiał  z  nimi,  a  oni  rozmawiali  z  nim.  Dlatego  też,

Prorok(saw) nazywał  Hadhrat  Dża‘far(ra)  tytułem ‘Abul  Masākīn [tzn.  ojciec

potulnych]’’(Sunano  Ibn  Ibn-e-Māżah,  Kitābūz-Zuhd,  Bābu  Mużālasatil-

Fuqarā’i)

Obiecany Mesjasz Mówi:

Jeśli chcielibyście odnaleźć Wszechmogącego Allaha, poszukujcie Go blisko serc

tych  potulnych.  To  jest  powodem przyjmowania  potulności  przez  Proroków



Boga. Podobnie, wymaga się aby ludzie pochodzący z większych narodów, nie

szydzili z mniejszych narodowości. Nikt nie powinien mówić, że ich przodkowie

zajmują wyższą pozycję. Wszechmogący Allah twierdzi, że kiedy przybędziecie

do Mnie, Ja nie będę dociekać waszej narodowości. Raczej będzie pytanie, jakie

są twoje czyny? Podobnie, Prorok (saw) Boga powiedział do swojej córki, ,,O

Fātimah,  Wszechmogący  Allah  nie  będzie  dociekał  twojego  rodowodu.  Jeśli

popełnisz błąd, Wszechmogący Allah nie przebaczy ci  winy, ponieważ jesteś

córką Proroka. Dlatego też, powinnaś przez cały czas uważać na to, co robisz.

(Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 3, str. 370) 

Oświadczył również:

Istotnym  wymaganie  było,  aby  ahl-e-  taqłā [  ludzie  prawi,  sprawiedliwi  i

cnotliwi] ludzie  przebyli/spędzili  swój  życie  w ubóstwie  i  potulności.  Jest  to

gałąź taqłā, poprzez którą odpieramy ataki nieuzasadnionego gniewu. Ostatnim

oraz przełomowym i decydującym etapem dla pobożnych i uczciwych ludzi jest

rzeczywiste  stronienie  od  gniewu.  Wyniosłość  i  zarozumiałość  rodzą  się  z

gniewu.  Podobnie,  czasami,  gniew  jest  konsekwencją  wyniosłości  i

zarozumiałości.  Gniew  budzi  się  tylko  wtedy,  kiedy  człowiek  daje

pierwszeństwo  swojemu  nafs [jaźń]  w  stosunku  do  pozostałych.( Report

Dzalsah Sālānah, 1897, str. 49)

Oświadcza:

Jeśli chcielibyście, aby Bóg w niebiosach był z was zadowolony, zatem bądźcie

jak dwaj bracia z jednego łona. Najbardziej poważany z pośród was jest ten,

kto wybacza grzech jego brata, a nędznikiem ten, który jest zawzięty i  nie

wybacza. Taka osoba nie jest ode mnie.( Kasztī-e-Nūh, Rūhānī Chazā’in, tom

19, str. 12-13)



WARUNEK VIII

On/ona będzie  uważał  wiarę,  honor  wiary  oraz sprawę islamu za

droższe  niż  jego/jej  życie,  bogactwo,  honor,  dzieci  i  wszystkich

bliskich.

Ślubowanie, aby przedkładać wiarę ponad ten świat, jest zobowiązaniem,

które  każdy,  kto  jest  stale  powiązany  z  Dżamā‘at  i  uczestniczy  w

spotkaniach i  idżtimā‘āt powtarza w kółko. Na każde idżtimā‘āt, dżalsah,

etc.  przygotowywane  są  sztandary.  Często  jeden  z  nich  ukazuje  ideę

przedkładania wiary przed tym światem.  Dlaczego ten sztandar został

obdarzony taką ważnością? Bez tego, wiara nie może przetrwać. Nie jest

łatwym zadaniem działanie na podstawie tego wymogu. Aby to osiągnąć

osoba powinna stale prosić o pomoc Allaha.  Ten wysoki standard może

być osiągnięty tylko z Jego łaską. Dla nas, którzy jesteśmy ( z łaski Allah)

związani  bai‘at z  Obiecanym  Mesjaszem(as),  Wszechmogący  Allah

przekazał wskazówkę w Koranie79:   

(tekst arabski)

I nakazano im wyłącznie służenie Allachowi, będąc Mu szczerym w posłuszeństwie
i będąc prawym, i przestrzeganie Modlitwy i płacenie Zakāt. Oto właściwa religia.

Poprzez  ofiarowanie  Salāt na  czas  i  w  zgromadzeniu  oraz  poprzez

wydawanie  w  imię  Allaha  i  pomagając  potrzebującym,  możemy

ugruntować się we właściwej religii. W ten sposób możemy wprowadzić

nauki do naszego życia i egzekwować w naszym zachowaniu. Kiedy czcimy

Allaha i działamy na podstawie Jego nauk, Wszechmogący Allah da nam

możliwość  czynienia  tak.  Wzmocni  naszą  wiarę  do  takiego

rozmiaru/stopnia,  że  my  sami,  nasze  ambicje,  nasze  dzieci  okażą  się

nieistotne w porównaniu z naszą wiarą. Tak więc, kiedy wszystko będzie

wyłącznie dla Allaha Wszechmogącego, nic nie będzie uważane za naszą

własną własność, wtedy Allah nie pozwoli nam zmarnować się. On strzeże

naszego honoru, chroni dzieci i kładzie Jego błogosławieństwa na takich

79 Al-Bayyinah, 98:6



ludzi.  Powiększa  ich  własność,  zawsze  trzyma  ich  owiniętych  w  Jego

Miłosierdzie, Przychylność i Względy oraz usuwa wszystkie ich lęki. Tak jak

Allah mówi w Koranie80:

(tekst arabski)

Nie,  kto  odda samego siebie  Allahowi  i  będzie  czynił  dobro,  ten otrzyma swą
nagrodę od Pana. Na tego nie spadnie strach ani nie będzie on żałować.

Istota Nauk Islamu

Zatem Allah mówi81:

(tekst arabski)

Bo któż jest lepszy w wierze niż ten, kto całkowicie poddaje się Allahowi, czyni
dobro  i  wyznaje  religię  Abrahama,  człowiek  prawy?  Allah  wszak  wziął  sobie
Abrahama za szczególnego przyjaciela.

W tym wersecie  jest  zapisana istota  nauk islamu.  Osoba powinna być

całkowicie  posłuszna  i  podążać  z  całych  sił  za  przykazaniami  Allaha.

Powinna poświęcić się wierze i być łaskawym. Nie powinna bać się, że jego

bogactwo  lub  dzieci  będą  zmarnowane.  Allah,  Który  jest  lepszy  niż

ktokolwiek inny w zwracaniu przysług i nagradzaniu wysiłków, wynagrodzi

te  działania  Osobiście.  Tak  jak  zostało  wyjaśnione  wcześniej,  On  Sam

będzie  chronił  jego  życie,  bogactwo  i  honor.  Allah  nie  zezwala  takim

ludziom lub ich przyszłym pokoleniom zmarnować się.

Odnosząc się do Koranu, Obiecany Mesjasz mówi82:

(werset arabski)

Ktokolwiek podda się przed Bogiem, poświęci swoje życie na Jego drodze, i jest

gorliwy  w  czynieniu  dobrych  uczynków,  odbierze  swoją  nagrodę  ze  źródła

bliskości Boga. Nie ma ani strachu ani żalu dla takich ludzi.  Ktokolwiek ofiaruje

wszystkie  swoje zdolności  na drodze Boga,  ktokolwiek jest  aktywny czyniąc

naprawdę  sprawiedliwe  i  cnotliwe  czyny,  swoimi  słowami,  zachowaniem,

ruchami, postawą, a jego całe swoje całe życie jest wyłącznie ze względu na

Boga,  otrzyma wyjątkową i  specjalną nagrodę.  Bóg wybawi go od strachu,

lęku, smutku, żalu i  boleści.  (Sirāż-ud-Dīn, ‘Īsā’ī  ke Chār Salon, kā Dżałāb,

Rūhānī Chazā’in, tom 12, str. 344)

80 Al-Baqarah, 2:113
81 Al-Nisā’, 4:126
82 Al-Baqarah, 2:113



Jest opowiadane w tradycji:

Hadhrat  Mu‘āłijah  Bin,  Haidah al-Quszairī(saw) mówi  gdy opowiada historię

przyjęcia  przez  niego  islamu,  ,,Dotarłem  do  Proroka(saw)  i  zapytałem

go, ,,Jakie przesłanie nasz Pan dał tobie dla nas i jaką religię przyniosłeś?’’. On

odpowiedział,  ,,Bóg  przysłał  mnie  z  religią  islam’’.   Spytałem,  ,,Co  to  jest

religia  islam?’’,  Hudhūr(saw)  odpowiedział  ,,Islam  jest  to  oddanie  swojego

całego bytu Allahowi, porzucenie wszystkich innych bóstw, ustanowienie Salāt i

dawanie Zakāt’’ ’’ (1: Kanzul-‘Ummāl Li ‘Alāiddīn al-Muttaqī  al-Hindī, Kitāb-ul-

Īmāni,  łal-Islāmi  min  Qismil-Af‘āl.  Ła  fihi  Arba‘atu  Abłābin,  Albābul  ałłalu,

alfasluth-thanī fī Haqīqatil-Islām. 2: Szu‘aabul- Īmāni Lil Baihaqī, As-Sādis łas-

Sittūna min szu‘aabil- Īmāni ła huła Bābun fī Mubā‘adatil-kuffāri łal-Mufsidīna

łal-ghildhati, ‘Alaihim)

Istnieje kolejna tradycja:

Hadhrat  Sufjā(ra)  mówi,  że  pewnego  dnia  powiedział,  ,,O  Posłańcu

Allaha(Raw), powiedz mi coś o islamie, po czym nie będę musiał pytać nikogo

więcej i  będę w pełni  zadowolony.’’  Hudhūr(saw) odpowiedział,  ,,Powinieneś

mówić: ,, Wierzę we Wszechmogącego Allaha’’, następnie stań się nieugięty w

tym i pozostań w tym z męstwem’’(Sahīh Muslim, Kitāb-ul-Īmān, Bābu Dżāmi‘i

Ausāfil-Islam)

Jakie  było  postępowanie  Towarzyszy(saw)?  Następujący  przypadek  jest

zapisany  w  hadīth.  Na  początku  alkohol  nie  był  zakazany  w  islamie.

Towarzysze(saw) mogli  pić  i  czasami byli  pod wpływem alkoholu.  Lecz

nawet w tym stanie, wiara i jej honor były dominujące w ich umysłach.

Umieścili  wiarę ważniejszą ponad wszystkie inne rzeczy. Kiedy nadeszło

przykazanie zabraniające alkoholu, niektórzy ludzie siedzieli pijąc razem, a

niektórzy byli pijani. Kiedy usłyszeli o zakazie, natychmiast działali na jego

podstawie.

Hadhrat Anas Bin Mālik(ra) opowiada, ,, Podawałem Abū  Talhah Ansami(ra),

Abū  ‘Ubaidah  Bin  Dżarrāh(ra)  oraz  Ubajj  Bin  Ka‘ab  wino  przygotowane  z

daktyli.  Ktoś przyszedł i powiedział, że alkohol został zakazany. A kiedy Abū

Talhah  usłyszał  to,  powiedział  do  Anas(ra),  ,,Wstań  i  potłucz  pojemniki  z



winem’’. Anas(ra) dodał, że ten wstał i uderzył w kamienne dna waz i potłukł

je. (Sahīh Bukhārī, Kitābu Akhbāril-Ahādi, Bābu mā Dżā’a fī Ijāzati-Khabaril-

Łāhidis Sudūq)

Odrodzenie Islamu Wymaga Od Nas Okupu/odkupienia

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Odrodzenie islamu wymaga od nas okupu? Co to jest? Jest to umieranie na tej

właśnie  ścieżce.  Jest  to  śmierć  od  której  zależy  życie  islamu,  życie

muzułmanów oraz  ukazanie  się  Żywego Boga.  Jest  to  dokładnie  to  co  jest

nazywane  islamem.  Bóg  chce  teraz  odrodzić  ten  właśnie  islam.  Aby

doprowadzić do tego wielkiego zobowiązania, jest istotnym, ażeby to wspaniałe

przedsięwzięcie  było  skuteczne  w  każdym  aspekcie,  powinno  zostać

ustanowione z Jego własnej inicjatywy. Tak więc, Najmądrzejszy i Potężny Bóg

uczynił dokładnie tak wysyłając moją skromną osobę dla reformacji ludzkości.

(Fat-he-Islam, Rūhānī Chazā’in, tom 3, str. 10-12)

Następnie powiedział:

Dopóki człowiek nie stanie się, ze szczerością i czystością, sługą Allaha, ciężko

jest  uzyskać  jakąkolwiek  rangę.  Wszechmogący  Allah  zaświadcza  na  temat

Ibrāhīma83: 

(tekst arabski)

Ten Ibrāhīm jest człowiekiem, który wypełniał swoje słowo. Oczyszczanie w ten

sposób  swoje  serce,  wypełnianie  go  miłością  do  Allaha,  życie  zgodne  z

życzeniami Allaha oraz bycie posłusznym sługą którego życzenia, jak cień, są w

całkowitej  harmonii  z  pragnieniami  Allaha.   Wszystkie  te  rzeczy  osiąga  się

modlitwą. Salāt jest naprawdę dla modlenia się. Powinno modlić się na każdym

etapie. Ale jeśli  oferuje się  Salāt jakby było się we śnie i  nie zna [natury i

ważności]  Salāt,  wtedy w ogóle nie jest to żadne Salāt… Dlatego wymaga się

aby człowiek nie był leniwy ani nieuważny w ofiarowywaniu Salāt. Jeśli nasza

Wspólnota chciałaby stać się Dżamā‘at, powinna przyjąć pewien rodzaj śmierci.

Powinna  unikać  samolubnych  spraw  i  motywów.  Powinna  udzielić

pierwszeństwa Allahowi  przed wszystkim innym. (Malfūdhāt,  nowe wydanie,

tom 3, str. 457-458)

83 I Abrahama, którzy wypełniali przykazania Boże?, Al-Najm, 53:38



Sposoby Uzyskiwania Ocalenia od Grzechu – 

Pewność Wiary

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

O wy, poszukiwacze Boga: skupcie się i słuchajcie. Nie ma nic lepszego niż

pewność  wiary.  Pewność  ratuje  przed  grzechem.  Pewność  daje  siłę  do

czynienia  dobra.  Pewność  czyni  osobę prawdziwym kochającym Allaha.  Czy

osoba może porzucić  grzech bez pewności?  Czy można  porzucić  pragnienia

ciała  bez  przekonywującego  dowodu?  Czy  można  odnaleźć  jakiekolwiek

zadowolenie  bez  pewności?  Czy  można  wywołać  prawdziwą  przemianę  bez

pewności? Czy można osiągnąć prawdziwą radość bez pewności? Czy istniej

jakaś taka pokuta lub odkupienie zmuszająca do porzucenia grzechu?... Należy

pamiętać, że bez pewności, nie można wyjść z życia w ciemności ani uzyskać

Bożego Ducha.  Błogosławieni są ci, którzy zostali oswobodzenie z wątpliwości

oraz obaw, ponieważ oni sami będą oswobodzenie z grzechu. Pobłogosławienie

są ci,  którzy  uciekli  od  niepewności  i  wątpliwości,  ponieważ oni  pozbyli  się

grzechu. Pobłogosławieni jesteście wy, kiedy został wam dany skarb pewności,

ponieważ  po  tym  wasz  grzech  zniknie.  Grzech  i  pewność  nie  mogą

współistnieć.   Czy włożyłby ktoś rękę do dziury,  w której  mógłby zobaczyć

jadowitego węża? Czy można stać w miejscu gdzie spada deszcz kamieni z

wulkanu lub gdzie są wyładowania piorunów, lub w miejscu ataku okrutnego

lwa, lub w miejscu gdzie śmiertelna plaga dziesiątkuje ludzką rasę? Jeśli macie

tyle pewności o Bogu tak jak o wężu, piorunach, lwie, pladze, wtedy nie jest

możliwe abyście przeciwstawiali i opierali się Mu ani przecinali więzi szczerości i

lojalności wobec Niego.( Kasztī-e-Nūh, Rūhānī Chazā’in, tom 19, str. 66-67)

Obiecany Mesjasz powiedział również:

Doskonałe  zrozumienie  jest  korzeniem bojaźni,  miłości  i  wyrazem uznania.

Komukolwiek zostaje dana doskonała wiedza jest również obdarzony doskonałą

bojaźnią i miłością. Komukolwiek zostaje dana doskonała bojaźń i miłość, dana

jest wolność od każdego grzechu pochodzącego od lekkomyślności. Dla takiego

ocalenia nie zależymy od żadnej krwi, nie potrzebujemy żadnego krzyża i nie

potrzebujemy  żadnej  pokuty.  W  zamian,  potrzebujemy  tylko  jednego

poświęcenia,  poświęcenia ,,jaźni’’.  Jej  potrzeba jest  odczuwana przez  naszą



świadomość, a to poświęcenie jest nazywane islam. Islam powoduje podłożenie

swojej własnej szyi dla tego poświęcenia. Oznacza to położenie własnej duszy,

z całkowitą gotowością i ochotą, na progu Boga. To cudowne imię jest duszą

wszystkich objawionych praw oraz sednem przykazań. Podłożenie własnej szyi

dla  poświęcenia  z  prawdziwą  przyjemnością  i  zadowoleniem,  wymaga

doskonałej  miłości  i  oddania.   Doskonała  miłość  wymaga  doskonałego

zrozumienia.  W  ten  sposób,  słowo  islam  wskazuje  na  fakt,  że  prawdziwe

poświęcenie  potrzebuje  doskonałego zrozumienia  i  doskonałej  miłości.  I  nie

potrzebuje niczego więcej. (Wykład w Lahore, Rūhānī Chazā’in, tom 20, str.

151-152)

Niech Allah Wszechmogący przyzna nam możliwość działania na podstawie

wszystkich tych nawoływań. 



[Z Piątkowego Kazania wygłoszonego w Meczecie Fadl, w Londynie, Wielka

Brytania,  12  września,  2003r,  podczas  którego  został  wyjaśniony  w

szczegółach dziewiąty warunek bai‘at]

Nauki  islamu  są  tak  piękne,  dotykając  każdy  aspekt  ludzkiego  życia.

Wszystkie te względy i  łaski  Allaha Wszechmogącego wymagają aby te

nauki, którymi obdarzony został Jego drogi Prorok(saw), zostały przyjęte

jako  część  naszego  życia.  My  nosimy  nawet  jeszcze  większą

odpowiedzialność, ponieważ dołączyliśmy i twierdzimy że dołączyliśmy do

Dżamā‘at prawdziwego sługę Proroka(saw) i kochającego go oraz Imama

Wieku.  W  ten  sposób,  Wszechmogący  Allah  przyciąga  uwagę  ku  Jego

czczeniu oraz spełnianiu obowiązku w stosunku do Niego. Przyciąga On

również uwagę w kierunku wypełniania naszych obowiązku w stosunku do

ludzi.  Przykazał  nam  również  wypełnianie  praw  tyczących  różnych

krewnych i związków. W odpowiedzi na to, w dziewiątym warunku bai‘at,

Obiecany Mesjasz(as)  wymienił  życzliwość  i  uprzejmość  w stosunku do

stworzeń Wszechmogącego Allaha oraz należne im obowiązki.



WARUNEK IX

On/ona  odda  się  służbie  stworzeniom Boga  tylko  ze  względu  na

Niego.   Podejmie  starania  na  rzecz  dobroczynności  dla  ludzkość

według najlepszych jego/jej możliwości i mocy danej jemu/jej przez

Boga.

Wszechmogący Allah mówi w Koranie84:

(tekst arabski)

Czcijcie Allah i nikogo Mu nie przypisujcie,  okazujcie dobroć rodzicom, bliskim,
sierotom,  potrzebującym oraz  sąsiadowi,  który  jest  krewnym,  jak  i  sąsiadowi,
który  jest  człowiekiem  obcym,  towarzyszowi  u  waszego  boku  i  podróżnemu.
Okazujcie dobroć tym, których posiada wasza prawa ręka. Zaprawdę, Allah nie
miłuje butnych i dumnych.

Życzliwe Traktowanie Wszystkich

W  tym  wersecie,  Allah  Wszechmogący  nakazuje  nie  tylko  życzliwe

traktowanie waszych braci, bliskich, krewnych, znajomych oraz sąsiadów,

ale również  bycie współczującym wobec nich, pomaganie im jeśli  są w

potrzebie oraz bycie dobroczynnym, na miarę waszych możliwości, nawet

w stosunku do ludzi, których nie znacie ani nie macie relacji czy związku z

nimi. Bądźcie dobroczynni wobec tych, których chwilowo spotkaliście. Jeśli

potrzebują waszego współczucia lub pomocy i mogą z nich skorzystać od

was, wtedy musicie im pomóc. Przez czynienie tak, zostanie ustanowiona

piękna  kultura  islamu.   Rozwijajcie  współczucie  dla  stworzeń  Boga,  ze

zrozumieniem, że jest to coś więcej niż tylko dobry uczynek mieszczący

się w kategorii dobrodziejstwa i dobroczynności. Dobroczynność oznacza

nie oczekiwanie na zwrot przysług. Jest on wykonywana przez człowieka

jedynie ze względu na Wszechmogącego Allaha.  W ten sposób, zostanie

założone takie piękne społeczeństwo, gdzie nie będzie sporów pomiędzy

mężem  i  żoną,  teściową  i  synową,  braćmi  i  sąsiadami.  Każdy  będzie

próbował być dobroczynnym dla drugiego. Każda osoba będzie próbowała

z miłością i dbałością dać innym należne im prawa. Uczyni tak wyłącznie

aby zyskać miłość Allaha.  W dzisiejszym społeczeństwie jest to sprawa

84 Al-Nisā’, 4:37



nawet bardziej pilna niż wcześniej.  Allah mówi, że jeśli nie pójdziecie tą

drogą, to zostaniecie zaliczeni do arogantów. A Allah nie lubi arogancji.

Arogancja jest takim nieszczęściem, z której pochodzi wszelka szkoda ….

W siódmy warunku omówiłem dogłębnie ten temat. Dlatego też nie ma

potrzeby  wchodzić  w  kolejną  szczegółową  dyskusję  na  ten  temat.  W

skrócie,  ten  warunek bai‘at wymaga byciem życzliwym w stosunku do

stworzeń  Boga,  tak  abyście  stali  się  autentyczni  w  oczach  Boga

Wszechmogącego i  uzyskali  nagrodę w obu światach. Życzliwość, którą

okazujecie w stosunku do innych, powinna być motywowana serdeczną

miłością, a nie chęcią uznania od ludzi za przysługę.  Wszechmogący Allah

mówi w Koranie85: 

(werset arabski)

I karmią, z miłości do Niego, biednego, sierotę i więźnia

Jedną z interpretacji jest, że pomimo własnych potrzeb, ci, którzy kochają

Allaha  dbają  o  potrzeby  innych  w  celu  uzyskania  miłości  Allaha

Wszechmogącego. Sami pozostają głodni, a mimo to karmią innych. Nie

okazują skąpstwa poprzez poddawanie myśli, że to co dają niezbędne jest

również do zaspakajania ich własnych potrzeb. Zamiast tego, pomagają

na ile mogą. Czynią to aby być cnotliwymi i dla uzyskania zgody Allaha, a

nie dla uzyskania jakiegokolwiek uznania od ludzi. Daje co posiadają lub

czynią użytek z siebie, zawsze pamiętając o wskazówce Allaha, że powinni

tylko to dawać ze względu na Allaha, co chcieliby dla siebie. Nie są jak ci,

którzy pomagają potrzebującym i przechwalają się tym. Niektórzy ludzie

mają  zwyczaj  dawania  w  formie  prezentów  tylko  zużyte  rzeczy  lub

noszone ubrania. Ci ludzie powinni szanować godność ich braci i sióstr.

Lepszym dla nich byłoby, jeśli  nie mogą temu podołać,  nie dawanie w

ogóle prezentu. Minimum, powinni powiedzieć odbierającemu, że rzeczy

są używane, a następnie zapytać go czy ma wolę przyjąć je.

Niektórzy  ludzie  piszą  do  mnie,  że  chcą  dać  –  na  śluby  biednych

dziewcząt-  dobre  ubrania,  które  nosili  przez  dzień  lub  dwa  i  nie  były

używane  ponownie  bo  były  zbyt  małe  lub  z  innych  powodów.  W tym
85 Al-Dahr, 76:9



względzie,  musi  być  jasne,  że  jeśli  nawet  rzeczy  te  są  przekazywane

poprzez  pomocnicze  organizacje  Muzułmańskiego  Dżamā‘at  Ahmadiyya,

jak  Lażnah  Imā’illāh[organizacja  skupiająca  kobiety]  lub  Khuddām-ul-

Ahmadiyya  [organizacja  skupiająca  mężczyzn]  albo  jeśli  zostały

przekazane indywidualnie, powinni szanować godność biednych. Powinni

oddawać rzeczy w stanie wartym przekazania. Ubrania nie powinny być

kompletnie znoszone z plamami, smrodem potu, etc.. Jeśli takie ubrania

są oddawane, powinny najpierw być uprane, wyczyszczone i naprawione.

Jak  powiedziałem  wcześniej,  nasza  pomocnicza  organizacja  taka  jak

Lażnah  Imā’illāh również  rozprowadza  takie  ubrania.  Powinni  wyraźnie

zaznaczyć  odbierającemu,  że  ubrania  są  używane  i  że  powinien  tylko

wtedy przyjąć je jeśli dokona takiego wyboru.  Każdy ma poczucie honoru,

a  tak  jak  powiedziałem  wcześniej,  to  poczucie  honoru  powinno  być

szanowane.

Obiecany Mesjasz(as) wyjaśniając poniższy werset mówi:

(werset arabski)86 

…Pamiętajcie,  Bóg  Wszechmogący  bardzo  lubi  dobre  uczynki.  Pragnie  aby

współczucie  było  okazywane Jego  stworzeniom.  Jeśli  by  zapragną  krzywdy,

Pokierowałby nami aby być złym. Lecz Majestat  Boga jest wolny od czegoś

takiego. (Święty jest Allah i Wielka jest Jego pozycja)…

Dlatego  też,  wszyscy  z  was,  którzy  ustanowili  związek  ze  mnę  powinni

pamiętać o okazywaniu współczucia każdemu, niezależnie od jego religii.   I

bycie dobrym dla wszystkich bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ponieważ to jest

nauka Koranu87:

(tekst arabski)

Ci  jeńcy  i  więźniowie  [w  czasach  Proroka(saw)]  byli  w  większości

niewierzącymi.  Teraz,  możecie  zobaczyć  zasięg  życzliwości  w islamie.  Moim

zdaniem,  nie  można  znaleźć  doskonałych  moralnych  nauk  nigdzie  indziej  z

wyjątkiem  islamu.  Kiedy  powrócę  do  zdrowia,  inszā’Allah, napiszę

wyczerpujący traktat na temat moralnych nauk, ponieważ chciałbym uczynić

86 Al-Dahr, 76:9
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moje  oczekiwania  wyraźnymi  dla  Dżamā‘at.  Będzie  to  wyczerpujący

przewodnik  dla  mojego  Dżamā‘at,  który  powinien  pokazać  w  jaki  sposób

poszukiwać zadowolenia Allaha. Jestem głęboko zasmucony, kiedy słyszę lub

widzę, że ktoś coś zrobił, co nie jest w pełni dostosowane do islamskich nauk.

Nie  jestem szczęśliwy  z  powodu  tych  incydentów.   Cały  czas  widzę  moje

Dżamā‘at  jako  dziecko,  które  robi  dwa  kroki  i  upada  cztery  razy.  Lecz,

naprawdę wierzę, że Wszechmogący Allah uczyni je doskonałym.  Dlatego też,

powinniście czynić wysiłek, planować, usiłować oraz modlić się nieustannie aby

Allah pokazał Jego łaskę. Ponieważ nic nie jest możliwe bez Jego łaski. Kiedy

On sprzyja, Otwiera wszystkie drogi.(  Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 4, str.

218-219)

Z Łaską  Allaha,  z  powodu  pobożnego  wpływu  Obiecanego  Mesjasz(as)

oraz poprzez działanie na podstawie jego nauk, wielu spośród chorób, o

które  chodziło  Obiecanemu Mesjaszowi(as)  [  dotyczących  Dżamā‘at]  w

tym czasie znikło z Dżamā‘at. Z Łaski Allaha, bardzo wielka część została

całkowicie uwolniona od nich i cały czas jest uwalniana. Gdy odchodzimy

od tego stanu, Szatan kontynuuje atak za pomocą chorób społecznych.

Dlatego też, z godnie z troskami Obiecanego Mesjasza(as), powinniśmy

nadal  dążyć  i  unikać  wszystkich  tych  chorób  za  pomocą  wysiłku  i

modlitwy. Powinniśmy prosić o Łaskę Allaha w zgodzie z jego naukami, tak

aby  Wszechmogący  Allah  utrzymał  zawsze  doskonałym  to  Dżamā‘at

Obiecanego Mesjasza(as). Przedstawię teraz kilka tradycji.

Hadhrat  Abū  Hurairah(ra)  opowiada,  że  Posłaniec  Allaha

powiedział, ,,Wszechmogący Allah i Chwalebny powie w Dniu Sądu, ,,O synu

Adama, byłem chory, a ty nie zajmowałeś się Mną.” Człowiek powie, ,,O Panie.

Jak  mogłem  zajmować  się  Tobą?  Ty  jesteś  Panem  wszystkich  światów’’.

Wszechmogący Allah powie, ,,Nie wiesz, że taki a taki z Moich sług był chory?

Nie zajmowałeś się nim. Nie wiedziałeś, że jeśli zrobiłbyś to, znalazłbyś mnie

blisko  niego?  O  synu  Adama prosiłem  cię  o  jedzenie.  Ale  ty  nie  dałeś  mi

żadnego.’’  Na  to  syn  Adama  odpowie,  ,,O  Panie.  Jak  mogłem  Cię  karmić

podczas  gdy  Ty  jesteś  Panem  wszystkich  światów?’’  Wszechmogący  Allah

powie, ,,Nie pamiętasz kiedy sługa Mój poprosił cię o jedzenie? Nie nakarmiłeś

go.  Nie wiedziałeś, że gdybyś go nakarmił, Twoja nagroda byłaby u Mnie? O



synu Adama! Poprosiłem Cię o wodę, ale nie dałeś Mi żadnej.’’  Syn Adama

powie, ,,O Panie. Jak mogłem Ci podać wodę podczas gdy Ty jesteś Panem

wszystkich światów?’’ Na to Wszechmogący Allah powie, ,,Taka a taka osoba

poprosiła cię o trochę wody, ale nie podałeś mu jej. Jeśli podałbyś mu wodę,

twoja nagrody byłaby u Mnie’’ ’’(Sahīh Muslim, Kitāb-ul-Birri, łas-Silah, Bābu

Fadli ‘Ijādatil-Marīd)

Następnie, istnieje taka tradycja:

Hadhrat  ‘Abdūllah  Bin  Mas‘ūd(ra)  oświadczył,  że  Posłaniec  Allaha(ra)

powiedział, ,,Wszystkie stworzenia są rodziną Boga. Tak więc, Allah lubi taką

osobę, pośród wszystkich ludzi, która dobrze traktuje Jego rodzinę(stworzenia)

i dba o ich potrzeby.’’(Miszkāt-ul-Masābīh, Kitāb-ul-Ādāb, Bābusz-Szafaqati łar-

Rahmati ‘alal-Khalq)

Istnieje  kolejny  hadīth,  w  którym  Hadhrat  ‘Alī opowiada,  że  Posłaniec

Allaha powiedział:

Każdy muzułmanin ma sześć obowiązków w stosunku do innych muzułmanów:

Kiedy spotyka go, powinien powiedzieć ,, Assalāmo ‘Alaikum’’

Kiedy ktoś kichnie, powinien powiedzieć ,,Jarhamukumullāh’’[  niech Allah ma

miłosierdzie nad tobą]

Kiedy  jest  chory,  powinien  go  odwiedzić.[Niektórzy  ludzie,  z  łaski  Allaha,

posiadają ten dobry zwyczaj, chodzą do szpitali odwiedzając chorych czy ich

znają czy też nie. Przynoszą im owoce i kwiaty. Ta forma społecznej usługi jest

bardzo dobra]

Kiedy woła się o go o pomoc, odpowiada mu.

Kiedy umiera, przychodzi na jego pogrzeb.

Pragnie dla niego tego, czego pragnie dla siebie i nawet w jego nieobecności

dobrze mu życzy.’’

(Sunanud-Dārimijji, Kitāb-ul-Istīdhān, Bābun fī Haqqil-Muslimi ‘alal-Muslim)

Jest odnotowane, że:



Hadhrat,  ‘Abdullāh  Bin  ‘Umar(ra)  opowiada,  że  Posłaniec  Allaha

powiedział,  ,,Nie  bądźcie  zazdrośni  jedni  o  drugich.  Nie  podnoście  cen  aby

szkodzić  sobie  nawzajem.  Nie  trzymajcie  urazy  do  siebie  nawzajem.   Nie

odwracajcie się do siebie plecami i nie bądźcie obojętni w stosunku do siebie. I

nie  przebijajcie  transakcji  już  zawartych.  Zamiast  tego,  powinniście  żyć jak

słudzy Boga i być braterscy wobec siebie. Muzułmanin nie czyni zła swojemu

bratu. Nie obraża go, nie zawstydza i poniża go.’’  Wskazał na swoją pierś i

powiedział,  ,,Pobożność  jest  tutaj.’’  Powtórzył  to  trzy  razy  i  powiedział,  ,,

Patrzenie na swojego muzułmańskiego brata z pogardą, jest wystarczającym

nieszczęściem dla muzułmanina. Krew, bogactwo, honor i szacunek każdego

muzułmanina jest nienaruszalna i uświęcona dla innego muzułmanina. (Sahīh

Muslim, Kitāb-ul-Birri, łas-Silah, Bābu Tahrīmī-Zulmil Muslimī Ła Khadhlih)

Następnie, jest odnotowane, że:

Hadhrat Abū Hurairah(ra) oświadcza, że Prorok(saw) powiedział, ,,Ktokolwiek

pomoże usunąć ziemskie boleści,  udręczenie i  cierpienia muzułmanina, tego

boleści,  udręczenie  i  cierpienia  zostaną usunięte  w Dniu  Sądu przez  Allaha

Wszechmogącego.  Ktokolwiek przyniesie ulgę, wygodę i spokój biednej osobie,

temu Allach Wszechmogący stworzy w życiu po śmierci ulgę, wygodę i spokój.

Ktokolwiek zakryje błędy muzułmanina, będzie miał zakryte jego błędy przez

Allacha  Wszechmogącego  w życiu  po  śmierci.  Allah  Wszechmogący  pragnie

pomóc  temu,  który  pragnie  pomóc  swemu  bratu.  Ktokolwiek  wyruszy  w

poszukiwaniu  wiedzy  będzie  miła,  jego drogi  do  Raju  zostaną  udogodnione

przez  Wszechmogącego  Allaha.  Ci,  którzy  siedzą  w  jakimkolwiek  z  domów

Wszechmogącego  Allaha  i  czytają  Księgę  Wszechmogącego  Allaha  i  są

zaangażowani w nauczanie kogoś i nauczanie siebie, uzyskają pokój i ciszę od

Wszechmogącego  Allaha.  Miłosierdzie  Wszechmogącego  Allaha  zakrywa  ich,

aniołowie trzymają ich w swoim kole, a Wszechmogący Allah wspomina ich u

Jego najbliższych. Ten, który rozluźni się w czynach nie odniesie sukcesu tylko

z powodu swojego nazwiska lub rodziny. Nie pójdzie do Raju ze względu na

więzy  rodzinne.   (Sahīh Muslim,  Kitāb-udh-Dhikr,   Bābu  Fadlil  Ijtimā‘i  ‘alā

Tilāłatil-Qur’ani ła ‘aladh-Dhikr)

To co jest wymienione na początku jest to pamiętanie o prawach innych ludzi i

pomoc w usuwaniu zmartwień i trudności waszych braci. Jeśli czynicie tak, w



Dniu Sądu, Wszechmogący Allah będzie traktował was z tą samą życzliwością i

usunie  wasze  obawy  i  trudności.  Jest  to  przysługa  Proroka(saw)  dla  nas.

Powiedział,  że jeśli  chcielibyśmy aby Allah przykrył  was Jego wybaczeniem,

zatem powinniście pomagać i pocieszać strapionych, cierpiących i tych w nędzy

tak bardzo,  jak tylko  możecie.  Wtedy Allah będzie  traktował  was życzliwie.

Starajcie się zakrywać słabości waszych braci. Nie próbujcie szukać ich błędów

i wystawiać na widok publiczny.  Nie wiecie jak wiele słabości  i  błędów wy

posiadacie, z których będziecie musieli rozliczyć się w Dniu Sądu. Tak więc,

jeśli  patrzycie  przez  palce  na  wady  waszych  braci,  jeśli  próbowaliście  ze

współczuciem zaradzić im zamiast czynić ich słabości publicznymi, Allah będzie

również  patrzył  przez  palce  na  wasze  wady.  Takie  są  prawa  ludzi.  Jeśli

wypełniacie je, odziedziczycie błogosławieństwa Wszechmogącego Allaha.

Następnie odnotowane jest w tradycji, że:

Hadhrat  Abū  Hurairah(ra)  opowiada,  że  Prorok(saw)

powiedział,  ,,Dobroczynność  nie  pomniejsza  waszego  bogactwa.  Osobie

wybaczającej  wykroczenia innych,  będzie  przyznany przez Wszechmogącego

Allaha  większy  honor.  Nikt  nie  zostanie  pozbawiony  honoru  z  powodu

wybaczania innym błędów i  wad.  (Musnadu Ahmadabni  Hańbal,  tom 2,  str.

235, wydane w Bejrucie).

Następnie odnotowane jest, że:

Hadhrat  ‘Abdullāh  Bin  ‘Umar(ra)  opowiada,  że  Prorok(saw)

powiedział,  ,,Chwalebny  Bóg  będzie  Miłosierny  wobec  tych,  którzy  okażą

miłosierdzie  innym.  Okazujcie  miłosierdzie  mieszkańcom  ziemi,  a  Ten  w

niebiosach będzie miał nad wami miłosierdzie.’’(  Sunano Abī Dāłūd,  Kitāb-ul-

Adab, Bābun fir-Rahmah)

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Pamiętajcie,  że  są  dwa przykazania  Wszechmogącego  Allaha.  Pierwsze,  nie

łączenie z Nim żadnych partnerów, ani w Jego bycie i atrybutach ani w Jego

czczeniu. Drugie, bądźcie współczujący wobec innych. Życzliwość nie zakłada

bycie  tylko  takim  dla  waszych  braci  i  związków,  ale  powinna  być  dla

kogokolwiek,  dla  każdego  człowieka  oraz  każdego  stworzenia  Boga.  Nie

bierzcie pod uwagę tego czy ktoś jest hindusem czy chrześcijaninem. Mówię



wam  prawdziwie,  Allah  Wszechmogący  powziął  odpowiedzialność

zagwarantowania wam sprawiedliwości. Nie chce abyście brali ją na siebie. Im

więcej sympatyczności  przyjmiecie, czy bardziej skromni i  usłużni będziecie,

tym  bardziej  Wszechmogący  Allah  będzie  z  was  zadowolony.  Pozostawcie

waszych  wrogów  Wszechmogącemu  Allahowi.  Dzień  Sądu  jest  blisko.  Nie

powinniście  być  zaskoczeni  i  wprawieni  w  zakłopotanie  przez  opozycję.

Dostrzegam, że będziecie cierpieć o wiele więcej w ich rękach, ponieważ ci

którzy nie są w stanie przyzwoitości, stają się dzicy i okrutni, tak jak by tama

przełamała  się  i  wylała  się  powódź.  Pobożna osoba musi  kontrolować  swój

język. (Malfūdhāt, tom 9, str. 164-165)

Następnie mówi:

Strzeżcie się, są dwie kategorie praw. Jednym jest prawo należące do Allaha, a

drugie  do ludzi.  Nawet  w prawach Allaha,  zamożni  napotykają  trudności,  a

arogancja i zarozumiałość pozbawiają w nich tych praw. Na przykład, ludzie nie

lubią stać w Modlitwie obok biednej osoby. Nie siadając obok niego, wykazują

w ten sposób niedobór w prawach Allaha. Meczety są naprawdę domami dla

biednych, a ci ludzie postrzegają pójście tam poniżej swego statusu. Podobnie

nie  mogą  wziąć  udziału  w  specjalnych  działaniach  związanych  z  prawami

człowieka.   Biedny  człowiek  jest  przygotowany  na  każdą  usługę.  Może

masować wasze stopy, przynieść wodę, wyprać ubrania i  nie waha się jeśli

musi pomóc w usunięciu ludzkich nieczystości. Ale ci bogaci postrzegają takie

zadania za obraźliwe i haniebne i są w ten sposób pozbawieni również takich

błogosławieństw. W ten sposób dobrobyt może powstrzymać was od czynienia

wielu cnotliwych czynów. Oto dlaczego odnotowane jest w tradycjach, że biedni

wejdą do Raju pięćset lat wcześniej.( Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 3, str.

368)

Mówi również:

Współczucie  dla  stworzenia  Bożego  jest  czymś  takim,  że  jeśli  człowiek  je

porzuci  i  odsunie  się  od  tego,  stopniowo stanie  się  bestią.   To  jest  to,  co

człowieczeństwo wymaga od człowieka. Jest się człowiekiem tylko tak długo jak

długo  traktuje  się  brata  z  życzliwością,  czułością  i  dobroczynnością.  Nie

powinno być dyskryminacji  w tej  sprawie. Tak jak Sa‘dī  powiedział,  ,,istoty

ludzkie  są  jak  części  ciała’’.  Pamiętajcie,  w  moim  oszacowaniu,  zakres



współczucia jest bardzo szeroki. Nie powinno wyłączać się z niego żadnej grupy

lub osoby. Nie mówię – jak ignoranccy ludzie w tych czasach - że powinniście

ograniczyć  waszą  życzliwość  tylko  do  muzułmanów.  Mówię,  że  powinniście

mieć  współczucie  dla  wszystkich  stworzeń  Boga  bez  względu  kim  są,

niezależnie  czy  hindusami,  muzułmanami  lub  kimś  innym.  Nigdy  nie

zaakceptuję słów takich ludzi, którzy chcieliby ograniczyć współczucie tylko do

swojego własnego ludu.( Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 4, str. 216-217)

Mówi również:

A zatem, bycie uprzejmym do rasy ludzkiej i posiadanie dla niej współczucia

jest  wspaniałym  rodzajem  czczenia.  Jest  to  wspaniały  sposób  zdobycia

zadowolenia  Wszechmogącego  Allaha.  Lecz  widzę,  że  ukazuje  się  w  tym

zakresie wielki niedostatek. Inni uważani są za gorszych. Kpi się z nich zamiast

opiekować się i pomóc w czasie klęski i rozpaczy. Ci, którzy nie traktują dobrze

biednych,  nawet  uważając  ich  za  gorszych,  obawiam  się,  że  mogą  być

dotknięci  tą  samą  klęską.  Ci,  których  Allah  pobłogosławił,  powinni  wyrazić

swoje  uznanie  i  traktować  Jego  stworzenia  uprzejmie  i  humanitarnie.  Nie

powinni być dumni z danych im przez Boga obfitości i nie powinni zawzięcie i

złośliwie deptać biednych. (Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 4, str. 438-439)

Mówi również:

Ważne i wielkie szczegóły o prawach rodziców, dzieci, innych krewnych oraz

tych w nędzy opisanych w Koranie, nie są napisane, w mojej ocenie,  w żadnej

innej księdze.

Tak jak mówi Wszechmogący Allah88: 

(tekst arabski)

Czcijcie Allaha i nikogo Mu nie przypisujcie, okazujcie dobroć rodzicom, bliskim,
sierotom,  potrzebującym oraz  sąsiadowi,  który  jest  krewnym,  jak  i  sąsiadowi,
który  jest  człowiekiem  obcym,  towarzyszowi  u  waszego  boku  i  podróżnemu.
Okazujcie dobroć tym, których posiada wasza prawa ręka. Zaprawdę, Allah nie
miłuje butnych i dumnych.

Hadhrat Pierwszy Kalif Mesjasza(ra) wypowiada się w tej sprawie:

Intencja powinna być zgodna z wersetem89:

88 Al-Nisā’, 4:37
89 Al-Dahr, 76:11



(tekst arabski)

Zaprawdę, boimy się od naszego Pana  ‘Abūs i Qamtarīr dnia.

‘Abūs oznacza trudności, przymus, skrępowanie, zubożenie. Qamtarīr oznacza

długotrwały. Oświadcza on, że Dzień Sądu będzie ciężki i długi.

Ze  względu  na  karmienie  głodnych,  Wszechmogący  Allah  ochroni  od

dotkliwości i długości trwania cierpienia w czasie głodu. W wyniku tego90:

(werset arabski)

Bóg  Wszechmogący  ochroni  od  zła  tego  dnia,  a  ta  ochrona  jest  wynikiem

wesołości i szczęścia osoby.

Mówię to jeszcze raz: pamiętajcie o pomaganiu biednym i potrzebującym w

tym dniu i czasie, to uratuje was przed trudnościami w Dniu Sądu. Niech Bóg

Wszechmogący udzieli wam i mi możliwości starania się o uzyskanie szacunku i

zadowolenia Wiecznego, Āmīn. (Haqā’iq-ul-Furqān, tom 4, str. 290-291)

Jest to wyróżnienie dla Muzułmańskiego Dżamā‘at Ahmadiyya, że bierze

udział  w działaniach  pomocy społecznej  w ramach swoich  możliwości  i

zasobów  ludzkich.  Wykonuje  tyle,  ile  możliwe,  w  służbie  ludziom  i

ludzkości,  w  ramach  swoich  możliwości  jako  pojedyncze  osoby  jak  i

Dżamā‘at. Członkowie Dżamā‘at pomagają walczyć z głodem, w leczeniu

ubogich,  edukacji  i  małżeństwach  ubogich  poprzez  dołączanie  do

programów pomocowych pod auspicjami Dżamā‘at. To, tak jak powinno,

spełnia ich ślubowanie bai‘at.

Obyśmy nigdy nie stali się jak te narody i kraje, które niszczą ich nadmiar

plonów  aniżeli  pomogą  cierpiącej  ludzkości,  ponieważ  nie  widzą

politycznego powodu lub korzyści w pomocy im. Myślą, że ubodzy ludzie

nie akceptują wszystkich ich dyrektyw i dyktatów. Tacy ludzie, w formie

kary,  są  głodzeni  i  pozbawieni  ich  praw.  Niech  Allah  umożliwi

Muzułmańskiemu Dżamā‘at Ahmadiyya służenie ludzkości  nawet jeszcze

więcej niż wcześniej.

W tym czasie, chcę powiedzieć, że posługa dla ludzkości jest prowadzona

na poziomie Dżamā‘at w ramach jego możliwości.   Szczerym członkom
90 Zatem Allah wybawi ich od zła tego dnia i użyczy im radości i szczęścia Al-Dahr, 76:12



Dżamā‘at została dana przez Wszechmogącego Allaha możliwość służenia

ludzkości. Przekazują duże sumy pieniędzy, dzięki czemu świadczona jest

posługa dla ludzkości.  Z Łaski Allaha, są doktorzy oraz nauczyciele, którzy

dedykowali  swe  życie  i  służą  w  Afryce,  Rabłah  i  również  z  Qadian.

Odwołuję się do każdego lekarza Ahmadī, każdego nauczyciela Ahmadī,

każdego prawnika  Ahmadī  oraz  każdego  Ahmadī,  którzy  z  powodu  ich

zawodu  mogą  służyć  ludzkości  w  jakikolwiek  sposób,  próbując  pomóc

biednym i potrzebującym. Jako nagrodę, Allah Wszechmogący spowoduje

jeszcze bardziej wzrost waszego bogactwa i pełni życia.  Inszā’Allah,  jeśli

wszyscy  z  was  będą  świadczyć  tą  posługę  z  tą  intencją  wypełnienia

ślubowania  złożonego  Imamowi  Wieku,  wtedy  zobaczycie,  inszā’Allah,

będzie taki deszcz Bożych błogosławieństw i względów, że nie będziecie w

stanie ich pomieścić. 

Obiecany Mesjasz(as) i Jego Troska o Ludzkość

Rada  Obiecanego  Mesjasza(as)  w  sprawie  życzliwości  dla  ludzkości,

szczególnie życzliwości i pomocy dla waszych braci, była wyjaśniona przy

jednej okazji:

Mój stan jest taki,  że jeśli  ktoś jest w bólu i  jego płacz dochodzi do mnie,

nawet jeśli jestem w Modlitwie i czuję jakby to rozbijało moją Modlitwę, więc

mogę pomóc jeśli  może to mu przynieść pożytek.  Powinienem pokazać mu

współczucie  na  ile  mogę.   Jest  to  przeciwne  dobrym  obyczajom  nie

wspomaganie brata w rozpaczy lub w trudnościach. Jeśli nie możecie nic dla

niego  zrobić,  powinniście  przynajmniej  pomodlić  się  za  niego.   Powinniście

stosować tą samą moralność wobec obcych i hindusów, nie tylko do swoich

braci. Powinniście okazywać współczucie do nich wszystkich. Nie powinno się

być nigdy niedbałym i obojętnym.

Kiedyś spacerowałem na zewnątrz i ktoś o imieniu ‘Abdul Karīm był ze mną.

Szedł on troszkę przede mną. Przy drodze spotkaliśmy starszą panią w wieku

siedemdziesięciu siedmiu lub pięciu lat. Podała mu list aby jej przeczytał, ale

on skarcił ją i odepchnął. Zasmuciło mnie to.  Ten list podała mi. Zatrzymałem

się, czytałem i wytłumaczyłem go jej w całości. To go zawstydziło, ponieważ



musiał i tak zatrzymać się i czekać, a pomimo to, został pozbawiony nagrody.

(Malfūdhāt, nowa edycja, tom 4, str. 82-83)

Obiecany Mesjasz mówi również:

Bądźcie  uprzejmi  i  miłosierni  dla  ludzkości,  bowiem  wszyscy  są  Jego

stworzeniami. Nie gnębcie ich waszymi językami, rękoma ani w żaden inny

sposób.  Zawsze  pracujcie  dla  dobra  ludzkości.  Nigdy  przesadnie  nie

podkreślajcie z dumą waszego autorytetu nad innymi, nawet tym którzy są

umieszczeni pod wami. Nigdy nie używajcie obelżywego języka w stosunku do

kogokolwiek,  nawet  jeśli  on lży was.   Bądźcie  skromni  w duchu,  uprzejmi,

delikatni i wybaczający, współczujący wobec wszystkich i życzcie im dobrze tak

abyście  zostali  zaakceptowani…Jeśli  jesteście  duzi,  miejcie  miłosierdzie  nad

tymi, którzy są mali i nie wzgardzajcie nimi. Jeśli  jesteście mądrzy i dobrze

orientujący się w nauce, służcie nieświadomemu słowami mądrości.  Nigdy nie

pragnijcie przyniesienia wstydu dla jego braku wiedzy, poprzez staranie się

wykazania waszej własnej nauki.  Jeśli jesteście bogaci, to zamiast traktować

ich z egocentryzmem i pogardliwa dumą, powinniście służyć biednym.( Kasztī-

e-Nūh, Rūhānī Chazā’in, tom 19, str. 11-12)

Następnie powiedział:

Ludzie będą znęcać się nad wami i ranić was na wszelkie możliwe sposoby. Ale

członkowie mojego Dżamā‘at nie powinni zostać sprowokowani.  Nie używajcie

raniących słów w przypływie emocji. Allah Wszechmogący nie lubi takich ludzi.

Allah Wszechmogący chce uczynić nasze Dżamā‘at wzorcowym.

Dalej mówi:

Wszechmogący  Allah  kocha  muttaqī [prawych,  sprawiedliwych  i

cnotliwych].Powinniście  zawsze  pozostawać  w  bojaźni  Bożego  Majestatu  i

pamiętać,  że wszyscy są stworzeniami Boga.   Nie prześladujcie nikogo, nie

miejcie gorącego temperamentu ani nie patrzcie na nikogo z pogardą. Jeśli jest

jedna  zła  osoba  w  Dżamā‘at  może  zepsuć  również  innych.  Jeśli  wasz

temperament skłania się ku gniewowi, wtedy szczegółowo sprawdźcie źródło

waszego szału. Ten aspekt jest bardzo przełomowy. (Malfūdhāt, tom 1, str. 8-

9)



Mówi również:

Bądźcie tacy, aby wasza szczerość, lojalność, czułość oraz delikatność sięgnęła

niebios.  Bóg chroni taką osobę i obdarza ją błogosławieństwami kiedy widzi,

że jego serce jest pełne szczerości i lojalności.  Widzi wasze serca i zagląda do

nich, nie do waszych słów i wypowiedzi.  Jeśli przekonuje się, że serce osoby

staje się nieskalane, bezgrzeszne i czyste, Zstępuję na nie i czyni je Swoim

domem.(Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 3, str. 181)

Powiedział również:

Powtarzam, że ci którzy są dobroczynni dla ludzkości i są doskonali w wierze,

szczerości,  lojalności  będą  z  całą  pewnością  uratowani.  Dlatego  też,

powinniście rozwijać w sobie te wartości. (Malfūdhāt,  nowe wydanie, tom 4,

str. 184)

Mówi także:

Nie możecie być akceptowani w obecności  Pana chyba że, jesteście czyści  i

bezgrzeszni zarówno w środku jak i na zewnątrz.  Jeśli jesteście duzi, miejcie

miłosierdzie nad tymi, którzy są mali i nie wzgardzajcie nimi. Jeśli  jesteście

mądrzy  i  dobrze  orientujący  się  w  nauce,  służcie  nieświadomemu słowami

mądrości.   Nigdy nie pragnijcie przyniesienia wstydu dla jego braku wiedzy

poprzez staranie się wykazania waszej własnej nauki.  Jeśli jesteście bogaci, to

zamiast traktować ich z egocentryzmem, pogardliwa dumą, powinniście służyć

biednym. Bądźcie świadomi dróg prowadzących do zniszczenia. Bójcie się Pana

i bądźcie prawi, sprawiedliwi i cnotliwi…Jakże jest nieszczęśliwy ten człowiek,

który przestaje  wierzyć w rzeczy pochodzące z  Ust Boga,  te  które ja wam

oświadczyłem. Jeśli jest waszym pragnieniem w ogóle aby Bóg w niebiosach

był z was zadowolony, spieszcie się, aby stać się jednym pomiędzy sobą, tak

jakbyście byli braćmi urodzonymi z tej samej matki.  Tylko ten jest najbardziej

uhonorowany  pośród  was,  który  najbardziej  wybacza  wykroczenia  waszego

brata… Nieszczęśnikiem jest  ten  pozostający  zatwardziały  i  niewybaczający.

( Kasztī-e-Nūh, Rūhānī Chazā’in, tom 19, str. 12-13)

Powiedział również:



Bycie  współczującym  wobec  stworzenia  Boga  jest  rzeczywiście  wysoce

zasłużonym, i chwalebnym czynem. Wszechmogący Allah bardzo to lubi.  Co

może być bardziej wartościowego niż okazanie współczucia takiej osobie?  Czy

myślicie, że pan byłby zadowolony ze swego przyjaciela, jeśliby jeden z jego

sług  poszedł  do  jego przyjaciela,  ale  przyjaciel  nie  zadbałby  o  jego  sługę?

Nigdy.  Nawet  gdyby  ten  przyjaciel  nie  skrzywdziłby  wprost  tego  pana.

Uprzejma i życzliwe traktowanie jego sługi oraz okazana mu gościnność równa

się okazaniu szacunku jego panu. Podobnie, nie podoba się Bogu, kiedy ktoś

ignoruje Jego stworzenie, ponieważ On mocno kocha Jego stworzenie. A zatem

osoba okazująca życzliwość Jego stworzeniu w rzeczywistości zadawala Boga.

(Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 4, str. 215-216)

Niech Allah Wszechmogący udzieli nam możliwości działania na podstawie

tych napomnień Obiecanego Mesjasza(as) i niech On umożliwi nam bycie

wiernymi ślubowaniu, którego z Nim dokonaliśmy.



WARUNEK X

On/ona  wejdzie  w  więź  braterstwa  z  tym  pokornym  sługą

Bożym[Obiecanym Mesjaszem], zobowiązując się do posłuszeństwa

wobec  mnie  we  wszystkim,  co  dobre  ze  względu  na  Boga  oraz

pozostanie  wiernym  temu  aż  do  dnia  jego/jej  śmierci.  On/ona

wykaże tak wysokie oddanie w przestrzeganiu tej więzi, jakiego nie

można  znaleźć  w  innych  ziemskich  związkach  i  relacjach

wymagających wytężonej obowiązkowości.

[Z Piątkowego Kazania wygłoszonego w Meczecie Fadl, w Londynie, Wielka

Brytania,  19  września,  2003r,  podczas  którego  został  wyjaśniony  w

szczegółach dziesiąty warunek bai‘at]

W tym warunku Obiecany Mesjasz(as) przyjmuje od nas ślubowanie, że

poprzez dołączenie do tej organizacji ustanawiamy z nim więź braterstwa.

Każdy muzułmanin jest bratem innego muzułmanina. Lecz ustanowiony

związek  miłości  i  braterstwa  oznacza  znacznie  więcej  niż  tylko  to.  Nie

ustanawiacie jedynie więzi ludzi równych sobie, natomiast uznajecie, że

jest to przykazanie Allaha i Jego Posłańca(ra) aby zaakceptować Mesjasza

tego, który był obiecany.  Dlatego też, ustanawiajcie tą więź ze względu

na Wszechmogącego Allaha. Zawrzyjcie ten kontrakt aby utrzymywać w

mocy religię Allaha Wszechmogącego oraz przekazywać i rozpowszechniać

religię  islamu do wszystkich krańców ziemi.  Ta wieź może tylko wtedy

odnieść  sukces  i  długotrwałe,  jeśli  ślubujecie  bycie  posłusznymi  we

wszystkim  dobrym  i  utrzymujecie  to  zobowiązanie  aż  do  śmierci.

Powinniście pamiętać o tym, że ta więź nie pozostaje nieaktywna,  lecz

staje się silniejsza każdego dnia. Powinna być tak silna, a jej standard tak

wysoki, że porównując, wszystkie inne związki, więzi i przyjaźnie powinny

okazać się słabsze. Ta wieź powinna być tak niezrównana, niedościgniona i



silna,  że  w porównaniu  z  nią  pozostałe  więzi  i  związki  wydają  się  bez

znaczenia.

Następnie  powiedział,  że  pewna  myśl  może  przebiec  przez  głowę,  a

mianowicie, że w rodzinnych relacjach czasami zasada dawania i brania -

kompromisu, akceptacji i akceptacji czyjeś decyzji od czasu do czasu-ma

zastosowanie.  Tutaj  musi  być  zrozumiane,  że  to[  więź  z  Obiecanym

Mesjaszem(as)], natomiast jest więzią niewolnika i służącego. Wprawdzie,

powinno to znaczyć więcej  niż nawet to. Powinniście być posłuszni  bez

żadnego zrzędzenia.  Nigdy nie  macie prawa powiedzieć,  że to i  to  nie

może być zrobione lub nie możecie zrobić w danym czasie tego a tego.

Kiedy podjęliście bai‘at i  weszliście do organizacji  Dżamā‘at Obiecanego

Mesjasza(as), oddaliście wszystko co wasze Obiecanemu Mesjaszowi(as).

Musicie być posłuszni jego decyzjom. Musicie działać na podstawie jego

decyzji.   Od  czasu  kiedy  istnieje  po  nim  system  kalifatu,  musicie

przestrzegać decyzji  i  instrukcji  Kalifa czasu. Nie powinniście myśleć w

tym przypadku, że sługa lub podwładny musi być posłuszny ponieważ jest

bezradny i  jest  zobowiązany służyć. Służący również czasami zrzędzą i

utyskiwają. Pamiętajcie zawsze, że chociaż posiadacie status służącego,

jest on w rzeczywistości o wiele wyższy, ponieważ jest to więź braterstwa i

potwierdzenie  posłuszeństwa  ze  względu  na  Allaha  Wszechmogącego,

przychodząca  z  ślubowaniem poświęcenia.   Nagrodę  za  to  poświęcenie

otrzymuje  się  tylko  wtedy  kiedy  to  poświęcenie  ofiaruje  się  z

przyjemnością.  Ten stan jest takim, że gdy więcej myśli się o tym, tym

głębiej  zanurza  się  siebie  w miłość  do  Obiecanego Mesjasza(as)  i  tym

więcej osoba czuje się związana z organizacją Dżamā‘at.

W szlachetnym Koranie, Wszechmogący Allah mówi91:

(tekst arabski)

O Proroku! Kiedy przychodzą do ciebie wierzące niewiasty, składające na twoje
ręce przysięgę, że niczego nie będą przypisywać Allahowi, i że nie będą kraść, ani
cudzołożyć,  ani  zabijać  swych  dzieci,  ani  wypowiadać  oszczerczych  oskarżeń,
które same świadomie wymyśliły, ani że nie będą nieposłuszne wobec ciebie w
kwestii tego, co słuszne, wówczas przyjmij ich poddaństwo i proś Allaha, żeby im
przebaczył. Zaprawdę, Allah jest najbardziej Przebaczający, Litościwy. 

91 Al-Mumtahanah, 60:13



Ten werset podkreśla, że należy przyjąć ślubowanie od kobiet, aby nie

dokonywały  szirk, ani nie kradły, popełniały cudzołóstwa, zabijały swoje

dzieci (t.j. pamiętały o odpowiednim wychowywaniu swoich dzieci), ani nie

oskarżały  fałszywie  nikogo,  ani  nie  okazały  nieposłuszeństwa

czemukolwiek  dobremu.  Powstaje  tutaj  pytanie  czy Prorok,  mianowany

przez Boga, może wydać polecenie, które nie jest dobre. Jeśli Prorok może

tak zrobić, wtedy Kalif również może wydać polecenia, które nie są dobre?

W tej sprawie musi być wyraźnie zrozumiane, że Prorok nigdy nie może

wydać  żadnego  takiego  polecenia.  Oto  dlaczego  w  wielu  miejscach  w

Koranie jest wymienione, że należy być posłusznym nakazom Allaha i Jego

Proroka(saw) oraz należy je wypełniać. Nigdzie nie jest wyszczególnione,

że jesteście zobowiązani wypełniać tylko dobre nakazy. Powstaje pytanie,

dlaczego  zatem  są  dwie  różne  instrukcje?  Niektórzy  ludzie  mylnie  je

zrozumieli.  Ta więc, jak powiedziałem wcześniej,  wszystkie  przykazania

przychodzące od Proroka są dobre. Prorok nigdy nie może podać nakazu

sprzecznego z nakazem Allaha lub nakazami  szarī‘ah.  Został mianowany

przez Allaha aby wykonywać te nakazy, jak więc może działać sprzecznie z

nimi? Jest to dla was dobra wiadomość, że poprzez akceptację Proroka-

tego wyznaczonego przez Boga – oraz poprzez wejście do jego owczarni,

staliście się bezpieczni, ponieważ żaden nakaz wam przekazany nie może

być zły. Każdy nakaz wam przekazany jest poparty przez Allaha.

Definicja Ma‘rūf oraz Ghair Ma‘rūf

Czasami, ludzie oddalają się od organizacji, wprowadzają w błąd innych

oraz  tworzą  problemy w ich  otoczeniu  poprzez  plątanie  się  w gąszczu

posłuszeństwa tylko w decyzjach ,,ma‘rūf’’ i  dobrych nakazów. Powinni

rozumieć aby nie sięgać z własnej woli do definicji ,,ma‘rūf’’  oraz ,,ghair

ma‘rūf’’. Hadhrat Pierwszy Kalif Mesjasza(as) wyjaśniając to, oznajmił:

Jest jeszcze jeden błąd więcej. Jest nim rozumienie ,,posłuszeństwa w dobrych

rzeczach’’,  że nie będziemy posłuszni w tych sprawach,  o których myślimy,

że ,,nie są dobre’’. To słowo przyszło również w odniesieniu do Proroka(saw)92:

92 Al-Mumtahanah, 60:13



(tekst arabski)

Czy ci ludzie stworzyli również listę błędów Proroka(saw)? Podobnie, Hadhrat

Sāhib zapisał w jego warunkach bai‘at: ,,posłuszeństwo w dobrych rzeczach’’.

Jest mądrość w tym. Nie mam w ogóle wątpliwości co do kogokolwiek z was.

Wyjaśniłem  te  rzeczy  żeby  żaden  z  was  nie  był  subtelnie  zwiedziony.

(Khutabāt-e-Nūr, str. 420-421) 

Obiecany  Mesjasz(as)  objaśniając  na  temat  ,,nakazałem  im  by  czynić

dobro’’ napisał:

Ten Prorok kieruje was w sprawach nie będących w sprzeczności z rozsądnym

rozumowaniem.  Zabrania wam rzeczy, które zabrania wam również zdrowy

rozsądek.  Czyni czyste rzeczy prawowitymi, a nieczyste bezprawnymi. Usuwa

brzemię  od  narodów,  pod  którym były  pochowane.  Uwalnia  ich  od  kajdan

powodujących rozciąganie ich szyj. Dlatego też, ludzie, którzy uwierzą w niego

i  wzmocnią  go  poprzez  dołączenie  do  niego  i  pomogą mu oraz  podążą  za

światłem, które zeszło wraz z nim, ci uciekną przed trudnościami tego świat i

trudnościami życia po śmierci. (Barāhīn-e-Ahmadiyya, tom 5, Rūhānī Chazā’in,

tom 21, str. 420)

A zatem, tak jak Prorocy nie schodzą z drogi przykazań Wszechmogącego

Allaha,  tak  samo  jego  Kalif,  wybrany  przez  Wszechmogącego  Allaha

poprzez grupę wierzących- również uwiecznia tę samą naukę,  te  same

przykazania,  które  Wszechmogący  Allah  przekazał  nam  poprzez

Proroka(saw).  W  tym  czasie,  zostały  one  wyjaśnione  nam  przez

Obiecanego Mesjasza(as) zgodnie z proroctwem Proroka(saw) i będzie to

trwało,  inszā’Allah po kres czasu. Poprzez to,  decyzje podejmowane są

zgodnie z szarī‘ah oraz mądrością. Będzie to w ten sposób kontynuowane

nadal,  inszā’Allah. Istnieją ,,dobre decyzje’’. Jeśli, w jakimkolwiek czasie,

Kalif czasu podejmie taką decyzję z powodu pomyłki lub nieporozumienia,

niosących  ryzyko  spowodowania  pewnych  szkód,  wtedy  Wszechmogący

Allah  ześle  takie  środki,  które  ochronią  przed  złymi  konsekwencjami.

Względem tego, Hadhrat Musleh-e-Mau‘ūd(ra) oświadczył:



Jest  możliwym,  że  Kalif  czasu  uczyni  błąd  w  sprawach  osobistych.  Ale  w

sprawach, od których uzależniony jest fizyczny i duchowy postęp, nawet jeśli

popełni błąd, Wszechmogący Allah ochroni Jego Dżamā‘at i jakimś sposobem

uczyni  go  świadomym  tego  błędu.  W  terminologii  mędrców  jest  to

nazywane ,,mniejsza świętość’’.  Oznacza to, że Prorocy cieszą się ,,większa

świętością’’.  Lecz Khulafā’  [kalifowie]  posiadają  ,,mniejszą  świętość’’,  ale

Wszechmogący Allah nie zezwoli żadnym takim poważnym błędom uczynionym

przez  nich,  spowodować  katastrofę  Dżamā‘at.  Ich  decyzje  mogą  posiadać

częściowe lub pomniejsze błędy, ale na końcu, rezultatem będzie zwycięstwo

islamu,  a  porażka  dla  jego  wrogów.  A  zatem,  ponieważ  Khulafā’ cieszą

się ,,mniejszą świętością’’, ich polityka będzie emanować od Allaha. Chociaż

jest prawdą, że to oni będą tymi, którzy mówią, ich języki będą w ruchu, ich

dłonie będą się ruszały, ich umysły będą pracować, jednak za tym wszystkim

będzie  ręka  Allaha.  Mogą  popełnić  pomniejsze  błędy  w  drobniejszych

szczegółach. Czasami ich doradcy udzielą im złych rad. Lecz po przekroczeniu

tych  pośrednich  przeszkód,  będą  tymi,  którzy  zwyciężą.  A  kiedy  wszystkie

ogniwa połączy się razem, wynikający z nich łańcuch będzie dobry i tak mocny,

że żadna siła nie będzie w stanie go rozerwać. (Tafsīr-e-Kabīr,  Hadhrat Mirzā

Baszkir-ud-Dīn Mahmūd Ahmad(ra), tom 6, str. 376-377)

Wynika z tego, oczywistym jest, że ,,nie jest dobre’’ to, co jest rażącym

naruszeniem  przykazań  Allaha  Wszechmogącego  i  instrukcji  szarī‘ah.

Hadhrat ‘Alī(ra) opowiada, że wysłał ekspedycję i mianował przywódcę aby

ludzie słuchali  go i  byli  mu posłuszni.  Ów przywódca rozpalił  ognisko i

rozkazał  swoim  towarzyszom  skoczyć  w  ogień.  Niektórzy  ludzie  nie

posłuchali go i powiedzieli, ,,Staliśmy się muzułmanami aby uciec przed

ogniem’’.  Ale  niektórzy  z  nich  przygotowali  się  aby  skoczyć  do  ognia.

Kiedy  Prorok(saw)  usłyszał  to,  zauważył,  ,,jeśli  skoczyliby  do  ogniska,

pozostaliby w nim na zawsze’’. Powiedział również, ,,Żadne posłuszeństwo

nie jest obowiązkowe, jeśli  pociąga to za sobą nieposłuszeństwo wobec

Allaha.  Posłuszeństwo  jest  koniecznie  tylko  w  przypadku  ,  dobrych

decyzji’’.(Sunano, Abī Dałūd, Kitāb-ul-Dżihād, Bābun fit-Tā‘ati)

Dalsze  wyjaśnienie  powyższego hadīth znajduje  się  w  opowiadaniu

Hadhrat Abū Sa‘īd Khudrī(ra), który opowiada, że:



Prorok(saw) wysłał Hadhrat ‘Alqamah Bin Mużazziz(ra) na bitwę. Kiedy dotarł

tam albo był w drodze, kontyngent jego armii  poprosił  o zgodę aby iść na

przód oddzielnie. Udzielił im zgody i mianował ich przywódcą Hadhrat ‘Abdullāh

Bin  HudhāfahBin Qais al-Sahmī (ra).  Byłem pośród tych,  którzy byli  z  nim.

Będąc w trakcie podróży, rozpalili ognisko dla ciepła lub gotowania. ‘Abdullāh

Bin  Hudhāfah(ra)(który miał  dowcipny charakter) powiedział,  ,,Czyż nie jest

obowiązkowym  dla  was  być  posłusznym  wobec  tego  co  mówię  do  was?

Powiedzieli,  ,,Dlaczego  nie?’’  Na  to  ‘Abdullāh  Bin  Hudhāfah(ra)

powiedział, ,,Czy spełnicie każdy rozkaz jaki wam wydam?’’ Powiedzieli, ,,Tak,

spełnimy’’.  ‘Abdullāh  Bin  Hudhāfah(ra)  powiedział,  ,,Mówię  wam  abyście

wskoczyli  do  tego  ognia.’’  Na  to,  niektórzy  ludzie  podnieśli  się  i  zaczęli

przygotowywać  się  na  skok  do  ogniska.  Kiedy  ‘Abdullāh  Bin  Hudhāfah(ra)

zobaczył, że ci ludzie rzeczywiście mieli zamiar skoczyć do ogniska, poprosił ich

aby powstrzymali się od czynienia tego. Po powrocie, Towarzysze donieśli  o

tym  Świętemu  Prorok(saw).  Prorok(saw)  powiedział,  ,,Jeśli  ktokolwiek  z

waszych przywódców powie wam aby być nieposłusznym Wszechmogącemu

Allahowi, nie powinniście być mu posłusznymi’’ (Sunano Ibn-e-Māżah, Kitāb-ul-

Dżihād, Bābu Lā Tā‘ata fī Ma‘sijatillāh)

Jedna rzecz jest  całkowicie  jasna z tego hadīth –  decyzja aby nie  być

posłusznym nie była decyzją tylko jednego osobnika. Niektórzy ludzie byli

przygotowani  na  skoczenie  w  ogień  na  podstawie  rozkazu  aby  być

posłusznym ich  przywódcy  we  wszelkich  okolicznościach.  Słyszeli  oni  i

myśleli, że to było islamskim nauczaniem aby być posłusznym przywódcy

w  każdy  sposób,  w  każdych  warunkach  oraz  w  każdej  formie.  Lecz,

niektórzy  Towarzysze(as)  posiadający  lepsze  zrozumienie  przykazań

Allaha oraz więcej korzystali z towarzystwa Proroka(saw), odmówili. Nie

działali na tej podstawie, ponieważ to było samobójcze, a samobójstwo

jest wyraźnie zakazane w islamie. Po drugie ‘Abdullāh Bin  Hudhāfah(ra),

który był ich przywódcą, zobaczył poważne podejście kilku z nich  i on

również zaczął martwić się i zatrzymał ich ponieważ to był tylko żart. Po

tym  incydencie,  Prorok(saw)  poprzez  swoje  wyjaśnienie,  zdefiniował

zasadę ,,dobroci’’, co jest ,,dobre’’ a co ,, nie jest dobre’’. Powinno być

jasnym że Prorok lub  Kalif tego czasu nigdy nie wypowie takiej  rzeczy



nawet w formie żartu. Oto dlaczego Wszechmogący Allah powiedział, że

jeśli  zobaczycie  pogwałcenie  wyraźnego  przykazania  przez  przywódcę,

powinniście  uciekać  się  do Allaha  i  Proroka(saw).  Teraz  w tym czasie,

został  ustanowiony,  po  Obiecanym  Mesjaszu(as),  sprawiedliwy

khilāfat[kalifat]. Powinniście  zwrócić  się  do  Kalifa.  Jego  decyzja  będzie

zawsze  ,,dobrą  decyzją’’.  Jego  decyzja  będzie  zawsze  w  zgodzie  z

przykazaniem  Allaha  i  Proroka(saw).  Dlatego  też,  jak  powiedziałem

wcześniej,  jesteście  posiadaczami  dobrych  wieści,  że  jesteście  zawsze

teraz pod ,,dobrymi decyzjami’’.

W tych  dniach,  możecie  usłyszeć  krytykę,  że  pracownik  czyniący

dobrą pracę został zastąpiony i dlatego też Kalif tego czasu lub organizacji

Dżamā‘at nie podjeli  ,,dobrej  decyzji’’.  (  Tacy krytycy dokonali  własnej

definicji  dobrych decyzji).  Dlatego też,  myślą, że mogą wypowiadać się

przeciwko danej decyzji gdziekolwiek i kiedykolwiek. Po pierwsze, nikt nie

ma prawa nigdzie wypowiadać się przeciwko Dżamā‘at.  Wyjaśniłem już

dogłębnie ten temat. Waszym obowiązkiem jest tylko bycie posłusznym.

Jaki  jest  zatem standard posłuszeństwa?  Wszechmogący Allah mówi  w

Koranie93:

(tekst arabski)

I składają w imię Allaha najbardziej solenne przysięgi, że – jeśli im rozkażesz – z
pewnością  pójdą.  Powiedz:  ,,Nie  przysięgajcie.  Czego  się  od was  wymaga,  to
posłuszeństwo  wobec  tego,  co  prawe.  Zaiste,  Allah  jest  Świadom  tego,  co
czynicie’’.

 Temat posłuszeństwa był przedmiotem dyskusji w poprzednich wersach.

Wierzący  zawsze  mówią,  że  słyszymy  i  akceptujemy.  Z  powodu  ich

pobożności, jest im przyznawana bliskość [Allaha] i stają się triumfujący.

W  tym  wersecie  nakazuje  się  nam,  tak  jak  prawdziwym  wierzącym,

przyjęcie  postawy ,,słucham i  jestem posłuszny’’.  Nie  przysięgajcie,  że

zrobimy  to  i  tamto.  Hadhrat  Musleh-e-  Mau‘ūd(ra)  napisał  w  swoim

komentarzu,  że  hipokryci  zawsze  czynią  dużo  roszczeń.  Ale  dobrym

sposobem  jest  praktykowanie  posłuszeństwa.  Wszechmogący  Allah

nakazuje  aby  tacy  ludzie  przyjmowali  dobry  sposób  praktykowania

93 Al-Nūr, 24:54



posłuszeństwa  zgodnie  z  właściwymi  standardami.  Bądźcie  posłuszni

zgodnie  z  właściwymi  zwyczajami.  Prorok  nie  daje  wam  nakazu

sprzecznego z  szarī‘ah i  przeciwko zdrowemu rozsądkowi.  Na przykład,

Obiecany Mesjasz(as) mówi, że kiedy zaakceptowaliście mnie, powinniście

przyzwyczajać  się  do  pięciu  codziennych  Modlitw,  porzucić  fałsz,

arogancję,  zaprzestać  uzurpować  sobie  prawa  innych  i  żyć  razem  z

miłością i  uczucie/przywiązaniem. Wszystko to podlega nakazowi ,,  być

posłusznym  we  wszystkich  dobrych  sprawach.’’  Są  ludzie,  którzy  nie

podążają za niczym z tego, ale zamiast tego chodzą dookoła mówiąc, że

przysięgają, że zrobią cokolwiek nakazuje im się. Podobnie, istnieją różne

inicjatywy ze strony Khulafā’ w różnych czasach, podjęte dla duchowego

wzrostu takie jak zaludnianie meczetów, właściwe wychowywanie dzieci,

posiadanie więcej tolerancji, odwaga oraz nawoływanie ludzi ku Allahowi

lub  różne  finansowe  poświęcenia.  To  są  sprawy,  którym  musimy  być

posłuszni.  Innymi  słowy,  są  zaszeregowane  w  kategorii  posłuszeństwa

w ,,dobrych sprawach’’. Żaden Prorok lub  Kalif nie ma zamiaru prosić o

nic, co jest przeciwne bożym przykazaniom lub zdrowemu rozsądkowi. Nie

ma  zamiaru  rozkazać  skoczyć  do  ognia  lub  zanurzać  się  w  oceanie.

Prorocy i Khulafā’ zawsze mają zamiar przewodzić zgodnie z szarī‘ah.

Wyższy/Większy Przykład Posłuszeństwa

Znajdujemy  wspaniały  przykład  posłuszeństwa  muzułmanów  wczesnej

ery, kiedy to Hadhrat ‘Umar(ra) zabrał dowództwo Hadhrat Khālid Bin al-

Łalīd(ra) i przekazał je w trakcie bitwy Hadhrat Abū ‘Ubaidah(ra). Myśląc,

że  Hadhrat  Khālid  Bin  al-Łalīd(ra)  dobrze  dowodzi,  Hadhrat  Abū

‘Ubaidah(ra)  nie  przejął  od  niego  od  razu  dowództwa.  Kiedy  Hadhrat

Khālid Bin al-Łalīd(ra) dowiedział się, że ten rozkaz przyszedł od Hadhrat

‘Umara(ra),  poszedł  do  Hadhrat  Abū  ‘Ubaidaha(ra)  i

powiedział,  ,,Ponieważ  jest  to  instrukcja  Kalifa tego  czasu,  powinieneś

bezzwłocznie wprowadzić ją w życie. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do

służenia pod twoją komendą i będę nadal pracować tak mocno pod tobą

jak  czyniłem  to  kiedy  sam  byłem  dowódcą.’’  Jest  to  wysoki  standard



posłuszeństwa. Niektóre głupie osoby mogą powiedzieć, że to ,,nie była

dobra decyzja’’ Hadhrat ‘Umara(ra). Jest to także zły pogląd. Nie znamy

okoliczności na podstawie których Hadhrat ‘Umar(ra) podjął taką decyzję.

On wiedział  to lepiej.  W tej decyzji  nie było nic oczywistego co byłoby

przeciwne  szarī‘ah. Zauważcie,  że  Allah  podtrzymał  honor  tej  decyzji

Hadhrat ‘Umara(ra)  i bitwa została wygrana. W trakcie bitwy, były takie

sytuacje, że sto żołnierzy wroga było przeciwko jednemu pojedynczemu

muzułmańskiemu żołnierzowi, a pomimo to bitwa ta została wygrana.

Obiecany  Mesjasz(as)  również  otrzymał  to  wyróżnienie  bycia

arbitrem i sędzią w służbie jego Pana – służba, która jest niezrównana.

Dlatego  też,  w  tym  czasie,  oświadczenia  posłuszeństwa  i  miłości  dla

Proroka(saw)  oraz  oświadczenie  miłości  do  Allaha  mogą  być

usprawiedliwione  prawdziwym  posłuszeństwem  Obiecanemu

Mesjaszowi(as), tak jak Allah Wszechmogący mówi94:

(tekst arabski)

Powiedz,  ,,Jeśli  miłujecie  Allaha,  idźcie  za  mną.  Wtedy  i  Allah  umiłuje  was  i
przebaczy wam wasze grzechy. Bo Allah najbardziej przebacza i jest Litościwy’’.

Cokolwiek Obiecany Mesjasz(as) osiągnął, stało się to
poprzez Podążanie za Prorokiem Muhammadem(saw)

Obiecany Mesjasz(as) oświadcza:

Otrzymałem pełną miarę błogosławieństw danych przede mną Prorokom i tym

uhonorowanym przez Boga, wyłącznie w wyniku Łaski Allaha, a nie z powodu

żadnej mojej własnej zasługi. Nie było możliwe uzyskanie przeze mnie tych

błogosławieństw  jeślibym  nie  podążał  drogami  mojego  Mistrza,  godnością

wszystkich Proroków i najlepszym z nich wszystkich, Prorokiem, niech pokój i

błogosławieństwa Allaha będą z nim. Ta więc, cokolwiek osiągnąłem, wynikło z

podążania  jego ścieżką.   Rozumiem – opierając  się  na  mojej  prawdziwej  i

całkowitej  wiedzy  –  że  nikt  nie  może  dotrzeć  do  Boga  bez  podążania  za

Prorokiem(saw), niech pokój  i  błogosławieństwa Allaha będą z nim. Ani nie

może mieć udziału w doskonałym rozumieniu. W tym miejscu, zamierzam wam

powiedzieć o pierwszej rzeczy rozwijającej się w sercu w wyniku uczciwego i
94 Āl-‘Īmrān,3:32



doskonałego  podążania  za  Prorokiem(saw),  niech  pokój  i  błogosławieństwa

Allaha będą z nim. A zatem wiedzcie, że jest to sprawiedliwe i cnotliwe serce.

Miłość do świata opuszcza serce i pragnie wiecznej i niekończącej się rozkoszy.

Potem, w konsekwencji tego czystego serca, zostaje nabyta czysta i doskonała

boska  miłość.  Wszystkie  te  błogosławieństwa  dostaje  się  jako  dziedzictwo

wynikające z podążania za Prorokiem, niech pokój i błogosławieństwa Allaha

będą z nim. Jako że Allah Wszechmogący sam oznajmił95:

(tekst arabski)

Powiedz, ,,Jeśli miłujecie Allaha, idźcie za mną. Wtedy i Allah umiłuje was(…)

Naprawdę,  oświadczenie  miłości  tylko  z  jednej  strony  jest  całkowicie

nieprawdziwie i absurdalne. Kiedy człowiek naprawdę kocha Boga, wtedy Bóg

również kocha jego. Wtedy rozprzestrzenia się na świecie akceptacja dla niego.

Szczera miłość dla niego tworzy się w sercach tysięcy. Jest mu przyznana siła

przyciągania. Jest mu przyznane światło, które zawsze z nim pozostaje. Kiedy

osoba kocha Allaha szczerą miłością i przyjmuję Go ponad cały świat i nic nie

jest pozostawione z majestatu i godności czegokolwiek oprócz Allaha – zamiast

tego uważa te wszystkie rzeczy za gorsze niż umarły robak – wtedy Allah,

który widzi jego serce zstępuje na nie z doniosłą i ważną manifestacją. Tak jak

uszlachetnione lustro postawione na przeciwko słońca, dostarcza tak doskonałe

odbicie, że można by powiedzieć, symbolicznie i przenośnie, że te samo słońce

obecne na niebie jest również obecne w lustrze. Podobnie Allah zstępuje na

serce  i  czyni  go  Jego  tronem.  To  jest  cel,  dla  którego  został  stworzony

człowiek. (Haqīqat-ul-Łahji, Rūhānī Chazā’in, tom 22, str. 64-65)

W  wyniku  miłości  i  przywiązania  jakie  Obiecany  Mesjasz(as)  miał  dla

Proroka(saw),  Wszechmogący  Allah  uczynił  z  serca  Obiecanego

Mesjasza(as)  część  swojego  tronu.  Allah  będzie  zstępował  również  na

serca w przyszłości,  zgodnie z ich poszczególnymi rangami. Lecz teraz,

oświadczenie miłości dla Proroka(saw) i doskonałego posłuszeństwa mu,

okaże się prawdą kiedy ustanowi się więź miłości i posłuszeństwa z jego

duchowym synem. To dlatego, Obiecany Mesjasz(as) mówi, ,,Ustanówcie

więź miłości i posłuszeństwa ze mną ponad wszelkie inne związki. Oto jak

podąża się za Prorokiem(saw) i  następnie uzyskuje miłość Allaha.’’  Nie
95 Āl-‘Īmrān,3:32



wypowiada  tego  lekko.  Sam  Prorok(saw)  przekazał  nam  to,  gdy

powiedział,  ,,Jeśli  ujrzycie  czas  Mesjasza  i  Mahdī,  idźcie  do  niego  i

przekażcie mu moje  salām, nawet jeśli będziecie musieli czołgać się na

kolanach.’’  Jakie  jest  przesłanie  w  tym  nacisku  podejmowania  tak

wielkiego  bólu  aby  przekazać  salām?   Jaka  mądrość  stoi  za  tym?

Prorok(saw) wykazał, że Obiecany Mesjasz jest mu bliski, a on jest bliski

Obiecanemu Mesjaszowi(as). Z zasady dociera się do tych, których kocha

się za pośrednictwem ich bliskich. Dlatego też, powiedział, ,,Jeśli chcesz

stać się moim wyznawcą, postępuj za Obiecanym Mesjaszem(as), przyjmij

go jako Imama i wejdź do jego Dżamā‘at. Oto dlaczego powiedziane jest

w hadīth:

Strzeżcie  się!  Nie  będzie  żadnego Proroka lub Posłańca pomiędzy Jezusem,

Synem Marii(Obiecanym Mesjaszem) a  mną.  Słuchajcie  uważnie,  on  będzie

moim Kalifem, pośród moich wyznawców po mnie. Zabije z pewnością Dażżāl,

roztrzaska krzyż, co oznacza, zniszczenie doktryny chrześcijańskiej oraz zniesie

dżizjah[podatek od głowy; pogłowne]. ( W czasach Obiecanego Mesjasza(as),

jego stosowanie będzie  zaniechane,  ponieważ nie  będzie wojen religijnych.)

Pamiętajcie,  każdy  kto  otrzyma zaszczyt  spotkania  go,  musi  przekazać  mu

moje salām.(Al-Mo‘żam, Al-ausat Lit-tabarānī, Manismuhū ‘Īsā. Al-Mo‘żam-us-

Saghīr Lit-tabarānī, Manismuhū ‘Īsā)

Zamiast zastanowić się nad tym hadīth oraz zamiast słuchać tych, którzy

zastanowili  się  nad  tym  i  odemknęli  i  ujawnili  jego  głębię,  naukowcy

dzisiaj,  trzymają  się  jego  dosłownego  znaczenia  i  wprowadzili  w  błąd

prosto myślących muzułmanów tworząc takie spustoszenie, że aż nie do

uwierzenia. Poszukujemy ochrony Allaha przed nimi. On radzi sobie z nimi

i będzie radził z nimi w przyszłości,  inszā’Allah.  Jest oczywistym z tego

hadīth, że Obiecany Mesjasz(as) będzie sprawiedliwym władcą. Nie uczyni

nic  przeciwko  sprawiedliwości.  Jest  takim  Imamem,  który  ustanowi

sprawiedliwość na świecie. A to nie jest nic więcej jak tylko nauki Koranu.

Ludzie tego czasu oczekują, że Mesjasz nadejdzie z młotkami i dosłownie

roztrzaska krzyż.  Jest  to niedorzeczność.  Jest  to całkiem oczywiste,  że

Obiecany  Mesjasz(as),  postępując  za  swoim  mistrzem  i  patronem,



przekona innych za pomocą argumentów. Poprzez argumenty unicestwi i

zdemaskuje chrześcijańską doktrynę. Przez zabijanie  Dażżāl  rozumie się

tylko  tyle,  że  Obiecany  Mesjasz(as)  ocali  umma od  intryg  Dażżāl.  Co

więcej, ponieważ nie będzie wojen religijnych praktyka podatku od głowy

również  ustanie.  Następnie  jest  wskazówka  przekazania  salām.  Ale

muzułmanie zamiast przekazać mu  salām,  zginają się sprzeciwiając się

Obiecanemu Mesjaszowi(as). Niech Allah przyzna im rozsądek. 

Istnieje  kolejna  tradycja,  z  której  dowiadujemy  się  o  statusie

Obiecanego Mesjasza(as) oraz istotnym dla nas powodzie utrzymania z

nim więzi posłuszeństwa.

Hadhrat  Abū  Hurairah(ra)  opowiada,  że  Prorok(saw)  powiedział,  ,,  Dopóki

Jezus, syn Marii nie pojawi się, który jest Sprawiedliwym Władcą i Słusznym

Imamem,  koniec  świata  nie  pojawi  się.  [Kiedy  jest  wysłany]  złamie  krzyż,

zabije świnię, zniesie dżizjah i będzie rozdzielał takie skarby aż ludzie nie będą

gotowi do ich przyjęcia.’’(Sunano Ibn-e-Māżah,  Kitābul-Fitran Bābu Fitnatid-

Dażżāli ła Khurūżi ‘Īsabni Marjama ła Khurūżi Jāżūża ła Māżūż)

Ponieważ ten hadīth także wymaga interpretacji,  nie został  zrozumiany

przez  ludzi  o  pospolitym  intelekcie  i  poszli  za  dosłownym znaczeniem

podając  dziwne  i  śmieszne  wyjaśnienie.  Jest  całkiem  oczywiste,

że  ,,zabicie  świni’’  odnosi  się  do  usunięcia  ludzi  posiadających  cechy

osobowości  podobne  do  świni.  Wady  świni,  w  porównaniu  do  innych

zwierząt, są bardzo dobrze znane. Kiedy te same wady pojawiają się u

ludzi,  jest  oczywiście  bardzo  potrzebne  ich  oczyszczenie.  Kolejnym

punktem niezrozumianym przez tych ludzi [o pospolitych intelektach], jest

dawanie i dystrybuowanie przez niego bogactwa. Zaledwie kilka dni temu,

kilku ,,naukowców’’ odbyło spotkanie w Pakistanie. Używając niesłychanie

wulgarnych  słów  o  Obiecanym  Mesjaszu(as)  i  Dżamā‘at,  podnieśli  to

właśnie pytanie, że Mesjasz miał przyjść i rozdawać bogactwo, a nie prosić

ludzi o nie. A mimo to Ahmadī( zamiast tego mówią Qādiānīe), zbierają

czandah [dotacje],  co  udowadnia,  że  są  oszustami.  Żaden  zdrowy  na

umyśle  człowiek  nie  może  sprawić,  aby  zrozumieli,  że  to  są  duchowe



skarby,  które  rozdaje  Mesjasz(as),  a  których  przyjęcia  oni  odmawiają.

Faktem w tej sprawie jest to, że mają doskonałe wyczucie tego świata i

nie  mogą  wyjść  poza  to.  To  jest  ich  rola.  Pozwólcie  im  kontynuować.

Pakistańscy  Ahmadī  nie  muszą  być  zbytnio  lękliwi.  W  obliczu  brudu,

plugastwa i absurdów tych naukowców, powinniśmy odejść, wykazując się

cierpliwością  i  hartem.  Naprawdę  przyznajemy,  że  akceptujemy  naszą

porażkę.  Nie  możemy  współzawodniczyć  z  ich  brudem,  plugastwem  i

absurdami.   Muszę  uczynić  jedną  kwestię  bardzo  wyraźną,  że  kiedy

człowiek nic nie mówi, Allah mówi za niego, a kiedy Allah mówi, widzimy

wszędzie  porozrzucane  kawałki  wroga.  Będziemy  mogli  to  zobaczyć

również  w  przyszłości,  inszā’Allah.  Dlatego  też,  Ahmadī  powinni  mieć

lojalny związek z Obiecanym Mesjaszem(as) i kłaść nacisk na modlitwy.

Módlcie się w dalszym ciągu przez cały czas.

Te tradycje  udowadniają  również,  że  Mesjasz,  który  ma nadejść,

będzie  również  Imamem.  Będzie  również  Hakam [Autorytet,  Władza].

Będzie  księciem  sprawiedliwości  i  słuszności.  Musicie  ustanowić  z  nim

więź. Jesteście zobowiązani do posłuszeństwa wobec niego jako Hakam i

Imam.  Te  nauki  są  dla  waszej  poprawy i  doskonalenia  oraz szkolenia.

Powinniście działać na ich podstawie abyście dołączyli do tych, którzy są

bliscy  Świętemu  Prorokowi(saw)  oraz  tych,  którym  udało  się  osiągnąć

bliskość Allaha Wszechmogącego.

Poddanie się w Każdych Okolicznościach

Przedstawię kilka tradycji ukazujących ważność posłuszeństwa.

Hadhrat  Abū Hurairah(ra)  oświadczył,  że  Prorok(saw)  powiedział,  ,,Waszym

obowiązkiem jest słuchanie i bycie posłusznym wobec dyrektyw władcy danego

czasu  w  niedostatku  i  dobrobycie,  szczęściu  i  smutku,  niesprawiedliwości  i

faworyzowaniu  -  w  każdej  i  wszystkich  razem  wymienionych

sytuacjach.’’(Sahīh Muslim, Kitāb-ul-Imārah,  Bābu  Łużūbi  Tā‘atil-Umarā’i  fī

Ma‘sijatin ła Tahrīmuhā fil-Ma‘sijah)



Hadhrat  Ibn-e-‘Abbās(ra)  oświadcza,  że  Prorok  Allaha  powiedział,  ,,Jeśli

ktokolwiek widzi coś niepożądanego w jego przywódcy lub władcy, powinien

jednak zachować cierpliwość, ponieważ, jeśli ktokolwiek jest nawet nieznacznie

oddalony od Dżamā‘at, umrze w niewiedzy i nieświadomości.(  Sahīh Bukhārī,

Kitābul-Fitan, Bābu Paulin-Nabijji Sa-tarauna Ba‘dī Umūran tunkirūnahā)

Hadhrat, ‘Arfażah(ra) oświadcza, ,, Słyszał Proroka(saw) mówiącego, że kiedy

zbieracie się razem i macie jednego przywódcę, jeśli ktoś przychodzi i próbuje

złamać waszą jedność tak, aby spowodować podział między wami, powinniście

go  zabić.  To  znaczy,  powinniście  przeciąć  swoje  więzi  z  nim i  nie  słuchać

go(tzn. całkowicie zignorować jego wskazówki.(Sahīh Muslim, Kitāb-ul-Imārah,

Bābu Hukumi man Farraqa Maral-Muslimīna ła huła Mużtami‘un)

Jest  relacjonowane  przez  Hadhrat  ‘Ubādah(ra)  Bin  As-Sāmit,  że  podjęliśmy

przymierze  z  Prorokiem(saw)  na  temat,  że  będziemy  słuchać  i  będziemy

posłuszni czy podoba się nam to czy niepodobna. Gdziekolwiek jesteśmy, nie

będziemy  dyskutować  z  osobą  sprasowującą  urząd  w  imieniu  prawowitej

władzy, przylgniemy mocno do prawdy lub będziemy mówili tylko prawdę i nie

będziemy  obawiać  się  od  kogokolwiek  nagany  w  sprawach  dotyczących

Wszechmogącego Allaha.(Sahīh Muslim, Kitāb-ul-Imārah, Bābu Łużūbi Tā‘atil-

Umarā’i fī ghairi ma‘sijatin ła tahrīmohā fil-ma‘sījah, Hadīth nr 4768)

Hadhrat Ibn-e-‘Umar(ra)  oświadcza,  że Prorok(saw) powiedział,  ,,Ktokolwiek

powstrzyma  się  od  posłuszeństwa  Allahowi,  spotka  się  w  takim  stanie  z

Wszechmogącym Allahem w Dniu Sądu, w którym nie będzie posiadał ważnego

argumentu ani wymówki lub usprawiedliwienia. A ten, który umrze w stanie, w

którym nie złożył ślubowania wierności  Imamowi tego czasu, umrze śmiercią

ignoranta i  apostazji(odstępstwa od wiary).’’(Sahīh Muslim, Kitāb-ul-Imārah,

Bābu Łużūbi Mulāzimati Dżamā‘atil-Muslimīna ‘Inda Zuhūril-Fitan)

A zatem, jesteście szczęśliwcami, z powodu zaakceptowania Imama tego

czasu i wejścia z nim w przymierze bai‘at. Teraz, jedynie ze względu na

Allaha,  musicie  być  mu  posłuszni.  Musicie  wykonywać  wszystkie  jego

przykazania. W innym razie, wyjdziecie poza koło posłuszeństwa Allahowi

Wszechmogącemu.  Niech  Allah  ustanowi  każdego  Ahmadī  na  wyższym

poziomie  posłuszeństwa.  A  w  jaki  sposób  ustanowicie  taki  wysoki



standard? Te standardy mogą być uzyskane tylko poprzez działanie na

podstawie nauk Obiecanego Mesjasza(as).

Kto Wejdzie do Dżamā‘at

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Tylko ten wejdzie do mojego Dżamā‘at, kto przyjmie moje nauki jako sposób

postępowania  w  swoim  życiu  i  działa  na  ich  podstawie  zgodnie  ze  swoimi

zdolnościami i możliwościami. Osoba, która tylko zarejestruje swoje nazwisko,

ale  nie  działa  zgodnie  z  tymi  naukami  powinna  być  świadoma,  że  Allah

zarządził uczynić z tego Dżamā‘at, wyjątkowe Dżamā‘at. Ktokolwiek, kto nie

należy prawdziwie  do tego Dżamā‘at,  nie  będzie  zaliczony do niego tylko z

powodu zarejestrowania  się.  Przyjdzie  na niego czasu,  że  zostanie  odcięty.

Dlatego też, jak to tylko możliwe, czyńcie wasze dzieła podporządkowane temu

nauczaniu. 

Jakie są to nauki? Mówi:

Nie  mówcie  czegokolwiek  co  stworzy  nieporządek,  nie  czyńcie  nic  złego,

pokazujcie cierpliwość w obliczu lżenia i nie konfrontujcie się z nikim. Jeśli ktoś

konfrontuje się z  wami, traktujcie go uprzejmie i  delikatnie.  Wprowadzajcie

dobry  przykład  delikatnej,  łagodnej  i  spokojnej  mowy.  Bądźcie  uczciwie

posłuszni  każdemu nakazowi  tak,  aby  Bóg  był  z  was  zadowolony.  A  wróg

powinien  zdać  sobie  sprawę,  że  po  przyjęciu  przymierza,  nie  jesteście  już

dłużej tą samą osobą jaką byliście przedtem. Świadczcie uczciwie w sporach.

Każdy  kto  wejdzie  do  tego  Dżamā‘at  powinien  przyjąć,  z  całego  serca,

determinacją i siłą, sprawiedliwość, prawość i cnotę. Ten świat zbliża się ku

końcowi.( Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 3, str. 620-621)

Tutaj,  powiedział,  że  nie  powinniście  mówić  niczego  co  tworzy  nieład.

Niektórzy ludzie mają zwyczaj, dla zabawy, rozpowszechniania pogłosek.

Niesie  to  ze  sobą  ryzyko  tworzenia  nieporządku.  Ludzie  mają  różne

temperamenty.  Jeśli  coś  nieprzyjemnego  oświadcza  się  w  obecności

osoby,  która  była  przedmiotem  tej  wypowiedzi,  ta  osoba  oczywiście

rozwinie urazę do osoby, której ta wypowiedź jest przypisana. Mimo, iż

czuję, że nie powinno to tworzyć jakiś złych uczuć, jest pewien sposób



zatrzymania takiej intrygi, a mianowicie, że osoba powinna bezpośrednio

podejść  do  osoby,  której  przypisany  jest  ten  komentarz  i

zapytać, ,,Słyszałeś te komentarze. Czy powiedziałeś coś takiego jak to?’’

To wyjaśni sprawę i  pomoże również reformować intrygantów. Czasami

tacy  intryganci  wystawiają  do  walki  jedne  rodziny  przeciwko  innym

rodzinom.  Trzymajcie  się  z  dala  od  takich  intryg  i  złośliwości  oraz  od

takich intrygantów. A jeśli to możliwe, próbujcie reformować takich ludzi.

Zło rozwija się również z bezpośredniej konfrontacji, walk i lżenia.

To również  tworzy nieporządek.  Obiecany Mesjasz(as)  mówi  nam: jeśli

jesteście połączeni ze mną i oświadczacie poddanie się mi, unikajcie zatem

intrygi, złośliwości i zła. Powinniście mieć taką cierpliwość i tolerancję, że

nawet  jeśli  ktoś  was  obrzuca  obelgami,  powinniście  wykazać

powściągliwość  i  opanowanie.  Drzwi  zbawienia  zostaną  otwarte  przed

wami, jeśli będziecie działać na podstawie tej nauki. Dołączycie do tych,

którzy osiągnęli bliskość Allaha.  Nie powinno być konfrontacji w żadnej

sprawie. Nawet jeśli jesteście na prawie, bądźcie skromni jak ten, który

jest w błędzie. Obojętnie, co ta druga osoba powie, traktujcie tą osobę z

miłością,  uczuciem i  szczerością.  Wasz  język  powinien  być  tak  czysty,

wasza mowa taka słodka oraz dobre obyczaje tak przepełniające, że ludzie

powinni być przyciągani do was. Każdy powinien zdawać sobie sprawę, że

jesteście  Ahmadī.  Nic  innego  nie  może  być  oczekiwane  od  was  niż

najwyższe  wartości  moralne.  Krótko  mówiąc,  wasze  wysokie  morały

przyciągną innych i stanie się to źródłem przyciągnięcia ich uwagi.

Niektórzy  ludzie  dla  osobistego  zysku  udzielają  w  sporach

fałszywych oświadczeń. Przedstawiają swoją sprawę fałszywie. Obiecany

Mesjasz(as) mówi, że nawet wasze interesy nie powinny powstrzymywać

was od prawdziwych zeznań.  Niektórzy ludzie tutaj oraz w innych krajach

czynią  fałszywe  oświadczenia  w  wysiłkach  dotyczących  migrowania.

Trzymajcie się z dala od wszystkich tych rzeczy. Poddajcie waszą sprawę

[dotyczącą migracji]  opartą na faktach i  jeśli  zostanie uznaną za taką,

powinniście  zostać.  W  innym  przypadku  powinniście  wrócić.  Czasami



sprawy  są  odrzucone  nawet  jeśli  zostały  sfabrykowane.  Powinniście

próbować  przywrzeć  do  prawdy.  Inszā’Allah, przyniesie  to  tylko  wam

korzyść.  Nawet  jeśli  wasza  sprawa  jest  odrzucona,  przynajmniej  nie

zasłużycie na niezadowolenie Allaha.

Rozwijajcie Braterstwo i Miłość Między Sobą

oraz Prawdziwy Związek z Wszechmogącym Allahem 

Radząc na temat wzajemnej miłości i braterstwie, Obiecany Mesjasz(as)

mówi:

Rozwijajcie braterstwo i miłość pomiędzy sobą i porzućcie złośliwość i waśń.

Całkowicie  powstrzymujcie  się  od  jakichkolwiek  zniewag  i  naigrywania  się,

ponieważ oddalają was od prawdy i prowadzą was hen daleko. Traktujcie się

nawzajem  z  szacunkiem.  Każdy  powinien  dać  pierwszeństwo  dla  dobrego

samopoczucia swojego brata. Twórzcie szczere pojednanie z Wszechmogącym

Allahem  i  powracajcie  do  posłuszeństwa  Mu…Porzućcie  wszelkiego  rodzaju

spory,  wrogość  i  animozje,  ponieważ  nadszedł  czas,  w  którym powinniśmy

powstrzymywać się od małostkowych spraw i być zaabsorbowanymi ważnymi i

wspaniałymi celami.( Malfūdhāt, tom 1, str. 266-268)

Następnie powiedział:

Nasze Dżamā‘at powinno mieć szczery związek z Wszechmogącym Allahem.

Członkowie  Dżamā‘at  powinni  być  wdzięczni,  że  Wszechmogący  Allah  nie

odrzucił ich. W zamian, ukazał On setki znaków Jego władzy i wyniósł ich wiarę

do  poziomu  przekonania.  Czy  znajduje  się  pomiędzy  wami  ktokolwiek,  kto

może powiedzieć, że nie widział żadnego znaku? Twierdzę z przekonaniem, że

nie istnieje nawet jedna osoba mająca okazję przebywać w moim towarzystwie

i nie zobaczyć dotychczas na własne oczy świeżego znaku od Allaha.

To jest to co moje Dżamā‘at potrzebuje - aby ich wiara wzmacniała się i

powiększała  aby  rozwijali  prawdziwe  przekonanie  i  rozumienie  Allaha.  Nie

powinno  być  lenistwa  lub  obojętności  w  sprawie  prawych,  sprawiedliwych  i

cnotliwych czynów. Jeśli  ktoś jest leniwy i  jest trudnością nawet wykonanie

obmycia, jak może ofiarować  tahażżod  [nadobowiązkowe Modlitwy]. Jeśli nie

rozwija się siła do wykonywania prawych czynów oraz pasja do wybijania się i



przodowania w dobroci, jest bezużytecznym ustanawiania połączenia z nami.

(Malfūdhāt, nowe wydanie, tom 2, str. 710-711)

W niniejszym, dziesiątym warunku  bai‘at,  Obiecany Mesjasz(as) położył

wielki nacisk na posiadanie tak mocnej więzi z nim, że nie można znaleźć

nic  podobnego  w  pozostałych  związkach  na  tym  świecie.  Jedynym

powodem na ten nacisk jest, dokładnie mówiąc, jego współczucie dla nas.

Ponieważ prawdziwy islam może być odnaleziony tylko i wyłącznie poprzez

zaakceptowanie go.  Jeśli  chcemy ocalić  siebie  przed utonięciem, zatem

musimy wsiąść na arkę Obiecanego Mesjasza(as). Powiedział:

Teraz, pędźcie ku mnie, ponieważ jest to czas, w którym ten, który biegnie do

mnie jest jak ten, który wsiada na statek dokładnie w czasie sztormu. Lecz jeśli

ktoś  nie  zaakceptuje  mnie,  widzę,  że  rzuca  siebie  w  środek  sztorm  i  nie

posiada środków do uratowania siebie. Jestem prawdziwym rzecznikiem jako

cień i odzwierciedlenie Wyniesionego rzecznika, który nie został zaakceptowany

przez  ignoranckich  ludzi  tamtego  czasu  i  który  był  ciężko  znieważany,  to

znaczy Hadhrat Muhammad, Wybrany, niech pokój i błogosławieństwa Allaha

będą z nim. (Dāfi‘ul-Balā’. Rūhānī Chazā’in, tom 18, str. 233)

Powiedział  to,  ponieważ  twierdzenie  Obiecanego  Mesjasza(as)  jest  w

zgodzie z proroctwem Proroka(saw).

Dwie Korzyści z Bai‘at pod ręką Obiecanego
Mesjasza(as)

Następnie mówi:

Zatem istnieją dwie korzyści tego bai‘at uczynionego pod moją ręką. Jedną jest

to, że grzechy zostają wybaczone, a osoba jest uprawniona do łaski zgodnie z

obietnicą  Allaha.  Drugą  jest  to,  że  poprzez  skruchę  w  obecności  Apostoła,

przyznana  siła  jest  i  człowiek  zostaje  uratowany  od  ataków  Szatana.

Pamiętajcie aby, kiedy wchodzicie do tego Ruchu, ten świat nie był waszym

celem.  Lecz  waszym celem powinno  być  zadowolenie  Allaha,  ponieważ  ten

świat jest tylko pchwilową fazą i przeminie w ten czy inny sposób96.

(tekst arabski)

96 Noc w trudnościach lub noc w przepychu. Ta noc przejdzie tak czy inaczej.



Zatrzymajcie  całkowicie  na  boku  ten  świat  oraz  jego  cele  i  powody.  Nie

mieszajcie ich z wiarą, ponieważ ten świat jest skazany na koniec, ale wiara i

jej nagrody są niekończące się. (Malfūdhāt, tom 6, str. 145)

Obiecany Mesjasz(as) – Silny Fort Ochrony dla Naszych
Czasów

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

O  wy  drodzy  moi,  O  wy  kwitnące  gałęzie  drzewa  mojego  istnienia,  przez

miłosierdzie  Boga  Wszechmogącego,  które  możecie  podziwiać,  z  powodu

wejścia  w  przymierze  bai‘at ze  mną!  Oddajecie  swoje  życia,  wygodę  oraz

majątek na ten cel. Jestem świadomy, że poczytujecie to za swoje szczęście

wykonywać  cokolwiek  nałożyłbym  na  was  do  pełnych  granic  waszych

możliwości. Lecz nie pragnę położyć niczego sam z siebie jako obowiązek na

was.  Aby wasza posługa nie była rezultatem mojej dyrektywy, ale powinna

wydobywać się z waszej wolnej woli.  Kto jest moim przyjacielem i kto jest

bliski mi? Tylko ten, kto mnie rozpoznaje. Tylko ten, kto wierzy, że zostałem

wysłany i akceptuje mnie jak ci, zaakceptowani, którzy zostali wysłani przede

mną. Ten świat nie może zaakceptować mnie, ponieważ ja nie jestem z tego

świata.  Lecz  ci,  których  natury  zostały  obdarzone  cząstka  innego  świata,

akceptują i będą akceptować mnie. Ci, którzy odwrócą się ode mnie, skręcają

w bok od Niego, Który przysłał mnie. A ten, który ustanowi związek ze mną,

ustanowi związek z  Nim, od Którego przybywam. Trzymam lampę w mojej

dłoni. Ci, którzy do mnie przybędą, z pewnością podzielą jej światło. Lecz ci,

którzy,  z  powodu złego myślenia,  uciekną,  zostaną  wrzuceni  do  ciemności.

Jestem cytadelą  bezpieczeństwa w tym czasie.  Ten,  który wkroczy do niej,

będzie  zabezpieczony przed złodziejami,  bandytami  i  dzikimi  bestiami.  Ten,

który pragnie pozostać z dala od moich ścian, spotka się ze śmiercią z każdego

kierunku, a nawet jego umarłe ciało nie będzie bezpieczne. Kim jest ten, który

wejdzie do mojej cytadeli? Tylko ten, który odrzuci występek i przyjmie dobroć,

porzuci krzywiznę i będzie stąpać po ścieżce prawdy, uwolni siebie od kajdan

Szatana i stanie się posłusznym sługą Wszechmogącego Allaha. Każdy, kto tak

uczyni jest we mnie, a ja jestem w nim. Ale tylko ten posiada moc w uzyskaniu

tego, którego Allah obdarował czystą duszą. Wtedy On umieści Jego Stopę w

piekle własnego wnętrza takiej osoby i stanie się ono zimne jakby nigdy nie



było w nim żadnego ognia. Potem pomaszeruje naprzód, aż do czasu kiedy

duch  Allaha  Wszechmogącego  zamieszka  w  nim  i  wraz  z  wyjątkową

manifestacją,  Pan światów ustanowi Siebie  w jego sercu.  Wtedy jego stare

człowieczeństwo  zostaje  zniszczone,  a  jest  mu  przyznane  nowe,  czyste

człowieczeństwo. Dla niego Wszechmogący Allah stanie się nowym Allahem i

ustanawia szczególny związek z nim, a on jest wyposażony jeszcze w tym życiu

w czyste połączenia z niebiańskim życiem( czyste wyposażenia niebiańskiego

życia).( Fat-he-Islam, Rūhānī Chazā’in, tom 3, str. 34-35)

Niech  Allah  Wszechmogący  pomoże  nam  wypełnić  wszystkie  nasze

ślubowania  dokonane  z  Obiecanym  Mesjaszem(as).  Abyśmy  pozostali

mocno  ugruntowani  we  wszystkich  jego  dziesięciu  warunkach bai‘at.

Abyśmy postępowali na podstawie jego nauk, uczynili nasze życia jak raj

oraz abyśmy zostali  uznani  za dziedziców rajów w następnym świecie.

Niech Allah Wszechmogący dopomoże nam. Āmīn.



CZĘŚĆ II DUCHOWA REWLOLUCJA

     Jako wynik bai‘at



WYKŁAD I 

[Z Piątkowego Kazania wygłoszonego w Meczecie Fadl, w Londynie, Wielka

Brytania, 26 września, 2003r]

Weselcie się, Bowiem Odtąd Zawsze Pozostaniecie 

Pod Decyzjami ,,Ma‘rūf’’ 
(tekst arabski)97

W  moim  poprzednim  Piątkowym  Kazaniu,  wytłumaczyłem  dziesiąty  a

zarazem ostatni warunek bai‘at.

Chciałbym  dalej  rozwinąć  pojęcie  posłuszeństwa  w

zarządzeniach ,,ma‘rūf’’ [właściwych, słusznych]

Wyjaśnienie Kwestii Posłuszeństwa Zarządzeniom
Opartym na Dobroci

Werset  z  Koranu  zacytowany  przeze  mnie  kładzie  nacisk  na  kobiety

składające  bai‘at. Powinne one zobowiązać się do nie łączenia nikogo z

Allahem, nie kraść, nie popełniać cudzołóstwa, nie zabijać swoich dzieci,

ani  zaniedbywać  moralnego  wychowania  swoich  dzieci,  ani  oskarżać

nikogo  fałszywie,  ani  nie  być  nie  posłusznym  w  sprawach  będących

ma‘rūf.

 Może tutaj  powstać  pytanie:  Czy Prorok,  który  jest  mianowany przez

Wszechmogącego Allaha może wydać zarządzenia, które mogą być ghair

97 O Proroku! Kiedy przychodzą do ciebie wierzące niewiasty, składające na twoje
ręce przysięgę, że niczego nie będą przypisywać Allahowi, i że nie będą kraść, ani
cudzołożyć,  ani  zabijać  swych  dzieci,  ani  wypowiadać  oszczerczych  oskarżeń,
które same świadomie wymyśliły, ani że nie będą nieposłuszne wobec ciebie w
kwestii tego, co słuszne, wówczas przyjmij ich poddaństwo i proś Allaha, żeby im
przebaczył. Zaprawdę, Allah jest najbardziej Przebaczający, Litościwy. 

Al-Mumtahanah, 60:13



ma‘rūf  [  niewłaściwe,  niesprawiedliwe]?  Jeśli  Prorok  może tak  uczynić,

więc  najwyraźniej  również  może  jego  Khulafā‘ wydać  niewłaściwe  czy

niesprawiedliwe zarządzenia. Powinno być jasne, że Prorok nigdy nie może

wydać  takich  zarządzeń.  Cokolwiek  Prorok  powiedziałby  musi  to  być

ma‘rūf. Jest wykluczone aby mógł powiedzieć coś innego. Dlatego też, jest

wymienione  w  kilku  miejscach  w  Koranie,  że  należy  być  posłusznym

przykazaniom Allaha i Proroka.  Nigdzie nie jest oznajmione, że należy być

posłusznym tylko tym przykazaniom, które są dobre. Powstaje pytanie:

Dlaczego  istnieją  dwa oddzielne  zarządzenia?  W rzeczywistości  nie  ma

sprzeczności w tych zarządzeniach. Jest to tylko sprawa nieporozumienia.

Jak powiedziałem wcześniej, jakiekolwiek zarządzenie wydane przez

Proroka  musi  być  ma‘rūf. Prorok  nie  może  wydać  nakazu  wbrew

przykazaniom  Allaha  Wszechmogącego  i  w  sprzeczności  z  prawami

szari‘ah. Jest mianowany, aby wprowadzać w życie przykazania Boga. Jak

mógłby działać wbrew przydzielonej mu misji? Jest to dobra nowina dla

was,  że poprzez akceptację Proroka,  który jest  mianowany przez Boga

oraz poprzez dołączenie do jego Wspólnoty, ochroniliście siebie. Jesteście

uratowani, ponieważ nie otrzymacie żadnego przykazania, które nie jest

oparte na dobroci.  Wszystkie zarządzenia wam dane, zadawalają Boga.

Hadhrat Pierwszy Kalif Mesjasza(ra) omawiając ten temat mówi:

Istnieje jeszcze dodatkowo jeden błąd. Jest nim rozumienie ,,posłuszeństwa w

dobrych  rzeczach’’,  że  nie  będziemy posłuszni  w  tych  sprawach,  o  których

myślimy,  że  ,,nie  są  dobre’’.  To  słowo  przyszło  również  w  odniesieniu  do

Proroka(saw)98:

(tekst arabski)

Czy ci ludzie stworzyli również listę błędów Proroka(saw)? Podobnie, Hadhrat

Sāhib zapisał w jego warunkach bai‘at: ,,posłuszeństwo w dobrych rzeczach’’.

Jest mądrość w tym. Nie mam w ogóle wątpliwości co do kogokolwiek z was.

98  (…) ani nie będą nie posłuszne wobec ciebie w kwestii tego, co słuszne(…) Al-Mumtahanah,
60:13



Wyjaśniłem  te  rzeczy  żeby  żaden  z  was  nie  był  subtelnie  zwiedziony.

(Khutabāt-e-Nūr, Khutbah Eīd-ul-Fitr, 15 października, str. 420-421) 

Obiecany Mesjasz(as) wyjaśniając ten temat, napisał99:

(tekst arabski)

Ten  Prorok  kieruje  wami  w  sprawach  nie  pozostających  w  sprzeczności  z

rozsądnym rozumowaniem. Zabrania wam rzeczy, które zabrania wam również

zdrowy rozsądek. Czyni czyste rzeczy prawowitymi, a nieczyste bezprawnymi.

Usuwa brzemię z narodów, pod którym były pochowane. Uwalnia ich od kajdan

powodujących rozciąganie ich szyj. Dlatego też, ludzie, którzy uwierzą w niego

i  wzmocnią  go poprzez dołączenie  do niego,  i  pomogą mu oraz  podążą za

światłem, które zeszło wraz z nim, ci uciekną przed trudnościami tego świat i

trudnościami życia po śmierci. (Barāhīn-e-Ahmadiyya, tom 5, Rūhānī Chazā’in,

tom 21, str. 420)

Jako że, Prorok stosuje się do przykazań Allaha Wszechmogącego. Wydaje

on  tylko  nakazy  będące  akceptowalne  przez  rozsądne  rozumowanie.

Zakazuje  zła  i  zaleca  dobre.  Nigdy  nie  może  odstąpić  od  tego  celu.

Podobnie,  Khalīfah,  który  stał  się,  poprzez  bosko  kierowany  wybór

przeprowadzony  przez  grupę  wiernych,  następcą  Proroka  aby

kontynuować  misję,  również  popiera  nakazy  tych  samych  nauk

ustanowionych przez danego Proroka Boga. W tym czasie i wieku, tak jak

zostało prorokowane przez Proroka(saw), Obiecany Mesjasz(as) wyjaśnił

te nauki. Instytucja  khilāfat została ustanowiona w tej Wspólnocie dzięki

Obiecanemu  Mesjaszowi(as).  Teraz,  zatem,  wszystkie  decyzje  zostaną

podjęte w zgodzie z szarī‘ah i dyktatami mądrości. Inszā’Allah te decyzję

będą zawsze oparte na dobroci. Jeśli w pewnym momencie ze względu na

przeliczenie się lub niezrozumienie ze strony  Khalīfah,  zostanie podjęta

decyzja, która mogłaby być ewentualnie krzywdząca tą wspólnotę, Sam

Wszechmogący Allah dostarczy takie środki, które zapobiegną szkodliwym

skutkom takiej  decyzji  i  inszā’Allah nigdy  nie  zostaną  doświadczone w

przyszłości. 

W związku z tym, Hadhrat, Musleh-e-Mau‘ūd(ra) oświadcza: 

99 Nakazuje im czynić dobro



Jest możliwym, że  Khalīfah  czasu uczyni błąd w sprawach osobistych. Ale w

sprawach, od których uzależniony jest fizyczny i duchowy postęp, nawet jeśli

popełni błąd, Wszechmogący Allah ochroni Jego Dżamā‘at i jakimś sposobem

uczyni  go  świadomym  tego  błędu.  W  terminologii  mędrców  jest  to

nazywane ,,mniejsza świętość’’.  Oznacza to, że Prorocy cieszą się ,,większa

świętością’’.  Lecz Khulafā’  [kalifowie]  posiadają  ,,mniejszą  świętość’’,  ale

Wszechmogący Allah nie zezwoli  aby żadne poważne błędy uczynione przez

nich spowodowały katastrofę Dżamā‘at. Ich decyzje mogą posiadać częściowe

lub pomniejsze błędy, ale na końcu, rezultatem będzie zwycięstwo islamu, a

porażka dla jego wrogów. A zatem, ponieważ  Khulafā’ cieszą się ,,mniejszą

świętością’’, ich polityka będzie emanować od Allaha. Chociaż jest prawdą, że

to oni będą tymi, którzy mówią, ich języki będą w ruchu, ich dłonie będą się

ruszały,  ich  umysły  będą  pracować,  jednak  za  tym wszystkim będzie  ręka

Allaha. Mogą popełnić pomniejsze błędy w drobniejszych sprawach. Czasami

ich  doradcy  udzielą  im  złych  rad.  Lecz  po  przekroczeniu  tych  pośrednich

przeszkód, będą tymi, którzy zwyciężą. A kiedy wszystkie ogniwa połączy się

razem, wynikający z nich łańcuch będzie dobry i tak mocny, że żadna siła nie

będzie  w  stanie  go  rozerwać.  (Tafsīr-e-Kabīr,  Hadhrat  Mirzā  Baszīr-ud-Dīn

Mahmūd Ahmad(ra), tom 6, str. 376-377)

Ponownie,  Koran  stawia  wyzwanie.  Wszechmogący  Allah  mówi  w

Koranie100:

(tekst arabski)

I składają w imię Allaha najbardziej solenne przysięgi, że - jeśli im rozkażesz – z
pewnością  pójdą.  Powiedz,  ,,Nie  przysięgajcie.  Czego  się  od  was  wymaga,  to
posłuszeństwo  wobec  tego,  co  prawe.  Zaiste,  Allah  jest  Świadom  tego,  co
czynicie.’’

Poprzednie wersety tej  sūrah  również mówią na temat posłuszeństwa, a

wierzący  zawsze  głoszą:  Słyszymy  i  podporządkowujemy  się.  To  ich

prawość i cnotliwość umożliwia im uzyskanie bliskość Allaha i przynosi im

sukces.  Tak  więc,  werset  ten  również  zwraca  się  o  słuchanie  i

posłuszeństwo  oraz  pokazanie  zgodności  w  praktyce,  nie  tylko

przysięganie, że ktoś zrobiłby to lub tamto.

Hadhrat  Musleh-e-Mau‘ūd(ra)  napisał  w  Tafsīr-e-Kabīr,  że  nawet

hipokryci  składają  wielkie  oświadczenia,  ale  rzeczywistym  testem  jest
100 Al-Nūr, 24:54



pokazanie  posłuszeństwa  w  praktyce,  a  nie  jak  hipokryci,  poprzez

chwalenie  się  na ten  temat.  Tutaj  Wszechmogący Allah instruuje  takie

osoby, aby przyjąć posłuszeństwo w dobroci – posłuszeństwo w zgodzie z

dobrze  ugruntowaną  tradycją.  Prorok  nie  poprosi  was  o  zrobienie

czegokolwiek,  co  byłoby  niezgodne  z  szari‘ah lub  mądrością.  Dlaczego

więc zadajecie jakiekolwiek pytania w tym względzie?

Podam  przykład:  Obiecany  Mesjasz(as)  mówi,  że  uczyniliście

ślubowanie wierności  ze mną.  Staliście się  członkami mojej  Wspólnoty.

Tak  więc,  powinniście  uczynić  swoim  zwyczajem  odmawianie  pięciu

codziennych  Modlitw,  powstrzymywanie  się  od  kłamania,  porzucenie

arogancji, zaprzestania uzurpowania sobie praw innych, zacząć okazywać

miłości sobie nawzajem. Otóż, wszystko to podchodzi pod posłuszeństwo

w sprawach dobroci.  Jeśli  ktoś nie  wykonuje tych działań i  kontynuuje

przysięganie,  że  będzie  posłuszny  i  będzie  działał  w  zgodzie  z

zarządzeniami  Obiecanego  Mesjasza(as),  nie  można  tego  uznać  za

posłuszeństwo w sprawach dobroci. 

W ten sam sposób, Khulafā‘ uruchamia w różnym czasie różnorakie

systemy,  plany.  Przekazują  one  wskazówki  w  sprawach  duchowych

zapraszając  do  zaludniania  meczetów,  ustanawiania  Modlitw,

przekazywanie dzieciom odpowiedniego kształcenia, wzmocnienia wartości

moralnych,  wspierania  odwagi  i  wytrwałości.  Odwołują  się  również  do

zapraszania  innych  do  Allaha  i  czynienia  finansowych  poświęceń.

Wszystkie one muszą być bezsprzecznie przestrzegane. Innymi słowy, są

zaszeregowane  w kategorii  posłuszeństwa  w  dobrych  sprawach.  Żaden

Prorok lub Khalīfah nie ma zamiaru prosić o nic, co jest przeciwne bożym

przykazaniom lub dyktatom mądrości.  Nie zażądają od was skoczyć do

ognia  lub  zanurzenia  się  w  oceanie.  W  ostatnim  Piątkowym  Kazanie,

opowiedziałem  hadīth, kiedy pewien Amīr poprosił swych podwładnych o

skoczenie do ogniska. Istnieje kolejny odnośnik, wyjaśniając to dalej:

Hadhrat ̀̀‘Abū Sa‘īd Khudrī(ra), opowiada, że:



Prorok(saw) wysłał Hadhrat ‘Alqamah Bin Mużazziz(ra) na bitwę. Kiedy dotarł

tam albo był w drodze, kontyngent jego armii  poprosił  o zgodę aby iść na

przód oddzielnie. Udzielił im zgody i mianował ich przywódcą Hadhrat ‘Abdullāh

Bin  Hudhāfah Bin Qais al-Sahmī (ra). Byłem pośród tych, którzy byli z nim.

Będąc w trakcie podróży, rozpalili ognisko dla ciepła lub gotowania. ‘Abdullāh

Bin  Hudhāfah(ra)(który miał  dowcipny charakter) powiedział,  ,,Czyż nie jest

obowiązkowym  dla  was  być  posłusznym  wobec  tego  co  mówię  do  was?

Powiedzieli,  ,,Ależ  tak’’  Na  to  ‘Abdullāh  Bin  Hudhāfah(ra)  powiedział,  ,,Czy

spełnicie  każdy  rozkaz  jaki  wam  wydam?’’  Powiedzieli,  ,,Tak,  spełnimy’’.

‘Abdullāh Bin Hudhāfah(ra) powiedział, ,,Mówię wam abyście wskoczyli do tego

ognia.’’  Na to, niektórzy ludzie podnieśli  się i  zaczęli  przygotowywać się do

wskoczenia do ogniska. Kiedy ‘Abdullāh Bin Hudhāfah(ra) zobaczył, że ci ludzie

rzeczywiście mieli zamiar skoczyć do ogniska, poprosił ich, aby powstrzymali

się od czynienia tego. Po powrocie, Towarzysze donieśli  o tym Prorok(saw).

Prorokowi(saw)  powiedział,  ,,Jeśli  ktokolwiek  z  waszych  przywódców  powie

wam aby być nieposłusznym Wszechmogącemu Allahowi, nie powinniście być

mu posłusznymi.’’  (Sunano Ibn-e-Māżah, Kitāb-ul-Dżihād,  Bābu Lā  Tā‘ata  fī

Ma‘sijatillāh)

Musi to być jasnym, że Prorok lub  Khalīfah nie może tak mówić, nawet

żartem.  Oto,  dlaczego,  Wszechmogący  Allah  mówi,  że  jeśli  widzicie

nieposłuszeństwo popełnione przez jakiegoś Amīr, wtedy sprawa powinna

być odesłana do Allaha i Jego Posłańca(saw). Otóż, w tym czasie i wieku,

po odejściu Obiecanego Mesjasza(as), został założony Khilāfat-e-Rāszidah

[Prawy, Sprawiedliwy, Właściwie Prowadzony] Khilāfat.  Jego decyzje będą

zawsze dobre,  inszā’Allah oraz w zgodzie z przykazaniami Allaha i Jego

Posłańca(saw).  Jak powiedziałem wcześniej: Weselcie się! Teraz zawsze

pozostaniecie  pod  zarządzeniami  opartymi  na  dobroci.  Inszā’Allah,  nie

będzie żadnej decyzji, która nie jest oparta na dobroci.

Duchowa Rewolucja Spowodowana przez Obiecanego
Mesjasza(as)

Po tym, chciałbym przedyskutować czy ci, którzy dołączyli do wspólnoty

Obiecanego Mesjasza(as), ślubowali wierność na jego rękę, przyrzekali na

te  dziesięć  warunków  bai‘at,  działali  na  podstawie  tych  dziesięciu



warunków i stanowili przykład posłuszeństwa czy tylko jedynie ofiarowali

frazesy w ślubowaniu wierności  na te  dziesięć  warunków. Co się  tyczy

tego, wziąłem kilka przykładów ilustrujących zmiany i duchową rewolucję

wywołanych w tych, którzy dokonali bai‘at. Przykłady takiej zmiany mogły

być widziane zarówno w czasie Obiecanego Mesjasza(as) jak również w

tym czasie i wieku.

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Oświadczam to pod przysięgą, że jest przynajmniej sto tysięcy ludzi w mojej

Wspólnocie, którzy uwierzyli we mnie z największą szczerością ich serc. Żyją

oni w sposób prawy, sprawiedliwy i cnotliwy, a po wysłuchaniu mnie są bardzo

poruszeni do łez.(Sīrat-ul-Mahdī,tom 1, str. 165, wydanie drugie, opublikowane

w 1935) 

Stronienie od Szirk
 

Jednym z warunków bai‘at jest  trzymanie się z  dala od  szirk [łączenie

kogokolwiek z Allahem].  Nie tylko nasi mężczyźni, ale również kobiety

ustanowiły takie wysokie standardy bycia wzorami w przestrzeganiu tego

warunku,  aż  nasze  serca  wypełniają  się  chwałą  Boga  patrząc  na

rewolucyjne  zmiany  w  nich  zachodzące,  a  osoba  czuje  się

skłaniana/pobudzana  do  modlenia  się  za  Obiecanego  Mesjasza(as).  Na

przykład,  jest  przykład  w  życiu  matki  Hadhrat  Chaudhry  Zafrullāh

Khāna(ra), pokazujący jak bardzo brzydziła się szirk.

Mówi się, że wiele z pośród jej dzieci zmarło w wieku niemowlęcym.

Pewnego  razu,  jedno  z  dzieci  zachorowało  i  było  leczone.   Przyszła

odwiedzić  pewna  kobieta  i  zostawiła  amulet,  który  miał  uzdrowić  to

dziecko. Ta kobieta próbowała zawiązać ten amulet dookoła szyi dziecka.

Matka zerwała go i wrzuciła do ognia mówiąc: ,, Moje pełne zaufanie jest

w  moim  Stwórcy  i  Mistrzu.  Te  amulety  nie  mają  dla  mnie  żadnego

znaczenia.’’ Później, kiedy dziecko miało 2 miesiące, zabrała je do swoich



teściów w Daska i pozostała tam przez sześć miesięcy. Wtedy dziecko to

miało  8  miesięcy.  Przyniosła  je  do  domu  swoich  rodziców.  Po  sześciu

dniach, ta sama kobieta – Dżaj Devī – ponownie ją odwiedziła. Pocałowała

chłopca i  poprosiła matkę o trochę ubrań i ziaren sugerując, że odgoni

nieco zła od tego dziecka. W odpowiedzi, matka ta powiedziała: ,,Jesteś

biedną wdową. Jeśli chcesz coś jako jałmużnę, będę szczęśliwa móc coś ci

przekazać na ile mogę sobie pozwolić. Ale nie jestem z tych, którzy wierzą

w  złe  duchy.  Dla  mnie  tylko  Allah  Wszechmogący  jest  Panem życia  i

śmierci.  Nie  przyjmuję  nic  ponad  to  i  nie  chcę  mieć  udziału  w  tych

sprawach.   Dla  mnie,  takie  myśli  są  równe  braku  wiary  w  Boga.

Nienawidzę ich bardzo. Tylko z tego powodu nie jestem skłonna dać ci

cokolwiek.’’ Dżaj Devī odpowiedziała: ,,Przemyśl to. Jeśli chcesz uratować

życie swojego dziecka, daj mi to, o co poprosiłam.’’

Po kilku dniach, w czasie kiedy matka kąpała dziecko [tego samego

chłopczyka niemowlaka], Dżaj Devī ponownie ją odwiedziła i wskazując na

dziecko,  wykonując  gest,  powiedziała,  ,,  A  więc,  czy  to  jest  ten  sam

Książe?’’ Matka odpowiedziała twierdząco mówiąc: ,,Tak, to jest ten sam!’’

Dżaj Devī poprosiła ponownie o te same przedmioty, ale matka stanowczo

odmówiła  dania jej  czegokolwiek.  Na to,  Dżaj  Devī  zniecierpliwiła  się  i

powiedziała: ,,Dobrze! Jeśli  wrócisz do domu z żywym dzieckiem, tylko

wtedy  możesz  powiedzieć,  że  kłamałam!’’  Odpowiedziała:  ,,Cokolwiek

stanie się, będzie to wola Boga!’’ Dżaj Devī obróciła się, aby wyjść, a kiedy

była jeszcze na ganku, jeszcze w trakcie kąpieli, Zafar zwymiotował krwią

i  wydalił  krew z  jelit,  a  w ciągu  kilku  chwil  jego  stan  stał  się  bardzo

krytyczny.  Później,  w  ciągu  kilku  godzin,  chłopczyk  odszedł.  Matka

poprosiła Allaha Wszechmogącego tymi słowami: ,, O mój Panie! Ty jesteś

Tym,  który  mi  go  dał  i  Ty  jesteś  Tym,  który  mi  go  zabrał!  Jestem

zadowolona z  Twojej  woli!  Udziel  mi  proszę determinacji  w pozostaniu

cierpliwym! Potem, z pustymi rękoma powróciła do Daska [jej rodzinnego

miasta]. (Ashāb-e-Ahmad, tom 2, str. 15-16, opublikowane w 1969)



Otóż, jest oczywistym, w jaki sposób Wszechmogący Allah pocieszył

ją ogromną ilością łask, tak bardzo, że pobłogosławił  ją synem takiego

kalibru jak Chandry Zafrullāh Khān(ra), który przeżył bardzo długie życie,

zdobywając nadzwyczajne uznanie i wyróżnienia na tym świecie.

Bycie Niepokonanym przez Grzeszne Namiętności

Podam  wam  przykład  nie  z  przeszłości,  ale  z  obecnych  czasów  oraz

również na przykładzie Afrykańczyków, w jaki sposób, po złożeniu  bai‘at

ludzie  stali  się  zabezpieczonymi  przed  grzesznymi  pokusami  ludzkich

namiętności. Pośród pogan w Afryce, istnieje wiele brudnych obrządków i

zwyczajów. Ale jak tylko wchodzą oni do owczarni Ahmadiyya, całkowicie

czyszczą wszystkie te obyczaje i dokonują szczerej zmiany w sobie, tak

jakby te zwyczaje nigdy nie istniały. Otrzymujemy raporty, że nałogowi

pijacy natychmiast zaczynają nienawidzić alkoholu, a to czyni również na

innych głębokie wrażenie. Kiedy mówią na temat takich zmian, ich religijni

przywódcy  mówią,  że  Ahmadiyya  rzuciła  na  nich  magiczne  zaklęcie  i

dlatego porzucili picie alkoholu. 

Przypomina  mi  się  pewien  przypadek.  Pewien  misjonarz

poinformował mnie, że pewien człowiek w Ghanie, który stał się Ahmadī,

posiadał  kiedyś  wszelkiego  rodzaju  złe  zwyczaje  takie  jak  picie,

cudzołożenie,  etc..  Ale  przeszedł  on  zadziwiającą  przemianę.  Jako,  że

ludzie  są  tam  biedni  i  brakuje  mieszkań,  ludzie  wynajmują  pokoje  w

większych  domach.  Wynajem  pokoi  jest  powszechną  praktyką,  a  ten

człowiek miał  zwyczaj  mieszkania w takiego rodzaju otoczeniach i  miał

wiele  związków  z  kobietami.  Jak  tylko  stał  się  Ahmadī,  powiedział  im

wszystkim, aby nie przychodziły do niego ze złymi zamiarami. Ale jedna

kobieta trwała w pościgu za nim. Aby pozbyć się jej, obmyślił sposób, że

gdy  widział  ją  nadchodzącą,  ryglował  drzwi  od  wewnątrz  i  zaczynał

ofiarowywać modlitwy nałāfil lub recytować Koran. W ten sposób ochronił

siebie  od  kuszenia.  Otóż,  Ahmadiyya  pobudza  rewolucyjne  zmiany.

Ponownie,  jeden  z  naszych  misjonarzy  Maulānā  Baszīr  Ahmad  Qamar

opowiada następująco:



Po modlitwie ‘Iīd, moja skromna osoba wraz z innymi członkami Dżamā‘at w

Ghanie, poszli odwiedzić Naczelnego Wodza. Czekał na nas wraz z pozostałymi

wodzami.  Wraz  z  naszym wejściem na jego dwór,  wszyscy  bracia  Ahmadī,

zaczęli  entuzjastycznie  śpiewać  przed  wodzami  i  ich  towarzyszami.  Pewien

starszy  człowiek  będący  Ahmadī,  stojąc  dokładnie  naprzeciw  wodza

wymachiwał  swym kijem w powietrzu i  śpiewał  z dużą pasją.   Inni  pośród

publiczności,  więcej  niż  trzysta  osób,  powtarzali  słowa  pieśni!  Pytając  się

tłumacza,  powiedziano mi,  że śpiewają o łaskach Allaha Wszechmogącego i

błogosławieństwach islamu. Mówili, że przed Ahmadiyyatem, byli poganami i

czcicielami idoli. Nie posiadali wiedzy o różnicy pomiędzy halāl [dozwolone] i a

harām[zakazane], cnotą a złem. Żyli całkowicie jak zwierzęta. Byli dokładnie

dzicy.  Mieli  zwyczaj  picia  alkoholu jak  wodę.  Ahmadiyya pokazał  im prostą

drogę, zaniechali zła i zamienili się w ludzi. Ci ludzie opowiadali to wszystko,

jako prawda o Ahmadiyyacie z pełnym przekonaniem w obecności ich własnego

Naczelnego Wodza,  który  znał  bardzo dobrze  ich  poprzednie  zwyczaje.  (  Z

Monthly Ansārullāh, styczeń 1984, str. 30-31)

Regularność w Modlitwach i Zapał dla Tahażżod

Warunek  bai‘at zawiera  nakaz,  aby  być  punktualnym w przestrzeganiu

codziennych Modlitw i ofiarowaniu tahażżod. Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Obserwuję, że moi wyznawcy, którzy dokonali ślubowania wierności na moje

ręce  wartko  wzmacniają  swoją  prawość,  sprawiedliwość  i  cnotę  oraz  ich

zdolności czynienia dobra. Po dniach Mubāhala, nasze Dżamā‘at nabrało innego

koloru. Oni są w nowym świecie. Często znajduję wielu z nich płaczących w

pozycji  twarzą  do  ziemi,  usilnie  błagając  w  pełnej  pokorze  w  Modlitwach

tahażżod. Ludzie o nieczystych sercach nazywają ich niewiernymi. Ale oni są

sercem i życiem islamu. (Damīmāh Anżām-e-Ātham, Rūhānī Chazā’in, tom 11,

str. 315, Przypis)

Tutaj ponownie podam przykład Ghany, gdzie ludzie spowodowali wielką

przemianę,  którą  sam  obserwowałem.   Niektórzy  ludzie  podróżowali  z

dalekich odległości i przyjechali bardzo późno w nocy. Była prawie północ

kiedy udało im się położyć spać. Budząc się około 2 w nocy, widziałem ich

w meczecie przyjmujących pozycję twarzą do ziemi.



Jeszcze jedno opowiadanie przyszło mi do głowy. Hadhrat Munszī

Muhammad Ismā‘īl(ra) mówi, że przypomina sobie tylko jedną modlitwę,

którą  nie  mógł  ofiarować  w  zgromadzeniu  (przynajmniej  z  ważkiego

powodu)  i  ten  raz  był  spowodowany  pewnym  ważnym  zadaniem,  dla

którego musiał opuścić meczet.(Ashāb-e-Ahmad, tom 1, str. 196, wydane

w 1951)

Istnieje  jeszcze  inny  zapis  na  temat  Hadhrat  Munszī  Muhammad

Ismā‘īl(ra).  Po  złożeniu  przysięgi  wierności  na  ręce  Obiecanego

Mesjasza(as) – po jego powrocie do rodzinnego miasta, Sialkot-  ludzie

zauważyli,  że porzucił  on wszystkie jego poprzednie,  mało wartościowe

zwyczaje, takie jak granie w kardy, angażowanie się w jałowe rozmowy,

przesiadywanie  na  rynku.  W  zamian,  stał  się  bardzo  regularny  w

ofiarowywaniu  Modlitwy  tahażżod.  Ludzie  byli  zdumieni  widząc  jego

nadzwyczajną zmianę w charakterze. (Streszczone z Ashāb-e-Ahmad, tom

1, str. 200, wydane w 1951)

Co się tyczy ustanowienia codziennych Modlitw i tahażżod, Hadhrat Nałāb

Muhammad ‘Alī opowiada:

Z  okazji  Zaćmienia  Słońca  byłem  w  Qādiān  w  czasie  Modlitwy.  Maulavī

Muhammad Ahsān Amrohī  prowadził  Modlitwę. Wszyscy modlący się  bardzo

płakali.  W miesiącu tego szczególnego Ramadānu, miał zwyczaj być zgiełk i

gwar  i  to  już  od  drugiej  nad  ranem.  Większość  ludzi  wstała  już  w swoich

domach,  a wielu  przybyło do Meczetu Mubārak,  gdzie  odprawiano Modlitwę

tahażżod, spożywano posiłek oraz dokonywano Modlitwy Fażyr we wczesnych

godzinach porannych.  Następnie recytowany był przez pewien czas Koran, a

przed ósmą Obiecany Mesjasz(as) wychodził na swój poranny spacer. Wszyscy

jego towarzysze(as) pozostawali w jego towarzystwie. Te czynności trwały do

jedenastej  lud  dwunastej  w  południe.  Następnie,  był  recytowany  adhān na

Modlitwę Zuhr, która była dokonywana przed godziną trzynastą. Modlitwę ‘Asr

również dokonywano jak najwcześniej. W ten sposób jedynym luźnym czasem

był czas pomiędzy ‘Asr i Maghrib. Po Modlitwie Maghrib i spożyciu wieczornego

posiłku,  dokonywano  przed  dwudziestą  lub  dwudziestą  trzydzieści  Modlitwę

‘Iszā.  Potem zapadała martwa cisza jakby nikt tam nie żył. Jednak, ponownie



przed  drugą  w  nocy  każdy  budził  się  i  miejsce  to  stawało  się  jeszcze  raz

gwarne. (Ashāb-e-Ahmad, tom 2, str. 77, wydane w 1952)

Hadhrat  IV  Kalif  Mesjasza  napisał,  że  Hadhrat  Nałāb  Muhammad  ‘Abdullāh

Khān(ra)  zakochał  się  w  pięciu  codziennych  Modlitwach.  Specjalnie  jego

entuzjazm i staranie się w sprawie Modlitw zgromadzeniowych miały ogromne

znaczenie. Był bardzo punktualnym w przychodzeniu na codzienne modlitwy do

meczetu.  Nawet  złożony  chorobą  serca,  miał  zwyczaj  słuchania  adhān z

miłością jak ktoś zakochany słucha głosu ukochanego. Kiedy odzyskał trochę

siły, miał zwyczaj mianowania jakąś młodszą osobę do prowadzenia Modlitwy,

tak,  aby mógł  spełnić  pragnienie w swoim sercu, aby odprawić Modlitwę w

zgromadzeniu. Czasami przyciągał swoje krzesło blisko Modlitewnego Pokoju w

Domu Ratan Bagh aby dołączyć do Modlitwy zgromadzeniowej. Kiedy przeniósł

się do swego domu w Model Town, czynił specjalne przygotowania dla pięciu

codziennych Modlitw i w pewien sposób zamienił swój dom w meczet. Prosił,

aby wypowiadać  adhān pięć  razy  dziennie.  W zależności  od  pogody,  czynił

przygotowania,  aby  dywaniki  modlitewne  były  rozłożone  na  zewnątrz  na

trawniku  lub  wewnątrz  domu.  Przez  większość  czasu,  był  pierwszym

przychodzącym i czekał na innych wyznawców.  Aby pozwolić różnym typom

osób gromadzić się w czyimś domu pięć razy każdego dnia, nie jest zwyczajną i

powszechną cnotą. Ta zaleta staje się tym bardziej szczególna, kiedy właściciel

domu posiada wysoki standard życia, a koło jego kontaktów społecznych jest

rozległe. (Ashāb-e-Ahmad, tom 12, str. 152-153, wydane w 1965)

Obiecany  Mesjasz(as)  mówi  o  pracowitości  i  wytrwałości  Szeikh

Hāmid ‘Alī(ra) odnośnie pięciu codziennych Modlitw:

Szeikh  Hāmid  ‘Alī(ra)  (którego  kocham  ze  względu  na  Wszechmogącego

Allaha) jest pobożnym młodym człowiekiem, należącym do pobożnej rodziny.

Był u mnie na służbie przez około siedem czy osiem lat. Wiem to z pewnością,

że jest szczery i kocha mnie. Uchwycenie subtelności sprawiedliwości i cnoty

jest zadaniem tych wyposażonych w głębszą wiedzę i pobożność. Ale, dopóki

daje  sobie  radę,  próbuje,  w  co  jego  możliwościach  postępować  zgodnie  z

sunnah i postępować ścieżką prawości. Widziałem go, kiedy był chory, prawie

umierający, wycieńczony jak nieżywe ciało,  a pomimo to pozostawał bardzo

regularny  w  przestrzeganiu  pięciu  codziennych  Modlitw.  On  ofiarowywałby



Modlitwę  nawet  w  najbardziej  krytycznym  stanie.  Wiem,  że  jest

wystarczającym,  aby  zobaczyć  jak  ktoś  jest  pilny  w  przestrzeganiu  swych

Modlitw, aby osądzić jego prawość i bojaźń Bożą.  Jestem pewien, że osoba,

której  sumiennie  przestrzega  swoich  modlitw  –  a  stan  strachu,  choroby  i

niepokojów  nie  powstrzymuje  jej  –  ona,  bez  żadnych  wątpliwości  posiada

prawdziwą wiarę w Boga. Ale ta wiara jest udzielona tylko biednym. Istnieje

zaledwie  garstka  bogatych,  która  otrzymała  to  błogosławieństwo.  (Izāla-e-

’Auhām, Rūhānī Chazā’in, tom 3, str. 540) 

Co się tyczy tego warunku, że osoba powinna regularnie ofiarować pięć

codziennych Modlitw w zgodzie z przykazaniami Boga i Jego Posłańca(ra),

jeden uszanowany starszy, Maulavī Fadl Ilāhī opowiada przykład Hadhrat

Mirzā Ajjūb Beig:

Obiecany  Mesjasz(as)  miał  wielkie  uczucie  dla  Hadhrat  Mirzā  Ajjūb  Beig.

Pewnego  dnia  odprawiałem moją  Modlitwę  Maghrib w  domu Hadhrat  Mirzā

Ajjūb  Beig.  Hadhrat  Muftī  Muhammad  Sādiq(ra)  również  tam był.  Hadhrat

Mirzā Ajjūb Beig był prawdziwym zilustrowaniem słów:

(tekst arabski)

Modlitwa jest wstąpieniem wierzącego do Niebios.

Kiedy  modlił  się,  był  całkowicie  odcięty  od  ziemskich  myśli,  a  jego  oczy

zachodziły  łzami.  W  tym  dniu,  odprawiał  modlitwę  wyjątkowo  długo.  Po

modlitwie, kiedy wszyscy usiedli razem, zapytano Mirzā  Sāhiba o powód tak

długiej modlitwy.  Początkowo nie był chętny do powiedzenia czegokolwiek, ale

pytany  uporczywie,  wytłumaczył,  że  podczas  mówienia  duru [wzywania

błogosławieństwa dla Proroka(saw)] zobaczył wizję, że Prorok(saw) chodził tam

i z powrotem na podwyższeniu, czyniąc błagania i prośby do Boga.  Mirzā Sāhib

wyjaśnił nawet słowa po arabsku i ich znaczenie. Znaczenie było takie, niech

Bóg uratuje jego umma od upokorzenia i zapewni im bezpieczeństwo i sukces.

Mirzā  Sāhib powiedział, że słysząc to błaganie ciągle mówił  āmīn.  Następnie

zobaczył  Obiecanego  Mesjasza(as)  błagającego,  O  Boże,  przyjmij  wszystkie

modlitwy Proroka(saw) i uratuj Jego umma od otchłani hańby! Tak więc, kiedy

Obiecany Mesjasz(as) zakończył swe błaganie, Mirzā  Sāhib również zakończył

swoją modlitwę. (Ashāb-e-Ahmad, tom 1, str. 194-195, wydane w 1997)



To jest  właśnie  rewolucja.  Miał  wizję  [  o  Proroku(saw)]  będąc  w pełni

obudzony.

Jaki  był wpływ  bai‘at  na Hadhrat Mirzā Ya‘qūb Beig(ra) i  Hadhrat

Mirzā  Ajjūb  Beig(ra)?  Oni  sami  opowiadali,  że  ich  ojciec  powiedział

jednemu z jego przyjaciół: ,,Kiedy ci dwaj moi synowie powrócili w 1892

oraz  1893  do  domu  aby  spędzić  letnie  wakacje,  byłem  zdumiony

odnalezieniem  tak  ogromnej  zmiany  dokonanej  w  ich  osobowościach.

Mawiałem do Boga w zupełnym zdumieniu, co wpłynęło, jaki czynnik zesłał

On na nich, aby spowodować taką zmianę, że stali się oni światłem na

światło! Ofiarowują na czas wszystkie ich Modlitwy w całkowitej pokorze, z

entuzjazmem i miłością. W czasie modlitw ich serca miękną, oni szlochają

a bywa, że głośno płaczą. Bardzo często odnajduje ich twarze mokre od

łez  ukazujące  oznaki  bojaźni  Bożej.  Obaj  chłopcy  w  owym czasie  byli

bardzo  młodzi.  Ich  brody  dopiero  co  zaczęły  rosnąć.  Patrząc  na  tą

przemianę,  miałem  zwyczaj  wyrażania  mojej  nieustającej  wdzięczności

Wszechmogącemu  Allahowi.  Odeszły  wszystkie  poprzednie  moje

zmartwienia dotyczące ich duchowej słabości.’’  Oznajmiają oni dalej, że

ich ojciec powiedział swojemu przyjacielowi: ,,Nie był znany mi sekret tej

wielkiej przemiany. Nie byłem pewny, gdzie, będąc tak młodymi, uzyskali

taki rodzaj łaski i duchowego błogosławieństwa.’’ Później, kiedy upłynęło

trochę  czasu,  zostało  odkryte,  że  otrzymali  tą  sprawiedliwość  i  cnotę

poprzez  wejście  w  bai‘at z  Obiecanym  Mesjaszem(as).(To  znaczy,

duchowa przemiana w dzieciach pozwoliła ich ojcu stać się Ahmadī). Dało

mu to dobrą możliwość rozpoznania czystości, nieskazitelności i wzniosłej

duszy  Obiecanego  Mesjasza(as).  (Ashāb-e-Ahmad,  tom  1,  str.  186,

wydane w 1997)

Model  Hadhrat  Chaudhry  Nasrullāh  Khān(ra),  ojca  Hadhrat  Chaudhry

Zafrullāh Khāna(ra) jest przedstawiony przez jednego z jego synów:

Od  wczesnego  dzieciństwa,  odnosiłem  wrażenie,  że  mój  ojciec  (Chaudhry

Nasrullāh Khān(ra))  był  bardzo regularny w ofiarowywaniu swych Modlitw i

czynił  to  z  wielką  dbałością.  Był  bardzo  pilny  w  czynieniu  tahażżod.



Wyobrażałem  sobie  mojego  ojca  oferującego  Modlitwy  albo  recytującego

Koran.  Po  złożeniu  bai‘at, miał  zwyczaj  odprawiania  Modlitwy  Fażyr  w

zgromadzeniu w meczecie, który był w pewnym oddaleniu od naszego domu.

Ta  więc  zazwyczaj  opuszczaliśmy  dom kiedy  było  jeszcze  zupełnie  ciemno.

(Ashāb-e-Ahmad, tom 11, str. 163, wydane w 1962)

Jeszcze raz, co tyczy się przestrzegania bez ociągania się modlitw. Podam

wam  przykład  Bābū  Faqīr  ‘Alī(ra).  Działał  on  zawsze  na  podstawie

przysłowia: Serce niech będzie z przyjacielem, ręka niech będzie w pracy.

M. Baszīr Ahmad opowiada, że w czasie, kiedy ludzie był zastraszeni przez

brytyjskich władców, brytyjski oficer Bābū Faqīr ‘Alego(ra) miał zwyczaj

mówienia  mu,  ,,Maulavī  Sāhib,  pewnego  dnia  spowodujesz  wypadek’’.

Jesteś zawsze zajęty w ofiarowywaniu swoich Modlitw. Stał się on bardzo

rozdrażniony  tymi  uwagami.  Jednego  dnia  zamknął  okna  oraz  drzwi

(biura) i poszedł na górę do brytyjskiego oficera, który był zaniepokojony

być może myśląc, że zostanie zaatakowany. Zapewnił oficera, że nie ma

takich zamiarów, że chce tylko porozmawiać z nim na osobności.  Bābū

Sāhib  powiedział,  że  on[oficer]  nie  spieszy  się  idąc  do  łazienki,  paląc

papierosy lub pijąc herbatę, dlaczego więc oponuje,  kiedy on odprawia

swoje  Modlitwy?  Oficer  odpowiedział,  że  rzeczy,  które  robił  były

naturalnymi  potrzebami.  Odpowiedział  mówiąc,  że  był  mu  podległy  i

będzie  mu  posłuszny,  ale  tylko  w  sprawach  będących  jego  biurowymi

obowiązkami i nie był zobowiązany do posłuszeństwa mu w pozostałych

sprawach.  Dlatego  też,  nie  może  powstrzymać  ofiarowywania  Modlitw.

Jeśli zdarzy się jakiś wypadek z powodu jego zaniedbania lub spóźni się

pociąg,  wtedy  nie  powinien  krępować  się  traktować  go  szorstko.  Po

wypowiedzeniu tego, ponownie otworzył drzwi i okno. Brytyjski oficer był

ogarnięty strachem po tym przypadku. Po tym, kiedykolwiek Bābū Faqīr

‘Alī(ra) był gotowy do wykonania swego obmycia, miał zwyczaj mówić mu,

,,Maulavī  Sāhib nie spiesz się i  czyń swoją Modlitwę’.  Zadbam o twoją

pracę’’.  Przy innej  okazji,  ten oficer był bardzo zaskoczony widząc, jak



skromnie i ubogo zjadł i to również bardzo na niego wpłynęło. (Ashāb-e-

Ahmad, tom 3, str. 61, wydanie poprawione wydane w Qādiān, Indie)

Znowu, kiedy, stary Ahmadī Bilāl Daniel Hawker Nuttal zaakceptował

Ahmadiyya,  wybrał  dla  siebie  imię  Bilāl.  Potem,  postępując  w  ślad  za

Hadhrat  Bilāl(ra),  stał  się  słynny  z  powodu  wypowiadania  adhān. On

naprawdę  miał  wielkie  pragnienie  nawoływania  innych  do  Modlitwy.

( Streszczone z Monthly Ansārullāh, czerwiec, 1965, str. 36)

Tłumienie Impulsów Pasji/Porywów Gniewu

Kolejnym warunkiem jest tłumienie impulsów pasji. Oto kilka przykładów.

W trakcie  pewnego  spotkania  z  hindusami,  wybuchł  spór,  a  Dżamā‘at

wykazało  się  wielkim  poczuciem  powściągliwości.  Doceniając  tą  dobrą

cechę jego wspólnoty, Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Jeśli  łagodni  muzułmanie  nie  pamiętaliby  o  ich  wysokich  moralnych

standardach oraz nie wykazali cierpliwości i zgodnie z naukami koranicznymi

nie  stłumiliby  gniewu,  na  spotkaniu  doszłoby  do  wielkiego  rozlewu  krwi.

Stałoby się tak z powodu problemu wywołanego przez ludzi, którzy przyszli ze

złymi  intencjami.  Nasza  Wspólnota  zasługuje  na  tysiąc  pochwał,  ponieważ

zademonstrowali  wspaniały  przykład  cierpliwości  i  powściągliwości.   Słysząc

obelżywe  słowa,  które  były  gorsze  niż  kule  wroga,  pozostali  milczący.

(Chashma-e-Ma‘rifat, Rūhānī Chazā’in, tom 23, str. 10)

Ponownie, mówi:

Jeśli nie poradziłbym mojej wspólnocie wykazać cierpliwość i nie przygotował

moją wspólnotę w pewien sposób, aby w odpowiedzi na lżenie mogli zawsze

wykazywać cierpliwość, to teren spotkania byłby wypełniony krwią! Ale to była

nauka cierpliwości, która trzymała ich nastroje w ryzach. (Chashma-e-Ma‘rifat,

Rūhānī Chazā’in, tom 23, str. 8)

Innym  przykładem  tłumienia  pasji  jest  Hadhrat  Sajjed  ‘Abdus  Sattār

Shāh(ra).  Co to za fenomenalny przykład. Stwierdza się, że: 

Pewnego  dnia  Hadhrat  Szāh  Sāhib  poszedł  do  najbliższego  meczetu  na

modlitwę.  W  tym  samym  czasie  przebywał  tam  zaciekły  wróg  Ahmadiyya



Czaundry Rahīm Bakhsz – szykujący się do obmycia z dzbanem w ręku. Na

widok  Hadhrat  Szāh  Sāhiba  (który  był  lekarzem  rządowym  i  pracował  w

rządowym  szpitalu),  zaangażował  się  z  nim  w  spór  religijny.  Podrażniony

argumentami  przedstawionym przez  Hadhrat  Szāh  Sāhiba,  Czaundry Rahīm

Bakhsz  uderzył  go  dzbanem  w  czoło,  który  rozleciał  się  na  kawałki.  Kość

czołowo  pękła  i  zaczęła  wyciekać  krew.  Ubranie  lekarza  przesiąkło  krwią.

Zakrył ranę ręką i natychmiast udał się do szpitala po pomoc. Czaundry Rahīm

Bakhsz przejął się, zastanawiając się co się z nim stanie. Wiedząc, że Hadhrat

Szāh Sāhib był lekarzem rządowym, pomyślał, że urzędnicy z pewnością dadzą

wiarę Doktorowi i on będzie miał kłopoty. Nie wiedział, co zrobić i gdzie się

ukryć!  Z  tymi  strasznymi  myślami  ukrył  się  (w  meczecie).  W  tym  czasie,

Doktor  opatrzył  swoje  zranione  czoło,  zastosował  leki,  zmienił  swoje

nasiąknięte krwią ubrania i powrócił do tego samego meczetu, aby odmówić

swoją  modlitwę.   Wchodząc  do  meczetu,  Doktor  ‘Abdus  Sattār  Szāh(ra)

zobaczył Czaundry Rahīm Bakhsz i zapytał go z uśmiechem: ,, Czaundry Rahīm

Bakhsz,  czy  ochłonąłeś  już,  czy  jeszcze  nie?  Słysząc  to,  Czaundry  Rahīm

Bakhsz był pod ogromnym wpływem i uchwycił jego ręce, błagał o wybaczenie i

powiedział: ,, Szāh(ra) Sāhib, proszę napisz list w sprawie mojego bai‘at’’. Ten

rodzaj wysokich standardów moralnych cierpliwości, życzliwości i wybaczania

nie  mogą  być  pokazane  przez  nikogo  innego  niż  przez  członków  Bożej

wspólnoty. W ten sposób Czaundry Rahīm Bakhsz stał się Ahmadī. A po kilku

dniach  również  pozostali  członkowie  jego  rodziny  dołączyli  do  Wspólnoty.

(Hadhrat Doctor ‘Abdus Sattār Szāh Sāhib, zebrane przez Ahmad Tāhir Mirzā,

str. 63, Mażlis Khuddam-ul-Ahmadiyyah, Pakistan)

Jest  to  zaledwie  kilka  przykładów  przedstawionych  wam  związanych  z

pierwszymi trzema lub czterema warunkami  bai‘at’’. Inszā’Allah, zaprezentuje

jeszcze więcej przykładów ukazujących rewolucyjne zmiany w ludziach, przez

które  przeszli  po  dokonaniu  bai‘at, tak  aby  członkowie  i  nowe  pokolenia

również wiedziały i  próbowały dokonać podobnych czystych zmian w sobie i

oby nigdy nie byli w strachu przed Dażżāl wielkim oszustem. Āmīn!



\

WYKŁAD II

[Z  Piątkowego  Kazania  wygłoszonego  w  Meczecie  Bait-ul-Futūh,  w

Londynie, Wielka Brytania, 10 października, 2003]

Wierność Bogu Wszechmogącemu we Wszelkich
Okolicznościach: Trudach i Komforcie

W  przedostatnim  piątkowym  wykładzie  mówiłem  o  zmianach

zachodzących  wśród  Ahmadī  dołączających  do  Wspólnoty  Obiecanego

Mesjasza(as), obiecując działać na podstawie dziesięciu warunków bai‘at.

Przedstawiłem już kilka przykładów i dalej podejmę ten temat. 

W piątym warunku, Obiecany Mesjasz(as) przyjmował ślubowanie:

nawet, jeśli  staniesz w obliczu trudności,  przeciwności losu, tarapatach,

problemach,  podłościach  i  poniżeniu,  nigdy  nie  znajdujcie  błędów  we

Wszechmogącym  Allahu.  Naprawdę,  ciągle  poszukujcie  Jego  łaski  z

postanowieniem,  że  zawsze  pozostaniecie  zadowoleni  z  woli

Wszechmogącego  Allaha.  Chciałbym  zaprezentować  kilka  praktycznych

przykładów tego, o czym mówimy.

Pierwszym i czołowym jest przykład Hadhrat I Kalif Mesjasza(as). W

sierpniu  roku  1905,  jego  syn  ‘Abdu  Qajjūm  zmarł,  po  trwającemu  z

powodu odry przez kilka dni cierpieniu. Dziecko miało około 2 lat.  Wzór I

Kalifa  Mesjasza(as)  był  zgodny  z  sunnah Proroka(saw).  Najpierw

pocałował dziecko, jego oczy wypełniły się łzami czyniąc to, a następnie

powiedział:

Odkryłem twarz dziecka, nie dlatego, że byłem niespokojny, ale dlatego, że

postępowałem zgodnie z sunnah. Kiedy Ibrāhīm(ra), syn Proroka(saw), zmarł,

Prorok(saw) płacząc pocałował jego twarz. Wychwalił Wszechmogącego Allaha i



powiedział:  ,,Chociaż  rozdzielenie  jest  ciężkie,  nawet  na  krótką  chwilę,

wszelako jestem zadowolony z woli Allaha Wszechmogącego.’’ Aby wypełnić tą

sunnah nie zakryłem jego twarzy i pocałowałem go. Jest to łaska mi dana od

Wszechmogącego  Allaha  oraz  powód  do  bycia  szczęśliwym  z  szansy

wypełnienia tej sunnah.

Jest to czyn osoby, o której Obiecany Mesjasz(as) powiedział:

(tekst urdu, książka str. 224)

Jak cudownie byłoby, jeśli każdy w mojej Wspólnocie byłby Nūr-ud-Dīn.

Jednakże,  to  może  zdarzyć  się  tylko  wtedy  jeśli  każde  serce  jest  wypełnione
światłem wiary.

Kolejnym przykładem jest ten o Hadhrat Chaudhry Nasrullāh Khān(ra).

Chaudhry Zafrullāh Khān(ra) napisał:

Mieliśmy brata, któremu na imię było  Hamīdullāh Khān(ra). Był młodszy niż

kochany  Chaudhry  Szukrullāh  Khān(ra)(zmarły)  i  starszy  niż  Chaudhry

‘Abdullāh Khān(ra)(zmarły).  Odszedł on w wieku około 9 lat po trwającej kilka

dni chorobie. Jego śmierć miała miejsce w czasie Fażyr. Mój ojciec nie spał całą

noc  troszcząc  się  o  niego.  Po  jego  śmierci,  wykonał  sprawy  związane  z

organizacją pogrzebu i innych związanych z tym spraw. Po ich ukończeniu, udał

się  jak  zwykle  do  pracy  w godzinach  otwierania  sądu.  Ani  jego klienci  ani

urzędnicy sądowi nie wiedzieli, że przyszedł do pracy po pochowaniu swego

ukochanego dziecka, kontent i zadowolony z woli jego Pana. (Ashāb-e-Ahmad,

tom 11, str. 165-166, wydane w 1962)

Hadhrat Qādī  Diā’-ud-Dīn pisze:

Po  śmierci  mojej  żony  i  trojga  dzieci,  wzrosła  wrzawa  oponentów.  Nie

pozostawili ani jednego kamienia nieobróconego przeciwko mnie, aby rzucić we

mnie i pokrzywdzić finansowo na każdy możliwy sposób. Cierpiałem również z

powodu włamania do mojego domu. Biorąc pod uwagę wszystkie te kłopoty,

daje to prawdziwy obraz stopnia udręki i cierpienia, przez jaki przeszedłem.

Wszystkie te próby z Bożego przeznaczenia i ciężkie zmartwienia zdarzyły się,

tak  jak  przepowiedział  Obiecany  Mesjasz(as).  W  czasie  tego  okresu

sprawdzianów, Obiecany Mesjasz(as) napisał  do mnie łaskawie uspokajający

list z wyrazami współczucia.  Napisał, ,,Rzeczywiście przechodzisz przez surowe



ciężkie  zmartwienia.  Jest  to  sposób Allaha Wszechmogącego,  poprzez który

wystawia na światło dzienne, do ludzi, niezłomność Jego wiernych sług oraz

obdarza wielkimi nagrodami za bycie cierpliwym. Wszechmogący Allah uwolni

cię  od  wszystkich  tych  kłopotów,  a  wróg  będzie  poniżony.  Tak  jak  Allah

uratował tonący statek Towarzyszy Proroka(saw), to samo stanie się teraz. Ich

intrygi  spalą  na  panewce.’’  Wszelka  chwała  należna  jest  Allahowi

Wszechmogącymi. Z modlitwą  Hudūra, tak się dokładnie stało. Ten skromny

człowiek  wciąż  wzrastał  w  cierpliwości  i  niezłomności  we  wszelkich

okolicznościach.( Ashāb-e-Ahmad, tom 6, str. 12-13)

Wzór Hadhrat Maulavī Burhān-ud-Dīn(ra) 

[według relacji jego syna]

Kiedy  Obiecany  Mesjasz(as)  w  początkowym okresie  przyjechał  do  Sialkot,

podróżował  z  kilkoma  przyjaciółmi,  aby  wygłosić  wykład.W  trakcie

przekraczania ulicy, ktoś z dachu wyrzucił kosz pełen popiołu. Z łaski Allaha,

Hudūr przechodząc uratował się. Popiół ten spadł na głowę mojego ojca. W

konsekwencji,  starszy,  siwy  człowiek  stał  się  przedstawieniem  dla  ludzi.

Ponieważ kochał Hadhrat  Sāhiba całym sercem, stał tam w ekstazie i wesoło

zaczął mówić, ,,Dalej kobieto, rzucaj więcej!’’. Mawiał, że była to łaska Allaha

Wszechmogącego, że z powodu Hadhrat Sāhiba otrzymał to błogosławieństwo.

Po  odjeździe  Hadhrat  Sāhiba  z  Sialkot,  khuddam powracali,  po

odprowadzeniu go na stację,  do  swych domów. W jakiś  sposób on(Maulavī

Burhān-ud-Dīn(ra) został w tyle. Przeciwnicy złapali go i mocno poniżyli, tak

bardzo, że wepchnęli krowie łajno do jego ust. Jednakże, miał poczucie honoru

w  tym  poniżeniu  oraz  przyjemność  w  tym  bólu  i  powiedział  od  razu,  ,,O

Burhān, w jaki sposób zasłużyłeś sobie na te błogosławieństwa!’’ To znaczy, te

błogosławieństwa nie łatwo zdobyć. Rzadko zdarza się, aby ktoś stał się ofiarą

w imię wiary. Jest to szczęście cierpieć w ten sposób! (Monthly Ansārullāh,

Rabwah, wrzesień 1977, str. 14-15)

Hadhrat Maulavī ‘Abdul Mughnī pisze dalej na temat swego ojca Hadhrat

Maulavī Burhān-ud-Dīn(ra):



Po  przyjęciu  Ahmadiyyatu  nasza  sytuacja  finansowa  była  taka,  że  rodzina

nawet nie widziała na oczy  ghii [masło klarowane]. Zamiast kupić paliwo, do

rozpalenie ognia używano suchych liści z drzew. Ale przecież, nie ugotuje się

posiłku na suchych liściach. Tak więc  dāl [rośliny strączkowe] były najpierw

pieczone na sucho w domu, a potem zmielone. Wlewano do garnka wraz z solą

i chili, a pod nim paliły się liście. Po zagotowaniu się wody dodawano upieczone

i zmielone dāl. To był nasz posiłek jedzony z chlebem. Zazwyczaj był to chleb z

prosa  lub  kukurydziany,  a  okazyjnie  pszenny.  Zamiast  ghi,  używano  olej

sezamowy.  Zamiast  szpinaku,  gotowano  młode  pędy  drzew.  Jego  ubrania

stanowiły te chłopów z dawnych czasów, a nie te maulavīs.

Dodał:

Spotykając się z Obiecanym Mesjaszem(as) rozwinął oddaną miłość, uczucie,

entuzjazm oraz zapał do niego. I to w związku z jego oddaną miłością  nie dbał

całkowicie o swoje własne wyżywienie czy wygodę. Był ogarnięty przekazaniem

iskry  namiętnej  miłości,  którą  czuł  w  sercu  do  Boga,  Proroka(saw),  do

Obiecanego Mesjasza(as) i do innych. Cały czas myślał z entuzjazmem, pasją,

uwagą i niepokojem jak by tu rozpowszechniać przesłanie Ahmadiyyatu. Nie

dbał  o  jedzenie,  wodę i  ubrania!  Tylko Allah  Wszechmogący wie,  jak  moja

matka i ja przetrwaliśmy te czasy. Pomimo ciężkich trudności, nieszczęścia i

utraty, był on ścianą szacunku dla samego siebie, cierpliwości i postanowienia.

Jego poczucie honoru w sprawach religii było takie, że żadna pokusa, przyjaźń

lub związek nie mogłyby stanąć mu na drodze. Wszelka chwała należna jest

Wszechmogącemu Allahowi! W ten sposób zostaliśmy przeniesieni do otoczenia

gdzie  ten  świat  nic  nie  znaczy  dla  nas.  Widząc  to  zadowolenie  i

samowystarczalność,  ludzi  zaczęli  wreszcie  mówić,  że  Mirzā  Sāhib  wypłaca

Maulavī  Sāhibowi wynagrodzenie należne duchownemu. (Monthly Ansārullāh,

Rabwah, wrzesień 1977, str. 11-12)

Niezrównany Przykład Cierpliwości

Niezrównany  jest  wzorcowy  przykład  cierpliwości  Hadhrat  Umm-ul-

Mo’minīn(ra)  [żona Obiecanego Mesjasza(as)].  W czasie ostatnich chwil

życia Obiecanego Mesjasza(as), odmiennie od materialnych kobiet, które

płaczą,  lamentują  i  wyrażają  słowa  zniecierpliwienia,  Hadhrat  Umm-ul-

Mo’minīn(ra)  przedstawiła  nieskalany  przykład  błagania  jedynie  Allaha



Wszechmogącego  i  padania  twarzą  do  ziemi  przed  Nim  w  całkowitej

pokorze.

Kiedy  w  ostatnich  chwilach  była  recytowana  sūrah  Yāsīn,  a  czysta  i

pobłogosławiona  dusza  Obiecanego  Mesjasza(as)  odeszła  z  tego  świata  i

spotkała jego Ukochanego Stwórcę, Hadhrat Umm-ul-Mo’minīn(ra) po prostu

powiedziała101:

(tekst arabski)

i  zachowała  ciszę  bez  płakania  czy  szlochania.  W  domu  kilka  pań  zaczęło

płakać. Powiedziała im stanowczo, że zmarły był jej mężem i ona nie płacze,

zatem kim były by płakać!

Ten nieskazitelny model cierpliwości i rozsądku damy, która pielęgnowała

elegancję i która właśnie straciła męża będącego duchowym królem i bardzo o

nią dbającego, był olbrzymim cudem. (Tārīkh-e-Ahmadiyyat, tom 6, str. 547,

nowe wydanie)

Doradziła również swoim dzieciom, aby nie myślały, że ich ojciec nic im

nie pozostawił, przeciwnie pozostawił im wielki skarb modlitw, które we

właściwym czasie będą ciągle obdarzać je dobrodziejstwami.

Trzymanie się z Dala od Złych Zwyczajów 

Obiecany Mesjasz życzył sobie, aby każdy, kto dołączy do jego Wspólnoty

działał  na podstawie przykazań Koranu lub przynajmniej próbował działać

na ich podstawie. Jego wyznawcą był ten, kto w pełni wierzył w Koran.

Obiecany Mesjasz(as) powiedział, że jeśli ktoś będzie nieposłuszny choćby

jednemu  przykazaniu,  taka  osoba  nie  ma  z  nim  związku.  Było  jego

życzenie, aby ci, którzy uwierzyli w niego, porzucili ziemskie zwyczaje, w

ten sposób chroniąc się od chciwości i frywolnych zwyczajów tego świata.

Będę dążyć do czynienia tego co Allah Wszechmogący i Jego Prorok(saw)

zalecili.  Rzeczywiście,  Prorok  Boga  nakazał  tylko  to,  co  jest  Bożym

przykazaniem w Koranie. Jest to powodem dla którego kiedy ktoś zapytał

101 Do Allaha należymy i do Niego powrócimy.



Hadhrat   ‘Āiszah(ra)  o  szlachetny  charakter  Proroka(saw)

odpowiedziała, ,, Nie czytałeś Koranu?’’ Cechy wymieniane w Koranie są

prawdziwym  charakterem  Proroka(saw).  Oto  dlaczego  Obiecany

Mesjasz(as)  powiedział,  że  podąża  za  swym  mistrzem  i  patronem  i

deklaruje  każde  przykazanie  Koranu  jako  jego  sposób  życia.  Jeśli  inni

również zastosują się do tego, tylko wtedy mogą być zaliczani do jego

Wspólnoty.

Kiedy  członkowie  jego  Wspólnoty  dokonali  bai‘at,  również

zademonstrowali takie wzorce.

Najpierw, chciałbym przedstawić wzór szanowanej kobiety Ahmadī, matki

Chaudhry  Zafrullāh  Khān(ra).  Ten  przypadek  pokazuje  jak  bardzo  nie

lubiła innowacyjnych zwyczajów. Miał on miejsce na ślubie jej siostrzeńca

Chaudhry  Baszīr  Ahmada.  Oświadcza  on,  że  po  ceremonii  nikāh został

zawołany do części pań. Zauważył, że przygotowano dwa krzesła stojące

naprzeciw siebie, tak jak to jest na wsiach w zwyczaju. On miał usiąść na

jednym z nich, a panna młoda na drugim. Miały być wykonane określone

obrzędy. Mówi:

Byłem podenerwowany, ale potem zdecydowałem, że nie byłoby odpowiednie

sprzeczać  się  z  paniami  w  tym  czasie.  Więc  usiadłem  na  krześle

przeznaczonym dla mnie i wyciągnęłam rękę po rzeczy przeznaczone dla tych

obyczajów.  Natychmiast  moja  ciocia,  to  znaczy  matka  Chaudhry  Zafrullāh

Khān(ra),  chwyciła  mój  nadgarstek  i  odepchnęła  moją  rękę  i

powiedziała,  ,,Synu,  to  jest  szirk (  łączenie  partnerów  z  Allahem

Wszechmogącym).  To dało mi również odwagę i  odepchnąłem te rzeczy od

siebie, wstałem i powiedziałem: ,,Nie będę brał udziału w tych obrzędach.’’ W

ten sposób oswobodziłem siebie. 

Dzisiaj,  nasze  panie  również  powinne  pamiętać  o  tych  rzeczach.  Nie

powinne ślepo podążać za regionalnymi czy narodowymi obyczajami. Jeśli

zauważą, że dany obrzęd zawiera choćby odrobinę szirk, powinne unikać

go.  Niech  Allah Wszechmogący udzieli  wszystkim kobietom Ahmadī  tej

gorliwości  i  zaangażowania  w  moralnym  szkoleniu  siebie  jak  również



swoich  dzieci!  W  naszych  stronach,  Pakistanie  i  Indiach,  muzułmanie

postępują  zgodnie  z  obyczajem nie  dawania  ich  córkom ich  należnego

dziedzictwa.  Pozostawmy to  co  jest  należne.  Oni  nie  daję  nic  w ogóle

swoim córkom,  szczególnie  zdarza  się  to  na  wsiach  i  wśród  rolników.

Przykładem do naśladowania jest Chaudhry Nasrullāh Khāna(ra). Jego syn

pisze, ,,Nasz ojciec dał naszej siostrze w czasie jej wesela wielki posag,

tak jak było w zwyczaju. W jego testamencie oświadczył, że jego majątek

powinien być rozdany, zgodnie z islamskim  szarī‘ah,  pomiędzy zarówno

synów jak i córki. W chwili jego śmierci, jego córka otrzymała jej część

dziedzictwa zgodnie z szarī‘ah.

Niezrównany Przykład Posłuszeństwa

ZGUBNE SKUTKI PALENIA

Jest to przypadek, do którego chciałbym odnieść się: 

Kiedy Obiecany Mesjasz(as) udał się w 1892 roku do Dżalandhr, zamieszkał na

górnym  piętrze  pewnego  domu.  Pokojówka  umieściła  w  domu  huqqah

[bulgotanie,  tzn.  fajka  wodna]  i  wyszła  mając  coś  do  zrobienia.  Przez

przypadek  trochę  popiołu  wypadło  z  huqqah  i  spaliło  część  podłogi.  Ogień

został zauważony i ugaszony po zakończeniu modlitwy. W tym czasie, Hudhur

wyraził  swoje  niezadowolenie  i  antypatię  dla  tych,  którzy  palą  huqqah.

Przebywający  na  dole  Ahmadī  dowiedzieli  się  o  tym.  Wielu  z  nich  paliło

huqqah,  a ich huqqah  znajdowały się w tym czasie w owym budynku. Kiedy

usłyszeli o niezadowoleniu Hudhura(saw) wszyscy oni natychmiast pobili swoje

huqqah i  porzucili  palenie.  W  ciągu  kilku  dni,  kiedy  członkowie  Wspólnoty

dowiedzieli  się,  że  Hudhur  nie  lubi  huqqah,  wielu  odważnych  Ahmadī

zaprzestało  jej  palenia.  (Ashāb-e-Ahmad,  tom 10,  str.  157-158,  wydane w

1985)

Mirzā Ahmad Beig z Sāhīłāl  opowiada,  że Hadhrat Musleh-e-Mau‘ūd(ra)

powiedział pewnego razu do mojego wujka Mirzā Ghulāmullāh: 



,, Mirzā  Sāhib, zachęcaj swoich przyjaciół do rzucenia  huqqah.’’ Wujek, który

sam miał zwyczaj palenia  huqqah, powiedział ,,Dobrze, Hudhur.’’ Poszedł do

domu i potłukł swoją huqqah stojącą pod ścianą. Moja ciocia pomyślała, że był

zasmucony, ponieważ jego  huqqah zostawiono na słońcu. Ale mój wujek nic

nikomu nie powiedział. Wtedy moja ciocia zapytała, dlaczego wyładował swój

gniew na huqqah? Odpowiedział, ,, Hadhrat Sāhib poprosił mnie aby zachęcał

innych do rzucenia palenia  huqqah. Ale ponieważ sam ją palę, dlatego też ja

pierwszy potłukłem moja  huqqah.’’  Jak długo żył, nie zapalił  więcej  huqqah.

Ciągle odwodził też innych od palenia. (Sałāneh-e-Fadl-e-‘Umar, tom 2, str.

34)

W  dzisiejszych  czasach  ten  sam  zły  zwyczaj  huqqah jest

rozpowszechniony  w  formie  palenia  papierosów.  Palacze  powinni

spróbować  i  rzucić  ten  zwyczaj.  W  młodym  wieku  choroba  palenia

papierosów prowadzi do wielu innych form palenia, w których używane są

narkotyki. Jest to krok w kierunku zrujnowania życia młodych ludzi. Jest

to pajęczyna tkana przez  Dażżāl. Niestety, kraje muzułmańskie również

uwikłane  są  w  narkomanię.  W  każdym  razie,  nasi  młodzi  mężczyźni

powinni próbować rzucić palenie papierosów.

Loteria Nie jest Dozwolona

Hadhrat Munshī Barkat ‘Alī Khān(ra), Towarzysz Obiecanego Mesjasza(as),

był  zatrudniony w Simla.  Zanim stał  się  Ahmadī,  zakupił  kupon loterii,

który później wygrał sumę siedem i pół tysiąca rupii. Kiedy zapytał o to

Hudhura, on uznał to za hazard i powiedział: ,,Nie wydaj nawet jednego

grosza  z  tego  na  siebie.’’  Munshī  Sāhib  oddał  wszystkie  pieniądze  na

potrzebujących i tych w niekorzystnej sytuacji. (Streszczone z  Ashāb-e-

Ahmad, tom 3, str. 33, wydane w 1957)

W dzisiejszych czasach gra się w loterię w Europie i na Zachodzie.

Nagroda pieniężna jest niedozwolona dla wygrywających. W rzeczywistości

jest  harām w takim samy sensie jak pieniądze z hazardu są  harām. Po



pierwsze nie  powinno grać się,  ale  jeśli  zostało to zrobione omyłkowo,

wtedy nagroda nigdy nie powinna być wydana na siebie.

Pewien  przypadek  odnosi  się  do  waszego  własnego  kraju  Anglii.

Dotyczy Baszīr  Orchard,  który przyjął  Ahmadiyya i  wprowadził  u siebie

wiele zmian, a później poświęcił swoje życie [przyp. tłumacz. dla sprawy

islamu].  Przyjął  Ahmadiyyat  w  1944  roku.  Przez  krótki  czas  odbierał

trochę religijnej edukacji  w Qādiān i, jak powiedziałem, poświęcił swoje

życie.  Po  tym  nadeszła  najwspanialsza  rewolucja  w  jego  życiu.  Jego

czczenie  i  modlitwy  stały  się  bardzo  żarliwe.  Jego  pierwsza  wizyta  w

Qādiān urodziła mu pierwszy owoc w postaci rzucenia alkoholu. Chociaż

był  pijakiem,  bezzwłocznie  porzucił  picie.  Okazał  skruchę  z  powodu

alkoholu  i  hazardu i  na zawsze je  porzucił.(  Streszczone z  Al-Fadl,  10

stycznia, 1978, ‘Azīm Zindagī, str. 3)

Zakaz Alkoholu

Jeszcze kilka lat temu, niektórzy Ahmadī w Wielkiej Brytanii, Niemczech i

innych krajach posiadali biznes( na przykład restauracje i hotele), gdzie

był  sprzedawany  alkohol.  Zgodnie  z  hadīth,  ten,  który  warzy  alkohol,

podaje,  sprzedaje  lub  magazynuje,  wszystkim  tym  jest  związany  z

piekłem. Jest to powód, dla którego IV Kalif Mesjasza żądał od Ahmadī

wciągniętych  w  takie  biznesu,  bezzwłocznego  ich  porzucenia,  w

przeciwnym razie  będą wyciągnięte  wobec nich zdecydowane działanie.

Sam Hudhur  powiedział,  że  z  łaską  Allaha  Wszechmogącego  ogromna

liczba  porzuciła  ten  handel.   Allah  Wszechmogący  obdarzył  w  krótkim

czasie  niektórych z nich znacznie lepszymi  biznesami.  Niektórzy  z  nich

poddani zostali trudnościom i nie mieli możliwości prowadzenia żadnego

biznesu przez długi czas, a jednak pozostali silni w swoim postanowieniu i

nie zaangażowali się ponownie w ten niemoralny biznes.

Miłość do Koranu

Miāń  Muhammad  Aslam  z  Amristar,  nie  będący   Ahmadī,  przybył  do

Qādiān w 1913 roku. Napisał o Hadhrat Khalīfatul Masīh I(ra):



Maulavī Nūr-ud-Dīn(ra) jest obecnie wyłącznym przywódca Wspólnoty Ahmadī

będąc  Khalīfah Mirzy  Sāhiba. Przebywałem dwa dni na jego instruktażowych

spotkaniach,  gdzie  nauczał  i  udzielał  lekcji  Koranu.  Rozmyślając  nad  jego

pracą, uznałem go za bardzo nieskazitelną naturę, która pracuje wyłącznie i

szczerze  ze  względu  na  Wszechmogącego  Allaha.  Dzieje  się  tak,  ponieważ

zachowanie Maulavī Sāhib jest całkowicie wolne od pozoru i hipokryzji, a jego

serce jest wypełnione wielką miłością dla prawdy islamu. Wydziela się to z jego

szczerego serca jak krystalicznie czysta, tryskająca woda źródlana. Źródłem

będącym pełnym poznaniem Jedności  Boga. Pokazuje to poprzez komentarz

wersetów z Koranu, które czyni on dla korzyści tych, którzy są bardzo chętni z

powodu duchowej wnikliwości. Jeśli prawdziwym islamem jest Koran, zatem nie

widziałem tego  rodzaju  miłości  dla  Koranu  w  żadnej  innej  osobie,  tak  jak

zobaczyłem to w Maulavī Sāhib. Nie jest to tak, że jest zmuszany do robienia

tego przez sposób podtrzymywania tradycji. Nie, w ogóle! Jest raczej ogromnie

filozoficzną  osobą,  który  zakochał  się  w  Koranie  poprzez  niewiarygodnie

racjonalną krytykę. Słuchałem jego lekcji Koranu oraz czynionego przez niego

zadziwiającego  filozoficznego  komentarza  Koranu.   Istnieje  dzisiaj  zaledwie

garstka ludzi na świecie, która miałaby możliwość dorównania temu. (Badr, 31

marzec, 1913, Hajāt-e-Nūr, str. 611-612)

Istnieje  wola,  którą  Lekarz  ‘Abdus  Sattār  Szāh(ra)  pozostawił  swoim

dzieciom. Powiedział:

Uczyńcie  Koran  waszym  modus  operandi.  Bądźcie  zawsze  zaangażowani  w

posłusznym  postępowaniu  za  sunnah Proroka(saw).  Pozostańcie  zawsze  w

gotowości aby pomagać popierać Ruch Ahmadiyya oraz rozpowszechniać islam.

Przygotowujcie  również  wasze  następne  pokolenia  do  przestrzegania  tych

spraw.(Hadhrat Doctor Sajjed ‘Abdus Sattār Szāh Sāhib, str. 193)

Każdy Ahmad powinien mieć na uwadze tę radę w każdym momencie.

Hadhrat Mirzā ‘Abdul Haq napisał o Hadhrat Maulānā Bakhsh(ra):

Posiadał  wyjątkową  pasję  do  Koranu.  Pomimo  chorego  zdrowia  i  słabości,

zawsze był zdecydowany słuchać dyskursów o wiedzy i prawdach Koranu, tak

aby mógł pozyskać tą wiedzę i te prawdy. W czasie pewnego okresu w czasie

zimy, przez wiele miesięcy przychodził z sąsiadującego Dār-ul-Fadl do Dār-ul-

Rahmat na poranną Salat tylko z powodu, że Maulānā Ghulām Rasūl Rajekī(ra)



udzielał w meczecie lekcji Koranu. W czasie Ramadān-ul-Mubārak był gorliwy w

uczęszczaniu  na  lekcje  w  Meczecie  Aqsā.  Czytał  Koran  bardzo  dużo  i  w

zamyśleniu. Kiedykolwiek uzyskał korzyść z tego, dzielił się nią z innymi. Mówi

się, że w trakcie jego ostatniego roku życia czytał Koran kilka razy dziennie

czyniąc  to  z  notesem  i  ołówkiem.  Za  każdym  razem,  kiedy  rozszyfrował

niuanse danego wersetu, notował to i czytał to później swojej rodzinie.

Mirzā Sāhib dodał:

[kiedy czytał swojej rodzinie] wydawało się, na podstawie jego wyrazu twarzy,

że  jego  serdecznym  życzeniem  byłoby  aby  jego  dzieci  namiętnie  kochały

Koran. (Ashāb-e-Ahmad, tom 1, str. 151-152, wydane w 1951)

Kiedy pewien młody chrześcijanin z Gambii przyjął Ahmadiyya, jego matka

ostro  sprzeciwiała  się  mu.Na  początku  tolerował  to,  ale  kiedy  zaczęła

obrażać  Koran,  opuścił  dom  i  nie  powrócił  już.(Damīmah  Monthly

Ansārullāh, wrzesień 1987, str.6)

W odległych krajach Afryki takie cuda mają również miejsce po dziś

dzień.

Islam  zezwala  na  cztery  małżeństwa,  co  niektórzy  biorą  jako

przykazanie. W każdym bądź razie, zezwolenie jest. Jest tradycją w Afryce

w  pewnych  plemionach,  gdzie  mężczyzna  posiada  wysoką  pozycję  lub

bogactwo lub też  jest  wodzem, że poślubia więcej  niż  cztery,  a nawet

dziewięć lub dziesięć. Kiedy ‘Alī Roger z Sierra Leone przyjął Ahmadiyya

był  młodym  człowiekiem  i  posiadał  dwanaście  żon.  Misjonarz  tej

Wspólnoty, Maulānā Nazīr Ahmad ‘Alī, powiedział mu, że teraz jest Ahmadī

i  zgodnie  z  naukami  koranicznymi,  może zatrzymać  tylko cztery  żony.

Musi się więc rozwieść i odesłać resztę wraz z udzieleniem środków do

życia.  Nie  tylko  uczynił  to  bezzwłocznie  działając  na  podstawie  tej

instrukcji, ale na jego sugestię zatrzymał pierwsze cztery żony i pozwolił

odejść młodszym. Ta zmiana była rewolucyjna.

Inny misjonarz, Yūnus Khālid pisze:



V.V. Kahlo przyjął  Ahmadiyya w wyniku wizji  w czasie Maulānā Muhammad

Siddīq Amritsarī.  Później służył on także jako  Amīr Wspólnoty Ahmadiyya w

Sierra Leone. Przed przyjęciem Ahmadiyya posiadał całkowicie liberalny sposób

życia, tak liberalny, że z zawodu był tancerzem. Jednakże wkrótce po  bai‘at,

spowodował  on  zmiany  w  sobie  i  żył  przykładnie  zgodnie  z

taqłā(  sprawiedliwość  i  cnota)  i  czystością,  czczeniem,  bojaźnią  Bożą  i

uczciwością. Wszechmogący Allah przyznał mu wielki sukces. Był on również

naczelnym wodzem jego  terenu  –  terenu  gdzie  były  umiejscowione  wielkie

kopalnie  diamentów. Wodzowie na takich  obszarach władają wielką  władzą.

Jeśli  chciałby mógłby uzyskać korzyści  zarabiając ogromne sumy pieniędzy.

Jednakże,  z  powodu  pięknych  i  czystych  nauk  Ahmadiyya,  uważał  takie

bogactwo za harām(zakazane) dla siebie i wiódł proste życie. Było też dobrze

znany  w  wyższych  kręgach  władzy  z  tego,  że  Pan  Kahlo  był  niesłychanie

uczciwym naczelnym wodzem. Ani nie wziąłby łapówki ani nie zezwolił  jego

personelowi tak uczynić.

Kiedy zachorował, pewnego dnia poszedłem go odwiedzić. Zawołał mnie i

powiedział:  ,,Yūnus,  ciągle  widzę  przede  mną  kalimah napisaną  zielonymi

literami, jaki jest powód tego?’’ Odpowiedziałem, ,,Wodzu, jest to wynik twojej

żarliwej miłości do Allaha Wszechmogącego i Proroka(saw).’’ Odwiedzałem go

nadal  przez  dwa  miesiące,  a  on  wielokrotnie  mówił,  że  nieprzerwanie  ma

kalimah przed  swoimi  oczyma  napisaną  zielonymi  literami.  Kiedy  został

przyjęty do szpitala i wydawał swe ostatnie tchnienie, przyjaciel Ahmadī, Pan

Kożī, przytrzymał go za ramię i powiedział, ,,Wodzu powiedz102:

(tekst arabski)

które on powtórzył. Następnie Pan Kożī, powiedział103:

(tekst arabski)

które również powtórzył i wtedy wydał swoje ostatnie tchnienie.

Łagodność i Potulność oraz Pokora

Siódmy warunek  bai‘at pociąga za sobą przyjęcie skromności, wesołości,

łagodności i potulności. Ci, którzy wierzą w Proroków są przeważnie tymi,

których  zachowanie  jest  delikatne.  Nawet  jeśli  nie  mają  się  dobrze
102 Nie ma innego godnego czci z wyjątkiem Allaha.
103 Muhammad(saw) jest Jego Posłańcem.



finansowo,  posiadają  większą  zdolność  niż  zamożni  w  wydawaniu  ich

bogactwa. W rzeczywistości nie płoszą się nawet, jeśli  muszą poświęcić

swoje  życia.  Nigdy  nie  przechwalają  się  lub  okazują  arogancję  lub

wyniosłość. Są bardzo skromni, łagodni i potulni zarówno w stosunku do

jednego jak i  wszystkich i  ustanawiają  wysokie standardy pobożności  i

skromności. Istotą sukcesu bosko stworzonych wspólnot jest to, że czym

więcej  skromnych  i  łagodnych  ludzi  przedstawia  doskonałe  przykłady

posłuszeństwa,  tym  wspanialsze  jest  tempo  ich  postępu.  Tak  jak

powiedziałem, tacy są to ludzie, którzy wierzą w Proroków.

Kiedy takie serca wejdą w kontakt z Prorokami, stają się jeszcze

bardziej wypolerowane. Jeśli ci skromni muszą oddać swoje miejsce dla

innych  i  usiąść  na  jakimś  gorszym miejscu,  oni  to  wolą.  Jednakże  ci,

którzy  są  wyznaczeni  przez  Boga,  posiadają  wnikliwość,  aby  ich

rozpoznać.  Aby  wynagrodzić  taką  skromność  oraz  w  celu  kształcenia

swoich  wspólnot  pokazują,  że  pośród  nich  łagodni,  potulni  i  skromni

posiadają najwyższy status. Usuwają tych ludzi  z najniższego miejsca i

udzielają im zaszczytu siedzenia obok siebie, a w porze posiłków, pytają

ich, na co mają ochotę i oferują im jedzenie ze swoich własnych talerzy. W

ten  oto  sposób  doceniają  ich  Prorocy,  ponieważ  to  z  powodu  ich

skromności  dochodzą  do  wiary  szybko  i  całkowicie  przylegają  do  nauk

religii.

Obiecany Mesjasz powiedział:

Biedni nie są arogantami i przyjmują prawdę z całkowitą pokorą. Mówię wam

prawdę. Istnieje zaledwie kilku wśród bogatych, którzy mogliby nabyć chociaż

troszeczkę  z  łaski  którą  biedni  nabywają  perfekcyjnie  i  całkowicie. (Izāla-

e-‘Auhām, Rūhānī Khaz’in, tom 3, str. 537)

To jest powód, dla którego przedstawił skromność warunkiem dołączenia

do tej Wspólnoty, tak aby można prawidłowo zrozumieć religię i działać na

jej podstawie. W jaki sposób zachodzą te zmiany, przedstawię na to teraz

kilka przykładów.



Hadhrat  Sajjed  Sarłar  Szāh(ra)  był  wspaniałym  naukowcem  należącym  do

dobrze mającej się rodziny. Pomimo tego, przykładowym były jego czystość,

pokora  i  prostota.   Jak  tylko  połączył  się  z  Obiecanym  Mesjaszem(as)  i

przedłożył swoje posłuszeństwa, wytępił ze swego serca wszystkie materialne

pragnienia. W czasie  jego zatrudnienia w Madrassah Ahmadiyya,  spędził  on

całą  kadencję  w  małym  domku,  który  w  rzeczywistości  nie  był  wart,  aby

zamieszkał w nim czeladnik. Kiedy zaniechał cały świat w posłuszeństwie i z

przyczyny Obiecanego Mesjasza(as), pytanie o materialną wygodę zwyczajnie

nie powstało.( (Ashāb-e-Ahmad, tom 5, część III, str. 9, wydane w 1964)

Tutaj mamy kolejny przykład pokory, jest nim przykład Hadhrat Maulavī

Burhān-ud-Dīn(ra).

Kiedyś przyszedł zobaczyć się z Hudhurem i Bóg wie jakie myśli przyszły mu do

głowy, aż zaczął szlochać. Hudhur zapytał go bardzo poruszony czy wszystko

było dobrze. Odpowiedział ( wymieniając różnych świętych i świętych mężów u

których był w jego poszukiwaniach): ,,Najpierw stałem się Kothī( należał do

Kothay Łalā Pīr), następnie Baolī ( związany z Baolī Sāhib), potem Ghaznī( stał

się wyznawcą Maulavī ‘Abdullāh Ghaznavī), a teraz Mirzaī. Jednakże, szkoda że

dożyłem  starości,  a  cały  czas  czuję,  że  jestem  nieukiem.’’(  To  była  jego

skromność) Słysząc to, Hudhur był bardzo czuły i uspokajając Maulavī  Sāhib,

powiedział:  ,,  Maulavī  Sāhib,  nie  bądź  tak  wzburzony.  Osiągnąłeś  swoje

przeznaczenie. Nie ma teraz potrzeby martwić się. To go ostatecznie uspokoiło.

(Monthly Ansārullāh, Rabwah, Wrzesień 1977, str.14)

Obiecany Mesjasz(as) pisze:

Sajjed Fadl Szāh z Lahore (którego kocham ze względu na Wszechmogącego

Allaha), pierwotnie ze stanu Dżammu, jest nadzwyczaj czystego serca i pełen

miłości oraz szczerości. Posiada światło doskonałej wiedzy i jest zawsze gotów

ofiarować swoje życie i bogactwo. Dzieje się tak, ponieważ jest pełen szacunku

i  w dobrej  wierze  ufa  w cudowny,  skromny sposób.  Z głębi  swojego serca

posiada  prawdziwą,  czystą  i  doskonałą  wiarę  w  moją  skromną  osobę  i

utrzymuje, na najwyższym poziomi związek i miłość ze mną ze względu na

Wszechmogącego Allaha. Cecha szczerości i lojalności jest w nim najbardziej

wybitna. Jego brat Nāsir Szāh również posiada poprzez bai‘at związek z moją

skromną osoba. Również jego wujek Muszni Karam Ilāhī jest również szczerym



przyjacielem mojej skromnej istoty. (Izāla-e-‘Auhām, str.798 Rūhānī Chazā’in,

tom 3, str. 532)

Obiecany Mesjasz(as) napisał także:

Munshī Ruszam ‘Alī, Zastępca Inspektora Policji Kolejowej (którego kocham ze

względu na Wszechmogącego Allaha) jest  sprawiedliwym człowiekiem, który

jest  bardzo  szczery  i  w  pierwszej  kolejności  jest  moim  przyjacielem.  [  W

naszych krajach, departament policji jest najbardziej osławiony i patrząc z tej

perspektywy,  jest  to  mile  widziane]  Jego  twarz  pokazuje  znaki  pokory,

bezinteresowności i szczerości. Nigdy nie widziałem tego człowieka trzęsącego

się w czasie jakichkolwiek zawirowań. Od dnia, kiedy skłonił się ze szczerością

ku  mnie,  nie  było  żadnego  spadku  i  rezerwy  w  tej  szczerości,  raczej  jest

rosnąca z dnia na dzień. [To znaczy, jej wzrost jest w kierunku doskonalenia.]

(Izāla-e-‘Auhām, str.806-807, Rūhānī Chazā’in, tom 3, str. 536)

Trzymanie się z Dala od Arogancji

Ten warunek  bai‘at również zawiera trzymanie się z dala od arogancji.

Podam przykład Sajjeda Sarłara Szāh(ra) w tym względzie:

Pomimo  posiadania  bardzo  wysokiego  statusu  w  nauce  religijnej  i

akademickiej,  przeciwnie  do  tak  zwanych  ‘ulemā w  dzisiejszych  czasach  i

wieku, jego temperament był tak prosty i skromny, że jeśli  w jakimkolwiek

czasie  małe  dziecko  chciało  z  nim  porozmawiać,  mogło  uczynić  tak  bez

żadnego  wahania.  Słuchałby  najbardziej  czule  i  odpowiedział  w  bardzo

przyjemny sposób. [Maulavī Muhammad Hafīz Baqāpurī opowiada przypadek ze

swojego dzieciństwa] Jednemu z jego bliskich krewnych urodziło się dziecko.

Kiedy listownie dotarła wiadomość, postanowił poprosić Maulavī  Sāhib o imię

dla dziecka. Ten udawał się lub wracał z Meczetu Aqsā na dar z Koranu. Ruszył

w jego kierunku. Kiedy zobaczył go idącego w jego kierunku, zatrzymał się i

był bardzo czuły i grzeczny. A na jego zapytanie, zaproponował pewne imię dla

noworodka i pomodlił się za to dziecko.( (Ashāb-e-Ahmad, tom 5, część III,

str. 35)

Zrelacjonuję teraz przypadek Hadhrat Maulavī Burhān-ud-Dīn(ra) w tym

względzie.   Z  wcześniejszych  przykładów  jest  już  wyraźnym,  że  nie

posiadał on ostentacji,  sztywności czy pozorów/. Co więcej nie posiadał



absolutnie naukowego puszenia się, wywyższania się i próżności, pomimo

faktu, że był niezrównanym naukowcem. W czasie jego pobytu w Qādiān,

jeśli  ktoś  zatytułował  go  Maulavī  Sāhib,  on  niezwłocznie  prosił  o  nie

nazywanie go Maulavī, mówiąc, ,, I tylko właśnie zacząłem uczyć się ABC

od  Mirzā  Sāhib.’’[Obiecany  Mesjasz(as)]  (Monthly  Ansārullāh,  Rabwah,

wrzesień 1977, str. 12)

Teraz, wzór łagodności i potulności oraz pokory, który jest wspanialszy od

wszystkich innych wzorów. Obiecany Mesjasz(as)(pokój z nim) pisze na

temat Hadhrat Sāhibzādah ‘Abdul-Latīf Szahīd(ra):

[On]  osiągnął  taki  stopień  pokory  i  bezinteresowności,  który  nie  może  być

osiągnięty dopóki osobę całkowicie nie pochłania Allah Wszechmogący. Ta, czy

inna osoba jest w jakiś sposób dotknięta przez sławę lub wiedzę i  zaczyna

pobłażać sobie w próżności. Ta wiedza i sława powstrzymują go od dotarcia do

prawdy. Jednakże, ta osoba była tak bezinteresowna, że pomimo bycia wzorem

zalet  i  znakomitości,  jego  wiedza  i  związki  rodzinne  nigdy  nie  mogły

powstrzymać go od przyjęcia prawdy. Ostatecznie poświęcił  swoje życie dla

prawdy i pozostawił taki wzór dla naszej Wspólnoty, który jest rzeczywistym

celem Boga.  (Tadhkiratusz-Szahādatain,  str.  45,  Rūhānī  Chazā’in,  tom 20,

str.47)

Udzielanie Pierwszeństwa Wierze przed Ziemskimi
Sprawami

WYSOKIE STANDARDY OFIAROWYWANIA POŚWIĘCEŃ

Warunek  ósmy,  dotyczący  udzielania  pierwszeństwa  religii  przed

doczesnymi sprawami, gdzie osoba poświęci wszystko – życie, bogactwo,

honor. Z łaski Allaha Wszechmogącego w Wspólnocie Ahmadiyya widzimy

sceny udzielania pierwszeństwa wierze przed światem. Matki  ofiarowują

swe dzieci.  Idąc śladem Hadhrat  Ībrāhīma(as),  ojcowie przyprowadzają

swoje dzieci do Dżamā‘at, które może desygnować je gdziekolwiek sobie

życzy. Dzieci ofiarowują siebie, potwierdzając to sami, że oni również są

gotowi, tak jak Hadhrat Ismā‘il(as) ofiarować swoje życia! Takie wspaniałe

pokazy  istniały  w  przyszłości  i  są  nadal  dzisiaj  obecne.  Podam  wam



przykład: W 1923 roki, kiedy hindusi rozpoczęli swoją kampanię Shudhī

(  przywrócenie  muzułmańskich  konwertytów  ponownie  do  hinduizmu),

sprzeciwiając się temu, dzieci Ahmadī nie pozostawały w tyle za starszymi

w ofiarowywaniu ich posług. Nawet pięcioletnie dzieci były gotowe udać się

do Malkānā i pobliskich terenów. Dwunastoletni chłopiec napisał do swego

ojca, że służenie religii nie jest tylko dla tych, którzy dorośli, ale również

dla młodszych! Poprosił swego ojca o wzięcie go ze sobą, kiedy ten będzie

udawał się na głoszenie prawdy, a nawet jeśli sam nie pójdzie, musi jego

wysłać! (Z Tārīkh-e-Ahmadiyyat, tom 5, str. 336, wydane w 1964)

Te przypadki nie są zwyczajnie opowiadaniami z przyszłości. Tak jak

powiedziałem, nawet teraz widzimy takie pokazy poświęceń.  Kiedy dzieci

Łāqfīn-e-Nau  przychodzą  zobaczyć  się  ze  mną,  a  ja  pytam  ich  kim

chcieliby być kiedy dorosną,  ich odpowiedź jest  taka,  że oni  staną się

kimkolwiek im powiem i niech Dżamā‘at powie im kim by chciał aby oni

stali  się.  Taki  jest  entuzjazm  dzieci  Ahmadī.  Tak  długo  jak  pozostaje

pasja(  a  inshā’Allah  pozostanie  do  Dnia  Ostatniego),  nikt  nie  może  w

najmniejszym stopniu skrzywdzić Dżamā‘at.

Obiecany Mesjasz(as) mówi:

Obecnie, posiadam wielką liczbę członków w moim Dżamā‘at, którzy sami z

siebie  udzielają  pierwszeństwa  wierze  przed  światem i  stali  się  derwiszami

[pustelnicy]. Opuścili swoje miasta, krewnych i starych przyjaciół i osiedlili się

w sąsiedztwie na zawsze! ((Ashāb-e-Ahmad, tom 5, str. 130, wydane w 1964)

Co się tyczy Hadhrat Maulavī  Hakīm Nūr-ud-Dīn(ra)  z  Bhere,  Obiecany

Mesjasz(as) mówi: 

Nie  ma  nikogo,  z  którym  mógłbym  porównać  kolosalną  sumę  finansowej

pomocy, jakiej mi udzielił. Odnajduję u niego naturalną tendencję, z głębokim

przekonaniem w sercu, do służenia, z największym oddaniem, wierze.  Chociaż

jego codzienne życie jest w pełni dedykowane, we wszelkich jego aspektach,

do  bycia  prawdziwym  sługa  islamu  i  służenia  muzułmanom,  to  jednak

udowodnił, że wśród pomocników tego Ruchu, jest nim w pierwszym rzędzie.

(Izāla-e-‘Auhām, str.777, Rūhānī Chazā’in, tom 3, str. 520)



Na temat Hadhrat Maulavī ‘Abdul Karīm (ra) Siālkotī:

Swoje życie spędził  w kolorze niewinności i nie przyjął żadnych z ziemskich

luksusów.   Opuścił  swoje  zatrudnienie,  ponieważ  powodowało  to  poniżenie

wiary. Niedawno otrzymał ofertę pracy płatną dwieście Rupii miesięcznie, ale

kategorycznie odmówił. Spędził  swoje życie w pokorze. Lubił tylko czytywać

książki po arabsku. Spędził  swoje życie odpierając wewnętrzne i zewnętrzne

ataki na islam. Pomimo skrajnej choroby i słabości kontynuował pisanie. (Sīrat

Hadhrat Maulavī  ‘Abdul Karīm (ra)  Sāhib Siālkotī,  autorstwa Mahmūd Mużīb

Asghar, str. 108)

Hadhrat  Nałāb  Muhammad ‘Alī  Khān(ra),  Przywódca  Malerkotla  [przyp.

tłumacz.  w owym czasach księstwo w Indiach; obecnie część prowincji

Pendżab w Indiach] napisał w liście do swego brata:

Powiem otwarcie, że powodem dla którego zamieszkałem w Qādiān, jest  to, że

upływa już dwanaście lat odkąd dokonałem bai‘at z Obiecanym Mesjaszem(as).

Lecz  niestety  przez  jedenaście  lat  mieszkałem w domu i  byłem odcięty  od

Qādiān.  Miałem  przyjeżdżać  tu  tylko  na  kilka  dnia,  raz  na  jakiś  czas.

Zmarnowałem moje  życie  pozostając  zagmatwanym w ziemskich  sprawach.

Kiedy wreszcie zrobiłem przerwę żeby pomyśleć, zdałem sobie sprawę, że moje

życie odleciało, a ja nie osiągnąłem niczego ani w wierze ani w materialnym

świecie.

Przybyłem tutaj  [to  znaczy  do  Qādiān]  z  intencją  pozostania  na  sześć

miesięcy.   Jednakże,  kiedy  rozmyślałem  nad  wszystkimi  moimi  sprawami,

ostatecznie  moje  serce  zarządziło,  że  można  zaradzić  i  wywiązać  się  z

ziemskich  spraw,  postępując  za  wiarą.  Ale  kiedy  człowiek  postępuje  za

światem,  nie  osiągnie  tego  świata,  a  wiara  również  jest  zniszczona.

Rozmyślałem głęboko nad tym i zdałem sobie sprawę, że przez jedenaście lat

nie uczyniłem niczego z siebie ani również moi bracia. Z każdym mijającym

dniem, pomimo zdawania sobie sprawy z tej beznadziejnej sytuacji, rujnujemy

swoją wiarę. Ostatecznie, zdając sobie sprawę, że nie ma końca tym ziemskim

gonitwom, pożegnałem się  z  Malerkotla  czyniąc  stanowcze  postanowienie  o

emigracji z tamtąd. Wszelka chwała należna jest Wszechmogącemu Allahowi!

Miło mi powiedzieć, że wyemigrowałem z Malerkotla. W tej sytuacji, zgodnie z



szari‘ah, emigrant nie może z wyboru powrócić do swego kraju, to znaczy, nie

może  uczynić  go  swoim  domem.  Może  tylko  odbyć  wizytę,  w  trakcie

podróżowania.  Dlatego też, w tej sytuacji  jest mi trudno powrócić.  Jestem

bardzo szczęśliwy i mam się dobrze.  Jak możemy być oddzieleni od centrum

naszej miłości i oddania?(...)

Mój kochany szanowny bracie! Przybyłem tutaj ze względu na Boga. Moja

przyjaźń i  miłość  jest  również dla Boga.   Jestem z dala od Malerkotla,  ale

żałosne  państwo  Kotla,  głęboko  zasmuca  mnie.  Niech  Bóg  obdarzy  ciebie

mądrością,  całą  naszą  rodzinę  i  cały  lud  Kotla,  aby  zrozumieli,  że  powinni

zaangażować się w służbę islamowi. Nasze życie i nasza śmierć niech będzie

tylko  dla  Boga.   Stajemy  się  całkowicie  posłusznymi  muzułmanami  Boga.

Mówią o tym nasze warunki bai‘at, abyśmy przedkładali naszą wiarę nad nasze

ziemskie  sprawy  oraz  pozostawali  wdzięczni  i  w  pełni  posłuszni  naszemu

dobroczynnemu rządowi. To jest to, co mnie tu trzyma. I tak jak wzrasta moja

wiara, podobnie ziemskie sprawy wydają mi się mało ważne, a wiara, w moich

oczach, zdobywa poczesne miejsce. Wzrasta również poczucie wdzięczności do

Boga i do ludzi. Podobnie, posłuszeństwo i wdzięczność do tego rządu również

wywiera  wrażenie  na  moim  sercu.  (Ashāb-e-Ahmad,  tom  2,  str.  126-129,

wydane w 1952)

Obiecany Mesjasz(as) pisze o  Hakī Fadl Dīn(ra) na temat wczucia się w

islam. Oznajmia: 

Mój  drogi  Hakī  Fadl  Dīn  z,  Bhera  (którego  kocham  ze  względu  na

Wszechmogącego Allaha) jest spośród przyjaciół oraz braci Maulavī Hakīm Nūr-

ud-Dīn i jest nasycony podobnymi moralnymi wartościami. Jest bardzo szczerą

osoba.  Wiem, że prawdziwie kocha Boga i Jego Proroka. Z tego tylko powodu,

obserwując moją skromną osobę służącą wierze, oddaje cześć temu warunkowi

miłości  ze  względu na Wszechmogącego Allaha.  Wydaje  się,  że on  również

posiada tą ogromną porcję entuzjazmu, aby rozpowszechniać islam jak mój

drogi brat Maulavī Hakīm Nūr-ud-Dīn pokazuje od samego początku. Przykłada

poważne  starania  do  wydatków  Ruchu  ponoszonych  z  powodu  religijnych

spraw. Jest wciąż zainteresowany tym, aby mógł dokonywać, poprzez wkłady

pieniężne,  dobrego  wsparcia  finansowego.  (Izāla-e-‘Auhām,  str.777, Rūhānī

Chazā’in, tom 3, str. 522)



W 1923 roku, kiedy kampania Shudhī została wszczęta,  murrabī  Ahmadī

codziennie  podróżowali  w  wielkim  upale  kilka  mil  pieszo.  Często

egzystowali  na  resztkach  lub  uprażonej  na  sucho  ciecierzycy  i  czystej

wodzie.  Czasami mieli  kilka ziaren jęczmienia i  przetrwali  na tym. Sūfī

‘Abdul Qadīr Nīaz B.A. podróżowali po około 40 wsiach w okręgu Mein Purī

i  Mathrā.  Podróżowali  średnio  około  16  mil  dziennie.(  Tārīkh-e-

Ahmadiyyat, tom 5, str. 343, wydane w 1964)

Pewien pan, będący wielkim muzykiem w USA, przyjął Ahmadiyya.

W owym czasie  był  bardzo zaawansowany w muzyce i  stał  się  szybko

bardzo dobrze znany w całym kraju. Eksperci widzieli, że jest na dobrej

drodze to zostania przewspaniałym muzykiem, mającym możliwości bycia

zapamiętanym jako wielki muzyk swoich czasie. Jednakże, kiedy przyjął

Ahmadiyya,  nie  dbał  ani  o  muzykę  ani  pożądał  bogactwa,  które  mógł

uzyskać  dzięki  swojemu  zawodowi.  Zwyczajnie  porzucił  to  wszystko  i

zaczął żyć niewymagającym, prostym życiem, będący bardzo regularnym

w tahażżod i wspominający Proroka(saw) z oczami pełnymi łez.(Monthly

Khālid, styczeń 1988, str. 40)

Hadhrat Khalīfatul Masīh I(ra) napisał o czasach przed khilāfat:

Dlaczego tutaj  przybyłem? Widzicie,  w Bhera miałem ceglany dom, a  tutaj

mam chatę z błota. Raczej tam mogłem znaleźć każdy rodzaj wygody niż tutaj.

Jednakże, zauważyłem, że byłem chorowity – beznadziejnie chorowity – byłem

zależny – bardzo zależny i byłem bezradny – niezmiernie bezradny. Przybyłem

tutaj,  aby  te  dolegliwości  mogły  zostać  usunięte.  Jeśli  osoba  przybywa  do

Qādiān  zobaczyć  mój  przykład  lub  zostać  tutaj  na  chwilę  i  narzeka  na

tutejszych ludzi, wtedy pomylił się uważając chorowitość za byciem zdrowym w

ten sposób sprawdzając ich. Przyjaźń i związek tutaj, przybycie tu i życie tutaj,

życie i mieszkanie tutaj, wszystko to powinno być dla Lā ilāhā illAllāh [ nie ma

godnego czci z wyjątkiem Allaha]. W przeciwnym razie, jeśli przybyliście dla

chleba i spania, słuchajcie! Większość z was ma lepszy chleb w swoich domach,

jaki  jest zatem powód przybycia tutaj?  Możecie oddać pełną sprawiedliwość

waszemu ślubowaniu tylko wtedy, jeśli przybyliście tutaj wyłącznie ze względu



na Boga. (Kazanie Piątkowe, 22 styczeń, 1904, Khutabāt-e-Nūr, str. 160, nowe

wydanie)

Obiecany  Mesjasz(as)  pisze  o  Hadhrat  Sāhibzādah  Sajjed  ‘Abdul-Latīf

Shahīd(ra):

Jedną,  najbardziej  godną  pozazdroszczenia  wartością  posiadaną  przez  tą

cenioną duszę, która odeszła, było to, że on naprawdę udzielał pierwszeństwa

wierze  przed  ziemskimi  sprawami.  Był  w  rzeczywistości  pomiędzy  tymi

sprawiedliwymi, którzy z bojaźnią Bożą, wzniósł swoje  taqła i posłuszeństwo

Allahowi Wszechmogącymi na sam szczyt.  Aby zadowolić Boga i poszukiwać

Jego zadowolenia był gotowy oddać swe życie, honor, bogactwo tak jakby były

bezwartościowe. Jeśli  porównam go z wielką wysoką górą, obawiam się, że

moje porównania może okazać się wadliwe. Większość ludzi pomimo dokonania

bai‘at i potwierdzenia mojego twierdzenia, nadal nie mogą całkowicie pozbyć

się  tego  toksycznego  nasienia  udzielania  pierwszeństwa  temu  światu  przed

wiarą, raczej nieco resztek pozostaje w nich. Utajone skąpstwo – bądź w życiu,

bądź w szacunku, bądź w bogactwie, bądź w moralnych warunkach – można

odnaleźć  w  ich  wykazujących  braki,  niedorozwiniętych  duszach.  W  czasie

proszenia  o  jakąkolwiek  posługę  dla  wiary,  obawiam  się,  że  napotykając

cierpienie,  mogliby  uważać  tą  posługę  za  obciążenie  oraz  brzemię  i  mogą

porzucić ich bai‘at.

Jednakże, jakie słowo powinienem użyć, aby wychwalać tą cenioną duszę,

która odeszła, która wyrzuciła, tak jak ktoś wyrzuca śmieci, swoje bogactwo,

honor  i  życie,  aby podążać za  mną.  Zauważyłem,  że  większości  ludzi  brak

umiejętności  wytrwałości  oraz  stałości  i  nie  mogą  do  końca  przylgnąć  do

prawdy. Potykają się przy małych ciężarach, szatańskich kuszeniach lub pod

wpływem złego towarzystwa. Jednakże, jakież to słowa powinienem użyć, aby

oświadczyć  o  niezłomności  tej  cenionej,  uszanowanej  duszy,  która  odeszła.

Bowiem on dokonywał postępu w świetle wiary wraz z każdym jego oddechem!

(Tadhkiratusz-Szahādatain, str. 8, Rūhānī Chazā’in, tom 20, str. 10)

Obiecany Mesjasz(as) również oświadczył: 

Ten męczennik swoim życiem ustanowił wzór dla mojej Wspólnoty. Faktem

jest,  że  moja  Wspólnota  miała  potrzebę  takiego  wielkiego  wzorca.  Nadal



istnieje  kilku  wśród  nich,  którzy  kiedy  oddadzą  małą  usługę,  myślą  jakby

dokonali  wielkiego zadania. Nic  zdziwiłbym się,  jeśliby zaczęli  uważać to za

osobistą przysługę mi uczynioną. Podczas gdy to jest przysługa Boga dla nich,

ponieważ  On  umożliwił  im  posługę.  Jest  kilku  bez  zapału,  gorliwości  i

szczerości. I chociaż twierdzą, że posiadają mocną wiarę i szczerość, ale cały

czas nie są w stanie do końca jej dotrzymać.  Miłość do tego świata zmusza ich

do  utraty  ich  wiary  i  nie  mogą znieść  nawet  pomniejszą  próbę.  Nawet  po

dołączeniu do Wspólnoty ustanowionej przez Boga, ich miłość do materializmu

nie  odchodzi.  Jednakże,  tysiąckrotne  podziękowania  dla  Wszechmogącego

Allaha,  że  znajdują  się  również  tacy,  którzy  wierzą  ze  szczerością  serca  i

prawdziwie  przyjmują  tą  drogę.   Są  gotowi  ponosić  wszelkie  kłopoty  z  tej

przyczyny. Jednakże, siła tego wzoru, który ten waleczny człowiek [Sāhibzādah

Sajjed  ‘Abdul-Latīf(ra)]  uczynił  tak  widocznym,  nadal  leży  ukryty  w  tej

Wspólnocie. Niech Bóg zaszczepi taką wiarę w każdym i udzieli im niezłomności

w stylu pokazanym przez tego męczennika. To ziemskie życie jest połączone z

szatańskim kuszeniem i przeszkadza ludziom w uzyskaniu doskonałości.  Wielu

dołączy  do  tego  Ruchu,  lecz  niestety,  tylko  niewielu  wykaże  się  takim

przykładem. (Tadhkiratusz-Szahādatain, str. 55-56,  Rūhānī Chazā’in, tom 20,

str. 57-58)

Obiecany Mesjasz(as) oświadczył:

To  męczeństwo,  które  było  przeznaczeniem  Sāhibzādah  Sajjed  ‘Abdul-Latīf

wypełniło się. Teraz pozostaje zapłata prześladowcom.104

(werset arabski)

Biada! Ten Amīr nie posiada nawet joty bojaźni Bożej. Siła wiary człowieka, na

którym dokonał męczeńskiej śmierci była taka, że jeśli cały kraj Kabulu byłby

przeszukiwany  w  poszukiwaniu  takiego  jak  on,  poszukiwania  okazałyby  się

daremne.  Tacy ludzie  są  największym eliksirem.   Poświęcają  swoje  życia  z

szczerością serca i nie dbają o przyjaciół i krewnych. O ‘Abdul-Latīf! Tysiące

błogosławieństw  dla  ciebie,  że  okazałeś  taki  wzór  największej  szczerości  w

moim całym życiu! Jeśli chodzi o tych, którzy znajdą się po mojej śmierci w

mojej  Wspólnocie  nie  wiem,  jakie  czyny  zademonstrują.(Tadhkiratusz-

Szahādatain, str. 58, Rūhānī Chazā’in, tom 20, str. 60)

104 Zaprawdę, ten, który przychodzi do swego Pana jako grzesznik – na niego czeka Piekło. Ten
nigdy w nim nie umrze ani nie będzie żył. Tā Hā, 20:75



Oświadcza dalej:

Kiedy  obserwuję  niezłomność  i  oddanie,  które  nadeszło  poprzez  odejście

Sāhibzādah  Maulavī  Muhammad  Sajjed  ‘Abdul-Latīf,  moja  nadzieja  dla  tej

Wspólnoty wspaniale wzrasta. Bóg udzielił takich możliwości niektórym ludziom

we  Wspólnocie,  nie  mówiąc  już  o  majątku,  że  poświęcili  swoje  życia  z

przyczyny wydającej się widoczną, że Wolą Boga jest stworzenie wielu ludzi w

tej Wspólnocie, którzy będą posiadać ducha Sāhibzādah Maulavī  ‘Abdul-Latīf.

Staną  się  nowymi  młodymi  drzewkami  jego  duchowości.   (Tadhkiratusz-

Szahādatain, str. 73, Rūhānī Chazā’in, tom 20, str. 75)

Dokładnie  sto  lat  temu  Sāhibzādah  ‘Abdul-Latīf  Szahīd(ra)  stał  się

męczennikiem. 

O Mesjaszu Dni Ostatnich! Gratulacje dla Ciebie, że twoja ukochana

Wspólnota  wypełniła  twoje  aspiracje  względem  niej.  Wypełniła  twoje

oczekiwania jakie w niej pokładałeś! Nawet nie skurczyła się z powodu

poświęcenia ich majątków, czasu i życia. Nawet dzisiaj możemy zobaczyć

to samo wydarzenie. Tacy ludzie urodzili się w tej Wspólnocie po tobie!

Obiecany Mesjasz  był  zainteresowany tym,  co  stanie się  po nim.

Jesteśmy świadkami, że po jego odejściu, tacy ludzie urodzili się i rodzą

się,  którzy  nie  dbają  o  ziemskie  kuszenia  i  nie  cofają  się  przed

poświęceniem swojego życia. Ojcowie byli świadkami męczeństwa synów,

a synowie byli naocznymi świadkami męczeństwa ich ojców, ale pozostali

niezmiennie zdecydowani przedłożyć własne życie.

O  Mesjaszu!  Gratulacje  dla  ciebie!  Jeden  z  twojego  własnego

potomstwa,  twoja  własna  krew,  również  poświęcił  swoje  życie,  aby

uratować Wspólnotę od wielkiej udręki.

Niech Allah Wszechmogący kontynuuje nadawanie wysokich pozycji

w Raju wszystkim tym męczennikom. Niech Wszechmogący Allah umożliwi

nam  przebywanie  wśród  tych,  którzy  udzielają  pierwszeństwa  wierze

ponad  ziemskim  sprawami.  Niech  będziemy  zawsze  gotowi  na  każde

poświęcenie i  utrzymajmy tą pasję żywą również w naszych przyszłych

pokoleniach. Niech Allah Wszechmogący zawsze nam to umożliwia.



 

 

 

 



WYKŁAD III

[Z Piątkowego Kazania wygłoszonego w Meczecie Fadl, w Londynie, Wielka

Brytania, 17 października, 2003r]

Niezrównane Przykłady Oddania, Lojalności i Służby dla

Ludzkości

W naszym Dżamā‘at, bardzo podkreśla się pomoc społeczną i służbę dla

ludzkości. Każdy, bogaty czy biedny, zgodnie z jego/jej możliwościami, dla

zadowolenia  Allaha  Wszechmogącego  poszukuje  okazji  do  wykonania

nieco służby dla ludzkości.

Dlaczego każdy jest tak gorliwy w służbie dla ludzkości? Powodem

są piękne nauki  islamu, które zostały zapomniane. Mówią one,  że jeśli

poszukujemy  zadowolenia  Wszechmogącego  Allaha,  powinniśmy

traktować ludzkość z dobroczynnością i dbać o jej potrzeby. W ten sam

sposób  będziemy  wynagrodzeni  bliskością  Allaha  Wszechmogącego.

Obiecany Mesjasz(as) uczynił  tą naukę podstawowym warunkiem wśród

Dziesięciu Warunków Bai‘at. Po ustanowieniu więzi z nim powinniście użyć

całej naszej mocy i środków dla współczucia i dobrobytu ludzkości. Jeśli

powstają potrzeby pomocy ofiarom trzęsienia ziemi lub powodzi, Ahmadī

powinni  przyjść  z  pomocą.  Co  jakiś  czas  młodzi  mężczyźni  Ahmadī

poświęcają swoje młode życie w rosnących falach powodzi, ale bezpiecznie

doprowadzili tonących. 

Kiedy  Khalīfah tego  czasu  ogłosił  potrzebę  określonej  sumy

darowizn, aby założyć szkoły i szpitale w Afryce w celu edukacji biednych

dzieci  i  aby  dostarczać  pomoc  medyczną  dla  cierpiącej  ludzkości,  to

Dżamā‘at  przyjęła  to  z  zadowoleniem  i  przedstawiła  Khalīfah sumę

wielokrotnie większą niż o którą prosił. Pieniądze te były darowane przez

członków tego Dżamā‘at z powodu ich współczucia dla cierpiącej ludzkości.

Kiedy Khalīfah ogłosił, że wymagana suma została zebrana i że potrzebuje



siłę roboczą dla założenia szkół i szpitali, lekarze i nauczyciele Ahmadī z

równym zapałem zgłaszali się na ochotników. 

Sytuacja  w  Afryce  znacznie  się  teraz  poprawiła.  Lecz  w  latach

siedemdziesiątych, kiedy uruchamiał się Plan Nusrat Dżahān, warunki były

bardzo  niesprzyjające.  Ci  entuzjaści  radzili  sobie  żyjąc  w  takich

niekorzystnych warunkach.  Wielu  z tych lekarzy i  nauczycieli  posiadało

dobre posady zanim poświęcili swoje usługi na ten cel. W Afryce musieli

żyć na wsiach. Większość tych szpitali i szkół mieściło się we wsiach nie

posiadających elektryczności czy bieżącej wody.  Ale musieli spełnić swoją

obietnicę  służenia  cierpiącej  ludzkości.  Nie  przywiązywali  wagi  do

jakichkolwiek przeszkód lub braku wygody. Na samym początku musieli

kłaść  pacjenta  na drewnianym stole  i  używając  światła  nafty  lub lamp

gazowych  operowali  go  używając  noży,  scyzoryków  lub  jakichkolwiek

dostępnych narzędzi.  Następnie modlili  się,  ,,O Boże,  leczyłem go tym

wszystkim co  było  dostępne  mi.  Mój  Khalīfah powiedział  mi,  leczcie  z

modlitwą  a  Allah  Wszechmogący  ześle  uzdrowienie  na  wasze  leczenie!

Użycz  mu  lekarstwa,  o  Allahu  Wszechmogący.’’   Wszechmogący  Allah

docenił  tych  poświęcających  lekarzy  i  świat  był  zdumiony  jak  wielu

pacjentów z nieuleczalnymi chorobami zostało uleczonych. Wszechmogący

Bóg spełnił ich finansowe potrzeby w ten sposób, że wiele bogatych osób

wolało leczyć się w naszych małych wiejskich szpitalach niż w większych

szpitalach w miastach. Podobnie nasi nauczyciele, będąc pełni zapału, aby

służyć  ludzkości,  nauczali  dzieci.  Ta  tradycja  posługi  przez  lekarzy  i

nauczycieli jest kontynuowana nawet dzisiaj. Niech Wszechmogący Allah

udzieli ciągłości tym tradycjom. Niech On przyzna nagrody tym wszystkim

czyniącym posługę.

Lekarze Ahmadī Powinni Poświęcać się

W czasie niedawnego Corocznego Zjazdu w Wielkiej Brytanii, apelowałem

do lekarzy aby ofiarowali swe usługi szpitalom w Afryce tymczasowo lub

na stałej zasadzie. Obecnie, z łaski Allaha Wszechmogącego warunki są

znacznie  lepsze.  Komplikacje  i  trudności  życiowe,  z  jakimi  musieli



zmierzyć  się  wcześniejsi  entuzjaści  już  nie  istnieją.   W  większości

miejscowości  Rzeczy  mają  się  znacznie  lepiej  i  są  dostępne  wszystkie

udogodnienia.   Jeśli  zaistnieją  nadal  pewne  trudności,  powinniście

pamiętać o przymierzu bai‘at: ,,jedynie ze względu na Wszechmogącego

Allaha,  będę  przynosił  dobroczynność  ludzkości  danymi  mi  przez  Boga

mocą  i  zdolnościami.’’   Przyjdźcie  i  wypełnijcie  obietnicę  uczynioną

Mesjaszowi tego czasu i  korzystajcie z jego modlitw. Podobnie,  istnieje

zapotrzebowanie na lekarzy dla Szpitala Fadl-e-‘Umar w Rabłah. Powinni

oni zaproponować tam swoje usługi.

Członkowie  naszego  Dżamā‘at  zgodnie  z  naszą  organizacją

przeznaczają  stałą  pomoc  finansową  na  edukację  dzieci  i  leczenie

pacjentów  w  Pakistanie  i  pozostałych  krajach.  W  krajach  takich  jak

Pakistan i Indie żyje wielu biednych ludzi.  Ci, którzy oferują im pomoc

finansową odnoszą korzyści z modlitw ich pacjentów. Członkowie naszego

Dżamā‘at  powinni  kontynuować  ten  cnotliwy  czyn  z  wielkim  zapałem,

ponieważ następuje szybki wzrost cierpienia. Teraz, chciałbym przedstawić

wam kilka przykładów naszej  starszyzny z  przeszłości,  którzy  posiadali

wielki zapał do służenia bliźnim.

Ludzie znający Hadhrat, Mirzā Ajjūb Beig(ra) relacjonują:

Był chodzącym przykładem pewnego hadīth mówiącego: ,, Chciej tego samego

dla twojego brata czego chciałbyś dla siebie samego. I nie traktuj swego brata

w sposób,  w który  sam nie  chciałbyś  być  traktowany.’’  Zawsze  poszukiwał

okazji  do  służenie  i  pomocy  jakiemukolwiek  bratu  lub  przyjacielowi.[jest

relacjonowane:] W trakcie jego studiów w college, miał zwyczaj uczęszczać na

wykłady wygłaszane przez członka naszego Dżamā‘at i spotykał tam każdego

Ahmadī.  Jeśli  którykolwiek  brat  był  chory,  miał  zwyczaj  odwiedzania  go  w

domu i dociekania o jego zdrowie. Czasami odwiedzał codziennie taką chorą

osobę. Pewnego razu kiedy Muftī Muhammad Sādiq(ra) zachorował, a jego stan

był krytyczny, pozostał w domu Muftī  Sāhib(ra) przez wiele dni opiekując się

nim dzień i noc, biorąc nawet udział w sprzątaniu jego domu. (Ashāb-e-Ahmad,

tom 1, str. 98, wydane w 1997)



Hadhrat Chaudhry  Zafrullah Khān(ra)  pisał  o swoje matce, która miała

zwyczaj  mówienia:  ,,  Jeśli  Allah Wszechmogący nie  jest  wrogiem, jaką

krzywdę może zatem wyrządzić wróg? W ten sposób, nie uważam nikogo

za mojego wroga.’’  Miała zwyczaj  bardzo dobrego traktowania każdego

przeciwnika i mawiała: ,, Ten który nas zadawala, chcielibyśmy traktować

go dobrze. Nie jest to coś, za co powinniście poszukiwać nagrody. Aby

zadowolić Wszechmogącego Allah, powinniśmy traktować ludzi, z których

jesteśmy niezadowoleni z życzliwością i uprzejmością. 

Pisał, że pomieszkiwała w Daskah i traktowała wszystkich ludzi tam

z wielką dobroczynnością a ludzie szanowali ją bardzo.

Kiedy rozpoczął się konflikt z Ahrār, jego efekt był również zauważalny w tym

mieście. Ludzie, którym miała zwyczaj pomagać, teraz stali się wrodzy. Ale to

nie miało wpływu na moją matkę.  Jeśli którykolwiek z krewnych przypomniał

jej, że pomaga osobie, która stała się naszym przeciwnikiem i dołączyła do

Ahrār,  nie  podobało  się  to  jej  i  mawiała:  ,,Dlaczego  powstrzymujesz  mnie

przed służbą dla ludzkości?’’ 

Pewnego  razu,  zrelacjonowano,  że  przygotowywała  trochę  ubrań.

Zapytano ją,  dla  kogo to  robi?  Odpowiedziała,  że  dla  dzieci  pewnej  osoby.

Powiedziano jej:,, Jesteś dziwna, ta osoba należy do Ahrār i jest poważnym

przeciwnikiem naszego Dżamā‘at,  a ty przygotowujesz dla niej  te ubrania?’’

Odpowiedział: ,, Jeśli ci ludzie popełnili krzywdę, Wszechmogący Allah ochroni

nas. Tak długo jak Allah Wszechmogący jest z nami, wrogość przeciwników nie

zdoła nas skrzywdzić.   Ale ten człowiek jest biedny i  nie ma środków, aby

zapewnić  ubrania  swoim  dzieciom  i  wnukom.  Przygotowuje  je  dla  niego

uważając  go  za  osobę  potrzebującą.  Ponieważ  podnosisz  sprzeciw  w  tym

temacie,  twoją karą będzie to,  że kiedy skończę z tymi ubraniami,  ty sam

zabierzesz je do jego domu.’’ Powiedziała również: ,, Ta osoba jest jednym z

Ahrār, a inni Ahrār mogą obserwować go. Powinieneś pójść do niego w nocy,

tak, aby nie był ukarany za otrzymywanie ubrań od Ahmadī. (Ashāb-e-Ahmad,

tom 11, str. 175-176, wydane w 1962)

Jej ulubionym zajęciem było dbanie o wdowy i sieroty. Ludzie piszący o

tym, mówią, że kiedy była zaangażowana w przygotowywanie posagu dla



dziewczyn,  własnoręcznie,  z  ogromną  radością  i  entuzjazmem,

przygotowywała suknie.  (Z Ashāb-e-Ahmad, tom 11, str. 186, wydane w

1962)

Hadhrat  Mīr  Muhammad Ishāq miał  zwyczaj  dokładania  wszelkich

starań  dla  dobra  sierot.   Były  sieroty  zamieszkujące  w  Sierocińcu

nazywanym  Dār-ush-Shujūkh.  Opowiada  się  o  nim  pewien  incydent.

Pewnego razu będąc bardzo słabym odpoczywał złożony wysoką gorączką.

Pewien pracownik przyszedł i poinformował go, że nie było już prowiantu

dla wykarmienia tych sierot i nie dokonano żadnych przygotowań. Tego

ranka nie podano żadnego śniadania. Mīr Muhammad Ishāq zawołał konny

powozik i pojechał nim do domów pewnych zamożnych ludzi, aby zebrać

zaopatrzenie, w ten sposób radząc sobie z nakarmieniem tych dzieci.  Jest

to przykład uczuć naszej starszyzny. Nawet w trakcie choroby poświęcił

swoją wygodę i opuścił dom ze względu na sieroty. Dlaczego niemiałby

działać  w ten sposób? Miał  dobry przykład jego mistrza,  Proroka(saw),

który powiedział, ,,Ja i osoba, która dba o sieroty będziemy razem w Raju,

tak jak te dwa palce’’ i wskazał na jego serdeczny i środkowy palec. Takie

były przykłady naszej starszyzny i świętych.

Następnie, istniej przypadek opowiadany o Hadhrat Hafīz Mu‘īn-ud-

Dīn(ra),  który  był  ślepym.  Ktoś  opowiada,  że  pewnej  zimnej  nocy  na

brudnych drogach Qādiān, było bardzo dużo błota. Zauważył  idącego z

wielkim trudem Hafīz Sāhiba. Zapytał go gdzie się udaje. Odpowiedział, ,,

Bracie,  suka urodziła  szczeniaki.  Został  mi  kawałek  chleba.  Pada,  więc

chciałem  nakarmić  ją.’’  To  co  zrobił  Hafīz Sāhib  było  naśladowaniem

sunnah, aby litować się na zwierzętach.  Pamiętacie ten przypadek, gdy

ktoś zszedł do studni, nabrał wodę we własnego buta i zaofiarowało do

picia spragnionemu psu! Prorok (saw) powiedział, że Wszechmogący Allah

udzieli  mu  wybaczenia  ze  względu  na  ten  cnotliwy  czyn.  Jego

Towarzysze(as)  byli  zdumienie  i  zapytali  go  czy  również  będą

wynagrodzeni  za  zaopatrywanie  zwierząt.  Odpowiedział:  ,,Tak,  każdy

dobry  czyn  i  życzliwość  dla  jakiejkolwiek  żyjącej  duszy  i  zwierzęcia



zostaną wynagrodzone.’’ (Z Ashāb-e-Ahmad, tom 13, str. 296, wydane w

1967)

Istnieje  pewien  przypadek  opowiadany  o  pewnym  Ahmadī  o  imieniu

Hadhrat Nūr Muhammad(ra):

Była ostra zimna zima, a on nie posiadał ani płaszcza ani koca. Nosił tylko dwie

koszule,  jedna  na  drugiej.  Podróżował  w  pociągu.  Zobaczył  starą,

niepełnosprawną osobę, będącą nagą i drżącą z zimna.  Zdjął jedną ze swoich

koszul i dał temu człowiekowi. Pewien Sikh podróżował również z nimi.  Kiedy

to zobaczył, powiedział w języku pendżabskim:,, Szanowny Bracie, uzyskasz

zbawienie, nie wiem co stanie się ze mną.’’ [ W ten sposób został ustanowiony

dobry przykład]. Zdarzyło się tak, że ten sam Nūr Muhammad przyszedł do

Meczetu w Mughal Purah na poranną Modlitwę i był ubrany w nowy wełniany

szal. Zobaczył osobę o imienu Fateh Dīn trzęsącego się z zimna. Kiedyś był

bogatą osobą, ale teraz stał się ofiarą ubóstwa.  Nūr Muhammad pośpiesznie

zdjął swój nowy szal i owinął go wokół tej osoby. ( Z Rūh Server, Jadeit, str.

687, wydanie pierwsze)

W czasie zakładania Pakistanu w 1947 roku, setki tysięcy uchodźców, po

byciu okradzionymi i zbitymi, podróżowało do Qādiān w formie karawan.

W  owym  czasie  warunki  były  niezmiernie  ciężkie.  Nie  było  gwarancji

ochrony honoru muzułmańskich kobiet.  Wszyscy muzułmanie myśleli, że

będą bezpieczni,  kiedy tylko dojadą do Qādiān.  W tym czasie  Hadhrat

Musleh-e Mau‘ūd (ra)  uczynił  Mirzā Nāsir Ahmad ( który później  został

Khalīfatul Masīh II(ra)) odpowiedzialnym za uchodźców przybywających do

Qādiān w stanie bezradności,  a wielu  bez ubrań.  Najpierw,  Hudhur(ra)

rozprowadził,  pochodzące  od  własnej  rodziny,  cenne  ubrania  wśród

uchodźców.  Następnie,  po  odpowiednich  przygotowaniach,  wszyscy

opuścili  Qādiān,  na  starą  modłę,  w  formie  karawan  i  z  łaską  Allaha

Wszechmogącego dotarli bezpiecznie do miejsca przeznaczenia. Ahmadī,

poprzez  poświęcenie  własnego  życia  dla  tej  sprawy,  wypełnili  swoją

odpowiedzialność ochraniając wszystkich ludzi.



W  Dziesięciu  Warunkach  Bai‘at  ustanowionych  przez  Obiecanego

Mesjasza(as),  zawarty  jest  jeden  warunek  mówiący,  że  po  dołączeniu

poprzez przymierze bai‘at do tego Dżamā‘at, nie posiadamy nic dla siebie.

Teraz cały nasz dobytek i  wszystkie relacje powinne być, poprzez nasz

związek z Obiecanym Mesjaszem(as) oraz organizacją Dżamā‘at.  Żaden

związek nie może nas odsunąć od Obiecanego Mesjasza(as).  Stajemy się

żebrakami u jego drzwi. To pozostaję naszym priorytetem.  To przymierze

zostało  bardzo  dobrze  spełnione.  Przedstawię  teraz  kilka  przykładów.

Wiele  z  nich  było  wychwalanych  i  oddany  był  im  hołd  przez  samego

Imama Tego Wieku.

Obiecany Mesjasz(as) pisze:

Podobnie, nasz szanowny przyjaciel Maulavī Muhammad Ahsan z Amrohah jest

bardzo aktywnym w pięknych i dobrych pismach dla wsparcia naszego Ruchu.

Sāhibzādah  Pīr  Sirāj-ul-Haq  zerwał  swój  związek  z  tysiącami  swoich

wyznawców i  przyjął  tutaj  życia  podobnego do  derviszów.  Miāń ‘Abdullāh z

Sanaur,  Maulavī  Burhān-ud-Dīn  z  Dżhelum,  Maulavī  Mubarāk  ‘Alī  z  Sialkot,

Qādī  Diā’-ud-Dīn z Qādī Kotī, Munshī Chandry Nabī Bakhsh z Batālah, Okręg

Gurdaspurah i Munshī Dżalāl-ud-Dīn Jalānī, etc.. angażują się, zgodnie z ich

możliwościami, w posługi. Jestem zdumiony miłością i szczerością pokazanymi

przez moje Dżamā‘at.  Nawet  osoby ze skromnym dochodem tacy jak  Miāń

Dżamāl-ud-Dīn,  Kair-ud-Dīn  oraz  Imam-ud-Dīn  z  Kaszmiru,  mieszkający

nieopodal naszej wsi. Nawet ci trzej bracia o skromnych środkach pracujący

jako  robotnicy  i  być  może  zarabiający  dwanaście  lub  szesnaście  groszy  na

dzień,  biorą udział  z  wielkim zapałem w miesięcznych darowiznach.  Jestem

również  zadziwiony  szczerością  naszego  przyjaciela  Miāń  ‘Abdul  Azīz

Patłārī( urzędnik ziemski wsi). Pomimo ubogich warunków życia, jednego dnia

przekazał  mi  darowiznę  w wysokości  stu  rupii,  mówiąc,  że  chciałby  aby ta

suma była wydana na sposób Wszechmogącego Allaha.  Ten biedny człowiek

prawdopodobnie oszczędzał te sto rupii przez wiele lat, ale spowodował to jego

zapał, aby wydać to na sposób Allaha Wszechmogącego. (Damīmah, Anżām-e-

Ātham, str. 29-30, przypis, Rūhānī Chazā’in, tom 11, str. 313-314, przypis) 



Obiecany  Mesjasz(as)  napisał  następująco  na  temat  Hadhrat  Khalīfatul

Masīh I(ra):

Widziałem wielu  ludzi  z  wielkim bogactwem, którzy  przeznaczali  na  sposób

Boga małe sumy. Pozostanie głodnym oraz spragnionym i wydanie czyjegoś

ukochanego bogactwa dla zadowolenia Allaha Wszechmogącego, nie uczynienie

niczego dla siebie na tym świecie, jest to wartość widziana w doskonałej formie

tylko  u  Hadhrat  Maulavī  Nūr-ud-Dīn.  Nie  posiadam  innego  przykładu  w

zakresie,  w  jakim  zostałem  wspomożony  przez  jego  bogactwo.  (Nishān-e-

Āsmānī, Rūhānī Chazā’in, tom 4, str. 407)   

Hadhrat  Khalīfatul  Masīh I(ra),  Maulānā  Nūr-ud-Dīn(ra)  napisał  do

Obiecanego Mesjasza(as) następującymi słowy:

Poświęciłem siebie dla ciebie. Cokolwiek posiadam nie jest moje, lecz twoje.

Hudhur jest moim duchowym przewodnikiem.  Mówię w prawdzie, że jeśli całe

moje bogactwo wyda się na rozpowszechnianie religii i wydawnictwa, zatem

osiągnę mój sukces.( Fat-he-Islām, str. 61, Rūhānī Chazā’in, tom 3, str. 36)

Obiecany Mesjasz(as) pisze na temat Hadhrat Munshī Zafar Ahmad(ra):

Nasz  drogi  przyjaciel  Munshī  Zafar  Ahmad  jest  młodym,  sprawiedliwym  i

powściągliwym człowiekiem. Jego mądrość jest  głęboka i  przenikliwa.   Jego

charakter  pokazuje wyraźne znaki  kultywowania wierności  i  bardzo dobrego

pojmowania udowodnionych prawd.  W pełni rozumie udowodnione prawdy i

ciągnie z nich przyjemność. Prawdziwie kocha Wszechmogącego Allaha i Jego

Posłańca(saw).  Posiada  cechę  okazywania  szacunku,  od  której  całkowicie

zależy dotarcie do dobroczynności oraz posiadanie dobrej wiary wymaganej na

tej drodze. Niech Wszechmogący Allah przyzna mu najlepszą nagrodę. (Izāla-

e-‘Auhām, str. 800-801, Rūhānī Chazā’in, tom 3, str. 532-533)

Obiecany Mesjasz(as) pisze na temat Miāń ‘Abdullāh z Sanaur(ra).

Nasz  drogi  przyjaciel  Miāń  ‘Abdullāh  z  Sanaur  jest  młodym  człowiekiem.

Zwrócił  moją  uwagę  w związku  z  jego  naturalną  przynależnością  do  mnie.

Jestem pewien, że jest on pośród tych wiernych, młodych przyjaciół, którzy nie

mogą być wstrząśnięci przez żadną próbę. Pozostawał w moim towarzystwie

czasami przez dwa lub trzy miesiące lub dłużej.  Obserwowałem go bardzo,



blisko aby osądzić jego wewnętrzna wiarę. Poprzez intuicję dowiedziałem się o

jego  wewnętrznym  stanie,  że  ten  młody  człowiek  posiada  wielki  przypływ

miłości do Wszechmogącego Allaha i Jego Posłańca(saw).  Jedyną przyczyną

jego  związku  miłości  ze  mną  jest  jego  pewność,  ze  jestem  osobą  pośród

ukochanych  Bogu  i  Jego  Posłańca(saw).  (Izāla-e-‘Auhām,  str.796, Rūhānī

Chazā’in, tom 3, str. 531)

Obiecany Mesjasz(as) pisze na temat Munshī Muhammad Arūrha(ra)

Nasz  drogi  przyjaciel  Munshī  Muhammad Arūrha  pracuje  jako  rysownik  dla

sędziego. Jest doskonale obdarzony wartościami miłości, szczerości i oddania.

Kocha  prawdę  i  natychmiast  ją  rozpoznaje.  Wykonuje  wszystkie  posługi

Dżamā‘at  z  ogromną  radością.  Każdego  dnia  i  nocy  poszukuje  okazji  do

służenia  mi.  Jego szczerość  i  oddanie  jest  cudowne.  Czuję,  że  kocha mnie

namiętnie. Być może nie jest nigdy bardziej szczęśliwy niż przy tych okazjach,

kiedy ma możliwość wykonania pewnych usług dla mnie z całych swych mocy,

bogactwa  i  życia.  Jest  wierną  osobą,  szczerą,  sprawiedliwą  i  cnotliwą  oraz

odważną. Niech Wszechmogący Allah wynagrodzi go.  Āmīn.( Izāla-e-‘Auhām,

str.798-800, Rūhānī Chazā’in, tom 3, str. 532)

Następnie powiedział:

Nasz  drogi  przyjaciel  Miań  Muhammad  Khān  jest  zatrudniony  w  stanie

Kapūrthalah. Jest skromny i pobożny. Posiada głębokie zrozumienie prawdy i

lubi ją. Nie mogę oszacować stopnia jego oddania i dobrej wiary we mnie.  Nie

posiadam żadnych obaw, że może pojawić się jakakolwiek strata ze strony jego

oddania  mojej  osobie.  Ale  naprawdę  martwię  się,  że  może  stać  się  zbyt

skrajny. Jest prawdziwie wiernym, oddanym i prawym człowiekiem. Niech Bóg

będzie z nim! Jego młodszy brat, Sardār ‘Alī Khān również dołączył do naszego

Ruchu czyniąc ze mną przysięgę wierności.  Podobnie jak jego brat, jest bardzo

szlachetny,  sprawiedliwy oraz  prawy.   Niech  Bóg Wszechmogący chroni  ich

obu!( Izāla-e-‘Auhām, str.798-800, Rūhānī Chazā’in, tom 3, str. 532)

Następnie pisze:

Naszym drogim bratem był Mīrzā ‘Azīm Beig.  Jego śmierć spowodował u nas

wielki  smutek.  Zmarły  należał  do części  Sāmānah stanu Patiala.  Odszedł  2

Rabi-al-Thānī, 1308 Hiżrah.



(tekst arabski)

[ Z pewnością, do Allaha należymy i do Niego powrócimy.]

(tekst arabski)

[  Oczy  zaszły  łzami,  serca  są  zasmucone  a  my  smucimy  się  z  powodu  jego
śmierci.]

Nie mogę znaleźć słów, aby wyrazić miłość, jaką miał dla mnie wspomniany

Mīrzā Sāhib tylko i wyłącznie ze względu na Boga. I jak bardzo był mi oddany.

W  chwili  jego  przedwczesnej  śmierci,  byłem  zasmucony  tak  bardzo  jak

wcześniej tego nie doświadczyłem. Był naszą radością i przywódcą. Odszedł od

nas po bardzo krótkim okresie czasu. Tak długo jak żyjemy, nie zapomnimy

naszego  smutku,  który  cierpieliśmy  po  jego  śmierci.   Wspominając  jego

przyjaźń, czujemy się bardzo smutni. Jest cierpienie i żal w naszym sercu, a

nasze oczy są pełne łez. Był pełen miłości i oddania, i był wystarczająco śmiały,

aby to wyrażać. (Fat-he-Islām,str. 65-66, Rūhānī Chazā’in, tom 3, str. 39)

Hadhrat  Qādī  Diā’-ud-Dīn(ra)  napisał,  że  pewnego  razu  powiedział

Obiecanemu Mesjaszowi(as) następująco:

O  mój  mistrzu,  odnajduję  przypływające  w  moim  sercu  przeciwne  sobie

życzenia. Z jednej strony, szczerze chciałbym, aby świat dowiedział się wkrótce

o  prawdzie  i  duchowym świetle  Hudhura,  a  ludzie  wszystkich  nacji  i  wiar

przybyli  i  zostali  nawodnieni  duchową  fontanną,  którą  zapoczątkował

Wszechmogący Allah. Ale z drugiej strony, wraz z tym pragnieniem, że kiedy

inni ludzie poznają ciebie i zaczną przychodzić tutaj w dużej liczbie, a Hudhur

również będzie odwiedzał ich w ich domach, wtedy mógłbym stracić bliskość

twojego  towarzystwa  oraz  wielką  przyjemność,  jaką  ona  mi  daje.  Hudhur,

wtedy stracę możliwość i honor siedzenia w twoim towarzystwie i rozmowy z

tobą, tak jak czynię to teraz. Takie przeciwne sobie życzenia powstają w moim

sercu. Qādī  Sāhib mówi, że Obiecany Mesjasz(as) uśmiechnął się słysząc te

słowa. (Ashāb-e-Ahmad, tom 6, str. 10)

Istnieje kolejny przykład  Qādī Diā’-ud-Dīn(ra):

[Jego syn] Qādī Badur Rahīm, mawiał, że jego ojciec wspomniał o incydencie

ze  smaczkiem.  Powiedział,  ,,Pewnego  razu  dokonywałem  przed  Modlitwą

obmycie  (łudū),  kiedy  pracownik  Obiecanego  Mesjasza(as),  Hadhrat  Hāfiz



Hāmid  ‘Alī(ra)  zapytał  Obiecanego  Mesjasza(as)  kim  jestem.  Hudhur(ra)

odpowiedział, podając moje imię i adres, a następnie powiedział, że ta osoba

kocha mnie! Qādī  Sāhib miał  zwyczaj opowiadania tego przypadku z wielką

radością i zastanawiał się skąd Hudhur dowiedział się o stanie jego serca.  Siła

jego miłości była tak silna, że w czasie jego śmierci poradził swoim dzieciom w

następujących słowach: ,,  Z wielką trudnością doprowadziłem was do drzwi

Obiecanego Mesjasza(as). Teraz po tym jak odejdę, nigdy nie odchodźcie od

tych  drzwi.’’  Jego  dzieci  w  pełni  zaakceptowały  jego  życzenie.  (Ashāb-e-

Ahmad, tom 6, str. 8-9, wydane w 1959)

Hadhrat Maulavī Ni‘matullāh zginął śmiercią męczeńską w Kabulu w 1924

roku.   Przed  jego  męczeństwem,  napisał  list  z  więzienia  do  swego

przyjaciela Ahmadī, oznajmiając:

Zawsze  modlę  się  tutaj  w  więzieniu  prosząc  Go,  aby  uczynił  tą  moją

bezwartościową  osobę  odnoszącą  sukces  w  służbie  wierze.  Nie  chcę  być

wypuszczony  z  więzienia  lub  być  oszczędzonym  przed  zabiciem.  Wnoszę

prośby,  niech  Allah  umożliwi  każdej  cząstce  tej  bezwartościowej  osoby

poświęcić się dla dobra islamu.(Tārīkh-e-Ahmadiyyat, tom 5, str. 450, wydane

w 1964)

Oddanie Obiecanemu Mesjaszowi(as)

Istnieje  zdarzenie  na  temat  Sajjed  ‘Abdus  Sattār  Shāh(ra)  ilustrujące

dziesiąty  warunek  bai‘at,  że  więź  miłości  z  Obiecanym  Mesjasze(as)

powinna  być  bez  precedensowa.  W  roku  1907,  najmłodszy  syn

Obiecanego Mesjasza(as),  Sāhibzādah Mirzā Mubārak Ahmad zachorował

na dur brzuszny z ciężką gorączką. 

Ktoś  w  trakcie  tych  dni  miał  sen,  że  Mubārak  Ahmad  ożenił  się.  Ludzie

posiadający  umiejętność  interpretowania  snów napisali,  że  jeśli  małżeństwo

widziane  w  śnie  jest  dokonane  z  nieznajomą  kobietą  oznacza  to  śmierć.

Niektórzy z nich myślą, że jeśli taki sen brany jest dosłownie, wtedy śmierć

może zostać odwrócona. Osoba widząca ten sen wspomniała go i jego możliwe

interpretacje  Obiecanemu Mesjaszowi(as).  On  zgodził  się  i  powiedział:  ,,Ci,

którzy  interpretują  sny  wierzą,  że  interpretacją  jest  śmierć,  ale  czasami



dosłowne  spełnienie  snu  może  spowodować  odwrócenie  wyniku.  Spróbujmy

zatem ożenić Mubārak Ahmada.’’

Chociaż dziecko to było zbyt młode, aby wiedzieć cokolwiek o małżeństwie,

Obiecany Mesjasz(as) wziął tą myśl pod rozważenie. Kiedy Hudhur wypowiadał

powyższe  słowa,  przypadkiem  przechodziła  obok  (Sajjedah  Sa‘īdatun-Nisā’)

żona lekarza Sajjed ‘Abdus Sattār(ra) będąca gościem, przypadkowo będąca w

podwórku domu. Obiecany Mesjasz(as) zobaczył ją i  zawołał  mówiąc jej, że

chciałby zaaranżować małżeństwo dla Mubārak Ahmad i powiedział, ,,Ty masz

córkę  Marię.  Jeśli  zechcecie  możemy  poślubić  ją  Mubārak  Ahmadowi’’.

Odpowiedziała, że nie jest temu przeciwna, ale jeśli Hudhur pozwoli, chciałaby

skonsultować się ze swoim mężem.

W  czasie  tego  czasu  wspomniany  lekarz  i  jego  rodzina  mieszkali  w

Okrągłym Pokoju tego domu.  Zeszła na dół…, ale go tam nie zastała. Kiedy

wrócił, przemówiła do niego następującymi słowami: ,,Kiedy ktoś wejdzie do

religii  Wszechmogącego  Allaha,  jego  wiara  jest  sprawdzana.  Czy  Allah

Wszechmogący powinien sprawdzić twoją wiarę, czy będziesz niezłomny?’’

Miała  na  myśli  dwie  rzeczy,  sądząc,  że  jej  mąż  może  wahać  się  z

podjęciem  decyzji  w  tej  sprawie.  Pierwszą  było  to,  że  do  tej  pory  żadna

dziewczyna z jego rodziny nie została wydana za mąż za kogoś z poza rodziny

Sajjed, a po drugie Mubārak Ahmad był krytycznie chory, a on sam leczył go.

Mógł myśleć, że małżeństwo było ryzykowne i  ma dziewięćdziesiąt  dziewięć

procent  szans  niepowodzenia.  A  wkrótce  ich  córka  może  mieć  piętno

wdowieństwo.  Z tych powodów obawiała się, że jej mąż może okazać słabość i

w  ten  sposób  stracić  swoją  wiarę.  Kiedy  zapytała  go:  ,,Jeśli  Allah

Wszechmogący  sprawdzi  cię  próbą,  okażesz  niezłomność?’’

Odpowiedział:  ,,Mam  nadzieję,  że  Allah  Wszechmogący  wesprze  mnie

niezłomnością.’’  Słysząc  to,  opowiedziała  mu  całą  historię,  że  Obiecany

Mesjasz(as) zasugerował, aby zgodzili się wydać Marię za Mubāraka. Słysząc to

powiedział,  ,,Cóż, jeśli  podoba się  to  Obiecanemu Mesjaszowi,  dlaczego my

mielibyśmy mieć  jakieś  obawy? Słysząc  to,  zaczęła  płakać i  odruchowo łzy

zaczęły wypływać z jej oczu. ,, Co się stało? Nie podoba ci się ten związek?’’

zapytał  wspomniany doktor  Sāhib. Żona odpowiedziała,  ,,Podoba mi się ten

układ.  Rzecz  w  tym,  że  kiedy  Obiecany  Mesjasz(as)  zapytał  się  o  to



małżeństwo (nikāh),  moje serce biło szybko z niepokoju i obawiałam się, że

możesz  stracić  wiarę  [przez  odrzucenie  propozycji].  Teraz,  słysząc  twoją

odpowiedź, nie mogę powstrzymać łez ze szczęścia.’’ Tak więc to małżeństwo

(nikāh) zostało dokonane. A po kilku dniach, jako że choroba Mubārak Ahmada

była śmiertelna, dziewczyna ta została wdową. (Daily Al-Fadl, 1 sierpnia, 1944,

str. 1-2, pochodzi z Hadhrat Sajjed ‘Abdus Sattār Shāh Sāhib, str. 122-124)

Obserwujcie teraz jak Wszechmogący Allah pobłogosławił oddanie Doctora

Sāhiba.  Dziewczyna  ta  później  wyszła  za  mąż  za  Hadhrat  Musleh-e-

Mau‘ūd(ra) i jest znana jako Umm-e-Tahir(ra). Niech Allah Wszechmogący

będzie z niej zadowolony.

Obiecany Mesjasz(as) napisał na temat  Sāhibzādah Maulavī Muhammad

‘Abdul-Latīf Shahīd(ra) w następujących słowach:

W  owych  dniach  uporczywie  otrzymywałem  Boże  objawienia,  a  wiele

poważnych  znaków  ukazanych  mi  i  moje  twierdzenia  bycia  Obiecanym

Mesjaszem,  wraz  ze  wspierającymi  argumentami,  zostały  opublikowane  na

świecie. W rejonie Chost, przyległym do Kabulu(Afganistan) żyła  święta osoba

o imieniu Akhud Zādah Maulavī ‘Abdull-Latīf  . Przypadkiem dotarły do niego

moje  książki,  a  on  przeczytał  wszystkie  argumenty  –  te  tradycyjne  i

intelektualne  –  oraz  zdarzenia  Bożego  Wsparcia,  które  opisałem  w  mojej

książce z pomocą Wszechmogącego Allaha.  Ta święta osoba była niebywale

pobożna, człowiek nauki, wnikliwa i intuicyjna, bojąca się Boga i sprawiedliwa.

Jego serce  był  wielce  przejęte i  nie  miał  trudności  z  rozpoznaniem prawdy

mojego  twierdzenia.   Jego  czysta  świadomość  zaakceptowała  bez  żadnych

oporów,  że  zostałem  wysłany  przez  Wszechmogącego  Allaha,  a  moje

twierdzenie było prawdziwe. Zaczął traktować moje książki z wielką miłością, a

jego dusza będąc czystą była przyciągana w moim kierunku i chciała spotkać

się ze mną. W konsekwencji  tego wielkiego przyciągania, miłości  i  oddania,

uczynił  mocne  postanowienie  dokonania  Hadż.  Aby  uzyskać  zgodę  Państwa

Kabul, zapytał  Amīra Afganistanu czy zezwoli mu na udanie się w tą podróż.

Jako, że  Amīr postrzegał go jako świętego naukowca i naczelnego ‘ulemā, nie

tylko  udzielił  mu  zezwolenia,  ale  również  udzielił  finansowego  wsparcia.  Po

uzyskaniu tej zgody dotarł do Qādiān. Kiedy spotkaliśmy się, oświadczam w

imię Boga, w Którego rękach jest moje życie, że znalazłem go tak oddanym mi



i  w  pełni  przekonanym  o  prawdziwości  mojego  twierdzenia,  że  jest

niemożliwym  jakiejkolwiek  innej  osobie  przewyższyć  to.  Podobnie  jak

buteleczka  pełna  perfum,  przekonałem  się  o  pełni  jego  miłości  do  mnie.

Podobnie  jak  jego  twarz,  odnalazłem  jego  serce  w  pełni  oświetlone.

(Tadhkiratusz Szahādatain, str.7, Rūhānī Chazā’in, tom 20, str. 9-10)

Ponownie, Obiecany Mesjasz(as) pisze na temat Hadhrat Khalīfatul Masīh,

co następuje:

Teraz,  nie  mogę  nic  innego  jak  tylko  wyrazić  moją  wdzięczność  Bogu

Wszechmogącemu, że z Jego miłosierdzia i łaski, nie pozostawił mnie samego.

Ci, którzy posiadają braterski związek ze mną i dołączyli  do mojego Ruchu,

który  założył  sam  Bóg  Wszechmogący,  rozwinęli  wspaniałe  cnoty  miłości  i

oddania mi. Nie powstało to w związku z moją ciężką pracą, ale Wszechmogący

Allah  poprzez  Jego  wyjątkową  dobroczynność,  skierował  ku  mnie  te

prawdomówne dusze. 

Najpierw, chcę wymienić z wielką przyjemnością w moim sercu, jednego

duchowego brata, którego imię, podobnie jak światło jego oddania, jest  Nūr

Dīn. Zawsze widzę z wielką zazdrością niektóre z jego posług udzielanych, dla

dobra  rozpowszechniania  i  publikacji  o  islamie,  poprzez  wydawanie  jego

legalnie  zarobionego  bogactwa.  Chciałbym  abym  ja  również  był  w  stanie

wykonywać takie usługi.  W jego sercu, znajduje się taka pasja, aby wspierać

tą  religię  [islam],  że  kiedy o tym myślę,  przychodzi  mi  do głowy Potęga i

Chwała Boga.  Podziwiam jak Wszechmogący Allah przyciąga Swoje sługi  ku

Sobie, a one zawsze stoją gotowe, aby wydawać ich bogactwo [wszystko co

posiada], wszystkie ich zdolności i wszystkie środki w posłuszeństwie Mu i Jego

Posłańcowi(saw).  Wiem  również,  prawdę  powiedziawszy  z  osobistego

doświadczenia,  że on jest  nie  tylko gotowy wydać całe  swoje bogactwo na

mojej drodze, ale jest również gotów poświęcić swoje życie i honor.  Jeślibym

mu zezwolił, podobnie jak jego duchowa wspólnota, spędziłby cały swój czas w

moim  towarzystwie,  po  uprzednim  oddaniu  wszystkiego  co  miał  na  moją

sprawę.  Jako próbkę, zacytuję czytelnikom kilka linii z jego listów, tak, aby

mogli  wiedzieć  jak  bardzo mój  brat  Maulavī  Hakīm Nūr-ud-Dīn  z  Bhera,

lekarz Stanu Dżammu, dokonał postępu w jego statusie miłości i oddania. Oto

kilka próbek z jego listów:



Mój mistrzu, mój Imamie, mój duchowy przewodniku, pokój niech będzie z

tobą i miłosierdzie oraz błogosławieństwa Wszechmogącego Allaha. Czcigodny

Panie, jest to moją modlitwą abym zawsze pozostawał w twoim towarzystwie

tak, abym mógł uzyskać od Imama tego Wieku wszystkie cele, dla których

został  mianowany  Mużaddidem [Reformator].  Jeśli  pozwolisz,  zrezygnuję  z

mojego zatrudniania i spędzę cały mój czas w twoim towarzystwie. Jeśli mi tak

nakażesz, zrzeknę się wszystkich moich ziemskich związków i będę podróżował

przez świat zapraszając ludzi do prawdziwej religii.Mogę oddać moje życie na

ten cel. Jestem w pełni ci oddany. Cokolwiek posiadam jest twoje, nie moje.

Hudhur, mój mentorze, mój przewodniku. Składam prawdziwą prośbę, że jeśli

całe  moje  bogactwo  i  dobytek  wydaje  się  na  rozpowszechnianie  tej  religii

[islam],  będę  uważał,  że  osiągnąłem  cel  mojego  życia…Mam bardzo  bliski

związek  z  tobą,  tak  jak  [Hadhrat  ‘Umar]  Fārūq  miał  [z  Prorokiem(saw)].

Jestem gotowy poświęcić wszystko, co posiadam dla twojego dobra.  Módl się

za mnie, aby moja śmierć była taka, jaką mieli prawdomówni.

Prawda,  odwaga  i  współczucie  i  oddanie  Maulavī  Sāhib(Nūr-ud-Dīn)  jest

widoczna na podstawie jego słów. Ale bardziej jest widoczna z jego szczerych

usług  i  działań.  W  pełni  szczerości  i  miłości,  chciałby  poświęcić  nawet

podstawowe potrzeby jego rodzinnego życia. Jego dusza, z powodu przepływu

miłości i ekstazy skłania go do czynienia więcej niż jest to w jego mocy. Jest

zaangażowany  w  posługę  przez  cały  czas,  w  każdej  chwili.  (Fat-he-Islam,

str.59-63, Rūhānī Chazā’in, tom 3, str. 35-37)

W odpowiedzi na krytykę Obiecany Mesjasz(as) napisał:

Mówicie, że w naszej Wspólnocie tylko Maulavī  Hakīm Nūr-ud-Dīn  Sāhib jest

człowiekiem czynu, a inni  nie.   Nie  wiem, co odpowiecie Wszechmogącemu

Allahowi, kiedy zostaniecie zapytani o takie zafałszowanie.  Mogę oświadczyć

pod przysięgą, że w naszej Wspólnocie istnieje co najmniej sto tysięcy ludzi,

którzy  prawdziwie  we  mnie  uwierzyli  oraz  wykonują  sprawiedliwe  czyny.

Czasami  słuchając  mojej  mowy,  są  tak  nią  przejęci,  że  ich  ubrania  są

przesiąknięte  od  łez.  Widzę  tak  wielką  przemianę  w  tysiącach  moich

wyznawców,  że  postrzegam ich  tysiąc  razy  lepszych  niż  wyznawcy,  którzy

wierzyli  w  Mojżesza  w  trakcie  jego  żywota.   Postrzegam  na  ich  twarzach

światło wiary i sprawiedliwości podobnego do tych na twarzach Towarzyszy(ra)



Proroka(saw). Istnieje może garstka, którym brakuje dobrych cech z powodów

tkwiących w nich samych, ale oni są tylko wyjątkiem.

Następnie mówi:

 Widzę, że postęp mojego Dżamā‘at w cnocie i dobrych obyczajach jest cudem.

Tysiące naszych członków jest całkowicie oddanymi. Jeśli  wezwę ich dzisiaj,

aby zrzekli  się  całego swego dobytku,  są gotowi  tak  uczynić.  Nawet wtedy

pouczam ich dla dalszego rozwoju.  Nie mówię o ich zaletach,  ale  czuję się

bardzo szczęśliwy w moim sercu. (Siratul Mehdī, Część I, str. 165)

Obowiązki Potomstwa Szczerej Starszyzny

Było  to  zaledwie  kilka  przykładów przedstawionych  przeze  mnie.  Setki

tysiące podobnych przykładów można znaleźć pośród członków ukochanej

Wspólnoty Obiecanego Mesjasza(as).  Mówił on o setkach tysięcy w jego

czasie, a teraz liczba członków ustanawiających wysoki standard oddania i

poświęceń rośnie dalej. Istnieje wielu, których przypadki wiary, szczerości,

miłości i posłuszeństwa nie ujrzało światła dziennego. Ci ludzie pozostali

całkowicie  milczący  udzielając  swej  miłości,  koligacji,  posłuszeństwa  i

lojalności. Potomstwo takich oddanych ludzi powinno zapisać wydarzenia z

ich życia i oddać to Dżamā‘at do archiwum. Powinni oni wprowadzać takie

tradycje w swoich rodzinach i powinni opowiadać ich dzieciom przykłady

ich starszyzny zachęcając ich do kontynuowania dobrych działań. Kiedy

zazdrościmy naszej starszyźnie w jaki sposób ich poświęcenia uczyniły ich

odbiorcami  modlitw  Imama  Wieku,  powinniśmy  również  pamiętać,  że

nawet  dzisiaj  mamy  możliwości  odbierania  korzyści  z  takich  modlitw.

Przyjdźcie  i  ustanówcie nowe przykłady wiary,  oddania,  posłuszeństwa,

przynależności i miłości oraz stańcie się odbiorcami łaski Wszechmogącego

Allaha.  Pamiętajcie,  że  jak  długo  kontynuujemy  ustanawianie  takich

przykładów,  ziemski  sprzeciw  nie  może  ogóle  nas  skrzywdzić.  Zawsze

pamiętajcie  te  słowa  Obiecanego  Mesjasza(as),  ,,Jeśli  wasza  relacja  z

niebiosami jest zabezpieczona, ziemia nie może w ogóle wam wyrządzić

krzywdy.’’



Przyznanie się przez Nie- Ahmadī

Nie Ahmadī również obserwują te zmiany i przyznają się do zauważenia

tego. Te zmiany były tak wyraźne i widoczne, że byli zmuszeni przyznać,

że  poprzez  zaakceptowania  Imama  Wieku,  Ahmadī  przeszli  wiele

pozytywnych  zmian.  Niemniej  jednak,  trwają  przy  swojej  odmowie.

Przedstawię teraz kilka przykładów ich przyznania się.

‘Allāmah Iqbāl napisał:

W Pendżabie  zasadniczy muzułmański  typ charakteru odnalazł  swój  dobitny

wyraz w tak zwanej  sekcie  Qādiān.(The Muslim Community –A Sociological

Study by Allāmah Dr. Mohammad Iqbāl. Wydany z Wstępem, Dr. Mudhaffar

‘Abbās, Maktabah-e-‘Ālijah, Urdu Bāzār, Lahore, str. 23)

‘Allāmah Niāz Fateh Purī napisał na temat Obiecanego Mesjasza(as):

Nie możemy zaprzeczyć, że z pewnością odmłodził islamski charakter i założył

taką  wspólnotę,  której  życie  może  być  nazywane  prawdziwym  odbiciem

szlachetnej moralności Proroka(saw). (Mulāhadhāt-e-Niāz Fateh Purī, str. 29,

zebrane przez Muhammad, Ażmal Szāhid, M.A. wydane w 1968)

Wydawca gazety  The Statesman  z Delhi napisał,  że w świętym mieście

Qādiān  urodził  się  indyjski  Prorok,  który  nasycił  jego  otoczenie  jego

pobożnością  i  charakterem.  Te  cechy  odbijają  się  w  życiu  lakhs  jego

wyznawców105.(  The Statesman,  12 luty,  1949,  Dr.  Shaker  Dās Mehra,

M.B.B.S; Delhi, str. 27-28. Z  Ahmadiyyah Movement in India autorstwa

Barakāt Rājekī, B.A. wydane przez Mirzā Wasīm Ahmad, wydanie 5, 1958,

str. 2)

‘Abdur  Rahīm Aszraf  Azād napisał  na temat rewolucji  stworzonej  przez

Dżamā‘at Ahmadiyya:

Istnieją tysiące, którzy wyrzekli się swoich rodzin ze względu na nową wiarę. 

Tolerowali ziemskie straty i ofiarowywali poświęcenie z ich bogactwa i życia.

Chętnie  przyznajemy,  że  pewna  liczba  ludzi  z  Qādiān  będąc  szczerze

105 Zostało to przetłumaczone z Urdu i powinno być rozumiane jako parafraza, a nie dokładny cytat
z angielskiego tekstu.



wierzącymi, poświęcają obecnie ich bogactwo, życie, ziemskie środki i stosunki.

Niektórzy  z  ich  członków spotkała  kara  śmierci  w Kabulu.  Wielu  z  nich,  w

odległych  rejonach  i  obcych  krajach,  zaakceptowało  ubóstwo.  (Weekly  Al-

Mińber, Lyallpur, 2 marca, 1952, str. 10)

Pomimo całej tej pochwały, jest ich nieszczęściem, że nie zaakceptowali

Obiecanego Mesjasza(as). Wszelka chwała Allahowi Wszechmogącemu, że

poprzez ich słowo przyznania się, nasza wiara została wzmocniona. Niech

Wszechmogący  Allah  dalej  wzmacnia  naszą  wiarę  i  przekonanie!

Wypełnijmy  szczęśliwie  każdy  warunek  przymierza  bai‘at poprzez

uważanie tego za nasz obowiązek!  Niech Wszechmogący Allah będzie z

nas zadowolony! Āmīn!
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