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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Obecny nieład wśród muzułmanów a prawdziwe 
nauki islamu  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba), 

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

1 marca, 2013 r.     

 

Hadhrat Khalifatul Masih rozpoczął kazanie recytacją wersetu z Koranu: 

Oraz ci, którzy dołączają do tego, do czego Allah nakazuje dołączać, i 

boją się ich Pana, i obawiają się złego rozliczenia. (13:22) 

 

PowyŜszy werset nie tylko poleca nawiązywanie połączeń, ale oznacza równieŜ, 

Ŝe raz stworzony kontakt powinien być wspierany i utrzymywany. Prawdziwie 

wierzący, któremu przyznano wnikliwość w wierze, nie moŜe nawet wyobrazić 

sobie robienie czegoś, co było by sprzeczne z zadowalaniem Boga. Gdy raz 

nawiąŜe on połączenie z Bogiem i według przykazania BoŜego, tworzy inne 

kontakty, adoptuje on w nich trwałość. 

Jest to znak inteligentnych i prawdziwie wierzących, Ŝe „dołączają do tego, 

do czego Allah nakazuje dołączać”. To znaczy, Ŝe ustanawiają oni te 

połączenia z Bogiem, które Bóg nakazał ustanowić. W wyjaśnieniu do tego 

wersetu Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe są to ludzie, którzy po 

osiągnięciu doskonałości w ich posłuszeństwie i miłości do Boga, są kierowani 

do stworzenia BoŜego i zgodnie z Jego przykazaniami wykuwają oni połączenia 
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jedności i Ŝyczliwości z nim. 

Ci ludzie starają się osiągnąć doskonałość w posłuszeństwie i miłości do Boga, 

poniewaŜ się Go boją i boja się złego rozliczenia. W ich sercach posiadają oni 

Khashiyyat, strach przed Bogiem. Leksykony wyjaśniają znaczenie słowa 

Khashiyyat jako strach przed utratą czegoś, co ma wzniosłe cechy po tym jak 

nabyło się juŜ wgląd w piękno i doskonałość tego. Gdy zdobyło się wiedzę na 

temat czegoś, co napawa strachem i strach ten nie rodzi się z powodu straty 

lub krzywdy, a wynika z przekonania, Ŝe ta rzecz jest najbardziej doskonała i 

Ŝe człowiek nie chce jej stracić z powodu swojego zaniedbania. Dla prawdziwie 

wierzącego takim czymś moŜe tylko być Bóg i nic innego. Jak wspomniano juŜ 

wcześniej, kiedy prawdziwie wierzący osiąga bliskość Boga, jest on skierowany 

ku stworzeniu Boga, jest świadomy Khashiyyat, czuje strach przed 

rozrachunkiem oraz ściąganiem niezadowolenia Boga z powodu nie wypełniania 

swych obowiązków wobec Jego stworzenia. Rzeczywiście prawdziwie wierzący 

tak powinien czuć. On nie moŜe znieść myśli o rozgniewaniu Boga. W 

rzeczywistości, nawet osoby małej wiary tak czuje. 

Widzimy wiele osób czytających Koran z tłumaczeniem i wyraŜających strach 

przed Bogiem; nie chcą oni być wśród tych, którzy ściągają na siebie gniew 

BoŜy, jednak nie respektują oni stworzenia BoŜego. Nie próbują oni uczynić 

kontaktu w prawdziwym sensie i ta sprzeczność jest widoczna u większości 

muzułmanów. Nawet o Ahmadis nie moŜemy powiedzieć, Ŝe w stu procentach 

odpowiadają w pełni tej definicji prawdziwych wierzących. 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe chce mówić o tylko jednej cesze 

spośród wszystkich cech muzułmanów, które są wyraźnie wyjaśnione przez 

Boga. WaŜną cecha muzułmanów, która jest wspomniana jest to, Ŝe są oni 

,,czuli pomiędzy samymi sobą" (48:30). Bóg przywołał to jako znak 

prawdziwie wierzących, ale Ulema (przywódcy religijni) i władcy państw 

muzułmańskich rozpoczęli zadeptywanie tego obowiązku nakazanego przez 

islam. I to nie dzieje się tylko w jednym muzułmańskim kraju. W 

rzeczywistości rozciąga się na niemal cały świat muzułmański, róŜniąc się tylko 
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intensywnością. Dzieje się tak dlatego, Ŝe osobiste zyski ludzi i ich 

domniemane znaczenie stają się waŜniejsze od wysiłków w osiąganiu 

zadowolenia Boga. Zaobserwujmy sytuację w Pakistanie. Dziesiątki osób ginie 

kaŜdego dnia. Jeśli dodamy zabójstwa z ostatnich lat, liczby sięgnęły tysięcy i 

to jest opisywane w gazetach. Oprócz tego, co roku setki lub moŜe tysiące 

ludzi ginie w zamachach samobójczych, a wszystko to dzieje się w imię Boga i 

wiary. Koraniczny werset mówiący ,,czuli pomiędzy samymi sobą" cytuje, 

Ŝe muzułmanie są takŜe „twardzi wobec niewiernych”. Ulema myśli, Ŝe mogą 

oni zrobić niewierzącym [arab. kafir] kaŜdego, kogo zechcą i w ten sposób 

przeprowadzać jakiekolwiek działania przeciwko nim tak jakby posiadali oni 

licencję, aby robić cokolwiek zapragną. Ci, którzy zatwierdzają fatła [arab. 

decyzja, prawo]  Kufr  (niewiara) w tych przypadkach sami podlegają fatła Kufr 

w stosunku do Boga i Jego Posłańca! 

Pakistan jest w stanie spokoju w tym sensie, Ŝe nie mają tam miejsca walki 

pomiędzy społeczeństwem a rządem. W krajach, gdzie takie walki mają 

miejsce, zagraniczne mocarstwa równieŜ popełniają okrucieństwa, muzułmanie 

zabijają muzułmanów. Na przykład w Afganistanie muzułmanie toczą wojnę 

przeciwko muzułmanom i w ciągu ostatnich dziesięciu lat ponad 50.000 osób 

straciło tam Ŝycie. Byli to głównie niewinni Afgańczycy i tylko niewielka liczba 

wojsk obcych i wojsk afgańskich są wliczone w tą liczbę. W Syrii, gdzie tylko 

muzułmanie walczą ze sobą, według ostroŜnych szacunków 70.000 osób 

straciło Ŝycie. Tysiące ludzi zginęło w Egipcie w imię rewolucji i w Libii takŜe 

tysiące zostało zabitych i nadal giną. W Iraku od 2003 r. do chwili obecnej 

zostało zabitych ponad 600.000 osób, a zamachy samobójcze nadal są tam 

przeprowadzane. Raporty mówią, Ŝe niektóre kraje muzułmańskie są w to 

wszystko zaangaŜowane jako instrumenty niegodziwych potęg światowych. 

Dwa dni temu, na przykład odnotowano, Ŝe pewien europejski kraj dostarcza 

broń, którą Arabia Saudyjska przekazuje do bojowników opozycji w Syrii. Ci 

wojownicy mają w sobie elementy ekstremistyczne i jeśli zdobędą władzę, 

społeczeństwo będzie dalej represjonowane i te ekstremistyczne elementy 

zniszczą światowy pokój pod pozorem ich interpretacji: „twardzi wobec 
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niewiernych”. 

Prawidłowym islamicznym podejściem dla organizacji krajów muzułmańskich 

byłoby, aby usiąść razem bez interwencji z zewnątrz i przeprowadzić rozmowy 

pokojowe. Istotnie tak mogłoby się to potoczyć. Jeśli Alawis prześladowali 

wcześniej innych w Syrii teraz sytuacja się oziębiła. Jeśli zaistnieje w 

przyszłości wojna światowa, rozpocznie się ona od Wschodu a nie od Zachodu, 

jak stało się to w przeszłości. Kraje muzułmańskie muszą zrozumieć swoje 

obowiązki. Gdyby tylko zaczęli praktykować następujące przykazanie: Zaiste, 

wszyscy wierni są braćmi. Zatem czyńcie pokój pomiędzy waszymi 

braćmi i bójcie się Allaha, aby została wam okazana litość. (49:11). 

Muzułmanie powinni zaadoptować bojaźń BoŜą, taqła, po to, aby za sprawą 

zradzania się wzajemnego miłosierdzia i sentymentów z bycia ,,czułymi 

pomiędzy samymi sobą", przyciągnęli oni równieŜ współczucie Boga. 

Istotnie, werset, w którym Bóg nakazuje muzułmanom być ,,czułymi 

pomiędzy samymi sobą kończy się następująco: (...) Allah tym z nich, 

którzy wierzą i czynią dobre dzieła, obiecał przebaczenie i wspaniałą 

nagrodę.” (48:30) 

PowyŜej wspomniana sytuacja morderstw i chaosu zapanowała w tych krajach, 

w których zaistniał bunt lub ma miejsce tak zwana sytuacja wojenna. ,,Tak 

zwana”, poniewaŜ w celu zapewnienia swojego autorytetu, niektóre potęŜne 

kraje rozbiły obozy na tych ziemiach pod pretekstem utrzymania pokoju w tym 

regionie, lecz zamiast tego stworzyły sytuację podobną do wojny. Gdyby tylko 

muzułmanie praktykowali ,,czuli pomiędzy samymi sobą", nawet jeśli 

wybuchłaby pomiędzy mini walka, powinni praktykować „czyńcie pokój 

pomiędzy waszymi braćmi” i wtedy nikt z zewnątrz nie musiałby ani nie 

miałby odwagi wchodzić do ich krajów. 

W krajach muzułmańskich, w których istnieje pozorny spokój, tam teŜ 

muzułmanie zabijają muzułmanów. Jeśli rząd wydaje wyrok na jakiegoś lidera, 

jego sympatycy wszczynają bunt i zaczynają mordować. Jaki jest to rodzaj 

islamu? Okrucieństwo i barbarzyństwo jest u szczytu w krajach muzułmańskich 
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lub sami muzułmanie są uwikłani w to w imię islamu. Podczas gdy Bóg 

stwierdził, Ŝe oznaką prawdziwie wierzącego jest to, Ŝe z powodu jego związku 

z Bogiem, jego związek ze stworzeniem jest silny, zwłaszcza muzułmanie 

powinni być pomiędzy sobą jak bracia. Jest to bardzo niefortunne, Ŝe im 

bardziej islam zwraca uwagę na dobre uczynki i na dąŜenie do pokoju i 

pojednania, tym gorsi stają się muzułmanie i tym więcej prześladowców rodzi 

się pomiędzy nimi. Muzułmanie są uznani za źródło kłopotów w krajach 

chrześcijańskich. Jeśli wziąć pod uwagę proporcję ludności to więcej 

muzułmanów jest w więzieniach. Zaiste, to dla reformacji tego złego stanu 

muzułmanów miało odbyć się i odbyło się nadejście Obiecanego Mesjasza (as). 

Jednak ci ludzie mówią, Ŝe nie są w takiej potrzebie i ich nauczanie jest dla 

nich wystarczające. Jeśli nauczanie jest wystarczające to, dlaczego Ulema 

tworzą róŜne frakcje? I dlaczego są oni zdeterminowani rozszarpać się 

nawzajem? Dlaczego nie wejrzą na: ,,i bój się swego Pana, i bój się złego 

rozrachunku" dla siebie, a takŜe nie przekaŜą tego swoim zwolennikom? Oni 

nie boją się Ŝycia przyszłego i nadal wprowadzają w błąd opinię publiczną. 

Przywódcy ci zapomnieli o wielkim orędziu Proroka (saw), które jest waŜne po 

wsze czasy. Zapominają o wiadomości, którą zostawił on dla swojego ummah. 

Nie uwzględniając jego przesłania i nie oddając mu jego naleŜytej wagi, z całą 

pewnością dopuszczają się oni „Toheen e Rasalat” (bluźnierstwo na Proroka).  

W swym PoŜegnalnym Kazaniu, Prorok (saw) powiedział:  

,,Jak ten miesiąc jest uświęcony, ta ziemia jest dziewicza, a ten dzień święty, 

tak Bóg stworzył Ŝycie, mienie i cześć kaŜdego człowieka świętym. Wziąć 

czyjeś Ŝycie lub jego majątek lub zaatakować jego honor jest niesprawiedliwe i 

złe tak jak naruszenie świętości tego dnia, tego miesiąca i tego terytorium. O 

ludzie! Najpewniej spotkacie wkrótce swego Pana a On zapyta was o wasze 

dzieła. Nie stańcie się niewiernymi jeszcze raz po tym, jak ja przeminę, aby nie 

zacząć się znowu wzajemnie zabijać. Co ja powiedziałem wam, wy powinniście 

przekazać po krańce ziemi. MoŜe ci, którzy nie słyszeli mnie, mogą skorzystać 

przez to więcej niŜ ci, którzy mnie słyszeli.’’ 
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Po zakończeniu kazania Prorok (saw) zapytał trzykrotnie czy odpowiednio 

przekazał wiadomość BoŜą. Hadhrat Abu Bakr (ra) odpowiedział, Ŝe Prorok 

(saw) rzeczywiście tak uczynił. 

To było przesłanie Proroka (saw), a praktyki dzisiejszych muzułmanów są od 

tego dalekie. Czy nie są oni winni bluźnierstw przeciwko Prorokowi (saw) 

przez, nie tylko nie praktykowanie jego poleceń, ale takŜe deptanie ich? Prorok 

(saw) powiedział równieŜ, Ŝe muzułmaninem jest taka osoba, z której rąk i 

języka inni muzułmanie nie są w niebezpieczeństwie. Czy muzułmanie dzisiaj 

przestrzegają tego? Wydalili oni Ahmadis z islamu. My wymawiamy Kalima i 

słuŜymy Prorokowi z szczerym sercem. Ile prześladowań jest prowadzanych 

wobec innych sekt innych niŜ Ahmadis! Dwukrotnie dziesiątki zamordowano w 

Quetta. Ludzie naleŜący do sekty, której ci ludzie nie lubią. Szyici stają się 

celem prawa, które zostało ogłoszone przeciw Ahmadis oraz w które kaŜdy był 

zaangaŜowany. To okrucieństwo będzie dokonywane po raz kolejny przez 

kaŜdą sektą przeciwko sobie na wzajem. Hadhrat Khalifatul Masih wyjaśnił, Ŝe 

powiedział „po raz kolejny”, poniewaŜ tak zawsze się działo. To tylko przeciwko 

Ahmadis połączyli oni siły. Jednak, gdy tylko posmakują tego zabijania i są 

przez nie pobudzeni wtedy granice są przekroczone i to jest dokładnie to, co 

się teraz dzieje. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra), wyjaśnił, Ŝe hadis „ muzułmaninem jest taka osoba, 

z której rąk i języka inni muzułmanie nie stają w niebezpieczeństwie” nie 

dotyczy tylko muzułmanów. W rzeczywistości oznacza to, Ŝe kaŜdy spokojny 

człowiek powinien być bezpieczny w rękach i języku muzułmanów. Ten Hadis 

oparty jest na Taqła i dzisiejsza Ulema nie ma takiej wiedzy.  Chyba, Ŝe ich 

egoistyczne interesy zostaną wyeliminowane i zregenerują oni element 

poświęcenia, bez względu na to, jak wyszukane są ich szaty, nie mogą oni być 

prawdziwymi wierzącymi. Ostatnio, pewien Maulłi Sahib powiedział w 

oświadczeniu, Ŝe Ahmadi są nowotworem. Ahmadis nie są nowotworem, w 

rzeczywistości grają oni rolę informując świat o prawdziwych nauk islamu 
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zapewniając tym samym uzdrowienie ludzkości. Inni pytają, dlaczego jest 

róŜnica w naszych islamie i tym pozostałych muzułmanów, a my odpowiadamy 

im, Ŝe nasz islam jest zgodny z nauczaniem Proroka (saw) i Koranu, natomiast 

islam Maulłis jest przez nich samych spreparowany. Niech Bóg otworzy oczy i 

serca muzułmańskiej ummah i poinformuje ich o prawdziwym islamie, który 

rozprzestrzenia się dziś w świecie poprzez prawdziwych i gorliwych wyznawcys 

Proroka (saw). 

 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe takŜe o samych sobie nie moŜemy 

udzielić stuprocentowej gwarancji. Czy wypełniamy wymagania wspomniane w 

obu wersetach (13: 22 i 49:11)? KaŜdy powinien samodzielnie zastanowić się i 

ocenić swój stan. Powinniśmy nie mieć Ŝadnych złudzeń o sobie. Choć nasze 

wady mogą występować w mniejszej skali jednak to jest to, co prowadzi do 

zepsucia na duŜą skalę. Pragniemy jak najbardziej przebaczenia BoŜego i Jego 

błogosławieństw, ale nie wiemy jak przebaczać innym. Gdybyśmy dbali o 

innych ze współczuciem, wiele problemów, które przychodzą do Zarządu Qadha 

w DŜama'at byłoby rozwiązanych. Bóg mówi w Koranie: (...) Pozwólcie im 

przebaczyć. CzyŜ nie pragniecie, aby Allah przebaczył wam? A jest 

Allah Najbardziej Przebaczający, Litościwy! "(24:23)  

 

Biorąc to pod uwagę Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,Przebacz grzechy ludzi i daruj im ich ekscesy i krzywdy. Nie pragniesz, aby 

Bóg takŜe wybaczył tobie i darował twoje grzechy? A jest On Najbardziej 

Przebaczający, Litościwy. " 

Nie ma nikogo, kto nie chce przebaczenia od Boga. KaŜda osoba, która wierzy 

w Boga zawsze pragnie, aby jej grzechy były ułaskawione. Bóg mówi, jeŜeli 

jest to to, czego pragniesz to przyjmij atrybut przebaczenia i rozwijaj w sobie i 

wzmacniaj do pełni uczucie współczucia. 

Następny Hadhrat Khalifatul Masih nawiązał do kilku Hadisów, co było 
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dodatkowym wyjaśnieniem do tego tematu. 

Anas bin Malik relacjonuje, Ŝe Prorok (saw) powiedział: ,,KaŜdy, kto pragnie 

mieć swoje prowizje poszerzone, czas Ŝycia wydłuŜony i ludzi mówiących o nim 

dobrze powinien utrzymywać więzy pokrewieństwa". 

Amr bin Shuaib relacjonuje poprzez swojego ojca i dziadka, Ŝe Prorok (saw) 

powiedział: ,,Nie jest jednym z nas ten, który nie ma litości nad małymi 

dziećmi i nie uznaje honoru starszych." 

Abdullah bin Masood opowiada, Ŝe Prorok (saw) powiedział: ,,Wszystkie 

stworzenia są rodziną Boga, a Bóg kocha najbardziej wśród swoich stworzeń 

te, które traktują swoją rodzinę dobrze i dbają o jej potrzeby" 

Abdullah bin Amr relacjonuje, Ŝe Prorok (saw) powiedział: ,,Miłosierny Bóg 

zlituje się nad tymi, którzy są miłosierni. Zmiłuj się nad tymi, którzy są na 

ziemi, Bóg w niebie zlituje się nad tobą. " 

Hadhrat Jabir (ra) opowiada, Ŝe Prorok (saw) powiedział: ,,Bóg zachowa 

takiego w swojej ochronie i miłosierdziu i udzieli mu wstępu do raju, który 

posiada te trzy cechy: jest on miłosierny dla słabych, kocha swoją matkę i ojca 

i traktuje swoje sługi uprzejmie”. 

Hadhrat 'Aishah (ra) relacjonuje, Ŝe Prorok (saw) powiedział: ,,Bóg jest 

łagodny i kocha łagodność i nagradza za łagodność tak jak nie rekompensuje 

za surowość; nie nagradza On za wszelkie inne cnoty tak jak wynagradza za 

łagodność.” 

Hadhrat 'Aishah (ra) mówi, Ŝe Prorok (saw) powiedział: ,,Ilekroć łagodność 

dodawana jest do czegoś, zdobi to i ilekroć łagodność jest z czegoś wycofana- 

pozostawia to wadliwym. " 

Hadhrat Anas (ra), opowiada, Ŝe Prorok (saw) powiedział: ,,Nie miejcie urazy 

do siebie na wzajem, ani zazdrości, ani nie unikajcie siebie nawzajem. 

Przeciwnie, Ŝyjcie jako słudzy Boga i jako bracia. Nie jest to zgodne z prawem 

muzułmanów, aby odmawiać rozmowy ze swoim bratem przez dłuŜej niŜ trzy 

dni i odciąć z nim więzy. " 
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Hadhrat Abu Huraira (ra) mówi, Ŝe Prorok (saw) powiedział: ,,Nie zazdrośćcie 

sobie wzajemnie, nie zawyŜajcie ceny aby spowodować straty drugiego, nie 

kryjcie urazy do siebie na wzajem, nie odwracaj się od siebie wzajemnie, nie 

podkopujcie dołków pod sobą na wzajem. Raczej bądźcie sługami Boga i 

braćmi dla siebie wzajemnie. Muzułmanin nie gnębi swego brata ani nie ma dla 

niego pogardy ani nie poniŜa lub hańbi go. Wskazując na swoją klatkę 

piersiową, Prorok (saw) powiedział trzy razy: Taqła jest tutaj. Jest 

wystarczającym złem, aby spojrzeć z pogardą na swego muzułmańskiego 

brata. śycie, własność i honor innego muzułmanina są nietykalne dla kaŜdego 

muzułmanina ". 

Hadhrat Abu Huraira (ra) relacjonuje, Ŝe Prorok (saw) powiedział: ,,Allah w 

Dniu Sądu Ostatecznego powie: Gdzie są ci, którzy kochali się nawzajem ze 

względu na Moją chwałę i Moją wielkość! Dziś, gdy nie ma innego cienia, ale 

mój cień, dam im schronienie w Moim łaskawym cieniu. " 

 

Hadhrat Khalifatul Masih modlił się, o to abyśmy mogli powiększyć naszą 

wzajemną miłość i współczucie i stać się tą Wspólnotą, którą Obiecany Mesjasz 

(as) pragnął stworzyć w świetle wypowiedzi Proroka (saw). Niech Wspólnota 

Ahmadiyya stanie się poręczycielem pokoju na świecie. Niech muzułmanie 

akceptują Obiecanego Mesjasza (as) i zrozumieją znaczenie wzajemnej miłości. 

Niech muzułmańscy przywódcy zaprzestaną uciskać społeczeństwo i staną się 

uczciwi i sprawiedliwi wobec niego. Niech społeczeństwo ma sens zamiast być 

narzędziem w rękach tych, którzy próbują je wykorzystać do swoich interesów. 

Niech Bóg wkrótce uwolni świat, a w szczególności muzułmanów z uchwytu 

straszliwych ekstremistów w muzułmańskich krajach tak abyśmy byli w stanie 

rozprzestrzenić piękne nauki islamu na świecie w lepszy i bardziej rozwinięty 

sposób. Niech Bóg pozwoli nam tego dokonać. 

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih zapowiedział modlitwę pogrzebową. 

Nasira Saleema Raza Sahiba z Zion, USA zmarła 18-stego lutego. Była ona 
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afroamerykańską Ahmadi. Urodziła się w 1927 roku w rodzinie księdza 

baptysty. Nie była zainteresowana chrześcijaństwem. Zaakceptowała 

Ahmadiyyat w 1949 roku i w 1951 roku wyszła za mąŜ za nieŜyjącego juŜ Nasir 

Ali Raza Sahid. SłuŜyła DŜama'at i była regionalną Sadr LaŜna Sadr przez długi 

czas. Była bardzo zaangaŜowana w Tabligh; rozprowadzała ulotki i zajmowała 

się zaopatrywaniem bibliotek w ksiąŜki i kopie Koranu. Poprzez efektywność jej 

wysiłków Tabligh ponad pięćdziesiąt osób zaakceptowało Ahmadiyyat. Była ona 

wesołą osobą i bardzo lubianą wśród pań, które odwiedzały ją tłumnie i 

traktowały jak matkę. Emanowała ona miłością do islamu. Nauczała młode 

dziewczęta o okrywaniu się i innych islamskich naukach moralnych oraz 

sposobach radzenia sobie ze złymi zwyczajami Zachodu. Przez kilka lat robiła 

Tabligh do swojej matki, która zaakceptowała Ahmadiyyat, którym była 

zachwycona, w wieku 85. Nasira Saleema Sahiba był bardzo skutecznym 

pracownikiem, który miał wielką miłość do Kalifatu i DŜama'at. W zeszłym roku 

spotkała się ona z Hadhrata Khalifatul Masih. Niech Bóg podwyŜszy jej pozycję 

w Raju. Zostawiła ona dziewięcioro dzieci i dwudziestu jeden wnuków. Niech 

trwają one w poboŜności i będą odbiorcami jej modlitw. 

 
 
 
 


