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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

,,Abyście nie czynili niczego plugawego’’ 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

2 sierpnia, 2013 r.     

 

Ostatnie kazanie piątkowe było oparte na BoŜych przykazaniach zacytowanych 

w wersetach 152 - 154 w Surze Al An'am. Tylko trzy pierwsze przykazania, 

czyli unikanie szirk, Ŝyczliwe traktowanie rodziców i znaczenie dobrego 

wychowania dzieci przez rodziców, zostały wyjaśnione. Dziś inne przykazania, 

o którym Bóg mówi: (...) czego zabronił wam wasz Pan (...), zostały 

wyjaśnione. 

 

Czwarte przykazanie w wersecie brzmi: (…) abyście nie czynili niczego 

plugawego, otwarcie ani potajemnie (...). To przykazanie zabrania 

róŜnych nieprzyzwoitości i plugawych czynów. Arabskie słowo „Fawahish” ma 

kilka znaczeń. Oznacza to: cudzołóstwo, zwiększanie ilości złych uczynków, 

akty niemoralne, róŜne wielkie grzechy i akty satanistyczne, mówienie i 

robienie wszystkiego, co jest złe a takŜe bycie bardzo skąpym. To przykazanie 

eliminuje osobiste oraz społeczne zło i daje rozwiązania w sprawach, które 

rozprzestrzeniają zło w domach i społeczeństwie. 

W nawiązaniu do cudzołóstwa, gdzie indziej w Koranie, wymieniona jest 

konkretna kara. Jeśli Ŝonaty męŜczyzna jest w to uwikłany, zapomina on o 

prawach swojej rodziny i pomija ją, a kobieta uwikłana w cudzołóstwo równieŜ 
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nie spełnia praw przysługujących męŜowi i dzieciom. Jeśli osoba jest stanu 

wolnego, to jest ona winna szerzenia obrzydliwości i nieprzyzwoitości w 

społeczeństwie. Ludzie kształtują związki składając fałszywe obietnice i jeśli z 

powodu presji rodziny lub presji społeczeństwa lub rzeczywiście ze względu na 

ich fałszywe obietnice, związek rozpada się, męŜczyźni nie cierpią tak bardzo. 

Szczególnie nasza azjatycka kultura osłania męŜczyzn, ale Ŝycie kobiety jest 

zrujnowane. Takie przypadki są często opisywane w gazetach. Jeśli rodzą się z 

takich związków dzieci to są one pozbawione praw. Ich rodzice się winni 

,,zabijania" swoich dzieci. Tu, w tych krajach, istnieją pewne gwarancje prawne 

dla takich dzieci, ale jest wielu ludzi, którzy praktycznie zabijają swoje dzieci, 

natomiast w krajach słabo rozwiniętych takie dzieci nie mają praw. Tam, jeśli 

bogaci popełniają takie nieprzyzwoite czynności, to są oni ponad prawem. Kilka 

dni temu prezentowano w pakistańskich wiadomościach, Ŝe kobieta miała 

nieślubne dziecko i przewrotnie policja wniosła sprawę przeciwko biednej 

kobiecie, a męŜczyźnie nie powiedziano nic gdyŜ piastował on społeczną 

pozycję. To jest przypadkowa sprawa, która była zgłoszona, a kto wie, jak 

wiele incydentów o takim charakterze ma miejsce i jak wiele rodzin jest 

zniszczonych. Jest to wynik bycia daleko od przykazań BoŜych. Jeśli taka jest 

pozycja muzułmanów, to jak moŜemy piętnować innych! Doprawdy, Bóg 

nakazuje, aby nawet nie zbliŜać się plugawych czynów.  

 

W tych czasach znaleźć moŜna wiele róŜnych rodzajów obrzydliwości. Istnieje 

internet z nieprzyzwoitymi stronami internetowymi, lubieŜne filmy w TV i 

obraźliwe czasopisma pornograficzne. Ludzie zaczęli tutaj podnosić głosy, Ŝe 

takie obraźliwe publikacje nie powinny być otwarcie wystawiane w sklepach i 

straganach gdyŜ to ma negatywny wpływ na moralność dzieci. Oni zdają sobie 

z tego sprawę dzisiaj, podczas gdy Koran dał pouczenie 1400 lat temu, aby 

trzymać się z dala od nieprzyzwoitości. Sprawia to, Ŝe człowiek staje się 

niemoralny, oddalony od Boga i od religii, a nawet sprawia, Ŝe łamie prawo. 

Islam nie tylko zakazuje oczywistych i pozornych obrzydliwości, ale takŜe 

ukrytej niemoralności. Dyrektywa o purdah i noszeniu skromnych ubrań jest 
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zabezpieczeniem przed otwartym i nieformalnym związkiem pomiędzy 

męŜczyznami i kobietami. 

Islam nie mówi tak jak Biblia, Ŝeby nie patrzeć na kobiety ze złymi intencjami. 

W rzeczywistości, mówi, Ŝe twoje oczy spadną na kobietę w bliskim otoczeniu i 

stworzy to nieskromność i nie będziesz w stanie odróŜnić dobra od zła. Według 

Boga i Jego Posłańca (saw) w takim swobodnym obcowaniu męŜczyzny i 

kobiety tym trzecim jest szatan. Wspomniany był internet. Czaty na Facebooku 

i Skype są do tego zaliczone i Hadhrat Khalifatul Masih widział wiele rodzin 

rozbitych z tego powodu. Powiedział on, Ŝe bardzo Ŝałuje, Ŝe takie incydenty 

moŜna znaleźć w naszych domach Ahmadi. Podczas gdy przykazanie mówi, aby 

nawet nie zbliŜać się do takiej obrzydliwości, poniewaŜ szatan chwyta 

człowieka. 

Piękne pouczenie Koranu mówi, aby zarówno męŜczyźni jak i kobiety 

powstrzymali oczy, to istotnie ogranicza swobodne obcowanie jak równieŜ 

oglądanie sprośnych filmów. Przykazanie to takŜe mówi, aby nie spędzać czasu 

z ludźmi, którzy mają takie zainteresowania, którzy relacjonują swoje historie i 

próbują zachęcać innych do swoich przekonań. MęŜczyźni i kobiety nie powinny 

rozmawiać przez Skype i Facebook i patrzeć na siebie oraz nie powinni 

ustanawiać tego jako sposobu komunikowania się ze sobą. Bóg mówi, Ŝe to 

wszystko jest otwartym i potajemnym plugastwem i w rezultacie tego człowiek 

daje ponieść się emocjom, traci sens i ostatecznie ściąga na siebie 

niezadowolenie Boga. 

W dzisiejszych czasach promowane jest kolejne plugastwo, które jest nie tylko 

przeciwko naturze, ale takŜe kiedyś naród był zniszczony z tego powodu. 

Rządy są w procesie legalizacji małŜeństw osób tej samej płci, to znaczy 

wykonywane są plany na poziomie rządowym, aby szerzyć coś wulgarnego i 

niemoralnego. Niektórzy premierzy mówią, Ŝe takie prawa powinny być 

przestrzegane w zakresie globalnym. [Chrześcijański] kapłan, prawdopodobnie 

z Afryki Południowej, który oczywiście wierzy w Biblię, która stwierdza, Ŝe 

naród został zniszczony z powodu homoseksualizmu, powiedział, Ŝe jeśli 
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małŜonkowie tej samej płci nie mogą pójść do Nieba, to on wolałby pójść do 

piekła. Taki jest zakres niemoralności w dzisiejszym świecie i jeśli nadal będzie 

się to tak rozprzestrzeniać, to te narody będą świadkami swojego końca. To 

sprawi, Ŝe ich Ŝycie na tym świecie stanie się piekielnym i Bóg tylko wie jak 

będą oni potraktowani w Ŝyciu przyszłym.  Badania medyczne jednoznacznie 

dowodzą, Ŝe AIDS rozprzestrzenia się szybko wśród osób homoseksualnych. 

Kara BoŜa przychodzi w róŜnych formach. Nie jest koniecznością, aby kara 

BoŜa, w postaci kamieni z nieba, była powtórzona. HIV prowadzi człowieka do 

strasznego i nie do zniesienia końca. 

Im szybciej niemoralność rozprzestrzenia się tym większe powinny być wysiłki 

Ahmadis, aby połączyć się z Bogiem i spróbować uratować samych siebie i 

świat przed zniszczeniem. Ludzi pragnący dóbr tego świata, zaspokajają pewną 

część społeczeństwa dla zysków politycznych i promowania czegoś, co jest 

niezgodne z przykazaniami Boga i pragną oni szerzyć to na całym świecie, co 

spowoduje zniszczenie świata. Z sympatii do nich, powinniśmy poinformować 

ich, Ŝe Bóg jest Zawsze Miłosierny i trzyma drzwi przebaczenia otwartymi. 

Stwierdza on: (...) jak i tych, którzy- kiedy popełnią zły uczynek lub 

sami siebie skrzywdzą- pamiętają o Allahu i błagają o odpuszczenie 

grzechów- któŜ bowiem moŜe odpuszczać grzechy poza Allahem? (…) 

(3:136). Bóg przebacza, jeśli nie ma ciągłości w czynieniu wszystkich 

plugawych czynów i gdy człowiek posiada bojaźń BoŜą. Musimy chronić się 

przed wszelką niemoralnością, a takŜe spróbować i pokazać innym sposoby jak 

to zrobić. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,Niech Bóg przebaczy tym, którzy, gdy popełnią plugawy uczynek lub 

skrzywdzą swoje dusze, pamiętają o Bogu Wszechmogącym i proszą o 

przebaczenie za swoje grzechy i nie trwają w grzechu." 

 

Hadhrat Khalifatul Masih pomodlił się, aby wszyscy, którzy są uwikłani w 
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plugawe czyny, poszli po rozum do głowy i ocalili się od kary BoŜej. Powiedział 

on, Ŝe wyjaśnił tę sprawę, poniewaŜ czuł wielką potrzebę tego, jako Ŝe problem 

ten stal się bardzo powszechny. 

 

Kolejnym przykazaniem jest: (...) i abyście nie zabijali duszy, której 

zabijania Allah zabronił, chyba Ŝe w zgodzie z wymogami 

sprawiedliwości (...). Ta dyrektywa zwraca naszą uwagę, aby wywiązywać 

się z naszych powinności wobec społeczeństwa, wobec naszych braci, 

przyjaciół i współpracowników z uczciwością i sprawiedliwością. Tutaj zabijanie 

znaczy nie tylko odbieranie Ŝycia innym. W rzeczywistości, zerwanie kontaktu z 

kimś, przywłaszczanie praw innego człowieka, emocjonalnie okaleczenie kogoś, 

upokorzenie kogoś tak, Ŝe praktycznie się go zabija, zniszczenie poczucia 

wartości innego człowieka jest równieŜ ,,zabijaniem". Istnieje teŜ duchowe 

zabijanie. Bóg uwaŜa, Ŝe to wszystko jest równoznaczne z zabijaniem i 

zabrania On tego. KaŜde zabójstwo powoduje ostatecznie niezgodę i niepokój 

w społeczeństwie, a Bóg zdecydowanie tego nie lubi. Stwierdzenie: (...) chyba 

Ŝe w zgodzie z wymogami sprawiedliwości (...) nie daje prawa do brania 

prawa w swoje ręce i kara powinna być ograniczona tylko do tego, co jest 

koniecznością, tak, aby mogła nastąpić reformacja. Powinno być tutaj jasne, Ŝe 

nie kaŜdy ma prawo do karania i brania odwetu. Sprawy powinny być 

traktowane przez prawo i prawo powinno wydać wyrok zgodnie z wymogami 

sprawiedliwości. Istotnie, przepisy stworzone przez człowieka są dość nowe, 

podczas gdy Bóg postanowił to dawno temu. Kara śmierci i róŜne inne kary są 

wszystkie nadawane według prawa i przez prawo. 

Zabijanie oznacza równieŜ proces bojkotu. Tylko odpowiedzialne organizacje 

mają prawo ekskomunikowania, zbojkotowania kogoś. Procedury dyscyplinarne 

istnieją równieŜ w naszym DŜama'at i są one tutaj w celach reformacji, a nie, 

jako znak okrucieństwa. Wszystkie ograniczenia istnieją w celu reformacji 

osób, w przeciwnym razie nieuzasadnione okrucieństwo jest równoznaczne z 

zabijaniem. W przypadku wydania orzeczenia przez organizacje, w konflikcie 
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pomiędzy dwiema stronami, oczywiście jedna ze stron uznana jest za winną. 

Czasami druga strona, która poniosła straty itp. jest niezadowolona z poziomu 

wyroku i chce, aby wyrok był dokładnie taki, jakiego ona pragnie.  JeŜeli 

walczące strony otrzymują prawo osądzenia, to jedno zabójstwo pociągnie za 

sobą następne i Koranu zabrania tego. Prawdziwym celem jest uświadomienie 

ludziom ich błąd i zreformowanie. 

 

Kolejne przykazanie jest w następnym wersecie: I nie zbliŜajcie się do 

własności sieroty, chyba Ŝe w sposób, który jest najlepszy (...) Ta 

dyrektywa zwraca naszą uwagę na najbardziej potrzebującą część 

społeczeństwa; sieroty. Własność sieroty powinna być otoczona opieką w taki 

sposób, aby nie spowodować straty i aby było to korzystne. Własność ta 

powinna być uŜyta lub zainwestowana w zaufaniu. Powinna być ona pod opieką 

DŜama'at, społeczeństwa, a takŜe chroniona przez prawo kraju.  Własność 

sierot, które nie osiągnęły wieku zrozumienia, powinna być inwestowana w 

sposób, który ją wzmocni i zwiększy. Jest to ogromna odpowiedzialność 

umieszczona na krewnych i na społeczeństwie, jako całości. Istnieje wielka 

przestroga odnosząca się do tej odpowiedzialności. Koran mówi: Zaiste, ci, 

którzy niesprawiedliwie przejmują własność sierot, napełniają swoje 

brzuchy jedynie ogniem i w wielkim ogniu spłoną. (04:11). Przykazania 

Koranu nie dają prawa jednej ze stron i nie blokują praw drugiej, dlatego teŜ 

jest równieŜ oświadczone, Ŝe opiekując się majątkiem sierot, jest to w 

porządku, aby wydać jego część przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich 

wymogów sprawiedliwości. Dopuszczalne jest, aby wydać z własności sieroty 

na jej edukację i wychowania, ale jest równieŜ podkreślone, aby nie 

przekraczać granic w tym względzie. Ci, którzy są zamoŜni, mogą nie wydać 

niczego z własności sieroty, podczas gdy jest ona pod ich opieką. Dobra i 

zdrowa inwestycja własności sieroty powinna być zawsze na uwadze. Następnie 

stwierdzone jest: (...) aŜ osiągnie ona wiek dojrzały (...). Oznacza to, Ŝe 

na tym etapie naleŜy zwrócić sierocie jej własność. Czasami sierota nie 

osiągnie wystarczającej dojrzałości po wejściu w dorosłość. W tym przypadku 
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jej własność powinna być stale pod opieką, aŜ sierota osiągnie dojrzałość.  A 

jeśli sierota jest niepełnosprawna intelektualnie to jej własność powinna 

znaleźć się pod stałą opieką. JeŜeli sierota z niepełnosprawnością intelektualną 

wchodzi w związek małŜeński i ma dzieci, jej majątek powinien być pod opieką, 

aŜ jej dzieci osiągają dorosłość. 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał:  

„To znaczy, jeśli byłaby wśród was sierota lub osoba małoletnia posiadająca 

własność i istniałoby przekonanie, Ŝe z powodu braku rozsądku, straciłaby ona 

swoją własność wtedy naleŜy zatroszczyć się o własności takiej osoby, jako 

opiekun i nie oddać go tej osobie, poniewaŜ cały system handlu i ubezpieczeń 

społecznych zaleŜy od właściwej pielęgnacji własności. Z dochodów z własności 

naleŜy zapewnić utrzymanie jego właścicielowi i naleŜy nauczyć go wszystkich 

słusznych wartości, które pomogłyby mu rozwijać jego rozumowanie i 

zrozumienie oraz które dostarczyłyby mu odpowiednie szkolenie, tak, Ŝeby nie 

pozostał on ignorantem i człowiekiem niedoświadczonym. Jeśli on jest synem 

kupca moŜe być on poinformowany o sposobach biznesu i handlu, a jeśli jego 

ojciec wykonywał jakiś zawód lub inną działalność zawodową to moŜe być on 

podany szkoleniu w jakimś odpowiednim zawodzie. Przetestuj go od czasu do 

czasu, aby sprawdzić czy robi postępy w treningu. Kiedy dochodzi on do wieku 

dojrzałości, czyli około 18-stu lat i dostrzeŜesz, Ŝe rozwinął on dość inteligencji, 

aby opiekować się jego własnością, wtedy oddaj mu ją. Nie postępuj rozrzutnie 

z jego własnością, gdy jest ona w twoim zarządzaniu, z obawy, Ŝe gdy dorośnie 

zabierze ją od ciebie.  Jeśli opiekun jest w nietrudnych warunkach, nie 

powinien on wprowadzać Ŝadnych opłat za administrowanie własności. Ale jeśli 

jest biedny, wtedy niech skorzysta w takiej mierze, w jakiej jest to 

sprawiedliwe.” 

Zwyczajem wśród arabskich opiekunów własności sierot było wykorzystywanie 

tej własności, jako kapitału w handlu i z jego zysku wypłacana była prowizja 

dla sieroty, a więc kapitał nie był niszczony. Opiekun pobierał uczciwą zapłatę 
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za opiekę nad własnością. Jest to system, do którego odniesienie znajduje się 

w tych wersetach. Następnie jest powiedziane: Kiedy oddajecie własność jego 

właścicielowi, powinniście to zrobić w obecności świadków. Ci z was, którzy 

mogą zostawić małoletnie dzieci powinni dać wskazówki w testamencie, które 

powinny być uczciwie wobec tychŜe dzieci. Ci, którzy niesprawiedliwie 

zuŜywają własność sierot, tylko pochłaniają ogień do brzucha i wejdą w 

płonący ogień. 

NaleŜy zauwaŜyć jak wiele aspektów szczerości i uczciwości Bóg 

Wszechmogący zawarł w tych wersetach. Prawdziwie uczciwy człowiek to taki, 

który zachowuje w pamięci wszystkie te aspekty. Jeśli nie byłoby to wykonane 

z doskonałą inteligencją, jego wiarygodność objmowałaby wiele ukrytych 

nieuczciwości "(Filozofia Nauk Islamu). 

 

Kolejne przykazanie brzmi: (…) A dawajcie pełną miarę i wagę 

sprawiedliwie.(…)(6:153). Tutaj ogólnym nakazem jest prowadzenie 

własnego biznesu z uczciwością i bez jakiejkolwiek formy oszustwa. Prorok 

(saw) powiedział, Ŝe podczas sprzedaŜy towaru wszelkie wady lub skazy 

towaru powinna być przedstawione, tak, aby kupujący był tego świadomy. 

Odnośnie tego Bóg mówi w Koranie: (...) to jest najlepsze i najbardziej 

zalecane w ostatecznym rozrachunku (17:36). Doprawdy, szczerość 

przyciąga zaufanie klientów, a to z kolei jest korzystne dla przedsiębiorcy. Bóg 

mówi, Ŝe oszustwo powoduje nieład. Niestety, im więcej Koran wyjaśnia te 

przykazania, tym gorsi staja się muzułmanie, jeśli chodzi o uczciwość. Stan 

Towarzyszy Proroka (saw) był taki, Ŝe jeden z nich miał konia do sprzedaŜy i 

ustalił on jego cenę na 500 Dirhams. Innemu Towarzyszowi spodobał się ten 

koń i powiedział, Ŝe 500 Dirhams nie było właściwą cena. Sprzedający załoŜył, 

Ŝe kupujący zaoferuje niŜszą kwotę. Wręcz przeciwnie, kupujący powiedział, Ŝe 

za takiego konia odpowiednia cena to 2000 Dirhams. I tak kłócili się oni o 

cenę!  Taki był poziom muzułmanów, którzy przebywali w towarzystwie 

Proroka (saw) i jego Towarzyszy. 
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Hadhrat Musleh Maud (ra) zrelacjonował incydent z tym związany.  Jako młody 

człowiek udał się on do Kaszmiru w celu jego zwiedzenia i spodobały mu się 

niektóre z ekskluzywnych dywanów, które są tam tkane ręcznie. Producent 

dywanów dumnie oświadczył, Ŝe jego dywany były bardzo wysokiej jakości. 

Hadhrat Musleh Maud (ra) miał dalsze plany związane ze zwiedzaniem, więc 

zamówił kilka dywanów na prezenty i odszedł. Po powrocie zauwaŜył, Ŝe 

wszystkie dywany są o dobre kilka cali krótsze w długości i szerokości od tego, 

co zamówił. Gdy Hadhrat Musleh Maud (ra) zwrócił męŜczyźnie uwagę, Ŝe 

pobiera on tą samą ilość pieniędzy za dywany, które były znacznie mniejsze i 

przypomniał mu o wielkości dywanów, które zamówił i powiedział, Ŝe ludzie 

wokół byli tego świadkami, człowiek ten zamiast się wstydzić, powtarzał: 

"Jestem muzułmaninem a ty mówisz, Ŝe zrobiłem to i to!”. Hadhrat Khalifatul 

Masih powiedział, Ŝe jest to teraz dość powszechne, aby tuszować popełnione 

przestępstwa, twierdząc, Ŝe jest się muzułmaninem! Powiedział on, Ŝe 

pewnego razu [pakistański] eksporter ryŜu Basmati powiedział mu, Ŝe gdy 

pakują oni ryŜ na eksport to mieszają, przez duŜe rury, gorsze ziarno pośrodku 

worka z ziarnem wyŜszej jakości tak aby to tylko o dobrej jakości było 

widoczne. To jest powód, dla którego rynek zdominowany jest przez ryŜ z 

Indii, choć ten nie jest tak dobrej jakości jak ziarno z Pakistanu, ale ze względu 

na nieuczciwość Pakistańczyków, ich ryŜ nie jest importowany przez kraje. 

MoŜe teraz niektórzy eksporterzy z Pakistanu, w tym niektórzy Ahmadis, 

wprowadzają jakiś ryŜ, ale ten czarny marketing zatrzymał eksport 

pakistańskiego ryŜu. 

 

Jeden z Hadisów opowiada, Ŝe jeśli kupujący i sprzedający mówią prawdę i 

ujawniają wszelkie wady towaru, Bóg błogosławi taki interes. JeŜeli oboje 

kłamią i ukrywają wszelkie wady lub oszukują, ich interes nie będzie miał 

błogosławieństwa BoŜego. Inny Hadis mówi, Ŝe gdy przedsiębiorca odmierza, 

aby sprzedać, powinien mierzyć hojnie. Status uczciwego przedsiębiorcy moŜna 

znaleźć w powiedzeniu Proroka (saw) gdzie mówi on, Ŝe uczciwy i godny 

zaufania przedsiębiorca jest upełnoprawniony, aby zachować towarzystwo 
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Proroków, Prawdomównych i Męczenników. 

Niech Bóg umoŜliwi tym, którzy łączą się z Prorokiem (saw), by utrzymali 

standardy uczciwości i wiarygodności, zgodnie z przykazaniem Boga i 

oświadczeniem Proroka (saw). NaleŜy równieŜ zastanowić się nad sobą, jest 

wielu Ahmadi przedsiębiorców. Czy nasze praktyki są zgodnie z przykazaniami 

BoŜymi? Czy honorujemy prawa słabszych? Czy prowadzimy interesy 

sprawiedliwie? Czy realizujemy prawa kaŜdej warstwy społeczeństwa? Czy 

zabezpieczamy się przed wszelkim złem? Ramadhan zwraca uwagę na cnoty, 

powinniśmy równieŜ zwrócić uwagę na te sprawy. Niech Bóg uczyni tak 

abyśmy unikali kaŜdego zła, którego On zabronił! 

 


