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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego 

 

Zalety człowieka prawdziwie wierzącego (momin) 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

3 sierpnia, 2012 r.     

 
 

Hadhrat Khalifatul Masih V rozpoczął od recytacji poniŜszych wersetów 

koranicznych: 

 

Zaprawdę, ci, którzy drŜą ze strachu przed ich Panem 

oraz ci, którzy wierzą w Znaki ich Pana, 

i ci, którzy ich Panu nie przypisują Ŝadnych partnerów, 

oraz ci, którzy dają to, co dają, podczas gdy ich serca pełne są strachu 

przed tym, Ŝe powrócą do ich Pana- 

oto ci, którzy śpieszą, by spełniać dobre uczynki i są w ich spełnianiu 

najpilniejsi. (23:58-62) 

 

Ich nagroda znajduje się u ich Pana - Ogrody Wieczności, przez które 

przepływają strumienie. W nich zamieszkają na wieki. Allah znalazł w 

nich upodobanie i oni znaleźli upodobanie w Nim. Jest to dla tego, kto 

boi się swego Pana. (98:9) 
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W poprzednim kazaniu Hudhur mówił o Ramadanie i wyjaśniał, Ŝe chcąc w 

pełni z niego skorzystać trzeba udoskonalić swoje słowa i czyny. Powiedział 

teŜ, iŜ post w Ramadanie przyniesie korzyści jedynie wówczas, gdy 

przestrzegamy go mając w sercu Khashijjat [arab. strach i szacunek] wobec 

Boga. Wszelka poboŜność jest prawdziwa, jeśli jej podstawą jest Khashijjat 

wobec Boga.  

 

W dniu dzisiejszym Hudhur chciałby szczegółowo omówić to zagadnienie. 

Bardzo często uŜywamy słowa Khashijjat, ale przyczyni się ono do rozwoju 

naszej cnotliwości jedynie wtedy, gdy będziemy w pełni rozumieć jego głębokie 

znaczenie. W większości przypadków oznacza ono strach i tak jest tłumaczone. 

Pamiętajmy, Ŝe bojaźń BoŜa prowadzi nas ku cnotliwości. JednakŜe uczucie to 

nie przypomina zwykłego strachu. Słowniki wyjaśniając to pojęcie mówią, iŜ w 

słowie Khashijjat więcej jest szacunku wobec Boga niŜ samego strachu. 

Khashijjat oznacza, Ŝe ten respekt wynika z wielkości Boga, podczas gdy strach 

przywodzi na myśl słabość tego, kto się boi. 

 

Imam Raghib powiedział kiedyś, Ŝe Khashijjat opiera się na wiedzy i 

zrozumieniu wielkości Boga i poprzez tą świadomość wywołuje w nas respekt 

przed Nim. Dlatego jego zdaniem w Koranie Khashijjat przypisuje się ludziom 

posiadającym wiedzę: ...Jedynie ci spośród Jego sług, którzy obdarzeni 

są wiedzą, boją się Allaha. ... (35:29) Imama Raghib dodał teŜ, Ŝe ten, kto 

czuje respekt wobec wielkości Boga, to ten, o którym Koran mówi, iŜ  ...boi 

się Miłościwego Boga w sekrecie... (36:12) Taka bojaźń wobec Boga 

wymaga wiedzy o Nim i umiejętności wyobraŜenia Go sobie. Khashijjat to 

strach wywodzący się ze zrozumienia wielkości Istoty Doskonałej, a jej uznanie 

jest równoznaczne z wiarą w to, iŜ Bóg jest Panem wszelkiej potęgi i Ŝe 

wszystko się w Nim zawiera. Człowiek moŜe uzyskać dobra tylko poprzez Jego 

moc, jeŜeli pewnie wierzy w Jego potęgę i ma w sercu Khashijjat.  
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Słowa zapisane w powyŜszym wersecie koranicznym mówiące, iŜ posiadający 

wiedzę mają Khashijjat w sercu ( boją się Boga) nie znaczą wcale, Ŝe kaŜdy, 

kto uwaŜa siebie za wykształconego ma Khashijjat, albo Ŝe ludzie 

niewykształceni mają go mniej. W rzeczywistości w dniu dzisiejszym tysiące 

osób ,,uczonych w religii", których słowa są sprzeczne z ich czynami, wcale nie 

rozumieją Koranu. Nie tylko nie zaakceptowali oni Imama wieku, ale cały czas 

wyjątkowo gorliwie się mu sprzeciwiają i z nim walczą. To skłania nas do 

zastanowienia się, czy ta definicja ludzi posiadających wiedzę jest przez nas 

właściwie rozumiana, bo musi tu chodzić o kogoś innego niŜ o tych ludzi, 

których zwykło się uznawać za religijnych uczonych. Niektórzy chodzą na róŜne 

religijne wykłady, inni są uznawani przez ludzi świeckich za uczonych, gdyŜ 

jako wielcy uczeni zdobyli ogromną wiedzę w danym zakresie. Wśród tych 

świeckich uczonych jest wielu, którzy w ogóle nie wierzą w Boga, a co dopiero 

mówić o odczuwaniu strachu przed Nim (Khashijjat). Dlatego musimy 

zastanowić się o jakich ludzi pełnych wiedzy tu chodzi.  

 

W tym miejscu trzeba wyjaśnić, Ŝe bez wątpienia islam jest religią doskonałą, a 

ci, którzy zdobyli wiedzę religijną islamu mogą twierdzić o sobie, Ŝe są 

uczonymi. Rozpowszechnianie islamu odbywa się poprzez BoŜe decyzje, a nie 

dzięki uczonym, których serca są pełne pragnień związanych z Ŝyciem 

doczesnym. Być moŜe Hudhur mówił juŜ o tym, iŜ w czasie jego podróŜy po 

USA zapytano go w wywiadzie dla telewizji o perspektywy rozpowszechnienia 

się islamu w USA. Hadhrat Khalifatul Masih V odrzekł, Ŝe islam rozprzestrzeni 

się nie tylko w USA, ale w całym świecie. Nie stanie się to jednak dzięki tak 

zwanym opiekunom tej religii. Będzie to natomiast zasługą Stowarzyszenia 

Ahmadiyya, które zdobędzie ludzkie serca przekazując wszystkim przesłanie 

pokoju, a nie ekstremizmu, poniewaŜ ten jest niezgodny z naukami Koranu. 

Dodał, Ŝe w dzisiejszym świecie jedynie Stowarzyszenie Ahmadiyya praktykuje 

prawdziwy islam.  
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Obiecany Mesjasz (as) obdarzył nas zrozumieniem i właściwą percepcją Koranu 

oraz wyjaśnił nam rzeczywiste znaczenie bojaźni BoŜej (Khashijjat). Powiedział 

teŜ, iŜ nikt nie ma wyłącznego prawa do Khashijjat, bo jest ono 

nieograniczone. Prorok (saw) przyszedł, aby wszystkich ludzi świata 

przyprowadzić bliŜej ku Bogu i uczynić Jego ludem. Nikt nie moŜe stać się 

BoŜym człowiekiem, o ile nie ma w sercu Khashijjat. W rzeczywistości wielu 

znanych bandytów po staniu się muzułmanami odnalazło w swoim sercu BoŜą 

bojaźń.  

 

W swoich przemówieniach Obiecany Mesjasz (as) mówił o wydarzeniach z Ŝycia 

poboŜnych ludzi. Opisując Fozail bin Iyaza opowiadał, jak kiedyś usłyszał on 

werset koraniczny, który brzmiał: Czy nie nadszedł jeszcze czas dla tych, 

którzy wierzą, aby ich serca poczuły pokorę w pamiętaniu o Allahu... 

(57:17) To miało na niego ogromny wpływ. WyraŜając Ŝal powiedział, Ŝe juŜ 

nie będzie kradł. Stwierdził, Ŝe nadszedł czas, aby kroczył po ścieŜce Boga, a 

potem przepełniony uczuciem zaczął szlochać. Wyrzekł się swojej przeszłości i 

stał się ascetą. Pewnego razu był na pustyni i przechodził obok jakiegoś 

obozowiska. Usłyszał, jak ktoś mówi, Ŝe są to tereny działania tego słynnego 

złodzieja Fozaila. Powiedział tym ludziom, Ŝe nie muszą się obawiać, gdyŜ 

porzucił Ŝycie bandyty i wyrzekł się go, a teraz szuka przebaczenia u 

wszystkich, których skrzywdził. I tak ludzie do niego podobni, którzy kiedyś 

byli bandytami mogli być rozpoznawani po pozdrowieniu rahamtullah alai 

(arab. niech Allah się nad nimi zlituje). 

 

Spotyka się równieŜ bardzo pewnych siebie wystrojonych osobników, których 

masy uznają za poboŜnych, a wręcz świętych - oni na pewno nie mają w sercu 

Khashijjat, gdyŜ Ŝaden człowiek traktujący innych wyniośle go nie posiada. Co 

to jest Khashijjat i kto go posiada? Mamy ogromne szczęście, bo przyjmując 

przesłanie Obiecanego Mesjasza (as) i uznając go za proroka poznaliśmy 

kompletną i prawdziwą definicje tego słowa.  
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Obiecany Mesjasz (as) powiedział: ,,Ludzie, którzy boją się Wzniosłego Allaha 

to ci, którzy doskonale zdają sobie sprawę z Jego wspaniałości, potęgi, dobroci 

i piękna. W oparciu o ich konotację, Khashijjat i islam mają są w rzeczywistości 

jednym i tym samym, poniewaŜ znaczenie idealnego Khashijjat jest 

ograniczane znaczeniem islamu." 

 

Dla kaŜdego wierzącego człowieka bardzo waŜne jest zrozumienie tych słów, 

bo tylko wówczas jego wiara i więź z Bogiem staną się silniejsze. Nazwanie 

islamu i Khashijjat jednym i tym samym wiąŜe się z uznaniem wszystkich 

muzułmanów za osoby posiadające wiedzę.  

 

Obiecany Mesjasz (as) rzekł równieŜ: ,,W naturze człowieka leŜy to, Ŝe po 

uzyskaniu wiedzy doskonałej o Wzniosłym Allahu otrzymuje przewodnictwo. 

Sam Wzniosły Allah stwierdza: ...Jedynie ci spośród Jego sług, którzy 

obdarzeni są wiedzą, boją się Allaha. ... Rzeczywiście, zasada ta nie 

dotyczy tych, którzy podlegają diabelskim rozporządzeniom."  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: ,,Słowo wiedza nie odnosi się do znajomości 

logiki czy filozofii, ale chodzi tu o wiedzę, którą w Swej łaskawości obdarza 

ludzi Wzniosły Allah. To ona jest źródłem uświadomienia sobie istoty 

Wzniosłego Allaha i powstania BoŜego Khashijjat, co zostało zapisane w 

Koranie: ...Jedynie ci spośród Jego sług, którzy obdarzeni są wiedzą, 

boją się Allaha. ... JeŜeli wiedza nie prowadzi do rozwoju Khashijjat wobec 

Wzniosłego Allaha, to nie jest ona prawdziwym źródłem poszerzania BoŜej 

wiedzy. " 

 

Istnieją ludzie, których języki potrafią wypowiadać jedynie obelgi. Czy osoby 

uwaŜane za uczonych w religii, które w obraźliwy sposób wyraŜają się o 

Obiecanym Mesjaszu (as) i o naszej wspólnocie zarówno w Pakistanie, jak i w 
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Wielkiej Brytanii podczas swoich kazań piątkowych mają w sercach Khashijjat?  

 

Obiecany Mesjasz (as) rzekł: ,,Pamiętajcie, Ŝe głupcy zawsze błądzą. Kiedy 

upadł Szatan, to nie stało się to z powodu jego wiedzy, ale z powodu braku 

mądrości. Gdyby posiadał doskonałą wiedzę to by nie upadł. Koran wcale nie 

potępia wiedzy jako takiej, ale stwierdza, Ŝe ...Jedynie ci spośród Jego sług, 

którzy obdarzeni są wiedzą, boją się Allaha. ... Niedouczony muzułmanin 

jest uznawany za niebezpiecznego dla wiary." 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział teŜ: ,,PoboŜny uczony to nie ten, który jest 

jedynie niezrównany w składni czy logice. BoŜym uczonym jest ten, kto zawsze 

boi się Wzniosłego Allaha i z którego ust nie wychodzą absurdalne twierdzenia. 

Jednak w dzisiejszych czasach nawet ci, którzy obmywają zmarłych zaczynają 

nazywać siebie uczonymi i zaliczać siebie do tego grona. W ten sposób 

znaczenie tego pojęcia jest bardzo umniejszane a jego sens nie zgadza się z 

wolą i zamiarem Wzniosłego Allaha. Tymczasem Koran uznaje je za 

charakterystyczne dla ludzi wykształconych mówiąc ...Jedynie ci spośród 

Jego sług, którzy obdarzeni są wiedzą, boją się Allaha. ... czyli, Ŝe 

uczonymi są jedynie ci, którzy boją się Wzniosłego Allaha. Trzeba tu 

zaznaczyć, iŜ osoby nieposiadające Khashijjat i Taqła Allaha z pewnością nie 

zasługują na to, aby nazywać ich uczonymi. 

 

Wiedza jest czymś, co jest pewne i absolutne, a prawdziwą wiedzę moŜna 

znaleźć w Koranie, a nie w greckiej filozofii czy nowoczesnej filozofii 

angielskiej. Prawdziwą wiedzę moŜna znaleźć w filozofii wiary. Wierzący moŜe 

osiągnąć doskonałość i zenit uzyskując status uczonego i najwyŜszą z 

najwyŜszych wiedz. JednakŜe ci, którzy nie zostali pobłogosławieni prawdziwą 

wiedzą i przed którymi nie otworzyły się ścieŜki BoŜej wiedzy oraz zrozumienia 

mogą uwaŜać sami siebie za uczonych, ale są całkowicie pozbawieni jej 

wszelkich zalet i cech. Nie mają w sobie światła, które przynosi ze sobą 
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prawdziwa wiedza. W rzeczywistości ludzie ci są całkowicie pozbawieni tego, co 

najwaŜniejsze dla uczonego. Napełniają swoje Ŝycie przyszłe dymem i 

ciemnością(...), gdy tymczasem w przypadku tych, którzy otrzymali prawdziwą 

wiedzę i zrozumienie od Boga przynosi ona im Khashijjat i są oni podobni do 

izraelskich proroków, o których mówią Hadisy." 

 

Hadhrat Khalifatul Masih V przypomniał, iŜ Hadisy mówią równieŜ o nadejściu 

czasów, w których uczeni muzułmańscy będą najgorszymi stworzeniami pod 

słońcem i wszelkie zło będzie pochodzić od nich oraz do nich powracać, co 

będzie dowodem na to, Ŝe wszyscy uznawani przez ludzi za uczonych nie mają 

w sercu BoŜej bojaźni (Khashijjat). 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: ,,Taqła i strach przed Bogiem rodzi się z 

wiedzy, gdyŜ Wzniosły Allah rzekł, iŜ ...Jedynie ci spośród Jego sług, którzy 

obdarzeni są wiedzą, boją się Allaha. ... co oznacza, Ŝe Allaha boją się 

jedynie ci, którzy posiadają wiedzę. To w jednoznaczny sposób dowodzi, Ŝe 

prawdziwa wiedza przyczynia się do powstania Khashijjat wobec Allaha, a On 

na stałe powiązał Taqła z wiedzą. Ten, kto naprawdę jest uczonym człowiekiem 

w pełnym znaczeniu tego słowa na pewno będzie miał w sercu Khashijjat 

wobec Allaha. Mówimy tu o wiedzy pochodzącej z Koranu, a nie filozofii, nauce 

czy ogólnej erudycji, dla których zdobycia posiadanie Taqła nie jest warunkiem 

koniecznym. Taką wiedzę moŜe sobie przyswoić zarówno osoba pełna grzechu i 

nikczemna, jak i bardzo religijna. Tymczasem wiedzę koraniczną obdarzani są 

jedynie ludzie cnotliwi, sprawiedliwi i religijni. Dlatego podkreślam, iŜ wiedza, o 

której tu mówimy to wiedza pochodząca z Koranu, która przyczynia się do 

powstawania Taqła i Khashijjat wobec Allaha." 

 

Obiecany Mesjasz (as) rzekł takŜe: ,,Słowo ,,uczony" (ten, kto posiada wiedzę) 

nie moŜe wprowadzać drugiego człowieka w błąd. Uczonym jest ten, kto boi się 

Wzniosłego Allaha. ...Jedynie ci spośród Jego sług, którzy obdarzeni są 
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wiedzą, boją się Allaha. ... nie ma więc wątpliwości, iŜ ci spośród Jego sług, 

którzy bojaźń BoŜą w sercu są tymi, którzy mają wiedzę. Ich poddańczość i 

Khashijjat wobec Allaha są tak wielkie, Ŝe otrzymują wiedzę i świadomość 

bezpośrednio od Wzniosłego Allaha oraz czerpią z tego korzyści. Taki status i 

pozycję moŜna uzyskać dzięki całkowitemu posłuszeństwu i ogromnej miłości 

Proroka (saw), która jest tak wielka, Ŝe człowiek zupełnie się w niej zatraca. " 

 

Tacy są ludzie, którzy naprawdę posiadają wiedzę i Khashijjat wobec Boga. 

PowyŜsze fragmenty kierują naszą uwagę na konieczność wszczepiania 

człowiekowi Khashijjat wobec Boga tak, aby mógł stać się prawdziwie 

wierzącym. Nie dotyczy to jedynie poszczególnych części naszej społeczności, 

ale jest przykazaniem skierowanym do wszystkich muzułmanów.  

 

W czasie tego Ramadanu powinniśmy w pełni skorzystać z otwartych drzwi 

BoŜej bliskości i atmosfery duchowego rozwoju, która panuje, kiedy trwa Dars. 

Powinniśmy czytać ze zrozumieniem Koran poszukując dróg BoŜej wiedzy 

prowadzących do Khashijjat wobec Boga. 

 

Wersety cytowane na wstępie kazania mówią o prawdziwie wierzących, którzy 

boją się Swego Pana i wierzą w Jego znaki. Znakami Boga są Jego wszystkie 

przykazania, wszystkie wersety Koranu, których musimy przestrzegać. Wiarę 

doskonałą uzyskamy poprzez cnotliwość w Ŝyciu codziennym, której źródłem 

jest wpojenie sobie Khashijjat wobec Boga. Ten, kto ma bojaźń BoŜą w sercu 

nigdy nie przypisuje Bogu partnerów. Czasami jednak popełnia skryte szirk i 

dlatego wymaga się od nas drobiazgowości. Musimy dbać o to, aby nasze 

słowa i czyny zawsze były zgodne z prawdą. Czwartą cechą charakteryzującą 

wiernych, o której wspomina ów werset jest słuŜenie religii poprzez 

poświęcenie swojego czasu i pieniędzy, a ludzie ci nadal obawiają się, czy ich 

ofiary zostaną przyjęte i czy przypadkiem nie dopuścili się jakiegoś uchybienia.  
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Hadisy opisują, jak Hadhrat Aisha (ra) pewnego razu zapytała Proroka (saw), 

czy werset ...ci, którzy dają to, co dają, podczas gdy ich serca pełne są 

strachu przed tym, Ŝe powrócą do ich Pana... oznacza, Ŝe człowiek moŜe 

robić co chce i bać się Boga. Prorok (saw) odpowiedział, iŜ słowa te znaczą, iŜ 

człowiek musi być poboŜny i oprócz tego bać się Boga. 

 

Bóg jest całkowicie NiezaleŜny i przyjmuje to, co chce, a odrzuca to, czego nie 

chce, dlatego zawsze musimy odczuwać przed Nim strach i okazywać Mu 

szacunek. Hadhrat Umme Salma (ra) opowiadała o modlitwie Proroka (saw), 

która brzmiała: ,,O Zmieniający serca, spraw, aby moje serce wytrwało w 

Twojej religii". Kiedy zapytała Proroka (saw) dlaczego tak regularnie odmawia 

tą modlitwę odpowiedział: ,,O Umme Salma, serce kaŜdego człowieka 

spoczywa między dwoma palcami Boga. On daje wytrwałość komu chce i 

skrzywia kogo chce." 

 

JeŜeli w ten sposób modlił się Prorok (saw), który był naszym przewodnikiem, 

to naśladując go moŜemy osiągnąć Taqła i Khashijjat wobec Boga. Jak bardzo 

waŜne jest abyśmy o tym zawsze pamiętali. Jedną z wielu dobrych rzeczy, 

które Prorok (saw) dla nas zrobił jest to, Ŝe nauczył nas jak mamy się modlić. 

Jedną z jego modlitw, którą wszyscy powinniśmy odmawiać jest: ,,O Allahu, 

szukam u Ciebie schronienia przed sercem, które nie jest pokorne, przed nie 

wysłuchaną modlitwą, przed niezaspokojonym ego i przed wiedzą, która nie 

przynosi poŜytku. Przed tym wszystkim szukam u Ciebie ucieczki."  

 

Modlitwą Proroka (saw), która jest najbardziej pokorna i pełna Khashijjat 

wobec Boga jest ta, którą odmawiał podczas swojego HadŜ. Modlił się: ,,O 

Allahu, Ty słuchasz tego, co mówię i znasz mnie doskonale. Ty znasz wszystkie 

moje sekrety i sprawy, nic, co mnie dotyczy nie jest dla Ciebie tajemnicą. 

Jestem Ŝebrakiem i ubogim w potrzebie, szukającym Twojej pomocy i ratunku, 

przestraszonym i zalęknionym. Przyszedłem do Ciebie wiedząc o swoich 
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grzechach i wyznając je. Błagam Ciebie jak człowiek pokorny i skromny oraz 

stoję przed Tobą jako słaby i grzeszny człowiek. Modlę się do Ciebie jak 

ślepiec, skłaniam przed Tobą głowę a moje oczy spływają łzami w Twojej 

Obecności. Moje ciało błagalnie leŜy przed Tobą a mój nos jest zanurzony w 

pyle. O Allahu, nie czyń mnie nieszczęsnym, kiedy modlę się do Ciebie. 

Potraktuj mnie łagodnie i z łaską. O Ty, Który wysłuchujesz najwięcej błagań i 

zapewniasz to, co najlepsze, przyjmij moją modlitwę."  

 

Taki był wielki Prorok (saw), który stanowi dla nas doskonały wzór Khashijjat 

wobec Boga. KaŜda jego modlitwa, kaŜdy zachowanie były przepełnione 

Khashijjat wobec Boga, chociaŜ był Mu tak bardzo bliski, a nawet ci, którzy mu 

towarzyszyli zasługiwali na pozdrowienie raziAllah (arab. niech Allah będzie z 

niego zadowolony). Był tak błogosławionym, doskonałym wzorem, a jego 

Khashijjat wobec Boga było niezrównane. Jeśli będziemy go naśladować 

równieŜ moŜemy uzyskać BoŜą łaskę. Niech Bóg pozwoli nam w czasie 

Ramadanu zrozumieć ducha i istotę Khashijjat i niech w czasie jego trwania 

dokonają się w nas rewolucyjne duchowe przemiany. 

 


