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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Wybaczanie –zaleta Świętego Proroka(saw) 

Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

14 czerwca, 2011 r.     

 
W dzisiejszym Piątkowym Kazaniu Hudhur wygłosił wykład o umiejętności 

wybaczania, jako jednej z zalet Świętego Proroka (saw). Rozpoczął recytacją 

wersetu koranicznego: Czy zawsze przebaczasz, o Proroku ! A zachęcaj 

do uprzejmości i odwracaj się od nieświadomych. (7:200) Hudhur 

powiedział, Ŝe gdy Hadhrat Aisha (ra) rzekła, iŜ Ŝycie Proroka było 

ucieleśnieniem przykazań koranicznych, wskazała na bezkresne morze jego 

wielkiej moralności podkreślając moŜliwość odnalezienia w nim drogocennych 

pereł. Jego wzniosłość, jako Pieczęci wszystkich Proroków wynika z BoŜego 

stwierdzenia:... Dzisiaj udoskonaliłem tę religię dla was i dopełniłem mą 

łaskę wobec was, jak i jako religię wybrałem dla was Islam. ... (5:4), 

bo oznacza to objawienie Prorokowi przez Boga ostatniej Księgi prawodawczej. 

KtóŜ mógłby lepiej niŜ on zrozumieć tę Księgę! KaŜdy aspekt jego Ŝycia był 

praktycznym zobrazowaniem Świętego Koranu i stanowi dla nas błogosławiony 

wzór do naśladowania. Dziś Hudhur zdecydował się omówić jego błogosławioną 

zaletę - umiejętność wybaczania. Zaleta ta powodowała wzrost miłości ludzi 

poboŜnych wobec Proroka i podkreślała nieczystość hipokrytów, kiedy im 

wybaczał.  

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał, Ŝe ludzie będący blisko Boga doświadczają 

okropnych obelg, ale kierują się słowami: Czy zawsze przebaczasz, o 

Proroku ! A zachęcaj do uprzejmości i odwracaj się od nieświadomych. 
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Człowiek idealny, Prorok (saw) był bardzo prześladowany i lŜony, ale jako 

uosobienie wybaczenia jedynie modlił się za swoich wrogów. Zgodnie z BoŜą 

obietnicą jego wrogów spotkał poŜałowania godny los, co było im przeznaczone 

i nikt nie mógł dokonać ujmy na honorze Proroka (saw). Pomimo ciągłych 

prześladowań, jakie znosili on i jego towarzysze, stał się doskonałym wzorem 

wybaczania, gdy tylko uzyskał władzę. śaden uczciwy historyk nie moŜe 

zaprzeczyć, iŜ atrybut przebaczania i hart ducha w przypadku Proroka (saw) 

były niezrównane.  

 

Abdullah ibn Abi bin Salool był przywódcą hipokrytów, którzy to niby słuchali 

Proroka (saw), ale nie rezygnowali z podstępnego atakowania jego osoby. 

Powodem takiego zachowania było to, Ŝe przed przybyciem Proroka (saw) do 

Medyny ludzie zamierzali obwołać go przywódcą, a po migracji Proroka (saw) 

wszystkie plemiona i ludzie wszelkiego wyznania jego zaakceptowali jako 

przywódcę. Podczas incydentu przed bitwą o Badr zdolność przebaczania 

Proroka (saw) ukazała się w pełnym blasku.  

 

Święty Prorok (saw) podąŜał na spotkanie z Saad bin Ubada, który źle się czuł. 

Mijał grupę ludzi, wśród których wraz z muzułmanami, czcicielami boŜków i 

śydami siedział Abdullah bin Salool. Kiedy Prorok (saw) przejeŜdŜał obok na 

siedzących poleciało trochę przydroŜnego pyłu. Abdullah Salool zatkał nos i 

rzekł ,,nie rzucaj na nas brudu". W odpowiedzi Prorok(saw) ich pozdrowił i 

przeczytał im fragment Koranu. Na to Abdullah Salool powiedział : ,,nie 

przeszkadzaj nam, idź do domu i czytaj Koran tym, którzy do ciebie przyjdą". 

Towarzysz obecny przy tym incydencie rzekł: ,,O Proroku Boga, przyłącz się do 

naszego zgromadzenia i czytaj nam Koran". Ludzie podnieśli się szukając 

argumentu. Prorok (saw) poprosił ich, aby się uspokoili i odszedł. Po pewnym 

czasie Abdullah Salool stał się muzułmaninem, ale wciąŜ niepokoił Proroka 

(saw) swoją hipokryzją.  

 

Podczas jednej z wypraw pewien emigrant (muzułmanin z Mekki) uderzył 
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Ansara w plecy. Ansar mu oddał. Obaj zaczęli przyzywać ludzi na pomoc. 

Widząc to Prorok (saw) powstrzymał ich od powrotu do czasów niewiedzy. 

Kiedy usłyszał o tym Abdullah Salool, w obecności Świętego Proroka (saw) 

zareagował w agresywny sposób. Hadhrat Umer (ra) będąc przy tym obecny, 

podniósł się i poprosił Świętego Proroka (saw) o pozwolenie na ścięcie głowy 

tego bezwstydnego człowieka. Prorok (saw) odpowiedział : ,,wybacz mu, bo 

inni powiedzą, iŜ Muhammad zabija nawet swoich ludzi". 

 

Święty Prorok (saw) usłyszał, Ŝe Abdullah Salool powiedział coś nieuprzejmego, 

więc poprosił go o wyjaśnienie. On jednak wszystkiemu zaprzeczył, a Prorok 

(saw) nie pytał o to więcej. Jednak Bóg powiadomił go poprzez objawienie, Ŝe 

to, co słyszał było prawdą. Zostało to zapisane w Koranie: Powiadają: "Jeśli 

powrócimy do Medyny, ci najwięksi z pewnością wypędzą z miasta 

tych najmniejszych; (63:9) Nie pozostawia to wątpliwości, co by się stało 

pomimo, Ŝe Prorok (saw) zdawał sobie sprawę z tego, jaki jest Abdullah Salool. 

JednakŜe jego syn był szczerze oddanym muzułmaninem i zapytał Proroka 

(saw), czy moŜe zabić swego ojca. Ten odpowiedział, Ŝe nie ma takiej 

potrzeby, bo nie zamierza go ukarać, a wręcz przeciwnie, zamierza traktować 

jego ojca uprzejmie i łagodnie.  

 

Kiedyś Hadhrat Aisha (ra) przez pomyłkę została na tyłach konwoju. Jeden z 

Towarzyszy zauwaŜył, Ŝe usnęła. Odczytał więc na głos Inna lillahe ła inna 

illahihe radŜi´uun( Do Allaha naleŜymy i do Niego powrócimy). To ją zbudziło, 

po czym się zakryła. Wówczas skierował swego wielbłąda tak, aby znalazł się 

obok niej, ona wsiadła i dogonili konwój.  Później, ci sami hipokryci z Medyny 

czynili okropne bezpodstawne zarzuty wobec Hadrat Aishy (ra), co bardzo 

zdenerwowało Świętego Proroka (saw). Te pomówienia dotyczące Hadrat Aishy 

(ra) miały na celu zranienie Proroka (saw). Po pewnym czasie, gdy przemawiał 

rzekł, iŜ został głęboko zraniony z powodu plotek o jego rodzinie. Ale i tak nie 

skłaniał się ku ukaraniu oszczerców. Nawet, gdy Bóg zesłał mu objawienie 

usprawiedliwiające Hadhrat Aishę (ra) nikogo nie ukarał, ale im wybaczył. 
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Kiedy Abdullah Salool zmarł, jego syn poprosił Proroka (saw), czy mógłby 

ofiarować jedno ze swoich ubrań, w którym Salool zostałby pochowany. Prorok 

(saw) spełnił jego prośbę i dodatkowo poprowadził modlitwę pogrzebową za 

Abdullah Salool. Hadhrat Umar (ra) przypomniał mu, Ŝe przecieŜ wie doskonale 

jaki był ten hipokryta i choćby 70 razy robili Istaghfar (prośba o wybaczenie), 

to nie zostanie ono zaakceptowane. Prorok (saw) odpowiedział, Ŝe w tym 

przypadku ma swobodę działania i zamierza spróbować powiedzieć Istaghfar za 

Adbullah Salool nawet więcej niŜ 70 razy. 

 

Arabscy Beduini w obecności Proroka (saw) dopuszczali się wielu 

nieprzyzwoitych czynów. Pewnego razu Prorok (saw) był ubrany w grubo 

lamowany płaszcz. Beduini szarpali go tak silnie, Ŝe na jego błogosławionych 

plecach Świętego Proroka (saw) pozostała jedynie resztka lamowania. 

Wówczas Beduin rzekł do niego:,,załaduj swój majątek, jaki z BoŜej łaski 

posiadasz na moje dwa wielbłądy, bo nie jest ani twój, ani twego ojca". Prorok 

(saw) przez chwilę milczał, a potem odpowiedział :" od Allaha przychodzi łaska, 

a ja jestem Jego sługą. Czy nie myślisz, Ŝe zostanie ci odpłacone za ból, jaki mi 

sprawiasz." "Nie sądzę" odpowiedział beduin. Prorok zapytał dlaczego, a w 

odpowiedzi usłyszał :" bo ty nie odpowiadasz złem na zło". 

Prorok się roześmiał i przykazał naładować na wielbłądy beduina jęczmień i 

daktyle.  

 

Kiedyś 80 męŜczyzn z plemienia Quraish zaatakowało Proroka (saw) i jego 

Towarzyszy, gdy odprawiali FaŜyr Salat( Modlitwę Poranną). Chcieli ich zabić. 

Ale Prorok (saw) im wybaczył i puścił ich wolno.  

 

Pewnego razu pewien śyd minął Proroka (saw) i zamiast powiedzieć 

Assalamoalaikum( z arab. Pokój z tobą) rzekł Assamo alaik ( obyś został 

zniszczony). Prorok (saw) dobrze zrozumiał, co ów człowiek powiedział, a jego 

Towarzysze chcieli go ukarać, ale Prorok (saw) ich powstrzymał dając tym 
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samym do zrozumienia, Ŝe jego współczucie dotyczy kaŜdego. Karał ludzi 

jedynie wtedy, gdy złamali BoŜe przykazanie. Pewna Ŝydowska kobieta 

próbowała otruć Proroka (saw) i jego Towarzyszy, a on jej wybaczył mając na 

względzie przyznanie się do tego czynu. 

 

Wahshi ibn Harb (wróg islamu) usłyszał,  Ŝe Prorok (saw) nie mści się na 

posłach, więc wyruszył z posłami od Taifa, aby go zobaczyć. Prorok (saw) 

zapytał go, czy jest Wahshi, co ów potwierdził, a Prorok (saw) ponownie 

zapytał, czy to on zabił Hadhrata Hamze (ra). Odpowiedź ponownie była 

twierdząca. Prorok (saw) pytał o szczegóły uśmiercenia jego wuja i płakał 

słuchając odpowiedzi dotyczących tego incydentu. Ostatecznie wybaczył temu 

człowiekowi, ale poprosił go, o ile to moŜliwe, aby postarał się go więcej nie 

widywać. 

 

Po zwycięstwie nad Mekką wydano rozkaz zabicia Ikrama, wojennego 

przestępcy i zagorzałego wroga islamu. Ikrama uciekał do Jemenu, kiedy o tym 

usłyszał. W tym czasie jego Ŝona przyjęła islam i podąŜyła za nim. Odnalazła 

go na wybrzeŜu, gdy wchodził na statek. Przywiodła go z powrotem mówiąc, iŜ 

przybyła właśnie od najlepszych z ludzi, wśród których szukała dla niego 

ratunku. Ikrama wrócił i pytał Proroka (saw), czy jest to prawdą. Kiedy Prorok 

(saw) to potwierdził, Ikrama wyrecytował Shahadah i ze wstydem zwiesił 

głowę. Prorok (saw) wybaczył mu wszystkie występki i modlił się : " O Allahu, 

wybacz kaŜdy cios, jaki zadał mi Ikrama". 

 

W tym momencie Hudhur odczytał Durud : O Allahu błogosław Muhammada i 

lud Muhammada, jak błogosławiłeś Abrahama i lud Abrahama. Ty jesteś Godny 

Chwały, Wspaniały. O Allahu, zapewnij powodzenie Muhammadowi i ludowi 

Muhammada, jak zapewniłeś Abrahamowi i ludowi Abrahama. Zaprawdę, Ty 

jesteś Godny Chwały i Wspaniały.  
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Pewnego razu, podczas dokonywania przez Proroka (saw) przeglądu, do Kaaba 

przybył jeden człowiek. Chciał on zabić Proroka (saw), który wiedział 

zamiarach tego człowieka od Boga. Wezwał go do siebie, wywołując jego 

zakłopotanie. Zapytany, dlaczego tu przybył, człowiek ten zaczął przepraszać. 

Prorok (saw) uśmiechnął się i połoŜył na piersi męŜczyzny swoją dłoń. Z serca 

tego człowieka zniknęła cała nienawiść, a ten łaskawy dotyk uwolnił w nim 

morze miłości. Tak nasz mistrz postępował z wrogami. Tłumił ich wrogość 

miłością. Nigdy nie mścił się za zło uczynione jego osobie, chyba, Ŝe złamano 

BoŜe przykazania. Hadhrat Umer (ra) powiedział kiedyś:,,O Proroku Boga, moi 

rodzice ofiarowali się dla ciebie, a Hadhrat Noe (ra) modlił się za swoich ludzi : 

...Panie mój, nie pozostaw na ziemi nawet jednego niewierzącego. 

(71:27) Ale O Proroku Boga, jeśli modliłeś się za nas w ten sam sposób, 

wszyscy mielibyśmy być zniszczeni." Oczywiście Święty Prorok (saw) modlił się 

w ten sposób: ,, O Allahu, wybacz memu ludowi, bo nie wiedzą co czynią." 

 

Ukazuje to wybaczanie, jako zaletę Świętego Proroka (saw). Wrogom 

wydawało się to niemoŜliwe, lecz gdy tego doświadczali na własnej skórze 

akceptowali islam. Jeśli tylko dzisiejsi muzułmanie zrozumieją tę ideę, 

wspomoŜe to wielce islam w jego rozwoju. Oby tylko zastanowili się nad tym 

błogosławionym wzorem. Niech Bóg obdarzy ich świadomością takiego 

postępowania.  

 

 

 

 

 

 


