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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

   

Kalifatul Masih II: Perły Mądrości  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencję Mirza Masroor Ahmad(aba), 

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

18 marca, 2016 

 

Niektórzy rodzice upominają swoje dzieci zbyt surowo, podczas gdy inni są tak 

wyrozumiali, gdy ich dzieci zrobią coś złego, Ŝe te tracą poczucie dobra i zła. 

Oba ta sposoby mają bardzo zły wpływ na wychowanie dzieci. Zbyt duŜa 

surowość i powtarzające się upominanie czyni dzieci czyni je zbuntowanymi, a 

nawet przestają dbać o to, co jest słuszne. Nadmierna pobłaŜliwość równieŜ ma 

negatywny wpływ na dzieci, a zwłaszcza na młodzieŜ. Tutaj zwłaszcza postawa 

ojców przyczynia się do pogorszenia sytuacji. MłodzieŜy naleŜy wyjaśnić rzeczy 

ze zrozumieniem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy nie jest podatna tylko 

na to, co jest wokół niej, tylko na poziomie krajowym, ale równieŜ na poziomie 

międzynarodowym. W takich okolicznościach ojcowie muszą zachować 

szczególną ostroŜność i rozpoznać, kiedy dzieci powinny być potraktowane 

rygorystycznie, a kiedy wymagane jest łagodne podejście. Jest to 

odpowiedzialnością ojców i nie powinno się zrzucać tej kwestii tylko na barki 

matek.  

 

Nawiązując do sposobu, w jaki Obiecany Mesjasz (as) uczył dzieci moralnego 

zachowania, Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe Bóg stworzył róŜne 

zwierzęta do róŜnych celów. Niektóre są piękne dla oka, niektóre mają piękne 
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głosy, podczas gdy inne są do jedzenia. Człowiek nie musi jeść wszystkich 

zwierząt, które są halal. Tytułem przykładu wyjaśnia, Ŝe moŜliwe jest, Ŝe 

zwierzę Ŝywi się szkodliwymi owadami w rezultacie tego ciało takiego 

zwierzęcia, mimo, Ŝe jest halal i zdrowe, nie będzie korzystne dla człowieka. 

 

Przypomniał lekcję, której nauczono go w dzieciństwie. Upolował papugę i 

przyniósł ją do domu. Obiecany Mesjasz (as) powiedział do niego: „Mahmuud, 

jedzenie mięsa tego ptaka nie jest zabronione, ale nie kaŜde zwierzę jest 

przeznaczone dla (ludzkiej) konsumpcji.” Wyjaśnił, Ŝe niektóre zwierzęta są 

miłe dla oka, podczas gdy inne mają znakomite głosy i są przyjemne do 

słuchania. W ten sposób róŜne zwierzęta zadawalają róŜne zmysły i nie 

wszystkie zwierzęta powinny być uŜywane tylko do zadowolenia zmysłu smaku. 

Papugi są piękne i wyglądają znakomicie siedząc na szczycie drzew. 

 

Dzieci są inspirowane, kiedy wyjaśnia się im kwestie w uroczy sposób. 

Zakorzenia to w nich takŜe Boskie przykazanie, Ŝe chociaŜ to, co jest halal i 

zdrowe oraz moŜe być spoŜywane, to powinno być to wykonane z naleŜytą 

starannością. RównieŜ znaczenie zdrowego zwierzęcia moŜe być róŜne. 

Zwierzęta i ptaki, które są korzystne w inny sposób, mogą nie być zdrowe 

pomimo bycia halal, poniewaŜ ich największa zaleta leŜy gdzie indziej. 

 

Jeśli chodzi o usuwanie szkodliwych innowacji, Hadhrat Musleh Maud (ra) 

powiedział, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) miał zrobione fotografie. Jednak, kiedy 

zaprezentowano mu kartkę pocztową z jego zdjęciem, powiedział, Ŝe to nie 

moŜe być zaakceptowane. Polecił, aby nikt nie kupował tej karty. W rezultacie 

nikt nie odwaŜył się tego powtórzyć. 

 

Hadhrat Khalifatul Maish V powiedział, co następuje: 

„W dzisiejszych czasach jednak, zauwaŜyłem na Twitterze i Whatsapp, Ŝe 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  3/9 

 

niektórzy ludzie wymieniają się tą samą kartkę pocztową. Dostali ją albo od 

starszyzny lub nabyli ją w sklepie, który sprzedaje stare ksiąŜki. Jest to złe i 

powinny być zakończone. To zdjęcie Obiecanego Mesjasza (as) było zrobione 

po to, aby ludzie z dalekich miejsc, zwłaszcza z Europy, którzy mogą oceniać 

charakter ludzki z cech twarzy, mogli go zobaczyć i odnaleźć drogę do prawdy. 

Jednak, kiedy Obiecany Mesjasz (as) zobaczył, Ŝe ludzie mogą przekształcić to 

w biznes i sprzedawać jego zdjęcia na pocztówkach, poczuł, Ŝe moŜe stać się 

to źródłem szkodliwej innowacji i kategorycznie tego zabronił. W niektórych 

przypadkach poprosił, aby pocztówki te zostały zniszczone. 

Ludzie, którzy mają firmy sprzedające fotografie i liczą wygórowaną cenę, 

powinni zwrócić uwagę na te kwestie. Istnieją pewne barwne, lecz nie kolorowe 

fotografie Obiecanego Mesjasza (as). Jest to całkowicie błędne i naleŜy równieŜ 

tego unikać. Powinno takŜe trzymać się z daleka od niewłaściwego 

wykorzystywania fotografii Khulafa. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe nie jest prawdą, Ŝe kino i gramofon 

są, same w sobie, czymś złym. Zaiste, Obiecany Mesjasz (as) napisał nawet 

poemat na temat gramofonu. Zatem, kino samo w sobie nie jest złe, ale w 

dzisiejszych czasach, co jest w nim pokazywane, nie jest moralne. Nie ma nic 

złego w filmie, który ma aspekty tabligh i edukacyjne i nie ma elementów 

pozerstwa ani fanfar. Powiedział, Ŝe fanfary i itp. są niewłaściwe nawet wtedy, 

gdy wykorzystywane są w celach tabligh. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, Ŝe to powinno wyjaśnić kwestie tym 

ludziom, którzy sugerują, Ŝe, jeśli w programach MTA czy w radiu Voice of 

Islam, wykorzystywana jest muzyka, to jest to w porządku. Obiecany Mesjasz 

(as) przybył, aby połoŜyć koniec tym szkodliwym innowacjom i my musimy 

kształtować nasze myśli zgodnie z tym. Korzystanie z nowych wynalazków nie 

jest zabronione, ale ich błędne zastosowanie sprawia, Ŝe stają się szkodliwe. 

Niektórzy są zdania, Ŝe kwestie tabligh i tarbijjat powinny być przedstawiane w 
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udramatyzowany sposób. NaleŜy zawsze pamiętać, jeśli wprowadzimy coś 

złego, to po pewnym czasie powstanie z tego sto szkodliwych innowacji. 

 

Pewien nie-Ahmadi napisał w gazecie coś zabawnego, co pokazało takŜe 

ignorancję maulałi. Napisał, Ŝe maulałi kołysał się w rytm śpiewu arabskiej 

wokalistki. Powtarzał równieŜ SubhanAllah i MaszaAllah. Kiedy ktoś zapytał go, 

dlaczego tak bardzo kołysze, on odparł, Ŝe dlatego, iŜ ta recytacja Koranu jest 

piękna! W ten sposób, z rozprzestrzenianiem się szkodliwych innowacji, 

zmieniają się myśli człowieka. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe lekarze, a zwłaszcza z Indii, uwaŜają, 

Ŝe nie potrzebują konsultować się z nikim i Ŝe są w stanie leczyć pacjentów na 

własną rękę. Dodał, Ŝe 99% indyjskich lekarzy uwaŜałoby skonsultowanie się z 

innym lekarzem za obrazę. Powiedział, Ŝe doktor Hashmat Ullah sahib był 

lepszym lekarzem niŜ inni, ale nie znaczy to, Ŝe nie potrzebował się 

konsultować. Powiedział, Ŝe było to praktyką Obiecanego Mesjasza (as), którą 

równieŜ stosował, aby brać leki od lekarza, jak i równieŜ od ojczystego lekarza. 

 

Czasem zwykłe, ziołowe zabiegi działają lepiej niŜ regularne zabiegi lekarzy. 

Niektórzy ludzie mają pewną ziołową formułę leczenia, która działa bardzo 

dobrze. Hadhrat Musleh Maud (ra) zrelacjonował, Ŝe Syed Ahmad Noor sahib 

miał ranę na nosie, która się nie goiła pomimo róŜnych zabiegów. W końcu 

udał się do Peszawaru i spotkał się z tamtejszym fryzjerem, który dał mu lek, 

który, po trzech zastosowaniach, wyleczył ranę na nosie. W około nas istnieje 

wielu takich wykwalifikowanych ludzi, których umiejętności powinny być 

rozwijane. Zamiast tego ludzie ci są traktowani protekcjonalnie. Zawodowi 

fryzjerzy i zapaśnicy mogliby doradzać ludziom skarŜącym się na bóle kości 

oraz te związane ze starczym wiekiem. Umiejętności te powinny być nauczane i 

rozprzestrzeniane, ale ludzie nie dzielą się swoimi „tajemnicami” i tym samym 

te wymierają. Europejczycy z drugiej strony upowszechniają swoje 
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umiejętności. Obiecany Mesjasz (as) zwykł odnosić się do historii fryzjera, 

który posiadał wiedzę o maści leczącej skomplikowane rany. Jego syn zwykł 

poprosić go o przepis na tą maść mówiąc, Ŝe dwie osoby powinny o tym 

wiedzieć. Fryzjer jednak odmawiał podzielenia się tą tajną formułą. Kiedy 

fryzjer ten był juŜ stary i powaŜnie zachorował, jego syn poprosił go ponownie. 

Fryzjer jednak powiedział synowi, Ŝe ten myśli zapewne, Ŝe jego ojciec jest 

bliski śmierci i ujawni tajemnicę. Fryzjer dodał, co będzie, jeśli jednak 

wyzdrowieje! Fryzjer ten nigdy nie podzielił się swoim sekretem z synem i 

zabrał go do grobu. Nie dzielenie się informacjami w takich kwestiach, staje się 

źródłem hańby i braku postępu. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) otrzymał wiele 

objawień dotyczących trzęsienia ziemi w dniu 4-tego kwietnia 1905 roku i w 

odniesieniu do słowa BoŜego, Obiecany Mesjasz (as) przeniósł się do swojego 

ogrodu. Niektórzy niemądrzy ludzie powiedzieli, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) 

przeniósł się do ogrodu ze strachu przed zarazą, który rozprzestrzeniała się w 

tych dniach. Jest to zdumiewające, ale nawet niektórzy Ahmadi byli tego 

zdania, chociaŜ Obiecany Mesjasz (as) nigdy nie opuścił swego domu z powodu 

zarazy. Otrzymywał w tym czasie wiele objawień na temat tego trzęsienia 

ziemi, więc uznane za słuszne, aby przenieść się na jakiś czas do swojego 

ogrodu. Poprosił swoich znajomych, aby równieŜ się tam przenieśli. PoniewaŜ 

wszystko to było zaaranŜowane dość szybko, to niektórzy ludzie zatrzymali się 

w namiotach, a inni umieścili maty na szczycie cegieł tworząc coś na wzór 

szałasów. 

 

Odwołując się do czasu, kiedy Obiecany Mesjasz (as) wygłosił swoje Objawione 

Kazanie, Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe to wtedy Bóg powiedział 

Obiecanemu Mesjaszowi (as), Ŝe jego kazanie Iid odbędzie się po arabsku i Ŝe 

otrzyma wiedzę, aby to zadanie wykonać. Zaiste, nigdy przedtem nie 

przemawiał formalnie po arabsku. Hadhrat Musleh Maud (ra) mówi, Ŝe był 
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wtedy dzieckiem, więc w ogóle nie rozumiał tego kazania, ale przypomniał 

sobie, Ŝe słuchał go uwaŜnie ze względu na wysoki stan duchowy Obiecanego 

Mesjasza (as). 

 

Gdy ludzie nie byli pewni, co do meczetu w odniesieniu do plakatów o 

Objawionym Kazaniu, Hadhrat Musleh Maud (ra), po przeczytaniu im wyjaśnił, 

Ŝe plakat ten odnosił się do MasdŜid Mubarak, który zbudował Obiecany 

Mesjasz (as). Później opowiedział, Ŝe kiedyś Hadhrat Ummul Mominiin 

zachorowała i czuła się źle przez prawie czterdzieści dni. Hadhrat Musleh Maud 

(ra) postanowił podać Hadhrat Amman Jan lek w meczecie, poniewaŜ miał na 

ten temat objawienie. Dwa dni po tym Hadhrat Amman Jan poczuła się lepiej! 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) zalecił lekarzom, aby słuŜyli wierze. Dodał, Ŝe 

ludzie, którzy są chorzy, przyjmują prawdę szybciej. Kiedy lekarz zapytał 

Obiecanego Mesjasza (as), o to jak moŜe słuŜyć wierze, powiedziano mu, aby 

robił swoim pacjentom tabligh, poniewaŜ pacjenci mają miękkie serca! 

 

W dzisiejszych czasach, na Zachodzie, duŜo słyszy się w kwestii purda. 

Zarówno w odniesieniu do praw kobiet, czy teŜ ekstremizmu lub ogólnej 

krytyki islamu. Bóg stwierdza w Koranie na temat okrywania się: (...) z 

wyjątkiem tego, co widoczne (...) (24:32) Hadhrat Musleh Maud (ra) 

powiedział, Ŝe dotyczy to aspektów ciała, które są widoczne i które nie mogą 

być ukryte, na przykład wzrost lub gdy lekarz musi zbadać jakieś części ciała. 

Obiecany Mesjasz (as) mawiał, Ŝe jest moŜliwe, Ŝe lekarz moŜe doradzić 

kobiecie, Ŝe zakrywanie jej twarzy jest szkodliwe dla jej zdrowia. W takim 

przypadku kobieta nie musi zakrywać swej twarzy. Obiecany Mesjasz (as) 

powiedział równieŜ, Ŝe jeśli istnieje pilna potrzeba lekarza męŜczyzny, aby 

odebrać poród to tak powinno się stać. Odmówienie tego i w rezultacie 

spowodowanie własnej śmierci, w oczach Boga równoznaczne, jest z 

samobójstwem. Pozycja kobiet pracujących na roli ze swoimi rodzinami jest 
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równieŜ uwzględniona w: (...) z wyjątkiem tego, co widoczne (...)  

 

Kiedyś Obiecany Mesjasz (as) zauwaŜył, Ŝe jeśli człowiek działa sprawiedliwie 

to moŜe poślubić sto razy. Po tym stwierdzeniu ludzie myśleli, Ŝe zgodnie z 

kredo Obiecanego Mesjasza (as), przykazanie nie mówiło, Ŝe moŜny mieć 

maksymalnie do czterech Ŝon, ale Ŝe moŜna poślubić tyle kobiet ile się zechce. 

Kwestia ta została przedstawiona przed Obiecanym Mesjaszem (as), który 

wyjaśnił, Ŝe miał na myśli, Ŝe jeśli Ŝona męŜczyzny umrze lub rozwiedzie się z 

nim, to człowiek ten moŜe ponownie oŜenić się. W niektórych religiach nie 

moŜna ponownie oŜenić się i Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił tą kwestię z tego 

punktu widzenia. Gdyby jego słowa pozostały niewyjaśnione to krótko później 

mogłoby zostać przyjęte, Ŝe moŜna oŜenić się tyle razy, ile to moŜliwe, tak 

długo, jak człowiek pozostaje prawy! 

 

Na początku DŜama’at był mały i gdy członkowie zbierali się razem to takie 

kwestie były szczegółowo omawiane. Pewnego razu Hadhrat Khalifatul Masih I 

(ra) powiedział, Ŝe zawieranie małŜeństwa z czterema Ŝonami nie było 

udowodnione z Szariatu. Przytoczył tradycję Abu Dawood, o tym, Ŝe Hadhrat 

Imam Hassan miał osiemnaście lub dziewiętnaście nika. Postanowiono wysłać 

tę sprawę do Obiecanego Mesjasza (as). Ktoś podszedł do Obiecanego 

Mesjasza z ksiąŜki opisującą tą tradycję. Hadhrat Musleh Maud (ra) postanowił 

czekać na jego powrót i odpowiedź. Człowiek ten wrócił ze spuszczoną głową, a 

jego zachowanie zmieniło się. W odpowiedzi Obiecany Mesjasz (as) powiedział, 

aby zapytać Maulałi sahib, w którym miejscu tradycja ta mówi, Ŝe Imam 

Hassan miał wszystkie te Ŝony jednocześnie! 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe nawoływanie ludzi nie ma znaczenia 

w porównaniu z nawoływaniem imama. Jest to obowiązkowe, Ŝe w chwili, kiedy 

wierzący usłyszą słowa proroka Boga, powinni zareagować natychmiast i 

spieszyć do praktykowania tego, co powiedział. Nawet, jeśli człowiek 
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ofiarowuje Salat w takim czasie, to powinien przerwać i odpowiedzieć 

prorokowi Boga. Dzięki łasce BoŜej takie przykłady moŜna znaleźć w naszym 

DŜama'at. Uczynił tak Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) i zaprezentował się przed 

Obiecanym Mesjaszem (as). W innym czasie kilku innych towarzyszy równieŜ 

zrobiło to samo. Gdy ktoś sprzeciwił się temu, Obiecany Mesjasz (as) zacytował 

następujący werset Koranu: Nie traktujcie zwracania się do Posłańca tak 

jak zwracania się jednego z was do drugiego. Allah niechybnie zna 

tych z pośród was, którzy wymykają się ukradkiem. Niechaj, zatem ci, 

którzy idą wbrew Jego przykazaniu, wiedzą, aby nie dotknęła ich 

próba, ani nie spadła na nich straszna kara. (24:64) Jest teŜ werset: O 

wy, którzy wierzycie! Odpowiadajcie Allahowi i Posłańcowi, kiedy was 

wzywa, Ŝeby on mógł dać wam Ŝycie (...) (8:25) 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe ta praktyka jest wielkim znakiem 

wśród oznak wiary. Dodał, Ŝe wierzący nie jest, w rzeczywistości, w potrzebie 

duŜego namawiania do posłuszeństwa i dla niego pojedynczy gest jest 

wystarczający. A ludzie uwaŜają tych, których wiara jest doskonała, za 

szalonych. Towarzysz Obiecanego Mesjasza (as), Maulałi Yaar Muhammad 

Sahib, posiadał takie oddanie wobec Obiecanego Mesjasza (as) i jego miłość 

była tak intensywna, Ŝe wyobraŜał sobie, Ŝe był obiecanym synem i obiecanym 

reformatorem. Kiedy Obiecany Mesjasz (as) przemawiał w porywający sposób 

zwykł poruszać rękoma w sposób, który był podobny do tego, kiedy ktoś kiwa. 

Przy jednej z takich okazji Maulałi Yaar sahib podskoczył i poszedł usiąść obok 

Obiecanego Mesjasza (as). Później, ktoś zapytał go, dlaczego to zrobił, a on 

odpowiedział, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) wskazał mu, aby podszedł. Jego 

obsesyjne oddanie pozostało pozytywne i nigdy nie przyjęło Ŝadnych 

negatywnych aspektów. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe w pewnym czasie, sekta Łahabitów 

uwaŜała, Ŝe piątkowe modlitwy mogą być oferowane w Indiach, ale sekta 
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Hanafi twierdziła, Ŝe nie mogą. Wierzyli, Ŝe modlitwy piątkowe mogą być 

oferowane tylko wtedy, gdy rząd kraju jest w rękach muzułmańskich, a w tym 

czasie Indiami rządzili Brytyjczycy. Zdawali sobie sprawę, z tego, co o 

oferowaniu piątkowych modlitw mówi Koran, więc nie byli całkiem zadowoleni z 

tej sytuacji. Dlatego teŜ niektórzy ludzie oferowali w piątki modlitwę piątkową, 

a następnie oferowali Zuhr Salat tak, aby objąć oba aspekty. Zwykli określać 

Zuhr Salat, jako coś, co moŜe być tłumaczone, jako „zapobiegawcze”. Ich 

wyjaśnieniem było to, Ŝe jeśli Bóg nie przyjąłby ich modlitwy piątkowej to 

zaprezentowaliby mu Oni modlitwy zapobiegawcze i vice versa. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe kiedyś w piątek jechał do Gurdaspur i był 

to czas modlitwy, więc udał się do meczetu, aby zaoferować swą modlitwę. 

Maulałi Ghulam Ali, który mu towarzyszył był zagorzałym Łahabitem. Obaj 

zaoferowali modlitwę piątkową, a następnie Maulvi Ghulam Ali przystąpił do 

oferowania czterech kolejnych rakat. Po zapytaniu, odpowiedział Obiecanemu 

Mesjaszowi (as), Ŝe jako Łahabi nie zaoferował czterech dodatkowych rakat w 

obawie, Ŝe jego modlitwy piątkowe nie zostały przyjęte, ale zaoferował je ze 

strachu przed ludźmi! 

Kiedyś ktoś powiedział Obiecanemu Mesjaszowi (as), Ŝe ludzie z naszego 

DŜama’at golą brody. Obiecany Mesjasz (as) odpowiedział, Ŝe najwaŜniejszą 

rzeczą jest miłość do Boga. Kiedy ludzie ci będą mieli prawdziwą miłość do 

Boga to podąŜą za nami szczerze! 

 

Następnie ogłoszono modlitwę pogrzebową za Abdul Nour Al Jabi sahib z Syrii. 

Urodził się w 1989 roku. W grudniu 2013 roku ktoś poŜyczył jego telefon, aby 

nawiązać połączenie. Al Jabi sahib został zatrzymany w wyniku tego 

połączenia, poniewaŜ osoba, która poŜyczyła jego telefon była syryjskim 

rebeliantem, omawiającym pewną transakcję finansową ze swoimi 

współpracownikami. Rząd syryjski torturował Al Jabi sahib i zmarł męczeńską 

śmiercią trzeciego dnia po aresztowaniu. 


