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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Honor Świętego Proroka a zasady prawne dotyczące 

bluźnierstwa 

Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

21 stycznia 2011 r.     

 
Hudhur powiedział, Ŝe w dniu dzisiejszym w gazetach i innych środkach 

masowego przekazu wrze debata na temat pakistańskiego prawa dotyczącego 

bluźnierstw. (Patrz Namoos e Risalat w urdu, czyli o prawie chroniącym honor 

Proroka). Prawdziwego muzułmanina, którego wiara sięga od Proroka Adama 

(as) do Świętego Proroka (saw) niepokoją obelgi skierowane przeciw 

któremukolwiek Prorokowi, a zwłaszcza przeciw Pieczęci wszystkich Proroków 

(saw)(tj. Prorokowi Muhammedowi). Prawdziwy muzułmanin jest gotowy oddać 

swoje Ŝycie, przyglądać się mordowaniu własnych dzieci i plenieniu swojego 

majątku, ale nie moŜe w spokoju wysłuchiwać obraźliwych słów skierowanych 

pod adresem naszego mistrza, Świętego Proroka (saw). Obecnie, z powodu 

pewnych uwarunkowań, prawo dotyczące bluźnierstw w Pakistanie jest w 

krytycznym stanie, a zarówno przywódcy zachodnich państw, jak i sam papieŜ 

domagają się jego zmian.  

Przytaczając wiele przykładów z Pakistanu i Afganistanu środki masowego 

przekazu przedstawiają w dniu dzisiejszym islam i muzułmanów w jak 

najgorszym świetle. Hudhur powiedział, iŜ nie chce omawiać znaczenia, jakie 

ma dla muzułmanów prawo dotyczące bluźnierstw, ani tego, jakie stanowisko 

przyjmują wobec niego nie-muzułmanie. Chciałby raczej uświadomić ludziom, 

Ŝe kaŜdy, kto choćby w najmniejszym stopniu spróbuje splamić honor lub 

okaŜe brak szacunku wobec osoby naszego mistrza, Świętego Proroka (saw) 
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zostanie ukarany zgodnie ze słowami Koranu: My z pewnością wystarczymy 

ci przeciwko tym, którzy szydzą, (15:96). Honoru Świętego Proroka (saw) 

broni Bóg we Własnej Osobie i w kaŜdej chwili go wywyŜsza, jak powiedziano w 

Koranie: Allah zsyła swoje błogosławieństwa na Proroka, a Jego 

aniołowie modlą się za niego . (...) (33:57) 

 

Ostatnimi laty to właśnie Obiecany Mesjasz (as) był tym, który najlepiej 

rozumiał status Proroka (saw) i dokładnie nam to wyjaśnił. Powtarzał, iŜ 

szczerość i prawdziwość Świętego Proroka (saw) były tak wielkie, Ŝe nie dbał 

on o jakiekolwiek zło, którego doświadczył za Ŝycia, a Bóg stwierdził: Allach 

zsyła swoje błogosławieństwa na Proroka, a Jego aniołowie modlą się 

za niego. O wy, którzy wierzycie, wy równieŜ powinniście błagać go o 

błogosławieństwo dla niego oraz pozdrawiać go pozdrowieniem 

pokoju. (33:57) O Ŝadnym innym Proroku nie napisano tak w Ŝadnym innym 

wersecie. Bóg chce, abyśmy pozdrawiali Proroka (saw) na znak naszej 

wdzięczności. Prawdziwość i szczerość w błogosławionym wzorze, jaki on 

stanowił były przeznaczone dla Boga. Dlatego, jeśli pragniemy zaliczać siebie 

do prawdziwie wierzących Ummah (z arab. naród), powinniśmy szczerze i 

prawdziwie przestrzegać wszystkich przykazań BoŜych oraz jak najczęściej 

recytować pozdrowienia i błogosławieństwa (Duruud) pod adresem Proroka 

(saw). 

 

Recytując Duruud naleŜy pamiętać o przysłudze, jaką nam oddał: wskazał nam 

religię, która prowadzi do Boga; nauczył nas moralności, jaka podoba się 

Jemu; ustanowił dla nas wzór postępowania poprzez bycie perfekcyjnym sługą 

BoŜym; wypełniał obowiązki wobec Boga i był ucieleśnieniem bojaźni BoŜej, a 

takŜe ustanowił najlepszy wzorzec wychwalania i wielbienia Boga. Koran 

zawiera wiele przykazań, na przykład: bez względu na okoliczności być 

wiernym prawdzie, wypełniać obietnice, wypełniać zobowiązania wynikające z 

pokrewieństwa, okazywać cierpliwość BoŜym stworzeniom, być wytrwałym, 

wybaczać, być pokornym i w kaŜdej sytuacji ufać Bogu. Święty Prorok (saw) 
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był doskonałym wzorem tych zalet. Kiedy prawdziwie wierzący recytuje 

Duruud, powinien dąŜyć do naśladowania tego wzoru, bo jedynie wówczas 

moŜe szczerze i prawdziwie wyrazić mu swoją wdzięczność, która będzie 

emanować z jego Duruud. Starając się naśladować błogosławiony wzór, jaki 

ustanowił, uciszymy ludzi spoza naszej społeczności i wesprzemy honor 

Proroka (Namoos al Risalat), a nie będziemy przynosić islamowi ujmy kierując 

się ukrytymi motywami oraz dając naszym przeciwnikom okazję do okazywania 

braku poszanowania naszemu ukochanemu mistrzowi (saw). 

 

Jeśli bowiem nasi wrogowie otrzymają szansę wypowiadania negatywnych 

opinii o Świętym Proroku (saw) dzięki naszej słabości, to my będziemy za to 

odpowiedzialni przed Bogiem. Miłości do Proroka (saw) nie moŜna wyraŜać 

jedynie pustymi hasłami. Bóg chce czynów. Muzułmanie powinni się nad tym 

powaŜnie zastanowić.  

 

Gdyby Obiecany Mesjasz (as) nie objaśnił nam prawdziwego statutu Świętego 

Proroka (saw) nasz szacunek wobec niego byłby takŜe ograniczany poprzez 

ogólną opinię społeczną. Ale zdał on sobie sprawę z wysokiej pozycji 

Proroka(saw), a potem przekazał nam tą wiedzę.  

 

Napisał: Najsilniejszym światłem został obdarzony człowiek doskonały; 

światłem, jakiego nie miały anioły, ani gwiazdy, księŜyc, słońce, oceany i rzeki, 

rubiny, szmaragdy, szafiry, czy perły; krótko mówiąc nie było go w Ŝadnym 

ziemskim czy niebiańskim obiekcie. Było ono jedynie w człowieku idealnym, 

wzniosłym, szlachetnym, stanowiącym wzór najdoskonalszy, jakim był nasz 

pan i mistrz, Przywódca Proroków, Przywódca wszystkich Ŝyjących, 

Muhammad, wybraniec (saw). Na tego człowieka zostało zesłane światło, a 

takŜe na tych, którzy w pewnym stopniu byli mu podobni, w zaleŜności od ich 

rangi...W naszym panu, mistrzu, przewodniku, w Proroku bez skazy, 

sprawiedliwym, o potwierdzonej prawości, w Muhammadzie, wybrańcu (saw) 

moŜna było odnaleźć dostojność w jej najwyŜszej i najdoskonalszej formie. 
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(,,Istota Islamu’’, tom I) 

 

Napisał takŜe : Zawsze podziwiam wielkość tego arabskiego Proroka o imieniu 

Muhammad (saw). Człowiek nie jest w stanie ogarnąć jego wielkości i nie jest 

nam dana umiejętność poprawnej oceny jego duchowej skuteczności. Szkoda, 

Ŝe nie rozpoznano jego rangi, jak powinno było się to stać. Był mistrzem, który 

odbudował dla świata zapomnianą Jedność Boga; miłował Go bez granic, a jego 

dusza była przepełniona sympatią dla rodzaju ludzkiego. Dlatego Bóg, znający 

sekrety jego serca wzniósł go nad innych Proroków, pierwszych i ostatnich, i 

obdarzył go za Ŝycia wszystkim, czego pragnął. On jest źródłem wszelkiej łaski, 

a osoba głosząca wyŜszość bez uznawania jego łaski nie zalicza się do ludzi, ale 

jest w szponach Szatana, bo Święty Prorok (saw) stanowi klucz jakiegokolwiek 

wzniesienia i posiada skarby wszelkiego zrozumienia. Ten, kto ich nie otrzyma 

przez niego straci je na zawsze. Jestem nikim i nic nie mam. Byłbym 

niewdzięcznikiem, gdybym nie przyznał się, Ŝe nauczyłem się BoŜej Jedności 

poprzez tego Proroka. Poznanie śywego Boga osiągamy dzięki temu 

doskonałemu Prorokowi i jego światłu. Honor prowadzenia rozmowy z Bogiem, 

dzięki której spotkaliśmy się z Jego aprobatą, otrzymałem poprzez tego 

wielkiego Proroka. Promień przewodnictwa spłynął na mnie, jak blask słońca i 

jedynie tak długo będę oświecony, jak długo będę z nim złączony. ( ,,Istota 

Islamu’’, tom I) 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał takŜe : Jeśli dokonamy uczciwej oceny, wówczas 

spośród całego szeregu Proroków wskaŜemy jednego o wielkiej odwadze, 

Ŝyjącego i wielce drogiego Bogu, Przywódcę Proroków, dumę i ukoronowanie 

Posłańców, którego imię brzmi Muhammad Mustafa i Ahmad MudŜtaba (saw). 

Idąc przez dziesięć dni w jego cieniu człowiek zyskuje światło, jakiego nie 

mógłby bez niego uzyskać i przez tysiąc lat. (,,Istota Islamu’’, tom I) 

 

Hudhur rzekł, Ŝe wydając obiektywną opinię naleŜy jasno stwierdzić, iŜ nikt, 

oprócz Obiecanego Mesjasza (as) nie rozpoznał znaczenia Świętego Proroka 
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(saw). Jedynie on miał odwagę zabrać głos odpowiadając na ataki skierowane 

przeciw osobie Świętego Proroka (saw). W jego czasach pewien ksiądz 

opublikował ksiąŜkę silnie atakującą Świętego Proroka (saw) i rozesłał jej kopie 

muzułmańskim przywódcom religijnym. Jedną z nich otrzymał teŜ Obiecany 

Mesjasz (as). Opublikował on plakat skierowany do rządu, a mówiący o tym, Ŝe 

chociaŜ prawo w tym kraju zezwala na takie publikacje, to naleŜy pamiętać, iŜ 

muzułmanie wierzą we wszystkich Proroków. Zasugerował, Ŝe prawo powinno 

pozwalać wyznawcom kaŜdej religii na przedstawianie jej pozytywnych 

aspektów, a nie na obraŜanie innych. Obiecany Mesjasz (as) z pasją strzegł 

pozycji Świętego Proroka (saw) i rzeczywiście bronił jej przy kaŜdej okazji. 

Twierdził, Ŝe powinniśmy starać się ukazać światu twarz islamu bez skazy, a 

odpowiadając na fałszywe stwierdzenia demonstrować światu jego czysty i 

świetlisty obraz. 

 

Hudhur powiedział, Ŝe prawdziwe wspieranie islamu spoczywa w wykorzenianiu 

wszelkich zarzutów kierowanych pod jego adresem i to tak, aby ci, którzy te 

kłamstwa rozpowszechniają poczuli się bezsilni. Potrzebne są praktyczne 

starania wywodzące się ze współczucia dla islamu i muszą one, będąc 

wspierane przez zachowanie godne prawdziwie wierzących, bezustannie dąŜyć 

do rozwiania wszystkich bezpodstawnych zarzutów.  

 

Zapatrywania Obiecanego Mesjasza (as) dotyczące dbałości o honor Proroka 

(saw) wynikają ze słów, Ŝe raczej zaprzyjaźni się z jadowitym węŜem, niŜ z 

tym, kto czyni szydercze uwagi co do osoby jego mistrza. Napisał takŜe, Ŝe nic 

nie rani go bardziej niŜ wyśmiewanie i szyderstwa skierowane przeciw 

Świętemu Prorokowi (saw). Rzekł, Ŝe choćby wszyscy jego potomkowie i ich 

potomstwo, jego przyjaciele i bliscy zostali zamordowani, gdyby odcięto mu 

dłonie, a jego uczniom wydłubano oczy, gdyby stracił wszelkie udogodnienia, 

to i tak smutek z powodu atakowania Proroka (saw) byłby silniejszy niŜ te 

cierpienia. 
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Hudhur powiedział, Ŝe obecnie takŜe spotyka się chrześcijańskich księŜy o 

anty-muzułmańskim nastawieniu. Na przykład jeden z amerykańskich 

pastorów chciał spalić publicznie kopie Koranu. Chciał on przyjechać teŜ do 

Wielkiej Brytanii, ale rząd brytyjski zakazał mu wjazdu na teren kraju. Ten 

krok ze strony brytyjskiego rządu jest godny pochwały, niech Bóg pozwoli im 

takŜe w przyszłości sprawiedliwie pełnić ich obowiązki.  

 

Hudhur opowiedział o kilku wydarzeniach z Ŝycia Obiecanego Mesjasza (as), 

aby zilustrować, jak wielce cenił on sobie honor Świętego Proroka (saw). TakŜe 

Jego Świątobliwość Khalifatul Masih II (II Kalif Mesjasza)(ra) czynił wszelkie 

starania o obalenie teorii zawartych w ksiąŜkach atakujących Świętego Proroka 

(saw), ale teŜ doradzał, aby w celu ukazania istoty honoru Proroka (saw) 

pamiętać o demonstrowaniu powściągliwości samych muzułmanów. Przed 25 

laty, kiedy Salman Rushdi napisał swoją haniebną ksiąŜkę, Jego Świątobliwość 

Khalifatul Masih IV ( IV Kalif Mesjasza) (ra) odpowiedział na nią własną 

publikacją. TakŜe w 2005 roku, po opublikowaniu duńskich karykatur Hudhur i 

nasza misja w Danii podjęli odpowiednie działania i zareagowali na zaistniałą 

sytuację. Kiedy Święty Koran został zaatakowany przez członka holenderskiego 

parlamentu natychmiast wystosowano odpowiedź. Hudhur dodał, Ŝe dostojność 

prawdziwego muzułmanina wymaga reagowania w takich honorowych 

sprawach, ale w granicach wyznaczonych przez prawo.  

 

Hudhur powiedział, Ŝe gdyby muzułmanie w pełni naśladowali wzór, jaki dał 

nam Święty Prorok (saw), wówczas wrogowie zostaliby automatycznie uciszeni, 

a ci ze skrytymi motywami byliby oddani sprawiedliwości. Jeśli muzułmanie 

chcą wyrazić swoje poparcie ochrony honoru Proroka (saw) powinni zwrócić się 

ku taqła(z arab. sprawiedliwość, cnota), jak nauczał Święty Prorok (saw). 

 

Historia Stowarzyszenia Muzułmańskiego Ahmadiyya jest pełna incydentów 

wspierających honor Świętego Proroka (saw). Jak powiedział Hudhur, nie jest 

moŜliwe przytoczyć je wszystkie w czasie jednego Piątkowego Kazania, a 
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nawet trudno byłoby je zmieścić w kilku kazaniach. Dodał, Ŝe obiekcje 

skierowane przeciw osobie Świętego Proroka (saw) moŜna usunąć 

sprowadzając świat pod jego sztandar. Nieład zakończy się, gdy wprowadzimy 

w Ŝycie jego prawdziwe nauki, a świat zgromadzi się pod jego sztandarem. 

Jeśli tylko zostanie ustanowione odpowiednie prawo zapobiegające skrytym 

motywom takich działań, to wówczas one same staną się bluźniercze. 

 

Prawo kieruje się przeciw jawnemu złu, a nie przeciw temu, co jest w sercach. 

Prawdziwe szczęście dla muzułmanów nastąpi wówczas, gdy miłość Świętego 

Proroka (saw) umocni się w świecie. Ahmadi jest zobowiązany dąŜyć do tego w 

jakiejkolwiek sytuacji i w tym celu musimy uczynić wszystko, co moŜliwe; 

gdyby takŜe inni muzułmanie stali się wzorem wybaczania, jakim był Święty 

Prorok (saw), zamiast okazywać swoją surowość, byłoby to dobrą przysługą 

dla islamu. W dzisiejszych dniach potrzebujemy tego błogosławionego wzoru i 

musimy zanieść jego przesłanie światu, a nie tylko wytwarzać powierzchowne 

przepisy. Niech Bóg pozwoli nam i innym muzułmanom tego dokonać. 

 

 


