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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Musleh Maud: Proroctwo i człowiek  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

21 luty, 2014 r.     

 
Wczoraj był 20-sty luty, który w DŜama’at, upamiętnia dzień proroctwa o 

Musleh Maudzie (ra). W proroctwie tym, Obiecany Mesjasz (as) przepowiedział 

narodziny syna swego, który będzie sprawiedliwy i poboŜny oraz będzie 

posiadał wiele innych cech. Ostatnie kazanie piątkowe mówiło o znakach 

danych Obiecanemu Mesjaszowi (as) przez Boga. Jako Ŝe dzisiejszy piątek jest 

piątkiem najbliŜszym do dnia 20-stego lutego tak więc Hadhrat Khalifatul Masih 

uznał to za stosowne aby dać wykład na temat proroctwa z 20-stego lutego, 

które było nazywane, przez Obiecanego Mesjasza (as), wspaniałym znakiem. 

Powiedział on swoim krytykom, Ŝe choć byli oni temu przeciwni, to taki znak 

był powyŜej i poza ludzką mocą. Proroctwo to nie tylko przepowiedziało 

narodziny syna, ale równieŜ to, Ŝe będzie miał on długie Ŝycie. Jeśli ta 

przepowiednia jest postrzegana z głębokim i rzetelnym zrozumieniem, to nie 

ma wątpliwości, Ŝe jest to BoŜy Znak. Jeśli jednak krytycy mieli jakieś 

wątpliwości, to Obiecany Mesjasz (as) wezwał ich do przedstawienia własnego 

proroctwa z podobnymi znakami! 

 

Powiedział on:  

„NaleŜy tutaj zauwaŜyć, Ŝe najwyraźniej nie jest to tylko proroctwo, ale takŜe 
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wspaniały niebiański znak.”  

I tak jak celem jego pojawienia się było udowodnienie prawdziwości islamu i 

ustanowienie wielkości Proroka (saw), Obiecany Mesjasz (as) nie przypisał tego 

proroctwa do potwierdzenia prawdziwości swojej własnej osoby, ale 

powiedział: 

 „Allah WywyŜszony objawił ten znak, aby ukazać prawdziwość i wielkość 

Proroka (saw). Ten znak jest w rzeczywistości setki razy wyŜszy i silniejszy 

oraz majestatyczny i chwalebny niŜ znak przywrócenia zmarłego do Ŝycia. 

Przywrócenie zmarłego do Ŝycia wymaga jedynie przywołanie z powrotem na 

chwilę ducha.”  

Hudhur powiedział, Ŝe tak jest to napisane w Biblii o Hadhrat Isa (as) i 

niektórych innych prorokach, choć pojawiły się na ten temat wątpliwości. 

TakŜe, jakie korzyści dałby światu powrót zmarłej duszy, natomiast tutaj, 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

" Z łaski i Ŝyczliwości Allaha WywyŜszonego i błogosławieństw Proroka (saw), 

Szlachetny Bóg przyjął modlitwę tego pokornego człowieka i obiecał wysłać 

błogosławioną duszę, której widoczne i ukryte błogosławieństwa rozsieją się po 

całym świece.” 

 

Powiedział on:  

,,O ludzie! Jestem niczym. Ktokolwiek atakuje mnie w rzeczywistości atakuje 

mojego Proroka (saw), ale człowiek taki powinien pamiętać, Ŝe nie moŜe 

rzucać pyłu w słońce. Istotnie, pył ten spadnie na jego własną głowę, na jego 

oczy i na jego usta i zhańbi go. A wspaniałość naszego Proroka (saw) nie 

zmniejszy się. W rzeczywistości, Bóg Wszechmogący będzie manifestować jego 

świetność jeszcze bardziej. Czy moŜesz zatrzymać słońce od wschodzenia 

blisko godziny FaŜr? Podobnie, nie moŜesz zaszkodzić słońcu Proroka (saw) i 

jego prawdziwości. Niech Bóg Wszechmogący usunie waszą złośliwość i 

pretensje!” 
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Jak wiadomo, zgodnie z proroctwem, Obiecany Syn urodził się w marcu 1889 

roku i doszedł do wielkich osiągnięć, które będą zapamiętane po wsze czasy.  

Przed zacytowaniem ogromnych triumfów Hadhrat Musleh Maud (ra), Hudhur 

odczytał wspaniałe słowa proroctwa: 

 „20 lutego 1886 Bóg Miłosierny i Łaskawy, Wspaniały i WywyŜszony, Który ma 

władzę, aby zrobić wszystko, co zechce (chwała Mu i wywyŜszone niech będzie 

Jego imię), zwrócił się do mnie w objawieniu i powiedział: 

 

[w urdu] Ja przyznaję tobie Znak Mojego miłosierdzia tak jak o to Mnie 

prosiłeś. Doprawdy, słyszałem twoje błagania i uhonorowałem twoje modlitwy 

Moją akceptacją poprzez Moje miłosierdzie i uczyniłem twoją podróŜ źródłem 

błogosławieństwa dla ciebie. Dlatego, Znak władzy, miłosierdzia, bliskości jest 

tobie nadany, Znak łaski i dobroczynności jest przyznany tobie i jest tobie 

przyznany klucz sukcesu i zwycięstwa. 

Pokój z tobą, o zwycięski. Tak więc Bóg doprawdy przemówił tak aby ci, którzy 

pragną Ŝycia mogli być uratowani ze szponów śmierci i ci, którzy pochowani są 

w grobach, mogli z nich powstać i tak aby wyŜszość islamu i godność Słowa 

BoŜego mogła zamanifestować się ludowi, tak aby prawda mogła nadejść ze 

wszystkimi swoimi błogosławieństwami, a fałsz mógł odejść ze wszystkimi 

swoimi nieszczęściami i tak aby ludzie mogli zrozumieć, Ŝe Ja jestem Panem 

Mocy, Ja robię cokolwiek Ja zechcę i tak aby oni mogli uwierzyć, Ŝe Ja jestem z 

tobą i i tak aby ci, którzy nie wierzą w Boga, zaprzeczają i odrzucają Jego 

religię, Jego Księgę, Jego Posłańca Muhammada, Wybrańca (saw), mogli mieć 

do czynienia z wyraźnym Znakiem i aby zwyczaje winnych mogły ujawnić się. 

Ciesz się, zatem, Ŝe będzie tobie dany przystojny i niewinny chłopiec; 

otrzymasz nieskazitelne dziecko, które będzie z ciebie i będzie z twojej rodziny. 

Przystojny i czysty chłopiec nadchodzi, jako twój gość. Nazywa się Emmanuel 

oraz Bashir. Został on obdarzony duchem świętości i jest wolny od wszelkich 

nieczystości. On jest światłem Allaha. Błogosławiony jest on, który przychodzi z 

nieba. Będzie mu towarzyszyć łaska, która z nim przybędzie. 
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Będzie on charakteryzował się majestatycznością, wielkością i bogactwem. On 

przyjdzie na świat i, poprzez swoje cechy Mesjasza i poprzez błogosławieństwa 

ducha świętości, uleczy wiele z jego zaburzeń. On jest Słowem Allaha, 

poniewaŜ litość i cześć Allaha wyposaŜyły go w Słowo Majestatu. Będzie on 

bardzo inteligentny i spostrzegawczy, o łagodnym sercu i będzie wypełniony 

świecką i duchową wiedzą. Przekształci on trzy w cztery. Jest poniedziałek 

błogosławiony poniedziałek. [w języku perskim] Syn, rozkosz serca, wysokiej 

rangi, szlachetny. [w języku arabskim] Manifestacja Pierwszego i Ostatniego, 

przejaw Prawdy i Wysokości; tak jakby Allah zstąpił z nieba. [w urdu] Jego 

nadejście będzie bardzo błogosławione i będzie źródłem objawienia Boskiego 

Majestatu. Oto światło nadchodzi, namaszczone przez Boga perfumami Jego 

zadowolenia. My napełnimy go Naszym Duchem i będzie on osłonięty cieniem 

Boga. Jego postura będzie rosła szybko i będzie on środkiem zdobycia wolności 

tych, którzy są w niewoli. Jego sława rozprzestrzeni się po krańce ziemi i 

narody będą dzięki niemu błogosławione. On zostanie potem podniesiony do 

jego duchowej pozycji w niebie. [w języku arabskim] To jest kwestia juŜ 

zadecydowana.” [Tadhkirah, s. 175-177] 

 

To były cechy, jakimi ten syn miał być obdarzony. Wiemy, Ŝe Hadhrat Musleh 

Maud (ra) zaszczycał urząd Kalifatu przez 52 lat i odszedł z tego świata 

udowodniwszy swój do niego zapał. Wiele ksiąŜek musiałoby być napisanych, 

jeśli ktoś prowadziłby dogłębne badania nad cechami i oceną Ŝycia Hadhrat 

Musleh Maud (ra). Nie jest to moŜliwe, aby objąć jego Ŝycie i osiągnięcia w 

kazaniach i przemówieniach. DŜama'at upamiętnia datę 20-stego lutego 

kaŜdego roku i uczeni wygłaszają przemówienia w tej kwestii, według swojej 

wiedzy i zrozumienia. Hudhur powiedział, Ŝe on równieŜ, raz po raz, mówił na 

ten temat i zarówno Hadhrat Khalifatul Masih III jak i Hadhrat Khalifatul Masih 

IV (rh) oboje dawali wykłady na ten temat, ale nie moŜna powiedzieć, Ŝe temat 

Ŝycia Hadhrat Musleh Maud (ra) i proroctwa był omówione lub, Ŝe kaŜdy 

wszystko zrozumiał. Dziś Hudhur przedstawił jeden aspekt proroctwa, jak 

równieŜ dał wgląd na to jaki wpływ miało ono na ludzi w DŜama'at jak i 
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równieŜ tych spoza DŜama'at. 

Na początku Hudhur zaprezentował przegląd jego ksiąŜek i wykładów. W 

czasach Hadhrat Musleh Maud (ra) nie było naleŜytych środków rejestru i 

ludzie zwykli transkrybować jego dyskursy w czasie rzeczywistym, (tj. kiedy to 

się działo). Nie byłoby to moŜliwe, aby zrobić dokładne notatki. Fundacja Fazl e 

Umer opublikowała 24 tomy jego prac zatytułowanych ,,Anwarul Uloom" i 

obejmujących 633 wykłady i ksiąŜki. Fundacja twierdzi, Ŝe zakończony zbiór 

będzie miał 32 tomy składające się z 850 wykładów, przemówień, itp. Tomy 25 

do 29 są gotowe, choć nie zostały jeszcze wydrukowane. Podobnie, jego 

kazania wygłaszanie w piątki, przy okazji Iid i wielu Nikah są w liczbie 2076 

dyskursów i 28 tomów ,,Khutbaat e Mahmood” zostało opublikowanych do dnia 

dzisiejszego i składają się one z 1602 kazań. Kazania wygłoszone od 1948 do 

1959 roku zostaną opublikowane później. To jest zaledwie zarys jego prac 

naukowych. KaŜdy kawałek, który on napisał jest w pełni wyposaŜony w perły 

mądrości, wiedzy i wnikliwości duchowej. 

Hadhrat Khalifatul Masih III (rh) powiedział, Ŝe nawet jeśli wzięty jest tylko 

jeden z aspektów wielkiego proroctwa z 20-stego lutego, na przykład ,,On(...) 

będzie wypełniony świecką i duchową wiedzą", to jest on tak szeroki, Ŝe 

człowiek nie mógłby objąć go bez względu na to, jak wiele jest na ten temat 

powiedziane. Jednym z tego przykładów jest ,,Tafsiir e Kabir" [jego 

tłumaczenie / Komentarz Koranu], który jest tak cudownym komentarzem, Ŝe 

kaŜda osoba, która przeczytała, z pełną koncentracją,  jego część, nie moŜe 

jak tylko przyznać, Ŝe jeśli była na świecie święta osoba, która opublikowała 

tylko część takiego komentarza Koranu ze szczegółowymi uwagami, to byłoby 

to wystarczające dla niej aby uznać ją za świętą osobę spośród najświętszych 

osób na świecie. Jednak Hadhrat Musleh Maud (ra) napisał jeszcze wiele o 

Koranie. Napisał prawdopodobnie od 10 000 do 12 000 stron tylko o Koranie! 

Obecnie „Tafsiir e Kabir” stanowi 6 000 stron, a on napisał o Koranie w wielu 

innych miejscach. „Tafsiir e Kabir” pokrywa Sura Al Fatiha do Sura Al Baqarah, 

następnie Sura Yunus do Sura Al Ankabut, a następnie z luką w publikacji, 

obejmuje Sura Al Naba do Sura Al- Nas, tak więc obejmuje 59 Sur na 6 000 
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stronach, z nieobjętymi 55 Surami. Rozmiar czcionki w tych tomach jest 

bardzo mały i jeśli rozmiar czcionki, który jest obecnie stosowany, zostanie 

uŜyty, to ilość stron zapewne dojdzie od 10.000 do 12.000. Przedruk trwa. 

Hadhrat Musleh Maud (ra) napisał 10 ksiąŜek i czasopism o Kalam i 31 ksiąŜek 

i czasopism na temat duchowości, islamskich morałów i islamskiego wyznania. 

Napisał 13 ksiąŜek i czasopism o Ŝyciu Proroka (saw), 4 ksiąŜki i czasopisma z 

zakresu historii, 3 ksiąŜki i czasopisma o orzecznictwie (Fiqh), 25 ksiąŜek i 

czasopism o polityce Indii przed podziałem i 9 ksiąŜek i czasopism na temat 

polityki podpodziałowej i utworzenia Pakistanu. Napisał równieŜ 15 ksiąŜek i 

czasopism o polityce Kaszmiru i 100 ksiąŜek i czasopism o Ruchu Ahmadiyya i 

pokrył on setki innych tematów. 

Hadhrat Khalifatul Masih III (rh) powiedział, Ŝe tak jak to zostało 

przepowiedziane- ,,On (...) będzie wypełniony świecką i duchową wiedzą"-

jeden rzut oka na jego prace pokazuje nam i świecką jak równieŜ duchową 

wiedzę, a pięknem tego wszystkiego jest fakt, Ŝe za kaŜdym razem, kiedy 

napisał ksiąŜkę lub czasopismo, wszyscy mówili, Ŝe nie moŜna było napisać 

tego lepiej! Za kaŜdy razem przewodził w polityce lub dawał rady na temat 

przywództwa. Wielcy i dobrzy zostali zmuszeni do uznania jego niezrównanych 

umiejętności. W skrócie aspekt ,,On (...) będzie wypełniony świecką i duchową 

wiedzą" jest bardzo szczegółowy i nie moŜemy nawet dotrzeć do jego 

tysięcznej części. 

 

Następny Hudhur zaprezentował niektóre komentarze i recenzje ludzi spoza 

DŜama'at. 

Allamah Niaz Fateh Puri Sahib napisał list do Hadhrat Musleh Maud (ra), w 

którym powiedział, Ŝe miał przed sobą trzeci tom „Tafsiir e Kabir”, o którym 

wiele rozmyślał i uznał, Ŝe ksiąŜka ta niewątpliwie przedstawiła całkowicie 

nową perspektywę w nauce Koranu. Czuł, Ŝe był to pierwszy w swoim rodzaju 

Koraniczny komentarz (napisany w urdu). Pochwalił on rozeznanie Obiecanego 

Mesjasza (as), jego niezwykłą elokwencję i rozumowanie, które było widoczne 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  7/13 

 

w kaŜdym słowie. śałował, Ŝe nie wiedział o tym komentarzu wcześniej. 

Powiedział, Ŝe po przeczytaniu przemyśleń na temat proroka Lota (as) w Surze 

Hud, jego serce zadrŜało i był zmuszony napisać do Hadhrat Musleh Mauda. 

Czuł, Ŝe nie mógł znaleźć właściwych słów, aby pochwalić sposób, w jaki 

komentarz ten rzucał światło na aspekty, w porównaniu do tego jak 

przedstawili to inni komentatorzy. Czuł, Ŝe publikacja „Tafsiir e Kabir” była 

słuŜbą dla islamu o tak wysokim kalibrze, Ŝe nawet przeciwnicy nie mogli temu 

zaprzeczyć. 

 

Akhtar Sahib z Patna University napisał, Ŝe wysłał tomy „Tafsiir e Kabir” do 

profesora języka perskiego, Abdul Mannan Sahib, a ten był tak zachwycony, Ŝe 

rozdzielił niektóre tomy pośród innych naukowców, aby mogli przeczytać. 

Później poprosił ich o opinię na temat ksiąŜki. Naukowcy przyznali, Ŝe nie 

istnieje w języku perskim komentarz tego kalibru. Kiedy zaproponowano im 

porównanie tego komentarza z arabskimi komentarzami, powiedzieli, Ŝe 

komentarze arabskie nie były dostępne w Patna. Jednak profesor powiedział 

im, Ŝe nie ma komentarza o takim kalibrze jak ten napisany przez Mirza 

Mahmood w Ŝadnym języku, nawet, jeśli przywiezione byłyby komentarze z 

Egiptu i Syrii, nie zdołałyby one mu dorównać! 

 

Syed Jaffer Hussain Sahib pisze, Ŝe był więziony za oskarŜenia obalenia rządu 

Indii i zastąpienie go rządem islamskim. Czuł, Ŝe to zbyt duŜe oskarŜenie w 

stosunku do kogoś tak skromnego jak on. Podczas pobytu w więzieniu 

studiował on ,,Tafsiir e Kabir” (nie był w tym czasie Ahmadi) i zaobserwował w 

nim Ŝywy islam. Znalazł tam wszystko, czego szukał i czuł, Ŝe po przeczytaniu 

tego komentarza, był obeznany po raz pierwszy z Koranem. DŜama’at 

Ahmadiyya był przedstawiany, jako wilkołak, ale gdy prawda stała się dla niego 

oczywista, nie dbał on o niebezpieczeństwa. Upadł w pokłonach przed Bogiem i 

modlił się o pokazanie mu właściwej drogi. Modlił się tak miesiącami dzień i 

noc, a miejsce jego prostracji było mokre od łez. Czuł, Ŝe jego modlitwy 
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zostały przyjęte, kiedy poczuł rozwiązanie kwestii o prawdziwości Ahmadiyyat i 

napisał list z prośbą o bai’at. DuŜą część czasu swojego uwięzienia spędził w 

więzieniu w Secunderabad gdzie dozorca był wykształconym muzułmaninem i 

był świadomy całej korespondencji z więźniami, poniewaŜ listy wychodzące nie 

mogły zostać wysłane bez jego podpisu. Mimo, Ŝe nie było to dobre, ale z 

powodu jego braku odwagi, Jaffer Sahib starał się, aby dozorca nie dowiadywał 

się o jego listach pisanych do Qadian. Pracownicy więzienia i inni więźniowie 

traktowali Jaffer Sahib z wielkim szacunkiem i choć nie mógł widywać nikogo 

poza straŜnikiem na zmianie, to jego listy były wysyłane do Qadian bez wiedzy 

władz. Niemniej jednak, o kaŜdym liście, który przyszedł z Qadian, dozorca 

wiedział. Gdy formularz bai’at przybył z Qadian nastąpił problem i jego sekret 

wyszedł na jaw. Dozorca przyszedł do niego i bardzo sympatycznym tonem 

poprosił go, aby zostawił Koraniczny komentarz („Tafsiir e Kabir”) i zaoferował 

mu komentarze innych uczonych religijnych takich jak Abul Kalam Azad i 

Potluc Maudodi. Jaffer Sahib przeczytał je oba przed wypełnieniem formularza 

bai’at. Mówi on, Ŝe student „Tafsiir e Kabir” uzyskuje kompetencje do 

krytycznego przeglądu innych komentarzy. Tak więc, powiedział dozorcy, które 

części w obu tych komentarzach były niejasne, gdzie tłumaczenie było błędne i 

gdzie podane znaczenia były ograniczone. Mówi, Ŝe mógł to zrobić z łatwością, 

poniewaŜ „Tafsiir e Kabir” zawiera znaczenia terminów Koranicznych. Której 

nie dotknie nikt z wyjątkiem tych, którzy są oczyszczeni. (56:80) Mówi 

dalej, Ŝe opisał wszystkie szczegóły tak, aby zarzut przeciwko niemu, Ŝe 

opóźniał on bai’at, został usunięty. Wysłał on swój formularz bai’at i bojąc się 

czy zostanie on zaakceptowany, zaangaŜował się w modlitwę. Jego obawy nie 

okazały się błędne. Przed zaakceptowaniem jego bai’at, napisał do niego 

Hadhrat Musleh Maud (ra) mówiąc, Ŝe obowiązkiem Ahmadi jest równieŜ 

pozostanie wiernym rządowi danego czasu i czynienie wszystkiego zgodnie z 

prawem. Jaffer Sahib odpowiedział, Ŝe badanie „Tafsiir e Kabir” odcisnęło 

wszystkie te kwestie w jego sercu. Kilka dni później został on poinformowany, 

Ŝe jego bai’at został przyjęty i z wdzięczności, upadł on w pokłonie. Mówi, Ŝe 

czytał w „Tafsiir e Kabir”, Ŝe Khalifa, którym będzie Musleh Maud  „będzie on 
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środkiem zdobycia wolności tych, którzy są w niewoli” , tak więc  napisał on do 

Hadhrat Musleh Maud (ra) z prośbą o modlitwy o jego uwolnienie i wkrótce po 

tym, został uwolniony. Pisze dalej, Ŝe jest Ŝywym dowodem na tą część 

przepowiedni o Musleh Maudzie, która mówi, Ŝe „będzie on środkiem zdobycia 

wolności tych, którzy są w niewoli.” 

 

Przykładem zachodnich uczonych wydających opinię o Pięciu Tomach 

Komentarza, jest brytyjski naukowiec AJ Arberry, który był stypendystą 

studiów arabskich, perskich i islamskich. Powiedział on, Ŝe Pięć Tomów 

Komentarza było ogromnym osiągnięciem i ten, wtedy bieŜący tom, był 

pierwszym etapem tego osiągnięcia. Powiedział, Ŝe uczeni Ahmadi rozpoczęli tę 

wielką pracę pod dopingującym patronatem Hadhrat Mirza Bashir ud din 

Mahmood Ahmad. To była praca o niebosięŜnym charakterze, tj. stworzenie 

publikacji Koranu z dokładnym i odpowiednim tłumaczeniem w języku 

angielskim jak równieŜ komentarzem na temat kaŜdego wiersza. Pierwszy tom, 

który został opublikowany w czasie recenzji AJ Arberry, składał się z 

pierwszych dziewięciu Sur. Napisał, Ŝe szczegółowy wstęp został napisany 

przez samego Hadhrat Mirza Baszirem ud Din Mahmood Ahmad, w którym 

mówi on, Ŝe treść komentarza reprezentuje wiedzę duchową, jaką załoŜyciel 

Wspólnoty Ahmadiyya przekazał w swoich ksiąŜkach i nawoływaniach oraz 

wiedzę, która została później wyraŜona przez pierwszego Kalifa lub przez niego 

samego, będącego drugim Kalifem Wspólnoty. Dlatego AJ Arberry uznał, Ŝe 

moŜna powiedzieć, Ŝe to tłumaczenie i komentarz reprezentują postrzeganie 

Koranu przez Ahmadiyya DŜama'at. 

 

Dr Anas z Syrii pisze, Ŝe w poszukiwaniu prawdy i światła, przeczytał ksiąŜki i 

komentarze róŜnych uczonych, w tym ten naleŜący do Hadhrat Ibn 'Arabi 

Muhyiddin. JednakŜe nie znalazł przyjemności i słodyczy, które dał mu 

komentarz Mirza Bashir ud Din Mahmood. Mówi, Ŝe szukał komentarza, który 

dałby mu podobne odczucia, do tych, jakich jego ciało i dusza doświadczyły w 
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jego wizjach. Kiedy na stronie internetowej Wspólnoty Ahmadiyya, przeczytał 

on Tafsiir, odnalazł w nim światło i prawdę, a jego serce zostało zauroczone. 

 

Jamal Sahib z Maroka, który przez długi okres czasu korespondował z Hadhrat 

Khalifatula Masih IV (rh), pisze, Ŝe został mu przesłany egzemplarz pierwszego 

tomu „Tafsiir e Kabir”, który przeczytał, a następnie porównał go do róŜnych 

innych komentarzy, które takŜe juŜ czytał. RóŜnica była ogromna. Stwierdził, 

Ŝe, podczas gdy „Tafsiir e Kabir” był podsumowaniem rdzenia Szariatu, inne 

komentarze były zwykłą tego namiastką. Studiowanie „Tafsiir e Kabir’ 

namalowało w jego sercu piękny obraz islamu, który przeniknął jego duszę. 

 

Hudhur podał kilka przykładów wpływu, jakie miały wykłady Hadhrat Musleh 

Maud (ra) na innych. 

Hadhrat Musleh Maud (ra) wygłosił dwa wykłady na prośbę Ligii Literackiej. 

Pierwszy wykład był na temat statusu języka arabskiego wśród języków świata. 

Wykład ten był wygłoszony 31 maja 1934 roku w sali YMCA na Mall Road w 

Lahore. Przewodniczył tam dr Barkat Ali Qureshi, który był dyrektorem Islamia 

College w Lahore. Czas trwania wykładu wyniósł jedną godzinę i 30 minut, a 

publiczność słuchała z uwagą. Dr Qureshi podziękował Hadhrat Musleh Maud 

(ra) i zachęcił słuchaczy do korzystania z tego, co usłyszeli. Wyraził równieŜ 

pragnienie słuchania takich akademickich wykładów w przyszłości. 

Były naczelnik Wydziału Sprawiedliwości Kaszmiru był obecny przy tej okazji. 

Podziękował Hadhrat Musleh Maudowi (ra) w języku angielskim i powiedział, Ŝe 

z przyjemnością słuchał ciekawego i mistrzowskiego przemówienia 

najzdolniejszego mówcy. Myślał, Ŝe przemowa ta będzie w starym stylu, tak, 

jak kiedy Arab został poproszony o podanie powodów doskonałości języka 

arabskiego, podał on na to trzy powody: 1. PoniewaŜ był Arabem, 2. PoniewaŜ 

język arabski jest językiem Koranu,3. PoniewaŜ arabski będzie językiem Raju. 

JednakŜe okazało się, Ŝe ten wykład był o wielkiej randze akademickiej i 

filozoficznej. Zapewnił Mirzę Sahib, Ŝe słuchał uwaŜnie kaŜdego słowa i bardzo 
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skorzystał z tego Wykładu oraz miał nadzieję, Ŝe wpływ tych słów na jego 

serce będzie trwały. 

 

Syed Abdul Qadir Sahib, wicedyrektor Islamia College w Lahore opublikował w 

gazecie artykuł zatytułowany ,,Islam i Komunizm". Część tego artykułu 

mówiła, Ŝe miał on zaszczyt wysłuchać wykładu Mirza Bashir ud Din, Imama 

Wspólnoty Ahmadiyya, na temat „System gospodarczy islamu i komunizmu". 

Syed Abdul Qadir Sahib stwierdził, Ŝe ten wykład, podobnie jak inne jego 

wykłady, był pełen wypolerowanych myśli naukowych i informacji. Powiedział, 

Ŝe Mirza Sahib posiadał zdolności dane od Boga i miał pełną biegłość w kaŜdym 

aspekcie danego tematu. Dlatego teŜ jego myśli zasługują na to by być 

cenione i uznawane. 

Istnieje potrzeba rozpowszechnienia tej ksiąŜki w świecie zewnętrznym. 

Powszechnie przyjmuje się, Ŝe pojęcie systemu gospodarczego islamu było po 

raz pierwszy przedstawione przez Maulana Maudodi, chociaŜ Hadhrat Musleh 

Maud(ra) wygłosił ten akademicki wykład duŜo wcześniej. Został on 

opublikowany w formie ksiąŜki, a teraz dostępne jest równieŜ jego tłumaczenie 

angielskie, które powinno być czytane przez ludzi anglojęzycznych i dane tym, 

którzy są zainteresowani sprawami gospodarki. 

Lala Ram Chand, który przewodniczył temu wydarzeniu, powiedział, Ŝe uwaŜał 

się za szczęściarza, Ŝe mógł wysłuchać tak cennej mowy. Powiedział, Ŝe 

przyniosła mu ona wiele korzyści. Wcześniej myślał błędnie, Ŝe islam opiekuje 

się, poprzez swoje zasady i przepisy, tylko muzułmanami, a nie pozostałymi 

ludźmi. Jednak z przemowy dowiedział się on, Ŝe islam naucza równości i 

słysząc to był zachwycony. Powiedział, Ŝe przedstawi to swoim nie-

muzułmańskim przyjaciołom; jaką wymówkę mogliby mieć oni w nie 

szanowaniu tego rodzaju islamu! Dziękował on wielokrotnie Hadhrat Musleh 

Maud za jego przemówienie. 

 

Tak więc było to krótkie spojrzenie na tylko jeden aspekt cechy: ,,On (...) 
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będzie wypełniony świecką i duchową wiedzą ". Niech Bóg sprawi abyśmy byli 

zdolni badać skarbnicę wiedzy, jaką dał nam Hadhrat Musleh Maud (ra) i tak 

jak to zostało wyjaśnione, pokrył całą gamę róŜnych tematów. Niech Bóg 

sprawi abyśmy byli zdolni korzystać z tego oraz mogli zwiększyć naszą wiedzę i 

świadomość duchową! 

 

Następnie Hudhur ogłosił, Ŝe poprowadzi modlitwę pogrzebową pod 

nieobecność Sahibzada Mirza Hanif Ahmad, syna Hadhrat Musleh Maud (ra), 

który zmarł 17-stego lutego w Tahir Heart Institute w wieku 82 lat. Był on 

wujem Hudhura ze strony matki. 

Urodził się on w 1932 roku i podobnie jak wszystkich pozostałych swoich 

synów, Hadhrat Musleh Maud (ra) zadedykował jego Ŝycie w dzieciństwie. 

Edukacja Sahibzada Mirza Hanif Ahmad była zgodna z tym poświęceniem. 

Otrzymał wykształcenie religijne z Madrassa Ahmadiyya i DŜamia Ahmadiyya w 

Qadian. Zdał egzamin szkoły średniej i uzyskał dalszą, prywatną edukację. 

Osiągnął LLB z warunkiem, Ŝe nie będzie praktykować [prawa]. W 1962 

wyjechał za granicę, aby słuŜyć Wspólnocie i słuŜył jako dyrektor szkoły w 

Sierra Leone do 1969 roku. 

Był uczonym człowiekiem. Po dwudziestu latach cięŜkiej pracy przygotował, w 

urdu, perskim i arabskim, ksiąŜkę zawierającą cenne wypowiedzi, wersy 

poetyckie i objawienia Obiecanego Mesjasz (as). KsiąŜka ta została 

opublikowana w 2004 roku. Została równieŜ opublikowana inna jego ksiąŜka, 

zawierająca poezję Obiecanego Mesjasza (as) w urdu, perskim i arabskim. Ta 

ksiąŜka to arcydzieło. 

OŜenił się w 1959 roku. Jego Ŝoną była Tahira Begum Sahiba i mieli czworo 

dzieci: Salman Ahmad Sahib, Amtul Momin Hina Sahiba, Meena Mubaraka 

Sahiba i Amtul Samee Sahiba. Jego Ŝona opowiada, Ŝe gdy w Sierra Leone, w 

szkole Ahmadiyya w Bo City, był budowany pierwszy blok do nauki, Sahibzada 

Mirza Hanif Ahmad osobiście nadzorował jego budowę. Mieszkańcy Sierra 

Leone do dziś pamiętają Sahibzada Sahib. 
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Troszczył się o sieroty i pomagał im konfidencjonalnie. Troszczył się o swoich 

przyjaciół; kiedy jeden z jego bliskich przyjaciół zmarł, opiekował się jego 

rodziną, zaaranŜował małŜeństwa jego dzieci i bardzo dobrze wypełnił swoje 

obowiązki wypływające z tej przyjaźni. 

Spośród dzieci Hadhrat Musleh Maud (ra) był najbardziej biegły w języku 

perskim i był bardzo oczytany w zakresie ksiąŜek Obiecanego Mesjasza (as). 

Jego Ŝona mówi, Ŝe powiedział jej, Ŝe przeczytał te ksiąŜki, lub większość z 

nich, dwadzieścia lub dwadzieścia pięć razy. Darzył Qadian niezwykłą miłością i 

mimo złego zdrowia bywał tam regularnie w ciągu ostatnich kilku lat. Miał 

wielką wiarę w modlitwę i radził swoim dzieciom, aby modliły się za niego, 

kiedy odejdzie z tego świata. Niechaj Allah umoŜliwi jego potomstwu, aby 

pozostało mocno ustanowione w cnotach, o co, dla swego potomstwa i 

DŜama’at modlił się Hadhrat Musleh Maud (ra), aby jego dzieci, pozostali 

członkowie rodziny Obiecanego Mesjasza (as) jak i równieŜ członkowie 

DŜama’at mogli stać się spełnieniem tych modlitw. Modlitwa Hadhrat Musleh 

(as) do Boga była następująca: ,,Niech ich dzieci i dzieci ich dzieci będą 

wiecznie w Twoim powiernictwie, którego szatan nie moŜe naruszyć" . 

Niech Bóg zlituje się nad Sahibzada Hanif Ahmad i wybaczy mu, podniesie jego 

pozycję, niechaj jego dzieci naprawdę wywiązują się z obowiązków 

przynaleŜenia do rodu, z którym są związane. Hudhur powiedział, Ŝe Sahibzada 

Sahib miał wspaniały kontakt z Hudhurem, równieŜ wcześniej, jednak od czasu 

Kalifatu jego miłość i uczucie do Hudhura wzrosły, jednakŜe z intensywną 

afirmacją pokory, szczerości i lojalności, tak intensywnie! Niechaj Bóg 

nieprzerwanie podnosi jego pozycję, a takŜe umoŜliwi jego dzieciom posiadanie 

szczególnego związku z Kalifatem! 

 

 


