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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Dbałość o honor Proroka (saw)  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

21 września, 2012 r.     

 

Hadhrat Khalifatul Masih V rozpoczął Kazanie Piątkowe recytacją poniŜszych 

wersetów koranicznych: 

 

Allah 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. 

Zaprawdę, ci, którzy oczerniają Allaha i Jego Posłańca Allah przeklął 

ich na tym świecie i w śyciu Przyszłym, jak i przygotował dla nich 

poniŜającą karę. (33:57-58) 

 

Obecnie przez świat muzułmański przechodzi olbrzymia fala oburzenia, a 

dotyczy to zarówno muzułmańskich państw, jak i muzułmanów mieszkających 

w róŜnych krajach na całym świecie. Wywołały ją wyjątkowo okrutne i 

obraźliwe czyny anty muzułmańsko nastawionych jednostek. W tym wypadku 

oburzenie muzułmanów jest w pełni uzasadnione. Nie ma znaczenia, czy dany 

muzułmanin zdaje sobie sprawę z rzeczywistego znaczenia i pozycji Proroka 
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(saw), ale kaŜdy z nas jest gotów poświęcić własne Ŝycie w obronie jego 

honoru. Dlatego oburzenie kaŜdego muzułmanina z powodu wyprodukowania 

tak wstrętnego i uwłaczającego filmu o Proroku (saw) oraz z powodu tej podłej 

intrygi, w której się go zniewaŜa nie jest niczym, czego nie moŜna by 

oczekiwać i jest całkowicie naturalną reakcją, gdyŜ obraŜono nie tylko nasze 

uczucia religijne, ale przede wszystkim tego, który był dobroczyńcą ludzkości, 

litością dla całego świata, człowiekiem umiłowanym przez Boga, który nie spał 

po nocach, aby modlić się za wszystkich ludzi, który odczuwał tak wielkie 

cierpienie, kiedy błagał Boga o ochronę ludzkości, a jego uczucia były tak 

szczere i głębokie, Ŝe Sam Bóg rzekł: Być moŜe stanie się tak, Ŝe będziesz 

smucił się na śmierć z ich powodu, jeŜeli nie uwierzą w tę Rozmowę. 

(18:7) 

 

Ten wyjątkowo niesmaczny film obraŜający tak wspaniałego dobroczyńcę 

ludzkości, jakim jest Prorok (saw) miał zranić uczucia muzułmanów i to mu się 

udało. Muzułmanie Ahmadi odczuwają tę zniewagę jeszcze intensywniej niŜ 

inni muzułmanie, gdyŜ my jesteśmy wyznawcami prawdziwego i gorliwego 

zwolennika Proroka (saw), który uświadomił nam i pozwolił w pełni zrozumieć, 

jak waŜną była rola Proroka (saw) i jego pozycja w historii ludzkości. Ten 

skandaliczny akt głęboko ranił nasze uczucia religijne i złamał nam serca. 

Padamy przed Bogiem na twarz błagając o pomoc w walce ze sprawcami i 

prosząc, aby zesłał im ostrzeŜenie, które będzie trwać po koniec świata. 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał:  

Muzułmanie to ludzie, którzy oddadzą własne Ŝycie w obronie honoru swojego 

dostojnego Proroka (saw). Wolą śmierć niŜ hańbę, jaką byłoby prawdziwe 

pojednanie, czy stanie ich przyjaciółmi ludzi, którzy dzień i noc ubliŜają 

Prorokowi (saw), w wyjątkowo obraźliwy sposób uŜywają jego imienia w 

swoich czasopismach, ksiąŜkach, ogłoszeniach i mówią o nim korzystając z 

bardzo poniŜających słów. Pamiętajcie, Ŝe takie osoby nie Ŝyczą dobrze nawet 
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swoim własnym ludziom, bo stawiają na ich drodze przeszkody. Szczerze mogę 

stwierdzić, Ŝe raczej pojednamy się z jadowitymi węŜami i dzikimi bestiami, niŜ 

z tymi ludźmi, którzy nigdy nie przestaną lekcewaŜyć honoru BoŜych Proroków. 

Sądzą oni, iŜ obelgi i wulgarność zapewnią im zwycięstwo, ale kaŜdy triumf 

przychodzi z niebios. Ci, którzy prowadzą uprzejme dyskusje dzięki 

błogosławieństwu, jakie na nie spływa, ostatecznie zdobędą ludzkie serca i 

umysły, gdy tymczasem ludzie o podłej naturze nie potrafią nic innego, jak w 

chuligański sposób wywoływać w kraju kłótnie i konflikty... Z doświadczenia 

wiemy, iŜ tak wrogo nastawione osoby zawsze źle kończą. W rzeczywistości 

Bóg w końcu Sam broni honoru Swoich umiłowanych. (Chashma Ma´rafat, 

Ruhani Khaza´in, tom XXIII, str.386-387) 

 

Obecnie do głoszenia tych obelg wykorzystuje się nie tylko czasopisma i ulotki, 

ale równieŜ inne media. Ci ludzie bezustannie rywalizują z Bogiem. InszaAllah, 

w końcu doczekają się Jego gniewu i kary. W swojej chorej zawziętości 

wymyślają coraz to nowe ekscesy. Kiedy w 2006 roku w Danii pewni podli 

ludzie narysowali wulgarne karykatury Proroka (saw) Hadhrat Khalifatul Masih 

V polecił DŜama´at zademonstrować właściwą reakcję i powiedział wówczas, Ŝe 

ci ludzie nie poprzestaną na tym, ale dopuszczą się być moŜe jeszcze gorszych 

czynów w przyszłości. A dzisiaj widzimy, iŜ rzeczywiście uciekają się do 

wulgarności i podłości, której uczciwy człowiek nigdy by się nie dopuścił. Ich 

zachowanie jest poraŜką w stosunku do islamu, która zmusza ich do obraŜania 

i atakowania innych w imię wolności słowa. Jak powiedział Obiecany Mesjasz 

(as) - oni nawet swoim ludziom źle Ŝyczą. Pewnego dnia będą musieli 

odpowiedzieć za wszystkie swoje czyny i wówczas zrozumieją, Ŝe to wszystko 

najbardziej zaszkodziło im samym. Tacy ludzie są złośliwi i samolubni.  

 

Właśnie teraz w imię wolności słowa niektórzy ludzie i politycy czasami po 

cichu, a czasami otwarcie opowiadają się za tymi ludźmi, a inni przyznają rację 

muzułmanom. Musimy jednak pamiętać, Ŝe nasz świat przypomina globalną 
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wioskę i jeśli nie nazwiemy podłości po imieniu, to podobne sprawy mogą 

zniszczyć pokój panujący w poszczególnych państwach. Pamiętajmy, co rzekł 

Imam Wieku, Ŝe kaŜde zwycięstwo pochodzi z nieba i niebo zdecydowało, iŜ 

ten Prorok (saw), którego obraŜają odniesie zwycięstwo nad światem, 

zdobędzie ludzkie serca i umysły, bo uprzejme dyskusje są skuteczniejsze i nie 

wymagają ekstremalnych środków ani uciekania się do wulgarności. Bóg 

rozliczy sprawców tej niegodziwości w Ŝyciu przyszłym. 

 

W wersecie recytowanym na początku kazania Bóg przypomina ludziom o ich 

obowiązkach, czyli o wzywaniu pokoju i pozdrawianiu Proroka (saw). 

Wulgarność i oszczerstwa tych ludzi w ogóle nie wpływają na umniejszenie 

honoru Proroka (saw). Był on Prorokiem, którego błogosławił Sam Bóg, a Jego 

aniołowie go pozdrawiali. Dlatego wierzący powinni ciągle podobnie czynić, a 

kiedy wrogowie przekraczają wszelkie granice w wulgarności musimy jeszcze 

częściej wypowiadać Duruud: 

Błogosław, o BoŜe, Mohammadowi i jego ludowi, jak pobłogosławiłeś Abrahama 

i jego ludowi. Ty jesteś zaprawdę Godny Chwały, NajwyŜszy. 

Wynieś, o BoŜe, Mohammada i jego lud, jak wyniosłeś Abrahama i jego lud, Ty 

jesteś zaprawdę Godny Chwały, Wspaniały. 

 

W ten sposób właśnie naleŜy wypowiadać pozdrowienie (Duruud) i jedynie 

zwycięstwo tego właśnie Proroka (saw) zostało z góry ustanowione.  

 

Ahmadi wyraŜają swoje oburzenie i niesmak z powodu całej sytuacji, ale 

starają się równocześnie zachęcić ludzi, aby przestali zachowywać się w tak 

wulgarny sposób. Na całym świecie Ahmadi starają się uświadomić ludziom, Ŝe 

rzeczywistość jest zupełnie inna niŜ to, co ukazują ci spiskowcy i przedstawić 

światu piękno nauk islamu oraz błogosławiony wzór, jakim był Prorok (saw). 

Ahmadi chcą zademonstrować światu ten błogosławiony wzór w praktyce 
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poprzez swoje czyny. Zaprawdę, w tych czasach męŜczyźni, kobiety, młodzieŜ, 

starcy i dzieci powinni częściej niŜ zazwyczaj recytować Duruud, powietrze 

powinno być nim przesycone. KaŜdy z nas powinien uczynić z własnego Ŝycia 

praktyczny wzór nauk islamu.  

 

Drugi werset mówił o końcu, jaki czeka sprawców tej niegodziwości. Zostali oni 

wyklęci przez Boga zarówno w tym, jak i w przyszłym Ŝyciu. Na tym świecie 

będzie ich prześladować BoŜa klątwa, a w Ŝyciu przyszłym czeka ich 

upokarzająca kara. 

 

TakŜe inni muzułmanie powinni postępować w zaistniałej sytuacji zgodnie z 

BoŜymi przykazaniami i nauką, napełniając powietrze inwokacjami sławiącymi 

oraz proszącymi o błogosławieństwo dla Proroka (saw). Bezsensownym jest 

niszczenie swojego majątku i to we własnym kraju, albo przyczynianie się do 

śmierci swoich braci. W takich sytuacjach policja jest zmuszona do korzystania 

z broni palnej. Media informują, Ŝe wiele osób niebędących muzułmanami 

równieŜ wyraziło swoje oburzenie z powodu tego wykroczenia i to zarówno w 

USA, jak i w Wielkiej Brytanii. JednakŜe z jednej strony mówi się, Ŝe takie 

postępowanie nie powinno mieć miejsca, ale z drugiej strony te same osoby 

tłumaczą je wolnością słowa.  

 

Tymczasem prawo o wolności wypowiedzi nie jest zapisem zesłanym z nieba. 

Hadhrat Khalifatul Masih V rzekł, Ŝe o tym właśnie mówił w swoim 

przemówieniu w USA. W prawie ustanowionym przez człowieka mogą pojawić 

się błędy, a niektóre zagadnienia mogą wcale nie zostać uwzględnione, 

poniewaŜ człowiek nie posiada wiedzy o tym, co niewidzialne. Bóg natomiast 

jest Wszystkowiedzący i Jego prawo nie ma wad. Ludzie nie powinni uznawać 

ustanowionych przez siebie praw za ostateczne i nie podlegające zmianom. 

Podczas gdy istnieje prawo do swobodnej wypowiedzi, w Ŝadnym z państw, ani 

w Karcie Praw Narodów Zjednoczonych nie ma klauzuli, Ŝe nikt nie ma prawa 
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obraŜać uczuć religijnych drugiego człowieka, albo, Ŝe osoby uznawane za 

święte w danej religii nie mogą być dyskredytowane, gdyŜ to prowadzi do 

załamania pokoju na świecie i przyczynia się do wybuchów nienawiści oraz 

zwiększenia przepaści pomiędzy państwem a religią. 

 

Szkoda, Ŝe ustanawiając wolność słowa i dając tym samym wszystkim wolność 

osobistą nie pomyślano o prawie, które chroniłoby równieŜ ludzkie uczucia. 

ONZ takŜe nie osiągnęła pełnego sukcesu, chociaŜ prawo o wolności słowa 

uwaŜa się za wspaniały wyczyn. PrzecieŜ Bóg jednoznacznie powiedział w 

Koranie, Ŝe nie wolno nawet obraŜać boŜków, którym oddają cześć inni ludzie, 

bo mogliby oni w odwecie urazić waszego Boga, a to w konsekwencji 

prowadziłoby do zniszczenia pokoju i rozwoju wzajemnej wrogości. Tego uczy 

nas Bóg islamu, Bóg tego wszechświata. On posłał tego, którego umiłował 

dając mu naukę doskonałą i tytuł ,,łaski dla świata". Dlatego osoby 

wykształcone, politycy i członkowie rządów powinni zastanowić się, czy 

przypadkiem nie staną się współwinnymi o ile nie zareagują stanowczo i nie 

pociągną sprawców do odpowiedzialności. Wszyscy ludzie na świecie powinni 

pomyśleć, czy poprzez igranie z uczuciami religijnymi innych osób i zgadzanie 

się z tymi oślizgłymi robakami nie staną się współwinnymi zniszczenia pokoju 

na świecie? 

 

My, muzułmanie Ahmadi wykorzystujemy kaŜdą okazję, aby słuŜyć światu. W 

tamtym roku w USA, gdy zaistniała taka potrzeba, Ahmadi ofiarowali 12 tys. 

litrów krwi i to samo robią w tym roku. Hudhur powiedział, Ŝe chociaŜ Ahmadi 

oddają innym własną krew, to zgadzając się z tymi bluźniercami ludzie ci ranią 

nasze serca. Podobno muzułmanie źle postępują. Jest prawdą, iŜ niektóre 

reakcje muzułmanów są niewłaściwe, jak choćby niszczenie przedmiotów i 

majątku, palenie rzeczy, zabijanie niewinnych, zagraŜanie dyplomatom, czy ich 

mordowanie. Ale to wszystko wynika z szyderstwa i obraŜania niewinnych 

Proroków, co samo w sobie jest wielkim grzechem. Obecnie pewne francuskie 
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czasopismo juŜ upaja się zamiarem i moŜliwością naśladowania tego występku 

i publikuje obraźliwe rysunki, które są jeszcze bardziej wulgarne niŜ te 

poprzednie. Ci pogrąŜeni w doczesnym świecie ludzie sądzą, Ŝe jest on 

wszystkim i nie zdają sobie sprawy, Ŝe właśnie ten świat stanie się źródłem ich 

destrukcji.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, Ŝe muzułmanie zamieszkują sporą część 

ziemi, a Bóg obdarzył teŜ ich kraje obfitymi bogactwami naturalnymi. Niektóre 

państwa muzułmańskie są równieŜ członkami ONZ. Zawsze powinni oni 

pamiętać, Ŝe Koran jest kompleksowym zbiorem zasad postępowania. Dlaczego 

więc ci, którzy go czytają i postępują zgodnie z jego przykazaniami nie 

zaprezentują jego pięknych nauk światu? Dlaczego nie powiedzą wszystkim, iŜ 

zgodnie z Koranem igranie z uczuciami religijnymi innych ludzi jest 

przestępstwem i wielkim grzechem tak samo, jak atakowanie i obraŜanie 

Proroków Boga. Dla zachowania pokoju na świecie konieczne jest, aby prawa 

ONZ stanowiły, iŜ nikomu z obywateli nie wolno igrać z uczuciami religijnymi 

innych ludzi. Nie moŜa pozwolić, aby pokój na świecie został zniszczony w imię 

wolności słowa. Smutne jest, Ŝe takie wydarzenia powtarzają się od wielu lat, a 

kraje muzułmańskie nigdy nie połączyły swoich sił w dąŜeniu do ustanowienia 

odpowiednich przepisów prawnych, w informowaniu świata o wadze honoru 

Proroka (saw) i wszystkich BoŜych Proroków, Ŝe nigdy nie poruszyły tego 

tematu na forum międzynarodowym. Pewnie podobnie, jak inne klauzule takie 

prawo nie zostałoby wprowadzone, ale chociaŜ istniałby zapis o moŜliwości jego 

wprowadzenia w ONZ.  

 

Istnieje teŜ Organizacja Narodów Muzułmańskich (OIC), ale nie zrobiła ona 

niczego konkretnego dla muzułmanów. Przywódcy muzułmańscy dbają jedynie 

o własne interesy, a wcale nie myślą o religii. Gdyby ich starania były 

skierowane we właściwym kierunku, to tłumy nie wykazałyby się tak 

nieodpowiednią reakcją, jak ta, z którą spotkaliśmy się w Pakistanie i innych 
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krajach muzułmańskich. Ludzie czuliby się bezpieczni wiedząc, iŜ ich przywódcy 

poruszą tą sprawę na forum światowym i obronią honor Proroka (saw) oraz 

innych proroków w taki sposób, Ŝe świat zrozumie, iŜ to, co mówią jest 

słuszne. Wielu muzułmanów mieszka na Zachodzie i wielu z nich przebywa w 

róŜnych zakątkach świata. Muzułmanie są drugą, co do wielkość pod względem 

liczby populacji i religii grupą społeczną. Gdyby byli zdolni przestrzegać nauk, 

jakie otrzymali od Boga, staliby się największą potęgą i to pod kaŜdym 

względem, a w takim przypadku Ŝadna anty muzułmańska siła nie odwaŜyłaby 

się na tak bluźnierczy akt. Wielu muzułmanów mieszka w Europie. Samych 

Turków są miliony i to w kaŜdym europejskim kraju. RóŜne grupy etniczne z 

Azji zamieszkują Wielką Brytanię, USA, Kanadę i Europę. Gdyby ci wszyscy 

ludzie zdecydowali, Ŝe będą głosować na tych polityków, którzy są tolerancyjni 

w sprawach religii i potępiają osoby obraŜające uczucia religijne innych, osoby 

dopuszczające się takich wulgaryzmów i przygotowujące tak obsceniczne filmy, 

rysunki, czy artykuły, to w rządach róŜnych krajów powstałaby grupa ludzi 

otwarcie sprzeciwiająca się takim wybrykom. Gdyby muzułmanie zrozumieli jak 

są waŜni i jaką siłą dysponują, to na całym świecie nastąpiłyby rewolucyjne 

zmiany, wprowadzonoby prawo respektujące uczucia religijne. Niestety 

muzułmanie nie zdają sobie sprawy z własnych moŜliwości. Stale trwają w 

opozycji, co przyciąga uwagę i daje naszym wrogom nowe moŜliwości. Niech 

Bóg sprawi, aby muzułmańscy przywódcy, politycy i uczeni w religii 

oprzytomnieli oraz wzmocnili własne szeregi, aby zrozumieli, jaką naprawdę 

mają siłę, aby uwaŜnie przyjrzeli się temu, czego uczy Koran.  

 

Na podstawie informacji zaprezentowanych przez media moŜemy ocenić 

moralność osób, które przygotowały ten obsceniczny film i zarzuty skierowane 

przeciw Prorokowi (saw). Film nakręcił koptyjski chrześcijanin, Nakoula 

Bassele, który mieszka w USA. Ma on za sobą kryminalną przeszłość, a w roku 

2010 był więziony za defraudację. Człowiek reŜyserujący ten film na codzień 

pracuje w wytwórni filmów pornograficznych stamtąd pochodzą równieŜ 

występujący w nim aktorzy. Ekscesy osób działających w tej branŜy 
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przechodzą wszelkie pojęcie i oni właśnie roszczą sobie prawo do krytykowania 

tego, o którego wysokiej moralności i czystości moŜe zaświadczyć Sam Bóg. 

Dopuszczając się takiej zniewagi z pewnością ściągnęli na siebie BoŜy gniew i 

nadal to robią. RównieŜ sponsorzy tego filmiku nie unikną BoŜej kary. To samo 

dotyczy pewnego chrześcijańskiego pastora, który od czasu do czasu stara się 

publicznie spalić Koran, aby zdobyć popularność w USA.  

,,Panie nasz, rozbij ich na kawałki, zniszcz i uczyń ich pyłem." 

 

 

Niektóre media potępiły zarówno film, o którym mowa, jak i reakcje 

muzułmanów. Jest to całkowicie słuszne, bo złe zachowanie naleŜy potępić, ale 

równocześnie trzeba zaznaczyć, kto i co przyczyniło się do powstania całej 

sytuacji. Dla muzułmanów nieszczęściem jest, Ŝe to wszystko, co się dzieje jest 

spowodowane tym, iŜ muzułmanie nie są zjednoczeni i nie mają odpowiedniego 

przywódcy. Mówią wprawdzie o swojej wielkiej miłości do Proroka (saw), ale 

nie posiadając odpowiedniej wiedzy oddalają się od wiary i z tego powodu są 

teŜ słabsi w kwestiach związanych z Ŝyciem doczesnym. Ani jeden kraj 

muzułmańskich nie wystosował oficjalnego protestu do innego państwa w 

związku z zaistniałym problemem. A jeśli nawet pojawił się jakiś list 

protestacyjny, to był on tak słaby, Ŝe media nie zwróciły na niego uwagi. 

Przekazywano jedynie wiadomości o tym, Ŝe 1,8 miliona muzułmanów 

zachowuje się jak nie pilnowane przez nikogo dzieci. Dzieje się tak, kiedy 

nikogo nie ma przy sterze. RównieŜ ta sarkastyczna uwaga pojawiła się na 

pierwszych stronach gazet i w wiadomościach.  

 

Pamiętajmy, Ŝe miejscowi ludzie są ślepi na sprawy religii i nie reagują nawet 

wówczas, gdy ktoś obraŜa Hadhrata Jezusa (as). Dlatego uznali reakcję 

muzułmanów za infantylną. W 2006 roku Hadhrat Khalifatul Masih V zwrócił 

uwagę muzułmanów na konieczność stworzenia silnego modus operandi, aby 

nikt więcej nie śmiał dopuścić się podobnej zniewagi. Ale doszło jedynie do 
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pisemnego wyraŜenia sprzeciwu, co w rzeczywistości było mało istotne. Ktoś 

zasugerował, Ŝe wszyscy muzułmańscy prawnicy na świecie powinni razem 

przygotować odpowiednią petycję. Gdyby tylko muzułmańskim prawnikom o 

międzynarodowej pozycji chciało się trochę pomyśleć o wykonalności takiego 

zadania. Jak długo ludzie będą bezczynnie przyglądać się popełnianiu takich 

występków, słuchać wulgaryzmów, które mogą wywołać destrukcję w ich 

kraju? Te zniszczenia nie mają Ŝadnego znaczenia dla zachodu. Gdyby 

zaatakowano niewinnych w ich własnych państwach, albo ich ambasady, co 

jest niezgodne z naukami islamu, wówczas uznaliby to za powód do protestu. 

Jednak ekstremizm nie jest odpowiedzią, która mogłaby rozwiązać ten 

problem. Otrzymaliśmy juŜ właściwe rady: reformacja własnych zachowań, 

recytacja Duruud ( błogosławieństwo i pozdrowienie Proroka (saw)), jedność 

muzułmanów i siła wyborcza tych, którzy mieszkają w krajach Zachodu. 

Ahmadi powinni pracować nad tym wszystkim gdziekolwiek przebywają.  

 

Dzisiaj wszędzie słychać krzyk o wolności słowa, o tym, Ŝe w islamie nie ma 

wolności, a jako przykład wskazuje się państwa muzułmańskie. Szkoda, Ŝe 

kraje te nie przestrzegają zasad nauki islamu, bo prawdę powiedziawszy ich 

postępowanie nie ma nic wspólnego z prawdziwymi naukami naszej religii. 

Historia często mówi o ludziach, którzy zwracali się do Proroka (saw) 

nieuprzejmie, ale jego cierpliwość i wyrozumiałość była bezgraniczna. Pewnego 

razu, gdy wracał z Hunain z kilkoma ludźmi, jacyś beduini otoczyli go i nacierali 

na niego tak silnie, Ŝe musiał przesuwać się w stronę ciernistego drzewa, o 

które zaczepił się jego płaszcz. Prorok (saw) zatrzymał się i poprosił, aby mu 

go oddali. Powiedział, Ŝe gdyby miał tyle wielbłądów ile jest dzikich drzew 

dałby im je i nie uwaŜaliby go za skąpca, fałszywego ani tchórza. Inna historia 

opowiada o tym, jak jeden z beduinów pociągnął Proroka (saw) tak silnie za 

płaszcz, który miał grube lamowanie, Ŝe na jego szyi powstał odcisk. Potem 

powiedział: ,,O Muhamadzie (saw), oprócz dóbr, którymi Bóg obdarzył ciebie 

co nieco nałoŜył teŜ na moje wielbłądy, bo ani ty nie wydasz nic ze swego 

majątku, ani z majątku twego ojca." Początkowo Prorok (saw) nie odpowiadał. 
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Potem odrzekł, iŜ wszelkie bogactwo naleŜy do Boga, a on jest Jego sługą. 

Potem rzekł, iŜ ów beduin otrzyma zapłatę za ból, jaki mu sprawił. Ów człowiek 

odpowiedział, Ŝe tak się nie stanie. Prorok (saw) zapytał go, dlaczego tak 

myśli. Beduin odrzekł:,,bo ty nie odpłacasz złem za zło." Te słowa wywołały 

uśmiech Proroka (saw) i poprosił, aby na wielbłąda beduina nałoŜono jęczmień 

i daktyle. W ten sposób traktował przyjaciół i wrogów. A pomimo to jego 

przeciwnicy, którzy nic o nim nie wiedzą twierdzą, iŜ Prorok (saw), Łaska 

Ludzkości (saw), był surowy i okrutny. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih V nie widział wprawdzie tego filmu, ale powiedziano 

mu, Ŝe zawiera on równieŜ zarzuty dotyczące Koranu, a mianowicie, Ŝe został 

on napisany przez kuzyna Hadhrat KhadidŜy (as), Waraqa bin Nawfila. Jeszcze 

za czasów Proroka (saw) poganie wnosili uwagi, dlaczego Koran nie został 

objawiony w całości. Ludzie ci, wliczając w to niektórych kapłanów, są 

całkowicie niedoinformowani. PrzecieŜ Waraqa powiedział do Proroka (saw), Ŝe 

chciałby doŜyć dnia, w którym Mekkańczycy zmuszą Proroka (saw) do 

opuszczenia Mekki. A ci kapłani dyskutują gdzie była objawiona kaŜda Sura, w 

Medynie czy Mekce i twierdzą, Ŝe Waraqa napisał Koran! 

 

Jest tu jeszcze sprawa szacunku dla uczuć religijnych innych ludzi, w czym 

Prorok (saw) był niezrównany. Pomimo tego, Ŝe wiedział, iŜ był najwaŜniejszy 

ze wszystkich proroków, mając na względzie uczucia pewnego śyda 

powiedział, Ŝe nie naleŜy stawiać go na pierwszym miejscu przed MojŜeszem 

(as). Przykładem jego szacunku dla uczuć ludzi o niŜszej pozycji społecznej 

moŜe być historia, w której jeden z jego majętnych Towarzyszy mówił o 

wyŜszości Proroka (saw) nad innymi prorokami. Wówczas Prorok (saw) zapytał 

go, czy naprawdę uwaŜa, Ŝe jego moc i siła wynikają z jego własnych starań? 

Na pewno nie. Powiedział, Ŝe siła jego plemienia oraz majątku zaleŜy od 

biednych. W dniu dzisiejszym Ŝądający wolności umacniają prawa biednych. 

Prorok (saw) ustanowił te prawa przed 1400 laty, kiedy to powiedział, Ŝe 
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pracownik powinien otrzymać zapłatę jeszcze zanim wyschnie pot na jego 

czole.  

 

Prorokowi (saw) zarzuca się równieŜ (niech Bóg wybaczy te słowa), Ŝe był 

kobieciarzem. Zarzuty dotyczą jego małŜeństw. Bóg wiedział, Ŝe pojawią się 

takie pytania i dlatego z Jego woli zaistniały takie sytuacje, które pozwalają na 

rozwianie wszelkich wątpliwości. Asma bin Nauman była uwaŜana w swoim 

czasie za najpiękniejszą z kobiet. Na Ŝyczenie jej ojca Prorok (saw) dokonał z 

nią Nikah [ tzn. zawarcie związku małŜeńskiego]. Kiedy przyszedł do niej, 

rzekła mu, Ŝe szuka schronienia u Boga przed nim [Prorokiem (saw)]. Prorok 

(saw) odpowiedział: ,,Szukasz ucieczki z najwspanialszego sanktuarium" i 

wyszedł. Potem poprosił jednego z Towarzyszy, aby odwiózł ją do jej rodziny. 

Zapisano, iŜ jej rodzina bardzo cieszyła się z tego małŜeństwa, a jej powrót do 

domu był powodem do smutku. Prorok (saw) był wspaniałym człowiekiem, 

wobec którego wymyśla się okropne zarzuty dotyczące kobiet. Tymczasem 

poślubiał swe Ŝony, bowiem takie były nakazy Boga. Obiecany Mesjasz (as) 

powiedział, Ŝe gdyby Prorok (saw) się nie oŜenił i nie miał dzieci, jak mógłby 

być dla nas przykładem.  

 

Wiele wymyślonych rzeczy mówi się o Hadhrat Aiszy (ra) i o jej wieku. Sama 

mówiła, Ŝe Prorok (saw) czasami mówił jej, Ŝe chce modlić się przez całą noc. 

Ale ludzie o perwersyjnych umysłach będą wnosić zarzuty. Czynili tak w 

przeszłości i nadal będą tak postępować. Tymczasem Bóg zadeklarował, Ŝe 

takimi ludźmi zapełni Piekło. On Sam najlepiej dba o honor tych, których 

umiłował. O ile ci kłamcy nie przestaną rozpowszechniania tych obelg poznają 

Jego surową karę. Naturalne kataklizmy dotkną cały świat, kryzys 

ekonomiczny, chaos globalnego ocieplenia powinny przyciągnąć tych ludzi do 

Boga, a nie zachęcać do wulgaryzmów. Imam Wieku dokładnie wszystko 

wyjaśnił i powiedział, Ŝe o ile jego słowa nie zostaną wzięte pod uwagę, to 

doprowadzi to do zniszczenia. PoniŜej zamieszczamy fragment pracy 
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Obiecanego Mesjasza (as), który napisał: 

Przyjmijcie do wiadomości, iŜ Bóg czasami informował mnie o zbliŜającym się 

trzęsieniu ziemi. MoŜecie być pewni, Ŝe tak jak zgodnie z przepowiedniami były 

trzęsienia ziemi w Ameryce i w Europie, spotkamy się z nimi w róŜnych 

częściach Azji, a niektóre z nich będą straszne, jak dzień ostatecznego sądu. 

Ludzie będą umierać tak licznie, Ŝe rzeki spłyną krwią, a nawet ptakom i innym 

zwierzętom nie uda się uciec. Ziemię ogarnie takie zniszczenie, jakiego nie było 

od czasu narodzin człowieka. Wiele miejsc zostanie przewróconych do góry 

nogami, jakby nigdy nie były zamieszkane. Pojawią się teŜ inne straszne 

nieszczęścia, zarówno na niebie jak i na ziemi, a kaŜdy wraŜliwy człowiek 

pozna, Ŝe nie są to zjawiska naturalne, a w księgach astronomicznych ani 

filozoficznych nie znajdziecie o nich ani słowa. Wówczas ludzi ogarnie strach i 

będą dziwić się, co się dzieje. Wielu zostanie ocalonych i wielu zginie. Te dni są 

blisko, zaprawdę, juŜ pukają do drzwi i świat będzie świadkiem spektaklu Dni 

Ostatnich. Nie będą to tylko trzęsienia ziemi, ale pojawią się i inne kataklizmy, 

jedne z ziemi, a inne z nieba. Stanie się to, poniewaŜ człowiek przestał czcić 

swego Boga, a wszystkie jego myśli, plany, postanowienia kierują się ku 

doczesności. Gdybym nie przyszedł te katastrofy byłyby na chwilę odłoŜone, 

ale wraz z moim przyjściem zamanifestowały się długo skrywane znaki BoŜego 

gniewu. Bóg bowiem rzekł: ...My nigdy nie karzemy zanim nie poślemy 

Posłańca (17:16) 

 

Ci, którzy Ŝałują za grzechy powinni szukać schronienia, a tym, którzy 

obawiają się kataklizmu zostanie okazana łaska. Czy sądzicie, iŜ te trzęsienia 

ziemi was nie dotyczą, albo, Ŝe moŜecie sami się uratować? Nie, nie moŜecie. 

Tego dnia wszystkie ludzkie plany staną się niczym. Nie myślcie, Ŝe tylko 

Ameryka zatrzęsie się w posadach, a wy będziecie bezpieczni, bo być moŜe wy 

doznacie jeszcze większej katastrofy. O Europo! Nie jesteś bezpieczna. O Azjo! 

Nie jesteś bezpieczna. O wy, którzy mieszkacie na wyspach, Ŝaden wymyślony 

bóg nie przyjdzie wam z pomocą. Widzę upadające miasta i siedziby w ruinach. 
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Jeden i Jedyny długo pozostawał cicho. Na Jego oczach wypowiadano obelgi, a 

On był cicho. Ale teraz odkryje Swoje oblicze w straszliwy sposób. Kto ma uszy 

niech słucha. Nadchodzi godzina. Starałem się sprowadzić wszystkich pod 

ochronę Boga, ale postanowienie przeznaczenia musi się wypełnić. Z 

pewnością, nadchodzi równieŜ kolej tego kraju. Na waszych oczach powrócą 

dni Noa i na własne oczy zobaczycie, co spotkało kraj Lota. Ale Bóg jest 

powolny w gniewie, okaŜcie skruchę, aby mogło być wam okazane miłosierdzie. 

Ten, kto odrzuca Boga jest robakiem, a nie człowiekiem, a ten, kto się Go nie 

boi jest martwy, a nie Ŝywy.’’ (Haqiqat-ul-Wahi, Ruhani Khaza´in, tom XXII, 

strona 268-269 - Istota Islamu, tom V, str.148-150) 

 

Niech Bóg obdarzy świat zrozumieniem i niech pozwoli nam wypełniać 

naleŜycie nasze powinności.  

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih V ogłosił poprowadzenie dwóch modlitw 

pogrzebowych po modlitwie piątkowej. Obie modlitwy będą w intencji dwóch 

nowych młodych męczenników z Pakistanu - Naveed Ahmad sahiba i 

Muhammada Ahmad Siddiqi sahiba. 

 
 

 


