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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Muharram i wspaniałość statusu Hadhrat Husseina 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

23 listopada, 2012 r.     

 

Obecnie trwa muharram-ul-haram będący pierwszym miesiącem 

muzułmańskiego kalendarza. Na początku nowego roku zazwyczaj składamy 

sobie Ŝyczenia. W poprzedni piątek, kiedy to zaczynał się nowy miesiąc 

muharram pewien człowiek złoŜył z tej okazji serdeczne Ŝyczenia Hadhratowi 

Khalifatulowi Masihowi V, a co działo się tymczasem wokół? Tego samego dnia 

w Iraku miał miejsce atak bombowy na szia (odłam Islamu), w którym wielu z 

nich straciło Ŝycie. Rzeczywiście, na początku nowego roku składamy sobie 

Ŝyczenia, ale nowy rok księŜycowy wywołuje u większości przyzwoitych 

muzułmanów, którzy troszczą się o stan ummah [aran.lud] zatroskanie i 

obawy. Przyczyniają się do tego wybuchy, morderstwa i zamieszki, które 

nasilają się w tym miesiącu. Pomimo rządowych apeli i wspólnych deklaracji 

róŜnych przywódców religijnych wielu odłamów, zarówno sunni jak i szia 

odnoszą się do siebie z wrogością i są teŜ atakowani przez inne odłamy. 

RównieŜ ci, którzy dbają jedynie o własne interesy i skłaniają się ku 

ekstremistycznym zachowaniom postępują zgodnie z oczekiwaniami innych i 

mordują wielu szia. Do tej grupy zaliczają się takŜe ci ludzie, których w 

rzeczywistości nie interesują Ŝadne spory religijne ani konkretne cele, a w ich 

przypadku chodzi raczej o politykę. Najbardziej niebezpieczny jest zazwyczaj 
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10 dzień tego miesiąca, a ta data w tym roku przypada właśnie na 23 

listopada. Tego dnia przekracza się czasami wszelkie granice barbarzyństwa. 

Teraz zaczęto atakować róŜne zgromadzenia szia. W Pakistanie zginęło wiele 

osób, a to w Rawalpindi, Quetta, Karaczi i Swat. W Rawlpindi ataki miały 

miejsce 21 i 22 listopada. W tym drugim dniu poległo 23 ludzi. Kiedy tylko szia 

będą mieli okazję, natychmiast się zrewanŜują. Muzułmanie znajdują się teraz 

w bardzo dziwnej i godnej poŜałowania sytuacji.  

 

Te religijne spory i inne nieporozumienia przyczyniają się do pojawiania się 

coraz większej przepaści pomiędzy krajami muzułmańskimi. W krajach, w 

których u władzy jest mniejszość wyznaniowa, reakcje ekstremistyczne 

pojawiają się po stronie większości wyznaniowej. Jeśli tylko pojawi się okazja, 

mniejszość religijna atakuje odłam silniejszy pod względem liczebności i w imię 

zwalczania terroryzmu rząd zabija niewinnych obywateli. To właśnie dzieje się 

w Syrii, gdzie umierają tysiące obywateli tego kraju. Ta wzajemna nienawiść 

pozwala mocarstwom antymuzułmańskim robić to, na co mają ochotę. Izrael 

atakuje Palestynę, poniewaŜ pozwala mu na to brak jedności wśród 

muzułmanów. Nie ma kraju muzułmańskiego, w którym nie depcze się wartości 

moralnych drugiego człowieka, w którym nie ma prześladowań z powodu 

innych przekonań religijnych. To pozwala teŜ obcym mocarstwom umacniać w 

nich swoje wpływy. Gdyby tylko te muzułmańskie państwa nareszcie zmądrzały 

i zjednoczyły się. Gdyby tylko zechciały skorzystać z lekcji udzielonej im przez 

ich własnych przodków, gdyby przez chwilę przyjrzeli się historii. Dawno temu 

potęŜne Imperium Rzymskie chciało wykorzystać róŜnicę zdań, jak zapanowała 

pomiędzy Hadhratem Alim (ra) a Hadhratem Muawiya. Chcąc odzyskać swoją 

sławę i uznając muzułmanów za powaŜnie osłabionych Rzymianie próbowali 

zaatakować. Kiedy dowiedział się o tym Hadhrat Muawiya posłał wiadomość 

władcy Rzymu, aby nie próbował wykorzystywać przeciwko nim ich 

wewnętrznych sporów, ani ich atakować. Ostrzegł, Ŝe jeśli jednak zaatakują, to 

on sam będzie pierwszym generałem, który będzie z nimi walczył w imieniu 

Hadhrata Alego (ra). A dziś nasi wrogowie łączą swoje siły i knują przeciw 
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muzułmańskim rządom. Tymczasem muzułmanie zgadzają się tylko w jednej 

sprawie - są przeciwnikami DŜama´at Mesjasza Muhammada i uznają ahmadi, 

którzy szczerze i z głębi serca wierzą w Kalima za nie zaliczających się do 

grona wyznawców islamu. Nie obchodzi ich, co na ten temat powiedział Prorok 

(saw), w którego imieniu tak postępują. A przecieŜ wyraźnie stwierdził on, iŜ 

nikt nie wie, jak silna wiara jest w sercu drugiego człowieka. Gdyby tylko 

zechcieli zrozumieć, i gdyby tak zwani ulema (przywódcy religijni) zamiast 

sprowadzać ludzi na manowce powiedzieli im prawdę opartą na 

sprawiedliwości, gdyby przyłączyli się do tego, którego posłał Sam Bóg, to 

nareszcie by się zakończył ten cały podział na róŜne odłamy i nie byłoby juŜ 

Ŝadnych prześladowań. Zniknęłaby ta cała ideologia wojen religijnych, a 

rozpowszechniłyby się przepiękne nauki islamu głoszone przez Obiecanego 

Mesjasza(as) i w ten sposób upadłaby wroga potęga, a ludzie zgromadziliby się 

pod sztandarem Proroka (saw). 

 

Hadhrat Khalifatul Masih V rzekł, Ŝe chciałby zaprezentować równieŜ fragmenty 

pism Obiecanego Mesjasza (as), aby setki tysięcy słuchających kazania 

ahmadi, a zwłaszcza nowi członkowie i młodzieŜ, zrozumieli jak bardzo bronił 

on honoru ludzi świętych. Niszczył róŜnice, jakie rodzą się pomiędzy sunni i 

szia oraz nauczał, jak być zjednoczonym ludem (ummah). Tą wspaniałą 

ilustrację słów o tym, Ŝe muzułmanie byli kiedyś ...czuli pomiędzy samymi 

sobą... (48:30) z pewnością docenią równieŜ ludzie spoza DŜama´at, którzy 

słuchają tego kazania. Jak długo moŜna twierdzić, Ŝe wypełnia się obowiązki 

muzułmanina, kiedy jedynie zachowuje się pozory przestrzegania 

konwenansów i ucieka się do ekstremizmu? Brak pokoju i zamieszki w krajach 

muzułmańskich są wywołane wzajemnymi prześladowaniami albo dawaniem 

posłuchu antymuzułmańskim mocarstwom, a jedyne antidotum i zdolność 

odbudowy chwały islamu spoczywa w rękach tego, którego wyznaczył Sam 

Bóg, który jest prawdziwym i gorliwym wyznawcą Proroka (saw), który został 

wybrany, aby szerzyć nauki islamu. Jeśli muzułmanie pragną odzyskać swoją 

jedność i uchronić się przed atakami innych będą musieli wyrzec się 
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nieporozumień na typu róŜnicy zdań, jaka panuje między sunni a szia i podąŜać 

za islamem głoszonym przez Proroka (saw), w którym nie było Ŝadnych 

podziałów. Jego Towarzysze byli jak gwiazdy przewodnie, a status niektórych z 

nich był wyŜszy niŜ innych. W oczach Boga i Proroka (saw) Hadhrat Abu Bakr 

(ra) przewyŜszał wszystkich. Kolejne pozycje zajmowali Hadhrat `Umar, 

Hadhrat `Uthman, Hadhrat Ali, Imam Hassan i Imam Hussein(ra). 

 

W swojej ksiąŜce Sirrul Khalafa Obiecany Mesjasz (as) napisał: ,,Zostałem 

poinformowany, Ŝe Hadhrat Abu Bakr Siddiq (ra) był najgodniejszym chwały i 

miał najwyŜszy status wśród Towarzyszy. Bez wątpienia był on pierwszym 

Kalifem i to o nim mówiły wersety dotyczące Kalifatu." Napisał takŜe: ,,Na 

Boga, był on (Hadhrat Abu Bakr) drugim Adamem islamu i pierwszą 

manifestacją najlepszego z rodzaju ludzkiego (saw). ChociaŜ nie był prorokiem, 

to miał w sobie ich siłę". Stwierdził równieŜ: ,,Wzniosły Allah wiedział, Ŝe 

Hadhrat Abu Bakr(ra) był najodwaŜniejszy, sprawiedliwy i najbardziej 

umiłowany przez Proroka (saw). Był zwycięskim generałem całkowicie 

zatopionym w miłości przywódcy. Od samego początku był jego powiernikiem i 

pomagał mu w wypełnieniu powierzonej misji. Dlatego Bóg pocieszał Swojego 

Proroka (saw) w czasie niedoli za jego pośrednictwem i nadał mu tytuł Sadiiq 

[arab. prawdomówny]. Był on bliskim przyjacielem Proroka (saw), a Bóg 

obdarzył go honorem bycia ...jednym z dwóch... (9:40) i zaliczał go do grona 

Swoich wyjątkowych sług." 

 

Malfoozat mówi, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) powiedział: ,,Stając się 

muzułmaninem w czasach Proroka (saw) pierwszy Kalif będący wspaniałym 

kupcem okazał mu przeogromne wsparcie. Został obdarzony mianem Sadiiq, 

stał się jego najlepszym przyjacielem i pierwszym Kalifem. Zapisano, Ŝe kiedy 

wracał z podróŜy handlowej i przed dotarciem do Mekki spotkał po drodze 

pewnego męŜczyznę, zapytał go o nowiny. Ten powiedział, Ŝe jedyną nowiną 

jest to, iŜ jego przyjaciel ogłosił się prorokiem. Abu Bakr (ra) natychmiast 
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odrzekł, Ŝe jeśli tak powiedział, to jest to prawdą.’’ Obiecany Mesjasz (as) rzekł 

równieŜ: ,,Hadhrat Abu Bakr (ra) oddał cały swój majątek dla sprawy Boga i 

zdecydowały się na Ŝycie pozbawione dóbr materialnych. Co dał mu w zamian 

Wzniosły Allah? Uczynił go królem całej Arabii, przez jego ręce oŜywił islam, 

obdarzył go triumfem nad odstępującymi od wiary Arabami i obdarzył go tak 

hojnie, Ŝe rozum ludzki nie jest w stanie tego pojąć."  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział o Hadhracie Umarze (ra): Czy zdajecie sobie 

sprawę, jak wysoka była pozycja Hadhrata Umara (ra) wśród Towarzyszy? Była 

tak znacząca, Ŝe czasami Koran był objawiany zgodnie z jego punktem 

widzenia. Hadisy mówią, iŜ Szatan uciekał, gdy padł na niego cień Umara. Inny 

ich fragment relacjonuje, Ŝe Prorok (saw) powiedział: ,,Jeśli po mnie miałby 

nastąpić kolejny prorok, to byłby to Umar". Kolejne Hadisy mówią: ,,Wśród 

pierwszych ludzi byli muhaddisowie [arab. narratorzy tradycji]. Gdyby wśród 

naszego ludu był muhaddis, to byłby nim Umar". Obiecany Mesjasz (as) 

twierdził równieŜ: ,,Umar (ra) takŜe miał objawienia. Nie uwaŜał jednak siebie 

za kogoś waŜnego i nie chciał być członkiem Imamat-e-Haqqa [arab. 

prawdziwego przywództwa], które Bóg w niebie ustanowił na ziemi. Przeciwnie, 

określał siebie jako uniŜonego sługę i dlatego Bóg w Swojej łasce uczynił go 

posłem Imamat-e-Haqqa. W swojej ksiąŜce ,,Hujjatullah" Obiecany Mesjasz 

(as) napisał:  

Obok Proroka (saw) zostało pochowanych dwóch poboŜnych, czystych, 

uczciwych i ogólnie akceptowanych ludzi, a Bóg uznał ich za jego przyjaciół 

zarówno w tym Ŝyciu, jak i po śmierci. Rzeczywiście, była to przyjaźń, która 

przetrwała do samego końca, a którą bardzo rzadko moŜna spotkać w takiej 

formie. Winszujemy im, Ŝe spędzili Ŝycie u boku Proroka (saw) i zostali wybrani 

Kalifami w jego mieście i na jego miejsce oraz pochowani obok niego, a przez 

to zbliŜyli się do raju jego kultu, a w Dzień Sądu pojawią się razem z nim.  

 

W Sirrul Khalafa Obiecany Mesjasz (as) napisał:  
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Mój Pan uczynił dla mnie oczywistym, Ŝe Hadhrat Abu Bakr (ra), Hadhrat Umar 

Farooq (ra) i Hadhrat Uthman (ra) byli poboŜni, głęboko wierzyli i naleŜeli do 

tych ludzi, którzy są wybrani przez Boga specjalnie po to, aby przekazywali 

Jego przesłanie.  

Napisał, Ŝe Bóg uczynił ich drzwiami do islamu i elitą Swojej armii. 

 

Obiecany Mesjasz (as) w ten sposób wypowiadał się na temat Hadhrata Alego 

(ra):  

Był bezgranicznie sprawiedliwy, czysty i naleŜał do tych osób, które były 

najbardziej umiłowane przez Łaskawego Boga. Pochodzi z dobrej rodziny 

ówczesnych przywódców. Był lwem NajwyŜszego Boga i młodzieńcem BoŜego 

Rodzaju. Charakteryzowała go wielkoduszność i czyste serce. Był wyjątkowo 

odwaŜny i nie cofał się z pola walki nawet wtedy, gdy musiał przeciwstawić się 

całej armii wroga. Zdecydował się na Ŝycie w ubóstwie i osiągnął godną 

naśladowania wstrzemięźliwość. Rozdawał swoje dobra, łagodził ból i cierpienie 

innych, a przede wszystkim troszczył się o sieroty, ubogich i sąsiadów. W wielu 

wyprawach okazał ogromną odwagę i był bardzo zręczny we władaniu mieczem 

i włócznią. Oprócz tego potrafił być bardzo elokwentny, a jego głos był 

wyjątkowo melodyjny. Jego słowa poruszały ludzi, leczyły uszkodzone serca i 

rozjaśniały je światłem rozsądku. Znał wszelkie zwyczaje/style, a róŜni znawcy 

i eksperci uwaŜali go za zwycięzcę i apologetyka. Był niedościgniony w 

elokwencji i pod kaŜdym innym względem. Zaprzeczanie jego doskonałym 

zaletom jest równoznaczne z bezczelnością. Zawsze propagował współczucie 

dla bezradnych i zalecał karmić zarówno tych, którzy są zadowoleni, jak i tych, 

którzy domagają się karmienia. NaleŜał do wybrańców Wzniosłego Allaha i 

doskonale rozumiał Koran. Cechowała go niesamowita zdolność dogłębnego 

rozumienia opisanych w nim zagadnień. 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał o Hadhracie Alim (ra):  
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Bliski krewny przepełniony miłością i wiarą, zakrył swoją twarz i leŜał na łóŜku 

Proroka (saw) bez strachu czekając na jego znak, aby szpiedzy wroga nie 

mogli zauwaŜyć odejścia Proroka i sądzili, Ŝe nadal leŜy na łóŜku.  

 

Stwierdził równieŜ:  

Jestem bardzo podobny do Alego(ra) i Husseina (ra), a nikt oprócz Pana 

Wschodu i Zachodu nie zna tej tajemnicy. Rzeczywiście, kocham Alego(ra) i 

jego obu synów, a jestem wrogiem kaŜdego, kto jest do nich wrogo 

nastawiony.  

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał takŜe:  

Moim zdaniem Hadhrat Hassan (ra) bardzo dobrze zrobił rezygnując z Kalifatu. 

Z tego powodu były tysiące zabitych, a on nie chciał naraŜać na śmierć innych 

ludzi... Jeśli to zachowanie Hadhrata Hassana (ra) jest niezgodne z 

przekonaniami szia, to znaczy, Ŝe go nie akceptują. Zaprawdę, my 

wychwalamy ich obu. Faktem jest, Ŝe kaŜdy posiada odmienne zdolności. 

Hadhrat Imam Hassan (ra) nie chciał wewnętrznej wojny wśród muzułmanów, 

co wiązałoby się ze wzrostem liczby poległych; preferował pokój. Hadhrat 

Imam Hussein (ra) nie złoŜył bai`at niegodziwemu człowiekowi, gdyŜ byłoby to 

szkodliwe dla wiary. Obaj mieli szlachetne intencje, a czyny są osądzane na 

podstawie motywów, jakie nimi kierują. Inną sprawą jest to, Ŝe za czasów 

Yazida nastąpił rozwój świata muzułmańskiego. Jeśli tak będzie wola 

Wzniosłego Boga, to dzięki Jego łasce nawet człowiek niegodziwy moŜe 

przyczynić się do rozwoju islamu. Pamiętajmy, Ŝe syn Yazida był dobrym 

człowiekiem. 

 

Powiedział teŜ:  

Zawsze trzeba pamiętać, Ŝe proroków, ludzi uczciwych i prawdomównych Bóg 

posłał na ten świat, aby byli wzorem dla innych. Ten, kto nie stara się ich 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alIslam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  8/11 

 

naśladować, ale jest gotowy przed nimi klękać i uznać ich za antidotum na 

wszelkie bolączki tego świata nigdy nie zdobędzie uznania w oczach Wzniosłego 

Boga. Taka osoba przekona się raczej, Ŝe po śmierci nawet Imam będzie 

znuŜony jej towarzystwem. Podobnie ci, którzy wyolbrzymiają status Hadhrata 

Alego (ra) i Hadhrata Husseina (ra) dopuszczają się grzechu bałwochwalstwa i 

nie naleŜą do wyznawców Imama Husseina (ra). Takie postępowanie nie 

wywołuje jego zadowolenia. Prorocy zawsze przybywają hjako wzór do 

naśladowania i prawdą jest, Ŝe kiedy nie postępujemy zgodnie z otrzymanym 

przykładem, to w ogóle nie ma o czym mówić.  

 

Ostrzegając ludzi ahmadi Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe oczywistym 

powinno być, iŜ ci, którzy twierdzą (niech Bóg wybaczy), Ŝe Hadhrat Hussein 

(ra) był buntownikiem, bo nie złoŜył bai`at Kalifowi są wielkimi kłamcami. 

Dodał, Ŝe wierzymy, iŜ Yazid był człowiekiem nieczystym i nie przestrzegał 

zasad obowiązujących prawdziwie wierzącego. Zaślepiła go miłość do świata 

doczesnego, gdy tymczasem Hadhrat Hussein (ra) był człowiekiem czystego 

serca i naleŜał do tych kilku wybranych, których oczyścił Sam Bóg. Był jednym 

z tych, którym jest przeznaczony Raj. Jego oddanie Bogu jest dla nas 

przykładem. Zniszczone jest serce będące jego wrogiem, a zwycięskie to, które 

w praktyce okazuje mu miłość. Szydzenie z Hadhrata Husseina (ra) oznacza 

ekstremalny brak wiary, a ten, kto sobie na to pozwala czyni swoją wiarę 

bezwartościową. 

 

Mówiąc o Hadhracie Hassanie (ra) i Hadhracie Husseinie (ra) Obiecany Mesjasz 

(as) rzekł: 

Termin duchowego potomstwa jest w odniesieniu do osób umiłowanych przez 

Boga jak najbardziej odpowiedni. Był to ich duchowy spadek po dziadku ze 

strony matki, którego nie mógł zagrabić Ŝaden łupieŜca. Ich spadkiem były teŜ 

ogrody, do których nikt inny nie mógł rościć sobie prawa. Tym samym te 

negatywne poglądy, które pojawiły się wśród niektórych odłamów islamu 
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wynikają z tego, Ŝe dusze tych ludzi stały się martwe, a nie z kwestii bycia 

duchowym potomstwem Proroka (saw). Równocześnie osoby nie otrzymawszy 

bogactw duchowych zatraciły sens i stały się krótkowzroczne. Który człowiek 

wiary mógłby zaprzeczyć, Ŝe Hadhrat Imam Hussein (ra) i Imam Hassan (ra) 

byli wybrani przez Boga, Ŝe posiadali wiele wspaniałych zalet, byli czyści i 

cnotliwi oraz byli przywódcami przewodnictwa. Bez wątpienia byli potomkami 

Proroka (saw) i to pod kaŜdym względem, zarówno fizycznym, jak i duchowym. 

Ludzie znający ten temat wierzą, Ŝe gdyby nawet Hadhrat Hussein (ra) i 

Hadhrat Hassan (ra) nie byli wnukami Proroka (saw), to i tak ze względu na 

więź duchową zostaliby w niebie uznani za jego potomków i bez wątpienia 

staliby się spadkobiercami jego duchowego bogactwa. Pokrewieństwo dotyczy 

śmiertelnego ciała, a czy dusza nie wytwarza własnych więzi? PrzecieŜ Hadisy i 

Koran udowadniają, Ŝe dusze tworzą własne więzi, przyjaźnie oraz wrogie 

stosunki i to od samego początku. Człowiek wraŜliwy moŜe zastanawiać się, 

czy większym powodem do dumy jest bycie duchowym potomkiem Proroka 

(saw) przez wieczność, czy teŜ bycie jego potomkiem w znaczeniu fizycznym, 

co wcale nie gwarantuje danej osobie prawości, czystości i wiary. Nikt w tym 

momencie nie powinien nawet przypuszczać, Ŝe naruszamy dostojność rodziny 

Proroka (saw). Przeciwnie, te rozwaŜania mają wykazać, Ŝe dostojność Imama 

Husseina (ra) i Imama Hassana (ra) nie jest uwarunkowana jedynie ich 

fizycznym pokrewieństwem z Prorokiem (saw), bo byłoby to całkowicie bez 

znaczenie, gdyby nie byli związani z nim na poziomie duchowym. Prawdziwą i 

silną więź z Prorokiem (saw) mają jedynie ci ludzie, którzy naleŜą do jego 

duchowych potomków. Duchowe światło i wiedza proroków jest jak potomstwo 

powstałe z ich czystego jestestwa. Ci, którzy otrzymują z tego światła i wiedzy 

nowe Ŝycie, jakby rodzili się na nowo. Oni są uznawani za duchowe potomstwo 

Proroka (saw). 

 

Do potomków Proroka (saw) będzie się zaliczał kaŜdy ahmadi i wszyscy 

muzułmanie, którzy ze szczerym sercem będą postępować w zgodzie z jego 

naukami. Kroczenie po tej drodze jest bardzo waŜne dla kaŜdego 
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muzułmanina. NaleŜy znać i szanować pozycję oraz status kaŜdej świętej 

osoby. Wzajemna wrogość, morderstwa i zamieszki powinny zostać 

zakończone. Twierdzenie, Ŝe w powstawaniu obecnego nieładu, w 

morderstwach i zamieszkach maczają palce antymuzułmańskie mocarstwa 

wcale nie jest przesadzone. Ich działanie ma podzielić muzułmanów, a nawet 

uciekają się do dofinansowywania poszczególnych walczących ze sobą grup. 

Przykładem są ataki skierowane przeciw szia, które organizują grupy uznawane 

przez rząd za terrorystów, a o których wiadomo, Ŝe ich członkowie nie są 

muzułmanami. Niech Bóg ulituje się nad naszym ludem (ummah).  

 

Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, Ŝe chciałby przypomnieć wszystkim 

ahmadi, Ŝe chociaŜ inne odłamy islamu mszczą się na sobie nawzajem, to my 

po złoŜeniu bai`at Obiecanemu Mesjaszowi (as) i pomimo tak licznych 

prześladowań przez pozostałe odłamy islamu nawet nie powinniśmy myśleć o 

zemście. Po kaŜdym takim incydencie musimy dąŜyć do osiągania coraz 

większej prawości i poboŜności oraz jeszcze intensywniej modlić się do Boga 

umacniając nasze więzi z Nim.  

 

Hadhrat Imam Hussein (ra) jest dla nas praktycznym wzorem i naszym 

przewodnikiem. Dlatego Hadhrat Musleh Maud (ra) w swoim wierszu radził 

całemu DŜama´at: 

 

Czynią ciebie podobnym do Husseina, a sami stają się jak Yazid, 

CóŜ za wspaniały układ; niech wrogowie sypią strzałami. 

 

Dając nam lekcję wytrwałości Hadhrat Imam Hussein (ra) wskazał nam drogę 

do Raju. Powinniśmy się modlić, i to zwłaszcza podczas miesiąca muharram, o 

niezłomność, a kaŜdy ahmadi powinien często powtarzać modlitwę: ,,O Panie, 

wszystko podlega Tobie. O Panie, ochroń nas, pomóŜ nam i zlituj się nad 
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nami." Mówiliśmy juŜ o tym, Ŝe ta modlitwa jest bardzo waŜna dla naszego 

bezpieczeństwa. Modlitwa: ,,O Allahu, jesteś naszą tarczą przeciw wrogom i u 

Ciebie szukamy schronienia przed ich złymi knowaniami" równieŜ powinna być 

przez nas często odmawiana. Jak juŜ wielokrotnie powtarzano, musimy teŜ jak 

najczęściej powtarzać Duruud (błogosławieństwa i pozdrowienia). Niech Bóg 

zadba o bezpieczeństwo wszystkich ahmadi i uchroni nas przed wrogami. Niech 

poprzez Swoje miłosierdzie broni kaŜdego ahmadi przed wrogami wspólnoty i 

niech odwróci kaŜdy z ich podłych planów przeciwko nim samym. Niech zalicza 

nas do prawdziwych potomków Proroka (saw), gdyŜ Obiecany Mesjasz (as) 

wyjaśnił nam, Ŝe takim potomstwem jest potomstwo duchowe. Musimy 

nieustannie zastanawiać się nad sobą. A kiedy recytujemy Duruud pamiętajmy 

zawsze, jak wiele dobrodziejstw dzięki niemu nas spotyka. W jak wielkim 

stopniu Ŝyjemy w zgodzie ze słowami Koranu! Niech nasze poświęcenie 

sprowadzi na łono Ahmadiyyatu, prawdziwego islamu, dalsze czyste dusze i 

niechaj będziemy świadkami obiecanego triumfu. 

 

Musimy duŜo się modlić i prosić Boga, aby uratował niewinne dusze uwikłane w 

napad Izraela na Palestynę. Wprawdzie Izrael wydał oświadczenie, Ŝe 

zaatakował, poniewaŜ nie moŜe Ŝyć dłuŜej w strachu. W rzeczywistości, 

zaatakowali i zabijali Palestyńczyków jako pierwsi, a kiedy ci odpowiedzieli 

ogniem Izrael zaczął głośno krzyczeć, Ŝe czuje się zagroŜony. Jest to dość 

dziwaczny sposób tyranizowania; sposób, z którego mogą korzystać jedynie 

ludzie z tego świata, a który jest moŜliwy, poniewaŜ muzułmanie nie są 

zjednoczeni. Niech Bóg ulituje się nad niewinnymi Palestyńczykami i uchroni 

ich przed wszelkim okrucieństwem. 

 


