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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Szlachetny charakter towarzyszy Obiecanego 
Mesjasza (as)  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

24 sierpnia, 2012 r.     

 
Dzisiejsze kazanie Hudhur poświęcił omówieniu kilku wydarzeń z Ŝycia 

towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as). O takie wykłady proszą przede 

wszystkim arabscy Ahmadi, gdyŜ kaŜde przeŜycie, jakiego doznali towarzysze 

Obiecanego Mesjasza (as) po przyjęciu bai`at uświadamia nam wiele spraw i 

rozbudza w nas jeszcze większe oddanie, szczerość, zdolność do poświęceń i 

wytrwałość. Jest to teŜ źródło dodatkowych informacji o błogosławionym Ŝyciu 

Obiecanego Mesjasza (as). Bez względu na charakter, czy temat przedstawiany 

w danym wykładzie lub wybranym i omawianym wydarzeniu, zawsze ukazuje 

ono nam doskonałą postawę Obiecanego Mesjasza (as) oraz niesamowitą 

atmosferę zgromadzeń, w których uczestniczył. Jego towarzysze są dla nas 

wzorem do naśladowania i to właśnie do nich skierowane były słowa: On teŜ 

powoła spośród nich tego, który jeszcze do nich nie dołączył. ... (62:4) 

Wydarzenia z Ŝycia towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as) mają ogromne 

znaczenie i stanowią dla ich rodzin wzór doskonałości oraz są źródłem wzrostu 

wiary kaŜdego nowo nawróconego Ahmadi.  

 

Hadhrat Nizam Din sahib (ra) pisał, Ŝe wcześniej naleŜał do Ahle Hadith - 

stowarzyszenia, które określało siebie jako najbardziej cnotliwe. Opisane 
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poniŜej wydarzenie z Ŝycia tego szlachetnego człowieka było juŜ przedstawiane 

w jednym z wcześniejszych kazań. Pewnego razu Hadhrat Nizam Din sahib 

przyjechał do Lahor, aby uczestniczyć w corocznej konwencji religijnej. TuŜ 

przy namiocie zgromadzeń tego ugrupowania stał pewien maulłi i trzymając w 

jednej dłoni Koran drugą rozdawał ulotki głoszące, iŜ ,,Mirza" (niech Bóg 

wybaczy) zapadł na trąd, bo obraŜał proroków, nazywał siebie Jezusem, itp. 

Nizam sahibowi nawet nie przyszło do głowy, Ŝe człowiek trzymający w 

dłoniach Koran mógłby kłamać. Był tam razem z dwoma przyjaciółmi i wszyscy 

wzięli po jednej ulotce, która opisywała to, o czym mówił ów maulłi. 

Zaintrygowany Nizam sahib postanowił odwiedzić Qadian, aby osobiście 

zobaczyć Mirzę sahiba i aby po powrocie do domu móc udowodnić swoim 

znajomym Ahmadi, Ŝe nie mówią prawdy. Po krótki perswazjach jego dwaj 

przyjaciele zgodzili się pojechać razem z nim. Wyruszyli z Batala i dotarli do 

Qadian w czasie modlitwy Asr. Udali się do domu dla gości. ZbliŜał się czas na 

modlitwę Maghrib, więc zapytali kogoś gdzie Mirza sahib zazwyczaj się modli. 

Ktoś zaprowadził ich do meczetu. W owych czasach meczet Mubarak był bardzo 

mały. Nizam sahib usiadł w miejscu znajdującym się po prawej stronie miejsca, 

gdzie miał usiąść Obiecany Mesjasz(as). W tym meczecie mogło stać obok 

siebie w czasie modlitwy zaledwie 6 ludzi, a w całym pomieszczeniu mieściło 

się jedynie 6 rzędów modlących się. Wkrótce po Adhan przybył Obiecany 

Mesjasz (as) i stanął obok Nizam sahiba. Przed nimi stał Maulłi Abdul Karim 

sahib (ra) i wygłaszał kazanie. Nizam sahib w tym czasie dokładnie przyglądał 

się Obiecanemu Mesjaszowi(as). Jego serce było poruszone wyglądem tego 

człowieka. Jego włosy zdawały się być jakby ze złota, a na pół przymknięte 

powieki stanowiły wzór skromności. Nizam sahib nie mógł od niego oderwać 

oczu i dziwił się, jak maulłi w Lahor mógł mówić o tym człowieku, Ŝe jest 

kłamcą, a w tym czasie rozpoczęła się modlitwa. Podczas tego Salat Nizam 

sahib cały czas rozmyślał, jak ów maulłi trzymając w dłoniach Koran mógł 

twierdzić, iŜ ,,Mirza" ma trąd. Wątpił, czy ktokolwiek mógł wypowiadać 

oszczerstwa pod adresem innych, kiedy miał w rękach Koran i zaczął 

przypuszczać, Ŝe być moŜe ten człowiek, który stoi obok niego wcale nie jest 
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Mirzą sahibem, ale kimś innym, kto ma oszukać nowoprzybyłych. Ale kiedy 

widział szczerą i olśniewającą twarz Obiecanego Mesjasza (as) stale miał 

wątpliwości, czy ten maulłi przypadkiem nie kłamał. Po Salat Obiecany Mesjasz 

(as) zawołał Hadhrata Khalifatula Masiha I (ra), aby stanął przed 

zgromadzeniem. Potem zaczął mówić o swojej przepowiedni zarazy, przed 

którą ostrzegał ludzi opowiadając im, jak widział anioły sadzące czarne rośliny, 

którymi były drzewa zarazy, ale oni wszyscy wyśmiewali się z niego twierdząc, 

iŜ zaraza jest tylko na wybrzeŜu. Ale teraz dotarła juŜ do PendŜabu. Nizam 

sahib zastanawiał się nad róŜnicami, jakie były wyraźnie widoczne pomiędzy 

tym, co słyszał od owego maulłiego w Lahor, a tym, co sam zobaczył. 

Następnego rana postanowił zapytać o to Hadhrata Khalifatula Masiha I (ra). W 

czasie zgromadzenia ktoś napomknął o tym, Ŝe dawni prorocy nie miewali 

takiej obfitości jedzenia, jak Mirza sahib i często głodowali, gdy tymczasem on 

je pulao i zarda ( smaczne potrawy z ryŜu). Hadhrat Khalifatuh Masih I (ra) 

odpowiedział, Ŝe Koran uznaje przecieŜ te potrawy za halal. Potem Nizam sahib 

pokazał mu otrzymaną ulotkę i powiedział, Ŝe jego maulłi rozpowiada wszędzie, 

iŜ Mirza sahib ma trąd. Zapytał teŜ, czy człowiek, którego tu widział naprawdę 

był Mirzą sahibem. Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) odrzekł, Ŝe naprawdę by to 

Mirza sahib, a to czy mu uwierzy czy nie zaleŜy tylko od niego samego. Oczy 

Nizam sahiba napełniły się łzami i sam miał sobie za złe, Ŝe jeszcze nie złoŜył 

bai`at. W czasie modlitwy Zuhr poprosił Obiecanego Mesjasza (as), aby przyjął 

jego bai`at, ale odpowiedziano mu, Ŝeby jeszcze poczekał, bo być moŜe znowu 

zmieni zdanie po spotkaniu ze swoim maulłim. Nizam sahib rozpłakał się i 

powiedział, Ŝe ten człowiek nie moŜe juŜ zmienić jego decyzji. Następnego dnia 

złoŜył bai`at. 

 

 

Hadhrat Abdul Aziz sahib (ra) usłyszał o twierdzeniach Obiecanego Mesjasza 

(as) w 1891 roku dzięki swoim znajomym Ahmadi. PoniewaŜ nie by uprzedzony 

do Obiecanego Mesjasza (as) nie przeszkadzało mu, Ŝe ów znajomy mu o nim 

opowiada. Jednak jego rodzina była pełna szacunku wobec maulłich, więc 
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dziwiło go, dlaczego maulłi są do niego tak wrogo nastawieni. Aziz sahib (ra) 

otrzymał ksiąŜkę Obiecanego Mesjasza (as), pt. ,,Izala Auham". Przed jej 

przeczytaniem modlił się, aby mógł rozpoznać prawdę. W trakcie lektury 

odczuwał satysfakcję, a w jego sercu nie było Ŝadnych wątpliwości. Pojechał do 

Qadian i tam zobaczył Obiecanego Mesjasza (as). Widząc go, jego serce 

przepełniło się ogromnym zadowoleniem. Powiedział swojemu znajomemu 

Ahmadi, Ŝe nigdy nie był impertynencki wobec Obiecanego Mesjasza (as), ale 

gdyby tak było, to teraz bardzo by tego Ŝałował. Był przekonany, Ŝe to nie jest 

twarz kłamcy. 

 

NajwaŜniejsze są czyste intencje. Obiecany Mesjasz (as) wyraźnie powiedział, 

iŜ jego ksiąŜki powinny być czytane z czystymi zamiarami. Ci, którzy je 

czytają, a potem wykorzystują do wysuwania zarzutów, co do twierdzeń 

Obiecanego Mesjasza (as) mają skrzywione charaktery. Nawet Koran mówi, iŜ 

jedynie człowiek z czystym sercem będzie mógł go zrozumieć, jaką więc szansę 

mają inne ksiąŜki! 

 

Hadhrat Dr Muhammad Abdullah (ra) napisał, Ŝe po raz pierwszy zobaczył 

Obiecanego Mesjasza (as) w swoim śnie w 1903 roku, kiedy miał 18-19 lat. W 

tym śnie otrzymał od niego pytanie czyim jest wyznawcą, a on odpowiedział 

wówczas, Ŝe Proroka (saw). Później czytał ksiąŜki Obiecanego Mesjasza (as):  

,,A´ina Kamalat Islam" oraz ,,Teryaqul Quloob". Po ich przeczytaniu jeszcze 

bardziej zainteresował się jego przesłaniem. W 1906 odprawi Istikhara, a rano 

będąc całkowicie rozbudzonym zobaczył schody, na najwyŜszym stopniu 

których była tablica z napisem: ,,Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, Obiecany 

Mesjasz i Obiecany Mahdi". W 1907 roku pojechał do Sialkot, aby odwiedzić 

krewnych, a tam spotkał pewnego człowieka razem z którym udał się do 

Qadian i w czasie modlitwy Zuhr zobaczył Obiecanego Mesjasza (as) na własne 

oczy.  
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Hadhrat Malik Umer Khattab (sa) opisuje, jak w usłyszał o Obiecanym 

Mesjaszu, kiedy jeszcze był niepełnoletni i natychmiast poczuł wielki zapał oraz 

chęć złoŜenia bai`at. W 1905 roku pojechał do Qadian, aby złoŜyć to 

przyrzeczenie. Po dotarciu do małej wioski pełnej domów ulepionych z gliny, 

gdzie Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) nauczał zaledwie kilku studentów Malik 

sahib by zszokowany, gdyŜ nie tak wyobraŜał sobie Qadian, kiedy słuchał 

wspaniałych twierdzeń Obiecanego Mesjasza (as). Ale i tak jego serce było 

pełne zapału i szczerych uczuć. Przesłał Obiecanemu Mesjaszowi (as) krótki list 

z prośbą, aby przyjął jego bai`at, poniewaŜ musi jeszcze tego samego dnia 

wracać do domu. Otrzymał od niego odpowiedź, aby przyszedł po azanie do 

meczetu Mubarak. W międzyczasie pojawiło się dwóch zadyszanych Sikhów. 

Oni równieŜ przesłali Obiecanemu Mesjaszowi (as) podobną prośbę i otrzymali 

taką samą odpowiedź. Opowiadali, iŜ są braćmi, którzy mieszkają niedaleko 

Qadian. Ich ojciec tuŜ przed śmiercią złoŜył Szahada, co miało na nich swój 

wpływ i oni takŜe tego chcą. Twierdzili, Ŝe być moŜe inni Sikhowie gonią ich z 

kijami i dlatego tak szybko biegli. Wtedy usłyszeli azan z meczetu, który był 

pełen ludzi. Malik sahib stał tuŜ obok butów i nie mógł wyjść z podziwu, kiedy 

Obiecany Mesjasz (as) wszedł do meczetu. ChociaŜ w środku było wiele osób, 

które chciały złoŜyć bai`at, to Obiecany Mesjasz (as) właśnie jego złapał za 

rękę i powiedział, aby pozostali połoŜyli swoje dłonie na ,,dłoni tego dziecka" i 

złoŜyli bai`at.  

 

Hadhrat Rehmat Ullah Ahmadi sahib (ra) pisał, Ŝe poszedł zobaczyć 

Obiecanego Mesjasza (as), kiedy przebywał w Ludhiana. Rehmat sahib miał 

wówczas 17 albo 18 lat. Kiedy zobaczył pełną uduchowienia twarz Obiecanego 

Mesjasza (as) jego serce zaczęło krzyczeć, Ŝe to nie moŜe być oblicze kłamcy i 

dziwił się, dlaczego maulłi wywołują wątpliwości co do jego osoby. Później był 

świadkiem debaty Obiecanego Mesjasza (as) z Maulłim Muhammadem 

Husseinem Batalwim. Przeczytał takŜe ksiąŜkę ,,Izala Auham", która jego 

zdaniem była przesycona światłością i przewodnictwem. Po jej przeczytaniu nie 

spał całą noc i łkał. W międzyczasie wzrastała jego miłość do Obiecanego 
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Mesjasza (as) i zapał. Napisał do jednego ze swoich dawniejszych maulłich, Ŝe 

Hadhrat Mirza sahib udowodnił śmierć Hadhrata Jezusa (as) przedkładając jako 

dowód 30 koranicznych wersetów i poprosił go o próbę obalenia tej teorii. 

Maulłi odpisał, Ŝe nie będzie o tym dyskutował, poniewaŜ teorie o śmierci 

Hadhrata Jezusa(as) moŜna z łatwością potwierdzić określonymi wersetami 

Koranu i dodał, Ŝe chętnie przedyskutuje, dlaczego Mirza sahib miałby być 

uznawany za Mesjasza. Rehmat sahib odpowiedział mu, Ŝe jeśli Hadhrat Jezus 

(as) naprawdę zmarł, to świadczy to o tym, Ŝe Hadhrat Mirza sahib ma we 

wszystkim rację i mówi prawdę. Maulłi odesłał mu odpowiedź, Ŝe jest juŜ pod 

wpływem Mirzy sahiba i będzie się za niego modlił. Wtedy Rehmat sahib 

odpisał mu, Ŝe raczej powinien modlić się sam za siebie.  

Dalej wspominał, Ŝe zwrócił się ku Bogu z kompletną i szczerą pokorą oraz 

intensywnie modlił się o Jego łaskę. Wkrótce, 25 grudnia 1897 roku wczesnym 

rankiem miał sen, w którym widział Proroka (saw). Później mu wyjaśniono, Ŝe 

tak naprawdę pokazano mu we śnie przyjście Obiecanego Mesjasza (as). 

Spotkał go wspaniały przywilej złoŜenia bai`at. Potem Ŝadne próby nie były w 

stanie zachwiać jego przekonaniami, a to dzięki towarzystwu Obiecanego 

Mesjasza (as), którym tak często mógł się cieszyć. Musiał wprawdzie przejść 

przez niezliczone próby, ale równocześnie doświadczał wielu BoŜych 

błogosławieństw. Jego bliscy krewni takŜe stali się Ahmadi. 

 

Hadhrat Syed Mahmood Alam sahib (ra) napisał, iŜ jego brat Syed Mehboob 

Alam sahib po raz pierwszy usłyszał o twierdzeniach Obiecanego Mesjasza (as) 

w 1903 roku podczas podróŜy. Dowiedział się gdzie Obiecany Mesjasz (as) 

przebywa i zaczął z nim korespondować. Poprosił o przesłanie kilku ksiąŜek 

jego autorstwa, które obiecał zwrócić po przeczytaniu. Hadhrat Maulłi Abdul 

Kareem sahib (ra) wówczas zaczął mu posyłać wybrane lektury. Ludzie 

szykanowali jego brata, ale on i tak złoŜył bai`at. Pod jego namową Mahmood 

sahib równieŜ zaczął czytać te ksiąŜki i wkrótce sam złoŜył bai`at. Zanim to 

jeszcze nastąpiło miał sen, w którym widział Hadhrata Imama Husseina (ra) 
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wspominającego o jego sławie. Po złoŜeniu przyrzeczenia Mahmood sahib 

wyjaśnił swojemu ojcu, Ŝe słowa mówiące o sławie odnosiły się do 

zaakceptowania przez niego Ahmadiyyat.  

 

Mahmood Alam sahib wspominał, Ŝe przez dwa lata bardzo powaŜnie chorował 

i nadal był bardzo osłabiony, kiedy postanowił, Ŝe uda się do Qadian. 

Powiedział o tym swojemu bratu. Ten odrzekł, Ŝe tam nie ma Ŝadnych skarbów 

i powinien się tam udać po zdaniu egzaminu maturalnego, aby sam mógł na 

siebie zarobić. Jego rodzina w Ŝaden sposób nie pomagała mu w realizacji tej 

podróŜy. Z powodu choroby nie miał dość sił i nie był w stanie przejść nawet 

jednej mili. Ludzie radzili mu, aby przed odjazdem zobaczył się z rodzicami, ale 

on zdecydował, Ŝe odejdzie bez poŜegnania, bo obawiał się, Ŝe jego matka 

mogłaby przekonać go do zmiany decyzji. Napisał do Obiecanego Mesjasza (as) 

o swojej sytuacji. Napisał teŜ do swojego brata wyjaśniając, iŜ udaje się do 

Qadian, a kiedy tam dotrze napisze do niego list, jeśli natomiast umrze po 

drodze nikt nie odnajdzie jego ciała. Pierwszych 50 mil podróŜował pociągiem, 

aby nie mógł zawrócić, jeśli zbytnio osłabnie, albo zmieni decyzję. KaŜdego 

dnia pokonywał 30 mil i spał tam, gdzie zastała go noc. Z powodu 

nieustannego marszu jego stopy były pokaleczone, a on modlił się do Boga, 

aby Ten uznał jego cierpienie i wziął pod uwagę pęcherze na jego stopach. 

KaŜdego rana po Salat starał się wyruszyć w drogę, ale stan jego stóp bardzo 

mu to utrudniał. Jednak codziennie zmuszał się do kontynuowania podróŜy. 

Jego stopy były tak pokaleczone, Ŝe nie mógł nałoŜyć butów, a skóra schodziła 

z nich płatami. Kiedy szedł, kamienie i Ŝwir kaleczyły go jeszcze bardziej. 

Czasami szedł po torach kolejowych, a czasami po drodze. Kroczył teŜ przez 

dzikie tereny, gdzie napotykał jedynie małpy i pawiany. Wspominał, Ŝe 

przechodził równieŜ przez Aligarh (miasto w Indii), ale tak bardzo był skupiony 

na tym, Ŝeby dotrzeć do celu, iŜ prawie tego nie zauwaŜył. Przeszedł przez 

Delhi, ale nie zatrzymał się tam nawet na jedną minutę, bo jego celem było 

inne miejsce. W końcu dotarł do Qadian z kompletnie poranionymi nogami. W 

domu dla gości Hamid Ali sahib podał mu do picia mleko. Syed sahib nie miał 



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 

 

jednak przy sobie pieniędzy i dlatego nie chciał nawet wziąć kubka do ręki. 

Hamid Ali sahib zapewnił go, Ŝe nie musi za nie płacić. Wówczas utrudzony 

podróŜnik napił się z rozkoszą i zauwaŜył, Ŝe był jedynym gościem, któremu 

zaoferowano mleko do picia. Później miał zaszczyt spotkać się z Obiecanym 

Mesjaszem (as). Syed sahib napisał, Ŝe zawsze, kiedy masował stopy 

Obiecanego Mesjasza (as) myślał o tym, jak wielkie korzyści przyniosła mu 

jego obsesja, bo w jaki inny sposób mógłby być zaliczany do grona towarzyszy 

Obiecanego Mesjasza (as). Po jego przybyciu do Qadian Hadhrat Khalifatul 

Masih I (ra) opatrzył mu poranione stopy i wyznaczył Hafiz Roshin Ali sahiba, 

aby udzielał mu prywatnych lekcji. Później uczył go sam Hadhrat Khalifatul 

Masih I (ra). Syed sahib napisał, Ŝe kiedy w maju 1908 roku Obiecany Mesjasz 

(as) pojechał do Lahor i wezwał do siebie Hadhrata Khalifatula Masiha I (ra), to 

on równieŜ uczestniczył w tej podróŜy. W czasie śmierci Obiecanego Mesjasza 

(as) Syed sahib stał po jego prawicy. Uczestniczył teŜ w pogrzebie w Qadian. 

Kiedy Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) przyjął jego bai`at Syed sahib siedział z 

nim na tej samej ramie łóŜka. 

 

Tak wielka była miłość i poświęcenie towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as). W 

pewien sposób przeŜycia Syed Mahmood sahiba są wypełnieniem się słów z 

Hadisów, które mówią o konieczności docierania do Mesjasza, nawet gdyby 

człowiek musiał pełzać na rękach i kolanach. Niech Bóg nadal wywyŜsza 

towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as) i pogłębia naszą wiarę. Niech sprawi, 

aby serca i umysły innych muzułmanów otworzyły się na przesłanie 

Obiecanego Mesjasza (as), aby go zaakceptowali i dzięki temu uniknęli 

strasznych klęsk, które ich spotykają. 

 

Następnie Hudhur przekazał smutną informację o śmierci Hashim Saeed 

sahiba, który zmarł w Arabii Saudyjskiej, a którego pogrzeb ma dziś miejsce. 

Człowiek ten systematycznie podróŜował między Wielką Brytanią a Arabią 

Saudyjską. 11 sierpnia leciał właśnie do Arabii, a po wylądowaniu na lotnisku 
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dostał ataku serca. Natychmiast został przewieziony do szpitala, ale niestety 

nie udało się go juŜ uratować i tam teŜ zmarł.  

 

Hashim Saeed sahib wyjechał do Arabii Saudyjskiej w roku 2000 i pełnił tam 

słuŜbę na rzecz DŜama´at i to na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach. 

Dodatkowo Hadhrat Khalifatul Masih wyznaczał mu waŜne zadania, które 

bardzo sumiennie wypełniał. Posiadał wiele zalet. Był ekspertem w sprawach 

organizacyjnych i doskonale rozumiał zawiłości kwestii technicznych. Posiadał 

równieŜ bardzo obszerną wiedzę religijną. Był bardzo towarzyski, rozmowny i 

skromny. Wzbudzał sympatię i charakteryzowała go ogromna szczerość. 

Zawsze, jako jeden z pierwszych płacił czanda i angaŜował się w innych 

zbiórkach finansowych. Sumiennie wypełniał teŜ swoje powinności wobec 

innych ludzi i nie spoczął, dopóki nie pomógł temu, kto był w potrzebie. Jeden 

z jego sąsiadów będący Łaqfe Zindagi wspomina, Ŝe kiedyś podczas zawieruchy 

spadło drewniane ogrodzenie pomiędzy ich ogrodami. Ów człowiek musiał 

właśnie wyjechać, ale Hashim sahib zapewnił go, Ŝe postara się o wszystko i 

naprawił płot na własny koszt. Był on bezgranicznie oddany Kalifatowi i zawsze 

był gotowy do udzielania pomocy oraz wspierania systemu administracyjnego 

DŜama´at. Osierocił córkę i Ŝonę.  

 

Oddział arabski stwierdza, Ŝe był bardzo sprawiedliwy w sprawach dotyczących 

majątku DŜama´at i nadzorował wszystkie wewnętrzne, jak i zewnętrzne 

sprawy. Był człowiekiem odwaŜnym, dla którego nie istniały przeszkody, które 

uniemoŜliwiłyby mu realizację powierzonych zadań. Nowych Ahmadi traktował, 

jak ojciec swoje ukochane dzieci. Wielu z nich bardzo przeŜyło jego odejście. 

Aby pomóc nowym Ahmadi był gotowy pokonać odległość 500 mil. Posiadał 

tunikę Obiecanego Mesjasza (as) i kiedy był na pielgrzymkach (HadŜ i Umrah) 

ubrał ją, a potem otarł się o ściany Ka´ba. 

 

Jego Ŝona napisała, Ŝe byli małŜeństwem od 32 lat. Jej mąŜ zawsze okazywał 
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Kalifatowi wielkie uczucie i oddanie, był człowiekiem poboŜnym i uczciwym. 

Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, iŜ w tym twierdzeniu nie ma wcale 

przesady. Przez ostatnich 40 lat Hashim sahib ofiarowywał na program Łasijjat 

1/9 swoich przychodów. Jego Ŝona wspomina, Ŝe zwykł mówić, iŜ Ŝę 

najwaŜniejszy jest Kalifat, potem jego rodzina, a dopiero później pozostałe 

sprawy. W jego pamiętniku znalazła opisy kilku snów. W jednym z nich 

czterokrotnie widział Proroka (saw) i jego olśniewającą twarz. W innym śnie 

zdawało mu się, Ŝe jest w domu, w którym mieszka Hadhrat Amman Jan (ra), 

która bardzo ciepło go przyjmowała i opowiadała mu wiele historii z Ŝycia 

Obiecanego Mesjasza (as). Potem przeniósł się w tym śnie do domu 

Obiecanego Mesjasza (as) i Hadhrat Amman Jan (ra), a tam sam Obiecany 

Mesjasz (as) opowiadał o swoim Ŝyciu i wyjaśniał mu, w jaki sposób docierają 

do nas BoŜe objawienia. W tym śnie Hashim sahib wyszedł z tego domu 

wieczorem. Cały ten sen był jakby przepełniony uczuciami i przeczuciami, nie 

było w nim Ŝadnych konkretnych twarzy. W swoich snach widywał teŜ 

Hadhrata Khalifatula Masiha V, jak prowadzi modlitwę pogrzebową w jego 

intencji.  

 

Hashim sahib otrzymywał wiele ofert pracy poza granicami, ale Hadhrat 

Khalifatul Masih IV (ra) zgodził się na to, aby opuścił Wielką Brytanię dopiero w 

roku 2000. Pomimo, Ŝe był on ekspertem w swojej dziedzinie nigdy nie 

wywyŜszał się z tego powodu. Hudhur spotkał go po raz pierwszy przy okazji 

śmierci Hadhrata Khalifatula Masiha IV (ra), kiedy przygotowywał on tekst 

oświadczenia. Wykonywał to zadanie z wielką pokorą, a kiedy tylko poproszono 

go o zmianę jakiegoś zdania robił to bez najmniejszych oznak zniechęcenia i 

nikomu nie przypominał o tym, Ŝe całe Ŝycie mówi po angielsku, więc opanował 

ten język perfekcyjnie. Jego skromność była przykładem dla innych tak samo, 

jak jego chęć słuŜenia DŜama´at i miłość do Kalifatu.  

Wiele razy mówił Hudhurowi o tym, Ŝe chciałby poświęcić swoje Ŝycie (Łaqf) i 

otrzymywał odpowiedź, Ŝe jest posyłany tam, gdzie jest najbardziej potrzebny i 
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śmiało moŜe uwaŜać swoją słuŜbę DŜama´at za Łaqf. Rzeczywiście pracował 

intensywniej niŜ niejeden Łaaqif e Zindagi. Pomimo, Ŝe zostało mu niewiele lat 

do emerytury nadal dostawał nowe oferty pracy, ale Hadhrat Khalifatul Masih V 

poprosił go, aby pozostał na swoim stanowisku. Wykonywał wszystkie 

powierzone mu zadania z odwagą i mądrością, a dzięki jego działalności i 

przykładowi wiele osób złoŜyło bai`at. Był specjalistą w zakresie księgowości i 

Hudhur wcale nie musiał troszczyć się o stan rachunków DŜama´at. Bardzo 

często odwiedzał Wielką Brytanię i zawsze szedł prosto do meczetu, a w czasie 

całego pobytu ofiarowywał wszystkie swoje modlitwy w Meczecie Fazl. Krótko 

mówiąc naleŜał do najwspanialszych pomocników Kalifatu. Po jego śmierci 

pozostała po nim ogromna pustka. Niech Bóg obdarzy Kalifat wieloma jemu 

podobnymi cnotliwymi osobami. Ufamy, Ŝe Miłujący Bóg zapewni nam setki 

tysięcy takich ludzi. Niech Allah go wywyŜszy i zapewni mu miejsce u stóp 

tych, których On Sam umiłował. Niech obdarzy angielski DŜama´at jemu 

podobnymi bezinteresownymi pracownikami i niech Sam stanie się 

Pomocnikiem dla jego osieroconej córki i Ŝony. Amiin. 


