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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Postępuj według przykazań Koranu 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

26 lipca, 2013 r.  

 

 „Powiedz: „Podejdźcie, powiem wam czego zabronił wasz Pan abyście 

nie przypisywali mu Ŝadnego partnera; i abyście czynili dobro rodzicom 

i abyście nie zabijali swych dzieci ze strachu przed biedą- albowiem to 

My dajemy wam i im- i abyście nie czynili niczego plugawego, otwarcie 

ani potajemnie; i abyście nie zabijali duszy, której zabijania Allah 

zabronił, chyba Ŝe w zgodzie z wymogami sprawiedliwości. Oto co On 

wam nakazał, abyście zrozumieli. 

I nie zbliŜajcie się do własności sieroty, chyba Ŝe w sposób, który jest 

najlepszy, aŜ osiągnie ona wiek dojrzały. A dawajcie pełną wagę i 

miarę sprawiedliwie. Nie obarczamy Ŝadnej duszy ponad jej 

moŜliwości. I kiedy mówicie, przestrzegajcie sprawiedliwości, nawet 

jeśli chodzi o osobę spokrewnioną, i dopełniajcie przymierza Allaha. 

Oto do czego On was zachęca abyście byli pełni troski. 

I powiedz: ,,Oto Moja prosta droga. Zatem idźcie nią, a nie chodźcie 

innymi drogami, aby nie sprowadziły was z Jego drogi. Oto do czego 

nakłania On was, abyście potrafili chronić się przed złem.”(6:152-154) 
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Jak wyjaśniono to w ostatnim piątkowym kazaniu, istnieje szczególny związek 

pomiędzy miesiącem Ramadhan i Koranem, poniewaŜ objawienie Koranu 

rozpoczęło się w tym miesiącu. JednakŜe połączenie to moŜe być wykorzystane 

tylko wtedy, gdy nasza recytacja Koranu w czasie Ramadhanu jest 

wykonywane w połączeniu z rozwaŜaniem jego wskazówek, a następnie 

czynieniem tych wytycznych częścią naszego Ŝycia. W przeciwnym razie nie 

realizowalibyśmy celu objawienia Koranu w czasie Ramadhanu.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 ,,Celem Koranu było obrócenie stanu dzikiego w człowieczeństwo, a następnie 

poprzez dobre maniery, uczynienie ludzi cywilizowanymi, tak aby sprawy 

mogłyby być rozwiązywane w wyznaczonych granicach, a następnie obrócenie 

ludzi w poboŜnych.” 

Powiedział on teŜ:  

,,NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe Koran niesie wytyczne dla naukowych i 

praktycznych osiągnięć. Jako takie, Prowadź nas drogą prostą oznacza 

poszukiwanie wiedzy, podczas gdy Drogą tych, których obsypałeś 

dobrodziejstwami (...) odnosi się do jego praktycznej realizacji, tak, Ŝe 

najlepsze i doskonałe wyniki mogą być osiągnięte. JeŜeli drzewko nie rośnie i 

nie rozwija się prawidłowo, nie moŜe rodzić kwiatów lub owoców. Podobnie 

wszelkie wskazówki, które nie mają najbardziej doskonałych wyników, są 

martwymi wytycznymi. 

 

Obiecany Mesjasz powiedział:  

,,Koran jest przewodnictwem, przez które jego naśladowca osiąga doskonałość 

i rozwija on połączenie z Bogiem Wszechmogącym. Jego dobre uczynki, które 

są zgodne z wytycznymi Koranu, rosną jak błogosławione drzewo, jak 

wspomniano w Koranie. Rodzi ono owoce, które rozwijają charakterystyczną 

słodycz i aromat. 
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Wyraźna zmiana zachodzi w osobie, która czyta Koran tak jak powinien on być 

czytany i postępuje według jego przykazań. Tworzą się silne wartości moralne i 

człowiek staje się cywilizowanym i poboŜnym człowiekiem, to właśnie ten stan 

Bóg porównał do błogosławionego drzewa: (...) Jest ono jak dobre drzewo, 

którego korzeń jest mocny, a gałęzie sięgają nieba? (14:25) 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,Wyjaśniając to, Bóg Wszechmogący przyrównuje tutaj taką wiarę do 

materiału siewnego i drzewa, a uczynki do podlewania / nawadniania. Koran 

przywołuje podobieństwo do rolnika, który sieje nasiona i nazywa ten siew 

nasionami wiary. Tam funkcjonuje nawadnianie, a tutaj funkcjonują uczynki. 

NaleŜy zatem pamiętać, Ŝe wiara bez uczynków jest jak ogród bez 

jakiejkolwiek wody / strumieni. Drzewo wyschnie, jeśli po posadzeniu go jego 

właściciel nie zwraca uwagi na jego podlewanie. Tak samo jest z wiarą. A jeśli 

chodzi o tych, którzy dąŜą do spotkania z Nami (...) (29:70), to jest, nie 

zadawalaj się małymi próbami, ta droga wymaga wielkich dąŜeń". 

(Tłumaczenie z Tafsiir Koranu, t. II, s.757 - 758) 

Doprawdy, Ramadhan zwraca uwagę na [duchowe] dąŜenia. Podczas 

rozmyślania nad Koranem i starania się go zrozumieć, naleŜy równieŜ umieścić 

jego nauki w praktyce tak, Ŝe stają się one tymi świeŜymi i zielonymi 

gałązkami, które dosięgną nieba i które są połączone z Bogiem. 

W wersecie zarecytowanym na początku dzisiejszego kazania, Bóg zwrócił 

uwagę na kilka wytycznych. Dyrektywy te prowadzą nas ku Taqła i ku 

wypełnianiu naszych powinności wobec Boga i wobec ludzkości. Choć 

tłumaczenie tych wersetów stanowiłoby wyraźne wyjaśnienie tych dyrektyw, 

Hudhur postanowił, jako przypomnienie, jeszcze raz o nich wspomnieć: 

 

Nie przypisuj Bogu partnerów  

PokaŜ Ŝyczliwość wobec rodziców, ich złe traktowanie jest zabronione 
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Nie zabijaj swoich dzieci z obawy przed niedostatkiem 

Unikaj wszelkich ukrytych i jawnych nieprzyzwoitości, w rzeczywistości nawet 

nie zbliŜaj się do nich 

Nie odbieraj Ŝycia, które Bóg uczynił świętym 

Nie zbliŜaj się do majątku sieroty 

Kiedy sieroty osiągną dojrzałość, przekaŜ im ich własność 

Dawaj pełną miarę i wagę z uczciwością 

Bądź uczciwy i sprawiedliwy we wszystkich okolicznościach, Ŝaden członek 

rodziny czy krewny nie powinien stanowić w tym przeszkody 

Spełnij swoje obietnice i poręczenia 

W kaŜdych okolicznościach próbuj utrzymać się na właściwej drodze. 

 

Pierwsze przykazanie zabrania przypisywania Bogu partnerów. Jaki rozsądny 

człowiek przypisywałby partnerów Bogu, Który nas stworzył i Który kształci 

nasze mentalne, fizyczne i duchowe zdolności i daje nam wszelkie 

błogosławieństwa? Mimo to, ludzie nie rozumieją i przypisują Bogu partnerów. 

Nie starają się oni zrozumieć dogłębnego znaczenie szirk. KaŜdy wiek i era 

miały ludzi, którzy mieli tę tendencję i dlatego pierwsza wiadomość proroków 

BoŜych jest nauczaniem przeciwko szirk; doprawdy szirk jest grzechem 

niewybaczalnym. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

„KaŜdy grzech jest wybaczalny, ale ustanawianie partnerów z Bogiem jest 

niewybaczalnym grzechem.” (…) Zaiste, przypisywanie Allahowi 

partnerów jest Ŝałosnym grzechem." (31:14) i (...) Zaprawdę, Allah nie 

wybacza, jeśli przypisywać Mu jakiegoś partnera (...)" (04:49). Tutaj 

Szirk nie oznacza tylko oddawanie czci boŜkom wykonanym z kamienia. W 

rzeczywistości Szirk jest to równieŜ oddawanie czci ziemskim środkom i 
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przywiązywanie wagi do ziemskich idoli. Istotnie, jest to Szirk. Grzeszenie jest 

jak palenie Huqqah- zrezygnowanie z tego nie jest trudne czy niewygodne, 

podczas gdy Szirk jest jak branie opium, które jest niemoŜliwym do złamania 

nałogiem "(Tłumaczenie z Malfuzat, tom 6 s. 18 -19). 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,Istnieją trzy rodzaje Szirk. Pierwszy rodzaj to ogólne czczenie idoli i drzew. 

Jest to szeroki, powszechny Szirk. Drugi rodzaj Szirk występuje, gdy polega się 

zbyt mocno na środkach i sposobach, to znaczy, mówiąc np. ,,jeśli tak i tak by 

się nie stało, to bym umarł"; to jest Szirk. Trzeci rodzaj Szirk występuje wtedy, 

gdy człowiek uwaŜa siebie jako coś co moŜna przyrównać z Bogiem. W tej 

dobie oświecenia nikt nie jest uwikłany w powszechny rodzaj Szirk, jednak w 

tym czasie materialnego postępu, wzrósł bardzo Szirk sposobów i środków 

"(Tłumaczenie z Tafsiir Koranu, tom III. str. 657) 

 

Obiecany Mesjasz (as) określił oddawanie czci następująco: 

 ,,O ludzie, wielbcie Boga, który was stworzył, to jest, bądźcie świadomi, Ŝe 

wszystkie wasze zadania nadchodzą od Niego i polegajcie na Nim." 

,,O ludzie, wielbcie Boga, który was stworzył ... On tylko sam jest godzien czci 

jest On Bogiem Ŝyjącym i powinniście kochać tylko Jego. Lojalność tkwi w 

zachowaniu szczególnej więzi z Bogiem i wszystko inne, w porównaniu, 

powinno być uwaŜane za nic. Osoba, która uwaŜa swoje dzieci lub rodziców za 

tak drogich, Ŝe cały czas martwi się o nich, popełnia równieŜ rodzaj 

bałwochwalstwa. Bałwochwalstwo to nie tylko czczenie boŜków, jak robią to 

hindusi, zbyt wiele miłości jest równieŜ rodzajem kultu.” 

"O ludzie, wielbcie Boga, który jest Jeden i nie ma partnera. Wielbcie Boga, 

który stworzył was i waszych przodków. Obawiajcie się PotęŜnego Boga, który 

stworzył ziemię miejscem na odpoczynek dla was i niebo przykrywką. Tego, 

Który zesłał z nieba wodę, aby tworzyć dla was róŜnorodne formy wyŜywienia z 
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owoców. Nie przypisujcie Mu na równi, świadomie, tych właśnie samych 

rzeczy, które zostały stworzone dla was. "(Tłumaczenie z Tafsiir Koranu, tom s. 

454 - 455). 

 

Dalej objaśniając prawdziwość oddawania czci, Obiecany Mesjasz (as) 

powiedział:  

,,Prawdziwym powodem stworzenia ludzkości jest oddawanie czci. Tak, jak jest 

powiedziane w innym miejscu: I stworzyłem dŜinn i ludzi po to tylko, aby 

Mnie czcili. (51:57). Prawdziwe uwielbienie następuje wtedy, kiedy człowiek 

usuwa wszelką surowość i nieuczciwość i sprawia, Ŝe teren jego serca jest tak 

czysty jak rolnik, który oczyszcza swoje pole ... jak mielony jest na bardzo 

drobno proszek antymonowy, tak, Ŝe moŜna go umieścić na oczach. Podobnie 

stan czci osiąga się wtedy, gdy teren serca jest wolny od zanieczyszczeń, 

kamieni i nierówności i jest tak czysty, Ŝe zawiera czystą duszę. Jeśli lustro jest 

wyczyszczone w ten sposób, to moŜna zobaczyć w nim odbicie własnej twarzy, 

a jeśli gleba jest tak potraktowana, to rosną na niej wszelkiego rodzaju owoce. 

Dlatego, jeśli człowiek, który został stworzony, aby wielbić Boga, oczyszcza 

swoje serce i nie pozwala Ŝadnym zanieczyszczeniom, kamieniom czy 

nierównościom zagnieździć się tam, Bóg będzie w nim widziany. I powtarzam, 

Ŝe miłość BoŜa będzie rosnąć i rozwijać się w nim dając słodkie i zdrowe 

owoce, które będą wieczne.’’ 

  

Obiecany Mesjasz (as) powiedział równieŜ, Ŝe aby stanąć przed Bogiem w 

szczególnym stanie pokory jest moŜliwe tylko wtedy, gdy istnieje wyjątkowe z 

Nim połączenie. I miłość ta musi być obustronna, pomiędzy Stwórcą a 

człowiekiem. Miłość do Boga powinna być tak intensywna i tak prawdziwa, Ŝe 

powinna wypalić ludzkie ułomności, tak jak błyskawica wypala wszystko, w co 

uderza i przejąć duchowość. 

To jest powód naszego stworzenia i to jest powód doświadczania Ramadhanu i 

jest to standard oddawania czci, jakiego nauczał nas Obiecany Mesjasz (as). 
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Gdy ten standard zostaje osiągnięty, człowiek jest wolny od wszelkiego rodzaju 

Szirk. Niech Bóg dopomoŜe nam oddawać cześć w ten sposób w czasie tego 

Ramadhanu. 

Drugie przykazanie dotyczy dobroci w stosunku do rodziców. Sekwencja tych 

dyrektyw jest naturalna, poniewaŜ po Bogu to rodzice zajmują się nami i nas 

pielęgnują. Bóg powiedział: Twój Pan nakazał, abyście czcili wyłącznie 

Jego oraz abyście szanowali swoich rodziców. Jeśli jedno z nich lub 

oboje osiągną podeszły wiek wraz z tobą, nie powiedz do nich nigdy 

nawet „uch!” ani nie rób im wymówek, lecz zawsze zwracaj się do nich 

miłymi słowami.(17:24). Czasami przychodzą skargi od rodziców ludzi 

racjonalnych i wykształconych, którzy nie tylko nie wykonują swych powinności 

wobec rodziców, ale w rzeczywistości, są nieuczciwi w stosunku do nich. 

Siostry piszą, Ŝe bracia nawet podnoszą ręce na rodziców, zwłaszcza w 

sprawach uregulowania nieruchomości. Jeśli rodzice za Ŝycia regulują sprawy 

nieruchomości, to potomstwo staje się paskudne. Przykłady te występują 

równieŜ u nas i rodzice są wywłaszczani. W tym kraju młodzieŜ ucieka się do 

grubiaństwa w imię wolności. Generalnie mówiąc, tutaj młodzieŜ w pewnym 

wieku uwaŜa się za niezaleŜną, ale wolność tutaj nie przywiązuje uwagi do 

stopnia starszeństwa, co jest w rezultacie ignorancją. Piękne nauczanie islamu 

jest takie, aby nie wyraŜać w stosunku do rodziców Ŝadnego obrzydzenia, a 

raczej spłacać ich Ŝyczliwość Ŝyczliwością, chociaŜ nie jest to naprawdę 

moŜliwe, aby spłacić Ŝyczliwość rodziców. 

Piękne nauczanie islamu uczy modlitwy: (…) Panie mój, okaŜ im łaskę, tak 

jak oni troszczyli się o mnie, kiedy byłem małym dzieckiem. (17:25). To 

rzeczywiście powinien być nasz standard. Ta modlitwa moŜe być wypowiadana 

za rodziców, nawet po tym, jak odeszli z tego świata, dla podniesienia ich 

statusu w Ŝyciu przyszłym. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 ,,Bóg nakazał, abyście nie czcili nikogo oprócz Niego i byli dobrzy dla swoich 
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rodziców. Rububijjat (BoŜa cecha do utrzymania i wychowania) to cud! Dziecko 

nie ma jakiejkolwiek mocy i jego matka bardzo dba o nie w tym stanie, a ojciec 

daje wsparcie matce w jej zobowiązaniach. Z Jego czystej łaski, Bóg 

Wszechmogący stworzył dwa źródła opieki nad kruchym stworzeniem i umieścił 

w nich promień miłości z Jasności Jego miłości. JednakŜe naleŜy pamiętać, Ŝe 

miłość rodziców jest ograniczona, a miłość BoŜa jest prawdziwa. Chyba, Ŝe 

serca są inspirowane przez Boga WywyŜszonego, Ŝadna osoba, czy jest on 

przyjacielem, czy członkiem izby lordów czy teŜ władcą, nie moŜe kochać 

drugiej. To jest sekret doskonałego Rububijjat Boga, Ŝe rodzice kochają swoje 

dzieci tak bardzo, Ŝe znoszą wszystkie rodzaje bólów podczas opieki nad nimi, 

tak bardzo, Ŝe nawet nie wahają się umrzeć za Ŝycie ich dziecka. 

(...) nie powiedz do nich nawet nigdy „uch!” ani nie rób im wymówek, 

lecz zawsze zwracaj się do nich miłymi słowami.. Oznacza to, aby nie 

mówić do rodziców w obraźliwy sposób i aby nie mówić czegoś, co byłoby 

nieodpowiednie do ich stanowiska. Ten werset jest skierowany do Proroka 

(saw), ale w rzeczywistości wiadomość ta jest przeznaczona do ummah, 

poniewaŜ rodzice Proroka (saw) zmarli w jego dzieciństwie.  Ta dyrektywa 

posiada ukrytą wiadomość i jest nią to, co mądry człowiek moŜe odczytać, Ŝe 

tutaj adresatem jest Prorok (saw) i jest on proszony o poszanowanie swoich 

rodziców i zachowanie szacunku we wszystkim co do nich mówi. Zatem jak 

bardziej powinni inni ludzie szanować rodziców! I to jest to, do czego odnosi 

się takŜe drugi werset: Twój Pan nakazał, abyście czcili wyłącznie Jego 

oraz abyście szanowali swoich rodziców. (17:24). Oznacza to, Ŝe twój Pan 

nakazał abyś czcił tylko Jego i byś był dobry dla swoich rodziców. Werset ten 

zaleca tym, którzy czczą boŜków, Ŝe boŜki są niczym i Ŝe niczego dla nich nie 

robią; nie stworzyli ich i nie opiekowali się nimi w czasie ich dzieciństwa. Gdyby 

Bóg chciał przyznać kult komu innemu oprócz Niego, powiedziałby On, aby 

czcić rodziców, poniewaŜ wychowują oni i pielęgnują na poziomie tego świata i 

wszyscy, nawet ptaki i zwierzęta chronią swoje młode w okresie dzieciństwa. 

Dlatego teŜ po BoŜym Rububijjat, oni [rodzice] takŜe mają Rububijjat i siła 

tego Rububijjat pochodzi takŜe od Boga Wszechmogącego "(Tłumaczenie z 
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Tafsiir Koranu, tom 3 str. 59 -60). 

Taki jest status rodziców, który powinniśmy mieć na uwadze. Hadis 

relacjonuje, Ŝe Prorok (saw) powiedział, Ŝe hańbą jest, iŜ osoba, która 

doświadczyła starości swoich rodziców nie zdołała zasłuŜyć na Raj słuŜąc im. 

Kolejnym przykazaniem jest: (...) abyście nie zabijali swych dzieci z 

obawy przed biedą (...) (6:152).  To ma wiele konotacji. Piękne nauczania 

islamu jest takie, Ŝe najpierw potomstwu nakazuje się, aby traktowali rodziców 

uprzejmie i nie mówili rzeczy przykrych dla nich, nawet, jeśli nie podoba im się 

to, co rodzice mówią, naleŜy być miłym i posłusznym. Następnie rodzicom 

nakazuje się przeprowadzenie doskonałego wychowania swoich dzieci i nie 

pozwolenia ubóstwu stanąć temu drodze. Przywiązujmy taką uwagę do 

edukacji i kształcenia dzieci, aby nie stały się one w końcu duchowo martwe. 

Kiedy Bóg dał rodzicom statusu Rububijjat, ustanowił obowiązkiem dla nich 

opiekowanie się dziećmi, a nie ich zabijanie. Oczywiście nikt rozsądny nie 

zabije swoich dzieci oprócz tych przypadków niezbilansowanych, wytrąconych z 

równowagi lub tych, którzy zapomnieli o Bogu. Tutaj słyszymy ciągle o 

matkach zabijających swoje dzieci z pomocą swoich chłopaków, a w krajach 

słabo rozwiniętych słyszymy o rodzicach spalających się na śmierć wraz z ich 

dziećmi w wyniku zupełnej rozpaczy i niestabilnego nastawienia. 

Jednym ze znaczeń (...) abyście nie zabijali swych dzieci (...) jest nie 

dawanie dzieciom dobrego wychowania. Niektórzy nie poświęcają 

wystarczająco duŜo czasu i uwagi swoim dzieciom z powodu zobowiązań 

biznesowych i matki skarŜą się, Ŝe poniewaŜ ojcowie nie są w domu, dzieci 

stają się nieposłuszne.  Kiedy dzieci staja się nastolatkami, wtedy szczególnie 

potrzebują obecności i przyjaźni ojców, poniewaŜ uczą się zła pod wpływem 

świata zewnętrznego. To jest moralne zabójstwo swoich dzieci. Ojcowie mogą 

powiedzieć, Ŝe swój czas spędzają na cięŜkiej pracy, zarabiając na Ŝycie dla 

swoich dzieci, ale jakiem dobrem jest bogactwo, które powoduje, Ŝe dzieci 

schodzą ze swej drogi? Innym przykładem, który jest powszechny w świecie 

zachodnim i moŜna go równieŜ znaleźć w naszym DŜama'at jest to, Ŝe matki 
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chodzą do pracy lub nie zwracają uwagi na dom rodzinny i spędzają czas w 

innym miejscu. Kiedy dzieci wracają do domu nie ma nikogo, aby opiekować 

się nimi. Te kobiety mówią, Ŝe pracują na pokrycie kosztów utrzymania 

gospodarstw domowych i po powrocie do domu są zmęczone, nie zwracają 

uwagi i zaniedbują rodzinę, co powaŜnie wpływa na dzieci. Jest sporo takich 

kobiet, które pracują tylko, aby zarobić pieniądze dla siebie. 

Niektóre pracujące kobiety mówią, Ŝe muszą iść do pracy, ze względu na 

bezczynność ich męŜów. Tacy męŜowie powinni bać się Boga i bać się bycia 

źródłem ,,zabijania swoich dzieci". Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział 

kiedyś, Ŝe jeśli wymagania Ŝywieniowe kobiety w ciąŜy nie są zaspokojone 

wystarczająco i osłabia to nienarodzone dziecko, to teŜ jest ,,zabijanie". Termin 

ten obejmuje równieŜ planowanie rodziny z obawy przed ubóstwem. 

Przerwanie ciąŜy jest dopuszczalne tylko, gdy zdrowie matki jest w 

niebezpieczeństwie, a nie z jakiegokolwiek innego powodu. Bóg mówi: (...)  

to, bowiem my dajemy zarówno im, jak i wam (...) i (...) Zaiste, 

zabijanie ich to Ŝałosny grzech. (17:32). Prawdziwi muzułmanie nigdy nie 

mogą podjąć takich kroków. Porzucając wielki grzech, unikają oni 

najmniejszych z grzechów. 

Dzieciom naleŜy dać czas i uwagę. Uwaga powinna być przywiązana do ich 

edukacji, związku z DŜama'at, dobrego, poboŜnego wychowania. Środowisko 

domowe powinno sprzyjać poboŜnemu wychowaniu tak, aby dzieci mogły 

wyrosnąć na uŜytecznych członków społeczeństwa. Jest to z pewnością 

zadaniem rodziców, aby wychować dzieci w doskonały sposób i wykształcić je 

dobrze. Zamiast postępować według swoich preferencji, rodzice powinni 

poświęcić czas i uwagę swoim dzieciom. Ojcowie nie mogą powiedzieć, Ŝe jest 

to zadaniem matki, aby wychować dzieci, a matki nie mogą powiedzieć, Ŝe jest 

to zadaniem ojców. Jest to oczywiście zadanie dla nich obojga, aby wychować 

swoje dzieci. Dzieci otrzymują najlepsze wychowanie wtedy, gdy jest ono 

dokonywane zarówno przez matkę i ojca grających swoje role. Tutaj [na 

Zachodzie] istnieje wiele rodzin niepełnych i dzieci się rujnują. Szkoły i policja 

są zmęczone takimi rodzinami. Dzieci, które idą w złym kierunku wcześnie w 
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Ŝyciu często przyłączają się do świata przestępczego. 

Powodem do obaw jest to, Ŝe wskaźnik rozwodów rośnie równieŜ wśród nas i 

to rujnuje dzieci, kiedy rozwód odbywa się w rodzinie z dziećmi. Rodzice 

powinni poświęcić swoje ego i preferencje dla dobra swoich dzieci. 

Niech Bóg pozwoli nam wszystkim praktykować przykazania Koranu w czasie 

Ramadhanu. Trzy przykazania [z wersetów zarecytowanych na początku] 

zostały wyjaśnione w dzisiejszym kazaniu, reszta zostanie wyjaśniona innym 

razem. 

    

 


