
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO BYŚ ZROBIŁ?  

 

Kiedy ludzie widzą na ulicy muzułmankę, zakrytą od stóp do głów, u której widoczne są tylko 

oczy lub twarz i dłonie, to do głowy przychodzą im różne myśli i obrazy: 

Cierpiętnice odziane w burki zakrywające swoje ciała ze wstydu, przymusowe małżeostwa, 

honorowe zabójstwa, stłumienie i opresja kobiet – rzeczy, które są całkowicie potępiane 

przez islam, ale niektórzy szaleni muzułmanie są winni ich popełnienia.  

Uczucia wahają się od ciekawości i współczucia aż do kompletnego przerażenia religią, która, 

jak się wydaje , uznaje kobiety za gorsze. Rzeczą, która naprawdę do tego nie pasuje jest 

fakt, że chociaż islam wydaje się religią najmniej przemawiającą do kobiet, to coraz więcej 

inteligentnych, dobrze wykształconych i niezależnych kobiet Zachodu czuje, że islam pokazał 

im, co naprawdę oznacza pozostad wiernym swojej kobiecości i wybierają one życie jako 

muzułmanka. A teraz zastanów się, co je do tego skłania? 

Mówiąc szczerze, jestem w stanie zrozumied, dlaczego ktoś może uważad islam za mało 

atrakcyjny wybór dla kobiet. Kiedy islam jest wspominany w mediach, to często pojawia się 

on wraz z przerażającymi wydarzeniami bez większych wyjaśnieo z perspektywy 

muzułmanów. Na dodatek niektórzy muzułmanie dopuszczają się okrutnych czynów, które są 

albo przeinaczonymi interpretacjami nauk islamu, albo praktykami kulturowymi, które z 

islamem nie mają nic wspólnego– w rzeczywistości są one rzeczami przez islam potępianymi.  

Czy nie zgodzisz się z tym, że niesprawiedliwym jest oceniad religię sugerując się wyłącznie 

czynami ludzi twierdzących, że są jej wyznawcami? Mam na myśli to, że aby w pełni 

zrozumied islam, musimy zapoznad się z jego naukami, z tym co mówi o nim jego księga – a 

nie jedynie z postępowaniem ludzi nazywających siebie muzułmanami. Dodatkowo, żeby 

uchwycid to w obiektywny sposób, należy podejśd do tego tematu z otwartym umysłem, nie 

pozwalając, aby rzeczy zasłyszane w mediach wpłynęły na nasz tok myślenia.  

 

Z PIERWSZEJ RĘKI 

 

Wydaje się, że każdy ma opinię na temat muzułmanek : zaczynając od prezydentów 
europejskich paostw, a koocząc na lokalnym taksówkarzu i prawdopodobnie słyszałeś opinie 
wszystkich tych osób, oprócz samych muzułmanek!  

Mam na imię Fatima i jestem zapracowaną matką czwórki dzieci. Jestem dziennikarką. 

Urodziłam się i wychowałam w Londynie, a to jest twoja szansa, abyś usłyszał moje zdanie o 

tym, jak islam wpływa na moją kobiecośd.  



Widzisz, sposób, w jaki postrzegam swoją rolę jako kobiety, jest całkowicie powiązany z 

konkluzjami na temat sensu życia, do których doszłam. Są one bardzo racjonalne i wynikają 

ze zdrowego rozsądku. Wszechświat ma swojego Twórcę, który zesłał nam wytyczne i 

stworzenie nas miało cel, który nie jest jedynie materialistyczny. Stwórca ten zesłał nam 

instrukcję, aby prowadziła nas ona  poprzez życie, oraz wyjątkową osobę – Muhammada – 

aby nauczyd nas żyd w odpowiedni sposób.  

 

WRÓDMY DO PODSTAW

 

Nie wierzę w to, że ogromny i pozornie bezgraniczny wszechświat, w którym żyjemy, powstał 

przez przypadek. Z naszego ludzkiego doświadczenia wiemy, że nic po prostu nie powstaje z 

niczego i że wszystko, co ma swój początek, jest czyimś tworem. Jako że otaczający nas 

wszechświat miał swój początek, to także musi on mied twórcę. Możesz nazywad Go Bogiem, 

Stwórcą a nawet Siłą stojącą za stworzeniem. A teraz zapomnij o tym, jak postrzegałeś Boga. 

W islamie Stwórca nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Mówimy o Nim jako „On”, ale nie 

dlatego, że ma On określoną płed. Bóg jest Unikalny. Nie jest On podobny do Swojego tworu 

i nie potrzebuje On nikogo. To On stworzył mnie, ciebie oraz wszystko, co widzimy i wiele 

rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zobaczyd! Nie obejmuje Go czas, ani miejsce. Jest On 

ponad tymi ograniczonymi rzeczami. 

A więc skoro jest On Stwórcą, to wie On wszystko o Jego tworze, wliczając w to kobiety i 

mężczyzn. Mam na myśli to, że projektant i twórca czegoś wie, co sprawia, że jego twór 

działa prawidłowo. Wie on, co uszkodzi tą rzecz i co sprawi, że będzie ona funkcjonowała 

poprawnie.  

 

HEJ! GDZIE SĄ TE INSTRUKCJE?

 

Dla mnie logiczne jest, że Ten, który nas stworzył, miałby powiedzied dlaczego tutaj jesteśmy 

i co jest celem naszego życia . Nie stworzyłby On tak skomplikowanych i harmonijnych istot, 

jak ludzie ,którzy szukają sensu życia , i pozostawił nas bez żadnych wskazówek. Powiedziałby 

nam, jak żyd w odpowiedni sposób. Dałby nam instrukcję.  

Wierzę – z dobrych powodów– że tą instrukcją jest Koran.  

Koran jest jedyną księgą, która mówi o Stwórcy w rozsądny i racjonalny sposób, który 

zaspokaja nasz intelekt.  Są to w pełni wyczerpujące wytyczne, objawione za pośrednictwem 

wyjątkowej osobowości: Muhammada. Ponadto jest to jedyna księga od Boga, która istnieje 



w oryginalniej niezmienionej formie , słowo w słowo. Tak, Tora i Biblia oryginalnie pochodziły 

z tego samego źródła, ale historycznie udowodnionym faktem jest to, że były one zmieniane i 

przekształcane przez ludzi na przestrzeni lat.  Natomiast czytając Koran, nie znalazłam w nim 

żadnych sprzeczności i stwierdziłam, że opisuje on rzeczy dokładnie w taki sposób, jakiego 

mogłabym się spodziewad po Stwórcy. I chociaż Koran został objawiony ponad tysiąc lat 

temu, w czasach kiedy mikroskopy nie były jeszcze wynalezione, to opisuje on rzeczy, o 

których Muhammad nie mógł wiedzied, np. etapy rozwoju płodu w łonie matki i inne 

niezwykłe rzeczy, które przekonały mnie do tego, że pochodzi on od Boga.  

Jednak tym, co uznałam za najbardziej budujące dla mnie jako kobiety, było to, że Koran 

niesamowicie wzmocnił moją pozycję. Sprawił to mówiąc, abym nie podporządkowywała się 

rzeczom stworzonym: mężczyznom, mediom, modzie oraz temu co ludzie o mnie myślą i co 

mi narzucają. Pokazał mi, że jedynym sposobem uwolnienia się od tych rzeczy jest 

podporządkowanie się mojemu Stwórcy. Jest to dokładnie tym, co oznacza islam: poddaniem 

się naszemu Stwórcy.  

W Koranie znalazłam także odpowiedź na pytanie, które każdy z nas przynajmniej raz w życiu 

musiał sobie zadad: Co jest celem naszego życia? Po co to wszystko? Odpowiedź jest zawarta 

w Koranie. Celem stworzenia nas jest uświadomienie sobie faktu, że mamy Stwórcę i 

Podtrzymującego życie, uznanie tego Stwórcy i poddanie się Mu.   

 

MĘŻCZYZNA WALCZĄCY O PRAWA DLA KOBIET?

 

Prorok Muhammad był jednym z pierwszych mężczyzn w historii, który stanął naprzeciw 

całej nacji i głosił o prawach kobiet. Naprawdę! Był pierwszym przywódcą na świecie, który 

powiedział mężczyznom: szanujcie swoje kobiety, bądźcie dla nich życzliwi, najlepszymi 

pośród was są ci, którzy najlepiej traktują swoje żony i szanują łona, które was zrodziły. 

Wyniósł on status kobiet, jako twórczyo społeczeostwa.  

Kiedy do proroka przyszedł mężczyzna i zapytał go: ”Kto ma nade mną najwięcej praw? 

Komu powinienem służyd najwięcej i o kogo powinienem się najbardziej troszczyd?”  Prorok 

odpowiedział: „Twoja matka”. Mężczyzna zapytał: „Następnie kto?”. Prorok znowu 

powiedział: „Twoja matka”. Mężczyzna trzeci raz zapytał: „Następnie kto?”, a Prorok 

odpowiedział: „Twoja matka”. Dopiero kiedy mężczyzna zapytał czwarty raz, Prorok 

odpowiedział: „Następnie twój ojciec”. 

A teraz, jeżeli na moment cofniemy się w czasie – dokładnie o tysiąc czterysta lat –zdamy 

sobie sprawę z tego, że jako kobiety żyjące w XXI w., bierzemy za oczywiste tak wiele rzeczy… 

mamy prawa, o których kobiety przed laty nawet nie śniły. Na przykład w świecie arabskim, 

przed nadejściem Proroka Muhammada, kobiety zasadniczo należały do mężczyzn. Jeżeli 



mężczyzna umarł, jego żona była częścią majątku, który był dziedziczony przez jego 

spadkobierców. Zakopywanie niemowląt płci żeoskiej było w zwyczaju, jako że dziewczynki 

były uważane przez rodziny za ciężar.  

Posłannictwo Proroka Muhammada zmieniło te zwyczaje i zbulwersowało mężczyzn, którzy 

pragnęli je utrzymad. Ale to, co zostało przez niego przekazane, pochodziło od Stwórcy, a nie 

było czymś, co sam wymyślił. Prorok Muhammad powiedział kobietom, że są one równe 

mężczyznom: duchowo, społecznie, zarówno jako jednostki, jaki i członkinie społeczeostwa. 

Koran dał kobietom prawo do dziedziczenia oraz do zachowania swojej tożsamości i 

rodowitego nazwiska po ślubie. W paostwach europejskich kobiety po ślubie zmieniają swoje 

nazwiska, sygnalizując, że od tej pory należą one do swoich mężów.  

Prorok powiedział mężczyznom, że kobiety należy szanowad i że nie należy stosowad wobec 

nich przemocy ani używad jako obiektów seksualnych. Powiedział on im także, że muszą 

wziąd oni pełną odpowiedzialnośd finansową, aby zaopatrzyd i wyżywid swoje partnerki i 

swoje dzieci, nawet jeżeli małżeostwo zostanie rozwiązane. Potępiał zabijanie 

nowonarodzonych dziewczynek i zachęcał do wychowywania córek z taką samą dumą, co 

chłopców. Powiedział, że kobiety nigdy nie powinny byd zmuszane do małżeostw wbrew ich 

woli. 

Zachęcał on kobiety do nauki i studiowania. Jego żona Aisza była bowiem jedną z 

najznamienitszych i najmądrzejszych znawców prawa i nauczycieli w historii islamu. Według 

słów autorki Ruth Roded: „W czytaniu życiorysów tysięcy kobiet –uczonych islamu , człowiek 

staje się zdumiony dowodami, które zaprzeczają wizji marginalnej, odosobnionej i 

ograniczonej muzułmanki.” W swoich badaniach wykazała ona, że odsetek wykładowczyo na 

wielu tradycyjnych islamskich uniwersytetach jest większy niż na nowoczesnych zachodnich 

uniwersytetach. Tu, w Wielkiej Brytanii, kobiety musiały walczyd o prawo do dostania się na 

uniwersytety i zaczęły zdobywad wykształcenie dopiero w 1920r.! Jeżeli na świecie są 

mężczyźni, którzy próbują powstrzymad kobiety od edukacji, to sprzeciwiają się oni naukom 

Proroka Muhammada. 

Kobiety przybywały z daleka, aby uczyd się od Proroka Muhammada,zadawad mu pytania i 

zawsze były mile widziane.   Nigdy nie czuły się zawstydzone, aby pójśd do Proroka po 

sprawiedliwośd. Na przykład jedna młoda kobieta była zmuszona przez jej ojca do 

małżeostwa. Poszła ona do Proroka Muhammada i powiedziała mu o tym, co zrobił jej ojciec. 

Prorok powiedział jej, że może ona anulowad swoje małżeostwo. Kobieta rzekła, że przyszła 

do Proroka, aby ojcowie wiedzieli, że nie mają oni prawa zmuszad córki do małżeostwa. 

Zobacz, jak pewne siebie były kobiety, aby udawad się do Proroka Muhammada po 

sprawiedliwośd, a on stawał w ich obronie.  

Te rewolucyjne idee są stosunkowo nowe nawet w Europie i na Zachodzie, a Muhammad 

głosił je ponad 1400 lat temu! 

 



WIĘC KOMU SIĘ PODPORZĄDKOWYWUJESZ?

 

Każdy człowiek jest podporządkowany komuś lub czemuś. Czasem jest to podświadome. 

Jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do dostosowywania się  do zewnętrznych oczekiwao, że 

nawet nie zauważamy, że się dostosowywujemy. Podporządkowujemy się presji otoczenia –

przyjaciół lub mediów. Podporządkowywujemy się presji społeczeostwa albo przemysłowi 

modowemu lub muzycznemu, albo naszym pragnieniom… temu uczuciu „chcę to i tamto”. 

Łatwo jest człowiekowi pozwolid, aby jego pragnienia kierowały nim w życiu, a to prowadzi 

nieuchronnie do zguby lub braku spełnienia.  

Islam dał mi szansę oderwania się od tych presji. Zrozumiałam, że mój Stwórca jest tym, 

któremu muszę się podporządkowad, ponieważ On wie, co jest dla mnie dobre, a co złe, bo 

On mnie stworzył! Przedtem miałam wielu panów, którzy próbowali mnie kontrolowad, 

wpłynąd na moje zachowanie –czasem naprawdę niezauważalnie. Poprzez poddanie się Bogu 

stałam się wolna i wciąż walczę, aby kontynuowad to posłuszeostwo –to ciągnąca się podróż 

–jednak teraz mam plan działania, za którym podążam.  

Bóg mówi w Koranie, że mamy się podporządkowad, byd posłusznymi woli Boga –tego, który 

stworzył nas wszystkich, kobiety i mężczyzn, i który zna nas najlepiej. Jest to jedyna droga do 

osiągnięcia pokoju. 

 

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI –RÓWNI LECZ RÓŻNI

 

Jakiekolwiek poprowadzenie, które przyszło od naszego stwórcy, przyznaje, że kobiety i 

mężczyźni są od siebie różni pod względem fizycznym i psychicznym. Niesprawiedliwym 

byłoby ignorowad te różnice. Mężczyźni są na ogół fizycznie silniejsi niż kobiety. Dlatego 

właśnie nigdy nie zobaczysz Rogera Federera grającego w tenisa przeciwko Serenie Williams! 

Nie zobaczysz też mężczyzn ścigających się z kobietami podczas Igrzysk Olimpijskich. Nasze 

ciała są zaprojektowane w odmienny sposób. Dlatego wciąż jest nie do przyjęcia, aby kobieta 

chodziła po ulicach Londynu bez koszulki, chod jest to dozwolone dla mężczyzn, prawda? 

Wiemy więc, że nasze ciała się różnią, dlatego islam mówi, że nasze role w społeczeostwie 

także są odmienne. My jako kobiety wydajemy na świat dzieci i odżywiamy je naszym 

mlekiem. Mężczyźni nie mogą tego robid. 

Bóg mówi, że jedną z męskich ról jest kierowanie rodziną i wyżywienie jej, zapewnienie 

pełnej finansowej opieki nad żonami i dziedmi. A kobiety są najpotężniejszą siłą w 

społeczeostwie. Nasza rola jako matki, pierwszej szkoły człowieczeostwa, jest uhonorowana i 



wspierana przez islam. Nie mamy obowiązku dopłacania się do utrzymania rodziny nawet 

jednym groszem. Możemy pracowad i zarabiad pieniądze, a z tymi pieniędzmi możemy robid, 

co tylko chcemy. Ale nie musimy pracowad, ponieważ Bóg uważa nas za niezastąpione, jako 

gospodynie domowe i osoby kształtujące następne pokolenie i umieścił ten obowiązek na 

barkach mężczyzn.  

 

SZLACHETNIEJSZE NIŻ KLEJNOTY

Wracając do pytania, od którego zaczęłam: Kiedy jako muzułmanka zakrywam się, to nie 

robię tego dlatego, że mężczyzna mi to nakazał, albo powiedział mi to imam. Nie! Robię to, 

ponieważ nasz Stwórca zna naturę mężczyzn i kobiet i daje nam w Koranie instrukcje na 

temat różnych rzeczy, aby pomóc nam żyd w jak najlepszy sposób. Jedną z rzeczy, o których 

mówi On w Koranie, jest aby zakrywad nasze ciało i włosy, kiedy wychodzimy z domu, tak 

abyśmy były rozpoznawane i szanowane, i żebyśmy nie były w żaden sposób napastowane. 

Polecił On nam, abyśmy zakrywały siebie w określony sposób, kiedy jesteśmy w obecności 

obcych mężczyzn, którzy nie są z nami blisko spokrewnieni. (Mężczyźni w Islamie także 

otrzymali wskazówki dotyczące ubioru , nie jest to coś, o czym często słyszysz , ale teraz 

skupiam się na nas –kobietach –jako że jest to temat często pojawiający się w mediach) .  

Kiedy jestem w domu lub w towarzystwie kobiet i dzieci, ubieram się, jak mi się podoba –tak, 

chodzę nawet do fryzjera i zakładam najnowsze trendy modowe i biżuterię, ale po prostu 

zasłaniam to, kiedy wychodzę na zewnątrz –to pewnego rodzaju uniform. Nie ma w tym nic 

dziwnego. W rzeczywistości Biblia także nakazuje kobietom zakrywad swoje głowy. 

Nigdy nie chodzilibyśmy z naszym numerem PIN wyeksponowanym, prawda? Co z naszą 

gotówką lub naszymi najszlachetniejszymi klejnotami? Drogocenne rzeczy są ostrożnie 

przechowywane  i takie są kobiety w islamie – drogocenne. Nie jesteśmy po to, aby 

tandetnie się z nami obnosid, ale po to abyśmy chroniły się pod naszymi szatami i wybierały, 

z kim chcemy dzielid się naszym pięknem. Wszystkie wiemy, że jeżeli jesteśmy ubrane w 

skromniejszy sposób, to mężczyźni okazują nam więcej szacunku. Czy widziałaś kiedykolwiek 

mężczyznę pogwizdującego na zakonnicę albo na muzułmankę w hidżabie? Jeżeli Maryja 

zeszłaby dziś na ziemię, to kogo najbardziej by przypominała? Kiedy ubieramy się w sposób 

nakazany przez Boga, ludzie doceniają to, co mamy do powiedzenia i to, jakie są nasze 

talenty, zamiast osądzad nas poprzez nasz wygląd. 

 

JEDNA WIELKA RODZINA

Islam uczy nas, że my – wszyscy ludzie – pochodzimy od jednego ojca i od jednej matki – 

Adama i jego żony Ewy i że to, iż byli oni wyprowadzeni z Raju i umieszczeni na ziemi, nie 

było spowodowane kuszeniem Ewy. Oboje zostali sprowadzeni z właściwej drogi. Więc w 



przeciwieostwie do chrześcijaostwa , wydawanie na świat dzieci i menstruacja nie są karami 

od Boga.  Są one częścią naszej kobiecości i kryją w sobie mądrośd.  

Bóg uczy nas, że my,  jako kobiety,  jesteśmy czymś znacznie więcej niż tylko naszymi ciałami. 

Cel naszego życia jest czymś znacznie większym, niż bycie zabawką w rękach mężczyzn lub 

towarem wykorzystywanym przez siły rynkowe. Jesteśmy istotami duchowymi. Nasze czyny i 

nasze intencje będą zauważone przez Boga, kiedy będzie nas sądził i nasze wynagrodzenie 

będzie równe temu otrzymanemu przez mężczyzn.  

Islam uczy nas, że traktowanie ciała kobiety jako towaru jest niewłaściwe. Wykorzystywanie 

jej, mówienie jej, aby publicznie baraszkowała dla męskiej uciechy – może sprawiad 

przyjemnośd mężczyznom – ale poniża ją to i obniża jej status w społeczeostwie. Niestety w 

dzisiejszych czasach, chociaż myślimy, że jesteśmy wyzwolone – kobiety są wykorzystywane 

jako obiekty seksualne bardziej niż kiedykolwiek w historii. Nasza seksualnośd jest pięknym i 

nienaruszalnym prezentem od Boga, który powinnyśmy dzielid z mężczyzną, który oddał się 

nam poprzez małżeostwo - który nie będzie nas wykorzystywał i poniewierał, albo który nas 

nie zostawi.  

Islam wywyższa nasz status jako kobiet i uwalnia nas od presji społeczeostwa, które mówi 

nam, abyśmy dostosowywały się do określonego wizerunku lub kształtu ciała, albo żebyśmy 

były supermankami, które pracują od 9 do 17, a potem przychodzą i robią wszystkie prace 

domowe – podwójna zmiana! Zrozumiałam, że pozwala nam żyd w pokoju i zgodzie z naszą 

naturą. 

Kiedy oddajesz się Bogu, przestajesz byd zmuszana do czynienia czegoś wbrew twojej 

naturze. To jest prawdziwe wyzwolenie. Zapraszam Cię do dalszego zgłębiania islamu i 

przeanalizowania na nowo pojęcia kobiecości. Mam nadzieję, że ty także pewnego dnia 

doświadczysz słodyczy, jaką daje podporządkowanie się naszemu Stwórcy.   


