„W imię Miłościwego i Litościwego Boga”
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I rzekł Wielki Allah:
Zaprawdę Bóg wymaga od was byście odrzucili od siebie
wszelkie nieczystości, o ludzie naszej Rodziny! I oczyścili się
całkowicie.
(Sura al-Ahzāb 33:33).
Tradycje Proroka wspomniane zarówno w sunnickich, jak i szyickich
wiarygodnych materiałach źródłowych zawierających hadisy i
objaśnienia Koranu, zgodnie potwierdzają, iż te święte wersy zostały
objawione Prorokowi w odniesieniu do Ludzi Zasłony [ahl al-kisā’],
czyli do Mahometa (s.), Alego (a.s.), Fatimy oraz Hassana (a.s.) i
Hosejna (a.s.) znanych jako Ahl al-Bayt (Ludzie Domu).
Więcej w materiałach źródłowych::
Sunnickich:
Ahmad ibn Hanbal (d. 241 AH), al-Musnad, 1:231; 4:107; 6:292, 304;
Sahīh Muslim (d. 261 AH), 7:130; Al-Tirmidhī (d. 279 AH), Sunan, 5:361
et al.; Al-Dūlābī (d. 310 AH), Al-Dhuriyyah al-Tāhirah al-Nabawiyyah,
str. 108; Al-Nasā’ī (d. 303 AH), Al-Sunan al-Kubrā’, 5:108; 113; AlHakīm al-Nayshābūrī (d. 405 AH), Al-Mustadrak ‘ala’ s-Sahīhāyn, 2:416,
3:133, 146-147; Al-Zarkashī (d. 794 AH), Al-Burhān, str. 197; Ibn Hājar
al-Asqalānī (d. 852 AH), Fath al-Barī Sharh Sahīh al-Bukhārī, 7:104.
Szyickich:
Al-Kulaynī (d. 328 AH), Usūl al-Kāfī, 1:287; Ibn Babawayh (d. 329 AH),
Al-Imāmah wa’ t-Tabsīrah, str. 47, hadīth 29; Al-Maghribī (d. 363 AH),
Da’ā’im al-Islām, str. 35, 37; Al-Sādūq (d. 381 AH), Al-Khisāl, str. 403,
550; Al-Tūsī (d. 460 AH), Al-Amalī, hadīth 438, 482, 783.
Dalsze szczegóły odnoszące się do świętych wersetów można odnaleźć w
książkach dotyczących objaśnień Koranu:
Al-Jassās (d. 370 AH), Ahkām al-Qur’ān; Al-Wāhidī (d. 468 AH), Asbāb
al-Nuzūl; Ibn al-Jawzī (d. 597 AH), Zād al-Masīr; Al-Qurtubī (d. 671 AH),
Al-Jāmi‘ Li-Ahkām al-Qur’ān; Ibn Kathīr (d. 774 AH), Tafsīr; Al-Tha‘labī
(d. 825 AH), Tafsīr; Al-Tabarī (d. 875 AH), Tafsīr; Al-Suyūtī (d. 911 AH),
Al-Durr al-Manthūr; Al-Shawkānī (d. 1250 AH), Fath al-Qadīr; Al‘Ayyāshī (d. 320 AH), Tafsīr; Al-Qummī (d. 329 AH), Tafsīr; Furt al-Kūfī
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(d. 352 H), Tafsīr na marginesie egzegezy Sūrat al-Nisā’ werset 59; AlTabarsī (d. 560 AH), Majma‘ al-Bayān, oraz wiele innych pozycji.
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 صحيح مسلم:المصادر االسالمية منها
،4۳۲ ص،۲ سنن الدارمي ج،۱۲۲ ص،۷ج
،5۹ ،۲6 ،۱۷ ،۱4 ص،۳ ج،مسند احمد
،۱۸۲  ص،5 ج،۳۷۱ ،۳66 ص،4ج
،۱4۸ ،۱۰۹ ص،۳ ج،مستدرك الحاكم
.) وغيرها من المصادر،5۳۳
Rzekł Posłaniec Allaha (s):
"Doprawdy, pozostawiam wśród was dwie drogocenne
rzeczy [thaqalayn]: Świętą księgę Allaha oraz moje
potomstwo [‘itratī], członków mojej rodziny [Ahl alBayt]. Jeśli będziecie trzymać się ich mocno, nigdy nie
zbłądzicie. Te dwie rzeczy nie powinny nigdy być
rozdzielone od siebie, aż do czasu, gdy spotkają mnie
nad stawem Kousar [hawd].”
Materiały źródłowe:
 Al-Hākim anNayshābūrī, AlMustadrak ‘alā’sSahīhayn (Beirut), cz. 3, str. 109-110, 148, 533
 Muslim, As-Sahīh, księga 31, hadis 5920-3
 AtTirmidhī, As-Sahīh, cz. 5, str. 621-2, hadis 3786,
3788; cz. 2, str. 219
 An-Nasā’ī, Khasā’is ‘Alī ibn Abī Tālib, hadis 79
 Ahmad ibn Hanbal, Al-Musnad, cz. 3, str. 14, 17,
26; cz. 3, str. 26, 59; cz. 4, str. 371; cz. 5, str. 181182, 189-190
 Ibn al‘Athīr, Jāmi‘ alUsūl, cz. 1, str. 277
 Ibn Kathīr, AlBidāyah wa’nNihāyah, cz. 5, str.
209
 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm , cz. 6, str.
199
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PRZEDMOWA WYDAWNICTWA
Bezcenne dziedzictwo Domu Proroka [Ahl al-Bayt] –
Niech spoczywają w pokoju – chronione i zabezpieczane
przez ich następców jest wszechstronną Szkołą
filozoficzną zawierającą wszelkie nurty myśli i wiedzy
islamskiej.
Szkoła ta wykształciła wielu wyśmienitych naukowców,
którzy czerpali swoją inspirację z tego bogatego i
czystego źródła. Przewidziano, że muzułmańska umma
wraz z uczonymi, którzy podążają śladami Imamów (a.s.)
oraz Dom Proroka, uczynią co w ich mocy, by
odpowiedzieć na zadawane pytania oraz rozwiać wszelkie
wątpliwości podnoszone przez różne wyznania i prądy
pochodzące zarówno ze świata islamskiego, jak i spoza
niego.
Przez ostatnie wieki grupa ta udzielała wiele
przemyślanych odpowiedzi i wyjaśnień odnośnie licznych
pytań i wątpliwości.
Zgromadzenie Ahl al-Bayt World Assembly (ABWA) czuje
się w obowiązku bronić świętości i prawdziwości
islamskiego przesłania, choć często spotyka się z zarzutami
ze strony różnych sekt i wyznań oraz prądów wrogich
islamowi.
Zgromadzenie podąża śladami Domu Proroka Ahl alBayt (s.), oraz wyznawców tej szkoły, starając się być
zawsze chętnym i gotowym do konfrontacji, a także stać w
pierwszym szeregu, by siać zgodę, harmonię i sprostać
wymogom stawianym przez nowe czasy.
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Argumentacja zawarta w pracach uczonych szkoły Ahl alBayt (s) jest unikalna pod względem swojej doniosłości i
znaczenia. Dzieje się tak, dlatego że jest ona oparta na
autentycznej wiedzy odwołującej się do rozumu,
unikającej stronniczości, przekłamań i uprzedzeń. Te tezy
i dowody ukierunkowują uczonych i myślicieli na
myślenie zdroworozsądkowe, odwołujące się do ich
pierwotnego człowieczeństwa.
Aby wspierać poszukiwaczy prawdy zgromadzenie Ahl
al-Bayt World Assembly stara się zaprezentować nowy
okres argumentów i dowodów zawartych w studiach i
przekładach prac współczesnych szyickich pisarzy oraz
tych, na których spłynęło Boże błogosławieństwo podczas
zagłębiania się w myśli owej wysublimowanej Szkoły.
Zgromadzenie zajmuje się również edycją i wydawaniem
cennych
prac
czołowych
szyickich
uczonych
wcześniejszych pokoleń, by wspomóc poszukiwaczy
prawdy w odkryciu prawd niesionych całemu światu
przez Szkołę Proroka i jego Dom.
Zgromadzenie Ahl al-Bayt World Assembly oczekuje
konstruktywnych krytycznych uwag i sugestii czytelników,
by czerpać z nich korzyści.
Zaprasza również uczonych, tłumaczy oraz instytucje do
współpracy w propagowaniu geniuszu islamskich nauk
wygłaszanych przez Proroka Mahometa (s).
Upraszamy Boga Najwyższego, aby zaakceptował nasze
pokorne trudy i umożliwił nam szerzenie wiedzy pod
auspicjum Imama Mahdiego (a.s.), jego zastępcy na ziemi
(niech Allah przyspieszy jego nadejście).
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Wyrażamy naszą wdzięczność wobec pana Mohammada
Hosejna Tabatabai – autora powyższej książki, a także
wobec pani Barbary Szydłowskiej – tłumaczki.
Dziękujemy również naszym kolegom i koleżankom,
którzy pomagali przy powstawaniu tej książki, zwłaszcza
pracownikom działu tłumaczeń.
Dział do spraw kultury
Ahl al-Bayt (‘a) World Assembly

KOBIETA
Ustawodawcą praw islamskich jest Wszechmogący Bóg
– który nie tworzy Swojego prawa w oparciu o
nagromadzone doświadczenia – jak ma to miejsce w
przypadku ludzkości, ale z góry ustanawia Boży porządek
- Szariat. Z tego względu konieczne jest przyjrzenie się z
bliska zwyczajom i ustawom prawnym istniejącym w
obrębie różnych cywilizacji w czasach zamierzchłych i
obecnych.
Z drugiej strony byłoby wskazane przeanalizować kwestię
ludzkiego szczęścia na ziemi wraz ze zmieniającymi się
epokami. Następnie na podstawie dwóch dokonanych
badań porównać otrzymane rezultaty i na tej podstawie
wyłonić prawdziwe znaczenie praw islamskich i szkół
religijnych innych narodów, ich założenia i całą przebytą
trajektorię. Równocześnie postaramy się dostrzec i
wyeksponować autentycznego ducha dominującego
pośród wyżej wymienionych praw.
Powyższe rozważania stają się zaczątkiem do rozpoczęcia
studiów nad historią narodów i przeanalizowania
charakterystycznych cech współczesnych nam narodów.
Przyznajmy, że Islam zajmuje jedną z uprzywilejowanych
pozycji w obliczu istniejących religii, ale to nie ze
względu na zaakceptowanie prawdopodobnie lepszych i
doskonalszych rozważań i ustaw wprowadzonych w
przeszłości lub czasach nam współczesnych.
Z tego też powodu pragniemy przeanalizować i zgłębić
nieco dokładniej nurtujące nas zagadnienia. Oto niektóre
z nich.
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1. W jaki sposób została zaprezentowana tożsamość
kobiety i perspektywa jej rozwoju w Islamie? Jaka
zachodzi relacja pomiędzy tożsamością kobiety i
tożsamością mężczyzny?
2. Jakie znaczenie i pozycję posiada kobieta w
społeczeństwie? Do jakich granic kobieta może
wywierać wpływ na życie innych jednostek
ludzkich?
3. Jakie ustawy zostały sporządzone z myślą o
kobiecie?
4. W oparciu o jakie fundamenty zostały stworzone
prawa i ustawy dla kobiety?
Aby jaśniej zrozumieć przedstawione zagadnienia,
wstępnie jesteśmy zobowiązani cofnąć się do czasów, w
których historia życia kobiety została niejako już
zarejestrowana. Nad tym tematem skoncentrujemy naszą
całą uwagę.
Zobaczymy zatem jak wyglądało życie narodów przed
nastaniem ery muzułmańskiej i narodów niemuzułmańskich po rozprzestrzenieniu się Islamu włącznie
do naszych czasów.
Z pewnością byłyby to zarówno narody cywilizowane
lub kulturowo zacofane z jakąś konkretną postawą
przyjętą w stosunku do kobiety. Rzecz jasna, pełna
historyczna analiza wspomnianego tematu przekracza
możliwości tej publikacji. Wobec tego czujemy się
zobowiązani do zrealizowania krótkiego przeglądu
badanej historii.
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Życie kobiety wśród narodów prymitywnych i
kulturowo zacofanych
Życie kobiety pośród dzikich plemion zamieszkujących
terytorium Afryki, Australii, Oceanii i dawnej Ameryki
było podobne do świata relacji, jaki istnieje pomiędzy
ludźmi i oswojonymi zwierzętami. Tamtejszy człowiek
uważał, że posiadanie krowy, owcy, wielbłąda i innych
domowych zwierząt jest jego naturalnym prawem.
Dlatego pragnął wykorzystać zwierzęta do zrealizowania
własnych celów. Chciał, aby pracowały dla niego i
przynosiły mu wymarzone dochody, jakie płyną z
hodowli zwierząt, np: skóry, krwi, mięsa, kości i mleka.
Motywowany olbrzymim zyskiem roztacza nad nimi
opiekę i obejmuje ochroną, łączy samca z samicą i czyni
właściwy użytek z podtrzymywanej interesu rozmnażania
zwierząt. Na ich grzbiety ładuje ciężary, zaprzęga je do
pracy w uprawianiu ziemi, mielenia ziarna i wykorzystuje
w łowiectwie. Słowem, człowiek wykorzystuje zwierzęta
do pracy na różne sposoby.
Równocześnie oswojone z czasem zwierzęta, pozbawione
możliwości zabrania głosu, domagają się pewnych
przywilejów od życia, chociażby właściwego pożywienia,
picia, miejsca do przebywania i odbywającego się tam
łączenia w pary. Wynikające zjawiska satysfakcjonują w
dużej mierze właścicieli zwierząt. W efekcie przyznają im
większe wygody i usuwają wszelkie przeszkody. Rodzą
się manipulacje co do planowanych zarobków i
sprzyjające podłoże do panowania nad zwierzętami w
celu odniesienia zysków.
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Z tego powodu, często się zdarzało, że dla uzyskania
większych korzyści płynących ze zwierząt, ludzie
przyjmowali jednoznaczne postawy, które, zważywszy na
bezbronność zwierząt, były bardzo okrutne. Gdyby
zwierzęta mogły mówić, podniosłyby krzyk na skutek
doznanej przemocy.
Jak wiele zwierząt cierpi okrutne prześladowania. Jak
wiele jest przypadków znęcania się człowieka nad
zwierzętami, które nie znajdują znikąd pomocy. Po dzień
dzisiejszy oprawcy kontynuują bezkarnie swoją
kryminalną działalność.
Istnieją jednak zwierzęta cieszące się komfortowymi
warunkami życia. Pozornie bez specjalnego powodu, na
przykład, koń wyścigowy. Człowiek potrafi czerpać z
jego reprodukcji ogromną satysfakcję i zadowolenie.
Przeciwnie ma się sprawa ze zwierzętami, które bez
żadnej winy zmuszone są zaakceptować ciężkie warunki
życia - na przykład osioł dźwigający towary czy koń
pracujący przy młynie. Zwierzęta nie cieszą się
specjalnymi prawami, z wyjątkiem takich może, jakimi
obdarzyłby ich sam właściciel. Jeśli ktoś zrani zwierzę,
nie ponosi żadnych konsekwencji, ale gdy wyrządzi
szkodę właścicielowi zwierzęcia, musi zapłacić koszty
równorzędne wartości skrzywdzonego zwierzęcia. A
wszystko to dlatego, by życie zwierząt było całkowicie
podporządkowane człowiekowi, a ich egzystencja
uważana za wartość drugorzędną.
Pośród dawnych plemion i narodów sytuacja kobiet
względem mężczyzn przedstawia się podobnie. Życie
kobiet z góry podporządkowane jest życiu mężczyzn.
Zgodnie z tezą, kobieta została stworzona dla mężczyzny
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i on sprawuje wyłączne prawo nad jej życiem. Kobiety
nie posiadają żadnych praw i nie cieszą się
niezależnością. Kobieta niezamężna znajduje się pod
całkowitą tutelą swojego ojca. Po wyjściu za mąż
przechodzi pod opiekę męża. To on staje się jej
prawowitym właścicielem, dyktującym prawa i
ograniczenia.
Wśród społeczności zaprzeszłych mężczyzna mógł
sprzedać kobietę lub wręczyć ją komukolwiek w postaci
prezentu. A nawet pożyczyć, jak kapelusz, i ponadto
zaspokoić swoje żądze i pragnienia; mieć z nią dzieci,
posiadać zawsze do swojej dyspozycji i czerpać z jej
usług korzyści. Mężczyzna mógł wymierzyć karę
kobiecie, uderzyć ją, więzić, a nawet zabić. Mógł
pozbawić ją jedzenia i picia. Był panem jej życia i
śmierci.
W czasach znikomej ilości jedzenia lub hucznie
obchodzonych świąt miał prawo zabić ją jak dziką bestię i
pożywić się jej mięsem. Rzeczy będące własnością
kobiety uważał za swoją własność. Przywłaszczał sobie
jej prawo do decydowania - na przykład w kwestii
zawieranych układów handlowych, i uważał się za
absolutny autorytet. Chcąc czy nie chcąc, obowiązkiem
kobiety było posłuszne, ślepe wykonywanie rozkazów i
poleceń ojca, a potem męża. Również na kobiecie
spoczywała odpowiedzialność prowadzenia domu i
zajmowania się dziećmi, jak też realizowania wszelkich
potrzeb życiowych mężczyzny. Na jej barkach
spoczywała odpowiedzialność za najtrudniejsze prace,
włącznie z noszeniem ciężarów na plecach,
przygotowywaniem zaprawy z gliny i podobnych
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czynności. W sferze produkcji była zmuszona
zaakceptować najniższe, upokarzające prace. Ta
zaskakująca postawa, w niektórych plemionach,
dochodziła do tego stopnia, iż kobieta wkrótce po
urodzeniu dziecka zmuszona była zacisnąć pas i
bezzwłocznie zająć się gospodarstwem domowym, a gdy
mężczyzna w tym czasie został złożony chorobą w łóżku,
kobieta zmuszona była pełnić rolę pielęgniarki.
Generalnie, tego rodzaju sytuacje, w których kobieta
życiowo boryka się z podobnymi trudnościami, miały
miejsce w społeczeństwach prymitywnych i zacofanych.
Niezbędne jest nadmienienie, że w każdej epoce istnieli
ludzie posiadający własną charakterystykę, w którą
wpisane były barbarzyństwo i okrucieństwo. Plemienne
zwyczaje i tradycje zmieniały się wraz z odziedziczonymi
praktykami obszaru zamieszkiwanego przez ludność o
innych zwyczajach i uwarunkowanych innym klimatem.
Dla większej informacji, zainteresowanych zwyczajami i
tradycjami poruszanej kwestii, odsyłamy do innych
opublikowanych źródeł.

Kobieta
w
czasach
przedislamskich
społeczeństwach kulturowo postępowych
rozwiniętych

w
i

Przez cywilizowane i postępowe narody rozumiemy te
społeczeństwa, których tradycje i zwyczaje przeszły z
pokolenia na pokolenie, i nie opierały się na żadnych
dokumentach czy parlamentarnych ustawach. Mamy na
myśli narody zamieszkujące obszary Chin, Indii, dawny
Egipt i Iran. Narody te podzielały wspólny pogląd
dotyczący pozycji kobiety w kwestii jej niezależności i
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wolności. Wyrażał się on całkowitym ograniczeniem
podjętych przez nią decyzji, jak też dowolnie wszczętych
działań. Oczywiście, wszystkie czynności wykonywane
przez kobietę musiały się odbywać pod czujnym
wzrokiem dominującego mężczyzny. Żadnego polecenia
wydanego z inicjatywy kobiety nie można było wykonać.
Jej interwencja w kwestiach społecznych, np. w rządzie,
sądzie, i innych przejawach życia publicznego, była
zabroniona.
Wszystkie obowiązki mężczyzny stawały się również
obowiązkami kobiety, w tym i rzemiosło. Oprócz tego
spoczywały na niej obowiązki domowe, opieka nad
dziećmi i posłuszeństwo względem wszystkiego, co
powiedział mąż. Pomimo tego, kobieta żyjąca wśród
tamtejszych narodów, w porównaniu z innymi narodami
niecywilizowanymi, wiodła stosunkowo wygodne życie;
na przykład, nie została zabita czy jej ciało nie zostało
zjedzone, jak miało to miejsce w innych plemionach.
Generalnie, nie była też całkowicie pozbawiona prawa
własności.
Podsumowując, mogła być minimalną właścicielką,
dziedziczyć spadek i wstąpić w związek małżeński.
Naturalnie, jakkolwiek stałaby się autonomiczną
inicjatorką niektórych spraw i decyzji, to tak naprawdę
nie odbywało się to na jej osobiste życzenie.
W tego rodzaju układach społecznych mężczyzna mógł
sobie wziąć za żonę kilka kobiet bez żadnego typu
ograniczeń, i gdy zechciał, wziąć z nimi rozwód.
Mężczyzna natychmiast po śmierci swojej żony mógł
ponownie się ożenić. Kobieta jednak po śmierci męża nie
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miała prawa do zawarcia nowego związku,
utrzymywanie relacji poza domem było zabronione.

a

Każdy
region
geograficzny
odznaczał
się
charakterystycznymi warunkami klimatycznymi i
specjalnymi prawami. Każda społeczność regionu
posiadała swoje odrębne zwyczaje i tradycje.
Dla
przykładu,
w
uprzywilejowanych
klasach
społecznych
w
starodawnej
Persji,
kobiety
wykorzystywały swoje wpływy w rządach i nawet
zaprowadzały swoje prawa w królestwie. Miały również
pozwolenie na zawieranie związków z najbliższymi
członkami w rodzinie (mahram), na przykład z synem lub
bratem.
Przemawiającym dobitnie obrazem są Chiny, gdzie
małżeństwo było formą transakcji kupna - sprzedaży i
rodzajem ubezwłasnowolnienia kobiety. W tego rodzaju
transakcjach, sprzedana kobieta, natychmiast pozbawiona
była praw do spadku i w przyszłości do wspólnego
zasiadania z mężem i dziećmi do stołu. Kilku mężczyzn
mogło dzielić się tą samą kobietą dla przyjemności i z jej
pracy czerpać korzyści.
W przypadku zajścia kobiety w ciążę, ojcem dziecka
zostawał mężczyzna sprawiający wrażenie silniejszego
fizycznie.
W Indiach kobieta była uzależniona całkowicie od męża.
W przypadku jego śmierci nie mogła wyjść powtórnie za
mąż, prędzej zostałaby żywcem spalona. Jeśli
pozostawała przy życiu, musiała pogodzić się z biedą i
odrzuceniem.
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Kobieta w dawnych Indiach określana była mianem
nieczystej i brudnej z powodu występującej u niej
menstruacji, i unikanie jej było konieczne. Nawet jej
ubrania lub dotknięcie ręki czy innych części ciała, też
uważane były za nieczyste.
Sytuację kobiety żyjącej wśród tamtejszych narodów
można by podsumować następująco. Kobieta nie wydaje
się być ani człowiekiem, ani zwierzęciem. Odbiera się ją
jako coś pośredniego pomiędzy tymi stworzeniami.
Zajmowała nieokreślony status, traktowana trochę jak
dziecko, że to niby ani zwierzę, ani pełny z niej człowiek,
on lub ona, w dodatku usługująca stworzeniom ludzkim i
zniewolona. Wiecznie przebywająca pod opieką ojca lub
innej figury męskiej. Niemniej istniała ogromna różnica
pomiędzy dzieckiem – synem, który po osiągnięciu wieku
dojrzałości zdobywał wolność i wyruszał w świat, a
kobietą pozostającą na zawsze pod tutelą innych.

Kobieta wśród starożytnych Chaldejczyków,
Asyryjczyków, Rzymian i Greków.
Tradycje i obyczaje narodów, o których do tej pory
wspomnieliśmy, były w większości tradycjami
stworzonymi w oparciu o istniejące warunki
geograficzne, prawa rozstrzygające kwestię spadku i tym
podobne procesy. Pozornie nie były ustalone w formie
prawa czy księgi. Przeciwnie ma się sprawa na terenie
Chaldei, Rzymu i Grecji, gdzie ustanowiony rząd opiera
się na ustalonym z góry prawie lub spisanej księdze.
W Chaldei i Asyrii, gdzie panował Kodeks
Hammurabiego, kobieta zależna była od męża i
pozbawiona całkowitej swobody. Nie miała prawa do
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podejmowania decyzji, ani też swobodnego działania.
Jeśli zdarzyło się, że nie była posłuszna mężowi lub
postąpiła samodzielnie wbrew jego woli, miał on prawo
wyrzucić ją z domu lub wziąć sobie inną, lub też
wymienić ją w handlu jak zwykłą niewolnicę. Jeśli
popełniła błąd w sferze obowiązków domowych, na
przykład marnotrawstwo lub stłuczenie czegokolwiek,
mąż mógł zaciągnąć ją przed sąd. Jeśli jej przewinienie w
oczach trybunału okazało się wielkie, miał prawo ją
utopić.
Tymczasem Rzym, który uchodzi za najstarsze państwo
na świecie odnośnie sformułowania prawa cywilnego,
jako pierwszy zalegalizował 400 ustaw i stopniowo je
udoskonalił. Prawo chroniło niezależność postępowania
właściciela domu, którego rozkazy były niepodważalne, a
jego osoba nietykalna. Przeważnie opiekunem domu był
mąż albo ojciec, na którym spoczywała odpowiedzialność
za wszystkich członków mieszkających w jego domu.
Wszyscy musieli być mu bezwzględnie posłuszni, tak jak
on był posłuszny swojemu ojcu w dzieciństwie, zanim
sam założył rodzinę. Opiekun cieszył się pełnym
autorytetem, a decyzje przez niego podjęte musiały być
wykonane bez sprzeciwu.
Dla kobiet i dzieci był rzetelny i wiarygodny do tego
stopnia, iż gdy uznał za słuszne zabicie kobiety lub syna,
nikt nie miał prawa pytać się po co i dlaczego tak robi.
Nie było też nikogo, kto by mógł mu się sprzeciwić.
Kobiety w domu, to znaczy, żony, córki i siostry były w
gorszej sytuacji niż mężczyźni i synowie. Mężczyźni i
chłopcy wchodzili w skład grupy patriarchalnej domu, a
kobiety nawet nie były uważane za część społeczeństwa.
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W rezultacie na skargi wniesione z ich strony nie
reagowano. Ich uczestnictwo w sprawach społecznych
oceniali jako bezsensowne, i żadna transakcja nie była
akceptowana. Z kolei mężczyźni w domu, to znaczy,
synowie, bracia, i inni wychowankowie patriarchy mogli
osiągnąć niezależność za jego pozwoleniem i
samodzielnie przejąć kontrolę nad swoim życiem.
W starożytnym Rzymie kobiety nie były wliczane w
poczet głównych członków domu czy rodziny. Według
panujących przekonań rodzina składała się tylko z
mężczyzn. Kobieta znajdowała się na łasce rodziny i
stanowiła do niej dodatek. W rezultacie istniało tylko
formalne pokrewieństwo, a w kwestiach dziedzictwa i
podobnych sytuacjach było ono dopasowane tylko do
mężczyzn, do tego stopnia, że pomiędzy mężem i żoną
nie uznawano żadnego pokrewieństwa. Mało tego,
pomiędzy synem i matką, siostrą i bratem, córką i ojcem
pokrewieństwo było anulowane, a kobieta pozbawiona
prawa do dziedziczenia.
Istniały jednak naturalne więzy, które zmotywowały
kobietę i mężczyznę do wzajemnego połączenia się, w
efekcie których narodziły się dzieci. Wielokrotnie
zdarzało się, że nieistniejące formalnie pokrewieństwo
zainicjowało zawieranie związków małżeńskich z
najbliższymi członkami rodziny. Toteż patriarcha domu,
pod którego tutelą znajdowały się wszystkie córki i
kobiety, mógł poślubić nawet własną córkę. Był jej
prawowitym opiekunem i posiadał nad nią pełną i ścisłą
władzę.
Krótko mówiąc, według opinii Rzymian, egzystencja
kobiety w cywilnym lub rodzinnym wymiarze była
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określana mianem pasożytniczej i uzależniona była
całkowicie od mężczyzny. Patriarcha domu, a był nim
przeważnie ojciec (jeśli mieszkał w domu), kontrolował
wszystkie jej sprawy, lub mąż (pod warunkiem, że ta
osoba w domu była takim tytułem obdarzona), lub też
inny mężczyzna. Patriarcha domu czynił z jej
przedmiotami to, co mu się podobało i udzielał rozkazów,
jakichkolwiek sobie zażyczył. Wielokrotnie się zdarzało,
że sprzedał kobietę, albo podarował innemu w prezencie.
Wiele razy się zdarzało, że zamiast spłacenia honorarium,
długów lub podatków prawdziwemu właścicielowi –
siostrze lub córce, zostawiał własność do dyspozycji ich
opiekunowi. Bywało często, że kobieta mogła być za karę
pobita, i nawet zabita w jego domu.
Zarządzanie bogactwem kobiet również leżało w gestii
mężczyzn, a byłby to posag czy nabyta własność z chwilą
zamążpójścia lub uzyskane zarobki z wykonanej pracy.
Kobieta nie dziedziczyła i decyzja w sprawie zawarcia
przez nią małżeństwa spoczywała w rękach ojca lub
osoby starszej. O rozwodzie również decydował mąż.
Oczywiście tak przedstawiała się sytuacja kobiet w
Rzymie.
Jeśli chodzi o Grecję, sytuacja tamtejszej kobiety i
generalnie jej pozycja obywatelska była podobna do tej,
jaka panowała w Rzymie. Głównym filarem rodziny i
społeczności był mężczyzna. Kobiety względem
mężczyzn musiały być posłuszne. Krótko mówiąc,
pozbawione swobody działania i podejmowania
jakichkolwiek decyzji znajdowały się pod ścisłym
nadzorem mężczyzny.

KOBIETA

29

Niestety wszystkie te prawa stworzone przez tamtejsze
społeczeństwa uwydatniły słabą pozycję kobiety będącej,
tak czy inaczej, częścią społeczeństwa, ale bezradną
wobec narzuconych ustaw ze strony mężczyzny. Kobieta
wówczas postrzegana była przez społeczeństwo, jako
szkodliwy pasożyt o mocno nadwerężonym zdrowiu.
Kiedy kobieta zrealizowała dobry czyn, korzyści z tego
odnosił mężczyzna, jeśli popełniła zbrodnię, sama
ponosiła karę. To świadectwo potwierdza, że w całym
dotychczasowym prawie kobieta odzwierciedla słabą i
niewolniczą egzystencję w sensie społecznym. Stanowi
coś w rodzaju zaraźliwego drobnoustroju, którym
społeczeństwo gardzi. Musi jednak żyć, bo bez niej
zanikłaby cywilizacja ludzka. Wskutek tego nie mają
wyjścia, jak poświęcić jej trochę uwagi i obdarzyć
poważną odpowiedzialnością.
Tak długo jak trwa jej egzystencja musi wykazać się
posłuszeństwem. Jeśli dopuści się zła musi zostać
porządnie ukarana, a jeśli wyświadczy dobro hołdy
powinien odebrać mężczyzna.
Aby uniknąć niebezpiecznego kobiecego uroku, kobiecie
nigdy nie należy przywracać wolności. Musi ona
traktować siebie jak niezbędną zdobycz wroga, która w
bitwie została pokonana i wzięta do niewoli. Tak długo
jak żyje musi być posłuszna, jeśli popełni błąd musi
zostać ukarana, i jeśli wykona dobrze pracę – wszelkie
podziękowania czy wdzięczność pod jej adresem są
zbędne.
Powiedziane zostało, że podstawowym filarem
społeczeństwa jest egzystencja mężczyzny. Nakazywała
ona wierzyć, że prawdziwymi dziećmi ludzkości są ich
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synowie, toteż kontynuacja przetrwania generacji jest
uzależniona od synów. To przekonanie stało się źródłem
pilnych adopcji (wychowankowie)1 i zapoczątkowało
proces, w którym osoba nieposiadająca własnego syna,
adoptowała dziecko i inwestowała w jego wychowanie.
Zarazem traktowała go jak własnego syna. Wierzyła ona,
że dom bez synów skazany jest na spustoszenie i
pokolenie pana domu skazane na wymarcie. Mężczyźni
wiedzieli, że aczkolwiek syn – wychowanek, w
rzeczywistości będący synem innej rodziny i teraz
uważany za własnego – z zachowanym włącznie prawem
do dziedziczenia, w ich wyobraźni uratuje dynastię od
wygaśnięcia.
Kiedy mężczyzna żyje pomiędzy tymi narodami i
upewnia się, że jest bezpłodny i nigdy nie będzie mógł
mieć dzieci zwraca się o pomoc do najbliższej rodziny.
Decyduje się na utrzymywanie kontaktów seksualnych z
żoną brata lub żoną siostrzeńca. Nowo narodzony
potomek z tego związku jest uważany za własnego syna i
zapewnia przedłużenie linii rodu.
Kwestia małżeństwa i rozwodu przedstawiała się tak
samo w Grecji i Rzymie. W obu krajach poligamia była
akceptowana. Jeśli mężczyzna posiadał więcej niż jedną
żonę, to jedna z nich stawała się oficjalną, a pozostałe
były drugorzędnymi.

1. Wśród starożytnych Rzymian, Greków, Persów i Arabów
posiadanie synów-wychowanków było czymś naturalnym.
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Kobieta wśród Arabów
Arabowie
zajmowali
Półwysep
Arabski
od
najdawniejszych czasów. Była to ziemia wysuszona,
spieczona i pozbawiona wody i roślinności.
Zamieszkiwana była przez barbarzyńskie pustynne ludy
koczownicze. Ich życie zdominowane było przez rabunki
i nocne napady. Arabowie sąsiadowali z Iranem na
północnym zachodzie, z Rzymem na północy, z Abisynią
na południu, i z Egiptem i Sudanem na wschodzie. Ich
wierzenia i tradycje postrzegane były jako dzikie i
nieokrzesane.
Podobne
obyczaje
zresztą
były
obserwowane na obszarach Rzymu, Iranu, Indii, Egiptu.
Arab nie obdarzył kobiety ani wolnością, ani szacunkiem,
ani nie przywrócił godności. Ich szacunek kierował się
tylko w stronę domu i rodziny. Wśród społeczności
arabskiej kobieta nie dziedziczyła i poligamia była
akceptowana bez ograniczeń, podobnie jak wśród Żydów.
Również w kwestii rozwodu zdanie kobiety nie było
brane w ogóle pod uwagę.
Arabowie zakopywali w ziemi żywe córki. Pierwszym
plemieniem, gdzie podobne wydarzenie miało miejsce
było plemię o nazwie Banu Tamim.
Znany historycznie incydent wydarzył się podczas wojny
przeciwko Na’man ibn Mundhar, podczas której kilka
córek zostało uprowadzonych. W przypływie wściekłości
zostały żywcem pogrzebane w ziemi. Ten nie do
przyjęcia zwyczaj stopniowo upowszechnił się pośród
innych arabskich plemion. Kiedy Arabowi urodziła się
córka, traktował jej narodziny jako złą wróżbę i
zapowiedź nieszczęścia. W Koranie zostało napisane:
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 {
   
} 
"On ukrywa się przed ludźmi z powodu tego nieszczęścia,
które mu obwieszczono"1
Z drugiej strony, jeśli większość z nich miała przybranych
synów, tym bardziej była szczęśliwa. Arab często włączał
nieślubne dzieci do swojego małżeństwa.
Wielokrotnie się zdarzało, że przywódcy i władczy
mężczyźni plemienia wykłócali się o synów
pochodzących z nielegalnego związku z inną kobietą i
każdego z nich ogłaszali swoim synem.
W niektórych rodzinach arabskich zdarzało się, że
kobietom i szczególnie córkom przyznawano wolność w
momencie zawierania małżeństwa. Wówczas wolny
wybór i zgoda na małżeństwo tworzyły podstawę
związku. To zachowanie pośród Arabów zbiegło się z
podobnymi zwyczajami istniejącymi wśród co
szlachetniejszych Persów i stanowiło wyznacznik klasy
społecznej.
Niezależnie od tego, jakie było zachowanie Arabów
względem kobiet, które łączyło kulturę cywilizowanych
narodów z dziką postawą plemion, to w kwestii
przyznania im niezależności prawnej w takich sprawach
jak rozstrzyganie sporów, dowodzenie, udział w wojnie
czy wybor męża, nie poczyniono zbytnich postępów.

1. Sura Al-Nahl, 59.
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Przyznawszy kobiecie w małżeństwie pełną autonomię po
tym, jak pozbawiono ją praktycznych życiowych
korzyści, nie było przypadkowym miernikiem
nadzwyczajnej adoracji i uświęcenia patriarchy, lecz
ukazaniem świadomej przewagi władzy nad słabszym i
jego eksploatacji.
Wśród Arabów istniało bałwochwalstwo - oddawanie czci
bożkom. Kult ten był rozpowszechniony zarówno wśród
kobiet i mężczyzn. Uwielbiali bożków w podobny sposób
jak Sabejczycy adorowali gwiazdy i czcili bóstwa.
Arabscy idolatrzy różnili się między plemionami z
powodu pragnień i życzeń swoich bóstw. Oddawali kult
gwiazdom i aniołom, tych ostatnich uważali za córki
Boga i odtwarzyli ich w formie wybudowanych
pomników z kamienia lub drzewa. Tego rodzaju
tendencje i wierzenia zaszły tak daleko, że członkowie
plemienia Bani Hanifah – zgodnie z ich przekazem,
budowali bóstwa, którym przynosili mleko, daktyle, oliwę
i mąkę. Adorowali ich w ten sposób przez lata. Mawiali
nawet, że sami bogowie dla uniknięcia głodu zjadali
jedzenie.
Wielokrotnie tak się zdarzyło, że czcili kamień, ale kiedy
znaleźli ładniejszy, odrzucali stary na stronę i wielbili
nowy. Jeśli znaleźli cokolwiek, z czego mogliby uczynić
przedmiot kultu, natychmiast oddawali mu hołd. Na
przykład, zgarnęli grudki ziemi, usypali kopiec i poleli ją
przyniesionym mlekiem od owcy. W ten sposób stworzyli
nowego boga i tego samego boga wkrótce odrzucili.
Niedostatek i niefortunne narodziny z tytułu bycia kobietą
w tego rodzaju społeczeństwach sprawiały, że w umyśle i
sercu kobiet zagościł strach i zmartwienie. Liczne fantazje
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i przesądy o jakiejś zdumiewającej wielkości były
rozprzestrzeniane i odczytywane jako różnorodne
zjawiska przyrodnicze, później uwiecznione na kartach
historycznych książek.
Było to przelotne podsumowanie warunków życia kobiety
w czasach przedislamskich i w obliczu zbliżającego się
Islamu. Na podstawie tego, co zostało już powiedziane
można wysnuć następujące wnioski:
1. W owych czasach człowiek dysponował dwoma
światopoglądami odnośnie kobiety. Pierwszy stawiał ją na równym poziomie ze zwierzętami
niemającymi prawa głosu, i drugi - uważał ją za
najsłabszą stronę rodzaju ludzkiego. Zgoła co do
mężczyzny – to doskonała ludzkość i niekoniecznie
musi być wolny od grzechu i korupcji. To kobieta
musi zawsze znajdować się pod władzą mężczyzny
i nie powinien on pozwolić jej na decydowanie o
własnym życiu.
Pierwszy punkt widzenia relacjonuje tradycje
dzikich szczepów, i drugi bezpośrednio nawiązuje
do cywilizowanych kultur tamtejszych czasów.
2. Człowiek w epoce przedislamskiej odnośnie pozycji
społecznej kobiety komentuje dwa poglądy. W
pierwszym z nich kobieta postrzegana jest jako ktoś
wyjęty spoza sfery społecznej. Niektórzy byli
mocno przekonani, że kobieta nie może być częścią
struktury społecznej; raczej, stanowi ona rodzaj
artykułu żywieniowego – prowizji, niezbędnej
człowiekowi do przetrwania; coś w rodzaju domu,
który służy nam jako schronisko. Inni twierdzą, że
kobieta jest jeńcem wziętym do niewoli i poddana
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triumfującemu społeczeństwu. Społeczeństwo, które
ją zniewoliło, wykorzystuje ją jako tanią siłę
roboczą i rzekomo powstrzymuje od wyrządzenia
jej krzywdy.
3 Kobiety pozbawione były wszelkich praw w tego
rodzaju społeczeństwach. Jeśli kobieta z racji
nałożonych na nią obowiązków uzyskiwała jakieś
zyski, szybko przechodziły we władanie mężczyzn,
którzy byli ich prawnymi opiekunami .
4. U podstaw zachowania mężczyzny w stosunku do
kobiety leżała przewaga siły nad słabością. Innymi
słowy, każde spotkanie z kobietą opierało się na jej
eksploatacji. Była to metoda niecywilizowanych
kultur. Narody cywilizowane, o których już tutaj
mówiliśmy, również podtrzymywały te same tezy,
że kobieta jest stworzeniem bezradnym i
niezdolnym pokierować własnym życiem. Mało
tego, jest niebezpiecznym stworzeniem. Pod
wpływem jej uroku i zepsucia ludzkość miałaby być
narażona
na
rzekome
niebezpieczeństwo.
Wielokrotnie się zdarzało, że te wierzenia
przybierały na sile i w efekcie wywierały znaczny
wpływ na przestrzeni mijających i pojawiających
się nowych epok.

Jakie zmiany wprowadza Islam odnośnie Kobiety
Na całym świecie przeważały poglądy i postawy w
stosunku
do
kobiety,
które
dotychczas
zinterpretowaliśmy, i które stały się normą. Kobieta była
torturowana, poniżana i upokarzana w ten sposób, iż
bezwiednie to cierpienie i ból stawały się jej drugą naturą.
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W tym środowisku kształtowały się jej ciało i dusza. W
tym też środowisku przychodziła na świat i umierała.
Sposób wyrażania się kobiety, jej bezsilność, nędza i
nieszczęście, nie tylko według mężczyzn, ale w ich
własnym umyśle, sprawiały, że te cechy stawały się
synonimami ich samych; aczkolwiek byłyby to słowa
wymyślone i znaczeniowo niepasujące do okoliczności.
To zadziwiające jak kwestia rozumienia człowieka może
zostać przekręcona i odwrócona dzięki manipulacjom.
Żaden naród, cywilizowany lub niecywilizowany, w
którego kulturze nie istnieje szeroki przysłowiowy
margines na potępienie znikczemnienia i upodlenia
kobiety, nie powinien w ogóle istnieć. W rzeczywistości,
w każdej kulturze tych narodów – jeśli się im przyjrzymy
– ze wszystkimi ich różnicami językowymi i dialektami –
dostrzeżesz różne metafory, aluzje i porównania
powiązane ze słowem "kobieta". Poza tym zobaczysz, że
tchórzliwego, słabego, niekompetentnego, patetycznego
mężczyznę przezywano "kobietą". Przedstawia to
poniższy werset arabski:

Nie wiem, tak bardzo chciałbym się dowiedzieć; czy
plemię Al-Hassan to mężczyźni, czy kobiety.
Na temat kobiety możesz znaleźć setki i tysiące przysłów,
zarówno w poezji jak też w prozie w każdym języku.
To wystarczające, aby na podstawie tych badań
zrozumieć jak kształtowały się poglądy mężczyzny
odnośnie kobiety w społeczeństwach przedislamskich . Ze
strony historyków nie ma nacisku co do napisania
oddzielnego rozdziału czy książki o wierzeniach różnych
ludzi i narodów traktujących kobietę, ponieważ
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charakterystyczny duch i egzystencjalne aspekty każdego
narodu odzwierciedlone zostały w indywidualnej
literaturze. Aspekt duchowy i tocząca się walka istnieją w
każdym plemieniu i każdym narodzie, a obnażają się one
za pośrednictwem języka i poziomu wykształcenia.
Nie istnieje żadna książka, ani stare zapiski, które
opisywałyby szacunek i należną uwagę oddawaną
kobiecie. Krótką wzmiankę na ten temat zawiera Tora i
testament Jezusa – syna Maryi (a.s), gdzie mówi się, iż
kobieta musi być traktowana z odpowiednią
powściągliwością i powinna być zaopatrzona we wszelkie
udogodnienia.
Tymczasem Islam przedstawiający prostą i piękną religię
za pomocą objawionego Koranu ustalił na rzecz kobiety
pewne poglądy, które nigdy nie istniały odkąd człowiek
po raz pierwszy postawił stopę na ziemi.
Islam wspólnie z ludźmi z całego świata zaprezentował
własny punkt widzenia kobiety. Ukazał jej prawdziwą
tożsamość w oparciu o jej stworzoną naturę. Naturę,
której podstawy zostały zniszczone i w efekcie
wymazane.
Islam jednoznacznie zdyskredytował i unieważnił
wszystkie dotychczasowe przekonania, poglądy i
zachowania ludzi odnośnie kobiety.

Tożsamość kobiety
Islam oświadczył, że kobieta, podobnie jak mężczyzna,
jest człowiekiem. Każdy człowiek – byłby to mężczyzna
czy kobieta – są odrębnymi jednostkami; są
pochodzeniem materii, w której dwoje ludzi – strona
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żeńska i męska – tworzą instytucję. I żadna z nich nie jest
lepsza od drugiej. Oto jak zostało to opisane w Bożej
Księdze:
 {
  
 
 

  
  
   
}  
"O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i
kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami,
abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę,
najbardziej szlachetny spośród was, w obliczu
Boga, to najbardziej bogobojny spośród was.
Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, dobrze
świadomy!"1
Bóg Najwyższy powiada, że stworzenie ludzkie pochodzi
i bierze swój początek z połączenia rodzaju męskiego i
żeńskiego człowieka. Obydwoje jednakowo partycypują
w jego genetycznej materii, i człowiek ten – czy to
mężczyzna, czy kobieta – utworzeni są z sumy łączącej te
dwie substancje.
Identyfikując kobietę, Bóg nie powiedział jak pewien
poeta:

1. Sura Al-Hudżurat, 13.
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Niewątpliwie, kobiety są tylko półkami na naczynia,
na których powstają ludzie.
Albo jeszcze inne oświadczenie:
Nasi synowie są naszym potomstwem,
ale nasze córki są córkami nieznanych mężczyzn.
Oczywiście każda jednostka indywidualna, córka lub syn,
są stworzeniem ukształtowanym z mężczyzny i kobiety.
W rezultacie, wszystkie jednostki ludzkie są nawzajem do
siebie podobne. W tej kwestii nie ma jaśniejszej i
pełniejszej deklaracji. Proklamując brak różnicy, Bóg
wyniósł najwyżej ze wszystkich cech cnotę pobożności.
   {
   
   
}   
"Ja nie pozwolę zginąć żadnemu uczynkowi
tego spośród was, który czyni dobro, czy
będzie to mężczyzna, czy kobieta. Jesteśmy
zależni jedni od drugich"1
W tym wersecie Bóg podkreśla, że żadna praca wykonana
przez człowieka nie przejdzie niezauważona i żadne
dobre akcje nie będą zmarnowane. Dla poparcia tezy
podaje przyczynę: ... stworzyliśmy was z mężczyzny i
kobiety... Jest to znaczenie poprzedniego wersetu (Sura
Al-Hudżurat, w.13), gdzie zarówno mężczyzna, jak
kobieta stanowią ten sam rodzaj ludzki i w istocie i źródle
ich stworzenia nie ma żadnej różnicy.
1. Sura Al-Imran, 13.
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Zatem, nasuwa się szczegółowy komentarz, że żadne
akcje kobiety i mężczyzny nie będą zignorowane i
unieważnione przez Boga, i uczynki jednych nie będą
oddane innym.
  {
}  
"Każda dusza jest poręką na to, co sobie zyskała"1
Zaprzecza to teorii przodków utrzymujących, że za
grzechy popełnione przez kobiety odpowiadają kobiety,
ale z ich dobrych uczynków korzyści odnoszą mężczyźni.
Tymczasem akcje każdego mężczyzny i kobiety – dobre
lub złe – są wpisane na konto każdego z osobna. Dla
nikogo nie ma lepszego przywileju z wyjątkiem
zaakceptowania cnoty pobożności. Jednymi z etapów
osiągnięcia cnót są moralność – etyka (ahloq), wiara na
różnych poziomach, dobroczynny akt, niezachwiany
umysł, dojrzałe rozumowanie, dobre zachowanie,
wyrozumiałość. W takim razie kobieta, która osiągnęła
głęboki poziom wiary i posiada rozległą wiedzę, odnosi
również korzyści z dojrzałego i bogatego intelektu. Jeśli
potrafi łączyć moralne cnoty to dzięki temu wszystkiemu
cieszy się wyższym statusem od mężczyzny, który w tych
kwestiach jej nie dorównuje. Nie ma bardziej
wspaniałomyślnej drogi i przywileju jak zwrócenie się do
pobożności i prawości.
Zrozumiale objaśnia sens tekstu następujący werset z
Koranu:
1. Sura Al-Muddaththir, 38.

KOBIETA

41

   {
   
 
  

  
}  
"Tego, kto spełni dobre dzieło – czy to mężczyzna, czy
kobieta – i jest wierzącym My ożywimy życiem
wspaniałym, i takim wypłacimy ich wynagrodzenie czymś
piękniejszym niż to, co czynili"1
I również ten werset:
   {
   
   
   
 
 
 
}  
"A kto czyni dobro, mężczyzna czy kobieta, i jest wierzący
– tacy wejdą do Ogrodu, gdzie będą mieli zaopatrzenie
bez rachunku"2
I również ten:
  {
  
  
1. Sura An-Nahl, 97.
2. Sura Al-Ghafir, 40.
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}  
"Ktokolwiek pełni dobre dzieła – mężczyzna czy kobieta –
i jest wierzącym – tacy wejdą do Ogrodu i nie doznają
niesprawiedliwości nawet na łupinkę daktyla"1
Oprócz tego wersetu istnieje inny, który potępia kwestię
dotyczącą córek:
  {
 
  
  
   
   
  
 
   
   
}
"A kiedy zwiastują któremuś z nich córkę, to jego oblicze
się zasępia i jest udręczony. On ukrywa się przed ludźmi z
powodu tego nieszczęścia, któremu mu obwieszczono: czy
on ma je zachować, mimo poniżenia, czy też pogrzebać w
prochu. Jakże źle oni rozumują!"2
Powyższy werset poświadcza, że wstydzili się narodzin
własnych córek. Fakt ten skrzętnie ukrywali przed ludźmi
1. Sura An-Nasa, 124.
2. Sura An-Nahl, 58-59.
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jak jakąś hańbę. Głównym powodem tych reakcji były
wyobrażenia rodziców odnośnie córek, że kiedy wyrosną
z okresu bawienia się lalkami będą natychmiast
eksploatowane i wykorzystywane. I to był właśnie jeden z
przykładów, gdzie kobieta ukazana jest w kategoriach
podrzędnych wobec mężczyzny. Jej ciało nazywają
obscenicznym i brzydkim.
Reasumując, hańba i zniesławienie nie odstępują od ojca i
rodziny. Ten sposób myślenia spowodował, że Arab w
Epoce Ignorancji zakopywał żywe córki. Te i inne
powody, które stały się przyczyną odchyleń poglądowych
i intelektualnej perwersji, Bóg Najwyższy, potępił
następująco:
 {
   
}  
"Kiedy żywcem pogrzebana będzie zapytana,
za jaki grzech została zamordowana"1
Resztki przesądów wraz z pojawieniem się Islamu
dziedziczyły się z pokolenia na pokolenia, nawet wśród
muzułmanów. Jak do tej pory nie byli oni w stanie
oczyścić serca z haniebnej i skandalicznej skazy. Jak
możemy zauważyć, jeśli mężczyzna i kobieta popełnili
cudzołóstwo, zniesławiona została kobieta. Pozostawała
okryta hańbą na zawsze, pomimo okazanej skruchy.
Mężczyznę z kolei ominęła hańba, nawet jeśli
dobrowolnie pominął akt skruchy.

1. Sura Al-Takwir, 8-9.
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Islam uznał to za grzech, brzydotę, jak i hańbę. Uważa
się, że ten haniebny akt zostawia plamę zarówno na
honorze kobiety, jak i mężczyzny. Obydwoje zasługują na
karę, oboje muszą otrzymać karę chłosty – sto uderzeń
batem.

Status kobiety
Islam wyrównał sytuację społeczną pomiędzy mężczyzną i
kobietą w kwestii podejmowania pracy i samodzielnych
decyzji. To, czego pragnął mężczyzna w życiu, tego również
pragnęła kobieta. Oboje są równi wobec podstawowych
potrzeb życiowych takich jak jedzenie i picie.
Bóg Najwyższy powiedział:
}   {
"Jesteście zależni jedni od drugich"1
Zatem, jeśli mężczyzna dobrowolnie dokonuje wyborów
odnośnie swojego przeznaczenia i postępuje niezależnie, i jest
odpowiedzialny za swoje decyzje, również kobieta posiada
do tego pełne prawo bez wyjątku.
  {
 
}  
"Dla niej będzie to, co dla siebie zyskała;
i przeciwko niej będzie to, co ona zyskała!"2

1. Sura Al-Imran, 195.
2. Sura Al-Baqarah, 286.
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Tak naprawdę kobieta i mężczyzna są równi w tym, co
Islam i Koran nazywają prawami (haqq).
Bóg zaprowadza swoje prawo (haqq) dzięki
wypowiedzianym słowom. Istnieją jednak dwie
charakterystyki dotyczące kobiety, które Bóg włączył w
historię
jej
powstania
czyniąc
ją
bardziej
uprzywilejowaną:
1. Kobieta sprowadza na świat potomstwo i tym samym
przedłuża istnienie rodzaju ludzkiego. Ludzie przychodzą
na świat i poruszają się w tej żywej perłowej masie jaką
jest egzystencja. Dzięki tej specjalnej domenie kobieta ma
przewagę nad mężczyzną i czuje się uprzywilejowana.
2. Bóg stworzył kobietę delikatną (ale uodpornił jej ciało
na niewygody, jakie niesie ze sobą ciąża i obowiązki
domowe). Uwrażliwił jej intelekt i wysubtelnił uczucia.
Te dwie charakterystyczne cechy, jedna odnośnie ciała, i
druga dotycząca ducha, nałożyły na nią społeczne
obowiązki.
Wraz z nadanym statusem i pozycją społeczną kobiety
wydaje się bardziej oczywista rola mężczyzny. Również
komplikacje istniejące we wspólnych nakazach
islamskich pomiędzy kobietą i mężczyzną dotyczące
specyficznych kwestii zostały rozwiązane; zaświadcza o
tym Święty Koran:
  {
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}  
"Nie pragnijcie tego, czym wyróżnił Bóg jednych z was,
dając im wyższość nad drugimi. Mężczyznom przypadnie
udział w tym, co sobie zarobili, i kobietom przypadnie
udział w tym, co sobie zarobiły. Proście Boga o jego
łaskę! Zaprawdę, Bóg zna dobrze każdą rzecz!"1
Ta deklaracja oznacza, że wszystkie czyny wykonane w
społeczeństwie, zarówno przez kobietę jak i mężczyznę
na rzecz społeczeństwa, w rezultacie są wyrazem
przychylności Bożej. Niektóre łaski Boże są odrębne dla
każdej z tych płci; niektóre z nich charakterystyczne tylko
dla kobiety i inne dla mężczyzny.
Na przykład, mężczyzna w porównaniu z kobietą cieszy
się wyższym i podwójnym przywilejem w sensie
dziedziczenia spadku. Kobieta natomiast jest całkowicie
zwolniona z ponoszenia jakichkolwiek kosztów na rzecz
domu. W związku z tym mężczyzna nie powinien się
rozczulać nad sobą, że musi pokrywać wszystkie wydatki
domowe, a kobieta żałować, że większą część spadku
dziedziczy jej brat. Przewaga jednych nad drugimi
zależna była od czynów, jakich się dopuszczali. Nie były
one wyraźnie nakreślone ani dla mężczyzny, ani dla
kobiety. Oczywiście, ktokolwiek wcielał stosownie akcje
w życie, docierały do niego zasługi. Jeśli ktoś ich nie
1. Sura An-Nisa, 32.
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przestrzegał, łaski nie otrzymywał; byłby to mężczyzna
czy kobieta. Nikt nie powinien pragnąć cnót, którymi Bóg
wyróżnił innych, takich jak wiara, wiedza, bystrość
umysłu, albo inne cnoty aprobowane przez religię.
Tego rodzaju cnoty leżą w gestii Boga; On rozdaje tym,
którym zechce. Zatem, pod koniec ostatniego wersetu
Bóg zaświadcza:
  {
}
"Proście Boga o Jego łaskę!"1
Z tego powodu wyeksponowaliśmy werset:
}  {
"Mężczyźni stoją nad kobietami..."2

Powszechne reguły dla kobiet i mężczyzn.
Sprecyzowanie nauk dla każdego z osobna
Kobieta w Islamie jest równoprawną partnerką dla
mężczyzny we wszystkich nabożnych przykazaniach i
prawach społecznych. Podobnie, jak mężczyzna, może
cieszyć się wolnością bez żadnych ograniczeń w
postrzeganiu kwestii dziedziczenia, powołania, wymiany
handlowej, procesowania się i obrony praw; wyjątkiem są
te cechy, którymi natura wyłącznie ją obdarzyła, i które
stanowią o różnicy między kobietą a mężczyzną.

1. Sura An-Nisa, 32.
2. Sura An-Nisa, 34.
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Zasadnicze różnice zostały zaznaczone w kwestiach
kontrolowania rządu, dżihadu i atakowania wroga. Nie
oznacza to, że kobiety są pozbawione uczestnictwa w
Dżihadzie i niesieniu pomocy mężczyznom, chociażby w
leczeniu rannych. Również pozytywnie rozwiązaną
kwestią jest spadek, gdzie otrzymują połowę majątku
męża. Kobieta powinna poświęcić odpowiednią uwagę
nakrywaniu i ozdabianiu ciała. Dodatkowo powinna być
posłuszna mężowi we wszystkich żądaniach dotyczących
sfery seksualnej.
Podsumowując wzajemny układ, możemy powiedzieć, że
początkowy niedostatek i komplikacje zostały
zrównoważone jałmużną (nafaqah). Budżetem domowym
i wszelkimi wydatkami zajmował się ojciec lub mąż.
Najważniejszym priorytetem męża było chronienie i
utrzymanie żony. Prawo do opieki i wychowania dzieci
zostawia w jej rękach.
Udogodnienia te zostały stworzone po to, aby chronić
życie i honor kobiety od oszczerstw. Również podczas
występowania menstruacji zwolniona jest z nabożeństw.
Z tego tytułu wszystkie niezbędne jej prośby są łagodnie
tolerowane.
Zgodnie z powyższą dyskusją, zaprezentowany punkt
widzenia pokazuje, że kobieta dzięki nagromadzonej
wiedzy, tak przecież innej od nauk islamskich i
uzupełniających ją nakazów (akt adoracji i prawo
społeczne) nie ma praktycznie innych obowiązków. Jej
odpowiedzialności równały się odpowiedzialnościom,
jakie posiadali mężczyźni. Dodatkowym i ważnym
obowiązkiem kobiety wobec mężczyzny było posłuszne
zaspokajanie potrzeb seksualnych.
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Jednakże zarządzanie osobistymi i domowymi sprawami,
biznesem i zatrudnieniem, współpracą z publicznymi
ośrodkami opieki społecznej (akcje dobroczynne), gdzie
obserwuje się specyficzne ograniczenia, zwalniają
kobietę.
To fakt, że nie żąda się od kobiety czynnego udziału w
dziedzinach naukowych, biznesie, oddziaływaniu
moralnym, to jednak zaangażowanie jej na tym polu,
przynosi społeczeństwu wielkie dobrodziejstwo. Jest to
niebywały honor, jaki sobie przynosi. Islam pozwala na
gloryfikowanie
i
samouwielbienie
kobiet.
W
przeciwieństwie do mężczyzn tego rodzaju akty są
zabronione, wyjątkiem jest wojna.
Przedstawiona poniżej relacja znalazła potwierdzenie w
tradycjach Proroka (s.). Gdyby było możliwe dokonać
zwięzłego przeglądu na ten temat, chciałbym zacytować
przykłady z postępowania Proroka (s.) względem swojej
żony Chadidży (a.s.) i córki Fatimy (a.s.) – czołowych
dam świata, i pozostałych kobiet wewnątrz jego
środowiska; posłuchać udzielanych rekomendacji w
sprawie traktowania kobiet, zaobserwować postawę
Imamów Domu Proroka w stosunku do swoich żon
(Zejnab – córka Alego (a.s.), Fatima i Sakina - córki
Hosejna). Chciałbym również przytoczyć kilka
udzielonych rad odnośnie kobiet.
Niemniej, fundamentem, na którym opierają się
rozporządzane dekrety i prawa Islamu, jest Fitrah, inaczej
dziewicza prastara natura ludzkości (natura wrodzona).
Struktura podjętego tematu stała się jaśniejsza w rozdziale
traktującym społeczną pozycję kobiety. Jednak w miarę
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jak będziemy kontynuować temat podamy więcej
informacji.
Nie ma podstaw do tego, by badacze i naukowcy wątpili
w prawa i odpowiedzialności, jakie narzuca nam sama
natura; jest ona wrodzoną cechą ludzi, która przewodzi im
w formowaniu społeczeństw już na początku stworzenia.
Świadczy to o tym, że nie istniała nigdy epoka, w której
człowiek nie byłby integralną częścią społeczeństwa.
Oczywiście, nie zawsze utworzone przez niego
społeczeństwo okazuje się rezultatem jego zdrowej
natury.
W sumie mnóstwo czynników może doprowadzić do
dewiacji i korupcji społecznej. Może się zdarzyć, że
naturalne bodźce obdarzające ciało doskonałym
zdrowiem stworzą zakłócenia i doprowadzą do
wykolejenia natury. Z natury zdrowe ciało przekształci się
w chorowite.
W związku z tym społeczeństwo ze wszystkimi jego
aspektami i rozmiarami, prawe czy skorumpowane, w
ostateczności jest produktem natury. I pomimo tego,
społeczeństwo, które uległo zepsuciu, w przeciwieństwie
do prawego, jest samo w stanie odnaleźć czynniki, które
spowodowały jego zniszczenie. Prawdą jest, że naukowcy
bezpośrednio lub pośrednio nawiązują do tego w
odczytach społecznych. Jednak przed naukowcami,
Księga Boża, skomentowała to w najbardziej zrozumiały
sposób:
  {
   
} 
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"Pan nasz to Ten, który dał każdej rzeczy kształt,
następnie poprowadził drogą prostą"1
   {
  
} 
"…który stworzył i ukształtował harmonijnie,
który wyznaczył los i poprowadził"2
  {
 
 
} 
"Na duszę i na Tego, który ją ukształtował! i dał jej
skłonność – do nieprawości i bojaźni Bożej"3
Zatem istniejący byt, włącznie ze stworzeniami ludzkimi –
egzystencja i życie - są prowadzeni do celu, dla którego
zostali przeznaczeni. Na początku powstania zostali
wyposażeni w umiejętności i niezbędne elementy
ułatwiające im dotarcie do mety i zapewniające wieczne i
szczęśliwe życie, i energiczne przedsięwzięcia. Wszystko to
można pogodzić z bytem i naturą człowieka, jego
odpowiedzialnościami, które w swobodny sposób emanują z
natury.
Ta sama prawda została odzwierciedlona w następującym
wersecie:

1. Sura Ta-Ha, 50.
2. Sura Al-Ala, 2 i 3.
3. Sura Asz-Szams, 7 i 8.
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 {
  
  
 
   
   
 
}
"Przeto zwróć swoje oblicze ku religii, jak
człowiek gorliwie pobożny, zgodnie z naturą, jaką
Bóg obdarzył ludzi przy stworzeniu. Nie ma żadnej
odmiany w stworzeniu Boga! To jest religia
prawdziwa, lecz większość ludzi nie wie"1
Fitrah – wrodzona natura człowieka domaga się równych
praw dla wszystkich. To znaczy, jest nie do przyjęcia, aby
jedna
grupa
cieszyła
się
coraz
bardziej
uprzywilejowanymi prawami dla wszystkich, a druga
byłaby pozbawiona pierwszorzędnych środków do życia.
Dlatego też zrodziła się potrzeba sprawiedliwości
społecznej, która zrealizuje wszystkie jej wartości. Nie
oznacza to, aby wszystkie wybujałe pozycje społeczne
miały jednakowo należeć do wszystkich klas
społecznych. Na przykład, czy byłoby możliwe, aby
dziecku w okresie dzieciństwa czy osobie obłąkanej
powierzyć pracę odpowiedzialnej osoby, która dysponuje
zdrowym umysłem i jest doświadczona w tym, co robi.
Albo też, na przykład, zlecić osobie niedołężnej trudne
zadanie, które wypełnić może tylko osoba silna i potężna.

1. Sura Ar-Rum, s. 30.
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Cóż, nie ma znaczenia, kto to pogmatwał i poplątał, ale
zlecenie poważnego zadania osobie upośledzonej jak i
nieupośledzonej, w efekcie zrujnuje obie strony.
To, czego domaga się sprawiedliwość społeczna i jakiego
rodzaju definicję równości buduje w społeczeństwie
oznacza, że każda osoba jest w pełni uprawniona do
posiadania swoich praw. Istotne jednak jest, by jedno
prawo nie zderzało się z innymi. Żadne prawo nie może
być wyeliminowane zainspirowaną wrogością, uciskiem,
lub absurdalną przyczyną. Na tę kwestię wskazuje
następujący werset:
  {
 
 
} 
Oświadczenie to akceptuje naturalną różnicę jaka
zachodzi między mężczyzną i kobietą, w dodatku jest
zapisem równych praw.
Z drugiej strony, wspólnota mężczyzn i kobiet w
istniejących szkołach prawnych sugeruje, że myśl i
determinacja, które rodzą wolność, domagają się, by
kobiety były partnerkami mężczyzn w swobodnym
rozprzestrzenianiu myśli i w podejmowaniu decyzji. Od
tego momentu staną się wolne. Podobnie mężczyźni,
którzy są niezależni we wszystkich aspektach osobistych i
społecznych życia - z wyjątkiem tych kwestii, które są
zabronione – kobieta również powinna być niezależna.
Islam, będący religią funkcjonującą zgodnie z fitrah
(wrodzona natura), w najpełniejszym wymiarze przyznaje
kobiecie autonomię i wolność.
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Rzeczywiście! Kobieta jest samodzielna i zależna tylko
od siebie. Jej decyzja i poczynione akcje, jeszcze zanim
pojawił się Islam, były kontrolowane przez mężczyzn.
Spod tuteli męża zdołała się oddalić. Uwolniwszy się
spod władzy mężczyzny, kobieta wreszcie uzyskała
pozycję, której poprzednie epoki wraz z wykwintną
starożytnością przez wiele wieków jej nie zapewniły.
Dopiero Islam zapewnił jej status, o którym nie wspomina
się w żadnym zapisie historycznym na świecie.
   {
  
   
}
"A jeśli odejdą, to nie będziecie mieli grzechu z powodu
tego,
co one ze sobą uczynią zgodnie z przyjętym zwyczajem"1
Nie oznacza to, że czego oczekujemy od mężczyzny, tego
samego wymaga się od kobiety. Nawet jeśli kobieta
dysponuje takimi samymi możliwościami jak mężczyzna,
to jednak między jedną a drugą płcią istnieją różnice.
Mówiąc prościej, gdyby okazało się prawdą, że istnieje
nadzwyczajnie silna kobieta i słaby mężczyzna, to jednak
według diagnozy psychologicznej przeciętna kobieta
różni się od przeciętnego mężczyzny dzięki
partykularnym cechom charakteru. W rezultacie ciało
kobiety (umysł, serce, tętnice, kości, system nerwowy,
umięśnienie ciała ) jest słabsze i delikatniejsze niż twarde
i krzepkie ciało mężczyzny. Podobnie ma się sprawa z
1. Sura Baqarah, s. 240.
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uczuciami takimi jak miłość, wrażliwość, skłonność ku
pięknu i ozdobom. Są one silniejsze i zdecydowanie
większe u kobiet niż u mężczyzn.
W przeciwieństwie do kobiety mężczyzną rządzi intelekt,
aczkolwiek nie zawsze jest jego najsilniejszą stroną. W
rezultacie kobieta podchodzi do życia emocjonalnie, a
mężczyzna intelektualnie.
Z tego względu Islam świadomie podtrzymuje różnicę
między mężczyzną i kobietą w kwestii wykonywanych
obowiązków publicznych i społecznych, w których
stanowczość akurat jest bardziej pożądana niż emocje i
sposób rozumowania kobiety. To, co wiąże się z
intelektem wyraża się w umiejętności przewodzenia,
rozstrzyganiu sporów, kierowaniu wojną i są
charakterystyczne dla mężczyzny. Obowiązek i
odpowiedzialność, gdzie uczucia stawiane są na
pierwszym planie, to zadania dla kobiety. Są nimi opieka
nad dziećmi i ich wychowaniem, zajmowanie się
gospodarką domową i tym podobne. W zamian za jej
trudy i niewygody kompensatą jest podwojenie spadku ze
strony męża. Tak naprawdę oznacza to, że po pierwsze:
podział majątku, w przypadku obojga, jest równy; po
drugie: jedna trzecia udziału, którą kobieta odstąpiła
mężczyźnie w zamian za nafagah (bieżące wydatki
kobiety), wraca do mężczyzny.
Innymi słowy, jeżeli założymy, że spadek żony i męża
wynosi razem osiemnaście dolarów, każde z nich
powinno otrzymać dziewięć dolarów. Następnie
odejmiemy trzy dolary zabrane wcześniej żonie (trzecia
część udziału – wydatki bieżące) i oddamy mężczyźnie.
W sumie jego udział wynosi dwanaście dolarów, a
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kobieta z połowy udziału mężczyzny również ciągnie
korzyści. Podsumowując końcowy rezultat dystrybucji
spadku, jaki istnieje na świecie, to dwie trzecie należą do
mężczyzny wraz z posiadłościami i sposobem ich
rozporządzania – i dwie trzecie do kobiety; w dodatku
kobieta posiada własną jedną trzecią udziału, a druga
jedna trzecia pozostaje do dyspozycji mężczyzny, z której
korzyści też czerpie kobieta.
Zatem jest zrozumiałe, że większość mężczyzn stworzyła
własny plan zarządzania ekonomią i podjęła stanowcze
środki ostrożności. Niektórzy z nich okazują się być
bardziej rozsądni i roztropni. Innymi słowy, praca i
wytwarzanie produktów, jest zadaniem mężczyzny, ale
zyski i konsumpcja są udziałem kobiety. Jak widać
emocjonalne podejście kobiet do życia przyćmiewa ich
intelekt. Pomimo tego nie żałowano im przyznać wielu
udogodnień i koncesji, o których wstępnie już pisaliśmy.
Teraz moglibyśmy powiedzieć:
Te pobłażliwości i ustępstwa, jakie Islam przyznawał
kobietom, spowodowały ich bezczynność. To zwróciło je
ku nieskrępowanej swobodzie i konsumpcji. To prawda,
że potrzebą witalną mężczyzny jest kobieta i jest ona
niezbędna do życia. Jednak dla formalnego uśmierzenia
jej nieodzowności - kobiety stanowią połowę liczby
ludzkości – nie jest wskazane wmawianie im, że
zarabianie na życie obciąża tylko drugą połowę ludności.
Tego rodzaju metoda sprzyjałaby wychowywaniu
pasożytów i leniwych opieszałych osób, niezdolnych do
ciężkiej pracy. W rezultacie stałyby się nędznymi i
nieszczęsnymi stworzeniami. Z doświadczenia wiemy, że
tego rodzaju istoty nie sprzyjają ewolucji społecznej.
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Odpowiem w ten sposób:
Ten problem wywodzi się ze stopnia złożoności
sporządzonych praw i surowym ich przestrzeganiem.
Tworząc prawa, które poprawiają i korygują warunki
życia ludzkości, to jedna sprawa; natomiast właściwe
wdrażanie tych praw i doskonalenie ludzi w celu
osiągnięcia godnych wzorców zachowań, to już inna
kwestia. Islam zalegalizował odpowiednie prawa
odnośnie powyższych kwestii, jednakże na przestrzeni
epok prawa te były w posiadaniu niekompetentnych
opiekunów. Zabrakło kompetentnych opiekunów i ciężko
pracujących administratorów, którzy wprowadziliby
postępowe prawa Islamu. W konsekwencji prawo
islamskie przestało wywierać pożądany efekt i jego
wychowawcze oddziaływanie utknęło w miejscu, a nawet
się cofnęło.
To bezwarunkowe doświadczenie jest najlepszym
dowodem objaśniającym nasz punkt widzenia, który
podpowiada jak sprawić, aby system prawny był słuszny.
Jak długo trwać będzie niestaranne i bezskuteczne
promowanie praktycznych moralnych postaw i zachowań,
tak długo ludzie będą odrzucać formy ich realizowania.
Abstrahując od tego, muzułmanie, poza krótką epoką
Proroka (s.) i rządami Alego (s.), domagali się rządów
reprezentujących ich interesy i nie spotkali się z
należytym
traktowaniem.
Żadnego
moralnego
oddziaływania i postępowania ze strony rządu nie
zauważyli, ani nikogo kto przypuszczalnie miałby godnie
rozporządzać ich sprawami. Moawia był tym, który po
usadowieniu się na tronie kalifów, wprost przemówił do
ludzi.
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Oto jak brzmiała jego streszczona wypowiedź:
Nie walczyłem z wami po to, abyście się modlili i pościli.
To jest wasza sprawa. Walczyłem po to, aby rozciągnąć
moje rządy nad wami i cel ten zrealizowałem.
Pozostali kalifowie, Umajjadzi i Abbasydzi, i inni władcy,
zachowywali podobną linię rządów jak Moawia
Chociaż religia nigdy nie została stłumiona, to
zdecydowanie nie były to przychylne dla niej czasy i
pomimo usilnych starań niewierzących Islam zniknął już
kilka wieków wstecz.

Wolność kobiety w kręgu cywilizacji zachodniej
Nie ma wątpliwości, co do tego, że uczyniony postęp w
wyswobodzeniu
kobiety,
począwszy
od
ubezwłasnowolnienia aż po zagwarantowanie jej pełnej
samodzielności w podejmowaniu decyzji i wszelkich
aktywnościach, był zasługą Islamu.
Kiedy świat zachodni powziął kroki, co do polepszenia
sytuacji kobiety, wzorował się na Islamie. Ale źle
zrozumiane prawa nie przyniosły mu oczekiwanych
rezultatów. Przyczyna, dla której nie umiał w pełni
odwzorować tego skrawka Islamu brała się stąd, że
ustawy islamskie są jak dopasowane ogniwa łańcucha.
Jedna ustawa nie może istnieć bez drugiej. Metoda nauk
Islamu polega na serii oddziaływujących nawzajem
przepisów, które spójnie, a nie w oderwaniu wpływają na
rozwój społeczeństwa. Niemożliwe jest przesadzenie
drzewa bez naruszenia jego pnia, tak jak niemożliwe jest
przeszczepienie pojedynczego prawa z jednego systemu
do drugiego bez naderwania całej struktury ustroju.
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Krótko mówiąc, Zachód wprowadził równe prawa we
wszystkich aspektach życia, zarówno dla kobiet jak i
mężczyzn. Przez wiele lat dokładał wszelkich starań w tej
dziedzinie, ale nie wziął pod uwagę zasadniczej różnicy,
jaka wypływa z samej istoty stworzenia kobiety, a jej
ostatecznym rozwojem i doskonaleniem (jako człowiek).
Generalny punkt widzenia mniej więcej jest taki, że
głębokie zróżnicowanie występujące wśród kobiet pod
względem posiadanych doskonałości i cnót powiązane
jest z błędnym wychowaniem, jakie otrzymywały od
wieków. Bo też od początku stworzenia aż do chwili
obecnej
kobieta
była
krępowana
sztucznymi
ograniczeniami. Skądinąd, natura i powstanie kobiety nie
są odmienne od mężczyzny.
Kogo należałoby za to winić? Powyższy punkt widzenia
ukazał – tak jak przyznaje Zachód – że począwszy od
najstarszych czasów społeczeństwo skazywało kobietę za
jej słabość. Gdyby natura kobiety i mężczyzny była
równa, na pewno utworzony punkt widzenia
zdecydowanie sprzeciwiałby się tej ocenie. Przynajmniej
na jakiś czas, i prawda byłaby bardziej przejrzysta.
Chociaż wraz z przemijaniem czasu stało się ewidentne,
że budowa większych i mniejszych części ciała kobiety,
na przestrzeni historii, uległa zmianie i jest podobna do
mężczyzny.
Uzupełnieniem dla powyższego rozważania jest Zachód,
który ostateczny wysiłek i uwagę skupił na odciągnięciu
kobiety od zacofania i zagwarantowaniu jej postępu i
rozwoju. Jednak do tej pory nie zdołał wprowadzić
pełnego równouprawnienia między kobietą i mężczyzną.
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Kontynuując, dane statystyczne świata pokazują, że
wykonywane zawody w krajach zachodnich, które Islam z
góry odmówił kobiecie (sędzia, żołnierz, lider
państwowy) – a które w większości są odpowiednie dla
mężczyzn, dzisiaj mała liczba kobiet podejmuje się tego
rodzaju zajęć.
Przy czym rezultaty otrzymane przez Zachód, ich starania
i tak szeroko proklamowane równouprawnienie mężczyzn
i kobiet, chciałbym szczegółowo przedyskutować w
oddzielnym rozdziale (insza Allah).

Znaczenie i rola życia seksualnego
Jednym z podstawowych filarów życia w społeczeństwie
jest utrzymywanie relacji seksualnych. Od początków
istnienia ludzkości i jej rozwoju, włącznie z dniem
dzisiejszym, tego zachowania społecznego nie
odłożyliśmy na bok. Zakładamy, że zachowanie to
wpisane jest w naturę człowieka i stanowi nieodzowną
część życia.
Kiedy Islam starał się usystematyzować i uporządkować
życie seksualne w formie przepisów prawnych, odwołał
się do roli reprodukcyjnej narządów męskich i żeńskich.
A to dlatego, że te dwa prokreacyjne narządy istniejące w
ciałach kobiety i mężczyzny zostały doskonale stworzone.
Pomiędzy ciałem męskim i żeńskim zachodzi relacja. Nie
bez przyczyny narządy płciowe mają istotne znaczenie w
życiu człowieka i utworzenie ich ma swoje konkretne
powody. Każda myśląca osoba, jeśli poświęci tej kwestii
właściwą uwagę, jasno zobaczy, że mężczyzna dzięki
narządom płciowym uzależniony jest od płci przeciwnej.
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Podobnie natura wyposażyła kobietę w narządy
rozrodcze. Również i jej natura szuka przeciwnego
rodzaju. Przecież życie ludzkie ma swój początek w
rodzaju męskim i żeńskim człowieka. Te dwie atrakcyjne
strony, dzięki wzajemnemu wysiłkowi, mają wspólny cel
– rozmnażanie i odnawianie rodzaju ludzkiego. Dlatego
też podstawy relacji seksualnych opierają się na prawdzie
mającej swoje źródło w naturze. Wszystkie prawa
ustanowione przez Islam traktują powyższą kwestię,
zmierzają i krążą wokół tej jednej prawdy. Przy czym, nie
radzą traktować tej aktywności jako zwykłej zabawy.
Krótko mówiąc, wszystkie ustawy i rozporządzenia
prawne odnośnie dziewictwa i niewinności kobiety,
przestrzegania etykiety seksualnej, osobistego spojrzenia
kobiety na własnego mężczyznę, także nakazów
dyktowanych przez rozwód, iddah 1, posiadania dzieci,
dziedziczenia – stały się niezbędnymi instrumentami
mającymi zapewnić proces rozmnażania się ludności.
Jednakże w niektórych prawach sporządzonych na miarę
czasów współczesnych, podstawą do rozpoczęcia
stosunków płciowych stało się zwykłe nawiązanie
kontaktów towarzyskich pomiędzy mężczyzną i kobietą.
W rzeczywistości, według tych praw, wspólne przespanie
się jest rodzajem dzielenia życia bardziej w wąskim kręgu
niż zbiorowym. Dzisiejsze społeczeństwo i cywilne prawa
opowiadają się po stronie męża, który nie musi brać
udziału w obowiązkach domowych. Mało tego, obecne
społeczeństwo nie chce pojąć reguł i norm stworzonych
1. Iddah to moment oczekiwania kobiety trwający jej trzy cykle
miesięczne.
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przez Islam, który traktuje najzwyczajniej w świecie
kwestie pożycia małżeńskiego: wzajemną pomoc
małżonków, wartość dziewictwa i tym podobne sprawy.
Konstrukcja świata stworzonego przez nowoczesną
cywilizację, w dodatku stająca się przyczyną
niepożądanych społecznych komplikacji i odgałęzień,
które wkrótce opracuję (insza Allah) – są nie do
pogodzenia z priorytetami historii powstania człowieka i
jego prawdziwą naturą.
Mianowicie cel, jaki przyświeca człowiekowi i naturalnie
motywuje do współpracy ze społeczeństwem jest inny od
motywacji, jaką posiada w momencie zawarcia związku
małżeńskiego. Motywacje ludzkie takie jak pragnienie
szczęścia prowadzą nas do tworzenia społeczeństw. Są
świadomą esencją natury ludzkiej. Rzeczy niezbędne do
życia, a których nie możemy zdobyć sami, namawiają nas
do założenia społeczności i współpracy z innymi ludźmi i
społecznymi kastami.
Do zrealizowania wszystkich potrzeb potrzebni są
wszyscy ludzie. Ciekawe jest tutaj to, że sama natura
zasiała w sercach jednostek ludzkich entuzjazm i
zainteresowanie każdym rodzajem pracy. Zaznaczyła
nienaruszalność pracy i jej integralność, która byłaby
gwarancją spotkań i zaopatrzeniem na życie.
Powody, które prowadzą ludzkość do formowania
społeczeństw nie skłaniają do zawarcia małżeństwa. Ci,
których małżeństwo zostało zbudowane na dostarczaniu
wzajemnych przyjemności życiowych zboczyli z
naturalnej reprodukcyjnej ścieżki życia. Do miejsca, w
którym istnieje zboczenie i odchylenie od normy, natura
nie wysyła zaproszenia.
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Co innego, jeśli małżeństwo zostało oparte na solidnych
fundamentach takich jak współpraca i współdziałanie w
kwestiach życiowych. Nie powinno się załączać do
małżeństwa żadnych specjalnych praw, z wyjątkiem tych
ogólnych zasad sformułowanych odnośnie współpracy,
jaka ma miejsce we wszystkich spółkach i firmach.
Jest zrozumiałe, że w tych przypadkach nie ma potrzeby
przedłużania
w
nieskończoność
cnoty
zwanej
dziewictwem. W tym momencie łączą się ludzie i ich
różne pochodzenia. Kwestia spadku i sytuacja niektórych
spraw dotąd widziana niepewnie powinna dać początek
utworzeniu rodzinnej wspólnoty. Również naturalne
instynkty i potrzeby rządzące mężczyzną i kobietą
powinny zostać anulowane. W odpowiednim miejscu
szerzej skomentuję tę kwestię.
Było to wstępne przemówienie do naszych rozważań na
temat życia małżeńskiego.
Tymczasem pozwolenie na rozwód w tej religii jest
powodem do dumy jak wszystkie prawa Islamu. Rozwód
jest uznawany przez fitrah, i niekiedy jest wewnętrzną
potrzebą człowieka. Fitrah pozwala na rozwód i
umieszcza go na prawnym piedestale. Mało tego, fitrah
nie znajduje żadnej przyczyny, dla której miałby być
zabroniony.
Rozwód w Islamie posiada własną charakterystykę i
warunki rozstania, o których wspomniałem wcześniej 1.

1. Al-Mizan, t. 19, s. 312-322.
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Tutaj
możemy
wystarczająco
powiedzieć,
że
podtrzymywanie przez fitrah prawa do rozwodu jest tym,
nad czym od wieków pracowały cywilizacje i potężne
państwa po dzień dzisiejszy. W końcu zmuszone były
anulować wszelkie zakazy i ograniczenia hamujące
włączenie pozwolenia na rozwód w swoje cywilne prawa.

MAŁŻEŃSTWO
Zawarcie małżeństwa jako jeden z celów i założeń
natury
U podstaw zawarcia związku między kobietą i mężczyzną
nie leżą żadne nakazy czy wymuszenia. Oczywiście
potrzebę tej jedności usprawiedliwia i wyraża sama natura
człowieka i nawet natura zwierząt potwierdza to w
najdobitniejszy sposób. Mając na uwadze, że Islam jest
religią reprezentującą fitrah, naturą rzeczy jest
odnotowanie ważności małżeństwa.
Proces reprodukcji ludności jest jednym z celów natury,
jest jedyną ostoją związku. W tym osobliwym połączeniu,
które nadeszło wraz z małżeństwem, Islam odżegnuje się
od niemoralnej mieszaniny związku i zamienia zwykłe
relacje seksualne na małżeńskie – głębsze, zobowiązujące
i odpowiedzialne.
Dlatego też zwierzęta są odpowiedzialne za wychowanie
swojego potomstwa, kobieta i mężczyzna mają
zobowiązania wobec siebie; podobnie jak ptaki, u których
samice są zobowiązane wysiadywać na jajach i przynieść
pisklęta; obowiązkiem samców jest przyniesienie wody i
ziarna do gniazda.
Również zwierzęta w wyniku procesu rozmnażania i w
efekcie sprowadzenia na świat potomstwa odczuwają
potrzebę posiadania gniazda. Ich samice przy pomocy
samców wspólnie je budują i chronią. Ze względu na
sferę reprodukcyjną już zwierzęta wybierają łączenie w
pary i ustalają rodzaj wspólnych obowiązków,

66

KOBIETA W ISLAMIE

współpracy i wyłączności między samcem i samicą. To
wzajemne przywiązanie i poświęcenie sprawia, ze obaj
partnerzy uczestniczą wspólnie w ochronie jaj
nienarodzonych piskląt, w oczekiwaniu ich narodzin,
dotykaniu i dźwiganiu i lataniu w powietrzu. Ta
współpraca trwa aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości i
rozpoczęcia życia na własny rachunek po opuszczeniu
rodziców. Następnie trwa to do czasu, kiedy samiec i
samica ponownie się ożenią, złożą jaja i dalej koło się
toczy. Zatem ważną rolą jaką ma do spełnienia
małżeństwo jest rozmnażanie i opiekowanie się dziećmi.
Kwestie potrzeb seksualnych, współpracy w sprawach
życiowych takich jak firma, gospodarowanie, zarządzanie
majątkiem, żywność, woda, udogodnienia domowe i
prowadzenie domu są przypisywane powstałej strukturze
wprawianej w ruch przez naturę i całe stworzenie. Są to
tylko środki przygotowawcze pociągające za sobą
korzyści płynące z pierwotnych celów i założeń natury.
Staje się jasne, że zbytnia niepohamowana wolność
kobiety i mężczyzny, utrzymywanie stosunków
seksualnych mężczyzny z jakąkolwiek kobietą i kobieta
obdarzająca seksualną przyjemnością jakiegokolwiek
mężczyznę, zbieranie się w jakimkolwiek miejscu i o
jakimkolwiek czasie, jest wyuzdaniem i rozpasaniem
zwierzęcym; staje się zwykłą rutyną i nieodpowiednią
rzeczą. Tak samo dzisiaj zachodnia cywilizacja zmierza
ku tej panoramie. Cudzołóstwo i nawet relacje seksualne
pomiędzy osobami żonatymi i nieżonatymi stały się
czymś normalnym.
Równocześnie zapobieganie rozwodowi i ustawiczne
utrwalanie go na całe życie pomiędzy dwiema osobami,
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których niezgodność charakterów jest ewidentna,
odmawianie kobiecie rozwodu z powodu męża, który
postradał zmysły lub skazanie na potępienie jej
aktualnego życia z mężem, okazuje się grubą pomyłką.
W dodatku takie myślenie, że posiadanie dzieci albo
powstrzymywanie się od ich posiadania przynosi
korzyści; uchylanie się od powinności względem
wychowywania dzieci, wymuszanie współpracy w
obszarze zajęć domowych, jak ma to miejsce w
przypadku krajów wysoko rozwiniętych; wysyłanie dzieci
do ośrodków publicznych i obciążanie ich żywieniem i
wychowaniem; każda, ale to każda z tych pozycji
sprzeciwia się ideałom natury. Tego rodzaju zwyczaje i
praktyki są nie do pogodzenia z przesłaniami jakie niesie
ze sobą historia powstania rodzaju ludzkiego.
Rzeczywiście! W gruncie rzeczy zwierzęta nie mają
większej potrzeby jak zapłodnić samicę i w momencie
narodzin i rozwoju ciąży opiekować się nią i karmić. Jest
rzeczą naturalną, że nie potrzebują małżeństwa,
dotrzymywania towarzystwa i ekskluzywności. A byłaby
to każda samica czy samiec. Tego rodzaju stworzenia
cieszą się absolutną wolnością w utworzonych nawzajem
parach. Oczywiście do momentu, kiedy rozciągnięcie tej
swobody nie szkodzi naturalnemu celowi, jakim jest
zachowanie ciągu pokoleń.
Niemniej, przeciętny czytelnik może sobie wyobraża, że
odejście od tradycji stworzenia i wymagań natury nie jest
żadnym problemem. Wady te mogą być odsunięte na bok
drogą rozmyślań, przekonań, doświadczeń. Kompensatą
będą rosnące przyjemności życiowe. Łudzenie się jest
wielką pomyłką.
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Naturalnie stworzone dzieła, włączając ludzką budowę
ciała, są połączeniem niezliczonych części, z których
każda dopasowana jest do konkretnego miejsca i
funkcjonuje na specyficznych warunkach. A to dlatego,
aby cel stworzenia i złożoność natury w swojej formie
objawiały się jak najlepiej.
Rola każdego elementu w osiągnięciu celu i doskonaleniu
każdego rodzaju istoty jest podobna do zadania, jakie
spełnia każdy element znajdujący się w zabarwieniu i
kompozycji lekarstwa. Okoliczności produkcji i
powodzenie każdego składnika są podobne do
okoliczności i sukcesu elementów znajdujących się w
lekarstwie, które musi składać się z odpowiedniej jakości,
dostarczone w wyznaczonej ilości i odpowiednio być
zważone. W dodatku musi być wyprodukowane w
specjalnych warunkach. Gdyby zabrakło jednego z
wymienionych składników, odpowiedniej proporcji lub
nastąpiłaby zmiana mikstury, lekarstwo traci swoje
wartości lecznicze.
Ludzie są istotami stworzonymi przez naturę i składają się
z części, które zostały połączone w kunsztowny sposób.
Rezultatem tego połączenia jest konieczne wynurzenie
wewnętrznych
atrybutów
dzieła,
duchowej
charakterystyki i funkcji ciała. Zatem, jeżeli postępowanie
niektórych osobników sprowadzi ich z wykwalifikowanej
i prostej drogi, która została dla nich wyznaczona, i
przyjmą metody działania będące przeciwne naturze, w
efekcie ich atrybuty ucierpią i sami zejdą na manowce.
Rezultatem tego zboczenia będzie zerwanie połączenia z
ich wrodzoną doskonałością i ostatecznym celem, jakim
jest powołanie do życia w zgodzie z naturą.
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Jeśli
z
uwagą
przyjrzymy
się
szeroko
rozpowszechnionym klęskom i tragediom, które
zagarnęły obecnym światem, jego wysiłki i działania
zmierzające do osiągnięcia spokoju i szczęścia, które są
unicestwiane, w efekcie ujrzymy zastraszoną ludzkość w
swoim autodestrukcji i ruinie. Zobaczymy, że czynnikiem
sprawczym tych tragedii jest opuszczenie pobożności i
zastąpienie
jej
bezwstydnością,
nieczułością,
zachłannością i chciwością. Największą przyczyną
bezbożności i bezwstydu jest nieograniczona wolność i
degradacja praw natury w wyborze małżonka i
wychowaniu dzieci. W obecnych czasach tradycje
rodzinne i sposób wychowywania dzieci do chwili
osiągnięcia pełnoletności powodują w nich zabijanie
naturalnych uczuć takich jak miłość, współczucie,
znaczenie dziewictwa, skromność i pokorę. Przekonania
te żyją w nich od pierwszego dnia narodzin do ostatniego
dnia ich życia.
Czy jest możliwe wyeliminowanie pomyłek z cywilizacji
naszych czasów, jeśli skorzystamy z umiejętności
rozważań, przemyśleń i doświadczeń? Jest to odwiecznie
niespełnione marzenie. Dar rozważania, podobnie jak
inne umiejętności życiowe, jest stworzonym elementem
przez naturę i jej historię powstania. Natura została
stworzona w celu trzymania się prostej właściwej drogi, a
nie po to, by unieważniać jej przeznaczenie. Miecz natury
został wręczony ludzkości po to, aby człowiek odcinał się
od zła i zniszczenia, a nie po to, aby zmuszał ją do
klękania przed sobą. Jeśli rozważania, które są jednym z
narzędzi, jakimi posługuje się natura, są wykorzystane do
wprowadzenia korupcji w świecie natury, w takim razie
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same rozważania ulegną zniekształceniu
umiejętności, którymi obdarzyła nas natura.

jak inne

Oto dlaczego dzisiaj ujrzysz jak współczesny świat
koryguje i naprawia korupcję, która zagraża dzisiejszej
ludzkości. Wykorzystuje dar rozważań i refleksji, dzięki
którym ściga najbardziej gorzkie i najboleśniejsze
tragedie, odkrywa destrukcyjne i powtarzające się
katastrofy.
Rzeczywiście! Bywa często, że orędownicy poglądów
mówiących, że duchowe atrybuty, zwane wielkimi
cnotami, są niczym innym jak pozostałościami mitów,
legend i dzikich kultur i w ogóle są nie do pogodzenia z
nowoczesnym, postępowym życiem człowieka. Dla
przykładu wymieniają imiona takich cnót jak:
niewinność, hojność, skromność, uczuciowość i
uczciwość. Na przykład, niewinność oznacza zbytnie
kontrolowanie się przed pożądaniem zmysłowym.
Hojność jest wysiłkiem i rodzajem odporności kogoś, kto
dzielnie znosi i odpiera ciężkie zmartwienia i ubóstwo.
Poza tym, naucza ludzi przyglądać się biedzie i skrajnej
nędzy ludzkiej z pobłażaniem. Podobnie skromność jest
rodzajem uprzęży, która powstrzymuje ludzi od
dochodzenia swoich praw i nie pozwala wyrazić tego,
czego pragną ich serca. Współczucie jest wywołane
słabością i tkliwością serca, a uczciwość, na dłuższą metę,
nie przystaje do nowoczesnych warunków życia
współczesnego świata.
Tego rodzaju logika jest pamiętnikiem zebranych
odchyleń, o których wspomnieliśmy wcześniej.
W interesie tych osobników nie leży wnikliwe
przyglądanie się zaletom, co z punktu widzenia ludzkiego
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społeczeństwa jest obowiązkowe i konieczne. Jeżeli oni
zniosą te priorytety, społeczeństwo ludzkie nie będzie
zdolne przetrwać wspólnie nawet jednej godziny.
Jeżeli ludzkość przymknie oczy na te przymioty, jeśli
ktokolwiek przywłaszczy sobie to, co należy do innych, to
depcze ich własność, honor i prawa. Jeśli nie będzie
chociaż jednego dobroczyńcy, który zebrałby dary i
zainteresował się potrzebami ludzi; jeżeli nie będzie
żadnego zawstydzonego człowieka z popełnienia
niegodziwych uczynków i pogwałcenia prawa, którego
przestrzeganie jest obowiązkowe; jeżeli nie będzie nikogo
współczującego osobom opóźnionym w rozwoju i
biednym, na przykład dzieciom czy obłąkanym, którzy
nie ponoszą żadnej winy za rozpaczliwe położenie; jeśli
nie będzie nikogo, kto mówiłby prawdę, i wielu, którzy
nawzajem kłamią i łamią swoje obietnice, lub składają
fałszywe przysięgi?! Czy wówczas ludzkość nie będzie
zgruchotana od pierwszego momentu w myśl znanego
powiedzenia, że: nie pozostanie kamień na kamieniu?
Ważne jest, by tacy osobnicy przynajmniej zrozumieli, że
wyłączenie tych atrybutów z ludzkiej egzystencji, jest
równe wyłączeniu ich samych z rodzaju ludzkiego.
Człowiek wykorzystuje swoją naturę wrodzoną i stosuje
ją bez połączenia z innymi aż do momentu, kiedy życie
we wspólnocie motywuje go do obrony i utrwalenia tych
atrybutów.
Odnośnie atrybutów należałoby tylko powiedzieć i
doradzić, że trzeba je odpowiednio usystematyzować,
zrównoważyć i uchronić od krańcowych sytuacji.
Powinny harmonizować z naturą i porządkiem stworzenia
w celu zaproszenia ludzkości do trwałego szczęścia.
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Jeżeli cechy charakterystyczne, które uważane są za
przymioty
w
nowoczesnych
i
postępowych
społeczeństwach, w praktyce okażą się naprawdę cnotami
i będą właściwie regulowane i kontrolowane – więcej
korupcji nie pojawiłoby się na świecie, która posuwa
ludzkość w przepaść unicestwienia. Raczej obdarzyłaby
ludzkość bezpieczeństwem, wygodą i szczęściem.
Wracając teraz do głównego tematu, muszę powiedzieć:
Islam umieścił kwestię małżeństwa zgodnie z jej
naturalnym miejscem przeznaczenia. Małżeństwo jest
dozwolone (halal) i cudzołóstwo zakazane (haram).
Interesy małżeństwa i pożycie małżonków zostały objęte
prawami Islamu (szariat) z pozwoleniem na rozwód. Jak
później wyjaśnię, wraz z zawarciem związku
małżeńskiego zostały ustanowione pewne ograniczenia i
restrykcje, wolne od chaotycznych form. Islam traktuje
małżeństwo oparte na logicznym fundamencie, jakim jest
proces rozmnażania się i wychowywania. Prorok Islamu
(s.) oświadczył:
Zawierajcie związki, rozmnażajcie się, i zaludniajcie
ziemię...

Przewaga Mężczyzny nad Kobietą
Egzaminując okres godowy ptaków i relacje pomiędzy
samcem a samicą w świecie zwierząt zobaczymy, że w
związkach tych istnieje ten sam rodzaj przewagi samca
nad samicą. Wydaje się, że samiec w świecie zwierząt
uważa siebie za właściciela żeńskich narządów
rozrodczych i w konsekwencji właściciela samicy. Oto
dlaczego samce walczą o jedną samicę, ale samice nie
rzucają się do bitwy o jednego samca. Na przykład,
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samice z grupy zwierząt takich jak osioł, pies, owca czy
krowa widząc samca, który zbliża się do innej samicy, nie
atakują go. Z kolei samiec widząc, że inny samiec goni za
jego samicą, może się rozgniewać i przystąpić do ataku.
Również tam dostrzeżemy jedną z form towarzyskich
jaką jest propozycja zawarcia małżeństwa. Do dzisiaj
odgrywa istotną rolę w życiu społecznym i podobnie też
funkcjonuje wśród zwierząt, gdzie inicjatywę uwodzenia
przejmuje samiec. A to dlatego, że zwierzęta
instynktownie pojmują, iż w akcie łączenia się w pary,
samiec jest aktywnym uczestnikiem, podczas gdy samica
jest stroną pasywną. W istocie samice nie widzą innej
alternatywy jak tylko ulec.
Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że u samców
obserwuje się uległość wobec żądań i pragnień samicy.
Samce rozwiązują wszystkie ich potrzeby i zaspokajają
ich przyjemności. Posłuszeństwo samców wobec samic
zaobserwować można w okazywaniu gry miłosnej,
pożądania i rosnącej rozkoszy. Każdy samiec czerpie
przyjemność
z
rozpieszczania
samicy
i
z
usatysfakcjonowania jej zachcianek. Podstawą tego
spełnienia jest zmysłowość, a istotą wyższości w świecie
zwierząt - ród samczy. Koncepcja ta oznacza, że
niezbędność istnienia siły i stanowczości u samców i
nieodzownej delikatności i uległości u samic jest
tendencją istniejącą, mniej więcej, wśród ludzkich
wspólnot. Przeniknęła ona do wszystkich języków świata,
przemawia
do
bohaterów
i
mistrzów,
ludzi
nieustępliwych, odważnych, zwanych mężczyznami, i
wszystkich
czarujących,
delikatnych
natur
i
zachwycających osób, zwanych kobietami. Na przykład
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mówi się: mężczyzna od szpady czy pozycja samca.
Kwestia ta została streszczona na różne sposoby w
większości społeczeństw i narodów.
Islam prawa fitrah (wrodzona natura) również utrwala w
przepisach szariatu. Zgodnie z wersetem Koranu:
 {
  
  
}   
"Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg
dał wyższość jednym nad drugimi..."1
Islam powyższym dekretem nakłada na kobietę
obowiązkowe spełnianie żądań mężczyzny dotyczących
sfery seksualnej, jak też pozostawania do jego pełnej
dyspozycji.

Poligamia
Poligamia lub monogamia zmieniają się w zależności od
gatunków zwierząt i ich środowisk. Dzieje się tak dlatego,
że wśród zwierząt, które akurat tworzą społeczność
rodzinną istnieje tylko jeden małżonek; dla jednego
samca przeznaczona jest wyłącznie jedna samica i
odwrotnie, w tym znaczeniu, że samce współpracują z
samicami w kwestiach urządzania gniazda i w
wychowywaniu piskląt. Nie zostawia to samcom szansy
na urządzanie gniazd innych samic i zajmowania się ich
potomstwem. Oczywiście zmienia się to w przypadku
innych ptaków, które udomowione doglądają niektóre
1. Sura Nisa, 34.
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inne w sensie dostarczania im prowizji, jak ma to miejsce
w przypadku kury, koguta czy gołębia. Wówczas
okoliczności stanu małżeńskiego się zmieniają.
Od najstarszych czasów i wśród najwcześniej powstałych
narodów, takich jak Egipt, Indie, Persja, Rzym i Grecja,
poligamia była zwyczajem. Często się zdarzało, że po
zawarciu małżeństwa, mężczyzna sprowadzał do domu
żonie damy do towarzystwa, by zapobiec jej samotności.
Stawały się one jej przyjaciółkami. W niektórych krajach
nie było ograniczenia co do liczby sprowadzanych
towarzyszek. Na przykład, Żydzi i Arabowie żenili się z
dziesięcioma lub dwudziestoma kobietami. Mówi się, że
król Salomon poślubił kilkaset kobiet.1
Większość związków poligamicznych zdarzała się wśród
szczepów i plemion tworzących rodziny, to znaczy pośród
wieśniaków i ludzi zamieszkujących góry. Patriarcha
rozpaczliwie potrzebował środków do życia, energii i
współpracy innych. Celem posiadania więcej niż jednej
żony była chęć posiadania więcej dzieci, szczególnie
synów i pomocy, jakiej mogliby oni udzielić w razie
znalezienia się rodziny w niebezpieczeństwie. A była to
sprawa bardzo ważna, jak na ówczesne czasy.
Ponadto zwiększanie się członków rodziny na terenie
gospodarstwa domowego było jednym z elementów, które
zapewniały przewodzenie jednych nad drugimi. Poza tym,
biorąc za żonę kobietę, włączali ją w swoją społeczność i
zapewniali jej utrzymanie. Niektórzy uczeni mówią, że
1. Al-Durr al-Manthur, tom. 7, str. 182; Bihar al-Anwar, t. 14,
s.106.
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motywem
godnym
szacunku,
powodującym
wielożeństwo, był nadmiar pracy wśród plemion i
wieśniaków. Niektórzy mówią, że w tego rodzaju
wspólnotach, jeden musi dźwigać ciężary, niektórzy
muszą uprawiać i nawadniać ziemię, inni jeszcze
polować, gotować i zajmować się tkactwem.
Wywód ten zasługuje na zrobienie przerwy.
Jeśli z uwagą przyjrzymy się duchowym przymiotom tej
grupy, to zauważymy, że drugorzędnie traktowano pracę i
nadmiar zajęć. Pierwszorzędnym wsparciem dla
utrzymania wielożeństwa wśród wieśniaków i plemion są
fakty, które wcześniej wymieniliśmy. Między innymi
ważność posiadania synów - wychowanków i skrupulatne
wyszczególnienie wszystkich powodów, z których
wcześniej zdałem relację.
Poza
tym
dodatkowym
czynnikiem
było
spopularyzowanie
pośród
ludzi
istniejącego
wielożeństwa, bowiem liczba kobiet przewyższała liczbę
mężczyzn. Przyczyną były liczne wojny pomiędzy
plemionami, morderstwa, nocne napady i grabieże. To
było powodem redukcji liczby mężczyzn i stałej liczby
kobiet. Ten wysoki współczynnik wzrostu kobiet
powodował, że poligamia niejako zaspokajała naturalne
potrzeby społeczeństwa, które w inny sposób nie mogłyby
usatysfakcjonować większości osób. Powyższa analiza,
co do rozpowszechniania wielożeństwa niekoniecznie
znajduje rozwiązanie w oddaleniu się od debaty.
Prawo Islamu pozwala na zawieranie małżeństwa z jedną
lub kilkoma kobietami. Mężczyzna może posiadać cztery
żony – jeśli, oczywiście, wszystkie cztery traktowane są
sprawiedliwie.
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Wszystkie problemy, które zostały poprawione i mogłem
zrelacjonować, wsparte są deklaracją:
  {

1
} 
”One mają prawa
równe swoim obowiązkom,
zgodnie z uznanym zwyczajem!”
Oto niektóre słowa krytyki przeciwko rozporządzeniu
zezwalającym na poligamię:
1. Dekret posiada negatywne konsekwencje dla
społeczeństwa. Rani wrażliwość kobiety, ignoruje jej
pragnienia i życzenia, gasi miłość serca i zainteresowanie
mężem, uczucie przyjaźni dla małżonka zmienia się w
mściwość. W konsekwencji nie poświęcają się pracom
domowym i uchylają się od współpracy w
wychowywaniu
dzieci.
Pomyłkę
rewanżuje
cudzołóstwem,
które
powoduje
ryzyko
rozpowszechniania się złych i perfidnych aktów
uderzających w niewinność i słabość każdej istoty.
Wreszcie, długo nie będziemy czekać na to, aż
społeczeństwo popadnie w dekadencję.
2. Poligamia nastawia się antagonistycznie do tego, co
obserwuje się w przyrodzie. Od wieków statystyka
narodów pokazywała, że liczba kobiet i mężczyzn była
jednakowa lub istniała niewielka różnica. Jest wiadome,
że na jednego mężczyznę przypada jedna kobieta. Tak

1. Sura Baqarah, 228.
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więc, jeśli instrukcje zostały wydane w inny sposób,
godzi to w naturę.
3. Przyzwolenie na poligamię zachęca mężczyzn do
rozpowszechniania cielesnego wyuzdania i propagowania
rozkoszy seksualnych w społeczeństwie.
4. Prawo to obniża społeczny status kobiety. W
rzeczywistości fakt ten demonstruje, że wartość
posiadania czterech żon równa się wartości jednego
mężczyzny,
co
okazuje
się
przygnębiającym
oszacowaniem. W istocie nie jest to zgodne z duchem
stylu samego Islamu odkąd w kwestiach dziedziczenia
spadku i zeznaniach w sądzie Islam przypisywałby
mężczyźnie dwie kobiety. Zgodnie z tym, Islam powinien
pozwolić mężczyźnie ożenić się z nie więcej niż dwiema
kobietami. Zatem pozwolenie na zawarcie małżeństwa z
czterema
kobietami
jest
pogwałceniem
prawa
sprawiedliwości i tak naprawdę pozbawione jest sensu.
Zastrzeżenia odnośnie Islamu zostały wysunięte przez
koła chrześcijańskie i państwa postępowe, będące
zwolennikami równości praw mężczyzn i kobiet.
Powtórnej odpowiedzi na pierwszy wysunięty zarzut
udzieliłem w poprzednich rozdziałach. Mianowicie
powiedzieliśmy, że podstawy życia społecznego
człowieka w Islamie oparte zostały na logicznych i
racjonalnych metodach jako przeciwstawienie emocjom i
uczuciom. To czego należy szukać w Islamie to realizacja
rozważnej racjonalnej wygody ulokowanych w tradycjach
społecznych, a nie wygody sentymentalnej i
emocjonalnej.
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Ta koncepcja w żadnym wypadku nie domaga się
uśmierzenia reakcji emocjonalnych kobiet czy fałszywych
wyobrażeń o Bogu, ani też naturalnego instynktu; w
psychologii jest jasno zaznaczone, że duchowe przymioty,
emocje i uczucia są różne w sensie jakości i ilości z
powodu otrzymanego wychowania i wyniesionych
tradycji.
Na własne oczy zobaczymy, że wiele tradycji jest dla
Zachodu godnych pochwały, ale godnych pożałowania
dla Wschodu i odwrotnie. Nie istnieją dwa identyczne
kraje, które reprezentowałyby taką samą opinię na temat
wszystkich zwyczajów i tradycji.
Religijne wychowanie w Islamie powoduje rozwój
kobiety, a rodzące emocje nie są w stanie jej zranić.
Rzeczywiście! Kobiecie na Zachodzie, która przez wiele
wieków pełniła rolę tylko jednej żony, wpajano koncepcję
monogamii przez wiele pokoleń. W duszy jej zagościło
fałszywe uczucie, że poligamia jest czymś osobliwym i
dziwacznym.
Potwierdza to fakt, że tego rodzaju skandaliczne
obciążenia i zarzuty wysuwane pod tym adresem są
typowe dla mężczyzn i kobiet żyjących w krajach wysoko
rozwiniętych.
I nie bywa tak tylko na Zachodzie w przypadku
mężczyzny, który rozpoczyna relacje seksualne z
przypadkowo poznaną kobietą, która mu się spodoba –
dziewicą czy wdową, panną czy mężatką. Także kobieta
na Zachodzie nawiązuje nielegalne kontakty z
mężczyznami, których pożąda. Co gorsza, spośród tysiąca
wybranych osób na Zachodzie, nie znajdziemy ani
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jednego
człowieka,
który nie
zhańbiłby się
cudzołóstwem; czy to mężczyzna czy kobieta. Ludzkość
świata Zachodu nie poprzestaje na tym i wprowadza
homoseksualizm i pederastię. Może znajdziemy kilku
mężczyzn, którzy nie poniżyliby ciała tego rodzaju
postępowaniem.
Skandal ten zaszedł tak daleko, że kilka lat temu sam
Parlament
Angielski
wystosował
prośbę
o
zalegalizowanie związków homoseksualnych.1 Miało to
miejsce wówczas, kiedy już nieoficjalnie istniała
przewaga takich związków. Podobnie przedstawia się
sytuacja kobiet, szczególnie niezamężnych i niewinnych,
gdzie prostytucja przybiera bardziej katastrofalne
rozmiary.
To zaskakujące jak zachodnie kobiety są pozbawiane
honoru i okrywane hańbą przez swoich mężów i
równocześnie nie czują się zestresowane i emocjonalnie
zranione. Jak to jest, że mężczyźni nie czują się zranieni i
rozczarowani myśląc, że poślubiają kobiety – dziewice,
które w rzeczywistości nie są dziewicami? Raczej są z
tego dumni, że ich żony posiadają wielu przyjaciół i mogą
rywalizować z nimi w kwestiach seksualnych o to, kto
jest lepszym kochankiem. Bo żony ich to te, które
posiadają dziesiątki przyjaciół i setki znajomych.
Jeśli weźmiemy pod uwagę zagadnienie, które
zrelacjonowałem, to tego rodzaju niespodzianki ulegną
zniszczeniu. Powiedzieliśmy już, że emocje i doznania są
1. W momencie pisania tego wniosku związki homoseksualne były
już zalegalizowane w niektórych krajach Europy.
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tak różne jak różne są sposoby wychowania.
Emocjonalne działania, powtarzające się zachowania i
całkowita wolność człowieka w ich rozwiązywaniu
sprawia, że wpływają na ich usposobienie i stają się
utartymi zwyczajami zapuszczającymi głębokie korzenie
w ich duszy. W tym znaczeniu, że emocje i uczucia są
bliższe sercu i z nim nie walczą.
Następnie twierdzić, że poligamia wywołuje niechęć
kobiety do wykonywania prac domowych i dezaprobatę w
wychowywaniu dzieci, w dodatku, że jest promocją
pozamałżeńskich i wiarołomnych relacji okazuje się
fałszywe, bo doświadczenie udowodniło, że jest inaczej.
W początkach Islamu zatwierdzony dekret o
wielożeństwie był zwyczajem wprowadzonym niejako na
siłę. Nie ma żadnych historycznych doniesień o tym, by
kobieta w tamtejszych czasach odmawiała udziału w
gospodarstwie domowym, opuszczała zajęcia, a
cudzołóstwo się rozpowszechniało; historycy raczej
sprzeciwiają się tej wersji.
W dodatku, w społeczeństwie islamskim, jak też w innych
organizacjach społecznych, w których poligamia była
dozwolona, kobieta świadomie poślubiała mężczyznę
wraz z jego żonami i stawała się dobrowolnie drugą,
trzecią, lub czwartą żoną. Te kobiety tworzą rzeczywistą
część społeczeństwa. Nie są sprowadzane przez mężczyzn
z wymyślonych społeczeństw w charakterze niewolnic.
Nie są też oszukiwane odnośnie tego świata i jego
autentycznych zamiarów.
Jeśli zobaczymy, że kobieta skłania się ku tego rodzaju
małżeństwom, znaczy to, że niebagatelną rolę odgrywają
tu czynniki społeczne. Sama natura rodzaju żeńskiego nie
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odrzuca poligamii. Serce kobiety nie czuje się zranione
podobnym przedsięwzięciem. Oczywiście, jeśli pojawi się
jakaś złość, to wypływa ona z komplikacji i zawikłań
stworzonych przez pierwszą żonę.
Cóż, kiedy pierwsza żona pozostaje jedyną żoną swojego
męża, to nie pragnie wprowadzić do domu innej kobiety.
Obawia się, że serce męża skłoni się ku drugiej żonie,
która może zyskać przewagę nad nią samą, a dzieci z tego
związku nie będą jej szanować.
Podobne obawy powodują brak satysfakcji i ból w duszy
pierwszej żony, ale nie jej naturalnego instynktu.
Jeśli chodzi o drugą wystosowaną krytykę twierdzącą, że
kwestia popierania poligamii jest wbrew naturze.
Zważywszy dane statystyczne, muszę odpowiedzieć, że ta
argumentacja jest nieprawidłowa w tych oto
następujących znaczeniach.
1. Małżeństwo nie jest uzależnione od statystyk; ważną
rolę odgrywają inne okoliczności i uwarunkowania.
Jednymi z nich są dojrzałość intelektualna kobiety i jej
gotowość do zawarcia związku małżeńskiego znacznie
wcześniej od mężczyzny. Kobiety, szczególnie w
tropikalnych regionach, kiedy kończą dziewiąty rok życia
wykazują chęć do zawarcia małżeństwa. Podczas gdy
większość mężczyzn nie nadaje się do zawarcia związku
przed ukończeniem szesnastego roku życia. To kryterium
odnośnie małżeństwa podziela Islam.
Potwierdzeniem tego faktu są kraje rozwinięte, gdzie
swobodny sposób bycia dziewcząt mówi sam za siebie.
Tam też jest coraz mniej niewinnych dziewcząt
zachowujących swój stan dziewiczy, przynajmniej do
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osiągnięcia wieku prawnie tolerowanego (na przykład
szesnaście lat).
Kobieta tam traci niewinność już przed zamążpójściem,
kilka lat przed osiągnięciem legalnego wieku. Przyczyną
jest prawo, które nie zezwala na wcześniejsze zawarcie
małżeństwa. Dziewczęta więc gubią lub oddają swoje
dziewictwo komukolwiek, bezmyślnie.
Jeśli weźmiemy pod uwagę narodziny płci męskiej i
żeńskiej w określonym kraju – załóżmy liczebnie równe –
to młodzi chłopcy będą gotowi do zawarcia związku nie
wcześniej niż w szesnastym roku życia, podczas gdy
dziewczęta mogłyby zaakceptować małżeństwo już w
ostatnich siedmiu latach tych szesnastu lat. Gotowość
chłopca do zawarcia małżeństwa przypada na pierwszy
rok, a u dziewczyny trwa już siedem lat.
Kiedy przeanalizujemy stopień dojrzałości 25-letnich
kobiet i mężczyzn, to właśnie ostatni rok jest
przypieczętowaniem roku dojrzałości mężczyzny. W tym
przypadku chłopcy od dziesięciu lat są przygotowani do
małżeństwa i dziewczęta od piętnastu. Ten stosunek
liczbowy wyznacza naturalny instynkt chłopców i
dziewcząt.
Ponadto wyżej wspomniana statystyka pokazuje, że
przeciętna życia jest znacznie dłuższa u kobiet niż u
mężczyzn. Kiedy nadejdzie śmierć owych chłopców i
dziewcząt, o których wspomnieliśmy, utrzymująca się
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przy życiu liczba starszych kobiet nie znajdzie naprzeciw
równej liczby starszych mężczyzn.1
Poza tym czas funkcjonowania organów seksualnych trwa
dłużej u mężczyzn niż u kobiet. U większości
pięćdziesięcioletnich kobiet funkcje układu rozrodczego
zmniejszają się. Nadchodzi okres klimakterium, macica
kobiety nie jest w stanie już zaopiekować się dzieckiem.
Z kolei u mężczyzn po pięćdziesiątce układ seksualny
nadal doskonale funkcjonuje. Aktywność seksualna wielu
mężczyzn utrzymuje się nawet do końca ich życia i może
trwać aż do stu lat. W konsekwencji, męska żywotność w
sensie możności spłodzenia potomstwa zamyka się, mniej
więcej, w wieku osiemdziesięciu lat. Jest dwukrotnie
wyższa niż u kobiety, której ostatnie szanse rodzenia
zamykają się w wieku czterdziestu lat.

1. Potwierdzeniem tego punktu są przytoczone dane, jakie gazeta
Ettela’at w Teheranie opublikowała 1.01.1957, cytując francuski
wydział od spraw statystyki. Reasumując, statystyki we Francji
pokazują, że na 100 narodzin dziewcząt przypada 105 narodzin
chłopców. Mało tego, każdego dnia zwiększa się liczba kobiet niż
mężczyzn. Ludność Francji liczy blisko czterdzieści milionów osób,
przy czym ponad dwadzieścia milionów stanowią z nich mężczyźni,
to jednak liczba kobiet jest wyższa od mężczyzn, mniej więcej o 1.76
5.000 osób. Przyczyną tego jest mniejsza odporność chłopców czy
mężczyzn na choroby w przeciwieństwie do dziewcząt czy kobiet. Z
tej samej przyczyny, od momentu narodzin do osiągnięcia
dziewiętnastego roku życia, śmiertelność wśród chłopców jest
pięciokrotnie większa niż u dziewcząt. Zatem departament wskazuje
na dane biorące pod uwagę przeszkody fizyczne. Dane biorą początek
z przedziałów wiekowych od 25-30 lat i kończą w wieku 60-65 lat.
Wniosek jest taki, że na półtora miliona kobiet przypada nie więcej
niż siedemset pięćdziesiąt tysięcy mężczyzn.
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Nasuwający się wniosek mówi, że natura pozwala
mężczyźnie poślubić więcej niż jedną kobietę. To
nielogiczne, aby z jednej strony natura obdarzyła
mężczyznę umiejętnością spłodzenia potomstwa, a z
drugiej strony przeciwdziałała, stwarzając system
przyczyn i powodów nieakceptujący koncepcję.
Incydenty, które powodują w społeczeństwie śmierć ludzi
– wojna, walki, morderstwa – zagrażają bardziej
mężczyznom niż kobietom, zważywszy że śmierć
mężczyzn w stosunku do kobiet jest nieporównywalnie
większa. Wcześniej wspomnieliśmy, iż jest to jeden z
najsilniejszych faktorów sprzyjający tworzeniu się
poligamii w plemionach. Wobec tego kobiety, które
straciły mężów nie mają innego wyboru jak zaakceptować
poligamię lub uprawiać cudzołóstwo czy po prostu dać za
wygraną. Bo przecież wraz ze śmiercią mężów ich
potrzeby seksualne nie wygasły.
Jedna z kwestii, która potwierdza tę prawdę jest
wydarzenie mające miejsce w Niemczech kilka miesięcy
przed
uporządkowaniem
tych
stronic.
Grupa
niezamężnych kobiet wyraziła swoje zmartwienie z
powodu braku męża i wystosowała petycję do rządu.
Domagały się one rozwiązania problemu kosztem
wprowadzenia poligamii, jak ma to miejsce w Islamie.
Pragnęły, aby niemieccy mężczyźni równocześnie
poślubiali kilka kobiet, jeśli mają na to ochotę. Rząd nie
przystał na ich prośbę, bo Kościół nie dał im na to
zezwolenia.
Naturalnie, kościół był zadowolony z pokoleń
utrzymujących
pozamałżeńskie
relacje
i
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rozpowszechniających korupcję, ale nie pozwolił w
Niemczech na prawną legalizację islamskiej poligamii.
Argumentując, że natura ludzka wyznaczyła liczbę
mężczyzn równą liczbie kobiet, nie bierze się pod uwagę
błędu w tym rozumowaniu; otóż teza okazałaby się
poprawna, gdyby wszyscy mężczyźni poślubili cztery
żony albo przynajmniej więcej niż jedną kobietę, podczas
gdy nie jest to prawdą i nigdy nie będzie. A to dlatego, że
natura nie ustaliła tych okoliczności dla wszystkich ludzi i
posiadanie więcej niż jednej żony jest naturalnie dla
każdego niemożliwe, z wyjątkiem kilku mężczyzn.
Również Islam stworzył wszystkie prawa tak, aby
harmonizowały z naturą człowieka. Nie wprowadził
obowiązkowo dla wszystkich mężczyzn prawa posiadania
czterech żon. Raczej udzielił pozwolenia tym, którzy będą
zdolni traktować cztery żony jednakowo i sprawiedliwie.
Jedną z najbardziej przejrzystych argumentacji jest ta, że
prawo poligamii nie wprowadza nieporządku czy
zepsucia. Prawo to praktykują Muzułmanie. Również
wśród nie-Muzułmanów osoby pozwalające sobie na ten
gest, nie tylko nie stwarzają problemów i rzadkości z
posiadania nielegalnej żony, ale wprost przeciwnie,
wydaje się, że poligamia rozwiązałaby zmartwienia
tysięcy kobiet pozbawionych mężów i własnych rodzin.
Wspomniany wyżej argument z uwzględnieniem jego
błędów, aby był słuszny i zaaplikowany w przypadku
posiadania więcej niż jednej żony, musiałby zostać
zalegalizowany prawnie. Dekret, który nie regulowałby i
nie krytykowałby zastrzeżeń, które korygowałyby
domniemane błędy.
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Islam tak właśnie uczynił. Mężczyznom, którzy chcieli
mieć więcej niż jedną żonę postawiono warunek, aby
traktowali je sprawiedliwie i powzięli zgodne decyzje
odnośnie kontaktów intymnych.
Islam nałożył na mężczyzn obowiązkowo utrzymywanie
kobiet i dzieci. To jasne, że sprawiedliwe postępowanie
odnośnie wydatków poczynionych przez cztery żony i ich
dzieci, i równe dzielenie kosztów, jest tylko możliwe dla
małej liczby osób, przede wszystkim bogatych. Tego typu
przedsięwzięcia nie są możliwe dla przeciętnych ludzi.
Poza tym istnieją legalne metody, dzięki którym kobieta
może powstrzymać męża od wzięcia sobie innej żony i
sprawić, aby zadowolił się wyłącznie nią samą.
Zatrzymajmy się nad trzecim zagadnieniem, które
pozwolenie na poligamię traktuje jako rodzaj zachęty dla
mężczyzn w stawaniu się seksualnymi hedonistami.
Przekonuje też, że wzmocni ona lubieżność w
społeczeństwie.
W odpowiedzi na to kryterium muszę powiedzieć, że
przedstawianie tak tematu, z punktu wychowania
islamskiego, świadczy o braku informacji odnośnie celów
i założeń tej religii. Pomniejszający tę kwestię nie wiedzą,
że edukacja religijna kształci kobiety w duchu
akceptowania modelu życia społeczeństwa islamskiego,
gdzie
wyznacznikami
są
zasłanianie
sylwetki,
uszanowanie niewinności i skromności kobiety. Takie
wychowanie sprawia, że żądze i namiętności kobiet są
powściągliwsze niż mężczyzn. Uważane prawie za banał
stwierdzenie, że większe rozpasanie seksualne istnieje
wśród kobiet niż mężczyzn, jest niesłusznie wysuwanym
zarzutem. Podtrzymujący ten punkt widzenia mówią, że
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kobietą
władają
chciwe
żądze
nieustannego
przyozdabiania się i upiększania. Dochodzą do wniosku,
że istnienie tego rodzaju natury powoduje w niej większą
pożądliwość zmysłów niż u mężczyzny. Dla mężczyzn,
którzy poślubili kobiety religijne i wzrastające pod opieką
wierzących rodziców, nie ma wątpliwości co do tego, że
zmysłowość skromnych i niewinnych kobiet nie jest
większa od mężczyzn.
Reasumując, seksualne apetyty mężczyzny są równe
jednej kobiecie, w której może drzemać potencjał
seksualny równy dwóm, a nawet trzem kobietom.
Z drugiej strony Islam zainteresowany jest koncepcją,
według której ludzie powinni obowiązkowo zaspokajać
swoje żądze cielesne. Żadna osoba nie powinna
pozbawiać się ich nawet minimalnie. Z tego powodu
uprzedza się, że żądze nie powinny być hamowane w
ciele żadnego mężczyzny, bo przymusza go to do
naruszenia prawa i popełnienia rozwiązłych i
obscenicznych scen.
Jeśli mężczyzna jest skazany na jedną żonę, która
wymawia się w niektórych dniach od pełnienia
obowiązków małżeńskich, a składają się one z jednej
trzeciej czasu poświęconego - menstruacji, trwającej
ciąży, narodzinom dzieci, karmieniu, wychowaniu i
podobnym sprawom – może prowadzić to do grzechu i
dekadencji. Islam nie zbudował podstaw społeczeństwa
na namiętnościach, ale na zasadach logicznych. Według
Islamu mężczyzna znajdujący się w stanie żądzy
seksualnej, z braku jej realizacji i wstrzemięźliwości
może się pokusić do niegodziwych myśli. Stan kawalerski
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jest akurat jednym z największych niebezpiecznych
momentów zagrażających człowiekowi.
Jednym z najważniejszych dążeń Islamu jest zwiększenie
ludności muzułmańskiej na świecie i sprawienie, by
pomyślnie się rozwijała.
Rzeczywiście! Społeczeństwo muzułmańskie postawiło
na zaludnianie i rozwój świata, który jest właściwy wtedy,
jeśli wyeliminuje się korzenie politeizmu (szirk) i
korupcji. Do tego dąży Islam. Pozostałe kwestie Islamu,
chociażby poligamię, obejmuje dekretem prawnym, jako
przeciwstawienie wybujałej rozpuście, która zachęca
ludzi do zanurzenia się w namiętnościach.
Jeżeli krytycy Islamu byliby bezstronni, zrozumieliby, że
ostrze ataku powinni skierować w stronę budowniczych
zachodniej cywilizacji. Prawdą jest tylko to, że popędzali
cywilizację do rozpowszechniania sprośności i
utwierdzania mężczyzn w seksualnych bezecnościach.
Nie tak jest w przypadku Islamu, który podstawy
społeczeństwa oparł na teologicznym szczęściu i
błogosławieństwie.
Rzeczywiście! W rezultacie pozwolenie na poligamię
przełamało intensywną chciwość mężczyzn i ulżyło im, w
myśl utartego powiedzenia: jeśli komukolwiek będziemy
czegoś zabraniać, pragnienie zdobycia tej rzeczy będzie
za każdym razem większe. Tego rodzaju osoby nie mają
nic przeciwko szalonemu zerwaniu zakazanego welonu.
Tak postępują mężczyźni w celu osiągnięcia satysfakcji w
relacjach damsko-męskich. Gdyby prawo zabraniało im
posiadać więcej niż jedną kobietę, patrzyliby z zawiścią
na cudzą własność.
Gdyby jednak pozwolono im
poślubić drugą i trzecią żonę, rozchwiałaby się
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zachłanność. Otwarcie samej drogi w tym kierunku
usprawiedliwia ich od popełnienia cudzołóstwa i
naruszenia niewinności innych.
Niektórzy zachodni bezstronni pisarze zaobserwowali: W
szerzeniu cudzołóstwa i rozwiązłości wśród narodów
chrześcijańskich nie było silniejszego czynnika niż
kościół, który pozbawił poligamię mocy prawnej.1
W odpowiedzi na czwarte zagadnienie, w którym
powiedziano, że pozwolenie na poligamię obniżyło status
społeczny kobiety, muszę powiedzieć: nigdy tak nie było
i nie jest. Jak zostało wstępnie pokazane, kobieta nigdy
nie została tak uhonorowana w żadnej religii czy
świeckich tradycjach – ani prastarych ani obecnych – jak
miało to miejsce w Islamie. W ustawach nowoczesnych
tradycji nie zaobserwowano tak pozytywnych ustaw
odnośnie kobiety jak właśnie w Islamie.
Dopuszczenie poligamii dla mężczyzn nie oznacza
znieważanie kobiet czy redukowanie ich społecznej
pozycji i praw; raczej, wypływa to z powodu kilku
korzystnych udogodnień, które zostały wcześniej
wspomniane.
Najsilniejszym i zdecydowanym argumentem, dla którego
zachodni przeciwnicy poligamii pompatycznie ją
zaprezentowali, jest cytowanie domowych problemów
znoszonych przez Muzułmanów, kiedy posiadają dwie i
więcej żon. I tak chociażby, że w tych domach istnieje
krzyk, płacz i zazdrość jednych o drugich. Ich domownicy
1. John Davenport – Anglik - opisał tę kwestię w książce
“Usprawiedliwienie przestępstwa przed Mahometem (s.) i Koranem”.
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– czy to mężczyzna czy kobieta – od dnia wprowadzenia
się drugiej żony, trzeciej... do domu męża aż do dnia, w
którym przyjdzie śmierć, nie widzą żadnego szczęścia. Aż
do tego stopnia, że sami Muzułmanie zazdrość
rywalizujących żon nazwali chorobą.
W tego rodzaju okolicznościach bywa, że wszystkie
emocje i uczucia kobiet, ich autentyczna delikatna natura
i zalety takie jak przyjaźń, delikatność, współczucie,
uprzejmość, miłość, lojalność, umiarkowanie w
traktowaniu męża i jego dzieci z poprzedniego związku i
przywiązanie do domu, które są naturalnymi instynktami
kobiety załamią się i otworzą drogę do buntu. W
rezultacie przypuszczając, że dom jest oazą ciszy,
odpoczynku, miejscem, gdzie fizyczne i umysłowe
niepokoje są łagodzone, przekształca się w siedzibę, gdzie
mężczyźni są zawsze zmartwieni. Dom staje się areną
walk lub polem bitwy. Polem bitwy, na którym ani jedno,
ani drugie nie szanuje honoru i prawa własności drugiej
osoby. Reasumując, nikt tam nie jest bezpieczny.
W tego rodzaju domu spokojne życie staje się wymianą
żalów i oskarżeń. Stamtąd emigrują rozkosze i
przyjemności życiowe. W miejscu tym dochodzi do bicia,
obelg, przekleństw, oczerniania, współzawodnictwa,
oszustwa. Dzieci w tego rodzaju rodzinach znajdują się w
stanie nieustannego protestu i walki. Jakże często bywa,
kiedy zdesperowana kobieta planuje zamordowanie męża,
a dzieci myślą o wzajemnym mordowaniu się albo zabiciu
ojca. Relacje pokrewieństwa zamieniają się w bratobójczą
walkę, prowadzą do zemsty i rewanżu w wynikłym
przelewie krwi.
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Wrogość pierwszej generacji do generacji późniejszych
jest również zrodzonym następstwem tych pokoleń.
Rozlew krwi i zniszczenie pokolenia, rodzinne
ludobójstwo i korupcja kontynuują przez następne
pokolenia.
Abstrahując od tego, negatywny efekt wielożeństwa
znajdziemy wewnątrz społeczeństwa, które jest przyczyną
niepowodzenia, moralnej korupcji, okrucieństwa,
ciemiężenia, gwałtu, rozpusty. W konsekwencji tworzy
się atmosfera niebezpieczeństwa i braku zaufania.
Szczególnie, jeśli włączymy w całą transakcję pozwolenie
na rozwód, wówczas stanie się nad wyraz jasne, w jakim
kierunku może zmierzać postawa społeczna mężczyzn
zdeterminowana dwoma dekretami. I gdy mężczyzna
może poślubić kogo zechce i rozwieść się z którąkolwiek
z kobiet, której już nie chce, automatycznie staje się
rozpustnikiem. Ten mężczyzna kieruje się lubieżnością i
tłumionymi gorącymi żądzami. Pojmanie drugiej kobiety
i wyrzeczenie się pierwszej oddaje cześć pierwszej i
miażdży honor drugiej. Ta sytuacja nie przynosi żadnego
korzystnego efektu prócz splamienia połowy męskiej
populacji. Wraz ze skalaniem pierwszej połowy ludności
splamiona została również druga.
Było
to
przemówienie
podsumowujące
głosy
sprzeciwiające się wielożeństwu. I są to słuszne skargi i
zażalenia. My również je akceptujemy, bo żadne z nich
nie wchodzą w zakres Islamu i Szariatu. Raczej są one
przedmiotem dociekań i zainteresowań ze strony
Muzułmanów.
Rzeczywiście! Gdyby antagoniści mogli znaleźć epokę, w
której
Muzułmanie
postępowaliby
zgodnie
z
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autentycznymi naukami i dekretami Islamu, gdzie
negatywne konsekwencje wynikające z pozwolenia na
poligamię i rozwód istniałyby, wówczas mogliby oni
wnosić swoje żale, co do ujemnych skutków płynących z
poligamii i rozwodu. Godne pożałowania jest to, że
Muzułmanie przez wieki pozbawieni byli prawnego
systemu, który mógłby podnieść poziom islamskiego
wychowania i tak wzniosłego nauczania. Faktycznie to
sami liderzy prowadzili ludzi do obrażania świętości,
gwałcenia praw i ograniczeń religijnych. A co się tyczy
narodu, to oni sami naśladowali swoich monarchów.
Gdybym chciał zrelacjonować pewną część historii
odnośnie zasad i spraw mających miejsce na ich dworach,
jak też skandali wywołanych przez królów islamskich –
od momentu, kiedy został religijnym zarządcą aż do
stania się monarchą – musiałbym napisać odrębną
książkę.
W powyższym rozważaniu, jeśli istnieje jakiś problem, to
skierowany jest on do samych Muzułmanów, którzy
zorganizowali tak, a nie inaczej rodzinną społeczność,
która nie zapewnia im do końca szczęścia w życiu. Do
pracy nad tym zaangażowali rząd, który nie powinien
wprowadzić w życie nic innego jak postępowanie Prostą
Drogą (sirat al – mustaqim).
Aktualnie, negatywne konsekwencje przewinień ciążą nad
mężczyznami, a nie nad kobietami i dziećmi. Jeśli nawet
każda osoba odpowiedzialna jest za swoje osobiste
postępowanie, to korzenie wszelkich korupcji i
niepowodzeń i załamań rodzinnych tkwią w
postępowaniu mężczyzny, który zamienił całe swoje
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szczęście, żonę, dzieci i spokojną społeczną atmosferę na
rozwiązłość i ignorancję.
Ustawy o wielożeństwie Islam nie traktuje bez zastrzeżeń
i pewnych restrykcji. Prawo to nie dotyczy wszystkich
mężczyzn. Raczej wpisane jest w naturę człowieka i
osobliwy charakter osobników, jak również komplikacje,
które mogą przydarzyć się niektórym ludziom w taki
sposób, jak wstępnie już wyjaśniłem.
Jednoznacznie zostały wyznaczone kompetencje, jak też
liczne utrapienia i niebezpieczeństwa płynące z poligamii.
W tego rodzaju uwarunkowaniach bywa, że poligamia
pozwala zgodnie zabezpieczać interesy islamskiego
społeczeństwa.
Dekret o pozwoleniu na wielożeństwo zobowiązuje w
takiej formie, aby żadne z wyżej wspomnianych
niepowodzeń nie miały miejsca, a mężczyzna zapewniłby
sprawiedliwe traktowanie wszystkim swoim żonom.
Zatem tylko ktoś, kto jest bezwzględnie pewny siebie i
któremu Bóg udzieliłby podobnego błogosławieństwa
mógłby mieć więcej niż jedną żonę. Mężczyźni, którzy
nie patrzą na szczęście żony, dzieci i własne i
zaspokajają jedynie potrzeby żołądka i swe namiętności,
podobny wybór nie jest dla nich wskazany. Poza tym
patrzenie na kobietę, jako na obiekt pożądań nie ma
żadnego związku z religią Islamu. Mało tego, nie
podpisuje się pod tego rodzaju postawą mężczyzny, a
poślubienie kobiety tylko ze względu na niejasne
okoliczności jest niedozwolone.
Jeżeli mężczyźni posiadają pozytywne kwalifikacje i nie
patrzą na kobiety jak na zwierzęta, mogą posiadać tylko
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jedną żonę. W istocie u podstaw problemu leży
niezrozumienie dwóch aspektów, których w Islamie nie
można oddzielić – a są nimi prawa Szariatu i Welojat
(przywództwo).
Kluczem do tego są przesłania zapewniające, które prawa
lub tradycje, według badaczy, są słuszne lub niesłuszne, i
co jest następstwem tych praw. Jeśli prawo zostałoby
wprowadzone w życie społeczne i przyniosłoby
chwalebny skutek, wówczas jest to dobre prawo. Z kolei
jeśli nie przynosi pozytywnych efektów, można by
powiedzieć, że prawo nie jest dobre.
Podsumowując, podstawowym kryterium decydującym o
słuszności i niesłuszności praw, jest zatwierdzenie lub
odrzucenie ich przez ludzi. Osobisty poziom pojmowania
przez nich kwestii czy prezentowanych skłonności jest
nieważny.
Nie sądzę, by uczeni zaniedbali fakt, iż może istnieć wiele
społeczeństw, których tradycje i warunki nie
współgrałyby z zasadami i prawami omówionej kwestii.
Samo społeczeństwo powinno sporządzić metodę
działania, która zgadzałaby się z tradycjami i biegłaby
własnym torem. Mało tego, społeczeństwo powinno być
świadome wytyczonego kierunku, w którym zmierza ich
praca i oczekiwanego rezultatu, który może się pojawić.
Pytanie brzmiałoby, na ile okaże się to dobre czy złe,
przyniesie korzyści czy zaszkodzi?
Problem polega na tym, iż uczeni za kryterium do
tworzonych praw biorą pod uwagę tylko żądania
społeczeństwa. To znaczy żądania powstałe w oparciu o
rozpowszechnione zewnętrzne nastroje społeczeństwa,
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które zostały przyjęte za normę; jakikolwiek byłby to
sposób myślenia, byleby tylko się urzeczywistnił.
Według opinii uczonych, słuszne i prawdziwe prawo to
takie, które jest natychmiastową odpowiedzią na aktualnie
panujące nastroje i zapotrzebowanie społeczne, a
wszystkie pozostałe prawa są niewłaściwe, jakkolwiek
korespondowałyby z intelektem i fitrah.
W dodatku kiedy widzą jak Muzułmanie gubią się na
rozstajnych drogach, stoją na krawędzi przepaści, a
korupcja zalewa ich materialne i duchowe życie,
bezpośrednio wszystkie wydarzenia kojarzą z Islamem.
Jeśli na co dzień obserwują kłamstwo, wiarołomność,
oczernianie,
gwałcenie
praw
innych
ludzi,
rozprzestrzenianie przemocy i korupcji wewnątrz rodziny,
zakłócenia i chaos w społeczeństwie, to wiążą te sprawy z
osobistymi przekonaniami i prawami religijnymi
Muzułmanów. Sądzą, że przebieg tradycji islamskich i ich
oddźwięki są podobne do pozostałych zwyczajów i
tradycji społecznych, gdzie skumulowane emocje wśród
ludzi nakładają na nich specyficzne prawa. W rezultacie
dochodzą oni do wniosku, że Islam jest przyczyną
społecznej korupcji, która nabrała w kręgu Muzułmanów
olbrzymich rozmiarów , a wszelki ucisk i zepsucie mają
swoje źródło właśnie w Islamie.
Tak twierdzą, podczas gdy najgorsze uciski i zbrodnie
rozgrywają się akurat w ich własnym społeczeństwie.
Zgodnie z arabskim powiedzeniem: Wszyscy myśliwi się
kamuflują.
W efekcie koncepcja odnośnie religii Islamu jest mylna i
niewłaściwa. Dalej twierdzą oni, że gdyby Islam był
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prawdziwą religią, posiadał solidne prawa i interesował
się sprawami i szczęściem ludzi, to nie obarczałby ich
ciężkimi zobowiązaniami, a zamiast tego uczyniłby
szczęściarzami.
Deklaracja powyższa nie jest prawdziwa, gdyż ci uczeni
poplątali istotę pojęć takich jak reformator i
zreformowany, zdeprawowany i deprawujący. Islam jest
sumą teoretycznej, etycznej i praktycznej wiedzy. Każda
z tych trzech części zachowuje wzajemną relację i
odpowiednią proporcję. Zdarza się, że są skuteczne
wówczas, kiedy wszystkie razem funkcjonują. Jednakże,
kiedy ktoś dysponuje wiedzą teoretyczną i etyczną, ale jej
nie praktykuje, niech nie wątpi w brak efektu. Podobnie
ma się sprawa z lekarstwem. Jeśli część lekarstwa byłaby
zepsuta, automatycznie niszczy całą zawartość
mieszaniny i wywołuje niepożądany skutek. Z kolei,
kiedy wypracuje się pożądany efekt, ciało chorego jest
gotowe przyjąć lekarstwo i jego pozytywne działanie.
Jeśli ktoś używa lekarstwa i nie przestrzega ściśle
warunków stosowania, anuluje efekty. W rezultacie skutki
są odwrotne od pożądanych.
Tym, co mi osobliwie dokucza to metoda Islamu, która
nie jest zdolna pozytywnie zreformować ludzi i
generalnie wyeliminować publicznych defektów i
ogólnych niegodziwości z powodu słabości legalnych
fundamentów.
Rodzi się pytanie dlaczego metoda demokratyczna nie
posiada zręczności w tym względzie i dlaczego nie
osiągnęła pozytywnych efektów we Wschodnim Bloku,
kiedy to regiony europejskie były w jego posiadaniu? Co
nam się stało, że im bardziej postępujemy do przodu i
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więcej wkładamy wysiłku, tym bardziej cofamy się do
tyłu?
Nikt nie wątpi w to, że w Epoce Cywilizacji niewłaściwe
postępowanie i rozwiązła moralność zapuściły w nas
głębokie korzenie; i to pomimo blisko pół wieku, odkąd
staliśmy się, powiedzmy, cywilizowani i oświeceni.
Cóż, nie odniesiono żadnych korzyści z rzekomej
sprawiedliwości społecznej i żadne dociekanie praw
człowieka nie tętni pośród nas specjalnym życiem.
Począwszy od wzniosłej i pospolitej wiedzy i społecznego
szczęścia nie mamy nic do zaoferowania prócz pustych
słów i demagogii. Odnośnie istniejących ustaw
wymieniamy tylko zdania, które nam z łatwością cisną się
na usta, nic więcej.
Czy możecie odpowiednio ustosunkować się do mojej
odpowiedzi i krytyki? Ależ skąd! Z wyjątkiem
usprawiedliwiającego pretekstu nie możecie mi niczego
innego dostarczyć prócz tego, że system demokratyczny
nie był w stanie nas zreformować i uzdrowić, ponieważ
nie wcieliliśmy jego instrukcji w życie. W konsekwencji
nie pojawiły się oczekiwane pozytywne owoce.
Gdyby wasza odpowiedź była poprawna, to dlaczego
Islam tak samo jej nie postrzega?
Przechodząc dalej, wyobraźmy sobie, że – powołuję się
na Boga – Islam z powodu słabych fundamentów nie jest
zdolny utorować sobie drogi do serc ludzkich i utkwić
głęboko w świadomości warstw społecznych. W
rezultacie jego rząd nie jest solidny i zdolny do
podtrzymywania własnej rzeczywistości i bronienia
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własnej egzystencji. Z czasem zmuszony do rezygnacji,
zanika.
Jednak dlaczego system demokratyczny przed wybuchem
Drugiej Wojny Światowej został zgodnie zaakceptowany
i przyjęty przez cały świat, a po wojnie natychmiast
wydalony z Rosji i zastąpiony komunizmem?!
Przypuśćmy również, że dla wydalenia tego systemu i
zastąpienia go inną metodą w ówczesnej Rosji, zostały
opracowane i użyte niezłe preteksty. Dlaczego ideologia
demokratyczna została w takich krajach jak Chiny, Litwa,
Estonia, Łotwa, Rumunia, Węgry, Jugosławia
przekształcona w ideologię komunistyczną? Dlaczego tak
nagle zniknęła pomimo odgrażania się ze strony
pozostałych państw i pomimo głęboko zapuszczonych
korzeni w tamtejszej rzeczywistości?
Dlaczego ten sam komunizm, który prawie przez
czterdzieści lat kontroluje blisko połowę ludności świata i
jego liderzy ciągle szczycą się propagowaniem jego cnót i
deklarują, że system komunistyczny jest jedynym
systemem, który nie został zdeprawowany przez
despotyzm i wyzysk systemu demokratycznego? Po co
też państwa sprawujące komunistyczne rządy opisywane
były jak Ziemia Obiecana?
Tymczasem ci sami liderzy i propagatorzy dwa lata
wcześniej czynią wymówki, że niemający równego sobie
przywódca - Stalin przez trzydzieści lat opiera swoje
rządy na przemocy, tyranii, katordze i niewolnictwie w
imię komunizmu.1
1. Warto zaznaczyć, że autor napisał to w 1956 roku.

100

KOBIETA W ISLAMIE

W owym czasie rządy jego wywierały przemożny wpływ
na sytuację ustawodawczą, wcielanie prawa i spraw
bezpośrednio powiązanych. Wszystkie te odchylenia od
normy emanowały z despotycznej woli i zniewolonego
umysłu rządzącej jednostki, która zamordowała bez
żadnej przyczyny tysiące ludzi i utrzymała tysiące innych
przy życiu, niektóre narody uszczęśliwiając, a niektóre
gnębiąc.
Bóg tylko raczy wiedzieć, kto po aktualnych liderach
obejmie przyszłe stery rządów i czego tym razem mogą
spodziewać się biedni ludzie!
Jak wiele było rozpowszechnionych właściwych i
niewłaściwych tradycji i literatury w społeczeństwie,
które później zostały zniesione z powodu różnych
czynników; najważniejsze z nich traktowały o zdradzie
społecznych przywódców i braku woli ich stronników.
Według Zachodnich uczonych, niechaj wreszcie się
dowiemy, jaka jest różnica pomiędzy Islamem, jako
tradycją w sensie społecznym, i tradycjami, które zostały
zmienione i przekształcone. Jak to jest, że preteksty
usprawiedliwiające wspomniane tradycje są akceptowane,
ale te same wymówki nie są przyjęte z punktu widzenia
Islamu?
W rzeczywistości, jaka jest przyczyna, że pod jednym
dachem istnieje podwójna moralność?
Rzeczywiście! Musimy powiedzieć, że dzisiaj prawdziwe
słowa zostały stłumione przerażającą władzą ludzi
Zachodu, ignorancją, ślepym naśladowaniem i innymi
słowy, celowym zastraszaniem ludzi Wschodu.
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W każdym przypadku niezbędne jest przypomnienie, że
wpływ lub brak wpływu, jak również utrwalenie albo
wyeliminowanie tradycji i przekonań spośród ludzi, nie
zachowuje żadnych relacji z tym, co jest słuszne i
niesłuszne. Zatem w tej kwestii dla zbadania
prawdziwości tradycji, zazwyczaj mówimy, że odkąd
tradycja pozostaje żywa wśród ludzi, więc musi być
prawdziwa i kiedy jakaś tradycja została opuszczona i
anulowana, wnioskujemy, że jest fałszywa.
W tym przypadku, niestety, na powyższą kwestię
wpływają inne czynniki.
Zobaczymy, że każda rozpowszechniona i istniejąca
dzisiaj tradycja, w efekcie przynosi rezultaty, i pewnego
dnia pod wpływem i działaniem innej przestaje być
użyteczna. Funkcjonuje aktywnie jeden dzień wśród ludzi
i w ciągu następnych dni odchodzi z powodu różnych
czynników.
Reasumując, prawa islamskie i jego nakazy różnią się
zasadniczo
od
pozostałych
praw
społecznych
rozprzestrzenionych wśród ludzi. Ich różnica polega na
tym, że ludzkie prawa i tradycje ulegają przekształceniom
naprzeciw mijającego czasu i przemian, które następują w
zależności od ludzkich zainteresowań. Ale islamskie
prawa nie akceptują wypaczeń i zmian, bo ich
fundamenty opierają się na cnotach i napotykają
przeszkody w życiu realnym, toteż nie podlegają żadnym
zmianom następujące akty: wodżeb (obowiązkowe),
haram (zabronione), musta’ab (zalecane), makruh
(niezalecane), mubah (neutralne).
Rzecz w tym, że tego rodzaju akty społeczne mogą być
wykonane przez osobę lub opuszczone; człowiek, według
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swej woli, może z tym zrobić jakikolwiek użytek.
Obowiązkiem rządzącego jest wprowadzić ludzi w akty
wodżeb i powstrzymać ich przed aktami haram...
Mówi się, że społeczeństwo islamskie jest jednym ciałem
i jego władca intelektualną i kontrolującą siłą.
Jeżeli więc społeczeństwo islamskie posiada władcę, to
może on zapobiec popełnionym niesprawiedliwościom
pod pretekstem stosowania poligamii lub w przeciwnym
razie zmienić jego ustawę, chociażby w przypadku
rezygnacji z poligamii dla osobistych korzyści. To,
oczywiście, nie zmienia dekretu Boga. Osoba ta
odrzucając dozwolony dla niej akt nie anuluje poligamii.

