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Islam swoimi korzeniami sięga religii Abrahama (pokój z nim), który wzywał swój lud do 
czczenia Jedynego Boga. Dlatego też islam często definiowany jest jako jedna z Abrahamowych 
(monoteistycznych) religii – obok judaizmu i chrześcijaństwa. Koran, podobnie jak Biblia, 
przedstawia dzieje proroków, ale znajdujemy w nim także wzmianki o aniołach, cudach, 
dobrych i złych uczynkach, nagrodzie i karze, żalu za grzechy i przebaczeniu, Niebie i Piekle, 
Adamie i Ewie, Torze i Ewangelii oraz wielu innych rzeczach, które są znane w zachodniej 
tradycji. Słowo „islam” pochodzi od arabskiego słowa „salam”, oznaczającego „pokój” i 
„poddanie się”. Istotą islamu jest zatem uznanie i zaakceptowanie przez jednostkę Jedynego 
Boga-Stwórcy oraz podporządkowanie się Jego przewodnictwu, które prowadzi do pokoju 
wewnętrznego oraz spełnienia na tym świecie i w świecie następnym. Muzułmanie wierzą, 
że wcześniej czy później Boskie przewodnictwo zostaje zesłane wszystkim ludziom na ziemi. 
Przewodnictwo Boga zostało starannie zachowane dla pożytku dzisiejszych ludzi w formie 
Koranu, Świętej Księgi islamu, oraz Sunny, czyli osobistych przykładów z życia ostatniego 
Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo z nim). 
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        Czym jest  Islam?
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W języku arabskim Boga, Stwórcę, 
Władcę Wszechświata, określa się jednym 
słowem – Allah, które jest używane 
zarówno przez muzułmanów, jak i przez 
mówiących po arabsku chrześcijan. Imię 
Allah jest zatem imieniem tego samego Boga. 
Chrześcijański czy żydowski Bóg jest tym 
samym Bogiem w islamie. Koran wymienia 
także dziewięćdziesiąt dziewięć dodatkowych 
imion Allaha (odnoszących się do Boskich 
atrybutów Allaha), takich jak Wszechmogący, 
Nieustannie Żyjący, Wszechwiedzący. 
Służą one zdefiniowaniu Boga w islamie. 
Najważniejsze i najczęściej wspominane 
imiona Allaha to Najbardziej Miłosierny i 
Najbardziej Litościwy. 

Każdy, kto wierzy w Jedynego Boga i uznaje 
fakt, że Muhammad (pokój i błogosławieństwo 
z nim) jest Jego Ostatnim Prorokiem i 
Posłańcem, jest muzułmaninem. Mimo że, jak 
wiemy, islam narodził się w Arabii, a większość 
muzułmanów uczy się języka arabskiego, tylko 
18% wszystkich muzułmanów na świecie to 
Arabowie. Muzułmanie wywodzą się z różnych 
ras, narodowości i kultur na całym świecie. 
Większość muzułmanów żyje w Azji i Afryce, 
a znaczne środowiska mniejszościowe można 
spotkać na całym świecie, m.in. w Chinach, 
Indiach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 
Ameryce Południowej i Europie.
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Muhammad (pokój i błogosławieństwo 
z nim) był potomkiem Ismaila, najstarszego 
syna Abrahama. Urodzony w Mekce w 570 AD 
Muhammad (pokój i błogosławieństwo z nim) 
został w dzieciństwie osierocony. Wychowywany 
był przez swojego dziadka, a potem stryja. Młody 
Muhammad (pokój i błogosławieństwo z nim) 
znany był ze swojej wiarygodności, szczerości 
oraz hojności. Był także świetnym sędzią i 
rozjemcą, u którego wielu szukało pomocy przy 
zażegnywaniu sporów. W wieku dwudziestu pięciu 
lat Muhammad (pokój i błogosławieństwo z nim) 
ożenił się z Khadidżą, szanowaną i godną zaufania 
kobietą interesu. Z tego małżeństwa Muhammad 
(pokój i błogosławieństwo z nim) miał dwóch 
synów i cztery córki. 

Wiecznie zamyślony i pogrążony w rozważaniach 
Muhammad (pokój i błogosławieństwo z nim) 
przez długi czas cierpiał z powodu moralnego 
upadku i okrucieństwa społeczeństwa, w którym 
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żył. W wieku czterdziestu lat, podczas jednej ze 
swoich duchowych medytacji, Muhammad (pokój i 
błogosławieństwo z nim) otrzymał swoje pierwsze 
objawienie od Boga poprzez archanioła Gabriela. 

Przez następne dwadzieścia trzy lata doznawał 
kolejnych objawień, które zostały zebrane w całość i po 
dziś dzień znane są jako Koran. 

Pierwsi uczniowie Proroka Muhammada (pokój i 
błogosławieństwo z nim), w większości młodzi i biedni, 
byli dotkliwie prześladowani. W poszukiwaniu religijnej 
wolności emigrowali najpierw do chrześcijańskiej 
Etiopii, a potem do miasta Medyna, położonego 
około 420 kilometrów na północ od Mekki (w 
dzisiejszej Arabii Saudyjskiej). Ta druga emigracja, 
która miała miejsce w roku 622 AD, ugruntowała 
pozycję Muhammada (pokój i błogosławieństwo z nim) 
jako lokalnego przywódcy i pozwoliła muzułmanom 
znaleźć miejsce, w którym mogli osiąść na stałe. 
Emigracja (ar. Hidżra) do Medyny wyznacza początek 
muzułmańskiego kalendarza (kalendarza Hidżry).

W ciągu zaledwie stu lat od śmierci Muhammada 
(pokój i błogosławieństwo z nim) islam rozprzestrzenił 
się z Arabii do Hiszpanii, Afryki, Azji oraz Chin, 
poruszając serca i wpływając na życie setek milionów 
ludzi. Bez wątpienia inspiracją ku temu był Muhammad 
(pokój i błogosławieństwo z nim), który według wielu 
historyków był najbardziej wpływowym i zasłużonym 
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Słowo Koran oznacza recytację lub czytanie. 

Pierwsze słowa objawione Prorokowi Muham-

madowi (pokój i błogosławieństwo z nim) przez 

archanioła Gabriela brzmiały: „Czytaj [ar. re-

cytuj, głoś] w imię Twojego Pana!” Poprzednie 

Święte Księgi były pisane i przekazywane przede 

wszystkim przez ludzi z kręgów elit – uczonych 

w piśmie. Pierwsi muzułmanie, bez względu na 

ich płeć czy status, byli natomiast zachęcani do 

przepisywania i nauki Koranu na pamięć. Koran 

jest obecnie najczęściej czytaną księgą na świecie. 

Jest to jedyna Święta Księga, której oryginał może 

być zapamiętany w całości przez każdego – bez 

względu na wiek czy zdolności, włączając tych, 

którzy nie mówią po arabsku.

Koran jest głównym źródłem wiary i praktyk 

dla każdego muzułmanina. Jest to przewodnik 

po różnych aspektach ludzkiego życia, od wiary 

i oddawania czci Bogu, przez normy społeczne 

i relacje międzyludzkie, po ekonomię, a nawet 

fizykę – jednak głównym z poruszanych w nim 
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pomiędzy Bogiem a Jego stworzeniami. W 
przeciwieństwie do Biblii, która zawiera fakty, 
poezję, prawne postanowienia, przysłowia i nauki 
różnych proroków, Koran jest wiernym słowo w 
słowo, żywym zapisem Boskiego Objawienia, które 
zostało powierzone Prorokowi Muhammadowi 
(pokój i błogosławieństwo z nim). Inne teksty 
– takie, jak wypowiedzi Proroka Muhammada 
(pokój i błogosławieństwo z nim), jego biografia, 
wydarzenia historyczne i życie pierwszych 
muzułmanów – są opisane i przechowywane 
w oddzielnych księgach. Oddzielenie Słowa 
Bożego od innych ksiąg miało na celu uniknięcie 
wszelkich nieporozumień, jakie mogłyby wyniknąć 
z połączenia owych natchnionych tekstów ze 
Słowem Bożym. 

W ostatniej dekadzie wiele uwagi poświęcono 
naukowej wręcz dokładności Koranu. Zawiera 
on twierdzenia dotyczące embriologii, astronomii 
czy geologii, które nie mogły być znane ludziom 
żyjącym w VII wieku (ery chrześcijańskiej) i w 
wielu przypadkach dopiero niedawno zostały 
potwierdzone naukowo. Sprawiło to, że wielu 
naukowców przyjęło islam, a muzułmanie uważają 
to za jeden z dowodów na cudowną naturę Koranu 
– często mówi się: „Cudem Muhammada [pokój i 
błogosławieństwo z nim] jest Koran.”
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Meczet Abu Mansur 
Samarkand, Uzbekistan

Wielki Meczet 
Xian, Chiny

Meczet Sulejmański 
Stambuł, Turcja

Muzułmanskie Centrum Toledo 
Toledo, Stany Zjednoczone

Meczet Jama
Nowe Delhi, Indie

Meczet Sułtana Kabusa
Muskat, Oman

Meczet w Warszawie 
Warszawa, Polska

Meczet w Babo 
Dioulasso, Burkina Faso

Centralny Meczet w Londynie 
Londyn, Wielka Brytania
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Meczety albo „masadzidy” 
są nie tylko miejscami 
kultu dla muzułmanów, ale 
także odzwierciedleniem 
ich  kulturalnej tożsamosci i 
dziedzictwa.



ISLAM I 
NAUKA:

Koran nieustannie zachęca do refleksji i 
zastanawiania się nad otaczającym nas światem. 
Za każdym razem, kiedy jego przesłanie było 
przyjmowane, rozkwitało dążenie do wiedzy. 
Koncept podstawowej edukacji dostępnej dla 
wszystkich zapoczątkowany zostaĺ w islamie. W 
wiejskich szkołach przy meczetach dzieci uczyły 
się czytać, pisać, zapamiętywać Koran oraz 
wykonywać podstawowe działania matematyczne, 
a najzdolniejsi uczniowie posyłani byli do miast, 
gdzie mogli zdobyć wyższe wykształcenie. Pierwsze 
na świecie uniwersytety, szpitale i poczty zakładane 
były przez muzułmanów. Kalifowie – przywódcy 
muzułmańscy – zakładali takie instytucje, jak Dom 
Mądrości (Bayt Al-Hikma) w Bagdadzie, w których 
opłacani uczeni tłumaczyli naukowe, literackie oraz 
religijne prace z innych języków na język arabski. 
Uczeni z całego muzułmańskiego świata korzystali 
później z tych prac, prowadząc własne eksperymenty 
i dokonując ważnych odkryć, które przyczyniły się 

do rozwoju kultury i cywilizacji człowieka. 
Pozbawione uprzedzeń dążenie do wiedzy 
zainspirowało żydowskich i chrześcijańskich 
uczonych z muzułmańskiej Hiszpanii do 
przetłumaczenia klasycznych tekstów 
łacińskich i greckich z arabskiego na 
języki europejskie, co zapoczątkowało 
rozkwit Renesansu w Europie. Konflikt 
między religią a nauką, który pojawiał 
się w średniowiecznej Europie, bardzo 
rzadko miał miejsce w świecie islamu. Co 
więcej, większość naukowców była ludźmi 
wierzącymi.
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Koran jest wolny od naukowych 
rozbieżności i niedokładności oraz zawiera 
wiele opisów zjawisk, które zostały odkryte 
i udowodnione naukowo dopiero setki lat 
później. Jego wersety dokładnie opisują 
zagadnienia z embriologii, meteorologii, 
astronomii, oceanografii oraz innych nauk. 
Naukowcy znaleźli w Koranie opisy, których 
pojawianie się w piśmie z VII 
wieku ciężko wytłumaczyć. Był to 
wystarczający powód, dla którego 
wielu wybitnych naukowców przyjęło 
islam. Koran nigdy nie miał pełnić 
funkcji podręcznika naukowego, tekstu 
historycznego czy też podkreślającego 
cuda natury. Jego wersety nakłaniają 
nas do rozmyślania nad wspaniałością 
Boga. Żadna inna starożytna księga ani 
pismo nie jest tak dokładne w swoim 
przesłaniu jak Koran.  Muzułmanie 
wierzą, że jest to jeden z dowodów na 
autentyczność Koranu i na jego Boskie 
pochodzenie, a także potwierdzenie faktu, 
że Koran to rzetelne i wiarygodne „żyjące 
objawienie” dla współczesnych czasów. 10



Muzułmanie wierzą w Jedynego, Wyjątkowego, Nieporównywalnego, 
Miłosiernego, Litościwego Boga – jedynego Stwórcę, Mistrza, Władcę 
i Pocieszyciela Wszechświata; w anioły stworzone przez Niego; w 
proroków, którzy przekazywali Jego objawienia ludziom; w dzień Sądu 
Ostatecznego i w indywidualną odpowiedzialność za czyny; w całkowitą 
władzę Boga nad przeznaczeniem – dobrym bądź złym; w życie po 
śmierci. Muzułmanie wierzą, że Bóg wysłał swoich posłańców i proroków 
do wszystkich ludzi. Ostatnie przesłanie Boga do całej ludzkości zostało 
objawione prorokowi Muhammadowi (pokój i błogosławieństwo z nim) 
przez archanioła Gabriela.  
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Znaczenie i sens życia 

Każdy muzułmanin widzi sens życia w całkowitym poddaniu się 
Woli Boga i w służeniu Mu. Muzułmanie podtrzymują świadomość 
istnienia Allaha – i pamiętanie o Nim – poprzez własne czyny, zarówno 
„duchowe”, jak świeckie. Owo oddanie powinno spontanicznie wynikać 
z miłości do Boga, z trwogi przed Jego Majestatem i z wdzięczności za 
Jego liczne błogosławieństwa. Służenie Bogu obejmuje wiele uczynków – 
od oficjalnych aktów czci takich jak modlitwa, poprzez bycie życzliwym i 
miłosiernym dla innych istot ludzkich, studiowanie i poszerzanie własnej 
wiedzy, wychowywanie dzieci, po pracę, aby zarobić na uczciwe życie. 
Każdy dobry uczynek, zrobiony przez wierzącego ze szczerą intencją 
zadowolenia Boga, jest uważany za akt czci, który wart jest nagrody w 

W co 
wierzą 
muzułmanie? 

12



Głównym założeniem islamu jest tałhid 
(jedność), czyli wiara w Jedynego Boga, 
Niedościgłego, Wyjątkowego i Nieporównywalnego, 
dostępnego dla wszystkich, który zaplanował 
życie wszystkich ludzi, bez względu na ich wiek. 
Rozumienie Jedności Boga w islamie różni się od 
tego, które obowiązuje w głównych nurtach religii 
chrześcijańskiej. Pojęcie trójcy lub trzech w jednym 
przez muzułmanów jest uważane za niezgodne z 
prawdziwym monoteizmem. Muzułmanie uważają 
za niemożliwe, aby Stwórca Wszechświata miał 
przyjąć postać ludzką i żyć na Ziemi, lub aby 
człowiek miał w jakiś sposób zostać Bogiem. Mimo 
że ludzie mówią o Bogu w trzeciej osobie – jako 
o „Nim” – powszechnie rozumie się, że Bóg jest 
samowystarczalny, przekraczający fizyczność i 
płeć. Bóg nie jest ojcem ani boginią ziemi. Allah 
przedstawiany jest w Koranie jako jeden Jedyny, 
wiecznie żyjący, nie potrzebujący ani snu, ani 
odpoczynku,  Wszechsłyszący, Wszechwidzący, 
Wszechwiedzący, najbardziej Litościwy, 
Sprawiedliwy i Kochający, będący poza ludzkim 
pojęciem, Wszechmogący, Wszechobecny i bliższy 
nam niż arteria w naszej szyi. 

Prorok to człowiek wybrany przez Boga 
do pełnienia roli duchowego lidera swojej 
społeczności. Jest on chroniony przez Boga 
przed popełnianiem głównych grzechów, dzięki 
czemu może służyć za wzór do naśladowania. 
Prorocy doświadczyli Boskich objawień za 
pośrednictwem aniołów. Kilka z tych objawień 
zapisanych zostało w formie Świętych Ksiąg. 
Koran wymienia z imienia dwudziestu pięciu 
proroków, z których większość jest wspominana 
także w Biblii. Pięciu z nich jest uważanych za 
wielkich Posłańców: Noe, Abraham, Mojżesz, 
Jezus i Muhammad (pokój i błogosławieństwo z 
nimi wszystkimi), Ostatni Prorok. Muzułmanie 
szanują wszystkich prawdziwych proroków 
(pokój i błogosławieństwo z nimi wszystkimi), 
ale nie czczą ich ani nie modlą się do nich. Kult 
w islamie zarezerwowany jest dla samego Boga.  
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Święte Księgi przez wieki zapewniały ludziom 
„długoterminowy” sposób postrzegania świata, 
są bogatym źródłem przypowieści i wiedzy oraz 
nauczają wiary i etycznych norm postępowania. 
Zakazy kłamstwa, cudzołożenia, kradzieży, 
odbierania życia niewinnemu człowiekowi, nakaz 
traktowania swojego bliźniego jak siebie samego – te 
wskazówki są wspólne wszystkim Świętym Księgom. 
Także nakazy modlitwy, postu czy dobroczynności 
można znaleźć we wszystkich głównych religiach 
– tworzą one solidne podłoże dla edukacji w 
cnocie. Koran wspomina wiele wcześniejszych 
Świętych Ksiąg; niektóre z nich to zwoje Abrahama 
(pokój z nim), Tora, Psalmy Dawida (pokój z nim) 
oraz Ewangelia. Jednakże Koran mówi, że teksty 
wcześniejszych Świętych Ksiąg zostały z czasem 
zagubione, zmienione bądź sfałszowane, więc nie 
można dłużej opierać się na nich (to twierdzenie 
zostało zweryfikowane i potwierdzone historycznie). 
Muzułmanie wierzą we wszystkie prawdziwe Święte 
Księgi, wszystkie traktują jako Boskie objawienie, ale 
opierają się tylko na Koranie, który zachował się w 
niezmienionej wersji, napisanej w języku arabskim.  
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Islam i chrześcijaństwo 

mają pewne wspólne 

wierzenia i tradycje,  

jednak istnieją również 

ważne różnice pomiędzy 

tymi dwoma religiami.

CHRZEŚCIJAŃSKIE

I ISLAMSKIE 

WIERZENIA: 

KILKA PORÓWNAŃ

Kopuła na Skale, Jerozolima, Palestyna 



 
 

Jednym z kluczowych dogmatów w głównych 
nurtach chrześcijaństwa jest tzw. grzech 
pierworodny i przekonanie, że grzech Adama i 
Ewy (pokój z nimi) dziedziczy każdy człowiek. 
Znaczy to, że ludzie są grzeszni od urodzenia. 
W związku z tym nawet nowo narodzone dzieci 
muszą być ochrzczone, aby zostały uwolnione 
od Boskiej kary. Stanowisko islamu jest bardziej 
pozytywne: mimo że ludzie są skłonni do 
zapominalstwa czy popadania w grzeszne lub złe 
nawyki, zostałi stworzeni jako przedstawiciele Boga 
na Ziemi i są urodzeni w stanie fitra – naturalnej 
skłonności do poszukiwania dobra, wiedzy i 
piękna. Grzech nie jest dziedziczony, a każda 
dusza odpowiada tylko za swoje uczynki. Dzieci, 
które umierają przed osiągnięciem pewnego wieku, 
zostają zabrane do Raju, ponieważ do osiągnięcia 
dojrzałości i zdolności do samodzielnego 
wyciągania wniosków nie są uważane za w pełni 
odpowiedzialne za swoje czyny.
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Katedra Świętego Pawła, 
Londyn

Jezus był cnotliwym i mądrym 
nauczycielem, który uczył 
poprzez własny przykład 
i odważnie przemawiał w 
ważnych miejscach przeciwko 
zepsuciu i korupcji.

Muzułmanie szanują Jezusa (pokój 
z nim) jako człowieka i jako jednego 
z wielkich posłańców Boga. Jezus był 
cnotliwym i mądrym nauczycielem, 
który uczył poprzez własny przykład 
i odważnie przemawiał w ważnych 
miejscach przeciwko zepsuciu. 
Muzułmanie jednak nie akceptują 
ani koncepcji trójcy (termin ten nie 
występuje nawet w samej Biblii), ani 
tego, jakoby Jezus miał być częścią Boga 
czy też synem Bożym. Sprzeczności i 
różnice w biblijnych relacjach z życia 
Jezusa i jego misji są uważane przez 
muzułmanów za dowód na to, że pewne 
fragmenty Biblii nie są autentyczne i nie 
można się na nich opierać. 
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Koran potwierdza cudowne narodziny Jezusa 
(pokój z nim) z dziewicy Marii (która jest 
uważana za jedną z najdoskonalszych kobiet 
spośród wszystkich ludzi), ale jego narodziny 
bez ludzkiego ojca nie są uważane za dowód 
jego boskości lub bycia synem Bożym; na 
pewno nie był nim w większym stopniu niż 
Adam (pokój z nim). „Zaprawdę, Jezus jest u 
Boga jak Adam: On stworzył go z prochu, a 
następnie powiedział do niego: 

‘Bądź!’ – i on jest.” (Koran, sura 3., werset 59.)

Jaka więc była misja Jezusa (pokój z nim) 
według islamu? Miał on być czystym i żywym 
przykładem na to, jak żyć życiem pełnym wiary, 
a także wypełnieniem obietnicy Boga, którą 
złożył On ludowi żydowskiemu. Ponieważ 
Bóg chętnie przebacza każdemu, kto szczerze 
wyznaje skruchę i prosi o przebaczenie, nie ma 
potrzeby wierzyć, że Bóg ukarałby ukochanego 
przez siebie człowieka lub obarczył go 
brzemieniem winy za czyjeś grzechy, jakby to 
miało wynikać z tego założenia.
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Aszhadu an la ilaha illa ‘Llah, wa aszhadu anna Muhammadan Rasulu ‘Llah – 
nie ma bóstwa poza Bogiem, a Muhammad jest Posłańcem Boga. To proste 
oświadczenie zaznacza, że dana osoba przyjęła islam. Oświadczenie to jest 
również powtarzane podczas codziennych modlitw, a także przy innych 
okazjach. Nie jest ono zwykłą formułką, ale podstawą islamu, która podkreśla 
wiarę w to, że celem życia jest służba Bogu, wyrażana poprzez przestrzeganie 
nauk ostatniego Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo z nim). 

Paktyczne założenia islamu, które muzułmanin musi wprowadzać w swoje 
życie, aby jego wiara była pełna, są znane jako pięć filarów islamu. Są nimi 
wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post w miesiącu Ramadan i pielgrzymka do 
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Pięć filarów 
islamu
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Islam naucza, że wszelka własność 
materialna jest błogosławieństwem od Boga i 
raczej powierzonym depozytem niż własnością 
danej osoby. Majątek nie jest przeznaczony 
wyłącznie na użytek jego właściciela, póki 
nie podzieli się nim z tymi, którzy nie mieli 
tyle szczęścia i nie są bogatymi ludźmi. 
Każdy muzułmanin powinien przekazać 
czterdziestą część (2,5%) swoich rocznych 
oszczędności netto jako jałmużnę. Słowo zakat 
oznacza nie tylko pomoc finansową, ale także 
dobroczynność, oczyszczenie oraz rozwój. 
Oprócz obowiązkowej jałmużny, muzułmanie 
są zachęcani do ofiarowywania pieniędzy na 
cele dobroczynne oraz dzielenia się własnym 

W odróżnieniu od wyznawców innych religii, 
od których nie wymaga się częstej modlitwy  lub, 
którzy mogą sami decydować, jak często chcą się 
modlić, muzułmanin jest zobowiązany modlić sie 
pięć razy dziennie: o świcie, w południe, po południu, 
o zachodzie słońca oraz wieczorem. Często owa 
determinacja budzi wiele zdziwienia, ale dla wierzącego 
te modlitwy wyznaczają naturalny rytm dnia oraz 
stanowią potrzebne chwile wytchnienia od codziennych 
obowiązków. Trwająca około dziesięciu minut modlitwa 
jednoczy ciało, umysł i duszę w wychwalaniu Stwórcy, 
wdzięczności i miłości i szacunku dla Niego, co 
pozwala lepiej poznać Boga. Kiedy to możliwe, najlepiej 
odmawiać modlitwy razem z innymi wyznawcami islamu 
– wówczas zwiększa ona także poczucie solidarności 
oraz wspólnoty muzułmańskiej. 

Poza obowiązkowymi modlitwami, pobożni muzułmanie 
odprawiają dodatkowe modlitwy oraz przywiązują dużą 
wagę do innych form oddawania czci Bogu, takich jak 
osobiste prośby (du’a), codzienne recytacje Koranu 
(hizb), nocne czuwania (tahadżdżud), czy refleksje 
nad Koranem i życiem Proroka Muhammada (pokój i 
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Przez 29-30 dni w roku, podczas miesiąca 
Ramadan, wierni wstrzymują sie od jedzenia, 
picia oraz relacji seksualnych pomiędzy świtem a 
zachodem słońca (o zachodzie słońca muzułmanie 
spotykają się na wspólny posiłek w gronie rodziny 
lub przyjaciół). Oczekuje sie także od nich, że 
będą kontrolować swoją mowę oraz temperament. 
Dlatego post uczy powściągliwości i dyscypliny. 
Ramadan jest corocznym okresem refleksji, 
oczyszczenia i duchowej odnowy. Więcej czasu 
poświęca się modlitwie i recytacji Koranu oraz 
przekazuje się więcej niż zwykle datków na szczytne 
cele. Koniec Ramadanu zaznacza uczta zwana ‘Eid 
al-Fitr. 
Kalendarz muzułmański opiera się na miesiącach 
księżycowych, mających trzydzieści lub dwadzieścia 
dziewięć dni. Ramadan „przesuwa się” przez pory 
roku, zaczynając się około jedenastu dni wcześniej 
każdego roku słonecznego. Wielu pobożnych 
muzułmanów praktykuje także nadobowiązkowe, 
dobrowolne posty w inne dni roku.

Każdy muzułmanin (i każda 
muzułmanka), któremu zdrowie i 
sytuacja materialna  na to pozwala, musi  
przynajmniej raz w roku w ciągu pory 
Hadżdż  (wypada ona w dwunastym 
miesiącu kalendarza muzułmańskiego) odbyć 
pielgrzymkę. Historia pielgrzymki do Mekki 
sięga czasów Abrahama (pokój z nim). 
Obecnie pielgrzymka przyciąga każdego 
roku od dwóch do pięciu milionów wiernych 
z całego świata. Pielgrzymi pozostawiają 
wszystkie sprawy materialne, wszystkie 
wygody życia doczesnego, odwiedzają święte 
miejsca i odbywają starodawne rytuały, 
ubrani w jednakowe dla wszystkich, proste, 
białe stroje. Biedni i bogaci, mężczyźni i 
kobiety, ludzie starzy i młodzi, biali i czarni 
zbierają się razem, aby czcić Boga. Ich 
zgromadzenie jest żywym przypomnieniem 
i dowodem tego, że w oczach Boga wszyscy 
ludzie są równi. 
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„I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was 
żony z was samych, abyście mogli odpocząć 
przy nich; i ustanowił między wami miłość i 
miłosierdzie. Zaprawdę, w tym są znaki dla 
ludzi, którzy słyszą!” (Koran, sura 30., werset 
21.)  

Islam uważa rodzinę za podstawę stabilnego 
i dobrze prosperującego społeczeństwa. 
Idealny związek pomiędzy mężem i żoną w 
islamie to współzależność, oparta na pamięci 
o Bogu, miłości i wspólnym życiu. Wzajemnie 
wspierający się związek pomiędzy mężem 
a żoną jest także opisany metaforycznie w 
poniższym wersecie:

„One są ubiorem dla was, a wy jesteście 
ubiorem dla nich.” (Koran, sura 2., werset 187.) 

MUZUŁMAŃSKIE 
MAŁŻEŃSTWO I ŻYCIE 
RODZINNE
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Małżeństwo muzułmańskie 
jest zarówno świętym aktem, jak 
porozumieniem prawnym, do którego 
obydwoje – przyszły mąż i żona – 
mogą włączyć prawnie uzasadnione 
warunki. Prawa i obowiązki obojga, 
żony i męża, są sprawiedliwie 
zrównoważone. W muzułmańskiej 
tradycji rodzice są bardzo szanowani, 
a szczególnym szacunkiem daży się 
matki. Bóg mówi:

„I nakazaliśmy człowiekowi co do 
jego rodziców – matka nosiła go 
pośród wielu trudów, a odłączenie 
jego nastąpiło po dwóch latach: ‘Bądź 
wdzięczny Mnie i twoim rodzicom! Do 
Mnie zmierza wędrowanie!’” (Koran, 
sura 31., werset 14.)
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Koran częściej od innych Świętych Ksiąg 
przedstawia kobiety w pozytywnym świetle. 
„A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są dla 
siebie nawzajem przyjaciółmi. Oni nakazują sobie 
to, co uznane, a zakazują sobie tego, co naganne. 
Oni odmawiają modlitwę i dają jałmużnę, są 
posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi. Tym Bóg okaże 
miłosierdzie. Zaprawdę, Bóg jest Potężny, Mądry! 
Obiecał Bóg wierzącym, mężczyznom i kobietom, 
Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki – oni tam 
będą przebywać na wieki – i mieszkania przyjemne 
w Ogrodach Edenu. A zadowolenie Boga jest 
jeszcze czymś większym od tego! To jest osiągniecie 
ogromne!” (Koran, sura 9., wersety 71. i 72.)

Co więcej, wszystkie postanowienia i zasady 
przedstawione w Koranie miały na celu zapewnienie 
należnych praw kobietom, które w świecie 
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przedislamskim nie miały niemal żadnych praw, oraz 
poprawę pozycji kobiet w społeczeństwie. Islam nadał 
muzułmankom prawa, szanując je jako indywidualne 
osoby. Kobiety nie mogą być zmuszane do małżeństwa, 
mogą zachować po ślubie swoje panieńskie nazwisko, 
mają prawo do rozwodu, do posiadania majątku, do 
dziedziczenia, do inwestowania swoich pieniędzy. 
Pierwsza żona proroka Muhammada (pokój i 
błogosławieństwo z nim) była zamożną kobietą 
interesu. W kulturze zachodniej kobiety otrzymały te 
prawa dopiero w XIX wieku! 

Muzułmanki mogą pracować poza domem, o ile 
wypełnią inne swoje obowiązki. Są także zachęcane 
do nauki podejmowania pracy w szkolnictwie, w 
medycynie oraz innych szanowanych zawodach i 
dziedzinach. 



Muzułmanki poza 
stereotypami 
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Około połowa wszystkich muzułmańskich 
kobiet i dziewcząt przestrzega koranicznego nakazu 
zakrywania całego ciała, także głowy, włosów i szyi, 
w miejscach publicznych. Kwestia zasłony często jest 
niewłaściwie przedstawiana przez media, polityków 
czy organizacje feministyczne. Ubiór muzułmańskiej 
kobiety nie jest symbolem politycznym, nie jest 
znakiem „męskiej dominacji”, nie przeszkadza 
w pracy, nauce czy osiąganiu sukcesów,  i nie jest 
szkodliwy dla zdrowia. Raczej pozwala kobiecie 
funkcjonować w otoczeniu mężczyzn i jednocześnie 
chronić swoją godność. Kobiety z własnej woli noszą 
nakrycia głowy, i często robią to, mimo że z tego 
powodu stają się przedmiotem dyskryminacji w szkole 
czy pracy oraz  przemocy słownej czy fizycznej. Dla 
nich odpowiedni ubiór jest sposobem na wyrażenie 
swojej tożsamości i posłuszeństwa Bogu oraz kwestią 
osobistego wyboru i praw człowieka.

Niektóre muzułmanki zasłaniają także twarz. 
Muzułmańscy uczeni nie są zgodni w ocenie tego 
zwyczaju, jednak kobiety, które się do niego stosują,  
postępują zgodnie z jedną z obowiązujących szkół 
myśli islamskiej, zatem mają pełne prawo do swoich 
przekonań.
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Kwestja zasłony często 
jest niewłaściwie 
przedstawiana przez 
media, polityków 
czy organizacje 
feministyczne.



Islam jest religią pokoju i miłosierdzia; słowo 
islam można rozumieć jako Pokój płynący z 
poddania się woli Boga. Muzułmanie witają się, 
mówiąc „As-Salamu Alaikum”, czyli „Pokój 
niech będzie z tobą”. As-Salam – Pokój – to 
także jedno z najpiękniejszych Imion Allaha. 
Niemal wszystkie rozdziały Koranu (z wyjątkiem 
jednego) zaczynają się inwokacją: „W Imię Boga 
Miłosiernego, Litościwego!”

Pokój wewnętrzny można osiągnąć poprzez 
modlitwę i inne akty czci, poprzez recytację 
Koranu, poprzez postępowanie z innymi 
ludźmi według zasad islamu, czyli miłosiernie 
i sprawiedliwie. Pokój na tym świecie może 
pochodzić jedynie od Boga, a muzułmanie 
uważają, że jest on tak rzadko osiągany z powodu 
natury świata doczesnego. Niekiedy ludzie muszą 
walczyć o pokój, jak było np. w czasach II wojny 
światowej i walce przeciwko nazizmowi. Islam 
mówi, że w czasie poprzedzającym dzień Sądu 
Ostatecznego Jezus, syn Marii (pokój z nim), 
powróci na ziemię, aby zapoczątkować krótki czas 
pokoju i harmonii na tym świecie. Wierni, którzy 
będą żyli w tym czasie, doświadczą przedsmaku 
Raju – siedziby wiecznie trwającego Pokoju. 

Pokόj na tym świecie, kiedy już się pojawia, zawsze 
jest rezultatem sprawiedliwości i zrozumienia, nie 
służalczości lub tyranii. Jak większość innych religii, 
islam zezwala na samoobronę i przyznaje, że walka jest 
niekiedy konieczna, kiedy ludzie chcą przeciwstawić 
się złu czy tyranii. Jednak słowo „dżihad”, najczęściej 
używane w odniesieniu do działań wojennych i 
niewłaściwie tłumaczone jako „święta wojna”, oznacza 
zmaganie lub wysiłek. Najtrudniejszym z takich zmagań 
jest walka przeciwko złym nawykom, które ma w sobie 
każdy z nas, przeciwko złym skłonnościom, negatywnym 
cechom charakteru czy gorszej części naszej osobowości. 
Taka walka jest znana jako większy dżihad, podczas 
gdy działania zbrojne są dżihadem mniejszym. Bóg w 
Koranie mówi:

„I bądźcie gorliwi w walce za sprawę Boga gorliwością, 
na jaką On zasługuje! On was wybrał i nie uczynił 
żadnej trudności w waszej religii, religii waszego ojca 
Abrahama. On nazwał was muzułmanami, niegdyś i 
obecnie, aby Posłaniec był świadkiem dla was i abyście 
wy byli świadkami dla ludzi. Odprawiajcie więc modlitwę! 
Dawajcie jałmużnę! I trzymajcie się mocno Boga! On 
jest waszym Panem! Jakże to wspaniały Pan! Jakże to 
wspaniały Pomocnik!” (Koran, sura 22., werset 78.)  29



Walka w islamie dozwolona jest wyłącznie pod 
ściśle określonymi warunkami i w określonych granicach. 
Muzułmanin powinien iść na wojnę tylko po uzyskaniu 
zezwolenia głowy rządu, np., gdy jego kraj został 
zaatakowany lub jest zagrożony najazdem. Wojna musi 
zostać otwarcie wypowiedziana. Muzułmanie powinni 
skłaniać się ku pokojowi zawsze, kiedy jest to możliwe. 
Potwierdzają to m.in. poniższe wersety ze Świętej Księgi 
islamu:

„Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, 
lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę, Bóg nie miłuje 
najeźdźców!” (Koran, sura 2., werset 190.) 
„I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia 
będzie należeć do Boga. A jeśli oni się powstrzymają, 
to wyrzeknijcie sie wrogości, oprócz wrogości przeciw 
niesprawiedliwym!” (Koran, sura 2., werset 193.)
„A jeśli oni skłonią się do pokoju, to i ty się ku niemu 
skłoń i zaufaj Bogu! Zaprawdę, On jest Słyszący, 
Wszechwiedzący!” (Koran, sura 8., werset 61.) 
Warunki i zasady walki, pozostawione przez 

Proroka Muhammada (pokój i 
błogosławieństwo z nim), są jasne. 
Warta uwagi jest zasada, która mówi, że 
muzułmańskim wojownikom nie wolno 
krzywdzić kobiet, dzieci, osób starszych 
i niepełnosprawnych, zakonników,
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księży ani ludności cywilnej. Zabronione 

jest niszczenie plonów rolnych, posiadłości, 

majątku oraz innej własności. Zakazane 

jest używanie ognia jako narzędzia walki lub 

tortury. Surowo zabronione jest popełnianie 

samobójstwa. Zasady walki sformułowane 

przez Proroka Muhammada (pokój i 

błogosławieństwo z nim) zakazują też 

większości nowoczesnych form walki czy 

rodzajów broni, np. ataków powietrznych, 

bomb i rakiet samonaprowadzających, 

rozpryskowych bomb kasetowych oraz 

min lądowych. 

Stwarza to dylemat dla tych którzy 

uważają, że prawdziwemu uciskowi trzeba 

się w jakiś sposób przeciwstawić, a kraje 

muzułmańskie mają pełne prawo działać 

w uzasadnionej obronie własnej.


