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Terminologia u¿yta w ksi¹¿ce. 
 

Muzuùmanie, kiedy wspominaj¹ Allaha () oraz Wysùannika 
Muhammada () i wszystkich Wysùanników (), a tak¿e 
Anioùów () i towarzyszy Wysùannika Muhammada () 
wypowiadaj¹ specjalne sùowa okazuj¹c im w ten sposób wielki 
szacunek. 
Ksi¹¿ka ta w swojej tre�ci zawiera arabskie zwroty, których 
znaczenia s¹ nastêpuj¹ce:  

 ALLAH:  Subhaanahu wa ta´ala- Chwaùa Jemu i 
              Wyniosùo�ã. 

  Wysùannik Muhammad: salla-llahu ´alaihi wa salam- 
Pokój i bùogosùawieñstwo Allaha niech bêd¹ z nim. 

  Anioùowie i Wysùannicy: ´alaihim salaam- 
Pokój z nimi. 

 Towarzysz Wysùannika Muhammada: radia-llahu   
 ´anhu- Niech Allah bêdzie zadowolony z niego. 

  Towarzysze Wysùannika Muhammada: radia-llahu 
 ´anhum- Niech Allah bêdzie zadowolony z nich.  
Li  (Rabb) Zamiast tego sùowa , które oznacza Bóg, niektórzy 

wol¹ u¿ywaã sùowa Pan, poniewa¿ pierwsze sùowo(Bóg) pochodzi z 
Ewangelii i okre�la siê nim równie¿ Mesjasza za� sùowo  Pan 
tùumaczy siê jako przywódca, sêdzia, król  jednak nie oddaj¹ one 
peùnego znaczenia sùowa Bóg. 
Sùowo 'Rabb' natomiast oznacza: Stwórca, Jedyny Ýywiciel, jedynie 
On utrzymuje stworzenia przy ¿yciu i On sam decyduje o ich 
poczêciu i �mierci. 
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ϳΩϦ  (Diin) Sùowo to tùumaczone jest jako wiara, jednak w jêzyku 
arabskim oznacza ono ukierunkowanie stylu ¿ycia prywatnego i 
spoùecznego i okre�la wszystkie formy czczenia Boga oraz ¿ycie 
polityczne, a tak¿e szczegóùowe prawa i ogólne zasady postêpowania 
tak jak czysto�ã, moralno�ã i inne sprawy dotycz¹ce ogólnego ¿ycia.  

 

_____________________________________________________ 
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W imiê Boga Miùosiernego, Lito�ciwego 
 

Chwaùa Allahowi Bogu �wiatów oraz pokój i 
bùogosùawieñstwo niechaj bêd¹ z prorokiem Muhammadem, 

z jego rodzin¹ i z wszystkimi jego towarzyszami.  
 

   Islam uwa¿a ludzki popêd seksualny za jedn¹ z wielu 
naturalnych potrzeb czùowieka, które nale¿y zaspokoiã. Co 
wiêcej, traktuje go jako rzecz mile widzian¹ i po¿¹dan¹, pod 
warunkiem, ¿e jest zaspokajany w granicach okre�lonych 
przez Allaha (), nie za� sposobem nieczystym i 
niedozwolonym, których nale¿y unikaã. Allah () mówi: 

Upiêkszane jest ludziom upodobanie do 
namiêtno�ci: do kobiet i do synów, do 
nagromadzonych kintarów1 zùota i srebra, do koni 
wyró¿niaj¹cych siê szlachetno�ci¹, do trzód i 
zasiewów. To jest u¿ywanie ¿ycia na tym �wiecie. 
Lecz u Boga jest najpiêkniejsza przystañ!.2  
              (Kur�an 3;14) 

 

Wysùannik Allaha () powiedziaù: 
�Upiêkszone zostaùo mi upodobanie do kobiet i do perfum, a 
najwiêksz¹ uciech¹ dla oczu moich jest modlitwa.� 
                                                                         (Almustadrak; 2676) 

   Islam jako naturalna religia dbaj¹ca o ludzkie zdrowie, 
zabroniùa czùowiekowi tùumienia jego popêdu seksualnego i 
tak¿e nie sprzeciwia siê wykorzystaniu go. Co wiêcej islam 
idzie w parze z tym popêdem i pozwala na jego rozwój 
wedùug moralnych kryteriów, które gwarantuj¹ zaspokojenie 
go drog¹ wùa�ciw¹ i zdrow¹ nie pozwalaj¹c przy tym na 
zezwierzêcenie i uleganie namiêtno�ciom poprzez niemoralne 
praktyki seksualne. 

                                                 
1 Kintar - jednostka wagi, odpowiadaj¹ca ciê¿arowi ok. 100 funtów. w tym wersecie 
nie oznacza ¿adnej wagi, lecz znaczn¹ sumê pieniêdzy. 
2 Znaczenie wersetów Kur�anu w tùumaczeniu prof. Józefa Bielawskiego. 
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Abu Hurajra () powiedziaù: 
�Wysùannikowi Allaha () zadano pytanie: Szczególnie, 
dziêki jakim uczynkom ludzie wejd¹ do raju? 
Odpowiedziaù: Bojaêni Bo¿ej i wysokiej moralno�ci. 
Zapytano go ponownie: Najwiêcej, przez co ludzie wejd¹ 
do piekùa? Odrzekù: Zùo wychodz¹ce z ust i z organów 
intymnych (wykorzystanie ich na zakazanej drodze).� 
              (Tirmizi; 2004) 

 

   W ksi¹¿ce tej postaramy siê prze�ledziã drogê, jak¹ islam 
obraù dla uporz¹dkowania wykorzystania ludzkiego popêdu 
seksualnego i jego rozwoju. Wedùug islamu muzuùmanin 
wykorzystuj¹cy swoj¹ seksualno�ã w sposób legalny jest za to 
wynagrodzony, tak jak za inne dobre uczynki. Abu Der 
()przekazaù, i¿ pewnego razu towarzysze Proroka (ñ) 
powiedzieli: 
�O Wysùanniku Allaha. Ludzie bogaci zbieraj¹ wszystkie 
wynagrodzenia. Modl¹ siê tak jak my, poszcz¹ tak jak i 
my, a na dodatek rozdaj¹ z nadmiaru pieniêdzy. Na to 
Prorok (ñ) powiedziaù: 'A czy¿ Allah nie daù wam tego, co 
mo¿ecie ofiarowaã jako jaùmu¿nê? Zaprawdê, ka¿de 
tasbih (wspominanie Allaha mówi¹c Subhan Allah (niech 
Allah bêdzie wywy¿szony) jest jaùmu¿n¹; ka¿de takbiir 
(wspominanie Allaha mówi¹c� Allahu Akbar (Allah jest 
Najwiêkszy) jest jaùmu¿n¹; ka¿de tahmid (wspominanie 
Allaha mówi¹c� alhamdulillaah (chwaùa Allahowi) jest 
jaùmu¿n¹; ka¿de tahliil (wspominanie Allaha mówi¹c� la 
illaha il Allah (nie bogów godnych czci oprócz Allaha) jest 
jaùmu¿n¹; nakazywanie dobra jest jaùmu¿n¹; zabranianie 
zùa jest jaùmu¿n¹; i stosunek seksualny (z ¿on¹) jest 
jaùmu¿n¹. Przyjaciele zapytali Proroka (ñ): O wysùanniku 
Allaha, czy kiedy jeden z nas wspóù¿yje ze swoj¹ ¿on¹, to 
czy bêdzie za to wynagrodzony? Prorok odpowiedziaù: A 
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gdyby cudzoùo¿yù, czy nie zostaùby ukarany? Dlatego 
czyni¹c to legalnie zostanie wynagrodzony.�  (Muslim; 1006) 

 

   Islam zachêca do zawierania zwi¹zku maù¿eñskiego 
pomiêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹, gdy¿ z maù¿eñstwa Allah () 
uczyniù tê jedyn¹, prawidùow¹ drogê, w granicach, której 
muzuùmanin mo¿e zaspokoiã swoj¹ po¿¹dliwo�ã seksualn¹. 
Dowodem na to jest poni¿szy hadis: 
�Ktokolwiek jest w dobrym stanie finansowym, aby siê 
o¿eniã i nie czyni tego, nie jest jednym od nas.�  
                  (Bajhaki;13233)  

   Islam uwa¿a, i¿ dla czùowieka jako jednostki maù¿eñstwo jest 
naturaln¹ potrzeb¹ i duchowym� odpoczynkiem, za� dla 
spoùeczeñstwa jest kolebk¹, z której wypùywa miùo�ã, 
solidarno�ã i po�wiêcenie, natomiast dla caùego rodzaju 
ludzkiego maù¿eñstwo jest sposobem na podtrzymanie 
ci¹gùo�ci rodu ludzkiego poprzez prokreacjê. Dla wszystkich 
tych czynników (jednostka, spoùeczeñstwo, rodzaj ludzki) 
maù¿eñstwo jest drog¹ do czysto�ci, stabilizacji, honoru oraz 
godno�ci osobistej i spoùecznej. Dlatego te¿ zaniechanie 
maù¿eñstwa jest porzuceniem tych korzy�ci i dziaùaniem 
wbrew naturze i spoùeczeñstwu. 
    

   Celem maù¿eñstwa w islamie jest odpoczynek dla obu 
maù¿onków, o czym czytamy w Kur�anie: 

I z Jego znaków jest to, i¿ On stworzyù dla was ¿ony 
z was samych, aby�cie mogli odpocz¹ã przy nich; i 
ustanowiù miêdzy wami miùo�ã i miùosierdzie. 
            (Kur�an 30;21) 

   Innym celem maù¿eñstwa jest tak¿e wzajemna ochrona 
maù¿onków przed rozwi¹zùo�ci¹ seksualn¹. 

One s¹ ubiorem dla was, a wy jeste�cie ubiorem dla 
nich. (Kur�an 2;187) 

Spotkaã mo¿na ludzi, którzy sprzeciwiaj¹ siê zasadom islamu 
i wzywaj¹ do takiej wolno�ci seksualnej, która nie jest 
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ograniczona przez ¿adna religiê czy system. Islam chce 
uchroniã swoich wyznawców przed zni¿eniem siê do 
poziomu zwierz¹t, które to zaspokajaj¹ swój popêd, gdy tylko 
maj¹ na to ochotê. Pozamaù¿eñski kontakt seksualny jest 
odra¿aj¹cym grzechem i wielkim przestêpstwem z punktu 
widzenia islamu. Wysùannik Allaha (ñ) rzekù: 
�Najwiêkszym grzechem u Boga po �szirk� (dodawaniu 
Allahowi wspóùtowarzyszy) jest pozamaù¿eñski stosunek 
seksualny.� (Imam Ahmad) 

   Islam wychowuje swoich wyznawców na zasadzie cnoty, 
czysto�ci oraz umiùowania do honoru i d¹¿y do ich 
prawidùowego ukierunkowania, które gwarantuje utrzymanie 
kontroli nad ludzkimi zachowaniami. Abu Umema () 
przekazaù, i¿ pewien�mùody towarzysz Proroka ()przyszedù 
do niego i zapytaù: 
�O Wysùanniku, czy zezwolisz mi na cudzoùóstwo? 
Ludzie sùysz¹c to krzyczeli na niego ka¿¹c mu milczeã. 
Wtedy Wysùannik () rzekù: Zbli¿ siê. Mùodzieniec 
podszedù do Proroka(), a wtedy Wysùannik skierowaù do 
niego pytanie: Czy chcesz, aby cudzoùo¿ono z twoj¹ 
matk¹? Na Allaha, nie. Wysùannik () odrzekù: I ludzie 
tego nie lubi¹ dla swoich matek i zapytaù: Czy chcesz, aby 
cudzoùo¿ono z twoja córk¹? Odpowiedziaù mùodzieniec: 
Na Allaha, nie. Wysùannik dodaù: I ludzie tego nie lubi¹ 
dla swoich córek. A czy chcesz, aby cudzoùo¿ono z twoj¹ 
ciotk¹? Odrzekù: Na Allaha, nie. Wysùannik powiedziaù: I 
ludzie tak¿e nie lubi¹ tego dla swoich ciotek�Na koniec 
Wysùannik () poùo¿yù swoj¹ dùoñ na jego gùowie mówi¹c: 
O Allahu, wybacz mu jego grzech, oczy�ã jego serce i 
oddal go od cudzoùóstwa.�  (Imam Ahmad; 22265)  

 

  Dziêki pro�bom Proroka() ów mùodzieniec ju¿ nigdy nie 
odczuwaù pokusy do cudzoùóstwa. 
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   Taki wùa�nie jest islam, w którym nie ma miejsca ani na 
celibat ani na izolowanie siê od ¿ycia codziennego, ani tym 
bardziej na porzucenie dóbr dozwolonych przez Allaha(I). 
�Anas bnu Malik () przekazaù, ¿e trzech mê¿czyzn 
przyszùo do domów ¿on Proroka dowiedzieã siê o jego 
pobo¿ne praktyki. Gdy im opowiedziano, rzekli: Jak¿e 
nam do niego daleko, przebaczono mu grzechy minione i 
przyszùe! Dlatego ka¿dy z nich co� solennie przyrzekù 
zrobiã. Pierwszy przyrzekù, ¿e bêdzie modliù siê ka¿d¹ 
noc. Drugi przyrzekù, ¿e bêdzie po�ciù przez caùe ¿ycie i 
nie bêdzie przerywaù postu. A trzeci przyrzekù, ¿e nie 
zbli¿y siê do kobiet wiec siê nie o¿eni. Gdy Prorok() to 
usùyszaù spytaù ich: Czy to wy to przyrzekli�cie? Na Boga, 
ja jestem od was bogobojniejszy, a mimo tego poszczê i 
przerywam post, modlê siê i �piê, ¿eniê siê z kobietami. 
Ktokolwiek zaniecha mojej tradycji, ten nie jest jednym z 
nas.�  (Buchari; 4776) 

 

   W islamie nie ma równie¿ miejsca na zaspokojenie swoich 
¿¹dz przez niepohamowane i nieograniczone kontakty 
seksualne, co charakterystyczne jest dla gatunku zwierz¹t. 
Prof. Muhammed Qukb w ksi¹¿ce Metoda wychowania 
islamskiego napisaù: W islamie kwestia seksu nie jest problemem. Ta 
religia postawiùa przed wszystkimi naturalnymi instynktami 
czùowieka, równie¿ przed popêdem seksualnym pewne bariery, nie po 
to bynajmniej, aby zahamowaã ich rozwój, lecz po to, aby pobudziã i 
kontrolowaã ich kierunek; mo¿emy to porównaã do tamy, któr¹ 
postawiono nie w celu zamkniêcia przypùywu wody, lecz dla 
podniesienia jej poziomu, kontrolowania jej biegu oraz w celu 
dotarcia wody do innych miejsc, do których nie dotarùaby pùyn¹c na 
ni¿szym poziomie. W ten sam sposób islam czyni z naturalnymi 
ludzkimi popêdami stawiaj¹c przed nimi bariery, ale nie po to, by ich 
hamowaã twierdz¹c, i¿ s¹ niemoralne, lecz po to, by skierowaã ich na 
wùa�ciw¹ drogê; jest to sfera, któr¹ Bóg (I) wyznaczyù i zabroniù 
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przekraczania jej granic, bowiem tylko Wszechwiedz¹cy i M¹dry 
Allah(I) wie, ¿e jest to bezpieczna sfera w granicach, której nale¿y 
wyùadowaã nagromadzon¹ energiê, dziêki czemu zrealizowane bêdzie 
dobro zarówno jednostki jak i caùego spoùeczeñstwa. Systemy 
ignoruj¹ce islamskie prawo przyznaj¹, i¿ nale¿y uporz¹dkowaã i 
kontrolowaã wszystkie ludzkie instynkty z wyj¹tkiem popêdu 
seksualnego! Ignoranci chc¹, aby ten jeden wrodzony instynkt 
pozostawiã bez kontroli dla speùnienia zwariowanych ¿¹dz czùowieka. 
Systemy te z pewno�ci¹ nigdy nie pozwol¹ na nieograniczon¹ i 
niekontrolowan¹ chêã posiadania, która prowadzi do tego, ¿e czùowiek 
osi¹ga to, czego pragnie jego dusza, gdy¿ uwa¿aj¹ to za kradzie¿, 
która wedùug prawa jest karana... Podobnie jest z ¿¹dz¹ jedzenia, 
ubrania i mieszkania, które nie pozostawia siê bez ograniczeñ. 

 
 

Abdurrahman Abdulkarim Alsheha 
P. O. Box /59565/Riyadh � 11535  

Arabia Saudyjska 
Email:  alsheha@islamland.com  

www.islamland.com 
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Pogl¹d islamu na ludzk¹ seksualno�ã 
 

   Islam postrzega popêd seksualny czùowieka jak naturaln¹ 
jego potrzebê, któr¹ musi zaspokoiã, a nie tùumiã j¹ w sobie. 
Jednak warunkiem jest zaspokajanie go drog¹ legaln¹ 
wskazan¹ przez Tego, który stworzyù kobietê i mê¿czyznê. 
Allah () ustanowiù, i¿ maù¿eñstwo jest wùa�nie t¹ legaln¹ 
drog¹ dla zaspokojenia po¿¹dania seksualnego obu pùci, 
surowo za� ostrzega przed wykorzystaniem go na innej 
drodze ni¿ maù¿eñstwo. Allah () wychwala tych, którzy 
przestrzegaj¹ Jego nakazu:  

Szczê�liwi s¹ wierz¹cy, którzy s¹ pokorni w swoich 
modlitwach, którzy siê odwracaj¹ od pustej 
gadaniny, którzy daj¹ jaùmu¿nê, którzy zachowuj¹ 
wstrzemiêêliwo�ã, z wyj¹tkiem swoich ¿on i tego, 
czym zawùadnêùa ich prawica, bo wtedy nie bêd¹ 
ganieni' - a którzy po¿¹daj¹ inne, poza nimi, s¹ 
wystêpni.  (Kur�an 23; 1-6) 

Dla zachêty Stwórca () wyja�niù nam, i¿ maù¿eñstwo to 
przede wszystkim tradycja wysùanników i proroków Bo¿ych.  

Posyùali�my ju¿ posùañców przed tob¹ i dali�my im 
¿ony i potomstwo. (Kur�an 13; 38) 

 

   Wysùannik()zachêcaù do zawierania zwi¹zków 
maù¿eñskich i do rodzenia dzieci. Mówi o tym nastêpuj¹cy 
hadis: 
�Muakal bnu Jasar () powiedziaù: Pewien mê¿czyzna 
zapytaù Proroka (): O Wysùanniku Allaha, poznaùem 
kobietê posiadaj¹c¹ wysoki status, stanowisko oraz 
maj¹tek, lecz bezpùodn¹. Czy mogê o¿eniã siê z ni¹? 
Wysùannik () nie zachêciù go do tego. Ów mê¿czyzna 
przyszedù do Wysùannika drugi raz i wtedy te¿ nie 
usùyszaù sùów zachêty, a za trzecim razem 
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Wysùannik()rzekù: Ýeñcie siê z kobietami miùymi i 
rodz¹cymi, gdy¿ bêdê siê chwaliù przed innymi 
wspólnotami liczebno�ci¹ muzuùmanów.� (Almustadrak; 2685) 

 

   Co wiêcej, Prorok () zachêcaù wiernych do po�piechu w 
speùnieniu ¿yczenia tych, którzy chc¹ zaspokoiã swoj¹ 
po¿¹dliwo�ã drog¹ legaln¹, w ramach maù¿eñstwa. 
Abu Huraira () przekazaù, ¿e Wysùannik () rzekù:  
�Je�li przyjdzie do was ten, którego wiara i moralno�ã 
zadawalaj¹ was, to ¿eñcie go. Je¿eli tego nie uczynicie, to 
stanie siê pokusa na ziemi i wielka rozpusta.�   
      (Almustadrak; 2695) 

   Islam inspiruje do uùatwiania wszelkich spraw zwi¹zanych 
z maù¿eñstwem. Wysùannik Allaha() powiedziaù:  
�Najbardziej bùogosùawione maù¿eñstwo to najmniej 
kosztowne.�  (Imam Ahmed) 

   Stwórca () uczula swoich wyznawców, aby nie 
rezygnowali z maù¿eñstwa z obawy przed bied¹, o czym 
czytamy w Kur�anie: 

Ýeñcie samotnych spo�ród was, jak te¿ ludzi 
prawych spo�ród waszych niewolników i niewolnic. 
Je�li s¹ biedni, to wzbogaci ich Bóg Swoj¹ ùask¹. Bóg 
jest Wszechobejmuj¹cy, Wszechwiedz¹cy!.  
            (Kur�an 24; 32) 

A poni¿szy hadis poucza: 
�Allah z pewno�ci¹ pomaga nastêpuj¹cym trzem: 
walcz¹cemu na drodze Allaha, mê¿czyênie pragn¹cemu 
czysto�ci (chce o¿eniã siê)oraz pisz¹cemu niewolnikowi, 
który pragnie siê wyzwoliã.� (Almustadrak; 2678) 

 

   Temu, kto nie ma mo¿liwo�ci finansowych, by siê o¿eniã, islam 
nakazuje ¿ycie w pow�ci¹gliwo�ci i wzniesienie siê ponad instynkt 
zwierzêcy, o czym czytamy w poni¿szym wersecie:  
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I niech staraj¹ siê ¿yã we wstrzemiêêliwo�ci ci, 
którzy nie maj¹ mo¿liwo�ci maù¿eñstwa, a¿ 
wzbogaci ich Bóg Swoj¹ ùask¹. (Kur�an 24; 33) 

   Islam apeluje szczególnie do mùodzie¿y, by wcze�nie 
zawieraùa zwi¹zki maù¿eñskie, natomiast dla kogo�, kto ze 
wzglêdów przede wszystkim finansowych nie jest w stanie 
o¿eniã siê, Wysùannik () wskazaù drogê do powstrzymania 
odzywaj¹cego siê w czùowieku popêdu seksualnego. Prorok 
daù wskazówkê mówi¹c: 
�Mùodzi ludzie! Ktokolwiek spo�ród was bêdzie miaù 
mo¿liwo�ã, ten niech siê ¿eni, a kto nie bêdzie mógù to 
niech po�ci, gdy¿ to oddali go od grzechu.�     (Buchari; 4779) 

   Szczególnie dla mùodzie¿y przykùadem wzniesienia siê 
ponad instynkt zwierzêcy oraz triumfu nad ¿¹dz¹ namiêtno�ci 
jest cnotliwe ¿ycie proroka Jusufa (), którego historia 
opisana jest w Kur�anie:  

Ta, w której domu on przebywaù, próbowaùa go 
uwie�ã; zamknêùa drzwi mówi¹c: "Chodê tutaj! "On 
powiedziaù: "Niech mnie Bóg uchroni! Zaprawdê, On 
- mój Pan, daù mi piêkne miejsce schronienia! 
Zaprawdê, nie bêd¹ szczê�liwi ludzie 
niesprawiedliwi!" Ona bardzo go pragnêùa; i on te¿ 
by jej mocno zapragn¹ù, gdyby nie zobaczyù 
dowodów swego Pana. Tak siê staùo, aby�my mogli 
odsun¹ã od niego zùo i niegodziwo�ã. Zaprawdê, on 
nale¿y do Naszych szczerych sùug!. (Kur�an 12; 23-24) 

 

   Historia ¿ycia proroka Jusufa () uczy jak zapanowaã nad 
siù¹ popêdu seksualnego i jak broniã siê przed pokusami 
nierz¹du, nawet, je�li w konsekwencji groziã bêdzie wiêzienie 
i cierpienie. Allah () mówi: 

Ona powiedziaùa: "Oto macie tego, z czyjego 
powodu ganiùy�cie mnie! Chciaùam go uwie�ã, lecz 
on siê obroniù. Je�li on nie uczyni tego, co mu 



Islam a seks                                                                     

 13 

nakazujê, to zostanie uwiêziony i znajdzie siê w 
liczbie nêdznych. "On powiedziaù: "Panie mój! 
Wiêzienie jest milsze dla mnie ani¿eli to, do czego 
one mnie namawiaj¹: Ale je�li Ty nie odwrócisz 
mnie od ich chytro�ci, to ja siê ku nim skùoniê i 
znajdê siê w liczbie gùupców." I wysùuchaù go Pan, i 
odwróciù od niego ich chytro�ã. Zaprawdê, On jest 
Sùysz¹cy, Wszechwiedz¹cy!. (Kur�an 12; 32-34) 

 

   Islam zabrania� rozùadowania energii seksualnej na 
niedozwolonej pùaszczyênie, ale w ostateczno�ci zezwala na 
masturbacjê temu, kto nie chce cudzoùo¿yã, czyli w 
przypadku, gdy zmuszony jest dokonaã wyboru miêdzy 
cudzoùóstwem a masturbacj¹ wówczas islam zezwala na to 
drugie, bo jest to mniejsze zùo. 
 

Kroki podjête przez islam w celu kontrolowania 
popêdu seksualnego  
 

   Poza maù¿eñstwem islam zabrania wszystkiego, co mo¿e byã 
powodem lub �rodkiem do pobudzenia namiêtno�ci 
seksualnej dbaj¹c o to, by nie popa�ã w to, co zakazane przez 
islam. Wiadomo, czùowiek owùadniêty po¿¹daniem 
seksualnym musi w koñcu gdzie� rozùadowaã swoj¹ energiê i 
w tym celu bêdzie on szukaù sposobu, by tego dokonaã nawet, 
je�li bêdzie to niedozwolony sposób tj. cudzoùóstwo i 
homoseksualizm zarówno za zgod¹ obu stron jak te¿ przez 
gwaùt lub w ostateczno�ci przez masturbacjê, która z punktu 
islamu równie¿ jest zabroniona. 
 

Zasady islamu maj¹ce na celu nie dopu�ciã do 
pobudzenia popêdu seksualnego 

 Nakaz moralnego wychowania dzieci poprzez m.in. 
odseparowanie chùopców od dziewczynek podczas 
spania. Wysùannik Allaha (ñ) rzekù:  
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�Nakazujcie dzieciom modlitwê, kiedy maj¹ siedem lat, 
uderzcie ich, kiedy nie wykonuj¹ modlitw maj¹c dziesiêã 
lat i rozdzielajcie ich w czasie spania.�   (Almustadrak: 708) 

Celem powy¿szego nakazu jest niedopuszczenie do 
rozbudzenia popêdu seksualnego, co mo¿e nast¹piã w 
konsekwencji wspólnego spania dzieci obu pùci. 
 Nakaz zakrywania ciaùa przez muzuùmanki w obecno�ci 

obcych mê¿czyzn w celu zachowania kobiecej godno�ci i 
czysto�ci oraz jako ochrona przed wszelkimi pokusami 
natury seksualnej. Allah () mówi: 
O proroku! Powiedz swoim ¿onom i swoim 
córkom, i kobietom wierz¹cych, aby siê szczelnie 
zakrywaùy swoimi okryciami. To jest 
najodpowiedniejszy sposób, aby byùy poznawane, a 
nie byùy obra¿ane. A Bóg jest Przebaczaj¹cy, 
Lito�ciwy!. (Kur�an 33; 59) 

 

   Kobietom w podeszùym wieku, które nie chc¹ ju¿ zawieraã 
zwi¹zku maù¿eñskiego, ani nie odczuwaj¹ po¿¹dania 
seksualnego ani te¿ same nie s¹ dla mê¿czyzn fizycznie 
poci¹gaj¹ce, islam zezwala na minimalne zdjêcie czê�ci ich 
szat. Allah () mówi: 

A kobiety starsze, które siê ju¿ nie spodziewaj¹ 
maù¿eñstwa, nie bêd¹ miaùy grzechu, je�li zdejm¹ 
swoje szaty, jednak¿e w taki sposób, aby nie 
ukazywaã swoich ozdób. Lecz lepiej dla nich, ¿eby 
siê od tego pow�ci¹gaùy. Bóg jest Sùysz¹cy, 
Wszechwiedz¹cy!. (Kur�an 24; 60) 

 

 Nakaz spuszczenia wzroku, by nie patrzeã na to, co jest 
zakazane przez islam, z obawy przed wkroczeniem ze 
stanu niewinnego patrzenia w stan po¿¹dania 
seksualnego, potem rozmy�lania i planowania, a¿ w 
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koñcu posuniecie siê do popeùnienia grzechu. Allah () 
mówi:  
Powiedz wierz¹cym: niech spuszczaj¹ skromnie 
spojrzenia i niech zachowuj¹ czysto�ã. To dla nich 
bêdzie przyzwoitsze. Zaprawdê, Bóg jest w peùni 
�wiadomy tego, co oni czyni¹! Powiedz wierz¹cym 
kobietom, ¿eby spuszczaùy skromnie swoje 
spojrzenia i strzegùy swojej czysto�ci; i ¿eby 
pokazywaùy jedynie te ozdoby, które s¹ widoczne na 
zewn¹trz... (Kur�an 24; 30-31) 

   Sùynny muzuùmañski uczony Ibnu Al-Qajjem (niech Lito�ã 
Allaha bêdzie nad nim) w jego ksi¹¿ce Ald¿aùab alkefi li men 
seala an addaùai aszszafi) napisaù:  
   Skoro popeùniony grzech ma swój pocz¹tek w spojrzeniu islam 
ustanowiù, ¿e nakaz spuszczenia wzroku ma pierwszeñstwo przed 
nakazem ochrony moralno�ci; tak jak du¿y po¿ar, zaczyna siê od 
maùej iskry; zaczyna siê bowiem od spojrzenia, nastêpnie przechodzi 
do my�lenia, potem do planowania, a na koñcu do dokonania 
grzechu, dlatego wiêc mówi siê, ¿e kto ochroni swój wzrok, my�l, 
mowê oraz kroki ten ochroni swoja wiarê. 
   Spojrzenie jest czym�, czego nie da siê unikn¹ã, dlatego 
ci¹gùe i powtarzaj¹ce siê spojrzenia s¹ niewskazane w 
islamie. Wysùannik Allaha (ñ) powiedziaù do Alego bnu Abi 
Talib (): 
�O Ali, nie spogl¹daj dwukrotnie, bo pierwsze spojrzenie 
nie jest grzechem za� drugie jest.�  (Almustadrak; 2788) 

 

   W celu zachêcania muzuùmanów do ochrony ich spojrzeñ 
przed zakazanym, Prorok (ñ) przekazaù nam, jaka nagroda 
czeka na muzuùmanina, który zaniecha niedozwolonych 
spojrzeñ z obawy przed Allahem () i pragn¹c Jego 
zadowolenia. Wysùannik(ñ) nauczaù: 
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�Spojrzenie jest zatrut¹ strzaù¹ ze strzaù szatana, kto w 
obawie przed Allahem odrzuci zùe spojrzenie, ten pozna 
w sercu piêkny smak wiary.� (Almustadrak; 7875) 

 Nakaz proszenia o pozwolenie wej�cia w celu unikniêcia 
spojrzenia na zakazane. Allah () mówi: 
O wy, którzy wierzycie! Ci, którymi zawùadnêùy 
wasze prawice, i ci, którzy nie osi¹gnêli jeszcze 
dojrzaùo�ci niech was prosz¹ trzy razy o pozwolenie 
wej�cia: przed modlitw¹ jutrzenki, kiedy 
zdejmujecie swoje szaty koùo poùudnia i przed 
modlitw¹ wieczorn¹; to s¹ trzy momenty waszej 
nago�ci. Poza tymi chwilami, nie ma ani dla was, ani 
dla nich przeszkody, ¿eby�cie siê wzajemnie 
odwiedzali. W ten sposób Bóg wyja�nia wam znaki! 
Bóg jest Wszechwiedz¹cy, M¹dry!.  (Kur�an 24; 58) 

 

W innym wersecie Úwiêtej Ksiêgi czytamy: 
A kiedy wasze dzieci osi¹gn¹ dojrzaùo�ã, to niech 
prosz¹ o pozwolenie, tak jak prosili o pozwolenie ci, 
którzy s¹ od nich starsi. W ten sposób Bóg wyja�nia 
wam Swoje znaki! Bóg jest Wszechwiedz¹cy, 
M¹dry!. (Kur�an 24; 59) 

 Zakaz skierowany do kobiety i mê¿czyzny a dotycz¹cy 
upodabniania siê do pùci przeciwnej. Inb Abbas () 
przekazaù: 

�Wysùannik Allaha () przekl¹ù tych mê¿czyzn, którzy 
upodabniaj¹ siê do kobiet i te kobiety, które upodabniaj¹ 
siê do mê¿czyzn.� (Buchari; 5546) 
 Zakaz patrzenia na rzeczy np. obrazy i zdjêcia 

przedstawiaj¹ce niemoralne sceny, które wprowadzaj¹ 
czùowieka w stan podniecenia seksualnego. 
Abdurrahman bnu abi Said Al-chudari () przekazaù, ¿e 
jego ojciec usùyszaù jak Wysùannik (ñ) rzekù: 
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�Niech ¿aden mê¿czyzna nie patrzy na al-aùrê3 drugiego 
mê¿czyzny ani kobieta na al-aùrê innej kobiety..� 
                 (Muslim; 338) 

 Islam zabrania sùuchania tego wszystkiego, co ma wpùyw 
na rozbudzenie w czùowieku erotyczno�ci, np. piosenek, 
itp., zawieraj¹cych niemoralne tre�ci, które zachêcaj¹ do 
dokonania zakazanych czynów. Niektórzy muzuùmañscy 
naukowcy opisali �piew wywoùuj¹cy my�li erotyczne jako 
klucz do cudzoùóstwa. 

 Zakaz po¿¹dliwego patrzenia. Abu Hurajra () 
przekazaù, i¿ Prorok (ñ) rzekù: 

�Zapisane jest potomkom Adama czê�ã cudzoùóstwa, 
które z pewno�ci¹ osi¹gn¹: oczy cudzoùo¿¹ a ich 
cudzoùóstwem jest spojrzenie, uszy cudzoùo¿¹ a ich 
cudzoùóstwem jest sùuchanie, cudzoùóstwem jêzyka jest 
mówienie, cudzoùóstwem rêki jest dotyk, nogi 
cudzoùóstwem jest krok, serce zaczyna pragn¹ã, a na 
koñcu organy intymne realizuj¹ to lub nie.�  (Muslim; 2657) 
 Zakaz przebywania na osobno�ci kobiety z obcym 

mê¿czyzn¹ ma na celu ochronê czùowieka przed 
pokusami szatana nakùaniaj¹cego do grzechu. Islam dba o 
to, by nie stwarzaã ku temu okazji. Prorok (ñ) przekazaù: 

�Niech ¿aden spo�ród was nie przebywa na osobno�ci z 
obc¹ kobiet¹, bo wtedy szatan jest z nimi jako trzeci.� 

(Ibn Hibban; 4576) 

   Religia islam zabrania mieszanych kontaktów mê¿czyzn z 
obcymi dla nich kobietami z takiego powodu, i¿ owe kontakty 
prowadz¹ do rzeczy zakazanych, a z punktu widzenia islamu 
wszystko, co wiedzie do zakazanego równie¿ jest zakazane. 
Prof. Muhammad Qutb w jego ksi¹¿ce Czùowiek miêdzy 
materializmem a islamem napisaù: 

                                                 
3 al-aùra tzn. czê�ci ciaùa których nie mo¿na odkrywaã przed innymi (kobieta: caùe ciaùo 
oprócz dùoni i twarzy, mê¿czyzna: od pêpka do kolan) 
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   Na pocz¹tku rozkùadu moralnego Zachód chc¹c leczyã 
pow�ci¹gliwo�ã seksualn¹ promowaù t¹ wielk¹ legendê, któr¹ nazywa 
siê niewinnym przebywaniem ze sob¹ mê¿czyzn i kobiet. Wtedy to 
socjolodzy zaczêli gùo�no mówiã o ogólnym dobru i praktycznych 
korzy�ciach pùyn¹cych z mieszanych kontaktów� 
   Dzisiaj, kiedy ju¿ znamy ich naturalne skutki Zachód przestaù 
wierzyã w niewinno�ã tego rodzaju kontaktów i w ogóle przestaù o 
tym mówiã. Naukowcy z dziedziny psychologii zmienili zdanie w 
sprawie wzajemnych kontaktów kobiet i mê¿czyzn nawet tych, które 
przybieraj¹ formê zabawy, tañca, spacerów i siedzenia przy herbacie, 
pod kontrol¹ rodziców i nauczycieli i teraz twierdz¹, ¿e takie 
kontakty prowadz¹ jedynie do negatywnych skutków. Psychologowie 
teraz doszli do wniosków, ¿e ka¿dy rodzaj wspólnych kontaktów obu 
pùci nie powstrzymuje, lecz raczej pobudza popêd seksualny, który 
jest u�piony albo przez warunki spoùeczne niezezwalaj¹ce na jego 
praktykê albo przez poczucie wstydu u czùowieka pobudzonego 
seksualnie albo przez inny powód. Ka¿dy z tych przypadków 
spowoduje, ¿e w czùowieku zrodzi siê niepokój psychiczny i 
nerwowo�ã, a wtedy bêdzie on miaù do wyboru:; albo uda siê do 
miejsca, w którym nie ma przeszkód w speùnieniu jego ¿¹dz 
seksualnych albo niepokój, jaki zrodziù siê w nim doprowadzi go do 
zaùamania nerwowego. Zatem gdzie w tym doszukiwaã siê 
niewinno�ci i wychowania? 
 

 Islam zabrania ¿onie opisywania jej mê¿owi zalet obcej 
kobiety z uwagi na to, i¿ owa kobieta mo¿e spodobaã siê 
jej mê¿owi, z drugiej za� strony mo¿e on znienawidziã 
swoj¹ ¿onê, z powodu braku u niej takich zalet, jakie 
posiada obca kobieta lub te¿ szatan podkusi go do 
zdobycia jej. Abdullah bnu Masud () przekazaù, ¿e 
Wysùannik Allaha (ñ) rzekù:  

�Niech ¿adna kobieta nie opisuje swojemu mê¿owi lub 
innemu mê¿czyênie cech obcej kobiety w taki sposób 
jakby j¹ widziaù.�  (Ibn Hibban; 4160) 
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 Islam zabrania wychodz¹cym z domu kobietom 
odsùaniania czê�ci swojego ciaùa i perfumowania siê, by 
nie zwracaùy na siebie szczególnej uwagi obcych 
mê¿czyzn i nie byùy obiektami ich po¿¹dliwych spojrzeñ, 
które to z kolei prowadz¹ do rzeczy zakazanych przez 
islam. Stwórca () mówi:   
Przebywajcie w swoich domach i nie ozdabiajcie 
siê w ten sposób, jak ozdabiaùy siê kobiety za 
czasów pogañstwa!. (Kur�an 33; 33) 

Religia zabroniùa kobietom bycia potulnymi w rozmowach z 
obcymi mê¿czyznami. Zakaz ten ma sùu¿yã ochronie kobiet 
przed chêci¹ po¿¹dania ich przez mê¿czyzn o sùabszych 
charakterach. Rozmowa kobiety z obcym mê¿czyzn¹ powinna 
wynikaã z konkretnej potrzeby i nie zawieraã zbêdnych, nic 
nieznacz¹cych sùów. W Kur�anie czytamy:  

...nie b¹dêcie pokorne w sùowach, aby nie po¿¹daù 
was ten, w którego sercu mieszka choroba; mówcie 
sùowa odpowiednie! .  (Kur�an 33; 32) 

 

W innym wersecie czytamy: 
A kiedy prosicie je o jaki� przedmiot, to pro�cie je 
spoza zasùony. To jest przyzwoitsze - dla waszych 
serc i dla ich serc.  (Kur�an 33; 53) 

 

   Islam nie pozwala na pokazywanie nago�ci i ozdób, czyli 
ubierania siê tak, aby wdziêków kobiety (prócz tych czê�ci 
ciaùa, które mog¹ byã widoczne na zewn¹trz) nie ogl¹dali obcy 
mê¿czyêni i odwrotnie, aby urody mê¿czyzny nie ogl¹daùy 
obce dla nich kobiety. Allah () mówi: 

O synowie Adama! My zesùali�my wam ubranie, 
aby zakrywaùo wasz¹ nago�ã, i ozdoby; lecz szata 
bogobojno�ci� jest lepsza. Takie s¹ znaki Boga. Byã 
mo¿e, oni sobie przypomn¹!.  (Kur�an 7; 26) 

Abu Hurajra () przekazaù, ¿e Wysùannik Allaha(ñ) rzekù:  
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�S¹ dwa rodzaje mieszkañców piekùa, których jeszcze nie 
widziaùem: Ludzie, którzy bij¹ innych biczami 
podobnymi do krowich ogonów i kobiety ubrane a 
jednocze�nie nagie, sprowadzone z drogi prostej i 
sprowadzaj¹ce z niej innych; ich gùowy bêd¹ stoj¹ce jak 
garby wielbù¹dów, one nie dost¹pi¹ raju ani nie zaznaj¹ 
jego zapachu�.�  (Muslim;2128) 

 

   Islam szczegóùowo wyja�niù w obecno�ci, jakich mê¿czyzn 
kobieta ma prawo pokazywaã swoje ozdoby4, a nale¿¹ do nich 
mê¿czyêni z otoczenia jej najbli¿szej rodziny tzw. meharim. 
Allah () mówi: 

...i pokazywaùy swoje ozdoby jedynie swoim 
mê¿om lub ojcom, albo ojcom swoich mê¿ów, albo 
swoim synom lub synom swoich mê¿ów, albo 
swoim braciom, albo synom braci, lub synom swoich 
sióstr; lub ich ¿onom, lub tym, którymi zawùadnêùy 
ich prawice; albo swoim sùu¿¹cym spo�ród 
mê¿czyzn, którzy nie s¹ owùadniêci po¿¹daniem 
cielesnym; albo te¿ chùopcom, którzy nie poznali 
nago�ci kobiet. I niech one nie st¹paj¹ tak, aby byùo 
wiadomo, jakie ukrywaj¹ ozdoby. Nawracajcie siê 
wszyscy do Boga, o wy, wierz¹cy! Byã mo¿e, 
bêdziecie szczê�liwi!.     (Kur�an 24; 31) 

 

 Islam zabroniù kobiecie podró¿owania samej bez 
opiekuna dbaj¹c w ten sposób o jej bezpieczeñstwo i 
honor. Opiekunami, czyli maharim s¹ m¹¿, ojciec lub brat 
albo bliski, z którymi islam zabroniù kobiecie wchodziã w 
zwi¹zek maù¿eñski; na podstawie hadisu Wysùannika 
Allaha (): 

�Kobieta nie mo¿e sama podró¿owaã jak tylko w 
obecno�ci mahram i nie mo¿e ¿aden obcy mê¿czyzna 

                                                 
4 ozdoby czyli np. wùosy, ramiona, szyja itd. 
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wej�ã do jej domu jak tylko w obecno�ci mahram. Pewien 
mê¿czyzna zapytaù: O Proroku chcê wzi¹ã udziaù w 
bitwie, a moja ¿ona chce odbyã pielgrzymkê. Na to Prorok 
odpowiedziaù: Towarzysz jej w pielgrzymce.�  (Buchari; 2844) 

 

   To ograniczenie stoi na stra¿y zachowania godno�ci kobiety i 
ochrony jej osoby, bo zazwyczaj podró¿ bywa uci¹¿liwa i 
peùna niewygód, a kobieta z natury jest sùabsza fizycznie, co 
wynika z wystêpuj¹cych u niej naturalnych 
cyklów(miesi¹czka, ci¹¿a, karmienie) oraz sùabsza psychicznie, 
co uwarunkowane jest jej emocjonalnym charakterem oraz 
podatna na wpùywy innych i impulsywnie reaguj¹ca na 
wydarzenia. Cechy te absolutnie nie oznaczaj¹ wad kobiety. 
Wysùannik Allaha () okre�liù kobiety jako niewiasty o 
subtelnym charakterze. Podczas podró¿y kobieta potrzebuje 
kogo�, kto chroniùby j¹ przed ludêmi, maj¹cymi zùe zamiary w 
stosunku do jej honoru i maj¹tku, a ona z reguùy nie jest w 
stanie sama obroniã siê gdy¿ jest fizycznie sùabsza. Potrzebuje 
równie¿ kogo�, kto w czasie drogi zaspokoiùby jej potrzeby i 
wymogi i zadbaùby o komfort podró¿y. Mahram w islamie jest 
wùa�nie po to, by zapewniã kobiecie wszystkie sprawy 
zwi¹zane z podró¿¹, aby nie byùa zale¿na od kogo� obcego. 
 Prorok (ñ) powiedziaù, ¿e ten, kto spojrzy na obc¹ kobietê 

z po¿¹daniem jej, wówczas niech speùni po¿¹danie ze 
swoj¹ ¿on¹, a zaspokoi w ten sposób swój popêd na 
legalnej drodze, co stanowiã bêdzie twierdzê przed 
pokusami szatana. Wysùannik (ñ) rzekù:  

�Je�li który� z was spojrzy na kobietê i ona mu siê 
spodoba, ten niech zbli¿y siê do swojej ¿ony.�  
                          (Muslim; 1403) 
 Islam nakazaù obojgu maù¿onkom by wzajemnie 

zaspokajali swoje potrzeby seksualne, dlatego te¿ islam 
zabroniù kobiecie okazywania nieposùuszeñstwa swemu 
mê¿owi, bo mo¿e to z kolei doprowadziã do 
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rozùadowania przez niego energii seksualnej na 
nielegalnej drodze lub do tùumienia jej w sobie, czego 
konsekwencj¹ mog¹ byã choroby zarówno psychiczne jak 
i fizyczne. Ze wzglêdu na w/w przyczyny islam powa¿nie 
podchodzi do kwestii wspóù¿ycia seksualnego 
maù¿onków. Mówi o tym nastêpuj¹cy hadis:   

 

�Je�li mê¿czyzna wezwie ¿onê do swojego ùo¿a, a ona 
jemu odmówi i on za�nie zagniewany, wówczas 
anioùowie przekln¹ j¹ a¿ do rana.� (Muslim; 1436) 

   Analogicznie rzecz bior¹c, islam tak¿e mê¿czyênie nakazuje 
zaspokajaã potrzeby seksualne jego ¿ony, aby nie próbowaùa 
szukaã przyjemno�ci seksualnych w pozamaù¿eñskich, 
nielegalnych kontaktach. Sùynny uczony muzuùmañski Ibnu 
Hazm uwa¿a, ¿e religijnym obowi¹zkiem mê¿czyzny, je�li jest 
oczywi�cie w stanie, jest wspóù¿ycie z jego ¿on¹ przynajmniej 
raz w okresie miêdzymiesi¹czkowym, a nie czyni¹c tak bêdzie 
mu policzone jako nieposùuszeñstwo wzglêdem Allaha (), 
dowodem na to jest werset z Kur�anu: 

A kiedy siê oczyszcz¹, to przychodêcie do nich, tak 
jak nakazaù wam Bóg. (Kur�an 2; 222) 

Musimy wiedzieã, ¿e jest to prawo kobiety, a w przypadku, 
gdy nie bêdzie ono respektowane przez jej mê¿a mo¿e ona 
skierowaã skargê do s¹du, w celu pouczenia mê¿a o 
naùo¿onym na niego przez Allaha obowi¹zku. W ten sposób 
islam dba o dobro spoùeczeñstwa i chroni go przed 
rozwi¹zùo�ci¹ seksualn¹. 
 Allah () grozi surow¹ kar¹ tym, którzy lubi¹ 

rozpowszechniaã rozpustê i niemoralne zachowania w 
islamskim spoùeczeñstwie, o czym czytamy w Kur�anie: 
Zaprawdê, tych, którzy pragn¹, aby bezeceñstwo 
rozpowszechniùo siê w�ród wierz¹cych - czeka kara 
bolesna w ¿yciu na tym �wiecie i w ¿yciu 
ostatecznym. Bóg wie, a wy nie wiecie!.  (Kur�an 24; 19) 
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Maù¿eñstwo w islamie 
 

   Islam pozwala ludziom na zaspokajane ich potrzeb 
seksualnych jedynie w ramach maù¿eñstwa, gdy¿ Allah () 
nie chce, aby czùowiek speùniaù swoje ¿¹dze bez zahamowañ, 
jak w przypadku innych stworzeñ, ani te¿, aby kontakty 
damsko-mêskie byùy chaotyczne i pozbawione kryteriów. 
Stwórca ustanowiù odpowiednie prawo w celu panowania 
czùowieka nad jego seksualno�ci¹, dziêki czemu zachowa on 
swoj¹ godno�ã i honor. Stwórca () ustanowiù, ¿e kontakt 
miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹ opieraã siê bêdzie na 
szlachetno�ci i obopólnej zgodzie oraz na �wiadczeniu o 
przynale¿no�ci do siebie. I to jest wùa�nie ta bezpieczna droga, 
któr¹ Allah () wyznaczyù dla zaspokojenia ludzkiego popêdu 
chroni¹c w ten sposób potomstwo przed zatraceniem i 
godno�ã kobiety, by nie staùa siê ofiar¹ ka¿dego ¿¹dnego 
wykorzystania jej. Allah () ustanowiù, i¿ maù¿eñstwo jest 
cz¹steczk¹ rodziny, która otoczona miùo�ci¹ zarówno 
matczyn¹ jak i ojcowsk¹ w przyszùo�ci wyda dobre owoce. 
Prawodawstwo islamskie nakazuje taki wùa�nie model 
maù¿eñstwa a tym samym przekre�la inne jego formy. Nale¿y 
przy tym w skrócie wyja�niã procedury zawierania 
maù¿eñstwa w islamie. 
 

Wybór odpowiedniej ¿ony 
 

   Islam posiada wùasn¹ filozofiê w kwestii wyboru ¿ony, a 
mianowicie nie jest to li tylko uleganie namiêtno�ci, lecz nade 
wszystko jest to wybór cz¹stki niezbêdnej do prawidùowego 
ksztaùtowania rodziny i dlatego islam zachêca do wyboru 
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wszystkiego, co przyczynia siê do ci¹gùego wspóù¿ycia oraz do 
ksztaùtowania dobrej rodziny, której czùonkowie przestrzegaj¹ 
praw i obowi¹zków religijnych i spoùecznych. To wszystko, o 
czym wspomnieli�my nie mo¿e byã zrealizowane jak tylko z 
udziaùem dobrej, moralnej, wierz¹cej i bogobojnej ¿ony 
wypeùniaj¹cej jej obowi¹zki naùo¿one na ni¹ przez Allaha () i 
jednocze�nie dbaj¹cej o swoj¹ urodê i wygl¹d. Allah () mówi: 

Ýeñcie samotnych spo�ród was, jak te¿ ludzi 
prawych spo�ród waszych niewolników i niewolnic. 
Je�li s¹ biedni, to wzbogaci ich Bóg Swoj¹ ùask¹. Bóg 
jest Wszechobejmuj¹cy, Wszechwiedz¹cy!.  
            (Kur�an 24; 32) 

   Wysùannik Allaha (ñ) obja�niù nam sprawy, które zachêcaj¹ 
do maù¿eñstwa zwracaj¹c uwagê na to, co najwa¿niejsze i 
najtrwalsze, czyli moralno�ã i wiara. W jego hadisie czytamy: 
�Z kobiet¹ ¿eñ siê ze wzglêdu na jej maj¹tek, status, 
urodê oraz poziom jej wiary. Wybierz wiern¹ a wygrasz.� 

(Buchari; 4802) 
 

   Zamiarem islamu jest u�wiadomienie mê¿czyênie, ¿e 
powinien byã takim mê¿em, jakiego opisaù Wysùannik(ñ):  
�Najpeùniejsz¹ wiarê spo�ród wiernych maj¹ najbardziej 
moralni a najlepsi spo�ród was, to najlepsi dla swych 
¿on.�   (Ibn Hibban; 4176) 

 

   Islam chce uzmysùowiã równie¿ kobiecie, ¿e najlepsza ¿ona 
to ta, jak¹ opisaù Prorok zapytany: Która kobieta jest lepsza? 
Odpowiedziaù: 
�Najlepsza kobieta to ta, na któr¹ je�li spojrzysz to ciê 
zadowala, a je�li co� jej ka¿esz to jest posùuszna, a gdy 
bêdziesz nieobecny, to ochroni siebie i twój maj¹tek.�  

(Imam Ahmad;9585) 

   Zamiarem islamu jest stworzenie rodziny, z której powstanie 
spoùeczeñstwo muzuùmañskie nawoùuj¹ce do dobra. O takiej 
rodzinie opowiada Wysùannik (ñ): 
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�Allah lituje siê nad mê¿czyzn¹, który wstaje w nocy, 
modli siê i budzi swoj¹ ¿onê, a je�li ona nie chce to 
opryska j¹ wod¹ i Allah lituje siê nad kobiet¹, która 
wstaje w nocy, by pomodliã siê i budzi swego mê¿a, a 
je�li on nie chce, to ona opryska go wod¹.�  
       (Ibn Chuzejma; 1148) 

 

Spojrzenie 
 

   Islam d¹¿y do zawarcia trwaùego zwi¹zku maù¿eñskiego. 
Podstawowymi warunkami przy wyborze przyszùego 
maù¿onka s¹ wiara i moralno�ã, co absolutnie nie oznacza, ¿e 
islam lekcewa¿y wygl¹d zewnêtrzny czùowieka. W tym celu 
religia zezwoliùa narzeczonym na spogl¹danie na siebie po to, 
aby byli przekonani o sùuszno�ci swojego wyboru i 
zadowoleni. Do Wysùannika Allaha (ñ) przyszedù jeden 
mê¿czyzna, który oznajmiù mu, i¿ zarêczyù siê z jedn¹ kobiet¹ 
z Ansarów5, wtedy to Prorok(ñ) zapytaù go: 
�Czy widziaùe� j¹? Odrzekù: Nie. Prorok rzekù: Idê i spójrz 
na ni¹, bo w oczach Ansarów jest co�.�  (Muslim; 1424) 

 

   W poni¿szym hadisie Wysùannik (ñ) wyja�niù nam, jaki  jest 
cel spojrzenia na narzeczon¹. Anas () przekazaù, ¿e Almugira 
bnu Szu�ba zarêczyù siê z kobiet¹ i Wysùannik (ñ) rzekù do 
niego: 
� Idê i spójrz na ni¹ gdy¿ to uspokoi was. �  (Ibn Hibban; 4043) 

   Islam d¹¿y do stworzenia dobrego spoùeczeñstwa dalekiego 
od wszelkich problemów spoùecznych, a poniewa¿ miùo�ã 
miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹ jest czym� naturalnym, dlatego 
te¿ islam uznaje tê niewinn¹ miùo�ã, pielêgnuje j¹ i wznosi j¹ 
ponad tym, co niemoralne. Przykùadem umocnienia miùo�ci i 
jej ci¹gùo�ci miêdzy kochaj¹cymi siê (mê¿czyzn¹ i kobiet¹) jest 
powiedzenie Proroka(ñ): 

                                                 
5 Ansar to muzuùmanie z Medyny, którzy przyjêli emigrantów z Mekki 
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�Nie ma innego wyj�cia dla kochaj¹cych siê jak tylko 
maù¿eñstwo. �  (Almustadrak; 2677) 

   Islam zachêca do wstawiennictwa i wszelkiej pomocy w 
sprawie poù¹czenia zwi¹zkiem maù¿eñskim dwojga dobrych i 
kochaj¹cych siê ludzi. Ibn Abbas () przekazaù: 
�¿e m¹¿ Bariry byù niewolnikiem. Nazywaù siê Mughith. 
Przypominam sobie, jakby to byùo dzisiaj, ¿e Mughith 
chodziù za Barir¹ i pùakaù tak mocno, ¿e ùzy spùywaùy mu 
po brodzie. Prorok () zapytaù Abbasa: Abbasie, czy¿ nie 
jest zadziwiaj¹ce, jak Mughith j¹ bardzo kocha, a jak 
Barira go nienawidzi? Do Bariry, która ¿yùa w niezgodzie 
z mê¿em Wysùannik () przemówiù tak: Gdyby� tak 
wróciùa do niego? Zapytaùa: Czy to twój nakaz? Nie. Ja 
tylko wstawiam siê za Mughithem- odparù Wysùannik (). 
Ona powiedziaùa: Nic nie czujê do niego.�    (Buchari; 4979) 

   Islam zachêca do tego, aby ojciec lub inny opiekun 
przedstawiù swoj¹ podopieczn¹ ( za jej zgod¹!) dobremu 
kandydatowi w celu zawarcia przez nich zwi¹zku 
maù¿eñskiego. To dlatego, poniewa¿ wùa�nie opiekun 
najbardziej troszczy siê o sprawy swoich podopiecznych. 
Allah () mówi w Kur�anie przedstawiaj¹c historiê Moj¿esza: 
 

A kiedy przybyù do wody Madian, znalazù tam 
grupê ludzi u wodopoju. I znalazù tam równie¿ dwie 
kobiety, które trzymaùy siê na stronie. Powiedziaù: 
"Co z wami jest?" Powiedziaùy: "Nie mo¿emy doj�ã 
do wodopoju, dopóki nie odejd¹ pasterze, a nasz 
ojciec jest bardzo stary." Wtedy on napoiù ich trzodê; 
nastêpnie skierowaù siê do cienia i powiedziaù: 
"Panie mój! Ja potrzebujê jakiego� dobra, które Ty 
mógùby� zesùaã dla mnie."  I zbli¿yùa siê do niego 
jedna z nich, id¹c nie�miaùo, i powiedziaùa: "Ojciec 
mój zaprasza ciebie, aby ci zapùaciã  za to, ¿e 
napoiùe� nasz¹ trzodê." A kiedy Moj¿esz przyszedù 
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do niego i opowiedziaù mu swoj¹ historiê, tamten 
powiedziaù: "Nie bój siê! Wyratowaùe� siê od ludu 
niesprawiedliwych." Jedna z nich powiedziaùa: 
"Ojcze mój! Weê go na sùu¿bê! Przecie¿ on jest 
najlepszym czùowiekiem, jakiego ty mo¿esz wynaj¹ã 
- silny, godny zaufania." Powiedziaù: "Ja chcê ci daã 
za ¿onê jedn¹ z moich córek, pod warunkiem, ¿e 
zostaniesz u mnie na sùu¿bie przez osiem lat. A 
gdyby� chciaù pobyã dziesiêã lat, to zale¿eã bêdzie 
tylko od twojej wùasnej zgody. Ja nie chcê wywieraã 
na tobie nacisku. Znajdziesz mnie, je�li Bóg zechce, 
jednym ze sprawiedliwych." Powiedziaù on: "To jest 
miêdzy mn¹ a tob¹. Którykolwiek z tych dwóch 
terminów wypeùniê, nie doznam z tego powodu 
¿adnej przykro�ci. Bóg jest porêczycielem tego, co 
mówimy.  (Kur�an 28; 23-28) 

�Salim syn Abdullah () usùyszaù jak Abdullah syn 
Omara(ô) przekazaù, ¿e gdy jego siostra Hafsa owdowiaùa 
jej ojciec zaproponowaù Utmenowi () po�lubienie jej. 
Utman odmówiù mówi¹c: Teraz nie my�lê o maù¿eñstwie. 
Po tym Omar zaproponowaù Abu Bakrowi maù¿eñstwo z 
Hafs¹ mówi¹c: Je�li zechcesz to oddam ci moj¹ córkê za 
¿onê. Abu Bakr () przemilczaù tê propozycjê. Omar miaù 
wiêksz¹ pretensjê do Abu Bakra ni¿ do Utmana.  Po kilku 
dniach o rêkê Hafsy poprosiù Wysùannik(ñ) i Omar 
oczywi�cie zgodziù siê. Abu Bakr spotkaù Omara i zapytaù 
go: Mo¿e masz ¿al do mnie za to, ¿e, nie otrzymaùe� ode 
mnie ¿adnej odpowiedzi wtedy, gdy proponowaùe� mi 
swoj¹ córkê za ¿onê? Omar rzekù: Tak. Nastêpnie Abu 
Bakr dodaù: Nie miej ¿alu do mnie, bo sùyszaùem jak 
Wysùannik wspominaù Hafsê i nie chciaùem ujawniaã tej 
tajemnicy. Gdyby Prorok nie zwróciù uwagi ma Hafsê, to 
ja bym siê z ni¹ o¿eniù.�   (Buchari; 4830) 
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Akt �lubu, wiano i przyjêcie weselne 
 

   Do filarów i warunków prawidùowo�ci maù¿eñstwa w 
islamie nale¿¹: 
 

1. Zgoda narzeczonych na zawarcie zwi¹zku 
maù¿eñskiego. Wysùannik Allaha (ñ) rzekù: 
�Kobieta nie wyjdzie za m¹¿, dopóki nie zostanie 
zapytana o zgodê. Zapytali: Jak wygl¹da jej zgoda? 
Wysùannik rzekù: Milczy.� (Buchari; 4843) 

   Kobieta, któr¹ mê¿czyzna po�lubiù wbrew jej woli ma prawo 
¿¹daã uniewa¿nienia aktu maù¿eñskiego, co wynika z hadisu 
Chansa� bintu D¿udam Al-ansarijja, 
�która przekazaùa, ¿e jej ojciec wydaù j¹ za kogo�, kogo 
ona nie chciaùa, wiêc udaùa siê do Proroka ¿al¹c siê mu. 
Wysùannik wysùuchawszy jej uniewa¿niù ten zwi¹zek.�
          (Buchari; 6546) 

   Poprzez ten warunek islam wyra¿a troskê o rodzinê, by nie 
doszùo do jej rozbicia i aby zapobiec szerzeniu siê rozpusty 
jako konsekwencji zdrad maù¿eñskich wynikaj¹cych z 
nienawi�ci miêdzy maù¿onkami. 
 

2. Obecno�ã opiekuna i jego zgoda s¹ warunkami do 
prawidùowego zawarcia maù¿eñstwa, a wynika to z hadisu 
Proroka (ñ): 
�Nie ma maù¿eñstwa bez opiekuna i dwóch 
sprawiedliwych �wiadków, je�li za� nie byli oni obecni 
przy zawieraniu aktu to takie maù¿eñstwo jest 
niewa¿ne� a gdy dojdzie do niezgody w maù¿eñstwie to 
Wùadca jest opiekunem tych, którzy nie maj¹ 
opiekunów.�  (Ibn Hibban; 4075) 

   Zatem z powy¿szych sùów Wysùannika (ñ) wynika, ¿e islam 
dba o wiêzi rodzinne i nie chce dopu�ciã do zrywania ich, 
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dlatego wymagana jest obecno�ã opiekuna, który z troski o 
dobro swojej podopiecznej wybiera to, co jest dla niej 
najkorzystniejsze i w tym wùa�nie tkwi jej szczê�cie. 
W przypadku, gdy kobieta nie ma opiekuna lub, gdy nie 
wyraziù on zgody na jej �lub z dobrym i moralnym 
czùowiekiem, wówczas obowi¹zek troszczenia siê o jej dobro 
spada na wùadcê; na podstawie w/w hadisu. 
O tej kwestii Allah () mówi:  

O wy, którzy wierzycie! Nie jest wam dozwolone, 
aby�cie dziedziczyli kobiety wbrew ich woli. I nie 
przeszkadzajcie im zabraã czê�ã tego, co im dali�cie.
      (Kur�an 4:19) 

Tùumacz¹c powy¿szy werset Ibn Abbas () powiedziaù: 
�Byùo tak, ¿e jak umieraù mê¿czyzna, to jego bliscy mieli 
prawo do jego ¿ony. Je�li który� z nich chciaù o¿eniã siê z 
ni¹, to miaù do tego prawo, a je�li nie chciaù, to wydawali 
j¹ za kogo� innego lub zabraniali jej powtórnego wyj�cia 
za m¹¿. Tak wiêc mieli oni wiêksze prawo do niej ni¿ jej 
najbli¿sza rodzina. Z tego te¿ powodu zesùany zostaù ten 
werset.�  (Buchari; 4303) 

3.Obowi¹zkiem mê¿czyzny jest wrêczenie przyszùej ¿onie 
ustalonego wiana po wyra¿eniu przez narzeczonych zgody na 
maù¿eñstwo, wedùug sùów Allaha (): 

I dawajcie kobietom wiana jako dar. Je�li one 
jednak s¹ dobre dla was i u¿ycz¹ wam co�kolwiek z 
niego, to jedzcie to dla zdrowia i pomy�lno�ci. 

(Kur�an 4; 4) 

Nie nale¿y jednak przesadzaã z wysoko�ci¹ wiana, o czym 
mówi hadis Wysùannika Allaha (ñ): 
�Najbardziej bùogosùawione maù¿eñstwo to najmniej 
kosztowne.� (Imam Ahmad) 
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O sprawie wrêczania przedmaù¿eñskiego posagu wyraziù 
swoje zdanie równie¿ Omar bnu Al-Chattab (), drugi kalif6: 
�Nie przesadzajcie z as-sadak, gdy¿ gdyby jego wysoko�ã 
byùa znakiem szlachetno�ci czy cnotliwo�ci, to Prorok(ñ) 
wyprzedziùby was w tym czynie.�  (Ibn Hibban; 4620) 

Speùnienie po �lubie warunków7 ustalonych miêdzy stronami 
(je�li ustalono takie warunki) jest obowi¹zkowe, na podstawie 
hadisu Proroka (ñ): 
�Warunki, które maj¹ pierwszeñstwo w dotrzymaniu, to 
te, które zostaùy ustalone podczas aktu maù¿eñstwa.� 

(Buchari; 2572) 

   Dla dopeùnienia szczê�cia towarzysz¹cego zawarciu aktu 
�lubnego wymagane jest urz¹dzenie przyjêcia weselnego oraz 
zaproszenie bliskich i przyjacióù, po to, aby wiêksze grono 
ludzi wiedziaùo o za�lubinach.  
Anas () przekazaù,: 
�¿e, gdy Abdurrahman bnu Aùf przybyù do Medyny, 
Prorok zbrataù go z Sa�dem bnu Rabia, który zaoferowaù 
Abdurrahmanowi poùowê swojego maj¹tku, ten za� 
odmówiù, a nastêpnie rzekù: Niech Allah bùogosùawi 
ciebie, twoj¹ rodzinê i maj¹tek twój, a teraz poka¿ mi 
drogê do targu. W krótkim czasie Abdurrahman osi¹gn¹ù 
zysk z handlu i spotkaù siê z Wysùannikiem maj¹c na 
sobie nowe ubranie. Prorok zapytaù: Co nowego sùychaã u 
ciebie Abdurrahman? Wysùanniku, o¿eniùem siê z kobiet¹ 
z Ansar. Wysùannik zapytaù: Co daùe� jej w posagu? 
Odpowiedziaù: Trochê zùota. Wysùannik pouczyù go o 
zorganizowaniu przyjêcia �lubnego.�  (Buchari; 3722) 

 

   Islam przestrzega przed rozrzutno�ci¹ i przesad¹ w 
organizowaniu przyjêcia weselnego, o czym mówi Allah (): 
                                                 
6 Kalif: Nastêpca Wysùannika (ñ) 
7 nie mog¹ byã postawione warunki zabraniaj¹ce dozwolonego i dozwalaj¹ce 
zakazanego przez islam. 
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�lecz nie rozrzucaj nadmiernie! Zaprawdê, 
rozrzutni s¹ braãmi szatanów, a szatan jest 
niewdziêczny wzglêdem swego Pana.(Kur�an 17; 26-27) 

 

   Ten, kto otrzymaù zaproszenie na �lub powinien z niego 
skorzystaã, do czego zachêca nas Wysùannik (ñ):  
�Je�li jeden z was zostanie zaproszony na ucztê to niech 
przyjmie zaproszenie.� (Buchari; 4878) 

 

   Zaproszona osoba obecna na przyjêciu powinna prosiã 
Allaha () o bùogosùawieñstwo dla rodziny, która 
zorganizowaùa to przyjêcie, poniewa¿ jest to tradycja 
Proroka(ñ), który uczestnicz¹c w uczcie weselnej kierowaù do 
Allaha () nastêpuj¹c¹ pro�bê: 
Allahumma igfir lehum ùarhamhum ùa barik lehum fima razaktahum 

znaczy to: 
�O Allahu, wybacz im i b¹dê lito�ciwy dla nich i 
pobùogosùaw im w tym wszystkim, czym ich obdarzyùe�.� 

(Ibn Hibban; 5299) 
 

   Nie nale¿y zapominaã o pro�bach do Allaha () o 
bùogosùawieñstwo dla mùodej pary maù¿onków, tak jak czyniù 
to Prorok: Baraka allahu lek ùa baraka alejk ùa d¿amaa bejnekuma fi 
chajr, to znaczy:  
�Niech Allah bùogosùawi tobie i ze�le bùogosùawieñstwo 
na ciebie i niech was zù¹czy w dobru.� (Almustadrak; 2745) 

   Podczas uczty weselnej w celu ogùoszenia o zawartym 
zwi¹zku maù¿eñskim islam dozwoliù grania na bêbnie i 
�piewania, lecz dalekiego od nieprzyzwoitych gestów i sùów. 
Mówi o tym hadis, ¿e Aiszê (), która uczestniczyùa w 
przyjêciu weselnym z okazji za�lubin jednej kobiety z 
mê¿czyzn¹ z Ansarów Prorok (ñ) zapytaù:  
�O Aiszo! Czy mieli�cie podczas tego �lubu jak¹� 
rozrywkê, bo Ansarowie lubi¹ rozrywki?.�   (Buchari; 4867) 
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Noc po�lubna 
 

 M¹¿ powinien w sposób miùy i delikatny traktowaã nowo 
po�lubion¹ ¿onê, rozmawiaã z ni¹ staraj¹c siê ukoiã jej 
têsknotê za rodzinnym domem jednocze�nie próbuj¹c by 
to zbli¿yùo ich do siebie. 

 

 Zgodnie z tradycj¹ Proroka(ñ)ma¿ powinien poùo¿yã 
swoj¹ dùoñ na czole ¿ony i prosiã Allaha () tak jak to 
czyniù Wysùannik (ñ): 

�Je�li kto� o¿eniù siê to niech poùo¿y swoja dùoñ na czole 
¿ony i prosi o bùogosùawieñstwo mówi¹c: O Allahu! 
Proszê ciê o dobro, które jest w niej i szukam u Ciebie 
schronienia przed jej zùem.�  (Almustadrak; 2757) 

  Tak jak wcze�niej mówili�my islam uwa¿a, i¿ popêd 
seksualny tak samo jak inne naturalne instynkty czùowieka 
nale¿y zaspokoiã drog¹ legaln¹ wedùug okre�lonych 
kryteriów po to, aby dusza i serce czùowieka mogùy 
odpocz¹ã. Stwórca () mówi:  

I z Jego znaków jest to, i¿ On stworzyù dla was ¿ony 
z was samych, aby�cie mogli odpocz¹ã przy nich; i 
ustanowiù miêdzy wami miùo�ã i miùosierdzie... 
          (Kur�an 30; 21) 

   Skoro taki jest pogl¹d islamu na kwestiê seksualno�ci 
czùowieka islam zachêca do wszystkiego, co mo¿e pomóc w 
pobudzeniu popêdu seksualnego na legalnej drodze.   
 

�Wysùannik (ñ) zapytaù D¿abira (): Czy po �mierci twego 
ojca o¿eniùe� siê? Odpowiedziaù: Tak. Prorok (ñ) 
powtórnie zapytaù: Czy z dziewic¹ czy z byù¹ mê¿atka? 
Rzekù: Z byù¹ mê¿atk¹. Wysùannik(ñ): Czy nie lepiej 
gdyby� o¿eniù siê z dziewic¹, z któr¹ doznaùby� wiêcej 
rozkoszy.�  (Imam Ahmad;15055) 
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   Co wiêcej islam podkre�liù szczególne znaczenie zabawy 
miêdzy maù¿onkami, gdy¿ jest ona pomostem w umocnieniu 
miùo�ci miêdzy nimi. Wysùannik Allaha (ñ) powiedziaù: 
�Wszystkie rozrywki, którym oddaje siê mê¿czyzna s¹ 
marnowaniem czasu oprócz strzelania z ùuku, jazdy 
konnej i zabawy z ¿on¹.� (Ibn Mad¿a ;2811) 

   Ka¿dy z maù¿onków powinien dbaã o higienê osobist¹ 
swego ciaùa i jego przyjemny zapach oraz o swój ùadny 
wygl¹d, gdy¿ to prowadzi do miùo�ci i przyjaêni miedzy nimi 
i nie powoduje uczucia wstrêtu lub niechêci. Prorok (ñ) 
powiedziaù:  
�Zaiste Allah jest Piêkny i lubi piêkno.� (Muslim; 91) 

 

Aisza () powiedziaùa: 
�Poperfumowaùam Proroka najpiêkniejszymi 
wonno�ciami, jakie miaùam tak, ¿e miejscami na jego 
gùowie i brodzie widaã byùo �lady perfum.�     (Buchari; 5579) 

Ibn Abbas () powiedziaù: 
�Lubiê upiêkszaã siê dla mojej ¿ony, tak samo jak lubiê, 
gdy ona upiêksza siê dla mnie.� 

 

One maj¹ prawa równe swoim obowi¹zkom, 
zgodnie z uznanym zwyczajem. (Kur�an 2; 228) 
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Gra wstêpna maù¿onków podczas  
wspóù¿ycia seksualnego 

 

 Zabawa w ùó¿ku  
-   maù¿onkowie mog¹ pokazywaã sobie swoj¹ nago�ã i 
rozkoszowaã siê swoim ciaùem. Buhz bnu Hakim 
przekazaù, ¿e jego dziadek zapytaù Wysùannika (ñ): 

 

�Komu mo¿emy pokazywaã swoj¹ nago�ã a przed kim j¹ 
zakrywaã? Wysùannik (ñ) rzekù: Ukryj twoj¹ nago�ã przed 
ludêmi z wyj¹tkiem ¿ony�Zapytaù jeszcze: O 
Wysùanniku, czy widziaùe� ludzi mieszkaj¹cych 
wspólnie? Prorok (ñ) odpowiedziaù: Czyñ, co jest w twojej 
mocy, aby ukryã swoj¹ nago�ã przed innymi. Spytaù: A 
je�li jestem sam? Wysùannik rzekù: To wstydê siê przed 
Allahem!.� (Almustadrak; 7358) 

- podczas wspóù¿ycia ka¿dy z maù¿onków rozkoszuje siê 
drugim, sposobem, który go zadawala, pod warunkiem, ¿e 
bêdzie to wspóù¿ycie przez pochwê. Ibn Abbas () 
powiedziaù: 
�Do Wysùannika przyszedù Omar bnu Al.-Chattab i rzekù: 
Jestem stracony! Dlaczego? - zapytaù Wysùannik. 
Odpowiedziaù: Minionej nocy inaczej8 wspóù¿yùem z 
¿on¹. Prorok (ñ)  nic na to nie odpowiedziaù, a¿ zostaù mu 
objawiony nastepujacy werset: 

Wasze kobiety s¹ dla was polem uprawnym. 
Przychodêcie wiêc na wasze pole, jak chcecie. 
           (Kur�an 2; 223) 

Posùaniec Allaha () dodaù: 
�Z przodu lub z tyùu, byle tylko przez pochwê. Unikaj 
stosunku przez odbyt i podczas miesi¹czki.�  (Ibn Hibban) 

                                                 
8 dopochwowo lecz od tyùu 
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Co wcale nie oznacza, ¿e m¹¿ powinien oddalaã siê od 
miesi¹czkuj¹cej ¿ony tak, ¿e nie siedzi, nie je, ani nie pije 
wspólnie z ni¹. Aisza() powiedziaùa: 
�Maj¹c miesi¹czkê piùam z dzbanka, nastêpnie Prorok (ñ)  
più z niego, równie¿ z tego samego miejsca co ja.� 

       (Muslim; 300) 

   M¹¿ mo¿e rozkoszowaã siê ciaùem swojej ¿ony, podczas jej 
miesi¹czki i na odwrót, ¿ona bêd¹c w tym stanie mo¿e 
napawaã siê ciaùem swego mê¿a. Anas () powiedziaù: Byùo 
tak u Ýydów, ¿e gdy kobieta miesi¹czkowaùa, to m¹¿ nie mógù 
je�ã i mieszkaã wspólnie z ni¹. W tej sprawie towarzysze udali 
siê do Wysùannika (ñ), któremu Allah () objawiù:  
Bêd¹ ciebie pytaã o okres miesiêczny. Powiedz: To jest 
cierpienie. Trzymajcie siê wiêc z dala od kobiet podczas 
okresu miesiêcznego i nie zbli¿ajcie siê do nich9, dopóki one 
siê nie oczyszcz¹. A kiedy siê oczyszcz¹, to przychodêcie do 
nich, tak jak nakazaù wam Bóg. Zaprawdê, Bóg miùuje 
nawracaj¹cych siê i miùuje oczyszczaj¹cych siê! 
Wysùannik Allaha (ñ) powiedziaù: 
�Czyñcie jak chcecie, oprócz stosunku seksualnego...� 
              (Muslim; 302) 

D¿abir () przekazaù, i¿ Ýydzi mawiali, ¿e je¿eli mê¿czyzna 
odbêdzie stosunek z ¿on¹ od tyùu, ich potomstwo bêdzie 
miaùo zeza. Kur�an kategorycznie zaprzecza temu: 

Wasze kobiety s¹ dla was polem uprawnym. 
Przychodêcie wiêc na wasze pole, jak chcecie. 
           (Kur�an 2; 223) 

Posùaniec Allaha () dodaù: 
�Z przodu lub z tyùu, byle tylko przez pochwê.�  
         (Ibn Hibban;4166) 

-   tradycja Proroka (ñ) uczy nas, ¿e nale¿y przed stosunkiem 
seksualnym wspominaã Allaha () nastêpuj¹cymi sùowami: 

                                                 
9 Chodzi tu o stosunek seksualny 
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�Bismillah. Allahumma d¿annibna asz-szajtana, ùa d¿annib asz-
szajtana ma razaktana� tzn. O Allah! Oddal ode mnie szatana 
i oddal szatana od tych, którymi nas obdarzyùe��, gdy¿ 
Wysùannik (ñ) powiedziaù: Wtedy, je�li bêd¹ mieli dziecko, 
to szatan nigdy mu nie zaszkodzi.  (Buchari; 6025) 
-  zalecane jest, aby przed stosunkiem mê¿czyzna 
pieszczotami podniecaù swoj¹ ¿onê, aby miaùa ona ze 
wspóù¿ycia tyle samo przyjemno�ci, co jej m¹¿...A je¿eli on 
pierwszy osi¹gnie orgazm, niewskazane jest, aby zakoñczyù 
stosunek zanim ona dozna peùnego zadowolenia. Anas () 
przekazaù, ¿e Prorok (ñ) powiedziaù: 
�Je�li który� z was wspóù¿yje ze swoj¹ ¿on¹ i zaspokoi 
swoj¹ potrzebê to niech zaczeka, a¿ jego ¿ona równie¿ 
zaspokoi swoje pragnienie.�  (Mesned Abi ja�la;4201) 

 

Omar bnu Abdulaziz () przekazaù, ¿e Wysùannik(ñ) rzekù: 
�Odb¹dê z ¿on¹ stosunek dopiero wtedy, gdy bêdzie ona 
pobudzona seksualnie tak jak ty, to dlatego, aby� nie 
zakoñczyù wspóù¿ycia przedwcze�nie. Prorok dodaù: Caùuj i 
pie�ã ¿onê do momentu, a¿ poczujesz, ¿e jest podniecona 
tak jak ty, a wtedy wspóù¿yj z ni¹.�  (Al-mughni, tom 8, str.137) 
 

- Tradycja Wysùannika mówi równie¿ o tym, aby przed 
powtórzeniem stosunku dokonaã ablucji podobnie jak do 
modlitwy. Wynika to z hadisu: 
�Gdy kto� z was odbywa stosunek seksualny z ¿on¹, a 
nastêpnie znów pragnie go odbyã, niech dokona ablucji.�  

(Muslim; 308) 
 

Ablucja bowiem powoduje przypùyw energii i witalno�ci. 
 

 Gra miùosna maù¿onków podczas k¹pieli. Dobre 
traktowanie siê wspóùmaù¿onków nie dotyczy li tylko 
sfery wspóù¿ycia seksualnego, lecz odnosi siê do 
wszystkich pùaszczyzn ich wspólnego ¿ycia w celu 
umocnienia wiêzi i miùo�ci miedzy nimi. Gra miùosna 
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maù¿onków mo¿e byã prowadzona jedynie z dala od 
wzroku i sùuchu innych. Aisza() przekazaùa:  

�Prorok i ja k¹pali�my siê w tym samym naczyniu.� 
(Muslim; 321) 

 

 Gra miùosna w domu. Zapytano Aiszê (): 
�Co robi Wysùannik po wej�ciu do domu? 
Odpowiedziaùa, ¿e u¿ywa siùak. Mo¿e chce przez to 
oczy�ciã swoje usta i poprawiã swój zapach przed 
pocaùowaniem swojej ¿ony i przytuleniem jej.� 

Aisza () przekazaùa równie¿, 
�¿e Wysùannik(ñ) caùowaù swoje ¿ony, a nastêpnie szedù 
na modlitwê nie dokonawszy ablucji. Urùa (), jej 
siostrzeniec zapytaù: Mo¿e masz na my�li siebie, ciociu? 
Aisza () u�miechnêùa siê.�  (Imam Ahmad;25807) 

 

 Zabawa poza domem, której postawione s¹ pewne 
warunki, a mianowicie mo¿e byã prowadzona z dala od 
wzroku i sùuchu innych ludzi. Abu Salama bnu 
Abdurrahman () przekazaù, ¿e Aisza() opowiadaùa 
mu: 

�Pewnego dnia podczas podró¿y Wysùannik nakazaù 
grupie towarzyszy wyprzedziã nas, a do mnie skierowaù 
sùowa: Chodê po�cigamy siê. Byùam wtedy bardzo mùoda 
wiêc prze�cignêùam Proroka. Innym razem równie¿ 
podczas podró¿y Wysùannik kazaù swoim towarzyszom 
i�ã przodem, a mnie zaproponowaù wy�cigi. Nie 
pamiêtaj¹c tamtego razu odpowiedziaùam: Jak mogê 
biegaã skoro jestem w takim stanie (przytyùam)? Odrzekù: 
Zrobisz to! Wy�cigali�my siê i on byù pierwszy. 
Wysùannik rzekù: Zrewan¿owaùem siê za tamten raz.� 
      (Sunen alkobra;8945) 

 

   Nale¿y przy tym podkre�liã, ¿e islam zabrania maù¿onkom 
rozpowiadaã ich wspólnych tajemnic, aby nie byùy one 
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tematem plotek. Wysùannik Allaha (ñ) wyraziù sw¹ opiniê o 
tym:  
�Spo�ród najgorszych ludzi, najni¿sz¹ pozycjê u Allaha w 
Dniu S¹du Ostatecznego bêdzie miaù mê¿czyzna, który 
mówi z ¿on¹ w tajemnicy, a potem idzie i opowiada o jej 
sekrecie.�  (Muslim; 1437) 

 

   Prawodawstwo islamskie okre�liùo dla maù¿onków ich 
wzajemne prawa i obowi¹zki w celu kontynuowania po¿ycia 
maù¿eñskiego i zbudowania dobrej rodziny muzuùmañskiej 
jako podstawowej komórki spoùecznej dalekiej od wszelkich 
konfliktów i nieporozumieñ.  
 

Prawa ¿ony wzglêdem jej mê¿a 
 

   W celu lepszego zrozumienia tej kwestii wystarczy 
wymieniã kilka wersetów z Kur�anu i hadisów Proroka (ñ):  

1. Allah () mówi: 
...Obchodêcie siê z nimi w sposób przyzwoity. A 
je�li czujecie wzglêdem nich wstrêt, to, byã mo¿e, 
czujecie wstrêt do czego�, w czym Bóg umie�ciù 
wielkie dobro.  (Kur�an 4; 19) 

 

2. Allah () mówi: 
One maj¹ prawa równe swoim obowi¹zkom, 
zgodnie z uznanym zwyczajem. Mê¿czyêni maj¹ nad 
nimi wy¿szo�ã.  (Kur�an 2;228) 

 

3. Wysùannik Allaha (ñ) powiedziaù: 
�Najlepszy spo�ród was to najlepszy dla swojej ¿ony a ja 
jestem najlepszy dla swoich ¿on.� (Ibn Mad¿a ;1977) 

 

4. Hakim bnu Muaùija przekazaù, ¿e jego ojciec zapytaù 
Bo¿ego Wysùannika (ñ): O Proroku, jaki ka¿dy z nas ma 
obowi¹zek wobec swojej ¿ony? Wysùannik ()odrzekù: 
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�Ýywi j¹ z tego, co sam posiada i ubiera z tego, co ma, 
je�li jest w stanie i nie wolno jej biã po twarzy, ubli¿aã a 
oddalaã siê od niej ( w przypadku jej nieposùuszeñstwa) 
tylko w domu. � (Abu Daùud;2142) 

 

5. Wysùannik Allaha (ñ) rzekù: 
�Najpeùniejsz¹ wiarê spo�ród wiernych maj¹ najbardziej 
moralni a najlepsi spo�ród was, to najlepsi dla swych 
¿on.�  (Ibn Hibban;4176) 

 

6. Prorok (ñ) powiedziaù tak¿e: 
�B¹dêcie dobrzy dla kobiet, gdy¿ one s¹ u was 
brankami(...) I na was ci¹¿y obowi¹zek ¿ywienia i ubrania 
ich w sposób przyzwoity... � (Muslim; 1218) 

 

7. Wysùannik Allaha (ñ) powiedziaù: 
�Niech wierny nie nienawidzi wiernej, je�li nienawidzi 
pewnej cechy jej charakteru, skoro inna go zadowala.�   

(Muslim; 1469) 
 

Jasno wynika z hadisu, ¿e nie ma ludzi bez wad tylko Allah 
jest w peùni doskonaùy. 
 

Prawa mê¿a wzglêdem ¿ony 
 

   Przytoczymy kilka wersetów z Kur�anu i hadisów w celu 
wyja�nienia, jakie to s¹ prawa mê¿a.  
 

1. Allah () opisuj¹c cnotliwe kobiety mówi: 
Przeto cnotliwe kobiety s¹ pokorne i zachowuj¹ w 
skryto�ci to, co zachowaù Bóg.  (Kur�an 4; 34) 

 

2. Aisza () zapytaùa Proroka (): 
�Który spo�ród ludzi ma najwiêcej praw do kobiety? 
Prorok () odpowiedziaù: Jej m¹¿. Zapytaùa raz jeszcze: 
Który spo�ród ludzi ma najwiêcej praw do mê¿czyzny? W 
odpowiedzi usùyszaùa: Jego matka.� (Almustadrak: 7244) 
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3. Hussajn bnu Muhsin () powiedziaù, co przekazaùa jego 
ciotka: 

�Raz przyszùam do Wysùannika (ñ) w pewnej sprawie, a 
wtedy on zapytaù mnie, czy mam mê¿a. Odpowiedziaùam, 
¿e tak. Prorok (ñ) jeszcze raz zadaù mi pytanie: Jakie 
panuj¹ stosunki miêdzy wami? Odpowiedziaùam: Staram 
siê dbaã o niego(mê¿a). Wysùannik rzekù: Zale¿y od 
ciebie, bo zaiste on(m¹¿) jest twoim rajem i piekùem.�10 
      (Almustadrak; 2769) 

 

4. Abu Hurajra () przekazaù, ¿e Wysùannik (ñ) rzekù: 
�Je¿eli kobieta modli siê piêã razy dziennie, po�ci w 
ramadanie, zachowuje swoj¹ czysto�ã i bêdzie posùuszna 
swojemu mê¿owi, to zostanie jej powiedziane: Wejdê do 
raju, z jakiej bramy zechcesz.�  (Ibn Hibban;4163) 

 

5. Muaz bnu D¿abal () powiedziaù: Bêd¹c w Szam 
widziaùem chrze�cijan oddaj¹cych pokùony swoim 
biskupom, ksiê¿om i kardynaùom oraz ¿ydów czyni¹cych 
pokùony swoim rabinom i uczonym, a gdy zapytaùem ich 
dlaczego tak robi¹, odpowiedzieli ¿e w ten sposób 
pozdrawiaj¹ swoich wysùanników. Pomy�laùem sobie, ¿e 
my tym bardziej powinni�my kùaniaã siê naszemu 
Prorokowi. 

�Wysùannik (ñ) sùysz¹c to rzekù: Oni wymy�lili kùamstwa 
na swoich proroków i zmienili swoje ksiêgi. Je�li 
nakazaùbym komu� pokùoniã siê drugiemu czùowiekowi 
to byùaby to ¿ona oddaj¹ca pokùon swojemu mê¿owi ze 
wzglêdu na jego wielkie prawo wobec niej. Ýadna 
kobieta nie zazna smaku wiary, dopóki nie speùni 
obowi¹zków wobec swego mê¿a�� (Almustadrak;7325) 

                                                 
10 to znaczy, ¿e jej posùuszeñstwo w stosunku do mê¿a w granicach nakazanych przez 
islam zasùuguje na zadowolenie Allaha czyli w konsekwencji na raj , a przeciwnie jej 
nieposùuszeñstwo prowadzi do gniewu Allaha a tym samym do piekùa 
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6. Ibnu Abbas () przekazaù: 
�Kobieta przyszùa do Proroka (ñ) i powiedziaùa: Zostaùam 
wysùana do ciebie przez kobiety, które na Allaha pragn¹ 
abym rozmawiaùa z tob¹ o pewnej sprawie: Allah jest 
Panem kobiet i mê¿czyzn i ich Bogiem, a ty jeste� 
Wysùannikiem Allaha do mê¿czyzn i kobiet. Allah 
przypisaù mê¿czyznom d¿ihad(walkê) i je�li zwyciê¿¹ to 
otrzymaj¹ od Niego nagrodê, ale je�li polegn¹ w walce to 
oni s¹ wiecznie ¿yj¹cy! Oni u swojego Pana otrzymuj¹ 
zaopatrzenie, a dla kobiet co mo¿e byã równo warte temu, 
co otrzymaj¹ mê¿czyêni? Prorok (ñ) rzekù: Posùuszeñstwo 
kobiet wobec mê¿ów i uznanie ich praw, a nieliczne 
spo�ród was czyni¹ tak.�  (Mossanef Abdurrezak;15914) 

 

Rozwód w islamie 
 

   Islam patrzy na maù¿eñstwo jako na �wiêty zwi¹zek i 
dlatego szczególnie dba o umocnienie wiêzi miedzy 
maù¿onkami, aby nie dopu�ciã do ich zerwania. Najlepszym 
dowodem na �wiêto�ã zwi¹zku maù¿eñskiego jest okre�lenie 
go przez Allaha () jako �uroczyste przyrzeczenie�. 

�a one otrzymaùy od was uroczyste przyrzeczenie. 
(Kur�an 4; 21) 

Kolejnym dowodem na wielkie znaczenie maù¿eñstwa jest 
powiedzenie Proroka (ñ): 
�Nie jest jednym z nas ten, kto niszczy relacje miêdzy 
¿on¹ a mê¿em.�  (Ibn Hibban;4363) 

Pomimo �wiêto�ci, jak¹ w islamie nacechowane jest 
maù¿eñstwo dopuszczany jest rozwód jedynie w ostateczno�ci, 
o czym powiadomiù nas Wysùannik (ñ):  
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�Najbardziej znienawidzon¹ rzecz¹ przez Allaha, która 
jest dozwolona czùowiekowi � to rozwód.�  
      (Almustadrak;2794) 

   Rozwód jest rozwi¹zaniem w przypadku, gdy problemy 
miêdzy maù¿onkami powoduj¹, ¿e ich wspólne po¿ycie 
maù¿eñskie staje siê nie do zniesienia i nie widz¹ innego 
wyj�cia z tej sytuacji. Rozstanie siê maù¿onków jest równie¿ 
unikniêciem zdrad maù¿eñskich, zapobieganiem pojawienia 
siê niemoralnych praktyk oraz dzieci niewiadomego 
pochodzenia, co mo¿e przyczyniã siê do odziedziczenia 
maj¹tku przez kogo�, kto nie ma do tego prawa i 
wydziedziczenia tego, komu ono przysùuguje. 
   Nale¿y wspomnieã, ¿e zezwolenie na rozwód jest przez 
islam obwarowane, po to, aby nie staù siê on zabawk¹ w 
rêkach nieodpowiedzialnych ludzi. Uczeni muzuùmañscy 
uwa¿aj¹, ¿e rozwód mo¿e byã: 

1. Obowi¹zuj¹cy. Jest to wtedy, gdy w czasie konfliktu 
maù¿eñskiego powoùani rozjemcy z obu stron orzekn¹, i¿ 
nie ma innego rozwi¹zania jak tylko rozwód.  
A je�li obawiacie siê rozdarcia� miêdzy nimi 
obojgiem,� to po�lijcie rozjemcê z jego rodziny� i 
rozjemcê z jej rodziny.� Je�li oni oboje zechc¹ siê 
pogodziã,� to Bóg doprowadzi do zgody miêdzy 
nimi.  (Kur�an 4; ˼˾) 

2. Zakazany. W przypadku, gdy nie ma powa¿nych i 
uzasadnionych powodów rozwód jest niedozwolony. 
Iblis czyli szatan d¹¿y do tego, aby maù¿onkowie rozeszli 
siê z bùahego powodu, o czym powiadomiù nas 
Wysùannik Allaha (ñ): 

�Ibis stawia swój tron na wodzie, a nastêpnie wysyùa do 
ludzi swoje oddziaùy szatanów, w�ród których najbli¿szy 
Iblisowi to ten, kto uczyni najwiêksz¹ pokusê na ziemi. 
Jeden z nich przychodzi do Iblisa mówi¹c: Ja czyniùem 
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tak i tak. Iblis na to: Niczego wielkiego nie uczyniùe�. 
Inny przychodzi i mówi: Tak dùugo kusiùem jednego 
mê¿czyznê, a¿ rozwiódù siê z ¿on¹. Iblis przybli¿y go do 
siebie i mówi: Ty dobrze uczyniùe�.�  (Muslim; 2813) 
3. Dozwolony. W przypadku, gdy ¿ona zachowuje siê 

niemoralnie i niszczy po¿ycie maù¿eñskie, wtedy to 
mê¿owi pozostaje cierpliwo�ã zwùaszcza, gdy w zwi¹zku 
s¹ dzieci. 

4. Wskazany. Ma to miejsce w przypadku, gdy ¿ona nie 
przestrzega zasad religii lub zdradza mê¿a. 

Ýona równie¿ ma prawo domagaã siê rozwodu w przypadku, 
je�li m¹¿ nie przestrzega zasad religii, zachowuje siê 
niemoralnie lub posiada wady, które bardzo utrudniaj¹ ich 
wspólne po¿ycie maù¿eñskie. 
 

Al-chul�a11 w islamie 
 

   Ýycie maù¿eñskie, je�li nie opiera siê na miùo�ci, zgodzie i 
dobrym traktowaniu, to staje siê wielkim nieszczê�ciem. Je�li 
jeden ze wspóùmaù¿onków znienawidzi drugiego, to w tej 
sytuacji islam nakùania do cierpliwo�ci i wytrwaùo�ci. W 
Kur�anie czytamy: 

...Obchodêcie siê z nimi w sposób przyzwoity. A 
je�li czujecie wzglêdem nich wstrêt, to, byã mo¿e, 
czujecie wstrêt do czego�, w czym Bóg umie�ciù 
wielkie dobro.   (Kur�an 4; 19) 

   Jednak, w przypadku, gdy sytuacja miêdzy maù¿onkami 
staje siê tak napiêta, i¿ nie sposób wytrzymaã a m¹¿ 
nienawidzi swojej ¿ony, to wtedy mo¿e on wyst¹piã o rozwód, 
natomiast, gdy ¿ona nienawidzi swojego mê¿a to mo¿e ona 
rozwi¹zaã maù¿eñstwo poprzez al-chul�a, co polega na tym, ¿e 
kobieta na znak zakoñczenia tego zwi¹zku oddaje swojemu 

                                                 
11 Rozwód na pro�bê kobiety 
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mê¿owi wiano, które on daù jej w czasie zawierania 
maù¿eñstwa. Jest to szczyt sprawiedliwo�ci w islamie, 
poniewa¿ to nie kobieta, ale mê¿czyzna ponosi koszty 
zwi¹zane z wianem i caùym maù¿eñstwem. Allah () mówi: 

Nie jest wam dozwolone zabieraã cokolwiek z tego, 
co�cie dali swoim ¿onom. Chyba, ¿e oboje siê 
obawiaj¹, ¿e nie potrafi¹ zachowaã granic 
ustanowionych przez Boga. Je�li siê obawiacie, ¿e 
nie potrafi¹ zachowaã granic Boga, to oni oboje nie 
bêd¹ mieli grzechu, je�li ona siê wykupi.  
          (Kur�an 2; 229) 

   Przez to, islam chroni godno�ã ludzi przed poni¿eniem a 
tak¿e zapobiega demoralizacji spoùeczeñstwa zamykaj¹c 
wszelkie drogi do niej prowadz¹ce, gdy¿ obecno�ã mê¿a u 
boku nienawidz¹cej go ¿ony i odwrotnie, znienawidzonej 
¿ony przez jej mê¿a i pozbawionych silnej wiary mo¿e 
doprowadziã do rozpowszechnienia zakazanych kontaktów. 
Dlatego te¿ islam zezwoliù na rozwód. Allah () mówi:  

...A je�li maù¿onkowie siê rozù¹cz¹, to Bóg wzbogaci 
ka¿de Swoj¹ obfito�ci¹. (Kur�an 4; 130) 

 

Kilka przykùadów chaosu seksualnego 
 

   Islam zakazaù cudzoùóstwa i zaliczyù go do wielkich 
grzechów a ponad to zakazaù wszystkiego, co do niego 
prowadzi. Sajid Qutb w jego ksi¹¿ce W cieniu Kur�anu napisaù: 
Islam zakazuj¹c cudzoùóstwa przeciwdziaùa w ten sposób 
zewierzêceniu czùowieka, który na tym poziomie nie widzi ró¿nicy 
miêdzy jednym ciaùem a drugim, nie ma te¿ celu zaùo¿enia rodziny 
oraz kontynuowania wspólnego ¿ycia, takiego, które nie koñczy siê 
zaraz po chwili odbycia wspóù¿ycia seksualnego. Islam pragnie 
budowaã zwi¹zki miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹ na bazie wy¿szych 
uczuã ludzkich, które spowoduj¹, ze podczas poù¹czenia siê dwóch 
ciaù, poù¹cz¹ siê tak¿e ich dusze i serca; ogólnie mówi¹c jest to 
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zbli¿enie siê dwojga ludzi, których ù¹cz¹ wspólne ¿ycie, wspólne 
marzenia, problemy i wspólna przyszùo�ã, w której wspólnie oczekuje 
siê potomstwa wychowuj¹cego siê w rodzinnym gnieêdzie i 
otoczonego opiek¹ dwojga zwi¹zanych ze sob¹ rodziców. 
Z tego te¿ wzglêdu islam wymierza surow¹ karê za cudzoùóstwo 
opisuj¹c go jako zezwierzêcenie, które niszczy wy¿ej wymienione 
warto�ci i cele. Jedynym zmartwieniem czùowieka uprawiaj¹cego 
cudzoùóstwo jest w danej chwili zaspokoiã swój popêd seksualny. Po 
tej chwili trudno mówiã o pojêciu budowy w ¿yciu�., ani o szczerej 
prawdziwej i dùugotrwaùej miùo�ci.. Islam nie przeciwstawia siê 
naturalnym uczuciom ludzkim jak np. miùo�ci i absolutnie nie uwa¿a 
ich za nieczyste a wrêcz przeciwnie porz¹dkuje te uczucia i wznosi je 
na wy¿szy poziom. Islam uszlachetniù miùo�ã a¿ staùa siê osi¹, wokóù 
której krêci siê wiele spraw duchowych i spoùecznych.  
Mo¿emy teraz przedstawiã negatywne rezultaty chaosu 
seksualnego: 
 Rozpowszechnienie groênych chorób o zasiêgu 

spoùecznym. Allah () mówi: 
I nie zbli¿ajcie siê do cudzoùóstwa! Zaprawdê, jest 
to czyn szpetny i jak¿e to zùa droga!. (Kur�an 17; 32) 

Wysùannik Allaha (ñ) powiedziaù: 
��Je�li w spoùeczeñstwach bêd¹ jawnie praktykowane 
niemoralne zachowania (dewiacje seksualne),to 
rozprzestrzeni siê w�ród nich d¿uma i choroby(bóle), 
których nie znaùy ich poprzednie pokolenia�� 

(Almustadrak; 8623) 

   Praktykowanie cudzoùóstwa przez ludzi prowadzi do tego, 
¿e trac¹ oni blask na twarzy a spowodowane jest to 
nieczysto�ci¹ duszy, która zni¿ona jest do poziomu, jaki 
posiadaj¹ zwierzêta, których jedynym celem jest 
zaspokojenie swoich ¿¹dz. Uprawianie cudzoùóstwa 
prowadzi równie¿ do biedy, poniewa¿ osoba cudzoùo¿¹ca 
wydaje swój maj¹tek na tego rodzaju nielegalne 
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przyjemno�ci, a tak¿e straci ona swój cenny czas, czego 
konsekwencj¹ jest ¿al i rozczarowanie w tym ¿yciu i bolesna 
kara w ¿yciu ostatecznym. Nale¿y dodaã, ¿e przez 
cudzoùóstwo czùowiek skraca swoje ¿ycie, bo jest to 
marnowanie zdrowia i przyczyna wielu chorób, które kieruj¹ 
czùowieka do zguby. 
 

 Pojawienie siê du¿ej liczby dzieci z cudzoùóstwa 
pozbawionych naturalnej rodziny, która jest kolebk¹ 
prawdziwej rodzicielskiej miùo�ci i wspóùczucia; 
rodziny, w której naturalni rodzice ksztaùtuj¹ 
zachowania swoich dzieci. Brak tej naturalnej kolebki 
przyczynia siê do powstania w spoùeczeñstwie 
niezdyscyplinowanej grupy ludzi przewa¿nie peùnej 
nienawi�ci do reszty spoùeczeñstwa z powodu braków i 
kompleksów, które maj¹. Anna Freud w jej ksi¹¿ce 
Dzieci bez rodzin pisaùa o defekcie psychicznym 
towarzysz¹cym wychowywaniu dzieci w domach dziecka, 
który rodzi w nich zakùócenia emocjonalne i zboczenia, bardzo 
trudne do wyleczenia przez wspóùczesn¹ psychologiê.  

 Pojawienie siê w�ród cudzoùo¿ników chorób 
psychicznych takich jak niepokój, kompleks ni¿szo�ci, 
poni¿enie, gardzenie sob¹, dlatego Allah () mówi w 
Kur�anie, ¿e: 
I z Jego znaków jest to, i¿ On stworzyù dla was ¿ony 
z was samych, aby�cie mogli odpocz¹ã przy nich; i 
ustanowiù miêdzy wami miùo�ã i miùosierdzie... 
            (Kur�an 30; 21) 

 Chaos seksualny prowadzi do chaosu moralnego; 
wytùumaczymy to na przykùadzie ludzi 
przyzwyczajonych do posiadania pieniêdzy, dziêki 
którym mog¹ mieã to, czego pragn¹. Je�li ludzie 
uzale¿nieni od cudzoùóstwa strac¹ pieni¹dze, dziêki 
którym speùniaj¹ swoje zachcianki wówczas szukaj¹ 
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innych �rodków na zaspokojenie swoich ¿¹dz np. 
poprzez kradzie¿, ùapówkarstwo, kùamstwo itp. W 
przypadku, gdy cudzoùo¿¹cy nie zdobêd¹ tych pieniêdzy, 
wtedy posuwaj¹ siê nawet do u¿ycia siùy i gwaùtu. 
 Dotkniêcie kar¹ Allaha () spoùeczeñstwa, w którym 

pojawiùo siê nie�lubne dziecko. Wysùannik Allaha (ñ) 
rzekù: 

�Moja wspólnota bêdzie miaùa dobrze dopóty, dopóki nie 
pojawi siê w niej dziecko z nierz¹du. Je�li za� pojawi siê 
dziecko z nierz¹du wkrótce dotknie j¹ (wspólnotê) Boska 
kara.� (Imam Ahmad;26873) 

 

Zakoñczenie 
 

   W ksi¹¿ce tej starali�my siê wyja�niã, jakie jest spojrzenie 
islamu na popêd seksualny czùowieka, maj¹c na celu 
zachêcenie czytelnika do dalszego poznawania tej kwestii, 
która jest bardzo wa¿na w ¿yciu czùowieka. Omówili�my 
równie¿ sposób, jaki islam wykorzystaù do okieùznania 
popêdu seksualnego czùowieka i do wyniesienia go na 
wy¿yny czczenia Allaha () oraz to, ¿e muzuùmanin, który 
zaspokaja swój popêd seksualny w granicach okre�lonych 
przez islam jest wynagradzany przez Allaha (). 
Przedstawili�my tê kwestiê równie¿ w celu zachêcenia tych, 
którzy chc¹ zdobyã wiêksz¹ wiedzê na temat tej wielkiej 
religii, która obejmuje wszystkie sprawy dotycz¹ce 
muzuùmanina w ¿yciu spoùecznym, prywatnym jak równie¿ 
po�miertnym, bo muzuùmanin, je�li jest szczery w swoich 
uczynkach pragn¹c przez to jedynie zadowolenia Allaha, to za 
dobro, które uczyniù lub wskazaù na nie bêdzie wynagrodzony 
i za ¿ycia i po �mierci. O tej sprawie Prorok (ñ) powiedziaù: 
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�Po �mierci czùowieka, tylko trzy jego uczynki nie zostan¹ 
przerwane: sadaqa12 kontynuowana, nauka z korzy�ci¹ 
dla ludzi i posùuszne dziecko, które bêdzie wstawiaùo siê 
za nim u Allaha.�  (Muslim; 1631) 

 

W innym hadisie czytamy: 
�Kto wzywa do dobra ma wynagrodzenie równe temu kto 
to dobro czyni nie zmniejszaj¹c z tego wynagrodzenia nic. 
Kto za� wzywa do zùa ma grzech równy temu kto ten 
grzech popeùnia nie zmniejszaj¹c z tego grzechu nic.� 
             (Muslim; 2674) 

 

   Co mo¿e wskazywaã na to, ¿e islam jest religi¹ obejmuj¹c¹ 
wszystkie dziedziny ¿ycia, to jego zainteresowanie siê 
najdrobniejszymi sprawami dotycz¹cymi czùowieka.  
�Przekazano Selmanowi (): Wasz Wysùannik uczyù was 
wszystkiego, nawet tego jak oczy�ciã siê po zaùatwieniu 
potrzeb fizjologicznych. Salman odparù: Tak. Zakazaù 
nam w tym czasie zwracania siê twarz¹ do Ka�by i 
oczyszczaã siê praw¹ rêk¹; zakazaù oczyszczaã siê mniej 
ni¿ trzema kamieniami a tak¿e ko�ci¹.� (Muslim; 262) 

 

   Omawiaj¹c ten temat nale¿y przytoczyã cytat z ksi¹¿ki Duch 
�wiatowej polityki doktora Hu Kang13, jednego z zachodnich 
znawców prawa, mówi¹cego o ustroju islamskim, jako o 
systemie dbaj¹cym o wszystkie aspekty ludzkiego ¿ycia: 
   Kluczem do sukcesu mocarstw islamskich byùo odrzucenie 
pogl¹dów zachodnich mówi¹cych, ¿e religia nie ma nic do 
powiedzenia w sprawie ¿ycia codziennego czùowieka, ani w systemie 
prawnym ani te¿ politycznym. Przeciwnie, religia jest dla czùowieka 
êródùem jego rozwoju i powodzenia. Niektórzy zapytaj¹, czy ustrój 
islamski jest w stanie stworzyã nowe my�li i niezale¿ne prawa, które 
bêd¹ zgadzaã siê z wymogami ¿ycia wspóùczesnego? Odpowiedê na 

                                                 
12 dar ofiarowany na drodze Allaha(I) 
13 Profesor filozofii na Uniwersytecie Harwerd 
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to pytanie brzmi: Islam posiada wewnêtrzn¹ gotowo�ã do rozwoju, a 
co wiêcej jego tendencja do rozwoju jest wiêksza ni¿ w innych 
systemach. W prawodawstwie islamskim problem nie tkwi w braku 
czynników do postêpu i odrodzenia, lecz w braku chêci do ich 
wykorzystania. My�lê, ¿e mam racjê twierdz¹c, i¿ prawodawstwo 
islamskie posiada do�ã wystarczaj¹c¹ ilo�ã zasad potrzebnych do 
rozwoju. 
   Jak wielka jest ta religia, która towarzyszy czùowiekowi na 
ka¿dym jego kroku, we wszystkim co robi i organizuje 
wszystkie jego ¿yciowe sprawy. Takie te¿ jest dziaùanie tej 
religii, która zasùuguje na to, aby jej wyznawcy szczególnie o 
ni¹ dbali i przedstawiali j¹ innym dla poznania jej dobra, a 
szczególnie dla niemuzuùmanów, aby dowiedzieli siê o 
islamie, bez uprzedzeñ prze�ledzili jego wielkie prawdy w 
celu poznania jego zalet i odkrycia jego piêkna. Islam jest 
kluczem do dobra i zamkiem do wszelkiego zùa. Niesie ze 
sob¹ rozwi¹zania dla wszystkich problemów. Wielk¹ bol¹czk¹ 
jest nieprzestrzeganie przez muzuùmanów zasad islamu z 
powodu namiêtno�ci ich duszy i tego, ¿e niekiedy zasady 
islamu przeszkadzaj¹ im w zdobyciu korzy�ci prywatnych, 
oraz to, ¿e osi¹gniêcie celów odbywa siê nawet kosztem 
innych przez oszustwo i ùapówkarstwo itp.  

 
�Pokój i bùogosùawieñstwo Allaha () niechaj bêd¹ z 
wysùanym jako miùosierdzie dla �wiatów - naszym 
Wysùannikiem Muhammadem (), z jego rodzin¹, 

towarzyszami oraz wszystkimi, którzy szli jego �ladami, a¿ do 
Dnia S¹du Ostatecznego.� 
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Prosimy Allaha, aby przyj¹ù od nas wysiùki wùo¿one w tê 
pracê Je�li osi¹gnêli�my sukces to zapewne od Allaha 

a je�li popeùnili�my bùêdy to 
od nas i od szatana. 

   
 
   Drogi czytelniku! Religia islamu jest religi¹ objawion¹ i 
caùo�ciow¹. Jest konstytucj¹ szczê�liwego ¿ycia doczesnego i 
wiecznego. 
   Je�li zauwa¿ysz u niektórych muzuùmanów zùe zachowanie i 
niemoralne postêpowanie to wiedz, ¿e islam nie ma z tym nic 
wspólnego, a powodem nagannego zachowania niektórych 
muzuùmanów jest brak wiedzy religijnej lub sùaba wiara. Nie 
mo¿na os¹dzaã islamu na podstawie nieprawidùowego 
postêpowania niektórych jego wyznawców.  
 
   Ta podstawowa informacja stanie siê kluczem do szukania 
prawdy, której powinny towarzyszyã nastêpuj¹ce sprawy: 
 

- pozostawienie osobistych kaprysów i fanatyzmu religijnego 
- szczera chêã do poznania prawdy a nie wyszukiwanie i 
wytykanie bùêdów  
-niezale¿no�ã w my�leniu, aby Twój os¹d nie byù 
przywùaszczeniem cudzych pogl¹dów 
-  Je�li chc¹ Pañstwo otrzymaã dodatkowe informacje o islamie 
prosimy napisaã na nastêpuj¹cy adres:  

 

Centrum Islamskie 

Ul. Hetmañska 63 

15-727 Biaùystok - Polska 
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lub prosimy pisaã na adres: 

E-mail:  wahab114@hotmail.com 

 

Prosimy odwiedziã nastêpuj¹ce linki: 

   www.islam.org.pl                                www.islam.com.pl  

   www.muzulmanka.pl                         www.planetaislam.com    

   www.islam.pl                                       www.as-salam.pl  

   www.islam.info.pl       www.islam-guide.com 

 

E-mail: poznajislam@hotmail.com 
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