
Съществува погрешното схващане, 
че ислямът пренебрегва жените и 
не им предоставя права, както и че 
те са смятани за по-нисшестоящи от 
мъжете. Това се дължи на липсата 
на познания за исляма. Ако се изучат 
Свещения Коран и думите на Светия 
Пророк на исляма (с.а.с.), става ясно, 
че всъщност ислямът е издигнал 
статута на жените. Преди исляма же-
ните са били продавани като лични 
принадлежности. Децата от женски 
пол са били заравяни живи, защото 
са били смятани за проклятие над се-
мейството. Но Ислямът дава респект 
и уважение на жените и ги приравня-
ва към мъжете, преди това те са били 
по-зле третирани във всяка сфера на 

живота. В исляма жената се радва на 
равен статус с мъжа. Целта за нейно-
то създаване, нейното задължение 
към Бог и към себеподобните са съ-
щите като тези на мъжа. 

Ислямът не само прави жените на-
следници на имущество, а им дава 
равни права с мъжете, но не по на-
чин, който пренебрегва отличител-
ните черти на тяхната анатомия и 
техните изключителни отговорности 
за отглеждането на децата.

По времето на Светия Пророк (с.а.с.) 
и неговите наследници мюсюлман-
ските жени са посещавали джамии, 
извършвали са поклонение, спазва-
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ли са говеене и са давали благотво-
рителност от своята лична собстве-
ност и доходи за каузата на Бог. Те 
са придружавали мъжете на бойното 
поле, носили са вода и са се грижили 
за ранените, а някои дори са участ-
вали в битки. Всичко това е правено 
преди над 1400 години, когато нито 
една жена по света не е надигала 
глас срещу тежкото си положение. 
Ислямът винаги е предоставят рав-
ни права и възможности за мъжете 
и жените, както се казва в Свещения 
Коран:
„Наистина,  мъжете,  които се подчи-
няват на Бога, и жените, които се под-
чиняват на Него, и вярващи мъже и 
вярващи жени, и покорни мъже и по-
корни жени, и правдиви мъже и прав-
диви жени, и мъже твърди в тяхната 
вяра и твърди жени, и мъже, които са 
смирени и жени, които са смирени, и 
мъже, които дават милостиня и жени, 
които дават милостиня, и мъже. които 
постят и жени, които постят, и мъже, 
които пазят своето целомъдрие и 
жени, които пазят своето целомъ-
дрие, и мъже, които помнят Аллах 
и жени, които помнят Него -Аллах е 
подготвил за всички тях прошка и го-
ляма награда.“ (33:36)

Съществува погрешното схващане, 
че ислямът не дава на жените рав-
ни възможности на жените да търсят 
познание наравно с мъжете. То е на-
пълно погрешно, такава концепция 
никога не е представяна от исляма.   

Светият Пророк (с.а.с.) казва в това 
отношение: „Задължение на все-
ки Мюсюлманин, независимо мъж 
или жена, е да търси познание.” 
(Ibni Mājah Bāb Fadlul ‘ulamā’ walhath 
‘alātalabul ‘ilm musnad al imāmul a‘zam 
- kitābul ‘ilm, стр. 20)
Свещения Коран казва също така:
„Той е Онзи Който ви е сътворил от 
една единствена душа и е направил 
от нея и неговата другарка, за да 
може той да намира утеха в нея. И ко-
гато той я познае, тя зачева леко бре-
ме и тя си го носи. Но когато тя на-
тежи, те и двамата се молят на Аллах, 
техния Повелител,като казват:“Ако Ти 
ни дариш с добро дете, ние наистина 
ще бъдем от онези, които са благо-
дарни“. (7:190)

Най-голямото противопоставяне на 
отношението към жените в исляма се 
базира на следния стих от Свещения 
Коран: И разведените жени ще тряб-
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ва да чакат, що се отнася до самите 
тях в продължение на три месечни 
очиствания; и ще бъде незаконно от 
тяхна страна да се опитват да скрият 
онова, което Аллах е сътворил в тех-
ните утроби, ако те вярват в Аллах и 
в Деня на Страшния Съд. И техните 
мъже имат повече право от всеки 
друг да си ги вземат обратно по вре-
ме на този период, в случай, че те 
искат да се помирят. Що се отнася 
до справедливостта, те (жените) имат 
еднакви права с тези на тях (мъжете), 
но мъжете стоят по на високо от тях 
по положение. А Аллах е Могъщ и 
Мъдър. (2:229)

Този стих е много ясен и не би тряб-
вало да има проблем в неговото тъл-
куване, защото в него не се говори 
за превъзходство на мъжете над же-
ните. По-скоро на мъжете са дадени 
повече отговорности в грижите им за 
жените и в осигуряването на тяхната 
защита. Трябва да се отбележи, че 
Свещеният Коран не казва, че мъже-
те властват над жените. Те по-скоро 
са техни пазители и защитници. Така 
че дори се придава по-голяма важ-
ност на жените. 

Жените имат различни роли в об-
ществото. Понякога тя появява като 
майка, понякога като жена, понякога 
като дъщеря. Всички тези роли са 
уважавани и достойни в Исляма.

ЖЕНАТА КАТО МАЙКА
Светият Пророк (с.а.с.) казва относно 
статута на жената като майка:
„Раят лежи под краката на вашите 
майки.” (Nisā‘āī и Baihaqī)

Описаният статут в тези думи на Све-
тия Пророк (с.а.с.) е голям престиж за 
жените. Никоя друга религия, освен 
исляма, не предоставя такъв статут 
на жената. Дори няма далечен допир 
с тези учения на исляма. 

Полаганите усилия в грижите за ро-
дителите на старини, най-трудното 
време в техния живот, се смята за 
чест и благословия, за възможност за 
голямо духовно израстване. Бог иска 
не само да се молим за своите роди-
тели, но и да действаме с безкрайно 
състрадание, помнейки, че когато 
сме били безпомощни деца, те са 
ни предпочитали пред себе си. Май-
ките са на особена почит. В Исляма 
грижата за родителите е едно от най-
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големите задължения. Презряно е 
да се изразява раздразнение, когато 
поради независещи от тях причини 
възрастта започне да ги затруднява. 
Свещеният Коран казва:
Твоят Повелител е заповядал: „Не 
се покланяйте на никой друг освен 
на Него и проявявайте доброта към 
родителите си. Ако един от тях или и 
двамата доживеят до дълбока старост 
с теб, никога не им говори нито една 
дума, изразяваща отвращение и не 
ги упреквай, а се обръщай към тях с 
добри слова“.
„И свали над тях крилото на покор-
ството си от доброта. И кажи: ‚Пове-
лителю мой, окажи им милост такава, 
каквато те са изпитвали към мен, ко-
гато съм бил малък“. (17:24 - 25)

Веднъж спътника на Светия Пророк 
(с.а.с.) на Исляма попитал: „О, апостол 
на Аллах, към кой трябва да покажа 
добрина?” Той отговорил:
Абу Хурейра (р.а.) разказва, че един 
мъж отишъл при Светия Пророк 
(с.а.с.) и попитал: „Пратенико на Ал-
лах, кой от всички хора заслужава 
най-добро отношение и добро общу-
ване от мен?”

Той му отвърнал: „Твоята майка”.
„А след нея?” Светият Пророк (с.а.с.) 
отговорил: „Твоята майка”.
„А след нея?” Светият Пророк (с.а.с.) 
отговорил: „Твоята майка”.
„А след нея?” Той отговорил: „Твоят 
баща”.

Друга версия е следната: Човекът 
попитал: „О, Пророк на Аллах, кой 
от всички хора заслужава най-добро 
отношение от мен?” Той отговорил: 
„Твоята майка, след това твоята май-
ка, след това твоята майка, след това 
твоят баща, след това твоите родни-
ни, близките ти роднини.” (Bukhārī 
Kitābul adab Bāb min a-haqqunnāsi 
bihusnassuhbati wa Muslim)

ЖЕНАТА КАТО СЪПРУГА
Като съпруга жената също има ви-
сок статут в Исляма, както е описано 
в ученията на Свещения Коран и в 
думите на Светия Пророк на Исляма 
(с.а.с.).

Свещеният Коран казва: И едно от 
Неговите Знамения е това, че той е 
сътворил жените за вас измежду вас, 
за да може да намерите душевно ус-
покоение в тях и той е създал любов 
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и нежност между вас. В това наистина 
има Знамения за хората, които раз-
мишляват. (30:22)

Светият Пророк на Исляма (с.а.с.) каз-
ва: „Най-добрите сред вас са тези, 
които се отнасят добре със семей-
ствата си, а аз съм най-добрият от 
тези, които се отнасят добре със се-
мействата си.” (Abū Dā’ūd)

ЖЕНАТА КАТО ДЪЩЕРЯ
Като дъщеря жената също има висок 
статут в Исляма. Това е упоменато в 
притчите на Светия Пророк на Исля-
ма (с.а.с.): „Хазрат Айеша (р.а.) разказ-
ва, че една жена дошла при нея с две-
те си малки дъщери. Аз й дадох три 
фурми. Жената дала по една фурма на 
всяка от дъщерите си и понечила да 
сложи третата фурма в устата си, кога-
то дъщерите й поискали тази послед-
на фурма. Тогава тя разделила фур-
мата на две парчета и дала по едно 
на всяка от дъщерите си. Аз много се 
впечатлих от тази майчина любов и 
разказах случката на Светия Пророк 
(с.а.с.). Пророкът на Исляма (с.а.с) 
казал: „Заради този акт на майчина 
любов към дъщерите й Всемогъщи-
ят Бог й е отредил място в Рая или 

я е спасил от огъня на Ада.” (Bukhārī 
Kitābuz Zakāt Bāb ittaqunnāra wa lau bi 
shaqqi tamratin)

Нека обобщим. Основното задълже-
ние на жената мюсюлманка е нейни-
ят дълг към Аллах, след което идват 
задълженията й към себеподобните 
й. Ислямът й напомня, че основните 
й задължения са към нейния съпруг и 
деца. Но той не я ограничава до тази 
роля. Тя има право да излиза и да ра-
боти, ако има нужда от това, но не е 
задължена да поема финансова отго-
ворност за семейството. Тя е насър-
чавана да се стреми към висше обра-
зование за собствения си напредък 
и впоследствие за нейното потом-
ство. Институцията Парда (Фередже) 
й подсигурява среда на уважение и 
достойнство. Тя по никакъв начин не 
ограничава преследването на про-
фесионална кариера, бизнес или друг 
вид доходоносна дейност. 

Преобладават някои погрешни схва-
щания относно ролята на жените в 
обществото, защото за съжаление в 
някои мюсюлмански държави не се 
практикуват ученията на Свещения 
Коран. В тези общества образование-
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то и обучението на мюсюлманските 
жени е доста занемарено. Това може 
да се дължи на политически причини 
или на факта, че някои от тези обще-
ства живеят в пълна бедност, където 
жените са лишени от правото си на 
обучение. Като им липсва този ин-
струмент, те не са наясно с дадения 
им от Исляма статут и се подчиняват 
на условия, подобни на тези преди 
възникването на Исляма.

В Общност „Мюсюлманска Джама-
ат Ахмадия” се вижда, че жените са 
напълно наясно със своите права, 
които са им дадени от Светия Пророк 
на Исляма (с.а.с.). Повечето Ахмади 
жени са добре образовани и активни 
в много сфери на живота, поддържай-
ки чувството си на лично достойн-
ство чрез Исляма. Един от красивите 
аспекти на ислямското учение е, че 
чрез определяне на ролята на жената 
в обществото, а после с възвелича-
ването на тази роля, мюсюлманските 
жени се чувстват реализирани. Това 
е голяма благословия от Всемогъщия 
Бог. (Списание „Ахмадия”, януари 
2002 г., стр. 17-19; Път към Рая, Ладж-
на Имайла, САЩ, стр. 37-38)

СЕГРЕГАЦИЯ НА ПОЛОВЕТЕ
Хората от Запада очевидно не раз-
бират ислямската социална система 
забулване (лит. Воал), която се въз-
приема като разделение на двата 
пола. Това неразбиране произлиза 
частично от неприлагането на истин-
ските учения на Исляма в много стра-
ни от мюсюлманския свят и поради 
негативното въздействие на запад-
ните медии. За тях се е превърнало 
в правило да асоциират грозното по-
ведение, където се среща с Исляма, и 
да се въздържат от асоциации на ев-
рейското, християнското, будисткото 
или индуското поведение с техните 
религии. 

Ислямското предписание за сегрега-
ция със сигурност не е породено от 
тесногръдо отношение към отмина-
лите тъмни векове. Всъщност въпро-
сът за смесването или не в общество-
то няма никаква връзка с напредъка 
или назадничавостта на времето. Об-
ществата в историята или са се носи-
ли на гребена, или са се спускали в 
падините на социалните или религи-
озни вълни.
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Концепцията за освобождението на 
жените изобщо не е прогресивна 
тенденция в човешкото общество. 
Има силни доказателства, че както в 
далечното минало, така и в по-близ-
кия период от човешката история же-
ните като класа заемат много силна 
и доминираща позиция в човешкото 
общество в различни части на света. 

Свободното и неподтиснато общува-
не между мъжката и женската част на 
обществото не е нищо ново и непо-
знато. Цивилизации са идвали и са си 
отивали. Моделите на поведение са 
се колебали между един стил и друг. 
Безброй социални тенденции падат 
и се установяват в различни модели, 
само за да преминат през нов екс-
перимент и образувание при всяко 
завъртане на калейдоскопа. Досега 
никога не е била определена тенден-
ция, от която да можем да заключим 
със сигурност, че в историята обще-
ството е преминало от сегрегация до 
промискуитет или от ограничение до 
сравнителна еманципация и осво-
бождение на жените... 

... Преди Исляма, в Арабия жените са 
третирани като лично имущество и 

са били лишени от правото си да се 
противопоставят на своите съпрузи, 
бащи или други членове на семей-
ството. Но е имало някои изключе-
ния от правилото. Понякога жени с 
отличителни ръководни качества са 
играли значителна роля в делата на 
племето.

Ислямът променя всичко това, не 
като естествен прогресивен изход 
от социалното напрежение, а като 
арбитър на ценностите. Социалната 
система е била диктувана отвисоко, 
което не е имало връзка с нормални-
те сили, които оформят обществото. 

Чрез ученията за сегрегация, сексуал-
ната анархия е доведена до внезапен 
застой. В отношенията между мъжете 
и жените е установен ред, базиран 
на дълбоки морални принципи. Ста-
тутът на жените изведнъж е издигнат 
до такива високи стандарти, че не е 
можело повече да бъдат третирани 
като безпомощни предмети. Даден 
им е равен дял в нещата от живота. 
Докато преди са били разделяни като 
движимо имущество в наследството, 
сега те могат да наследят не само 
имуществото на своите бащи, но 
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също така на своите съпрузи, деца и 
близки роднини. Сега вече могат да 
се изправят до мъжете си и да разго-
варят с тях. Могат да разискват с тях 
и, разбира се, имат пълното право да 
не се съгласят. Не само могат да бъ-
дат развеждани, но и имат равни пра-
ва да се развеждат със съпрузите си, 
ако пожелаят това...

... Учението за сегрегацията трябва 
да бъде разбирано в този контекст. 
То не е изхода от някакво мъжко пре-
възходство, а е проектирано, за да ус-
танови неприкосновеността на дома, 
да създаде по-голямо доверие между 
съпруга и съпругата, да уравновеси 
основни човешки пориви, да ги обуз-
дае и дисциплинира, за да може вмес-
то да бъдат освободени като могъщи 
демони в обществото, да играят кон-
структивна роля, както впрегнатите 
сили играят роля в природата.

Ислямската концепция за сегрегация 
трябва да се разбира само в смисъла 
на мерки за предпазване на светост-
та на женското целомъдрие и жен-
ската чест в обществото, за могат да 
бъдат минимизирани опасностите от 
нарушаването на тези цели...

... Според Исляма жените трябва да 
бъдат освободени от експлоатация 
и от ролята на инструменти за удо-
волствие. Те трябва да имат повече 
време за себе си, за да могат да из-
пълняват своите задължения към 
дома и бъдещото поколение на чо-
вечеството. (Отговорът на Исляма на 
съвременни въпроси, Хазрат Мирза 
Тахир Ахмад, 1992 г., стр. 78-81)

СТАТУТ НА ЖЕНИТЕ В ИСЛЯМА


