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SŁOWO OD AUTORA
Książka ta jest skromnym krokiem oferującym wskazówki i odpowie-

dzi na kluczowe kwestie, z jakimi borykać się mogą osoby, które niedawno 
przeszły na islam i wypowiedziały słowa deklaracji wiary – szahady. Dzięki 
swojemu doświadczeniu, jako wykładowca Studiów Islamskich dla angloję-
zycznych nowych muzułmanów, byłem w stanie poznać główne problemy 
osób, które przeszły na islam i przyjęły zasady tej wiary. Pierwszą i najbar-
dziej odczuwaną jest kwestia radzenia sobie z reakcjami zarówno członków 
rodziny, jak i przyjaciół, którzy wyznają inną wiarę. Nowi muzułmanie często 
znajdują się w sytuacji, w której czują się zmuszeni uzasadniać lub tłumaczyć 
swoją decyzję przyjęcia islamu, i to nie tylko wobec swoich rodzin czy znajo-
mych, ale też społeczeństwa jako całości. Drugą kwestią jest ciągłe zastana-
wianie się nad tym, jak najlepiej sprostać nowemu wachlarzowi religijnych 
obowiązków i zobowiązań oraz jak być względem nich bardziej odpowiedzial-
nym. Dlatego też, mam nadzieję, że ta książka pomoże nowym muzułmanom 
wypracować własną ścieżkę w kierunku priorytetów ustalonych przez islam 
oraz stopniowo uformować ich muzułmańską tożsamość. Pozwoli to islamo-
wi na stałe zagościć w ich sercach i umysłach.

W książce zawarłem również opowieści kilku osób, które przyjęły islam 
i były w stanie poradzić sobie z obawami, jakie je prześladowały w trakcie 
pierwszych dni po zmianie religii, dostosować swój styl życia, nauczyć się 
nowych muzułmańskich praktyk i przystosować się do zmiany.

Chciałbym z głębi serca podziękować tym wszystkim, którzy pomogli mi 
w pisaniu tej książki. Dziękuję im za bezustanne wsparcie i zachętę oraz za 
życzliwą pomoc w ukończeniu tego projektu. Szczególnie wdzięczny jestem 
wszystkim moim profesorom, którzy wspierali mnie w okresie, gdy zagłę-
białem się w tę tematykę. Mam nadzieję, że źródło to będzie przydatne dla 
nowych muzułmanów i że będą z niego czerpać korzyść, in sza Allah.

Na koniec najważniejsze: dziękuję Allahowi za to, że pozwolił mi skoń-
czyć tę książkę. Oby przyjął mój skromny wysiłek i wybaczył jakiekolwiek 
niedociągnięcia z mojej strony.

Reda Ibrahim Abdelgalil







wybieram islam i co dalej?

8



9

Poradnik dla nowych muzułmanów

WSTĘP 
Pragnę przywitać Cię w świecie islamu. Jest to dla Ciebie wielkim wy-

różnieniem od Allaha, gdyż nie wszyscy ludzie postrzegają islam w ten sam 
sposób. Niektórzy właśnie go poszukują. A gdy przesłanie islamu dociera do 
nich poprzez przyjaciół, wiadomości, książki lub różnorodne źródła muzuł-
mańskie, chłoną je, niczym osoba spragniona chłonie wodę. Ich pierwszy 
kontakt z islamem prowadzi do nawrócenia. Ich czysty charakter nie pozwala 
zaakceptować żadnej innej wiary niż religia Allaha. Ponadto, jeśli z jakiegoś 
powodu zostaną poddani wpływowi jakiejkolwiek innej religii, jej wady staną 
się dla nich szybko oczywiste i odrzucą ją bez wahania. W momencie, gdy 
tylko pojmą prawdę, rozerwą wiążące ich łańcuchy i obejmą islam w potoku 
emocji, niczym matka, która straciwszy niegdyś swoje dziecko, obejmuje je  
i ściska, gdy po latach staje ono przed nią. 

Konwersja na islam nie jest zjawiskiem ograniczonym do ludzi w okre-
ślonych miejscach geograficznych, wieku, kulturze, wykształceniu, karie-
rze, wcześniejszych religijnych powiązaniach, klasie społecznej czy statusie 
ekonomicznym. Nie wszyscy muzułmanie są Arabami. Muzułmanie stano-
wią większość populacji w 57 krajach na całym świecie, m.in. w Indonezji, 
Bangladeszu, Pakistanie, Egipcie, Iraku i Nigerii. Znacząca społeczność mu-
zułmańska znajduje się w Indiach, Chinach, w republikach Azji Środkowej  
i w Rosji, a także w Europie i Ameryce. Wbrew powszechnej opinii większość 
muzułmanów nie jest Arabami. Prawda jest taka, że z 1,6 miliarda muzułma-
nów na świecie tylko 20 procent wywodzi się z krajów arabskich. Największe 
społeczności muzułmańskie znajdują się w krajach innych niż arabskie1.

Nowi muzułmanie pochodzą ze wszystkich stron świata. Różnią się 
znacząco ze względu na wiek, w jakim się nawrócili, poziom posiadanego 
wykształcenia, poprzednią przynależność religijną, klasy społeczne, ścież-
ki kariery, przychody oraz powody, jakie stoją za ich konwersją. Istnieje 
wiele dróg prowadzących podróżnych poprzez krainę religii do lśniącego  
pałacu, jakim jest islam. Podczas gdy każdy nawrócony przemieszcza się swo-
ją własną, indywidualną ścieżką, wszyscy jednakowo odczuwają to, że ich ży-
cie zostaje na stałe uskrzydlone i na zawsze odmienia się w obliczu uznania 
świadectwa wiary: „Nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego 
Wysłannikiem”.

1. J.L. Esposito, What Everyone Needs to Know About Islam: Answers to Frequently Asked 
Questions, From One of America’s Leading Experts, wyd. 2, Oxford University Press, 2011, s. 4.
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PEŁNY SPOSÓB NA ŻYCIE
W niektórych przypadkach zmiany wyznania, wiara pojawia się na sku-

tek interakcji z członkami danej religii. W innych sytuacjach jest wynikiem 
oceny procesu obserwacji, np. intelektualnej satysfakcji wynikającej z prób-
nego rozeznania2. Dlatego też zmiana religii nie jest czymś nagłym. Czasem 
potrzebne są długie miesiące zgłębiania wiedzy i rozmyślań, w większości 
przypadków połączone z pomocą przyjaciół muzułmanów.

Wielu nowych muzułmanów miało do opowiedzenia fascynujące histo-
rie o głębokich, intelektualnych podróżach, które odbyli do zakątków róż-
nych wiar – i to z nich, poprzez dogłębną analizę, wyciągnęli wnioski, że is-
lam jest tą wiarą, której chcą się oddać. Odkryli, że islam dotyczy wszystkich 
sfer życia. Pierwsi nowi muzułmanie, podobnie jak i ci najnowsi, byli pod 
wrażeniem nie tylko koranicznego przesłania Proroka (sallallahu alejhi ła sal-
lam, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, saał), dotyczącego stworzenia, 
przebaczenia, śmierci, zmartwychwstania i ostatecznej odpowiedzialności, 
ale także wspaniałości jego zachowania, które widoczne było np. w cierpliwo-
ści, szczodrości i odwadze. 

Należy również wspomnieć, że Koran w sposób bezpośredni odnosi się 
do rozumu, umiejętności obserwacji, zasad analogii, zdrowego rozsądku 
i mądrości czytelnika/słuchacza. Zaprasza do zastanowienia się nad historią 
oraz problemami przyrody i wszechświata. Odkryte w Koranie zostały też 
inne aspekty islamu, które emanują od elementu tałhid (jedyność Allaha). 
Nowi muzułmanie  zidentyfikowali je jako kluczowe cechy, które przyciągnę-
ły ich do islamu. Zalicza się do nich fakt, że przeciętna istota ludzka ma bez-
pośrednią relację z Bogiem, bez potrzeby pośredników. Jako ważne wymie-
nione zostało to, że islam jest dostępny dla całej ludzkości bez względu na 
rasę, podobnie jak stwierdzenia w Koranie, że wszystkie odmiany koloru i ję-
zyka zostały stworzone przez Boga i dlatego mają jednakową wartość. Ważne 
w odbiorze islamu jest postrzeganie go jako „łączącego wszystkie nacje” oraz 
to, że Koran mianem najlepszych ludzi określa tych, którzy odczuwają takłę 
(bogobojność), a nie przedstawicieli konkretnego plemienia lub narodowo-
ści. Pomimo różnorodności ludzi, ludzkość ustanowiona jest jako jedna rasa, 
wywodząca się od Adama. Wspominana była ponadto równowaga sprawie-
dliwości, a częste określanie Boga w Koranie, jako „Współczującego i Litości-
wego”, postrzegano jako opis ‘miłości’. Niektórzy nawróceni nadmieniali, że 

2. R.A. Straus, Religious Conversion as a Personal and Collective Accomplishment: Sociological 
Analysis, [w:] „Sociological Analysis”, volume 40, issue 2, 1979, s. 163.
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Koran zawiera wszystkie niezbędne instrukcje, aby osiągnąć dobre i spokoj-
ne życie. Stwierdzili również, że im częściej czytali Koran, tym bardziej był 
w stanie ich samych odczytać i prowadzić. Dlatego też odgrywał kluczową 
rolę w ich doświadczeniach związanych ze zmianą wiary.

Nowi muzułmanie postrzegają islam jako kompletny sposób na życie. 
Najdłuższą i najbardziej szczerą próbą będzie dla nich kwestia posłuszeństwa 
względem nauk islamu oraz jego praw, instrukcji i ograniczeń. Włożą wiele 
wysiłku w to, aby zachować swoją nową muzułmańską tożsamość. Patrząc 
całościowo, nowi muzułmanie będą obcować z nowo nabytymi religijnymi 
zobowiązaniami i oddadzą się im, podróżując drogą wiary w islam. Niemniej, 
mogą spotkać się z nieprzychylnymi reakcjami ze strony rodziców, rodzin, 
przyjaciół bądź społeczeństwa jako ogółu.
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EDUKACJA 
Dzięki łasce Allaha wiele ludzi wybiera islam. W momencie zmiany re-

ligii cieszą się, że będą mogli uczyć się o wierze i pilnie ją praktykować. Sza-
hada jest jedynie początkiem procesu nauki o islamie, zarówno w teorii, jak 
i w praktyce. Czytanie i dyskusje o islamie mają miejsce nie tylko przed zmia-
ną wiary, ale także po niej. Dlatego też zalecane jest, aby dołączyć do pobli-
skiego centrum muzułmańskiego i pogłębiać wiedzę o religii. 

Islam od wieków nadaje wielką wagę muzułmańskim instytucjom edu-
kacyjnych w szerzeniu wiedzy o religii. Dom Al-Arqama (Al-Arqam ibn-abil-
-Arqam był jednym z pierwszych nawróconych) był często odwiedzany przez 
pielgrzymów i obcych. I tam, spokojnie i bez przerywania, Prorok (saał) wy-
jaśniał doktryny islamu wszystkim dopytującym się, którzy do niego przy-
chodzili. Pobyt Proroka (saał) w tym domu zapisał się jako ważny okres 
w propagowaniu islamu w Mekce i wielu muzułmanów dokonało zmiany 
wiary w okresie, kiedy Prorok (saał) prowadził kazania w domu Al-Arqama3. 
W Medynie Prorok (saał) posłał Musaba ibn Umayra (radijallahu anhu, niech 
Allah będzie z Niego zadowolony, ra), powierzając mu wymagające zadanie 
pokierowania i instruowania nowych muzułmanów, miłowania zasianych 
w nich ziaren religijnego oddania i zadbania o ich wzrost4. 

Podczas swego kalifatu Omar (ra) mianował nauczycieli w każdym kraju. 
Ich zadaniem było instruowanie nawróconych o naukach Koranu i przestrze-
ganiu ich nowej wiary5.

3. T. Arnold, The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith, New Delhi, 
Goodword Books, 2001, s. 15.

4. Ibidem, s. 22.
5. Ibidem, s. 51.
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ARABSKI – JĘZYK ŚWIĘTEGO KORANU 
Koran jest boskim i czystym słowem Allaha. Muzułmanie, niezależnie 

od ich języka ojczystego, powinni recytować Koran po arabsku – czyli w ję-
zyku, w jakim się objawił. Kiedy muzułmanie się modlą, robią to w języku 
arabskim. Jako osoba początkująca nie musisz zapamiętywać całego Koranu. 
Niemniej, należy mieć na uwadze, że zapamiętanie go niesie ze sobą wielki 
prestiż i zasługi w życiu ziemskim oraz po nim. 

Każdy nowicjusz powinien zapamiętać pierwszą surę al-Fatiha (Otwiera-
jącą) oraz kilka krótszych sur po arabsku, aby móc się poprawnie modlić. To 
zadanie może być wykonane z pomocą wykwalifikowanego nauczyciela, któ-
ry wesprze cię w udoskonaleniu wymowy i recytacji. Możesz również szukać 
pomocy u muzułmańskich przyjaciół bądź nabyć książkę zawierającą trans-
literację koranicznych słów oraz nagranie audio Koranu. Można też zdobyć 
tłumaczenie znaczenia Świętego Koranu w internecie lub poprzez centrum 
muzułmańskie. Jest bardzo przydatne, gdyż pozwala regularnie czerpać 
z bogactwa Koranu, nawet jeśli będzie to tylko odrobina każdego dnia. Wy-
magana jest też nauka o etykiecie czytania Świętego Koranu w języku arab-
skim, czego najważniejszy element stanowi bycie w stanie rytualnej czysto-
ści, zanim się go dotknie lub przeczyta. 

PRZESTRZEGANIE RELIGIJNYCH 
OBOWIĄZKÓW PRZEZ NAWRÓCONYCH 
Rytuały umożliwiają identyfikowanie się z nowym stylem życia oraz 

związanie się z nim6. Wzmacniają wartości i lekcje zaczerpnięte z nowej reli-
gii, pozwalają odróżnić nawróconych od ludzi, którzy nie są częścią tej wiary, 
co daje możliwość utrwalenia własnej tożsamości jako nowego muzułmani-
na. Rytuały nadają również wartość religii w oczach pozostałych członków 
religijnej społeczności oraz mogą przynieść duchowe doznania osobie je wy-
konującej7. 

6. L. Rambo, Understanding Religious Conversion, New Haven: Yale University Press, 1993, s. 16.
7. Ibidem, s. 115-116.
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Jeśli mowa o muzułmańskich rytuałach, to w ich skład wchodzi pięć fila-
rów islamu, które są ucieleśnieniem wiary. Wyraźnie wiążą ze sobą obowiązki 
ludzkości względem Boga i zobowiązania jednostek wobec ludzkości. Szaha-
da jest wyznaniem przejścia na islam: „Nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad 
jest Jego Wysłannikiem”. To świadectwo wiary, które każdy musi wypowie-
dzieć, zanim zostanie uznany za muzułmanina. Od zawsze dla muzułmanów 
znaczyło  więcej niż oświadczenie wiary – jest zobowiązaniem i powinno być 
wypowiedziane w obecności dwóch świadków pochodzących ze społeczności 
muzułmańskiej. Szahada oznacza również uznanie i akceptację boskiego za-
ufania, że osoba ją wypowiadająca będzie działać jako zastępca Boga na ziemi. 

Modlitwa w islamie jest wspaniałym i zgrabnym połączeniem recytacji, 
instrukcji, ruchu, jednolitości i rytuału. Nie pozostaje ograniczona jedynie 
do uzewnętrznionych ruchów i słów – posiada również wewnętrzne aspekty, 
które muszą zaistnieć, aby miała znaczenie. Należy pragnąć w swej intencji 
wypełnić nakaz Boga, zarówno czynami, jak i wewnętrzną uwagą – zbliżając 
się do Niego ze szczerą nadzieją i wdzięcznością. Tak jak ważna jest czystość 
ubrań i miejsca modlitwy, tak czystość umysłu i serca stanowi cel modlitwy. 
Modlitwa rozwija pokorę i poddanie, dlatego ci, którzy wykonują ją regular-
nie, doznają transformacji i uniesienia. 

Thomas Arnold, który przedstawił sześć powodów, dzięki którym islam 
odniósł sukces, zauważył, że pięć modlitw dziennie stanowi ciągłe przypo-
mnienie o religii i społeczności8. Jusef Ali Abdullah, nawrócony na islam 
Amerykanin pochodzenia portorykańskiego, krytykował swoje życie przed 
zmianą religii i dodał: „Do islamu przyciągnął mnie sposób, w jaki muzułma-
nie się modlą, i rewolucyjna doktryna islamu, ponieważ zanim nawróciłem 
się na islam byłem samozwańczym socjalistą, komunistycznym rewolucjo-
nistą i ateistą. Aby być socjalistą albo komunistą, trzeba być ateistą. Prawda 
jest ostateczną pieczęcią wiary. W momencie, gdy zaakceptuje się Proroka 
Muhammada (saał), trzeba przyjąć wiarę i działać zgodnie z nią”9.

Zakat zazwyczaj tłumaczy się jako jałmużna. Jest to nieduży procent 
nadwyżki majątku muzułmanina, który musi być przekazany corocznie tym, 
którzy są do tego uprawnieni, tj. osobom w różnych stanach potrzeby. Pod-
czas tej czynności dusza nakierowana jest na myślenie o innych, a nie tylko 
 
8. T. Arnold, The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith, New Delhi, 

Goodword Books, 2001, s. 417.
9. R. Abdelgalil, The Status of New Muslims in the Arab and Western Societies: An Analytical and 

Field study, Case Study on UAE and USA, A study Research, Al Azhar University, Faculty of 
Languages and Translation, Islamic Studies Department in English, Cairo, 2013, studium 
nr 12, s. 2.
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o sobie. Zakat zapewnia wymagany poziom solidarności, pojednania, współ-
zależności i niezależności muzułmańskiej ummy (społeczności). Bogaci są 
postrzegani jako dający wsparcie finansowe na zakat, biedni zaś jako dają-
cy wsparcie fizyczne dla zakatu. Każdy muzułmanin stoi po obu końcach tej 
transakcji, zarówno jako dający, jak i biorący. Dlatego wszyscy muzułmanie 
uważani są pod tym względem za sobie równych. Ci, którzy dają jałmużnę, 
przekazują wsparcie tym, którym gorzej się powodzi, a jednocześnie promują 
obieg dobrobytu. Będący w potrzebie są w stanie przeznaczyć te środki na 
pilne sprawy. 

Miesiąc postu, ramadan, podczas którego od świtu do zmierzchu muzuł-
manie wstrzymują się od jedzenia, picia i stosunków małżeńskich, stwarza 
poczucie solidarności pomiędzy wierzącymi. Służy też innemu celowi: wywo-
łaniu w każdym muzułmaninie silnego współczucia w stosunku do biednych 
i głodnych, w konsekwencji zaś zachęceniu do tego, aby te uczucie przekuć 
w działanie. Odraczanie w czasie zaspokajania różnych apetytów ciała za-
wsze było efektywnym sposobem na wzmocnienie duszy i uwolnienia jej od 
plątaniny ziemskich żądz.

Hadżdż, pielgrzymka do Mekki, zmieniła życie wielu muzułmanów. Być 
może najbardziej znaczącym dniem jest moment, gdy wszyscy pielgrzymi 
skupiają się przy wzgórzu Arafat. Zbierają się tam odziani w identyczne ubio-
ry pielgrzymów, mówiąc setkami różnych języków, często w porażającym 
upale, twardo oddając się swej wierze i ludzkości. Odzwierciedla to wydarze-
nia z Dnia Sądu Ostatecznego, kiedy wszystkie istoty ludzkie, z każdego cza-
su i miejsca, zostaną zebrane na bezkresnym polu, by stanąć twarzą w twarz 
z tym, czym stali się podczas swego życia na ziemi10. Warto przedyskutować 
odbiór nawróconych na wyżej wymienione filary oraz ich zaangażowanie. 
Istotne jest również omówienie niektórych wyzwań, z jakimi nowi muzuł-
manie mogą się spotkać podczas wypełniania swych religijnych zobowiązań 
– ale więcej o tym będzie na kolejnych stronach. 

10. J. Lang, Struggling to Surrender, wyd. 2, Maryland, Amana Publications, 1994, s. 207.
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DEKLARACJA WIARY 
Zgodnie z tradycją jedynym rytuałem wymaganym do przejścia na is-

lam jest wypowiedzenie szahady (Nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest 
Jego Wysłannikiem), jeśli jest to możliwe w obecności dwóch muzułmańskich 
świadków. Wystarczy wypowiedzieć szahadę przed imamem lub muzułmani-
nem, który wie, jak nauczyć Cię deklaracji wiary. Ponieważ szahada oczyszcza 
Twoją duszę i serce, musisz wykonać gusl (kąpiel rytualna), czyli dokładnie 
umyć całe ciało z intencją wkroczenia w islam. W przypadku kobiet nie ma 
przeciwwskazań, aby wypowiedzieć szahadę w trakcie menstruacji. Islam nie 
wymaga zmiany imienia, chyba że obecne posiada niewłaściwe znaczenie. 
Praktyka ta odnosi się do czasów, kiedy Prorok (saał) zmieniał ludziom imio-
na, jeśli odnosiły się do niedopuszczalnych wierzeń lub praktyk mających 
miejsce przed przejściem na islam11. Prorok (saał) zmienił imię kobiety z Asi-
ja (Nieposłuszna) na Dżamila (Piękna)12. Przybranie nowego imienia, a nawet 
nazwiska o znaczeniu muzułmańskim, może nastąpić bardzo szybko w życiu 
nowego muzułmanina. Muzułmanie szukają inspiracji nie tylko w Proroku 
(saał), jako przykładzie prawego i wiernego życia, ale też w postaciach człon-
ków rodziny, towarzyszy i towarzyszek Proroka Muhammada (saał). Mimo 
że ludzie ci żyli, gdy historia islamu była jeszcze w powijakach, dziś przed-
stawiani są jako wzór. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy przyjmują 
islam, kierują się ku tym pionierom, gdy wybierają imiona muzułmańskie. 
Muzułmanie wciąż wracają do początkowych dni społeczności, aby znaleźć 
kierunek w relacjach ze sobą nawzajem i z Bogiem13.

11. Y. Dutton, Conversion to Islam: The Qur’anic Paradigm, [w:] C. Lamb and D. Bryant, 
„Religious Conversion: Contemporary Practices and Controversies”, London and New 
York, Cassell, 1999, s. 156.

12. Narracja Abu Dawuda nr 4952.
13. J.I. Smith, Islam in America, New York: Columbia University Press, 1999, s. 28.
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WPROWADZENIE MUZUŁMAŃSKICH 
OBOWIĄZKÓW W ŻYCIE
Jedną z pierwszych czynności, których uczą się nowi muzułmanie, 

jest pięć dziennych modlitw (salat), wykonanych w języku arabskim, w od-
powiednich pozycjach i z rytualnym obmyciem lub oczyszczeniem. Jedną 
z przeszkód, która może odroczyć w czasie decyzję nowych muzułmanów 
o zmianie religii, jest obawa, że nie będą w stanie poradzić sobie z ogromem 
zmian, które według nich są wymagane, zwłaszcza pięć dziennych modlitw. 
Niezbędne jest zaufanie Allahowi i szukanie pomocy w najbliższej instytucji 
muzułmańskiej, która stopniowo nauczy Cię, jak praktykować islam w spo-
sób prosty i cierpliwy. 

Pierwszym wyzwaniem, z jakim konwertyci mogą się spotkać po zmia-
nie religii, jest znalezienie czasu na naukę o islamie lub na jego praktykowa-
nie. Ponadto, niektórzy z ich pracodawców, zwłaszcza ci o innym wyznaniu, 
mogą sprzeciwiać się religijnym praktykom w pracy bądź w ich domach. Na-
wróceni mogą też nie znaleźć stosownego miejsca w pracy, gdzie mogliby się 
przygotować do swoich modlitw i je wykonać. Problemy te mogą być pokona-
ne jedynie z dużą dozą cierpliwości, zrozumienia, czasu i przede wszystkim 
kompromisów ze strony zaangażowanych społeczności14.

MUZUŁMAŃSKIE OGRANICZENIA W PRAKTYCE
Mówiąc ogólnie, powinieneś wiedzieć, że większość osób, które podą-

żały tą ścieżką przed Tobą, sygnalizowała, że zmiana religii nie była specjal-
nie trudna i że już wcześniej wykonywali niektóre z elementów wymaga-
nych przez islam. Zanim wypowiedzieli swoją szahadę, przeszli przez okres 
przygotowań i dlatego też ich zaangażowanie nastąpiło w sposób naturalny. 
Większość informowała, że było im względnie łatwo zrezygnować z picia al-
koholu i jedzenia wieprzowiny na długo przed zmianą religii. Niemniej, kilku 
nowych muzułmanów miało poczucie, że niektóre aspekty nadal pozostawa-
ły trudne do wprowadzenia w życie, zwłaszcza że islam niesie ze sobą wiele 
ograniczeń. Ogólnie jednak, zobowiązali się przestrzegać tych zasad.

14. A. Adnan, New Muslims in Britain, London: Ta-Ha, 1999, s. 42.
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Większość pokarmów jest halal (dozwolonych) i można jeść np. owoce, 
warzywa, zboża, ryby i produkty mleczne. Mięso zwierzęcia innego niż dary 
morza, aby być halal, musi być zabite w sposób zgodny z muzułmańskimi 
zaleceniami. Jedzenie i napoje haram to alkohol i inne środki odurzające, 
wieprzowina, padlina, większość zwierząt mięsożernych oraz mięso dedyko-
wane bożkom. Allah mówi: On zakazał wam tylko padliny, krwi, mięsa 
świni i tego, co poświęcono komuś innemu niż Bogu. Kto jednak będzie 
zmuszony zjeść to z konieczności, bez świadomego nieposłuszeństwa 
i przekraczania granic, nie będzie miał grzechu. Bóg jest Przebaczający, 
Miłościwy! (sura Krowa, 2:173).

Generalna zasada islamu mówi, że zakazane jest celowe krzywdzenie 
siebie bądź innych. Substancje takie jak alkohol i inne trunki są zabronione, 
ponieważ powodują, że osoby je stosujące tracą zdolności umysłowe i samo-
kontrolę i tym samym powodują wiele indywidualnego i społecznego zła. Bóg 
ostrzega nas przed tymi krzywdami: Szatan chce tylko wzbudzić między 
wami wrogość i nienawiść przez wino i hazard, aby odciągnąć was od 
wspominania Boga i od modlitwy. Czy wy się nie powstrzymacie? (sura 
Stół zastawiony, 5:91).

Zabronione są również narkotyki, gdyż powodują wyniszczające i dłu-
goterminowe uzależnienie, prowadząc do autodestrukcyjnego zachowania 
i uniemożliwiają pamięć o Bogu. Produkty tytoniowe są też znane ze swoich 
szkodliwych efektów i powinny być całkowicie unikane.

Ajsza, nowa muzułmanka z Ameryki, wyjaśnia, że podjęła stopniowe 
kroki w stronę zmiany i dostosowania się do muzułmańskich ograniczeń. 
Dodaje: „Było wiele rzeczy, które zostały bez zmian. Zwróciłam się ku isla-
mowi, gdyż wierzyłam w jego aspekty całe życie, np. to, że Allah ocenia nas 
indywidualnie w zależności od naszych czynności, intencji i tego, co nam 
w życiu było dane. Było wiele elementów, które się zmieniły: styl ubierania, 
wybory żywieniowe (przez lata byłam wegetarianką, zanim zrozumiałam wy-
tyczne halal i teraz czasem jem mięso), zero wieprzowiny i alkoholu itd.”15

Inna nowa muzułmanka ze stanu Nowy Jork w Ameryce opisuje, w jaki 
sposób zastosowała się do muzułmańskich instrukcji i ograniczeń, pomimo 
trudności jakie napotkała: „Jestem cały czas świadoma Allaha. Nie piję już 
alkoholu. Modlę się pięć razy dziennie i poszczę. Jestem świadoma moich 
czynów względem innych i wiem, że któregoś dnia będę z nich rozliczona 
 

15. R. Abdelgalil, The Status of New Muslims in the Arab and Western Societies: An Analytical and 
Field study, Case Study on UAE and USA, A study Research, Al Azhar University, Faculty 
of Languages and Translation, Islamic Studies Department in English, Cairo, 2013, s. 102.



27

Poradnik dla nowych muzułmanów

przez Allaha. Więzy rodzinne są napięte. Spotkałam się również z uprzedze-
niem ze strony sąsiadów i innych”16. 

Dla niektórych nawróconych ograniczenia pokarmowe były tak kłopo-
tliwe, że próbowali unikać jedzenia w domach swoich rodziców bądź zosta-
wiania swoich dzieci pod opieką rodziny. Pewien nowy muzułmanin napisał: 
„Nie zostawiam dzieci u rodziny. Od przejścia na islam nie przyjeżdżamy 
z wizytą na dłużej niż kilka godzin. Robimy to, gdyż wtedy udaje mi się uni-
kać kolejnego potencjalnego problemu – jedzenia halal (dozwolonego i reli-
gijnie zaaprobowanego). Moi rodzice nie rozumieją ani nie akceptują zasady 
halal/haram (dozwolonego i zakazanego) jedzenia. Po prostu unikamy tema-
tu – nie jem u nich w domu”.

Inni nowi muzułmanie byli bardziej elastyczni i brali ze sobą na obiad 
rodzinny mięso halal albo jedli z obiadu to, co mogli. Niektóre rodziny pla-
nowały menu, wybierając produkty, które odwiedzający muzułmanie mogli 
jeść lub mieli mięso halal w zamrażarce17. Znacząco łatwiej w trzymaniu się 
ograniczeń pokarmowych jest osobom żyjącym w społeczeństwach arab-
skich, gdyż środowisko to jest od razu przygotowane na muzułmanów. Dla 
zachodnich lub europejskich nowych muzułmanów, którzy chcą zachować 
swoją wiarę i przestrzegać jej zasad pokarmowych, życie może być czasem 
trudne ze względu na niedostępność dozwolonego jedzenia halal. W więk-
szych miastach dopuszczalne mięso jest dostępne, a w przypadku mniejszych 
miejscowości, jeśli muzułmanin chce, może wybrać się do większego miasta 
i tam je zakupić. Problem jest dotkliwy, gdy chce się zjeść poza domem. Nie-
mal wszystko jest skażone smalcem. Patelnia i przybory mogą być używane 
do smażenia obu rodzajów pokarmów. Nawróceni mogą w łatwy sposób po-
konać te przeszkody poprzez nauczenie się sposobów radzenia sobie z takimi 
sytuacjami i poznanie istniejących alternatyw.

16. Ibidem, s. 102.
17. Y. Haddad, J.I. Esposito, Muslims on the Americanization Path?, NY: Oxford University 

Press, 2000, s. 153.
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NAWRÓCENI I NOWE MUZUŁMAŃSKIE 
ZASADY UBIORU
Islam ceni skromność jako jedną z najważniejszych cech w obu płciach. 

Prorok (saał) powiedział: „Skromność nie przynosi nic innego poza do-
brem”18. Skromność przenika życie muzułmanina i jest widoczna w sposobie 
jego/jej mowy, manierach, spojrzeniu, czynach i ubiorze. Podczas przyjmo-
wania nowej religijnej tożsamości, nowi muzułmanie zazwyczaj zaczynają od 
bardziej prywatnych aspektów praktyki muzułmańskiej bądź od elementów, 
które wykonują jedynie w obecności innych muzułmanów, np. modlitwa. 
Odraczają natomiast zmiany bardziej widoczne, jak np. noszenie hidżabu 
(chusta na głowę), do momentu, kiedy poczują się gotowi, aby zaprezento-
wać się jako muzułmanie osobom o innej religii i odpowiedzieć na pytania, 
które niewątpliwie się pojawią19. 

Dla nowego muzułmanina jedynym wymaganiem odnośnie ubioru jest 
skromność. Islam jest religią swobody i nie oczekuje, że każdy będzie nosił 
„jeden uniform”. Na całym świecie, od kraju do kraju i od kultury do kultury, 
zauważyć można szeroką gamę i różnorodność skromnych stylów. Brytyj-
ska nowa muzułmanka wyjaśnia: „Gdy jestem tu, w ZEA, lubię nosić abaję 
i hidżab. Kiedy zaś podróżuję do domu, tam czuję się wygodniej w długiej 
marynarce lub płaszczu, jakie noszą ludzie wokół mnie, ale oczywiście nadal 
mając na sobie hidżab!” Muzułmanie mogą dowolnie wybierać ubiór, jaki jest 
noszony w ich społeczeństwach, pod warunkiem, że zakrywa odpowiednio 
ich ciała. Allah mówi: O synowie Adama! My zesłaliśmy wam odzież, aby 
okryła waszą nagość oraz aby was zdobiła. Szata pobożności jest jednak 
najlepsza. Takie są znaki Boga. Być może, będziecie o tym pamiętać (sura 
Przegrody, 7:26). 

Dla mężczyzn i kobiet oznacza to zakrywanie ałry, czyli części ciała, które 
muszą być zasłonięte w obecności innych. Męska ałra znajduje się pomiędzy 
pępkiem i kolanami, a kobieca ałra stanowi całe ciało, poza twarzą i dłońmi.

Hidżab jest prawdopodobnie najważniejszym elementem stroju kobiety. 
Nosząc go, pokazuje   społeczności, że nie tylko jest pewna tego, kim jest, 
oraz tego, w co wierzy, ale też, że jest bogobojna i spełnia swoje religijne obo-
wiązki względem Allaha. Dlatego kobieta jest traktowana z powagą i szacun-

18. Buchari, Sahih Al-Bukhari, 6117.
19. N. Bourque, Being British and Muslim: Dual Identity amongst New and Young Muslims, [W:] 

Jones (ed.), „University Lectures in Islamic Studies”, 1998, s. 9.
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kiem, zarówno towarzysko, jak i w pracy. Hidżab demonstruje jej moralność 
oraz znacząco zmniejsza ryzyko bycia wystawionej na niestosowne zachowa-
nie. Jako nowa muzułmanka noś swój hidżab z dumą i honorem! Poddałaś 
się właśnie woli Allaha, zaufaj w to, że On wie, co jest dla Ciebie najlepsze i że 
tego właśnie chce dla Ciebie. 

Strój muzułmański stanowi większe wyzwanie dla kobiet niż dla męż-
czyzn, ponieważ w islamie kobiety z powodu swoich fizycznych atrybutów są 
zobowiązane zakryć ciało i włosy. Po przejściu na islam kobiety zazwyczaj za-
czynają ubierać się w bardziej skromne ubranie, często zakładają też hidżab. 
Niektóre nowe muzułmanki szybko przyzwyczajają się do hidżabu. Jedna 
z nich noszenie hidżabu oraz luźnych ubrań opisała jako poczucie zwiększo-
nej władzy: „Czuję, że żaden mężczyzna nie ma już prawa, aby rozbierać mnie 
swoimi oczami. Jasne, mogą  użyć wyobraźni, ale moje ciało jest bezpieczne. 
Nie jestem obiektem seksualnym i mogę zrzucić z siebie skórę «amerykań-
skiej dziewczyny marzeń». Czuję się wzmocniona modlitwą i obietnicą Alla-
ha, daną mi bezpośrednio”20.

Przestrzeganie zasad muzułmańskiego stroju w środowiskach zachod-
nich i arabskich jest wyzwaniem dla niektórych konwertytów, ale z dozą cier-
pliwości, wytrwałości i zaufania Allahowi, osoby te są w stanie je pokonać 
i ukształtować swoją muzułmańską tożsamość.

20. Y. Haddad, J.I. Esposito, Muslims on the Americanization Path?, NY: Oxford University 
Press, 2000, s. 153.
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NOWY SYSTEM RELACJI OBU PŁCI 
Przejście na islam wiąże się z akceptacją całkowicie nowego systemu 

relacji między dwiema płciami. Randki i flirtowanie, a nawet przyjacielskie 
związki z przeciwną płcią nie są już dozwolone21. Osoba przeciwnej płci, któ-
rej nie można poślubić, nazywa się mahram. I odwrotnie, mahram nie określa 
się osób, które można poślubić (nawet jeśli nie ma na to chęci), np. kuzyn, 
szwagier czy szwagierka. Z osobami mahram, takimi jak rodzic czy dziecko, 
można mieć zwyczajne, codzienne kontakty. Natomiast relacje z osobami, 
które nie są mahram, wymagają już bardziej surowych granic skromności 
i stosownego zachowania. 

Mężczyźni i kobiety są zobowiązani do bycia oddanymi wierzącymi po-
przez ścisłe trzymanie się przykazów islamu w miejscu pracy, szkole, cen-
trach handlowych, meczetach, uniwersytecie i wszędzie, gdzie bracia i siostry 
mają ze sobą kontakt. Powinno się zawsze pilnować tego, aby rozmowy były 
stosowne, zwłaszcza te, które odnoszą się do pracy, studiów lub wiedzy reli-
gijnej. Czcze gadanie i luźne mieszanie się obu płci nie powinno mieć miejsca.

Zażyłe relacje pozamałżeńskie, takie jak randki, dotyk fizyczny lub prze-
bywanie w pojedynkę z osobą o przeciwnej płci, są niedozwolone. Mężczyźni 
i kobiety mogą utrzymywać kontakty w sytuacjach uzasadnionych, takich 
jak sprawy zawodowe, sklep, szkoła, a nawet towarzyskie spotkania, pod 
warunkiem, że pewne zasady etykiety są przestrzegane. Po pierwsze, kobie-
ty i mężczyźni muszą mieć na sobie odpowiednią odzież, będącą w zgodzie 
z muzułmańskimi zasadami przyzwoitości. Po drugie, pod żadnym pozorem 
nie mogą być zostawieni w odosobnieniu, chyba że są małżeństwem. Allah 
Wszechmogący mówi: Powiedz wierzącym mężczyznom, aby skromnie 
opuszczali swój wzrok i strzegli swej intymności. To będzie dla nich 
czystsze. Zaprawdę, Bóg jest świadomy tego, co oni czynią. Powiedz wie-
rzącym kobietom, aby skromnie opuszczały swój wzrok i strzegły swej 
intymności. Niech nie wystawiają na pokaz swych ozdób oprócz tego, co 
jest widoczne (sura Światło, 24:30-31).

21. H. Lam, R. Ajem, The Revealed Path: A Guide Book  for New Muslims, UAE: Zayed House for 
Islamic Culture, 2010, s. 91.



33

Poradnik dla nowych muzułmanów

NAWRÓCENI I SPOŁECZEŃSTWO 
Kiedy osoba zmienia religię, zwłaszcza na taką jak islam, postrzegany 

przez pryzmat stereotypów, spotyka się ze zmianami, które dotyczą nie tylko 
jej nowej tożsamości religijnej, ale także reakcji rodziny, przyjaciół i społe-
czeństwa. Często może to być trudne. Zmiana wymaga procesu resocjalizacji, 
a niektóre jej aspekty bywają problematyczne z powodu różnic kulturowych 
względem społeczności przyjmujących, niezależnie od tego, czy są one arab-
skie, czy zachodnie. 

POWIEDZIEĆ IM CZY NIE?
Dla niektórych konwertytów zmiana religii na islam w społeczeństwie 

niemuzułmańskim może oznaczać towarzyskie samobójstwo. Często jednak 
sprzeciwy rodzin, znajomych i społeczeństwa powodowały wzmocnienie de-
terminacji nowych muzułmanów. Wielu nawróconych powiedziało, że jed-
nym z najtrudniejszych elementów związanych z przejściem na islam było 
powiedzenie o tym rodzinom i przyjaciołom. Niektórzy woleli tego nie mó-
wić, czując, że powinni wstrzymać się z powiedzeniem prawdy jeszcze przez 
jakiś czas. Z punktu widzenia islamu nie ma w tym nic złego, jeśli odsunie się 
w czasie poinformowanie swojej rodziny o decyzji zmiany wiary na islam do 
momentu, kiedy będą gotowi, aby ją zrozumieć. Jeśli we własnym odczuciu 
jest to konieczne, należy być rozsądnym i podjąć stopniowe kroki.

REAKCJE RODZICÓW I RODZINY
Decyzje religijne są często jednym z najbardziej intensywnych rodzajów 

traumy w życiu rodzinnym. Wiążące się z nimi silne emocje i reakcje prowa-
dzą do znaczących zmian, nawet takich jak rozłąka. Podróż w stronę akcep-
tacji, jeśli w ogóle nastąpi, może być długa i ciężka22. 

22. C.L. Anway, Daughters of Another Path, MO: Yawna Publications, 2002, s. 46.
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Od początku islamu rodzice i członkowie rodzin osób, które zmieniły re-
ligię, stosowali wszystkie możliwe sposoby: groźby i obietnice, obelgi i oferty 
światowej chwały, także zachęty finansowe, aby nakłonić nawróconych do 
zmiany postanowienia i wyrzeczenia się nowej wiary. Zazwyczaj osoby te 
opierały się naleganiom i groźbom z mocną determinacją. Osman ibn Affan 
(ra), który był później trzecim kalifem, spotkał się z prześladowaniem. Jego 
wujek złapał go i związał, mówiąc: „Wolisz nową religię niż twoich ojców? 
Przysięgam, nie uwolnię cię, dopóki nie odrzucisz swojej nowej wiary”. Na to 
Osman (ra) odpowiedział: „Na Boga, nigdy jej nie porzucę!” Widząc tak moc-
ne przekonanie i przywiązanie do nowej wiary, wujek go wypuścił23.

Biedni, którzy nie mieli obrońcy, oraz niewolnicy cierpieli najbardziej 
okrutne prześladowanie.  Więziono ich i torturowano, aby wyrzekli się wiary. 
Działo się to w czasach, gdy Abu Bakr (ra) wykupił wolność Bilala (ra), sław-
nego w świecie muzułmańskim dzięki byciu pierwszym muezinem (nawołu-
jącym do modlitwy). Prorok (saał) nazwał go „pierwszym owocem Abisynii”. 
Był bezlitośnie torturowany poprzez codzienne wystawianie go na piekące 
promienie słoneczne, w pozycji leżącej, rozciągniętego na plecach z wielkim 
głazem na brzuchu. Powiedziano mu, że będzie tak do czasu, aż umrze albo 
wyrzeknie się Muhammada (saał) i wielbionych bożków. Odpowiedział wów-
czas: „Istnieje tylko Jeden Bóg, istnieje tylko Jeden Bóg”24. Musab bin Umajr 
był również jednym z tych, którzy przeszli przez wyjątkowo gorzką próbę 
nowego nawróconego – nienawiść tych, których kochał i którzy niegdyś go 
kochali. Zwrócił się ku islamowi dzięki naukom, których słuchał w domu Al-
-Arqama, ale obawiał się mówić o tym na głos, ponieważ jego ród i jego mat-
ka, która darzyła go wyjątkową miłością, byli przeciwnikami nowej religii. 
Kiedy dowiedzieli się o zmianie w jego życiu, złapali go i uwięzili. Udało mu 
się jednak uciec do Abisynii25. 

Dziś nowi muzułmanie, kobiety, bardziej niż mężczyźni, zarówno w świe-
cie arabskim, jak i zachodnim, mogą spotkać się z uprzedzeniem i utrudnie-
niami. Na szczęście nie są to prześladowania i nietolerancja, jakie dotykały 
wczesnych muzułmanów. 

Jako nowy muzułmanin jesteś zobowiązany do utrzymania dobrych re-
lacji z rodziną i traktowania jej członków z najwyższą uprzejmością i sza- 
 
23. Al-Suyuti, Tarikh Al-Kuulafa, Bejrut, Almaktabah Al' Asriyah, s. 119.
24. Ibn Hisham, Abu Muhammad (Abdelmalik Ibn Hisham), Al-Sira AlNabawiyya. Beirut, Al-

Maktaba Al-Asryya, Tom 1, 2007, 175, [w:] Arnold T.W, The Religion of Islam: A History of 
the Propagation of the Muslim Faith, London: Constable and Company Ltd., s. 165.

25. T. Arnold, The Spread of Islam In the World: A History of Peaceful Preaching, New Delhi: 
Goodword Books, 2001, s. 16.
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cunkiem. Allah Wszechmogący mówi: I nakazaliśmy człowiekowi dobroć 
wobec jego rodziców, ale jeśli będą cię zmuszać, abyś dodał Mi to, o czym 
nie masz żadnej wiedzy, to ich nie słuchaj (sura Pająk, 29:8).

On również mówi: A jeśli oni będą nalegać, abyś dodawał Mi coś, 
o czym nie masz żadnej wiedzy, to nie słuchaj ich (sura Lokman, 31:15).

Prorok (saał) wyrażał się dosadnie o tych, którzy przecinają więzy ro-
dzinne. Powiedział: „Nie istnieje grzech bardziej zasługujący na karę 
Boga, zarówno w tym i następnym życiu, niż opresja i przecinanie 
więzów rodzinnych”26. Dlatego powinieneś okazywać cierpliwość i wyrozu-
miałość, aby z powodzeniem przejść przez tę próbę.

AKCEPTUJĄCA I WSPIERAJĄCA REAKCJA 
RODZINY
W przypadku pierwszej reakcji rodziny na Twoją decyzję o zmianie wiary 

możesz spodziewać się wszystkiego: od akceptacji do całkowitego odcięcia 
się i odrzucenia. W większości sytuacji rodzice mogą być otwarci, aprobujący 
i wspierający wybór ich dzieci. Mogą też być w stanie zmienić swoje nasta-
wienie i zaakceptować decyzję dzieci, jak tylko poczują się pewni, że ich sy-
nowie czy córki będą bezpieczni, a oni sami w jakimś stopniu zrozumieją ich 
intencje i zaangażowanie. Ponadto, będzie im miło, że ich dziecko znalazło 
coś, w czym się odnajduje. Katoliczka amerykańskiego pochodzenia, której 
córka przyjęła islam, opisała swoją drogę do akceptacji. Na początku miała 
obawy, ponieważ Jezus powiedział: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak 
tylko przeze Mnie” (Ewangelia wg Świętego Jana, 14:6), ale później znalazła 
pocieszenie w innym wersecie Biblii, który mówi: „W domu Ojca mego jest 
mieszkań wiele” (Ewangelia wg Świętego Jana, 14:2). Ostatecznie doszła do 
punktu, w którym mogła powiedzieć: „Bóg po prostu wybrał inną drogę dla 
naszej córki i idzie ona nią najlepiej jak umie. My próbujemy robić dokładnie 
to samo”27.

26. Tirmizi, Kitab Sifat-ul-Qiyamah, 2511.
27. C.L. Anway, op. cit. s. 105.
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STOPNIOWA AKCEPTACJA RODZINY 
Niektórzy rodzice nowych muzułmanów mogą początkowo odrzucić de-

cyzję ich dzieci i stawiać opór. Pomimo pierwotnego sprzeciwu z upływem 
czasu może nastąpić stopniowa akceptacja. Warto dodać, że pojednanie 
nastąpić może z powodu wielkiej potrzeby miłości dzieci od swoich rodzi-
ców oraz z potrzeby rodziców do utrzymania bliskiej więzi z nimi. W swojej 
książce Struggling to Surrender Jeffrey Lang powiedział: „Rodzice amerykań-
skich nawróconych mają zazwyczaj sporo zastrzeżeń do nowych zobowiązań 
swoich dzieci, ale pozytywny aspekt tej zmiany, jaki często się pojawia, to 
wzmocnienie więzi między rodzicem a dzieckiem od momentu zaakcepto-
wania nowej wiary dziecka. W rzeczy samej, kiedy zostałem muzułmaninem, 
stałą poradą, jaką obdarzali mnie inni muzułmanie, było to, abym pamię-
tał o moich zobowiązaniach względem rodziców. Podobnie jak w judaizmie 
i chrześcijaństwie, szacunek względem rodziców jest muzułmańskim obo-
wiązkiem i okazywanie nawet najmniejszego braku cierpliwości lub irytacji 
wobec nich jest zakazane”28.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI JAK UZYSKAĆ 
AKCEPTACJĘ RODZINY 
Przedstawione poniżej wskazówki mogą pomóc w utrzymaniu dobrych 

relacji pomiędzy konwertytami i ich rodzicami. Zalecam, żeby każda ze stron 
coś poświęciła, aby można było dojść do wspólnej akceptacji i zgody. Ode-
zwać się tu może wrodzone dążenie do utrzymania relacji, nawet jeśli miały 
miejsce głęboki ból i rozłąka. Często doprowadza to do tego, że rodzice chcą 
zrozumieć dokładnie, co ich dzieci wybierają. Niektóre przekonania i prak-
tyki obrane przez nawróconych mogą być poza możliwościami akceptacji ich 
rodziców. W takiej sytuacji członkowie rodziny mogą potrzebować czasu, aż 
będą na tyle silni, aby ponownie rozpocząć proces budowania relacji. Z dru-
giej strony, nowi muzułmanie powinni starać się i utrzymywać więzi rodzin-
ne, pomimo trudności związanych ze zmianą religii i wynikającymi z tego 
napięciami. Islam zachęca ludzi do pozostania w dobrych relacjach z rodzi- 
 
28.  J. Lang, Struggling to Surrender, wyd. 2, Maryland, Amana Publications, 1994, s. 131.
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nami i do traktowania ich z życzliwością i szacunkiem. Rozwaga w zacho-
waniu i kontaktach między nawróconym i rodziną może często okazać się 
kluczem, dzięki któremu dotrze do nich światło islamu. 

Nowi muzułmanie powinni zastanowić się nad własnym temperamen-
tem i zachowaniem, zanim zwrócą się ku islamowi. Czy można, na przykład, 
łatwo ich rozgniewać? Czy są szorstcy? A może gwałtownie reagują? Może są 
obojętni względem swoich rodzin? Jeśli tak, powinni przeanalizować zasady 
etyki islamu i obrać jako swoje cechy wyrozumiałość, litość, cierpliwość oraz 
troskę względem rodziny. Podobnie, jeśli zazwyczaj nie okazywali szacunku 
swoim rodzicom, powinni teraz wykazać się synowską bądź córczyną poboż-
nością. Dzieje się tak dlatego, że islam nie jest tylko religią, dzięki której moż-
na zbliżyć się do Boga, ale też wiarą wywodzącą się z ludzkich cech wrodzo-
nych. Dzięki takiemu właśnie postępowaniu niemuzułmańscy członkowie 
rodziny mogą doświadczyć plonów islamu, a relacje mogą się poprawić. Waż-
ne, aby serca innych mogły się otworzyć na islam. Nowi muzułmanie muszą 
o tym pamiętać, będąc jednocześnie przygotowanymi mentalnie i emocjonal-
nie na zaakceptowanie, ze względu na Allaha, nagannego zachowana i bólu 
spowodowanego przez członków ich rodziny. 

Nasi szlachetni przodkowie rozpowszechniając światło islamu, cierpieli 
fizyczną obrazę i głód oraz wiele innych wyrządzonych im krzywd. Wierzący, 
który spotyka się z atakiem ze strony rodziny, musi zmierzyć się z nim w spo-
sób godny, pokazując w takich sytuacjach wyniosłość osoby wierzącej. Jedno-
cześnie muzułmanin musi pamiętać, że posłuszeństwo względem stworzenia 
Bożego ma swoje ograniczenia, zwłaszcza w sprawach, które mogą prowadzić 
do nieposłuszeństwa względem Stwórcy – np. nie powinno się rezygnować 
z modlitw bądź pić alkohol, by wejść w czyjeś łaski29. To jest równowaga, któ-
ra służy jako podłoże, na którym nowy muzułmanin kształtuje swoje relacje 
z członkami rodziny. Niezależnie od pozytywnej lub negatywnej reakcji ro-
dziny, powinno się zawsze zachować życzliwość i dobro. Należy zawsze trzy-
mać się prawdy i nigdy nie naruszać ani sponiewierać religii Boga.

29. Wyszukaj te wskazówki w: Al-Lumma dla Al-Shirazi, t. 1, s. 277; Al-Mustasfah dla Al-
Ghazali, t. 1, s. 91; S. Al-Kawakib Al-Muneer dla Ibn Al-Najjar, t. 1, s. 500; Al-Ibhaj dla Al-
Sabki, t. 1, s. 177. Rwadat-ul-Nadhir z Nuzhet Al-Khatir dla Ibn Bedran, t. 1, s. 170.
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RELACJE MAŁŻEŃSKIE 
W kwestii życia małżeńskiego nowi muzułmanie, którzy w momencie 

zmiany religii albo są po ślubie, albo w związku, mogą doświadczyć pewnych 
komplikacji z powodu niektórych muzułmańskich zakazów. Zgodnie z głów-
nymi szkołami prawa relacje pozamałżeńskie są zabronione, a muzułmanki 
nie mogą legalnie poślubić mężczyzny innej wiary. Muzułmanin natomiast 
może ożenić się z kobietą wiary takiej jak chrześcijaństwo czy judaizm, pod 
warunkiem, że to mężczyzna, będąc głową rodziny, zdecyduje o religii, w ja-
kiej zostaną wychowane dzieci30.   

Ogólna porada dla nowych muzułmanów to nie spieszyć się z decyzją 
o małżeństwie. Powinni dać sobie czas na przywyknięcie do nowego muzuł-
mańskiego życia i obowiązków, jakie za tym idą. Małżeństwo jest decyzją, do 
której trzeba podejść z rozwagą. Zwłaszcza nowe muzułmanki winny wszech-
stronnie przeanalizować tę decyzję i podejść do małżeństwa z rozwagą. Nie 
powinny spieszyć się z przyjęciem oświadczyn bez odpowiedniego zastano-
wienia się i porady innych. Muzułmańska społeczność, jak każda inna, ma 
członków o różnych poziomach przestrzegania religii. W niektórych przy-
padkach nowi muzułmanie, zanim przyjmą islam, mogą być już po ślubie, 
więc ich małżonkowie nie są muzułmanami. Takie sytuacje wymagają mądro-
ści, wrażliwości i taktu. Każdy indywidualny przypadek będzie inny, zwłasz-
cza jeśli zaangażowane w to są dzieci. Ważne jest wtedy, aby skonsultować 
się z doświadczonym uczonym i u niego zasięgnąć porady31. Po przejściu na 
islam życie małżeńskie jest wyjątkowym wyzwaniem i nawrócony musi pod-
chodzić do niego bardzo ostrożnie.

30. S. Abdel-Razeq, Muslim Minorities in the West: Fiqhi Issues and Cultural Concerns, Lebanon: 
Dar Al-Hadi for Publishing, Printing and Distribution, 2007, s. 74.

31. H. Lam, R. Ajem, The Revealed Path: A Guide Book for New Muslims, UAE: Zayed House for 
Islamic Culture, 2010, s. 90.
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REAKCJE PRZYJACIÓŁ
Nowi muzułmanie opisują reakcje ich byłych przyjaciół na wieści o zmia-

nie wiary na różny sposób i w zależności od środowiska, zachodniego lub 
arabskiego, w którym żyją. W niektórych przypadkach wrogość ujawniała 
się w tendencji przyjaciół do wyśmiewania nawróconych bądź unikania ich 
w miejscu pracy i w szkole. W innych sytuacjach nie pojawiała się wcale, ale 
przyjaźń powoli obumierała. Zdarzało się też, że to byli przyjaciele, a nie na-
wróceni, odsuwali się od nich.

Często nowi muzułmanie pragną odciąć się od wszelkich relacji, które 
utrudniają ich próby utrzymania muzułmańskiej tożsamości. W konsekwen-
cji odsuwają się od niektórych przyjaciół. Jednak należy pamiętać, że Twoi 
przyjaciele też mają uczucia i wyeliminowanie ich ze swojego życia może być 
nazbyt ekstremalnym krokiem. Mimo że zerwanie kontaktów jest łatwiej-
szą ścieżką, czasem lepszym rozwiązaniem jest samodyscyplina i grzeczne 
odmówienie uczestnictwa w aktywnościach lub starych nawykach, które są 
zakazane w islamie. Pozwalając swoim przyjaciołom zrozumieć Twój nowy 
sposób na życie, otwierasz im drogę do tego, aby w przyszłości byli nastawie-
ni bardziej tolerancyjnie na wiarę, a może nawet czuli się bardziej komforto-
wo i sami do niej dołączyli32. 

Stopniowe dostosowanie się do nowego stylu życia jako muzułmanin, 
może znacząco pomóc w pokonaniu starych i przyjęciu nowych nawyków. 
Możesz wybrać towarzystwo, którego mowa, czyny i stan duchowy korzyst-
nie na Ciebie wpływają33. Allah mówi: Na czas przedwieczorny! Zaprawdę, 
człowiek zmierza do zguby, oprócz tych, którzy wierzą i czynią dobre 
dzieła, zachęcają się wzajemnie do prawdy i zachęcają się wzajemnie do 
cierpliwości (sura Czas przedwieczorny, 103:1-3).

32. Ibidem, s. 97.
33. Ibidem, s. 75.
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REAKCJA SPOŁECZEŃSTWA 
Zmiana wiary opisana została jako proces resocjalizacji z odmiennymi 

ideami i wartościami. Nowe słownictwo i styl życia stają się częścią nowego 
muzułmanina, podczas gdy on na nowo definiuje swoją własną osobowość 
i kontekst społeczny, w którym uczestniczy34. 

Odbiór nowego muzułmanina przez społeczeństwo jako całość, bądź 
jego relacja z nim, zależy od bezpośredniego środowiska. Większe prawdo-
podobieństwo, że osoba będzie znała sąsiadów albo będzie znana przez nich, 
istnieje w mniejszych miejscowościach. Mieszkańcy miasteczek bardziej dba-
ją o to, co robią i mówią sąsiedzi, zgodnie z powiedzeniem, że „w małych mia-
stach sprawy wszystkich są sprawami wszystkich”35. Niemniej, gdziekolwiek 
by nowi muzułmanie żyli, wszędzie mogą doświadczyć napięć w swoim śro-
dowisku, ponieważ przechodząc na islam przechodzą z akceptacji społecznej 
do jej braku. Mogą przejść przez wielki zamęt i niepokój, zwłaszcza gdy ich 
rodzice żyją w mocnej wierze, bądź jeśli istotny dla nich jest szacunek lokal-
nego środowiska36. Poza byciem członkami muzułmańskiej wspólnoty nowi 
muzułmanie nadal są częścią szerszej społeczności, w której żyją, mimo że 
początkowo mogą mieć uraz lub mętlik odnośnie swojego miejsca w środo-
wisku niemuzułmańskim. Bóg nie wymaga od nich, aby odeszli lub wycofali 
się z takiej społeczności. Wręcz przeciwnie, powinni nawiązywać kontakty 
i unikać izolacji. 

Prorok (saał) wchodził w rozmaite kontakty ze społecznością mekkań-
ską długo przed otrzymaniem swojej misji. Pewnego razu uczestniczył w uro-
czystej przysiędze gminnej, aby stać na straży sprawiedliwości dla słabych 
i uciśnionych. Innym razem pomógł w odbudowie Kaaby, odgrywając ważną 
rolę w przyłączeniu Czarnego Kamienia (Hadżar al-Asład) do jego ścian. Na-
wet po nadejściu islamu, Prorok (saał) i jego towarzysze (ra) nadal mieszkali 
w Mekce wśród osób o innej wierze. Żona Proroka, Chadidża (ra), odnosząca 
sukcesy kobieta biznesu, i wielu innych muzułmanów, m.in. Abu Bakr (ra) 
i nawet sam Prorok (saał), jako kupcy dokonywali wielu transakcji z inno-
wiercami. Będąc obywatelami, otrzymujemy od społeczeństwa wiele praw, 
poczynając od opieki zdrowotnej i edukacji po, chociażby, publiczną infra- 
 
34. B. Wilson, Religion in Sociological Perspective, Oxford: Oxford University Press, 1982, s. 119.
35. C.D. Baston, W.L. Ventis, The Religious Experience: A Social-Psychological Perspective, Oxford: 

Oxford University Press, 1982, s. 46.
36. A. Köse, Conversion to Islam: A Study of Native British Converts, London; NY: Kegan Paul 

International, 1996, s. 139.
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strukturę. Czerpiemy z nich korzyści na wiele sposobów. Otrzymać tak wiele 
i pogardzać swoim społeczeństwem albo się go wyrzekać, jest oznaką nie-
wdzięczności. Prorok (saał) powiedział: „Ten, który nie okazuje wdzięcz-
ności ludziom, nie okazuje wdzięczności Bogu”37. Oczywiście są pewne 
sprawy w społeczeństwie, z którymi można się nie zgadzać, ale nie daje nam 
to prawa, aby się od niego izolować lub je porzucić. 

Islam wymaga od nas, abyśmy wypełniali nasze obowiązki względem 
społeczeństwa i naszych współobywateli, niezależnie od ich wiary. Ważne, 
żebyśmy utrwalali w sobie pozytywne cechy pokory i litości oraz nie pozwa-
lali, aby wypełniły nas arogancja i nienawiść. Powinniśmy przynosić korzyść 
innym i traktować ich z delikatnością i ihsanem (uzewnętrznienie wewnętrz-
nej wiary). Prorok (saał) powiedział: „Najlepsi ludzie to tacy, którzy nio-
są korzyść innym”38. 

Początkowo możesz czuć się przytłoczony nieznanymi obyczajami pa-
nującymi wśród muzułmańskiej społeczności. Pamiętaj, proszę, że jej człon-
kowie pochodzą z różnorodnych etnicznie i kulturowo środowisk. Nie istnie-
je rasowy ani kulturowy monopol w islamie. Teraz i Ty należysz do niego tak 
samo, jak pozostali muzułmanie. Prorok (saał) został zesłany do całej ludz-
kości, dlatego nikt nie oczekuje, że porzucisz swoje kulturowe dziedzictwo, 
język albo grupę etniczną. Allah mówi nam: O ludzie! My stworzyliśmy was 
z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was narodami i plemionami, abyście 
się wzajemnie znali (sura Komnaty, 49:13). Religia ta nie zwalcza unikato-
wych, kulturowych praktyk grup etnicznych, jeśli są dobre i zgodne z zasada-
mi prawa objawionego39.

Na Twojej nowej ścieżce do wiedzy możesz spotkać entuzjastycznie 
nastawionych muzułmanów, którzy będą bardzo chcieli posłuchać Two-
jej historii o przejściu na islam. Konsekwencją takiego zapału może być ich 
ogromna chęć pomocy i co za tym idzie nieproszone porady. Ich wskazówki, 
mimo że wynikają z dobrych intencji, mogą być niestosowne i nieodpowied-
nie do Twojej osobistej sytuacji. Pamiętaj, że bycie zarzuconym podpowie-
dziami może często prowadzić do mętliku i lęku, więc przygotuj się, abyś 
był w stanie zareagować z taktem i uprzejmością. Jeśli ktoś powie Ci coś, co 
wydaje Ci się niepoprawne albo dziwne, zapytaj swojego lokalnego uczone-
go muzułmańskiego bądź odwiedź centrum muzułmańskie w poszukiwaniu  
 
37. Tirmizi, Sunan, 1954.
38. Tabarani, Al-Mu’jam, 5787.
39. H. Lam, R. Ajem, The Revealed Path: A Guide Book for New Muslims, UAE: Zayed House for 

Islamic Culture, 2010, s. 93-94.
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odpowiedzi40. Brytyjski konwertyta wspomina swoje doświadczenie w takiej 
sytuacji: „Kiedy ludzie dowiedzieli się, że jestem ‘nowym muzułmaninem’, 
byli wyjątkowo chętni do pomocy i udzielania mi porad, niezależnie od tego, 
czy o to prosiłem, czy nie. W większości sytuacji to, co mi mówili, było zgod-
ne z Koranem lub Sunną oraz z tym, czego nauczyłem się w moim lokalnym 
centrum muzułmańskim. Otrzymałem wiele egzemplarzy tych samych ksią-
żek, które z wdzięcznością przyjąłem i późnej ofiarowałem dodatkowe eg-
zemplarze miejscowemu meczetowi!”

Nawróceni na islam są zachęcani do utrzymywania dobrych relacji 
z ludźmi wszystkich wyznań, niezależnie od tego, czy są ich rodziną, sąsia-
dami, współpracownikami, czy też starymi przyjaciółmi. Analizując słowa 
Proroka (saał): „Żaden z was nie wierzy naprawdę, dopóki nie życzy 
swemu bratu tego, czego życzy sobie”41, wielu uczonych, takich jak np. 
imam Abu Zakaria Jahja Ibn Szaraf al-Nawawi, interpretowało słowo „brat” 
jako obejmujące szersze braterstwo ludzkości. Ważne, abyśmy życzyli dobra 
ludziom innych wiar i traktowali ich z uprzejmością i szacunkiem, tym sa-
mym demonstrując piękno muzułmańskiej etykiety i manier.

40. H. Lam, R. Ajem, The Revealed Path: A Guide Book for New Muslims, UAE: Zayed House for 
Islamic Culture, 2010, s. 94.

41. Ibn Asaker, Kanz-ul-‘Amal, 1/41.
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ZAKOŃCZENIE 
Ta książka przedstawiła Ci kluczowe wytyczne, dzięki którym możesz 

postawić pewne i stabilne kroki na drodze do islamu. Pamiętaj, że jako 
nowy muzułmanin masz wiele do nauczenia się, praktykowania i utrwale-
nia w Twoim życiu. Wszystko to będzie wymagało dyscypliny, ciężkiej pracy, 
cierpliwości, wytrzymałości i najważniejsze, szczerego dążenia do Boga. 

Warto dodać, że rozpoczęcie procesu zmiany wiary poprzez wypowie-
dzenie szahady, wykonywanie modlitw we właściwym czasie, uczestnictwo 
w zajęciach o tematyce religijnej, trzymanie się muzułmańskich zasad ubio-
ru, powstrzymywanie się od spożywania alkoholu i wieprzowiny, dodawanie 
muzułmańskich wyrażeń w mowie i pomoc w prezentowaniu islamu innym, 
jest dużym krokiem w procesie definiowania własnej tożsamości i roli w ży-
ciu. Niezależnie od wysiłku, jaki wkładasz, aby uczyć się i praktykować reli-
gię, wszystko jest korzystne i daje radość Twórcy i prowadzi do Raju w życiu 
pozagrobowym. 

Pamiętaj, że Allah zawsze będzie Cię wspierał, a Ty musisz jedynie zaufać 
Mu i dać z siebie wszystko, co tylko możesz. Niech Allah przyjmie Twoją sza-
hadę i pobłogosławi Twój islam!   

Amin!
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Spółgłoski
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Samogłoski

Krótkie Długie Podwójne

Fatha       a : آ ā : آ ułła końcowe ū) : ُو

Damma   u : ُُ ū : و ijja (końcowe  ī) : ي 

Kasra        i : ī : ي Nn : ن

Dwugłoski (dyftongi)

ał (w, u) : و

aj (j, i) : ي

ā (a) : ى
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PODSTAWOWE WYRAŻENIA MUZUŁMAŃSKIE 
Islam ma swoje własne wyrażenia używane w codziennym życiu. Niektóre 

z nich są podane poniżej razem z informacją, kiedy ich użyć. 

1) Gdy zaczynasz coś robić: 
Bismillahir rahmanir rahim (w imię Boga Miłosiernego, Miłościwego)  

2) Gdy mówi się o czymś, co będzie miało miejsce w przyszłości: 
In sza Allah (jeśli Allah pozwoli)

3) Gdy chwalisz coś, powiedz: 
Subhanallah  (chwała Allahowi)

4) Gdy jest się w bólu czy niepokoju: 
Ja Allah! (O Allahu!)

5) Gdy coś doceniasz, powiedz: 
Masza Allah (tak chciał Allah)

6) Dziękując komuś: 
Dżazakallahu chajran (niech Allah cię wynagrodzi)

7) Odpowiedź na to: 
Ła ijjaka (i ciebie)

8) Gdy widzisz coś złego: 
Nauzubillah  lub auzubillah  (niech Allah nas chroni)

9) Gdy szukasz wybaczenia Allaha: 
Astaghfirullah  (niech Allah mi wybaczy)

10) Po kichnięciu albo kiedy jesteś szczęśliwy z jakiegoś powodu: 
Alhamdulillah (chwała należy do Allaha)

11) Gdy spotykasz kogoś: 
Assalamu alejkum (pokój z wami)

12) W odpowiedzi: 
Ła alejkum assalam (i z wami pokój)

13) Gdy słyszysz o śmierci bądź innej tragedii: 
Inna lillahi ła inna ilajhi radżi’un (do Allaha należymy i do Niego powrócimy)

14) Gdy opuszczasz kogoś: 
Fi amanillah (niech Allah ma cię w Swojej opiece)

15) Przyjmując przysięgę: 
Łallahi (przysięgam na Allaha)

16) Jeśli ktoś kichnie i powie alhamdulillah, mówisz wtedy jarhamukullah (niech 
Allah zmiłuje się nad tobą). Osoba, która kichnęła, odpowiada wówczas ła jarha-
mukullah (i niech Allah zmiłuje się nad tobą).
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