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Nauczanie naszych dzieci islamu – Freda Shamma 

 

Dzieci rodzą się w stanie czystości (fitra) i ich rodzice uczą ich być wierzącymi lub też nie. Musnad 

Ibn Hanbal uważał: „Dzieci niewierzących są lepsi niż wy, dorośli. Każde żywe stworzenie rodzi się 

z dobrą naturą”. Naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością, jako rodziców,  jest nauczać nasze 

dzieci w taki sposób, aby wyrosły na wierzących, praktykujących muzułmanów. Posłanie dzieci do 

islamskich szkół jest ważne, ale odgrywa niewielką rolę w  ich islamskiej edukacji. Główną 

„instytucją do nauczania” dla każdego dziecka jest jego rodzina, głównym „profesorem” w tej 

instytucji są rodzice. 

 

Dawanie przykładu 

Najbardziej efektywną formą uczenia czegokolwiek kogokolwiek jest dawanie przykładu. Dlatego też 

Allah zesłał ludziom ludzi, jako proroków. Niezależnie od tego, czy chcemy podjąć się tej roli, czy 

też nie – faktem jest, że twoje dziecko uczy się, jak postępować w życiu poprzez przypatrywanie się 

tobie – co ty robisz. Nawet nieobecnz rodzic daje przykład do tego stopnia, że chłopiec, którego 

ojciec porzucił swoją rodzinę, będzie traktował swoje dzieci w ten sam sposób. Za każdym razem, 

kiedy mamy kontakt ze swoimi dziećmi, uczymy je, niezależnie od tego czy mamy taki zamiar, czy 

też nie. Do zilustrowania tego posłuże się znanym wierszem napisanym przez nieznanego autora. 

Zaczyna się tak: 

 Jeśli dziecko żyje wśród krytyki, samo uczy się potępiać. 

 Jeśli dziecko żyje wśród wrogości, uczy się walczyć. 

 Jeśli dziecko żyje wśród szyderstwa/kpiny, uczy się być nieśmiałe. 

Dlatego też, musimy bardzo uważać, w jaki sposób odnosimy się do dziecka, aby uzyskać 

pożądany efekt. Ten wiersz mówi dalej tak: 

 Jeśli dziecko żyje wśród toleracji, uczy się cierpliwości. 

 Jeśli dziecko żyje wśród uczciwości, uczy się sprawiedliwości. 

 Jeśli dziecko żyje w bezpieczeństwie, uczy się mieć nadzieję. 

 

Pozytywne i negatywne wzmocnienie  

Wymieniony wyżej wiersz wskazuje, że negatywne komentarze i traktowanie skutkują negatywnymi 

cechami u naszych dzieci. Pozytywne komentarze i traktowanie wywołują pozytywne efekty. Termin 

„pozytywne i negatywne wzmocnienie” używany jest powszechnie w psychologii, ale został już 
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wymieniony w Koranie oraz poprzez czyny i słowa Proroka Mahommeda 1400 lat temu. Jak 

możemy wykorzystać pozytywne wzmocnienie w nauczaniu  naszych dzieci? 

Małe dzieci z natury są dobre. Dlatego też chcą przypodobać się rodzicom. Gdy chwalisz je za dobre 

zachowanie, mówiąc, że mama i  tata zadowoleni są z tego, co robią – używasz pozytywnego 

wzmocnienia. Niestety wielu rodziców ignoruje dobre zachowanie swoich dzieci i tylko skupia się na 

tych złych. Oto przykład: 

Iman ma 3 lata i młodszego, rocznego brata Samira. Dziewczyna wzieła swoje klocki, aby nimi się 

bawić. Ale oczywiście jej brat przyszedł do niej na czworakach, aby też przyłączyć się do zabawy. 

Dała mu czerwony klocek, a sama zaczeła budować wieżę. Samir szybko znudził się  tym jednym 

klockiem i chciał więcej, wiec zburzył siostrze wierzę. Iman zaaregowała ze złością i zabrała 

wszystkie klocki, mówiąc bratu, że nie może nimi się bawić. Słysząc to, jej matka krzyknęła: „Iman 

jesteś niegrzeczną dziewczynką, bo nie dzielisz się klockami ze swoim bratem. Daj mu kilka 

klocków”. Iman zrobiła dwie czynności związne z jej bratem. 1 – dała mu klocek, a 2 – zabrała 

wszystkie klocki. Jej złe zachowanie zostało zauważone przez matkę. To nauczyło dziewczynkę, że 

jeśli chce uzyskać zainteresowanie ze strony swojej mamy, NIE powinna się dzielić. 

Jak inaczej jej mama mogła zareagować? Jeśli pochwaliłaby Iman, kiedy ta pierwsza podzieliła się 

(„Iman, jaką jesteś wspaniałą siostrą, że dzielisz się z bratem. Taka jestem szczęśliwa, to widzieć”.) - 

wówczas Iman zapamiętałaby, że czyniąc „dobro” otrzymuje zainteresowanie ze strony matki. Kiedy 

jej brat zburzy klocki, jej pierwszą reakcją byłoby prawdopodobnie zabranie wszystkich klocków. 

Jeśli  jednak jej mama byłaby przy niej, aby  pocieszyć i zachęcić do spróbowania jeszcze raz („Iman, 

to bardzo źle, że Samir zburzył klocki. On chciał się tylko z tobą pobawić, ale jest za mały, aby 

dobrze budować wierzę. Dlaczego nie zbudujesz małej wieży dla niego; a później o wiele większej 

tylko dla siebie”.) – bardzo chętnie podzieliłaby się klockami. Następnym razem Iman będzie chciała 

się także dzielić - wiedząc, że taki czyn przyciąga uwagę mamy. 

 

Integracja islamu z życiem 

Jednym z najważniejszych aspektów wychowania dzieci, aby stały się muzułmanami, jest 

przedstawienie idei, że Allah też jest za dowolonyz naszych dobrych uczynków. Jeśli zatem mówisz, 

że to co robią lub zrobiły twoje dzieci, sprawia tobie i Allahowi przyjemność wówczas dzieci 

zaczynają łączyć dobre zachowanie z robieniem czegoś, co daje zadowolenie Allahowi. Co jest, 

mówiąc najkrócej, dokładnie tym, czego wymaga się od dobrego muzułmanina. Czy możesz coś 

lepszego powiedzieć o wierzącym  to, że on/ona robią wszystko  ze względu na Allaha (fi sabillah). 

 

Złe dzieci 

Dziecko, którego błędy wybaczone są przez Allaha i jeśli umrze w dzieciństwie, natychmiast pójdzie 

do raju. To miłosierdzie Allaha powinno prowadzić nas tak, jak my prowadzimy nasze dzieci.  
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Nie jest konieczne, aby straszyć dziecko Allahem lub pójściem do piekła. W rzeczy samej takie 

podejście przynosi odwrotny skutek od zamierzonego. Podkreślenie zło lub kary sprawiają, że 

dziecko stara się unikać wszystkiego tego, co ma związek z religią. Dorasta w przekonaniu, że religia 

nie pozwala mu się cieszyć życiem. 

 

Atrybuty Allaha 

Kiedy rozmawiasz z dzieckiem młodszym niż 12 lat, podkreślaj cechy Allaha – że Allah daje 

poczucia bezpieczeństwa oraz pewność w miarę jak dorasta i napotyka straszne sytuacje, 

niepewność. Dziecko musi być świadome wielu błogosławieństw, fakie daje mu Allah, aby mógł 

cieszyć się życiem i radzić sobie w nim  – niż bojaźń przed karą za błędy, które wie, że i tak popełni. 

 

Islam a codzienne życie 

Zbyt często wielu rodziców myśląc o rozmowie z dziećmi na temat islamu, skupia się na pięciu 

filarach islamu. Uczą ich, jak się modlić (obowiazkowe modlitwy), uczą ich niektórych krótkich sur 

Koranu. To jest ważne, ale zapominają przy tym, że islam jest kompleksowym sposobem życia. 

Każdy aspekt życia zawiera elementy  islamskie, o których musisz rozmawiać i pokazać dziecku. 

Kiedy ojciec idzie do pracy, mama może powiedzieć „do widzenia”, ale  może zamiaste tego 

powiedzieć „assalamu alejkum”. Kiedy mama z dzieckiem zaczynają robić coś razem, mama może 

wspomnieć, że ojciec robi to, czego Allah oczekuje od dobrego ojca – pracować, aby zadbać o 

rodziną. Może również wspomnieć o tym (i ojciec powinien również to powtarzać), że stara się robić 

wszystko, aby zadowolić Allaha – w tym celu robi wiele rzeczy, aby pomóc dzieciom i całej rodzinę. 

Kiedy dziecko pomaga posprzątać ze stołu po posiłku, mama powinna  wspomnieć, że Allahowi 

sprawia przyjemność widząc dzieci pomagające rodzicom.  

Mówiąc o aspektach islamskich nie sugeruję, aby wygłaszać dzieciom pogadanek o islamie. Żadne 

dziecko nie lubi siedzieć długo i wysłuchać kazań o czymkolwiek. Efektywne nauczanie polega to 

krótkie komentarze lub historyjki, które podkreślają islamski charakter czynu. Kiedy rodzice płacą 

zakat – powinni o tym wspomnieć dzieciom. Kiedy odwiedzają chorych, powinni przytoczyć wersety 

z Koranu lub hadisy wskazujące na to, że takie działanie sprawia przyjemność Allahowi. Kiedy 

dziecko ma do wyboru dwa sposoby zareagowania w pewnej sytuacji, rodzice mogą spokojnie 

wyjaśnić, który z nich sprawiłby Allahowi przyjemność. 

Ciągłe odnoszenie się do Allaha, ciągłe motywowanie do robienia dobrych uczynków i ciągłe 

nagradzanie i pozytywne wzmacnianie do dobrego działania, nakierują twoje dziecko na właściwą 

drogę. 
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Okres dojrzewania 

Kiedy dzieci dorastają, zaczynają kwestionować to, czego ich uczyliśmy - zwłaszcza, jeśli większość 

młodzieży wśród której przebywają, to  niemuzułmanie lub niepraktykującym muzułmanie. Jeśli 

stworzyłaś pozytywne relacje ze swoim nastolatkiem, wówczas twoje dziecko będzie przychodzić do 

ciebie z pytaniami i wątpliwościami. Nie myl tych pytań/wątpliwości z buntem przeciwko tobie lub 

ich religii. Widzą, żę rówieśnicy w szkole chodzą na randki i widać, że sprawia to im dużą 

przyjemność. „Dlaczego nie powinienem chodzić na randki?” – zastanawiają się. Ciesz się, że twój 

nastolatek czuje się swobodnie przychodząc do ciebie z tymi sprawami. 

Jeśli zaś nie udało ci się nawiązać dobrych  relacji do tego czasu, prawdopodobnie będziesz borykać 

się z dużym problemem. Twój nastolatek będzie miał te same pytanie, ale nie będzie przychodził z 

nimi do ciebie, aby je omówić. Bedzie szukał porady u swoich przyjaciół. Jeśli jego przyjaciele nie 

będą praktykującymi muzułmanami, mogą  udzielić im rady  sprzecznej  z islamem. 

Dlaczego niektórzy rodzice z nastolatkami mają dobre relacje, a inni nie? Istnieją co najmniej dwa 

ważne czynniki: czas i jakiego rodzaju był to czas. Czy rodzice spędzili wystarczającą ilość czasu ze 

swoimi dziećmi, kiedy te dorastały? Czy mieli zwyczaj pytania dzieci o ich szkołe, przyjaciół, opinię 

na różne tematy i czy SŁUCHALI ich odpowiedzi? Pamiętacie o pozytywnym wzmocnieniu? Jak 

rodzice spędzili czas ze swoimi dziećmi? Czy bazował on na pozytywny wzmocnieniu, czy też 

dziecko oczekiwało usłyszeć  negatywne komentarze za każdym razem, kiedy on/ona starali się 

porozmawiać z rodzicami? 

Przykład: 

Trzynastoletni Omar pości drugi rok podczas ramadanu. Pewnej soboty wraz ze swoim przyjacielem 

(muzułmaninem – Adnanem) poszli odwiedzić swoich niemuzułmańskich sąsiadów, aby się 

pobawić. O 13 godzinie Omar dzwoni do domu, aby powiedzieć swojej mamie: „Johnny chce, 

abyśmy zostali na obiedzie. Powiedzieliśmy mu, że pościmy i żeby na nas nie czekał, ale on 

odpowiedział, że skoro my nie jemy, to i on nie będzie. Adnam mówi, że jeśli ja przerwę swój post, 

to on zrobi to samo. Co powiniem zrobić?” „Nie rozumiem, że mnie o to pytasz” skarży się matka 

„Allah ukarze cię, jeśli przerwiesz post! Ty również o tym wiesz. Dlaczego nie możesz postępować, 

jak dobry muzułmanin. Twój ojciec i ja uczyliśmy cię czegoś lepszego”.  Jak często Omar będzie 

zadawał swojej mamie pytanie, jeśli otrzymuje taką poradę? Zakładając, że ma złe intencje i 

korzystając z negatywnego wzmacniania, możemy być pewni, że Omar nie będzie prawdopodobnie 

prosił ponownie swoją matkę o radę.  

Wyobraźmy sobie, że jego matka odpowiedziałaby w ten sposób: „Zrobiłeś właściwie dzwoniąc do 

mnie, aby się upewnić. Ale myśle, że sam dobrze wiesz, jak powinieneś postąpić. Jak myślisz, co  jest 

najwłaściwsze?” Omar odpowiedziałby:”Myślę, że powinienem powiedzieć nie. Nadal będę pościł.” 

„Twoja decyzja jest słuszna” odpowiedziałaby matka „Jestem z ciebie taka dumna, że w ten sposób 

myślisz”. 
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Komentowanie negatywów 

Kiedy rozmawiasz ze swoim nastolatkiem, możesz być zaskoczona jego opryskliwością lub jawnym 

odrzuceniem wszystkiego, co mówisz. On może nawet powiedzieć ci, że jesteś głupia i nic nie 

rozumiesz lub nie troszczysz się o niego. Nie oznacza to wcale dokładnie tego, co słyszysz. To 

znaczy, że on nie czuje się zadowolony słysząc odpowiedź, jaką otrzymuje. Może to, co mówisz jest 

dokładnie sprzeczne z tym, co czuje w danym momencie lub może przekazał taka samą odpowiedź 

wcześniej swoim niemuzułmańskim znajomym i spotkał się z odrzuceniem. Chociaż jest to trudne, 

postaraj się zareagować spokojnie i  pozytywnie. Rani rodziców naprawdę słysząc takie komentarze 

– ale nie są one wymierzone  w rodziców, ale w proces myślenia, który dzieci właśnie podejmują. 

Podczas rozmowy ze swoim nastolatkiem będziesz chciała teraz zastosować pozytywne i negatywne 

wzmacnianie. „Tak” możesz zgodzić się ze swoim nastolatkiem „ to  jest  takie trudne nie pić, kiedy 

wszyscy to robią, ale pamietaj, że Allah nagrodzi cię za twoje dobre zachowanie i pamietaj o jego 

karze, jeśli będziesz podążął za kimś innym niż Allah”. Jeśli istnieje zbyt wiele nieislamskich 

nacisków, które wpływają na twojego nastolatka,  musi on teraz zrozumieć, żę będzie odpowiadał 

przed Allahem za swoje poczynania. Allah mu pomoże, jeśli nastolatek o to prosi i nagrodzi go, za 

to, że podąża właściwą drogą. Ale odpowiedzialność oznacza również, że zostanie ukarany za swoje 

złe uczynki. Życie jest zbyt trudne, aby przeżyć je samotnie. Małe dziecko ma swoich rodziców, 

którzy go chronią i motywują i którzy „wszystko wiedzą”. Kiedy dorasta - odkrywa, że matka i ojciec 

tak naprawdę wcale wszystkiego nie wiedzą. Co więcej w szkole on/ona widzi i słyszy inne sposoby 

życia – a te samolubne i materialistyczne podejścia z łatwością spotykane są  w szkole, postrzegane 

są jako zabawne, a ponadto „wszyscy inni tak postępują”. Jak nastolatek może zdać sobie sprawę, co 

jest właściwe? To jest trudny dla niego/jej okres i  rodzice powinni wspomagać, zachęcać do 

rozmowy i pozwalać na popełnianie błędów, ale jednocześnie być stanowczym  w swoim nauczaniu 

islamskich wartości. 

 

Kilka powiązanych kwestii 

Uczać i rozmawiając ze swoimi dziećmi o islamie, musimy być świadomi istnienia pewnych ukrytych 

kwestii. Są to czyny świeckie kontra  religijne, fakty kontra zachowanie oraz przytakiwanie kontra 

krytyczne myślenie. Te kwestie mają wpływ na nasze myślenie i działanie, choć  tylko niektórzy z 

nas, zdają sobie z tego sprawę. 

 

Świeckie kontra religijne 

Hina była bardzo atrakcyjną piętnastolatką. Chodziła regularnie na islamskie pozaszkolne zajęcia, 

ubierała się bardzo odważnie (krótkie spódniczki, obcisłe sweterki). Nauczyciel zasugerował jej 

matce, żeby zachęciła swoją córkę do ubierania się bardziej poprawnie – ponieważ jej córki sposób 

ubierania przyciąga uwagę chłopców z jej szkółki. „Hina powinnaś zmienić swój sposób ubierania 

się. Jest on niezgodny z islamem. Nigdy więcej krótkich spódniczek i musisz zakładać o wiele 
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luźniejsze swetry, aby ukryć swoją figurę” zrzędziła jej matka. „Kim jesteś, aby tak mówić?” odparła 

na to Hina. „Popatrz na siebie, swoje sukienki są powyżej kolan i mogę zobaczyć cała twoją figurę”. 

Matka Hiny ma podwójną osobowość, jeśli chodzi o podejście do religii. Z jednej strony modli się  

i pości podczas ramadanu. Z drugiej strony, lubi ubierać się modnie, kiedy przebywa z 

niemuzułmanami. Czyta Koran głównie wieczorem, ale popołudnia spędza plotkując ze swoimi 

znajomymi. Czego uczy się jej córka? 

Hassan nie jest w lepszej sytuacji, jeśli chodzi o ojca, który podwozi go na pozaszkolne islamskie 

lekcje. Mówi jednocześnie synowi, że nie musi uczestniczyć w piątkowej modlitwie, bo jego nauka 

jest ważniejsza. Ojciec Hasana jest przywódcą muzułmańskiej wspólnoty, ale Hassan słyszał, jak 

chwalił się swoim znajomym, że udało mu się z powodzeniem oszukać podczas wypełniania 

corocznych podatków. 

Jeśli my, jako rodzice, będziemy wybierać, które aspekty islamu stosujemy, a które możemy pominąć, 

wówczas nie możemy oczekiwać od naszych dzieci, aby żyły zgodnie z islamskimi wytycznymi. Jeśli 

matka Hiny ubiera się podobnie, jak jej niemuzułmańcy znajomi, wówczas Hina będzie domagać się 

takich samych praw, nawet jeśli jej matka uważa jej stroje za zbyt krótkie czy obcisłe.  

Należy zadać pytanie, kto jest autorytetem i kto ma prawo decydowania. Jeśli decydentem jest Allah 

–wówczas rodzice nie mają prawa wyboru i decydowania, które z praktyk będą stosować. Jeśli zaś 

jest nią jednostka, wówczas dzieci mają takie samo prawo jak ich rodzice, kiedy uzyskają 

pełnoletniość. Rodzicom, którzy myślą inaczej, zostanie to wytknięte przez ich własne dzieci-

nastolatki (jeśli ze sobą rozmawiają). Na pewno nastolatki będą myśleć w ten właśnie sposób.  

Jeśli wiesz, że nie podążasz za nakazami Allaha, możesz postarać się zmienić swoje własne 

zachowanie. Przyznaj się swojemu nastolatkowi, że ty ciąle wzmacniasz się w swojej wiarze.  

Powiedz mu szczerze, że pomożesz mu teraz podążać właściwą drogą, ponieważ to sprawi, że jego 

życie będzie lepsze i łatwiejsze. Następnie będziesz musiała podać przykłady, kiedy twoje odejście 

od islamskich wartości, sprawiło ci kłopoty. Jeśli zignorujesz ten punkt, wówczas prawdopodobnie 

twoje dzieci, zignorują twoją radę.  

 

Fakty kontra zachowanie 

Ta kwestia został już wcześniej poruszona, ale wymaga szerszego wyjaśnienia. Oczekujemy, że na 

lekcjach w meczetach nasze dzieci nauczą się czytać Koran po arabsku, ale już nie zrozumienia jego 

znaczenia. Oczekujemy, że w meczecie dzieci nauczą się modlić, jak pościć, ale NIE JAK ŻYĆ, jak 

się zachowywać. To są fakty, nie zachowanie. Wiele dzieci wie, jak się należy modlić, ale niewiele 

spośród nich czuje potrzebę się modlić rozumiejąc jednocześnie, jak jest to ważne. Całkiem spora 

ilość  dzieci umie czytać Koran. Ale tylko kilkoro czyta Koran w celu zrozumienia, co  jest tam 

napisane lub w celu znalezienia odpowiedzi na swoje pytania. 
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Islam jest dokładnym sposobem życia. Fakty (pięć filarów, biografia Proroka Mohammeda) są 

pomocne, jeśli osoba chce się nauczyć, jak lub dlaczego powinna coś zrobić. Ale to, że Prorok 

Mohammed żył 1400 lat temu jest faktem. Ale ten fakt sam w sobie jest bezużyteczny. Fakt, że żył, 

jak muzułmanin w miejscowości, gdzie muzułmanie stanowili mniejszość i byli prześladowani, jest 

bezużyteczny do momenty, kiedy pozwoli  nam zdać sobie sprawę z tego, że skoro on i pierwsi 

muzułmanie mogli rozwijać się w takich warunkach, to i my równie możemy.  

Kiedy uczymy nasze dzieci islamu, musimy uczyć je, jak się zachowywać, nie tylko zapamiętywać 

fakty. Zamiast dawać im listę faktów do zapamietania, dajmy  im przykłady i mówmy  o związku 

czynów z islamem.  Odwiedzasz kogoś chorego, powiedz, że  tego  wymaga islam; porozmawiaj ze 

swoim dzieckiem o tym, dlaczego jest to takie ważne. Upewnij się, że odwiedzasz również chorych, 

którzy nie są częścią twojej grupy lub są niemuzułmanami. 

 Ważną  lekcją dla twoich dzieci będzie fakt, że islamskie zachowanie jest dobre dla każdego, nawe 

dla niemuzułmanów. Oglądaj razem telewizję ze swoimi dziećmi, zwłaszcza z kilkulatkami. Nie rób 

kazań, ale rozmawiaj o zachowaniu postaci występujących w serialu. Rób komentarze typu: ”Nie 

cieszysz się, że jesteś muzułmanem. Nie musisz mieć takich problemów”(o randce, alkoholu itd). 

Inicjuj rozmowy z dziećmi. Wywołaj takie tematy, jak np. taki:  „Co powinieś zrobić, jeśli kolega ze 

szkoły jest chory przez tydzień?” To jest szczególnie ważne, aby słuchać tego, co dzieci mają do nam 

powiedzenia. One szybko się orientują, jeśli twoje myśli są czymś zaprzątnięte. Jeśli pytasz je  

o opinię, naprawdę skup się, aby wysłuchać ich odpowiedzi i niech twój komentarz będzie 

odpowiedzią na ich. 

 

Przytakiwanie kontra krytyczne myślenie 

Wielu rodziców dorastało w takich środowiskach, w których uczniom wpajano, aby powtarzali 

dokładnie to, czego nauczał ich nauczyciel. Jeśli na teście trzeba było podać trzy powody, dla 

których dobrze jest myć zęby, trzeba było dokładnie wymienić tylko te trzy, które nauczyciel podał 

na lekcji. Nie oczekiwano od ucznia myślenia, on powinien był akceptować wszystko bez pytań. 

Bardzo często jest to nasz sposób uczenia islamu  dzieci. „Rób tak, ponieważ tak każe islam. Rób to 

dokładnie w ten sposób, jak mówię, ponieważ inny sposób jest zabroniony (haram)”. Nasze dzieci 

muszą się nauczyć, że istnieją dwa rodzaje wiedzy – ta, która jest objawiona oraz ta, która została 

przez ludzi nabyta. Wiedza objawiona w Koranie, hadisach nie podlega zmianie i dyskusji. Wiedza, 

która wynika z wykorzystnia naszych pięciu zmysłów i nasze własne myślenie może być omylne i 

może, a wręcz powinno być poddane krytyce. Szkoły w Północnej Ameryce, również te dobre 

islamskie, kładą nacisk na  krytyczne myślenie. Dzieciom, które w nich się uczą, nie wystarczy 

powiedzieć: „ Rób to, ponieważ tak ci mówię”. Możesz oczekiwać, że twoje dziecko będzie cię 

szanować i się słuchać, ponieważ islam wymaga on niego posłuszeństwa wobec rodziców. Ale  ty 

również musisz wyjaśnić i porozmawiać o tym, dlaczego prosisz ich o posłuszeństwo. Od swojego 

nastolatka powinnaś wymagać,  aby się modlił, ponieważ Allah prosi nas, abyśmy się modlili. Ale ty 

musisz również być otwarta i chętna do dyskusji, dlaczego Allah o to  nas prosi. Jakie korzyści 
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wypływają z modlitwy, dlaczego musimy się  nadal modlić,  jeśli nawet  modlitwa jest dla nas  pusta 

w przekazie itd.? Te pytania nie oznaczają wcale, że twój nastolatek odwraca się do islamu. One 

wskazują, że twój nastolatek  poważnie myśli o swojej religii. 

 Jedną z piękniejszych rzeczy w islamie jest fakt, że jest on prawdą, że jest odporny na najbardziej 

krytyczne uwagi. Rodzice muszą sobie zdać również sprawę, że oni sami też popełniają błędy i są 

ignorantami w pewnych kwestiach. Twoje dziecko nie ma prawa oczekiwać od ciebie  wyjaśnienia 

każdego islamskiego zalecenia. On/ona ma prawo wymagać uczciwej  i szczerej  odpowiedzi  na 

jego/jej  pytania. Kiedy mówisz swojemu nastolatkowi: „To ważne pytanie. Nie znam odpowiedzi. 

Sprawdźmy, co na ten temat możemy znaleźć w Koranie.” – jest to przykład takiej szczerej, uczciwej 

wymiany myśli. 

 Rozmawiajcie o islamie od czasu do czasu, kiedy dzieci są jeszcze małe, podkreślając  plusy  i 

zachęcajcie dzieci  do szczerej i otwartej z wami rozmowy. Bądźcie dla nich islamskim przykładem. 

Z czasem wyrosną z dręczenia was pytaniami, poddawania w wątpliwość twoich słów. Twoje dzieci 

aktywnie przyjmą  islam i będą chciały  być muzułmanami, ponieważ będą wiedzieć, że to islam 

uczyni ich życie lepszym na tym i na tamtym świecie. Isza allah (Jeśli Allah zechce). 

 

Ten dokument został po raz pierwszy zaprezentowany na corocznej konferencji islamskiej 

organizacji Północnej Ameryki we wrześniu 2000 r.  

Freda Shamman otrzymała doktorat w dziedzinie programów nauczania i instrukcji  na 

uniwersytecie w Cincinnati. Obecnie pracuje, jako dyrektor odpowiedzialny za rozwój programów 

nauczania w FADEL (Fundacja na rzecz rozwoju edukacji i systemów nauczania) w Cincinnati, stan 

Ohio. 

 Jest matka pięciorga dzieci (wszystkie bardzo aktywne w środowisku muzułmańskim). 

 

Uwaga od polskiego tłumacza:  

Ten artykuł był napisany na potrzeby amerykańskiego społeczeństwa i w pewnym aspekcie (np. rola 

meczetu, zajecią pozalekcyjne o islamie) może troche odbiegać od polskich realiów. Myślmy zatem o 

szerszym aspekcie – nie dosłownie. Możemy mówić o nauce Koranu również po polsku 

(niekoniecznie po arabsku), o nauce rytuałów, języka arabskiego itd – czy czasami nie zrzucami 

odpowiedzialności na inne instytucje. Często spotykam się  ze stwierdzeniem, że szkoła nauczy moje 

dziecko Koranu, da porządną  wiedzę na temat islamu – a w praktyce dnia codziennego tego islamu 

w życiu dziecka jest niewiele – czego zatem się uczy. 

Czasami pewne części tego artykuły (np. islamskie wartości są dobre dla wszystkich) mogą być 

trudne do zrozumienia dla dzieci, które wychowują się w krajach tzw. muzułmańskich – gdzie 

prawie całe społeczności (nikogo nie chce obrazić, jest to pewne stwierdzenie faktu)  nie 

dostosowują się do podstawowych zasad zachowania np. zachowanie czystości (gdzie to właśnie 
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cudzoziemcy stanowią przykład do naśladowania w tej kwestii); gdzie sposób nauczania w szkole 

polega na przytakiwaniu, gdzie nie ma miejsca na własne myślenie; gdzie zasłanianie włosów 

hidżabem na uniwersytecie jest prawnie zabronione  (oczywiście stopień tych problemów w każdym 

kraju jest różny– jest to raczej próba nakreślenia pewnch trendów). Starajmy się zatem znaleźć 

sposób  „obejście” i wyjaśnienie tych problemów.  Pozwólmy np., by dom promował krytyczne 

myślenie i wartości islamskie (a życie otoczenia toczyło się swoim rytmem). Jeżeli szkoła nie spełnia 

naszych oczekiwać w zakresie nauki islamskich wartości – oferujmy zajęcia dla naszych dzieci w 

domu. 

 


