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ХИЏАБ – НАЧИН ОБЛАЧЕЊА
МУСЛИМАНКЕ
Зашто ислам понижава жену наређујући јој
да носи хиџаб?
Положај жене у исламу је најчешћа мета
напада секуларистичких медија. Хиџаб, исламски
начин облачења, по многима се узима као пример
понижавања жене пред исламским законом. Пре него
што разјаснимо разлоге за постојање прописа који се
односе на хиџаб, да најпре видимо какав је био
положај жене у разним друштвима пре појаве ислама.
У ПРОШЛОСТИ СУ ЖЕНЕ ПОНИЖАВАНЕ И
БИВАЛЕ ОБЈЕКТОМ ПОХОТЕ
Наредни докази из историје јасно илуструју
чињеницу да је положај жене у прошлим
цивилизацијама био јако низак - до нивоа негирања
њених основних људских права.
• Бабилонска цивилизација;
Пред бабилонским законом, жене су биле
деградиране и без икаквих права. Ако би човек убио
неку жену, уместо да он буде кажњен - његова
супруга би била убијена.

• Грчка цивилизација;
Грчка цивилизација се сматра најсветлијом
међу свим старим цивилизацијама. У том "светлом"
друштвеном систему жена је била деградирана и сва
права су јој одузета.
Према грчкој митологији, "нека жена" по
имену Пандора је главни кривац за све невоље
човечанства. Грци су жене гледали као полу-људска
бића, која су ништавна у односу на мушкарце. Иако
се женска чедност у почетку поштовала, Грци су
касније подлегли свом егу и сексуалним
перверзијама. Проституција и педофилија су постале
уобичајена појава код свих слојева друштва.
• Римска цивилизација;
Када је римска цивилизација била у зениту
"славе", човек је имао право да одузме живот својој
жени, без икаквих последица. Проституција и
разголићавање су биле уобичајене појаве код
Римљана.
• Египатска цивилизација;
Египћани су жену сматрали злом појавом и
знаком ђавола.
• Предисламска Арабија;

Пре него што је ислам почео да се шири
Арабијом, Арапи су понижавали жену, а врло често,
када би им се родило женско дете, живо би га
закопали.
ИСЛАМ ЈЕ УЗДИГАО ЖЕНУ И ДАО ЈОЈ
РАВНОПРАВНОСТ И НАСТОЈИ ДА ОНА ТАЈ
СТАТУС ЗАДРЖИ
Ислам је жену уздигао на висок степен и дао
јој сва потребна права још пре 1.400 година. Жена би
требала тај свој статус брижљиво да чува.
ХИЏАБ ЗА МУШКАРЦЕ
Људи обично реч хиџаб вежу само за жену.
Међутим, Аллах је у Часном Кур'ану прво споменуо
хиџаб за мушкарце, а онда за жене: Реци верницима
нека оборе погледе своје и нека чувају стидна места
своја; то им је најчедније, јер Аллах, уистину, зна оно
што они раде.1
Ако човек види неку жену, па ако му кроз
главу прође нека ружна и нечасна мисао, обавеза му
је одмах да спусти поглед!
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Кур'ан, поглавље: Светлост, стих 30.

ХИЏАБ ЗА ЖЕНЕ
У Часном Кур'ану, у поглављу Светлост стоји:
А реци верницама нека оборе погледе своје и нека
чувају стидна места своја; и некане показују
украсе своје осим онога што је ионко спољашње, и
нека вела своја спусте на груди своје; нека украсе
своје не показују другима, то могу само мужевима
својим,или очевима својим, или очевима мужева
својих, или синовима својим.2

ШЕСТ КРИТЕРИЈУМА ВЕЗАНИХ ЗА ХИЏАБ
Према Кур'ану и суннету, постоји шест
основних критеријума да би облачење било исправно:
1. Обима покривености тела; овај пропис се
разликује код жене и мушкарца. Мушкарац је
обавезан покрити се барем од пупка до испод колена.
За жену важи пропис покривања целог тела, осим
лица и шака. Сви остли критеријуми облачења су
исти за мушкарца и жену.
2. Одећа мора бити широка и не сме оцртавати
фигуру тела.
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Кур'ан, поглавље: Светлост, стих 31.

3. Одећа не сме бити провидна тако да се може
видети кроз њу.
4. Одећа не сме бити изазовна да привлачи
супротни пол.
5. Забрањено је носити одећу која подсећа на
супротни пол.
6. Одећа не сме да има елементе неверничких
симбола, тј. забрањено је носити одећу коју носе
стриктно неверници, из њихових верских разлога .
ХИЏАБ, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПОДРАЗУМЕВА
И НАЧИН ПОНАШАЊА
Потпуни хиџаб, поред шест наведених
критеријума облачења, подразумева стање морала,
понашања, ставова и тежњи особе. Онај који хиџаб
гледа само кроз шест наведених критеријума, има
ограничен поглед. Хиџаб одеће мора бити употпуњен
хиџабом срца, очију, мисли и тежњи. Он одређује
начин на који особа прича, хода, начин на који се
понаша, итд .
ХИЏАБ СПРЕЧАВА ЗЛОСТАВЉАЊЕ
Разлог због наредбе хиџаба се наводи у Часном
Кур'ану, у поглављу Савезници: О Веровесниче, реци

женама својим, и кћерима својим, и женама верника
нека спусте хаљине своје низа се. Тако ће се најлакше
препознати па неће напаствоване бити. А Аллах
прашта и Милостив је.3
Кур'ан нам саопштава да је хиџаб женама
наређен да би се препознале као честите и да би их
заштитио од понижавања и узнемиравања на улици.
ПРИМЕР ДВЕ СЕСТРЕ
Замислите пример две сестре близнакиње,
подједнако лепе, које иду улицом. Једна од њих носи
исламску ношњу, хиџаб, тј. покривено јој је цело
тело, осим лица и шака. Друга сестра носи
западњачку ношњу, мини сукњу. Одмах иза угла чека
хулиган, који вреба прилику да добаци девојкама или
да их напаствује. Која од ове две девојке ће да га
привуче - девојка са исламском ношњом или у мини
сукњи?
Наравно, његову пажњу ће да привуче ова са
западњачком ношњом. Такав начин облачења је
индиректан позив да је нападне и омаловажи на
улици. Кур'ан говори истину када каже да је хиџаб
превенција од напаствовања.
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Кур'ан, поглавље: Савезници, стих 59.

ПРАВЕДНА КАЗНА ЗА СИЛЕЏИЈУ
Према исламском шеријату (закону), човек, за
кога се докаже да је извршио силовање се кажњава
смртном казном. Многи су изненађени овако
"жестоком'' казном. Неки су, чак, рекли да је ислам
груба, барбарска религија! Упитао сам на стотине
мушкараца
немуслимана
једно
питање:
Претпоставимо, не дао Аллах, да неко силује твоју
жену, мајку или сестру. Ти си судија, а силоватељ се
налази пред тобом. Какву казну би му прописао?
Сви су ми одговорили да би га осудили на
смрт! Неки су отишли толико далеко, па су рекли да
би га мучили до смрти.

ЗАПАДЊАЧКА ДРУШТВА УЗАЛУД ТВРДЕ ДА
СУ ЖЕНИ ДАЛИ ЊЕНА ПРАВА
Западњачка прича о женској слободи је само
одвратан изговор за експлоатацију тела, деградацију
душе и каљање части. Западњачка друштва тврде да
су уздигла права жене.
Напротив, она су њен положај довела до
степена конкубина, љубавница и друштвеног

власништва које је пуко средство у рукама оних који
траже задовољење страсти и секс босова, завијено у
ружичасти плашт "уметности и културе".
САД ИМАЈУ НАЈВЕЋУ СТОПУ СИЛОВАЊА
НА СВЕТУ
Сједињене Америчке Државе се сматрају
најнапреднијом земљом на свету. Међутим, број
случајева силовања у САД је међу највећим у свету.
Према једном извештају ФБИ, 1990. године
свакодневно се дешавало у просеку 1.756 случајева
силовања - и то само у Сједињеним Америчким
Државама! Нешто касније, тај извештај је
преправљен, па у њему пише да се свакодневно деси
1. 900 случајева силовања. Не спомиње се година у
том новом извештају, али се највероватније ради о
1992. или 1993. години. У наредним годинама
Американци су вероватно постали још „смелији“.
Замислите следећи сценарио: Жене у Америци
носе хиџаб. Кад год било који мушкарац погледа у
неку жену, па му кроз главу прође ружна мисао, он
спусти поглед. Свака жена носи хиџаб - цело тело јој
је покривено, осим лица и шака. Ако неки мушкарац
и поред тога почини силовање, следи му смртна
казна. Ја вас питам, у случају оваквог сценарија, да ли
ће стопа силовања у Америци порасти или ће остати
иста или ће се смањити?

СПРОВОЂЕЊЕ ИСЛАМСКОГ ЗАКОНА БИ
СМАЊИЛО БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СИЛОВАЊА
Наравно, што се пре исламски закон спроведе
у праксу, пре ће стићи позитивни резултати. Ако би
се исламски закон (шеријат) спроводио у било којој
земљи Европе или у Америци, друштво би дисало
слободније. Хиџаб не деградира жену, већ је уздиже
на већи степен, чува њену част и понос.

