


Islamo religijos normatyvinė sistema -  Šarija

◦Ortodoksija – ortopraksija

◦Teisinga doktrina – teisinga gyvensena

 „Jėzus nuolat ragina savo mokinius mylėti savo priešus, daryti gera jų 
nekenčiantiems, atsukti kitą skruostą, atiduoti palaidinę ir apsiaustą. 
Jėzaus mokinio žymės yra meilė, užuojauta ir atlaidumas“



Self-Referentiality 

 al-kitāb (umm al-kitāb)

 1 Šita knyga – nėr abejonės – vadovas dievobaimingiesiems, 2 Tiems, 
kurie tiki slėpiniu, sukalba maldą ir iš to, ką Mes jiems skyrėme, eikvoja, 3 
Ir tiems, kurie tiki tuo kas atsiųsta tau ir kas atsiųsta anksčiau, ir jie tikri 
paskutiniu gyvenimu.

 hikma (10:1)

 1 Tai – išmintingos knygos ženklai. 



Self-Referentiality 
 Dhikr wa tanzīl (20:1-3)

 1 Ne tam Mes atsiuntėm tau Koraną, kad būtum nelaimingas, 2 o tik kaip 
priminimą tam, kad baugštus, 3  siuntiniu iš aukštybių to, kur sukūrė 
žemę ir aukštąsias sferas.

 huda

 78 Iš tiesų, šitas Koranas pasakoja Israilo sūnums didžiąją dalį to, kuo jie 
skiriasi. 79 Ir iš tiesų, jis vadovavimas ir malonė tikratikiams. 

 



Muchamedo Sunos vaidmuo musulmonų pasaulyje

33:21

 Geras pavyzdys jums buvo Allaho pasiuntinys tiems, kuris pasikliauja 
Viešpačiu ir Būsimuoju gyvenimu ir dažnai mini Allahą.

4:80 

 Kas paklūsta Pasiuntiniui, tas paklūsta Allahui. O kas nusigręžia, tai Mes 
nesiuntėm tave jų sargu.



Tarafa (543–569)
 „Bet dėl trijų dalykų, kurie yra jauno vyriškio džiaugsmas,

 Patikinu jus, nesijaudinčiau sulaukęs lankytojų mirties patale:

 Pirma – užbėgti už akių mano žavingiems kritikams gurkšniu

 Tamsiai raudono vyno, putojančio sumaišius jį su vandeniu,

 Antra, skrieti, apgultiesiems pašaukus, išlenktų kojų žirgu,

 Dumiančiu lyg išgąsdintas tankmės vilkas vandens pusėn;

 Ir trečia, praleisti apsiniaukusią dieną, tokį malonų metą,

 Flirtuojant su prisirpusia mergele palapinėje.“ 



Al-Walidas II (743-744)
 „Žili plaukai – nieko nereiškia, 

 Priešai- kam jie rūpi,

  Aš gyvenu viena diena, 

 Gražios moterys kaip statulos,

  Vynas, vergai, žirgai,

  Žvėris medžioti“. 



Vyro ir moters santykis 2:228

 

  Žmonos turi tokias pačias teises, kaip ir pareigas, ir elgtis su 
jomis reikia geruoju, bet vyrai yra aukščiau jų (atsakomybės) 
laipsniu.



Sūra 24:30-31

 „Sakyk tikintiems vyrams, tegul jie nuleidžia savo akis ir saugo savuosius 
lytinius organus; tai – švariau jiems patiems. Ir pasakyk Tikinčioms 
Moterims nuleisti žvilgsnius ir saugoti savo privačias dalis. Ir jos neturi 
viešai rodyti savo puošmenų, išskyrus tai, kas yra teisėtai leidžiama. Ir jos 
turėtų uždėti savo apdangalus ant jų krūtinių. Ir jos neturi rodyti savo 
puošmenų, kuriuos jos nešioja, išskyrus savo vyrams ar savo tėvams, ar 
vyrų tėvams, ar savo sūnums, ar savo vyrų sūnums, ar savo broliams, ar 
brolių sūnums, ar seserų sūnums, ar jų moterims, ar tiems, kuriuos jų 
dešinė ranka valdo, ar nesubrendusiems berniukams, ar mažiems 
vaikams, kurie nesupranta moters nuogumo. Ir jos neturi trepsėti kojomis, 
kad nebūtų parodytos jų paslėptos puošmenos. 



Hidžiabas 33:59

 O Pranaše! Pasakyk savo žmonoms ir savo dukroms, ir tikinčiųjų 
moterims uždengti savo šydais savo kūnus. Taip yra tinkamiausia, kad jos 
būtų atpažįstamos ir prie jų nebūtų priekabiaujama



Moters paraginimas

Vyrai yra prižiūrėtojai žmonų savo ir yra aukščiau žmonų dėl to, kad 
Allahas suteikė vieniems pranašumą prieš kitus, ir dėl to, kad jie leidžia iš 
savo turto. Ir padorios moterys – pilnos pagarbos ir saugo tai, ką privalo 
saugoti, kai nėra jų vyrų, dėka Allaho. O tas, kurių nepaklusnumo jūs 
bijote, (pirmiausiai) pamokykite jas, (vėliau) apleiskite jas lovose ir 
(galiausiai) uždrožkite joms (nežeidžiančiai, jeigu matysite to naudą). 



Lytiniai santykiai  2:223 

Jūsų žmonos – dirva jums, eikite į savąją dirvą, kada ir kaip įsigeisite, ir 
paruoškite tam patys save, ir bijokite Allaho, ir žinokit, kad jūs Jį sutiksite, - 
ir pradžiugink tikinčiuosius!



Sveimavimas zina 24:2 

Moterį ir vyrą, kurie nusikalto padarę sangulavimo nuodėmę – 
skirkite kiekvienam po šimtą smūgių. Te neužvaldo jūsų pagaila 
jiems Allaho religijoj, jeigu jūs tikite Allahą ir Paskutiniąją Dieną. O 
jų bausmės liudininkais tegul būna grupė tikinčiųjų.

 Sunna
„Kiekviena moteris, kuri išsikvepinusi praeina pro žmones, kad 
šieji galėtų užuosti jos kvepalus, yra svetimautoja.“



Daugpatystė: žmonų skaičiaus apribojimas 6:3

O jeigu jūs bijote, kad nebūsit teisingi su našlaičiais, tai tuokitės su tom, kurios 
jums malonios, su moterim – ir dviem, ir trim, ir keturiom. O jeigu jūs bijote, kad 
nebūsit vienodai teisingi su jomis, tai su viena arba su vergėmis, kurias užvaldė 
jūsų dešinės. Tai patikimiau, kad išvengtumete neteisybės.

 poligaminių santuokų iki 12%

Tunisas – nuo 1957 uždrausta

Alžyras 2005 m. Poligaminė santuoka su teismo leidimu



Mišri santuoka 5:5 

Ir leistinos jums nesuteptos moterys iš tikinčiųjų tarpo ir nesuteptos 
moterys iš tų, kuriems dovanotas Raštas iki jūsų, jeigu jūs davėte joms 
išpirką, būdami dori, nepaleistuvaudami ir neturėdami sugulovių. 



Laikinoji santuoka 4:24 

Ir –vedusios moterys draudžiamos jums, jei tik jų neužvaldė jūsų dešinės. 
Jums yra leistinos visos likusios moterys, jeigu jūs siekiate jų savo 
nuosavybe, saugodami savojo kūno tyrumą, neištvirkaudami. O už tai, ką 
jūs patiriate iš jų malonumų, duokite joms dovaną pagal susitarimą. Ir 
nebus jums nuodėmės, jeigu prieisite prie bendro susitarimo po to, kai 
sutarta.



Draudimas vesti tėvo moteris ir artimus giminaičius 
4:22

Ir neveskite tų moterų, kurios anksčiau buvo ištekėjusios už jūsų tėvo, 
nekreipiant dėmesio į tai, kas jau atsitiko. Tai yra kažkas gėdingo ir 
bjauraus ir įprastas kelias.



Santuokos nutraukimas talaq 2:228

Palikta moteris turi laukti tris periodus. Joms neleidžiama nutylėti, ką 
Dievas sukūrė jų įsčiose, taigi jos mąsto apie Dievą ir pastarąją dieną. 
Jos vyras turi teisę per tą laikotarpį ją susigrąžinti, jei ji siekia 
susitaikymo. Jei jie turi pretenzijų į ta patį, kas jiems priklauso, 
sprendžiama teisiniu būdu. Vyrai yra viena pakopa aukščiau jūsų. Ir 
Dievas yra galingas ir išmintingas.“



Jei vyras neturi neištikimybės įrodymų , užtenka 
keturis kartus Dievui prisiekti faktus 24:6-7

 Tokiu atveju, kai jūsų žmona yra neištikima, tačiau jūs neturite kitų 
liudininkų, išskyrus save, liudininkų parodymai yra tokie, kad jis keturis 
kartus Dievui prisiekia, kad jis priklauso tiems, kurie sako tiesą, 7 ir 
penktame prisiekime Dievo pyktis eina pro jį, jei jis buvo melagis.
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