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AHMADIJU  MUSULMAŅU KOPIENA
Ahmadiju Musulmaņu Kopiena tika dibināta 1889. gadā. 
To dibināja Hazrat Mirza Gulāms Ahmads (lai miers ir ar 
viņu) no Indijas, Qadian (1835-1908). Viņš sevi 
pasludināja, Dievišķā vadībā, par Apsolīto Mesiju un 
Imāmu Mahdi, kura atnākšanu gaidīja pasaules lielāko 
reliģiju sekotāji. Viņa misija bija atdzīvināt Islāma 
mācības un raisīt Dieva mīlestību cilvēku sirdīs un 
pienākumu kalpot cilvēcei. Šobrīd kopiena ir pārstāvēta 
212 valstīs un to vada Khilafat sistēma (garīgā vadība).

Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs 
viņam palīdz) ir Kopienas piektais kalifs, un viņš atrodas 
Londonā. Viņš vada globālo Kopienu un iedvesmo to 
kalpot cilvēcei ar laipnības un pazemības garu, kas ir 
neatņemama Islāma sastāvdaļa. Saskaņā ar Islāma 
mācībām viņš atbalsta tiesības, kuras Islāms ir piešķīris 
sievietēm un izceļ to, ka Ahmadiju Musulmaņu sievietēm 
var būt patiesa neatkarība, patiesa apgaismība un 
patiesa brīvība.

Ahmadiju Musulmaņu Kopienas 
dibinātājs

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 
Apsolītais Mesija 
(lai miers viņam)

Hadhrats Mirza Masrūrs Ahmadsaba

Vispasaules Ahmadija Musulmaņu 
Kopienas augstākais līderis

SIEVIEŠU STATUSS ISLĀMĀ 
''Islāms ir reliģija, kura atbrīvoja sievietes un nostiprināja viņu patieso 
statusu un godu.''
Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs viņam palīdz) piektais Ahmadiyya 
Musulmaņu Kopienas kalīfs, Apvienotā Karaliste, ����. gada ��. februārī.

Islāma mācība, kas attiecās uz sieviešu statusu, iespējams, ir viena no 
visvairāk pārprastajām mācībām. Musulmaņu sievietes ir ļoti bieži 
uztvertas kā tādas, kuras ir apspiestas un kurām ir atņemtas viņu tiesības. 
Plašsaziņas līdzekļi ir pilni ar musulmaņu sieviešu stereotipiskiem attēliem, 
kurām ir pilnībā nosegts augums un pār kuru dominē viņas vīrs, un kurai ir 
nedaudz augstāks statuss nekā vergam. Patiesībā jau 1400. gadus 
musulmaņu sievietes ir baudījušas tiesības un cienījamu statusu, par kuru 
daudzas rietumu sievietes joprojām cīnās. Patiesais islāms ciena un piešķir 
sievietēm tiesības. Tas dod viņām iespēju gan parādīt sevi no labākās 
puses, gan veltīt sevi ģimenes, sabiedrības, ekonomikas un nācijas labā, un 
tikt tiesātām no Dieva puses vienlīdzīgi. 



SIEVIEŠU GARĪGAIS STATUSS ISLĀMĀ
Sievietēm nebija reāla statusa sabiedrībā pirms islāma parādīšanās. 
Viņas nerespektēja kā sievas, mātes vai meitas. Patiesībā meitas tika 
uzskatītas par nevērtīgām, un dažās ciltīs viņas bieži tika nogalinātas 
pēc piedzimšanas. Sievietes tika nedaudz izglītotas vai vispār tika 
neizglītotas, un viņām nebija nekādas teikšanas reliģiskajos 
jautājumos, tā kā viņas uzskatīja par aprobežotām garīgi un 
intelektuāli.
Viena no vissvarīgākajām izmaiņām, ko islāms ieviesa sievietēm, bija 
viņu garīgā statusa paaugstināšana. Svētajā Korānā Allāhs skaidri to 
pasaka, ka Viņš radīja vīriešus un sievietes kā vienlīdzīgas būtnes: 
''Viņš radīja jūs no viena. No tā viena Viņš radīja viņa sievu. ..''(��:�) 
Šis viens Korāna pants noņem jebkādu mazvērtības izpausmi, kura 
var būt mērķēta uz sieviešu dzimumu. Turklāt Allāhs ir skaidri 
izteicies Svētajā Korānā, ka sievietei piemīt tā pati garīgā spēja, kas 
vīrietim, un ka viņa var iegūt vienlīdzīgu garīgu atalgojumu ar savas 
pašas pūlēm. Svētais Korāns saka:
''Ja ticīgie rīkojas taisnīgi, vai tie ir vīrieši vai sievietes, viņi nokļūs 
Paradīzes dārzos...'' (�:���)
Svētais Korāns ir unikālākais no visiem svētajiem rakstiem, jo tas 
nemitīgi uzsver šo vienlīdzību, kura ir adresēta gan vīriešiem, gan 
sievietēm, neatstājot šaubas par sieviešu garīgo statusu:
''Patiešām, muslimi vīri un muslimas sievietes, ticīgi vīri un ticīgas 
sievas, paklausīgi vīri un paklausīgas sievas, uzticīgi vīri un 
uzticīgas sievas, pacietīgi vīri un pacietīgas sievas, pazemīgi vīri un 
pazemīgas sievas, vīri, kas dod žēlastības dāvanas un sievas, kas 
dod žēlastības dāvanas, vīri, kas gavē un sievas, kas gavē, vīri, kas 
sargā savu tikumību un sievas, kas sargā savu tikumību un vīri un 
sievas, kas nekad neaizmirst pieminēt Dieva vārdu - tiem Dievs 
dāvās piedošanu un tie tiks dāsni atalgoti.'' (��:��)
Viņa Svētība ir uzsvēris šo mācību, sakot:
''Lai tas būtu kristālskaidrs, ka nekādā gadījumā sievietes statuss 
nevarētu tikt uzskatīts par zemāku nekā vīrieša.''
Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs viņam palīdz) Apvienotā  
Karaliste, ����. gada ��. februārī.



SIEVIEŠU SOCIĀLAIS STATUSS ISLĀMĀ
Sieviešu sociālais statuss nozīmīgi mainījās līdz ar islāma 
parādīšanos. Svētais Korāns un Svētais Pravietis (lai viņam miers un 
Allāha svētība) iedeva cilvēkiem skaidras norādes par attieksmi pret 
sievietēm, ņemot vērā viņu lomas kā neatkarīgus indivīdus un kā 
meitas, sievas un mātes.  Islāms ir piešķīris sievietēm cieņu un godu 
visās šajās lomās. 

M e i t a
Islāms Arābijā  likvidēja 
pirmsislāmisko praksi, kurā mazas 
meitenes  tika nogalinātas uzreiz 
pēc piedzimšanas, baidoties no 
pazemojuma un nabadzīvības. 
Islāms paaugstināja meitas 
sociālo statusu, kuras bija agrāk 
nicinātas un negribētas, tagad 
mīlētas un lolotas. Korānā ir 
teikts:
''...Nenogaliniet savus bērnus, 
baidoties no nabadzības. Mēs 
apgādāsim gan jūs, gan viņus. 
Izvairieties no neķītrībām, red-
zamām vai apslēptām...''(�:���)
Pēc bērnu nogalināšanas 
aizlieguma, islāms turpina mācīt 
tēvu, ka viņam jāaudzina savas 
meitas tāpat kā dēlus. Faktiski, 
rūpēšanās par meitu musulmanim 
atver durvis uz paradīzi. Svētais 
Pravietis (miers viņam un Allāha 
svētība) teica:
  ''Cilvēks, kuram ir meita un viņš 
to neaprok dzīvu, nenoniecina to 
un nedod priekšroku dēliem, kā 
labākiem, tādam Slavētais Allāhs 
ļaus ieiet paradīzē.'' (Al Hakim)
Svētais Pravietis (miers viņam un 
Allāha svētība) arī teica:

''Viņš, kurš audzina divas meitas 
viņu bērnībā, parādīsies tiesas 
dienā piesaistīts man kā rokas 
divi pirksti'' (Muslim)

S i e v a
Caur Svētā Korāna mācībām un 
cieņas un laipnības piemēriem, ko 
izrādīja Svētais Pravietis (miers 
viņam un Allāha svētība) savām 
sievām, islāms paaugstināja sievu 
statusu no tādām, kuras tika 
uzskatītas par nedaudz pārākām 
nekā kalps, līdz tādām, kuras ir 
visaugstākā goda, uzmanības 
cienīgas, un vienlīdzīgas ar 
saviem vīriem visos līmeņos.
Svētais Korāns skaisti definē 
attiecību vienlīdzību starp vīru un 
sievu ar šo pantu:
''...Jūsu sievas ir jūsu ietērps un 
jūs esat ietērps savām 
sievām.''(�:���)
Skaidrāk izsakoties, tieši tāpat kā 
ietērps nodrošina aizsardzību un 
ērtumu mūsu ķermeņiem, tieši 
tāpat vīram un sievai vajadzētu 
nodrošināt aizsardzību un ērtību 
vienam pret otru, runājot par 
fiziskajām attiecībām, cieņu, 
emocionālo atbalstu un mīlestību. 



Paturot to prātā, ir jābūt 
abpusējai piekrišanai, pirms tiek 
veidotas laulības saites.
Par attiecībām starp vīru un sievu 
Svētajā Korānā runā, izmantojot 
sirsnīgus, mīlošus vārdus: 
''Un vēl viena no Viņa zīmēm ir 
tā, ka no jums pašiem, jums par 
mierinājumu, Viņš radīja sieviet-
es, un lika jums izjust 
pieķeršanos un pateicību vienam 
pret otru. Patiešām, tajā ir zīmes 
domājošiem ļaudīm.''(��:��)
Ahmadiyya Musulmaņu Kopienas 
dibinātājs, Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad, Apsolītais Mesija (lai 
miers viņam) saka:
''Attiecībām starp vīru un sievu 
vajadzētu būt kā starp diviem 
patiesiem un sirsnīgiem draugi-
em. Cilvēka augstākās morāles 
kvalitātes un viņa attiecībām ar 
Dievu galvenā lieciniece ir viņa 
sieva.  Ja viņa atteicības ar sievu 
nav labas, viņam nav iespējams 
būt mierā ar Dievu. Svētais Pra-
vietis (miers viņam un Allāha 
svētība) ir teicis: ''Labākie no 
jums ir tie, kas vislabāk izturas 
pret savām sievām.'' (Malfuzat. 
Sējums. � lpp. ���-���)
Tālāk islāms māca, ka pret 
sievietēm ir jāizsturas ar laipnību 
un augstsirdību, un tām ir 
jāpiešķir vienlīdzīgas tiesības 
laulībā un šķiršanās gadījumā.  
Pirms islāma atnākšanas, sieviete 
nevarēja ierosināt šķiršanās 
procesu, pat ja pret viņu 
izsturējās ļoti slikti. Islāms piešķīra 

sievietēm tiesības lūgt laulības 
šķiršanu vairākus simtu gadus 
atpakaļ pirms šīs tiesības bija 
pieejamas sievietēm rietumu 
pasaulē. 

M ā t e
Islāms ir piešķīris cienījamu un 
ievērojamu statusu mātēm. 
Svētais Korāns atkārtoti liek 
musulmaņiem rūpēties par 
vecākiem, īpaši savu māti. 
''Un Mēs esam noteikuši rūpēties 
par saviem vecākiem. Viņu mātes 
tos iznēsā vienās grūtības, soli pa 
solim...''(��:��)
Svētais Pravietis (miers viņam un 
Allāha svētība) uzsvēra to, cik ir 
svarīgi musulmaņiem rūpēties par 
savām mātēm un izturēties 
uzmanīgi un cienīt viņu vajadzības 
un vēlmes.  Atsaucoties uz Svētā 
Pravieša (miers viņam un Allāha 
svētība) izteikto domu, kad viņam 
jautāja, kam vīrietim vajadzētu 
izrādīt lielāko uzmanību, saka, ka 
viņš ir teicis:
''Tavai mātei.'' Kad viņam jautāja 
otro reizi, viņš atkal teica: ''Tavai 
mātei.'' Viņam jautāja trešo reizi, 
un atkal atbilde bija: ''Tavai 
mātei.'' Tikai pēc ceturtās reizes 
viņš atbildēja: ''Tavam tēva.'' 
(Bukhuri)
Tāds ir augstu godājamais mātes 
statuss islamā, kā Svētais Pravietis 
(miers viņam un Allāha svētība) ir 
teicis:
''Paradīze guļ pie māšu kājām.'' 
(lbn Majah)



SIEVIEŠU EKONOMISKAIS STATUSS ISLĀMĀ

No visām lielajām reliģijām Islāms ir bijis galvenais, piešķirot 
sievietēm ekonomiskās neatkarības pozīciju. Islāms to skaidri 
parāda, ka sievietei ir piešķirtas tiesības uz labklājību un viņas pašas 
īpašumu, vai tas ir mantots vai nopelnīts, un tai pār to ir pilnas 
tiesības. Svētais Korāns saka: 

''Vīri saņem savu nopelnīto daļu un sievas saņem savu nopelnīto 
daļu. Un taujājiet pēc Dieva žēlastības. Jo patiešām, Dievs par katru 
lietu ir Visu Zinošais.'' (�:��)

Šis pants nosaka to, ka sievietei ir tiesības pārvaldīt savu bagātību. 
Islāms piešķīra sievietēm šīs ekonomiskās neatkarības tiesības 
daudz agrāk, nekā tās bija pieejamas jebkur citu pasaulē.  
Piemēram, bija jāgaida vēl 1300 gadi, kad stājās spēkā 1870. gada 
precēto sieviešu īpašuma likums, kad sievietes rietumos ieguva 
šādas tiesības. 
Islāms vēl vairāk aizsargā sievietes ekonomisko statusu, pieprasot 
vīram dot viņai pūru laulības laikā. Tas kļūst par daļu no viņas 
ekskluzīvās bagātības, un viņas vīram nav tiesības uz to, izņemot 
tajā gadījumā, ja viņa vēlas dalīties ar to. Svētais Korāns saka:

''Un dodiet sievietēm viņām pienākošos pūru no tīras sirds. Ja tās, 
mīļuprāt, no kādas daļas atsakās jums par labu, varat to bez bažām 
pieņemt.'' (�:�)

Viena no redzamākajām tiesībām, kas tika piešķirtas sievietēm līdz 
ar Islāma atnākšanu, bija tiesības uz mantojumu. Musulmaņu 
sievietei ir tiesības mantot no mirušā, esot mātes, sievas, meitas vai 
māsas lomā. Svētais Korāns padara to skaidru, ka:

''Vīriešiem pienākas daļa no tā, ko atstāj vecāki un tuvākie 
radinieki, un sievietēm pienākas daļa no tā, ko atstāj vecāki un 
tuvākie radinieki, vai tas ir daudz vai maz - sava noteikta daļa.'' 
(�:�)



SIEVIETES UN PLĪVURS
Islāmā plīvurs (hidžābs) ir daļa no musulmaņu sieviešu ticības. Tas 
rada cieņu un godu pret sievietēm, tā, ka viņas redz sabiedrībā kā 
cilvēkus, kuri ir godāti dēļ savas inteliģences, personības un 
akadēmiskajiem sasniegumiem, nevis dēļ sava fiziskā skaistuma. 
Hidžāba uzdevums nebija diferencēt vīriešus un sievietes, bet gan 
atbrīvot sievietes un dot tām tiesības izvirzīties visās sabiedrības 
dimensijās. Svētais Korāns pieprasa gan vīriešiem, gan sievietēm 
ievērot pieticību. Sākumā tas vēršas pie vīriešiem:

''Saki ticīgiem vīriešiem, lai tie nolaiž savus skatienus un sargā savu 
tikumību. Tā viņi būs tīrāki. Patiešām, Dievs zin visu, ko tie 
dara.''(��:��)

Tad tas uzrunā sievietes:

''Saki ticīgām sievietēm, lai tās nolaiž savus skatienus un sargā 
tikumību. Lai tās neizrāda savu krāšņumu, izņemot to, kas tāpat 
jau ir redzams. Un, lai tās apklāj savas krūtis un neizrādās 
nevienam, izņemot savus vīrus...''(��:��)

Musulmaņu sievietes lepojās, nēsājot savu hidžābu. Tā vietā, lai 
uzskatītu hidžābu par ierobežojumu, tas patiesībā sievietei ir 
augstākā aizsardzība un tiesības, kas tiek piedāvātas musulmaņu 
sievietēm. 

''Bieži tiek apgalvots, ka parandža atņem sievietēm tiesības. Tomēr 
mēs zinām, ka tā tas nav, un patiesībā apsegs un hidžābs piešķir 
patiesu cieņu, neatkarību un brīvību sievietēm. Hidžābs ne tikai 
dod sievietēm fizisko aizsardzību, bet arī ir galvenais līdzeklis, kā 
viņām dot garīgo drošību un sirds tīrību.''
Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs viņam palīdz) Apvienotās 
Karaliste, ����. gada ��. oktobrī.



Ahmadiju Musulmaņu Sieviešu Asociācija

Ahmadiju Musulmaņu Sieviešu Asociācija, pazīstama kā Ladžna 
Ima’illah, ir Ahmadiju Musulmaņu Kopienas palīgorganizācija. Tā 
paredz sievietēm tādu struktūru, lai attīstītu un vairotu reliģiskās 
un akadēmiskās zināšanas, iegūtu prasmes veselības un fiziskās 
sagatavotības jomā, vadītu tirdzniecības un industrijas 
darījumus un attīstītu viņu finansiālās prasmes. Ladžna Ima’illah 
mērķis (burtiski tulkojot Allāha kalpones) ir sniegt saprašanu 
sievietēm par savu svarīgo statusu saskaņā ar islāma macībām 
un viņu lielo atbildību reliģijas organizācijā. Tas viņām liek arī 
koncentrēties  uz saviem pienākumiem pret cilvēci, viņu 
ieguldījumu sabiedrībā, kurā viņas dzīvo, un audzināt nākotnes 
paaudzes. 
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