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ABSTRACT: Egyptian textbooks for Islamic education in state primary schools teach not 
only religion but also good behaviour, a positive attitude towards Christians, caring 
about nature and patriotic feelings. One element which is used in teaching and edu-
cating children is history: the history of religion and their country. Selected historical 
facts are used to shape the attitudes of children and teenagers and to teach religion. 
Egyptian school textbooks are updated every year and sent to pupils at the beginning 
of each term. This article aims to present the results of the analysis of the contents 
of the textbooks for Islamic education in Egyptian state primary schools over the last 
three years – from 2013/2014 till 2015/2016. It shows that elements of history are not 
only used to teach the history of Islam but also good manners, behaviour and create 
the good character of young Egyptian citizens since historical figures are role models 
for children to imitate.
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W ramach nauczania religii muzu ma skiej1 w szko ach rz dowych2 w Egipcie ucznio-
wie ucz  si  wielu rzeczy – nie tylko tych ci le zwi zanych religi , ale te , na przyk ad, 
dobrego zachowania. 

Jednym z elementów wykorzystywanych w nauczaniu i wychowaniu m odzie y jest 
historia. Wybrane fakty s u  nie tylko nauczaniu religii i historii islamu, ale tak e 
kszta towaniu postaw dzieci. Niniejszy artyku  przedstawia wyselekcjonowane elementy 
analizy tre ci podr czników do wychowania muzu ma skiego do szkó  podstawowych 
w ostatnich trzech latach szkolnych, tj. 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016 pod k tem 
wybranych faktów z historii religii i kraju oraz ich wp ywu na wspó czesne spo ecze stwo 
egipskie. Autorka artyku u nie posiada dwóch podr czników z roku szkolnego 2013/2014 
i pos uguje si  ich odpowiednikami z roku szkolnego 2012/2013 i uznaje, e skoro te 
same tre ci wyst puj  w nich oraz w tych z roku 2014/2015, to pojawi  si  równie  
w tych pomini tych. W artykule zostanie przeanalizowany wp yw tre ci historycznych 

* Artyku  na podstawie referatu wyg oszonego podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Orien-
talistycznej “Pami  historyczna w kulturach krajów Azji i Afryki” zorganizowanej przez Polskie 
Towarzystwo Orientalistyczne i Wydzia  Orientalistyczny UW w dniach 18–19 kwietnia 2016 r. na 
Uniwersytecie Warszawskim.

1 W a ciwa nazwa przedmiotu brzmi: At-tarbiya ad-diniya al-islamiya, co mo na przet umaczy  
jako „Nauczanie religii muzu ma skiej” czy spolszczaj c nazw  przedmiotu – „religia muzu ma ska”. 
Autorka artyku u proponuje t umaczenie nazwy tego przedmiotu jako „wychowanie muzu ma skie”, 
stawiaj c nacisk na s owo at-tarbiya, tj. ‘wychowanie’, ‘nauczanie’. Wynika to z analizy tre ci pod-
r czników do tego przedmiotu w szko ach podstawowych, gdzie ich autorzy skupiaj  si  nie tylko 
na nauce, ale g ównie na wychowaniu dzieci. 

2 W Egipcie wspó istniej  dwa systemy edukacji – rz dowy kontrolowany przez Ministerstwo 
Edukacji i muzu ma ski pod kontrol  Al-Azharu.
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na kreowanie postaw m odych obywateli w omawianym okresie. Autorka nie b dzie 
zajmowa a si  natomiast wiczeniami i zdj ciami zamieszczonymi w podr cznikach, ani 
te  ocenia a, czy cele3 postawione na pocz tku zaj  zostaj  spe nione. 

Wszystkie podr czniki dostarczane s  do szkó  rz dowych przed rozpocz ciem kolej-
nego semestru nauki i otrzymuje je ka dy ucze . W szko ach podstawowych4 ucznio-
wie dostaj  dwa podr czniki rocznie – po jednym na ka dy semestr nauki. Wszystkie 
podr czniki dostarczane do szkó  rz dowych s  drukowane przez egipskie Ministerstwo 
Wychowania i Edukacji5. 

Na wst pie warto wyja ni  pewne szczegó y techniczne. Autorami poszczególnych 
tekstów w kolejnych latach s  z regu y te same osoby. W podr cznikach nie ma wiado-
mo ci o wydawnictwie, miejscu ani roku wydania, jednak mo na przyj  e, skoro s  
one dost pne tylko w placówkach zwi zanych z Ministerstwem Wychowania i Edukacji, 
wydawc  jest ta instytucja. Co do daty wydania, skoro podr czniki s  aktualizowane 
i wysy ane do szkó  co roku, autorka za rok wydania uznaje ten, w którym podr cznik 
obowi zuje. 

Przechodz c do analizy tre ci historycznych nale y stwierdzi , e niew tpliwym 
odniesieniem do historii jest przedstawianie postaci proroka Muhammada6. Uczniowie 
pierwszej klasy musz  wiedzie , e urodzi  si  on w tzw. roku s onia oraz sk d si  wzi a 
ta nazwa. W ten sposób poznaj  histori  króla Abraha, który wybudowa  nowe miejsca 
do pielgrzymowania dla ludzi zamiast Al-Ka by7. Ludzie jednak chcieli peregrynowa  
tam, gdzie wcze niej. Nie spodoba o si  to w adcy, który postanowi  rozwi za  problem 
ostatecznie i zniszczy  Al-Ka b . Zamiar króla mia o wykona  wojsko, na czele którego 
kroczy  s o . Jednak e, jak czyta si  w podr cznikach, „lud Mekki kocha swoje miasto, 
poniewa  yje w nim”8 i w momencie zagro enia poprosi  Boga o pomoc. Przywo anie 
tych e wydarze , oprócz zapoznania uczniów z tradycyjn  histori  religii, zdaje si  mie  
tak e inny cel – wychowanie obywatelskie. Autorzy zwracaj  si  do uczniów s owami: 
„I ty, drogi muzu ma ski uczniu, powiniene  kocha  swoj  ojczyzn  i chroni  j  przed 
jakimkolwiek agresorem, który chce j  zaatakowa , poniewa  yjesz w niej, jesz plony 

3 Na pocz tku lekcji w podr cznikach znajduj  si  ramki z informacjami o wiedzy, któr  uczniowie 
powinni opanowa , a tak e cele zaj . Podkre lamy, e zamiarem niniejszego artyku u nie jest ocena, 
czy cele postawione przez autorów podr czników faktycznie da si  zrealizowa  po przeanalizowaniu 
tre ci danej lekcji.

4 Nauka w egipskich szko ach podstawowych trwa 6 lat. 
5 W oryginale po arabsku: Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim. 
6 Podr czniki do szko y podstawowej opisuj  tak e innych proroków islamu, ale autorka za 

posta  stricte historyczn  uwa a jedynie ostatniego, Muhammada.
7 Al- usayn  Mu ammad Al-Madd , Mu ammad Al-F ti  Al- usayn , A mad Ya ya N r 

Al- a , At-tarb ya ad-d n ya al-isl m ya li-a - aff al-awwal al-ibtid . Al-fa l ad-dir s  al-awwal, 
Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim, 2013, s. 23–26; Al- usayn  Mu ammad Al-Madd , Mu ammad 
Al-F ti  Al- usayn , A mad Ya ya N r Al- a , At-tarb ya ad-d n ya al-isl m ya li-a - aff 

al-awwal al-ibtid . Al-fa l ad-dir s  al-awwal, Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim, 2014, s. 23–26; 
Al- usayn  Mu ammad Al-Madd , Mu ammad Al-F ti  Al- usayn , A mad Ya ya N r Al- a , 
At-tarb ya ad-d n ya al-isl m ya li-a - aff al-awwal al-ibtid . Al-fa l ad-dir s  al-awwal, Wizarat 
at-tarbiya wa at-ta lim, 2015, s. 23–26.

8 Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2013, op. cit., s. 25; Al- usayn  Mu ammad 
Al-Madd  et al., 2014, op. cit., s. 25; Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2015, op. cit., s. 25.
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jej ziemi i pijesz wod  z jej b ogos awionego Nilu”9. Nale y równie  wspomnie , e 
w podr cznikach z regu y wszystkie tego typu tre ci, tj. dotycz ce, jak w powy szym 
przyk adzie, wychowania obywatelskiego, ochrony rodowiska, solidnego podej cia do 
nauki lub pracy itp. s  poparte fragmentami Koranu czy hadisami10, gdy  autorzy ksi ek 
wielokrotnie podkre laj , i  nale yte zachowanie wynika z islamu. 

Omawiaj c posta  Muhammada autorzy podr czników staraj  si  ukszta towa  m o-
dego, dobrego muzu manina. Uczniowie dowiaduj  si , e dba  o owce i powierzone 
mu dobra, mia  dobre maniery, by  prawdomówny i uczciwy w interesach, a tak e odpo-
wiada  na pro by innych. To wszystko sprawi o, e ludzie go cenili11. W podr cznikach 
wspomina si , e ze wzgl du na cechy charakteru Muhammada bardzo kocha  go stryj 
Abu Talib, a tak e, i  spodoba y si  one jego przysz ej onie – Chadid y12. Prorok ma 
stanowi  dla dzieci wzór do na ladowania, a jego zachowanie uczy, jak nale y post -
powa .13 Uczniowie poznaj  tak e szczegó y dotycz ce ycia proroka, w tym fakt, i  
matk  jednego z jego synów by a Maria Koptyjka14.

Kolejny przyk ad potencjalnego wp ywu historii na m odych obywateli widzimy 
w drugim semestrze klasy pierwszej15. W pierwszej czytance16 jednego z rozdzia ów 
uczniowie poznaj  histori  wnuków proroka Al-Hasana i Al-Husejna. Pewnego dnia, 
podczas dokonywania ablucji zobaczyli starszego m czyzn , który nie wykonywa  jej 
poprawnie. Nie chcieli go zawstydzi , wi c Al-Hasan poprosi  go, aby oceni , który z braci 
lepiej jej dokonuje. M czyzna zobaczywszy, jak ch opcy dokonuj  ablucji, zrozumia , 
e oni wykonuj  j  poprawnie i podzi kowa  im. Postaci historyczne s  podawane jako 

wzorce dobrego zachowania do na ladowania. Wskazane jest, aby muzu manie prowadzili 
ludzi ku dobru, szanowali starszych i dzi kowali za nauk . Kolejna lekcja tego rozdzia u 
opowiada o Abu Lahabie i jego onie, którzy ranili proroka i niegrzecznie zwracali si  
do niego. Natomiast nauka p yn ca z tej czytanki jest taka, e muzu manie nie powinni 

 9 Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2013, op. cit., s. 25–26; Al- usayn  Mu ammad 
Al-Madd  et al., 2014, op. cit., s. 25–26; Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2015, op. cit., 
s. 25–26.

10 Hadisy – opowie ci o proroku Muhammadzie, relacje z jego wypowiedzi czy czynów. 
11 Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2013, op. cit., s.28–30; Al- usayn  Mu ammad 

Al-Madd  et al., 2014, op. cit., s. 28–30; Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2015, op. cit., 
s. 28–30.

12 Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2013, op. cit., s.28, 30; Al- usayn  Mu ammad 
Al-Madd  et al., 2014, op. cit., s. 28,30; Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2015, op. cit., 
s. 28,30.

13 Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2013, op. cit., s. 23, 26–30; Al- usayn  Mu ammad 
Al-Madd  et al., 2014, op. cit., s. 23, 26–30; Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2015, 
op. cit., s. 23, 26–30.

14 Jest to wa na informacja, gdy  mniejszo  koptyjska stanowi w Egipcie ok. 10% populacji.
15 Autorce artyku u nie uda o si  zdoby  podr cznika do wychowania muzu ma skiego w roku 

szkolnym 2013/2014, st d swoje badania prowadzi a na podr cznikach z lat szkolnych 2012/2013, 
2014/2015 oraz 2015/2016, por. przypis 7. Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2012, s. 17–22; 
Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2014, op. cit., s. 17–22; Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  
et al., 2015, op. cit., s. 17–22.

16 Wydaje si , e autorzy podr czników uznali j  za szczególnie istotn , gdy  po niej nast puje 
podsumowanie wiadomo ci i wiczenia. Jest to nowatorskie podej cie do materia u, wyst puj ce 
jedynie w tej cz ci podr czników do I klasy. We wcze niejszych rozdzia ach uczniowie rozwi zywali 
wiczenia dopiero po zako czeniu rozdzia u.



EDYTA WOLNY234 NR 1 – 2

odpowiada  z em na z o, nie przeklina  innych i cierpliwie znosi , gdy kto  sprawia 
im przykro . 

Uczniowie klasy drugiej dowiaduj  si  m.in., e prorok w Medynie17 doprowadzi  do 
zbratania si  muzu manów, którzy z nim przybyli (byli to muhad irun, czyli ‘emigranci’) 
i mieszka ców Medyny, którzy przyj li islam (ansar, czyli ‘pomocnicy’). Muhammad 
ka demu z emigrantów przyporz dkowa  „brata” pomocnika. Podkre la si , e zrobi  to 
po to, by obie grupy zjednoczy y si  w islamie. Autorzy podr czników zwracaj  uwag  
na fakt, i  nie wykorzystywano pomocników, a emigranci starali si  znale  sobie prac . 
Przybysze byli wdzi czni swoim „braciom” za pomoc18. Przez pokazanie zachowania, 
które zgodnie z tradycj  narzuci  prorok w Medynie, uczniowie dowiaduj  si , e poma-
ganie jest w islamie rzecz  wa n , a osoba wspierana powinna by  wdzi czna i nie 
obci a  wspieraj cego. 

M odzi Egipcjanie dowiaduj  si  tak e o pakcie, który Muhammad ustanowi  
w Medynie, czyli tzw. Konstytucji Medyny19. Autorzy zaznaczaj , e prorok pojawi  
si  w Medynie, eby zapewni  pokój wszystkim jej mieszka com. Konstytucja, która 
zadowoli a zarówno muzu manów jak i ydów, postulowa a wolno  wyznania wszystkich 
mieszka ców Medyny oraz wzajemn  obron  ( ydów i muzu manów) przed wrogami. 
Podr czniki podkre laj , e jest to pierwszy kraj zbudowany na fundamencie wolno ci 
wyznania. Wed ug autorów ksi ek w ten sposób Muhammad udowodni , i  islam jest 
religi  wolno ci, braterstwa i równo ci. Mo na te  przeczyta , e gdy ydzi podwa yli 
ten dokument, prorok wyp dzi  ich z Medyny20.

Bardzo ciekawym jest tak e rozdzia  trzeci podr cznika do pierwszego semestru klasy 
czwartej21. Autorzy opisuj  w nim bitw  pod Badrem22 i jej nast pstwa. Zwracaj  uwag , 
e muzu manie, mimo i  yli w Medynie w mi o ci i braterstwie, zapragn li odebra  

maj tki zabrane im przez Kurajszytów23. Muhammad, gdy podj  decyzj  o bitwie, pro-
si  o rady swoich towarzyszy. Al-Habab Ibn al-Mundir doradzi  mu zej cie z wojskiem 
bli ej studni Badr. Autorzy podsumowuj c wiadomo ci, które uczniowie winni zapa-

17 W 622 r. dosz o do hid ry, czyli emigracji proroka z Mekki do Medyny.
18 Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2013, op. cit., s. 19–20; Al- usayn  Mu ammad 

Al-Madd  et al., 2014, op. cit., s. 19–20; Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2015, op. cit., 
s. 19–20.

19 Najwcze niejszy dokument muzu ma ski ustalaj cy stosunki w ród ludno ci Medyny. 
20 Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2013, op. cit., s. 21–22; Al- usayn  Mu ammad 

Al-Madd  et al., 2014, op. cit., s. 21–22; Al- usayn  Mu ammad Al-Madd  et al., 2015, op. cit., 
s. 21–22.

21 Autorce artyku u nie uda o si  zdoby  podr cznika do wychowania muzu ma skiego w roku 
szkolnym 2013/2014, st d swoje badania prowadzi a na podr cznikach z lat szkolnych 2012/2013, 
2014/2015 oraz 2015/2016. Abd Al- al l amm d, Ma m d As-Saq r , bir Abd al-Mun im 
Mu ammad, At-tarb ya ad-d n ya al-isl m ya a - aff ar-r bi  al-ibtid . Al-fa l ad-dir s  al-awwal, 
Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim, 2012, s. 27–33; Abd Al- al l amm d, Ma m d As-Saq r , bir 
Abd al-Mun im Mu ammad, At-tarb ya ad-d n ya al-isl m ya a - aff ar-r bi  al-ibtid . Al-fa l ad-

-dir s  al-awwal, Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim, 2014, s. 27–33; Abd Al- al l amm d, Ma m d 
As-Saq r , bir Abd al-Mun im Mu ammad, At-tarb ya ad-d n ya al-isl m ya a - aff ar-r bi  

al-ibtid . Al-fa l ad-dir s  al-awwal, Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim, 2015, s. 27–33.
22 Bitwa, do której dosz o w 624 r. Muzu manie odnie li w niej zwyci stwo nad znacznie prze-

wy szaj cymi ich liczebnie mekka czykami. By o to pierwsze zwyci stwo militarne pod sztandarami 
islamu.

23 Ród, z którego wywodzi  si  prorok Muhammad. 
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mi ta  z lekcji, podaj  m.in.: po wi cenie siebie i maj tku na drodze Boga i ojczyzny, 
zwracanie si  z pro b  o rad  do osób do wiadczonych i stosowanie si  do tych rad 
oraz pos usze stwo o nierzy wobec swojego przywódcy.

Jak zatem wida , wydarzenia historyczne dotycz ce bitwy pod Badrem mog  s u-
y  tak e jako element wychowania obywatelskiego. Dzieci ucz  si  o po wi ceniu dla 

ojczyzny i pos usze stwie wobec przywódców, zarówno dowódców wojskowych w czasie 
wojny, jak i przywódcy cywilnego podczas pokoju. Na przyk adzie Muhammada, dzieci 
ucz  si , i  nie jest wstydem czy czym  z ym poprosi  kogo  bardziej do wiadczonego 
o wskazówki. W ko cu sam prorok tak uczyni . Co wi cej, do podpowiedzi osób maj -
cych do wiadczenie i potrzebn  wiedz , powinno si  stosowa .

W tym samym rozdziale24, uczniowie poznaj  tak e histori  walki Muhammada 
z plemieniem Banu Qaynuqa a25. Czytaj  m.in., e ydzi byli zdrajcami i nie szano-
wali obowi zuj cych umów. Autorzy podr czników podkre laj  jednak, e muzu manie 
powinni dobrze traktowa  przedstawicieli innych religii. Jeden z bohaterów tej czytanki 
mówi, i  ma koleg  chrze cijanina, z którym si  wzajemnie odwiedzaj , rozmawiaj  
i zawsze dobrze go traktuje. Uzyska  za to pochwa  nauczyciela, który stwierdzi , e 
taka jest natura muzu manów i e w Egipcie yj  wszyscy razem ze swoimi bra mi 
(Koptami), pomagaj  sobie, wspólnie dziel  szcz cie i niedol  oraz staj  rami  w rami , 
by broni  swojej ojczyzny, Egiptu. Po raz kolejny wida , e i tym razem wydarzenia 
historyczne maj  pos u y  do kreowania okre lonych postaw dotycz cych ci le rze-
czywisto ci egipskiej –mimo pewnych k opotów i nieporozumie  mi dzy obywatelami, 
wszyscy Egipcjanie s  bra mi i powinni si  wspiera  w trudnych chwilach oraz razem 
broni  ukochanej ojczyzny.

Przy tek cie dotycz cym wyp dzenia plemienia Bana Qaynuqa , w ramkach z wia-
domo ciami dodatkowymi znajduj cych si  obok tekstu g ównego, pojawiaj  si  s owa 
skierowane bezpo rednio do uczniów26. W podr czniku w roku szkolnym 2012/201327 
 brzmi  one nast puj co: „Jeste  arabskim, muzu ma skim dzieckiem, które kocha Arabów 
i muzu manów. Co czujesz w zwi zku z tym, co dzieje si  w Palestynie i Iraku?”28. W pod-
r czniku do roku szkolnego 2014/2015 tre  jest nieznacznie zmodyfikowana: „Jeste  
arabskim, muzu ma skim dzieckiem, które kocha Arabów i muzu manów. Co czujesz 
w zwi zku z tym, co dzieje si  w Palestynie?”29. W roku szkolnym 2015/2016 pytanie to 
zast puje inne: „Co powiniene  robi  dla swojego arabskiego i muzu ma skiego narodu?”30. 

24 Abd Al- al l amm d et al., 2012, op. cit., s. 27–33; Abd Al- al l amm d et al., 2014, 
op. cit., s. 27–33; Abd Al- al l amm d et al., 2015, op. cit., s. 27–33.

25 Jedno z plemion ydowskich, które zamieszkiwa o Medyn . Zostali z niej wygnani w 624 r. 
Jak podaj  autorzy podr czników, po wygranej bitwie pod Badrem cz onkowie tego plemienia oka-
zali si  wrogami muzu manów. Ich post powanie zmusi o wyznawców islamu do podj cia dzia a  
wojennych w obronie honoru i godno ci. 

26 Kwestia samych zmian nie b dzie szerzej omawiana w tym artykule. Zaznacza si  tylko fakt 
modyfikacji tych tre ci na prze omie kilku lat ze wzgl du na zast pienie go innym o odmiennym 
nacechowaniu emocjonalnym.

27 Pytanie tej samej tre ci znajduje si  w podr cznikach z lat szkolnych 2009/2010 oraz 2012/2013, 
wi c mo na za o y , e zmiana pojawi a si  albo w roku szkolnym 2013/2014 (autorka nie dysponuje 
podr cznikiem z tego roku), albo 2014/2015. 

28 Abd Al- al l amm d et al., 2012, op. cit., s. 32.
29 Abd Al- al l amm d et al., 2014, op. cit., s. 32.
30 Abd Al- al l amm d et al., 2015, op. cit., s. 32.
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W ramce na innej ze stron tej samej lekcji pojawia si  tak e pytanie: „Kiedy zacz a si  
okupacja syjonistyczna w Palestynie?”31. W przytoczonych fragmentach wida  odniesienia 
do wydarze  historycznych zwi zanych z Egiptem i wiatem arabskim. Czy nauczyciel 
skupi si  na wiadomo ciach, które s  w ramkach, to ju  zupe nie inna kwestia. Podr cz-
niki jednak daj  pedagogom tak  mo liwo . Sugeruj  wr cz, e podczas poznawania 
tre ci religijno-historycznych powinny znale  si  nawi zania do najnowszej historii Bli-
skiego Wschodu. Tego typu odwo ania kreuj  u uczniów poczucie wspólnoty arabskiej 
i muzu ma skiej, a tak e prowadz  do wspó odczuwania losów narodów wymienionych 
w podr cznikach. 

 Je li chodzi o odniesienia do historii Egiptu, warto te  zwróci  uwag  na to, co, 
wed ug autorów podr czników wyró nia ramadan spo ród innych miesi cy roku32. Wyja-
nia si  mianowicie, e oprócz zes ania Koranu i pokonania przeciwników w bitwie pod 

Badrem, w miesi cu ramadan w 1973 roku, 10. dnia tego miesi ca 1393 roku hid ry33, 
Egipt zwyci y  Izrael w tzn. „wojnie pa dziernikowej”34. Po raz kolejny autorzy cz  
tre ci zwi zane z islamem z wydarzeniami z historii Egiptu. Taki zabieg zapewne ma 
podnie  rang  zwyci stwa w tej wojnie i budowa  dum  narodow  Egipcjan. 

Podczas sze ciu lat nauki uczniowie poznaj  tak e postaci tzw. kalifów prawowier-
nych35. Abu Bakr przedstawiony jest jako przyjaciel Muhammada, którego zawsze wspie-
ra , broni  i z którym wiele go czy o, m.in. praca i cechy charakteru, takie jak sprawie-
dliwo , prawdomówno  czy uczciwo . By  lojalny wobec proroka i trwa  przy nim 
podczas hid ry. Jako zaanga owany wyznawca islamu sprawi , e wiele osób nawróci o 
si  na now  wiar . Wykupywa  tak e niewolników, którzy byli dr czeni po przyj ciu 
islamu36. Z kolei kalif Umar Ibn al-Chattab kilka lat po rozpocz ciu misji Muhammada 
zapowiedzia , e go zabije. Dopiero, gdy u swojej siostry us ysza  recytacj  Koranu, 
zdecydowa , e chce przyj  islam. Równie  w tym wypadku autorzy podkre laj  cechy 
kalifa – sprawiedliwo , umiej tno  odró nienia prawdy od k amstwa, wra liwo . Kalif 
p aka  bowiem, kiedy recytowano przera aj ce wersety koraniczne czy te dotycz ce kar. 
Nie by  dumny, nie wywy sza  si  ani nikogo nie poni a 37. Wzrusza a go tak e uczci-

31 Abd Al- al l amm d et al., 2012, op. cit., s. 34; Abd Al- al l amm d et al., 2014, 
op. cit., s. 34; Abd Al- al l amm d et al., 2015, op. cit., s.34.

32 Dziewi ty miesi c kalendarza muzu ma skiego. 
33 Abd Al- al l amm d et al., 2013, op. cit., s. 4; Abd Al- al l amm d et al., 2014, op. cit., 

s. 4; Abd Al- al l amm d et al., 2015, op. cit., s. 4–5.
34 Czwarta wojna arabsko-izraelska, która wybuch a 6.10.1973 r., a zako czy a si  w stycz-

niu 1974r. Dzia ania wojenne rozpocz y Egipt i Syria. Egipcjanie do dzi  uwa aj , e wygrali t  
wojn ; w istocie zako czy a si  ona zawieszeniem broni, cho  Egipcjanie nie dali si  wyprze  ze 
wschodniego brzegu Kana u Sueskiego. W wyniku podpisania traktatu pokojowego w 27.03.1979 r. 
Egipt odzyska  Synaj. 

35 Czterej pierwsi kalifowie(tj. nast pcy) po mierci proroka.
36 A mad Mu ammad aqir, Mu ammad Abd al- am d ar b, Mu ammad al  Fara , At-tar-

b ya ad-d n ya al-isl m ya a - aff a - li  al-ibtid . Al-fa l ad-dir s  al-awwal, Wizarat at-tarbiya wa 
at-ta lim, 2013, s. 23–26, 29; A mad Mu ammad aqir, Mu ammad Abd al- am d ar b, Mu ammad 

al  Fara , At-tarb ya ad-d n ya al-isl m ya a - aff a - li  al-ibtid . Al-fa l ad-dir s  al-awwal, 
Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim, 2014, s. 23–26, 29; A mad Mu ammad aqir, Mu ammad Abd 
al- am d ar b, Mu ammad al  Fara , At-tarb ya ad-d n ya al-isl m ya a - aff a - li  al-ibtid . 

Al-fa l ad-dir s  al-awwal, Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim, 2015, s. 23–26,29.
37 Abd Al- al l amm d et al., 2013, s. 37–41; Abd Al- al l amm d et al., 2014, s. 37–41; 

Abd Al- al l amm d et.al., 2015, s. 37–41. 
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wo  i lojalno  ludzi wobec Boga38. Trzeci kalif Utman Ibn Affan, wed ug autorów 
podr czników, tak e mia  dobre serce i by  kochany przez wszystkich Kurajszytów. By  
jednym z pierwszych, którzy przyj li islam. Opisano równie  jego ogromn  hojno  
– sprawiedliwie rozdawa  swój maj tek, ograniczaj c jednocze nie w asne potrzeby39. 
Je li chodzi o czwartego kalifa – Alego Ibn Abi Taliba, uczniowie szko y podstawowej 
poznaj  go jedynie jako pierwszego m odzie ca, który przyj  islam40. Dowiaduj  si  
tak e o jego oddaniu i mi o ci dla kuzyna –Muhammada i odwa nym czynie przed hid r , 
kiedy spa  na pos aniu proroka, aby zmyli  Kurajszytów41. Dopiero m odzie  pierwszej 
klasy gimnazjum dowie si , e zosta  on czwartym kalifem42.

Na podstawie wiadomo ci dotycz cych kalifów prawowiernych uczniowie zapoznaj  
si  z cechami charakteru po danymi u m odych muzu manów. Samych informacji histo-
rycznych jest stosunkowo niewiele, na tym etapie edukacji chodzi raczej o podkre lenie 
godnych na ladowania cech charakteru i wykreowanie takich samych postaw u m odych 
Egipcjan. 

Autorzy wspominaj  tak e o poetce z okresu d ahiliji43 o imieniu Al-Chansa  Bint 
Amr oraz o przemianie, jaka w niej si  dokona a po przyj ciu islamu. Kobieta najpierw 

bardzo op akiwa a mier  swojego brata. Jednak, gdy przyj a islam i dowiedzia a si , 
e jej synowie zostali zabici w walce, nie za ama a si . Podzi kowa a Bogu, e sprawi  

jej zaszczyt ich mierci , gdy  mier  na drodze Boga jest najlepsza44. Historia ta ma 
nauczy  uczniów szanowa  walcz cych za Boga i ojczyzn , a tak e pomóc im zrozumie , 
e tym który decyduje o yciu i mierci jest Bóg i nale y podda  si  jego wyrokom. 

Jeden z rozdzia ów podr cznika do drugiego semestru klasy pi tej dotyczy historii 
Egiptu45. Opowiada o rodzinie, która zdecydowa a si  sp dzi  kilka dni na Syna-
ju. Przejecha a ona rozci gaj cym si  pod powierzchni  Kana u Sueskiego tunelem 

38 A mad Mu ammad aqir et al., 2013, op. cit., s. 3–4; A mad Mu ammad aqir et. al., 2014, 
op. cit., s. 3–4; A mad Mu ammad aqir et al., 2015, op. cit., s. 3–4.

39 Abd Al- al l A mad amm d, Š kir Abd al- A m Mu ammad, At-tarb ya ad-d n ya al-

-isl m ya a - aff al- mis al-ibtid . Al-fa l ad-dir s  al-awwal, Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim, 
2013, s. 9–10; Abd Al- al l A mad amm d, Š kir Abd al- A m Mu ammad, At-tarb ya ad-d n ya 

al-isl m ya a - aff al- mis al-ibtid . Al-fa l ad-dir s  al-awwal, Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim, 
2015, op. cit., s. 9–10. 

40 asan Ša ta, At-tarb ya ad-d n ya al-isl m ya a - aff a - n  al-ibtid . Al-fa l ad-dir s  

a - n , Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim, 2013, s. 11; asan Ša ta, At-tarb ya ad-d n ya al-isl m ya 

a - aff a - n  al-ibtid . Al-fa l ad-dir s  a - n , Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim, 2014, s. 11; asan 
Ša ta, At-tarb ya ad-d n ya al-isl m ya a - aff a - n  al-ibtid . Al-fa l ad-dir s  a - n , Wizarat 
at-tarbiya wa at-ta lim, 2015, s. 14.

41 asan Ša ta, 2013, op. cit., s. 16; asan Ša ta, 2014, op. cit., s. 16; asan Ša ta, 2015, 
op. cit., s. 19.

42 Mu ammad Al-F ti  Al- usayn , A mad Ya ya N r Al- a , Al- usayn  Mu ammad 
Al-Madd , At-tarb ya ad-d n ya al-isl m ya. A - aff al-awwal al-i d d . Al-fa l ad-dir s  a - n , 
Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim, 2015, s. 50.

43 Okres w historii arabskiej przed pojawieniem si  islamu. 
44 Abd Al- al l A mad amm d et al., 2013, op. cit., s. 47–49; Abd Al- al l A mad amm d, 

Š kir Abd al- A m Mu ammad, At-tarb ya ad-d n ya al-isl m ya a - aff al- mis al-ibtid . Al-fa l 

ad-dir s  al-awwal, Wizarat at-tarbiya wa at-ta lim, 2014, s. 47–49; Abd Al- al l A mad amm d 
et al., 2015, op. cit., s. 43–45. 

45 Abd Al- al l A mad amm d et al., 2013, op. cit., s. 11–18; Abd Al- al l A mad amm d 
et al., 2014, op. cit., s. 11–18; Abd Al- al l A mad amm d et al., 015, op. cit., s. 11–17. 
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Ahmada Hamdi`ego. Ojciec wyja nia, e tunel nosi imi  tego, który umar  mierci  
m cze sk  w walce za ojczyzn . By  on jednym z bohaterów wojny pa dziernikowej. 
W historyjce tej ojciec wskaza  na fortyfikacje linii Bar-Lewa46 i powiedzia , e Bóg 
pozwoli  im zwyci y  jak za czasów proroka w Medynie. Uczniowie w ten sposób 
poznaj  histori  walki pomi dzy Muhammadem a plemieniem Banu Nadir47, do której 
dosz o, jak wyja niaj  podr czniki, w wyniku próby zabicia proroka i z amania Konsty-
tucji Medyny. Po zwyci stwie Muhammad zgodzi  si , by cz onkowie tego plemienia 
opu cili Medyn , bior c tylko to, co zdo aj  ud wign  wielb dy. Jeden z m czyzn 
zniszczy  swój dom zanim pozby  si  broni. Tak samo, wed ug autorów podr czni-
ków, zachowali si  ydzi, kiedy opuszczali „kochany Synaj”48 po jego wyzwoleniu. 
Podr czniki wskazuj  po raz kolejny, e ydzi nie przestrzegaj  paktów. Bohater tej 
czytanki zaznacza, e tak by o zawsze.

Druga czytanka tego rozdzia u rozwija rozpocz ty w tek49. Wspomniana wcze niej 
rodzina odwiedzi a wie  le c  u granic Egiptu, ca kowicie zniszczon  po wojnie pa -
dziernikowej. Dziecko chcia o si  dowiedzie , czy zrujnowane miejsca pozostan  w takim 
stanie. Ojciec zapewni  je, e nie, poniewa  rz d egipski zadecydowa  o wybudowaniu 
nowej wsi Al-Fayruz w pobli u starej jako symbol d ugowieczno ci Synaju. Jak wida  
na przyk adzie ca ego rozdzia u, podr czniki do wychowania muzu ma skiego za pomo-
c  faktów historycznych ucz  nie tylko wydarze  z historii kraju czy religii, ale tak e 
patriotyzmu – przywi zania do kraju, którego wszyscy (muzu manie i chrze cijanie) s  
obywatelami i którego razem broni  w momencie zagro enia.

Podr czniki do wychowania muzu ma skiego w rz dowych szko ach podstawowych 
w Egipcie ucz  nie tylko religii. Oczywi cie, w czasie sze ciu lat nauki uczniowie 
poznaj  podstawy swojej religii i postaci wa ne dla jej rozwoju. Ale nie tylko. Autorzy 
podr czników wspominaj  te  wa ne daty, fakty i osoby z najnowszej historii swojego 
kraju. Przy opisywaniu postaci historycznych k adzie si  szczególny nacisk na ich 
wyidealizowane cechy: prawdomówno , uczciwo , szacunek dla innych, niezale ny 
od wieku czy wyzwania, wierno , lojalno , patriotyzm. Sposób przekazywania tej 
wiedzy ma wzbudzi  w uczniach ch  na ladowania bohaterów historycznych. Tacy, 
wed ug autorów podr czników, powinni by  m odzi muzu manie. Ksi ki te zdaj  si  
przekazywa , e historia potrzebna jest do poznania pocz tków w asnej religii i czer-
pania przyk adów z wielkich postaci. Podr czniki maj  kszta towa  m ode pokolenie 
muzu manów, które jest otwarte na wiat i inne religie, ale nie zapomina o historii 
swojego kraju czy swojej wiary. 

46 System fortyfikacji ziemnych wybudowanych przez Izrael wzd u  wschodniego brzegu Kana u 
Sueskiego.

47 Jedno z plemion ydowskich, które zamieszkiwa o Medyn .
48 Abd Al- al l A mad amm d et al., 2013, op. cit., s. 12; Abd Al- al l A mad amm d et 

al., 2014, op. cit., s. 12; Abd Al- al l A mad amm d et al., 2015, op. cit., s. 12. 
49 Abd Al- al l A mad amm d et al., 2013, op. cit., s. 15–18; Abd Al- al l A mad amm d 

et al., 2014, op. cit., s. 15–18; Abd Al- al l A mad amm d et al., 2015, op. cit., s. 15–17.
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