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Kvinnans deltaganctre r.id samiingsbönerna i mcskderna är ett sr,årt inen
releva*t ämr:e. I)*t är en tråga som helyser svårigheten i att tolka oclr
imp)emei:t*ra islams urkunder * I{*ranen oci: }raditherxa. S.vftet lned denna
artikel är atf försöka ge tlil k*rt inblick i hur de iärcia res$nerar samt att
besrrara frågan utifr'ån r,,år tid och plats, d,s. Sverise år r*\3. ,?

dnir,rn L'yc, y h*r y , lr'{.' "

F'ladlther sch deras innebörd

Åtr}a är ö."'erens c*r att clet under Frofeten l\{uhamrn u&* {:# dd lar tiilåtet för
kvinnor att delta i samlingslrönen i mosk6rr sarntidigt scrlii Fri:t'eten
upi:nruntrad.e att de skr-rlle utföra bönen hemma. Profet*n,f.#$ sacle. "Hindra.
int* er* f<uirznrsr.{rån rztt vtäruar{Å f in*siidn, äuen onz rfer.rrs h*rn ör bät*"e för
de$r.'" LSP_:::Xi;

Ilessa trarlith*r *ch andra likt cless* indikerar tS,dligt att kv"inmans mänar* i
uroskd:erna är tillåtet. I)ärtör kan man undra hur det karnrner sig att så många
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imarncr och rättssliolor gör gä11ande att

etr]er att det t.a"m. inte är tillålet.
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livinnor inte bcrde närrrara i moskån
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Föl der: sr::n inte vet hur :xan hiir:]ecler domar: från de heliga t*xterna (ara.

fjrrfueref) k** ricss:r åsihter verka uncler"liga. En clel gåir såi långt att påstå att

d,essa in:i:rner sakuacle kunskap, eller att de föredr*g sina åsiliter ör.er

Prof'ete;:s ,f,# hu,tither och liknande absur<]a uttaianclell §om är grr-rndad* i en

oelhörci. okunnighet. arrogans och }:ristanrte respekt för iip kir<tr,a,' sorn enligt -' 
('//",tt'ltt

s antagar u. ilit ilr.r'",*r.-i' 
-.tl.l+,: L, i/'{'1'|/-/''i :/-'i^ '

Det är r.iktigt att förstå attlS$1]lablinte grunctar sig på ett 3'tligt och selektirt
liisa*cle av ett fåtatr haciither. I)en som härled*r rtamar s{;$} ska

implerrnenteras i cn r,åss ti{i r::åste iaktt;r båcie specifika o*}r genere}la

Koram,erser cch haclither scn: i:erör satrlfrågan. tr{ärteclarera {ara. rnujtal:;d}

*ller: rnui'tiir nlåste årr*n iakt[a konlexten rra::i rår:me* ska in:p]*menteras för
att sälterstli]la att lag*ns s1#[e verkiigen r:;:pfr.,,']]s. rt]]t clettia sker dessutom

genom appliceringei: av striirt;r tolkningsprinciper och en utstuderad

häråedningsmetocl. Det är gitrtigireten i clemna rnetoclik s*m i sin tlrr bidrar till
giltigheten i cler: r*sulterancå* d*m*n.

i nte ra §qt§en"r m:m§ §m m kmn-:en:

"§,qG illl de troc'§zde *ziinnen *tt rte bör sliruf'cr blicken **h lätS*Stt &*rtri pli sr'n

sinnlrq/ee{ d*t led*r til?" stiirre renhet i derns tiu" Gwd öi" underr'ättad ont uad

rl"* gstir. Oi:å scigJ ti[I de troend* ftufn*r:rnei aff ds {:ör "cänåa illi*åert *ch Lägga

ånnrf ;:fi sin sfnnlagåef *ch i*.te urs* ffiacr.# cu sfran b*h*g tin uod som

{unstäntt|iSfr.rrsJ tr;n i.,ai'a sryrtJfgf." [tr(oranens Bu<]sliap z4:3*-3r]

Islarn lär ut att interaktionen rnellan de $ä könen bör vara rniniural. Otaliga

Kr:ram,erser c.rch haclitl-r*r: talar q:n: reglerandet ar. denna inter:aktion ocl:

rra;:fia]: för otillåten interaktior: meiian d* matsatta könen, och mectel som

ieder tiål dctta. lletta regl*ranr1e, sclm sker blamd anr:at genom *rora}trära,

lilädtrrod c*h regler t"ör uppträclande, är tili för att motr.erka prornishuitet,

irnrnr:raliskt uptrlträelancåe o*h annat o*L s*r:: *neåiligien lerler:till tamiliens och

i for:lär:gniugen samhällets saä1rnäI:1:rr:th. llet ri.r octrrsfi viktigt när'man liiser

hnilith{rr som }:*rör cl*tta än:n* atå fiirstii atl rcg}.crma tor internktion mellan

liiir:en var nägot som stegl,'is irnplerxenteracles pii tsrofete*s {*§ ttU, ,
;i,;v' \ti:t 

L';'-':'t"'' i "1-tL'

ffilspens *l§en N*nnr:

Llet är i ljuset av rlessa viirdcriligar soffr :natt iäser hadith*rnä söm tillåter
lwinnors nän arande i m*sli6erna rrid samlingsbönerna. &ttrat }:akgruncl av de

Koranverser **h l:aclil]rer cLär rnan lian utläsa eL[ trpprnrtntrar:de av minimal

s,,.,, ':l'
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interalition rnellan kön*n, menar de lärda att kvin::ornas deitagande i
sarnlingsbiinen i P::ofetens E*F rncsli# r,a;: en dispe::s {ruåhsri} som gavs för ett
slirskiit behex,. tr)e måinga hndither som upplxuntrar kr.innorna att istället
uttöra sina l:ön*r hemma är ännu en inclikati<in på detta. Exempelvis så sacle

Profetetr W'"!)en blisåri biin*.pksts*nJör fta.rlrrnr:n är den innersta delen ctu

hennes hefit." fÅhrnaC] l,ricl ett annat ti]]f;ille berättade en atrr de kvinnliga
följeslagarna att h<ln förqrdrr:g att be meri Frofeten {=r", **r, Fro{eten &#
svarade heuue sägancles: ".§in &ufnru{ås i:ijn e f;snncs hms r:r btittre rin i åeftnes
g*?rdqrlan, och åenlre"s hön i sfff rurl är bättt'* nn å*nne"s {:ön f rest*n au
/ruse["'. fÅ]:u l]arvr:cl, m.fl.l

ffi§spensens vEl!kor

ilenna dispens är dccf intc absal*t ocl: utan villkor" Pr<ifeten spe*ifi*erade
clenna disper:s rn*cl åslara villi<or och fär därmerl *ndasl ar:windas orn 13]an

r:ppftr'tler: villkoren. Ilessa r.,illlqor: berör kliiclsel ciclr upptörande cch iir satta
för a*t förhinelra otillåtcn interaktir:n **h e}*ss negativa och iångsiktiga
kor:sekr.er:s*r. Ex*rnpehis så sacle Plol"et*n r,^ry: "{}m nttgort lruinns .:-åa

rtär'unrri i rn*skdn frzr harz tnte t* pd sfg p*.fgrn." fMusliml Ånrlr:a såclana
villkor och regler s*m iir niimnciie i autentisl<a hartritl:rer är blan<l annat att
iwinnorna i:ör'ha egen ingång, de ska lärnna iröneplatsen direkt efter tiönen
ll*dan n:änrten rräntar tills kvir-inr:rn* hun*it b*ge sig, att de fäljer islamisk
ådädk*d och alt de i*t* J:eblandar: sig :"::*d nlännen på r,äge* till r:ch fr:ån
m<lsk6n. §fte'r att man stnderat alla 1{*ran1,,crsör *ch ha<lit}rer sorn berör
denna ii'åga k*mmer man snabbt till slutsatseu att cleuna dispens eller
tilXåt*lse sorn Prafet*n gav inte var genereli och viiik*r.slös"

Kcntextsn

En viktig taktor som har tiitt rJo liirda att iaktta försiktigl:et i rtrenna tråga är
sa3:i'iilu zVisl:as W llttalande i ,Euft&sri och Musjirn: "*m Allrllts säncfebud
skttlls ltc ssff uccl krrfrtn ornts {i utu" ritll htsr hittut pri, skulle /icn ;ff:i"&3udc
d.em.fr'å.n /cff ltäruar'* eJ m*.s/i öefii{t." sa3,-vicåa :\'is[:a S ur-,*u* vara en utav
rle som bäst forstrir in:rehörden av <ie Frr"rfetisha ilttalandena *ch cleras
vitrllcllr, r:ch h*n förstod att ciispensens giltigh*t r,'ar ]:r-rnd*n till li*ntexten.
Likna*cle fiirståelse återberättas av andra täljeslagare *ch cleras etterfösare så
som 'Åhcåuilall trl:n l\{as'ucl, 'l}n:ar lj:n al-K}raitab, Imarn al*Thar,r,-ri, Itrn
llIubarak, Imam Äi:u Har:if:r n-r"fl. (n:å Åilah l,ar* nöjrl rne<l clem alla).

Llet är utifrån rlenna förstfielse av badithcr§{å sr:m råttssh*lorna grunrlat siua
r:tIåtanden (lirrruei) i denr::,r fråga. ibn 'Åbidin t}j. cn ä\,, cXe stora r:ättslärda
it:ltt:r hanafisliolan, besltrir.,er tr,dligt hur drimen i frågan har foriindrats från
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tid til} tid och att hindrandet *r, krrinnans rLelta.qai:d* i sarnlingsbönerna i
sroskderna har berot[ på den utsprid"da moraliska koruuptionen och errentuell
fara som kvinnan kan utsd.ttas {cir: på r,ägen till ac}r trån rnosk6n" Det }rai:

alitså inte att göra ntcd kvinnans ställning, uppgifter elier r,ärde.

Sverige 3*'13

Idag 2o13 i Sverige råder clet väsensskilcla *n:ständigheter än r.ad de
rättsiär:ela i sirra bö*ker talar cm. Hn dei saiier har fö::bättrils, men nrycket har
också för'särnrats. h{oralisk korrupticn, oässvarigt bet*ende, icke-islamiska f .S'1, u *,4-,-
vdrcleringar gäiiande interaktionen mellan könen samt överdrir,,en 5.,t.i':'-"2:*i:

sexualiselir:g är: *ågot s*n: är r,älcligt uthrett i vårt samhälåe. Samtiriigt lider vi
av bristaride religiös I<unskiip och otillräcldigt pl'aktiseranrtre al'isiarn.
/'
§toskdcrna är viktiiga san:lingspiatser för för musliimrr och eu hiä"Jali: för dem i\-*#=,'
söliandet ar, hu*skap och utökat pralctiserande" Det är för rnånga den eirda
"verkiiga" uppåeveisen av isla*r, oc.l: d*$a är'särskilt sant tör koirvertiter ell*r
rle som är uppr.,äxt* i s*]rulära fumiXjer. Att be::öl,a rnost<ån och dess

aktivit*ter t}ån k:rinnorna rir aft beröva ciem en viktig rlel alr deras
religionsutör,*ing. Froi:lemet idag är att musliiner inte har kunsliap om
islarnisk ltlädkor1, beteencle cch l,ärderingar, men att utesluta dern från
rnostri6erna hiälper inte till att föl'hättra situationer:. Sess*tr:ul är clet i d*
flest* fallen någc".r:"ir-rnda siike::t fiir kvinn*r att {t{rei*rs sjii}va in*n: städerna.

i-t-t, ,1r,.
Bauerat påi elessl'r *rnstlindigheter a&scr *tånga å1r", r,år ticls trärda at't kr.innorn*r
slsa ha fri titrlgång ti}tr m*sk6erna och uppmuntras tiltr att crganisera sig liring
kunskaS: *cli praktiserande. *e måste rlessutor* rättvist tiildetas plats, tid <lcl:
resursel:, aiit i enligh*t n:ed derils b*h*v. l]*L finns inget inom i.-slgp.§_gnil

saggr att de ska ha dct minsta rummet eller liknanrle. Ått cl*t ser ut sorn det
gör i många mask6er i muslin:ska lär:der är ett resultat sy praktiska
begrär:sningar: i rleras kontexter. I Sr,*rige råd*r anrlra förhå]lan<åen ocll
e]är*: r:d bör: les ultat*t riai:a *nn orl i:n c.tr i.r.

M*sn<*-*s.ls helighet

§fosh6ns öppenhet för }:åda könen innebär int* att lrran ]:är ta lätta på
i

, ,l). , I segrega[ianer"l :nellan [<önen, som är ett n:ed*] för att upprätthålla de-'';' islamiska viir:derir:ga::na oc}: rnosk*n*q heiighet, tr,ärtom ?:ör mr:sk6ern3 hicfu:a

till att muslimer r:*h i*Iic-rnr:slirner förstår *ctr Sl erfara nl.tt*rna ar,, i-rtt
cpclrpc'era rnelian köllen.

In:amer. lär:da, för:äådvar *ch andra med ansl,ar måste uppnrärksamnla och
tatra r::x I<olrekt islamiskt r:pptriidariele {*rJnll) och dess i:a}<*mliggande
r,ärdcringar {uli..Jttrs zutz rlitSum) f*r att rnotir,'*r;l ;$ssliggl}åä-att verka för ett

l/t ir't't"'
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bättre och rner inoraiiskt sarnhälIe. Det är d*ssutom i,,ilitigt att både J:röder

*ch s5,'strar gör sitt bästa i att hålla fast vicl vägl*rlnir:geil som Allah har gett

oss i Shari'ah, den heliga lagen. D*tta är särskilt viktigt i mosk6erna så att de

förblir såsom Prafeten tn*nuAe cLem: "d* :ffissr ritrskacie piofsernc fros

Allah." Det är r,,iktigt att i.'i upprätthålier v'år rörelnarl *ch respekt för i,åra

heiiga ptratser och s3,-rnboler, Ål}ah L§ ,ag*, om clessa: "frette fär ttad" Gud

Itlargör f*r er]; de som hål{er {"ruds syirr&*:{er i ärr' har ss*n gudsJrulttrm i
sinn lgärfnn." flKoranens budskap az:34]

§!uäord

*et är viletigt att forstå att rättslärda inte har bortsett trån hadith.erna som

tillåter kl'innornas deltaganrle i samlii:gsbör:e* i xnosk6n. Man har tr,ii$*n:, i
sina kontexter, irnplement*rat dessa h*clither på ett fi*lkomligt sdtt. Ij*tta
genom en irnplernentering s*m inte lirockar mec1 resterande Koranvers*r **1t

lradither och där den heliga lagens s3{ten [mcqasfd al*Shari'alt] inte
underminerats.

Dock iir det iika viktigt att in.s* att de frågo:: s*m eå* rättslär:da Sirgnha) tvdligt
nämner är påverkade al, den sarntida hontexten måste, utav kcmpetenta inom
just rättslära ffigå). strideras på n1,tt för att sedan på rätt sätt implementeras i
vår ticl.

Besvaraä av Shaykh §ala§eaa&dåxe Barakaä

D*la d*t här:

& I-ar,*1:firl1t^ )? W Tt*ntrpt '. . W {:-nnq,l

r: x*zgl**,1*WFrägor & Svar tlt:tztmfuäg*r fritl.t.s31.;n:*

'7'il1?s*åi'an
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