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Storheten i slojan i ru p-a, { [*.tTv 'l;tt c {;t

Efter att på senare tid läst diskussioner på lnternet gällande slojan kände jag
ett behov att förry'dliga ett par saker. Jag vet att rnånga menar r.ä1, men deras
påståend*n han i:idra till att man foavsiktligt och ovetandes] underminerar
siöjan och dess vikt. rlessa påståenden kan vara allt ifi:ån "vi dömer inte
människan utifrån kläd.erna" till "storheten muslimer sätter vtd slöjan är på
grund av en 3,'tlig föreställning om fromhet och fel-pricriterad andlighet;{q
del påståenden bär på r,'iss sanRing medan andra är fullständigt (ai*i.{
argument. Vad de flesta har gemensamt är dCIck att de faictiskt är grundää6i
en ytlig farestlilluiilg av str<ljan rich en felaktig sSrn påi andiighet.

Jag skriver därför dessa rader cm sIöjans storhet, inte för att nedr.drdera
sYstrar uta.n siöja utan för att motirrera. nyans ach eftertanke nästa gång någon
väijer att skriva on: slöjan.

Storheten i slojan finns imte i 3,t1iga förestä]lningar cln frornhet eller fei-
prioriterad antllighet.

Storheten i slojan linns i storheten hos Han som påbjudit kvinnan att bära

tien Hni.

Storheten i slojan fin.ns i stcrheten hos han son: förmediade detta buå,W.

Storheten i slöjeiil finns i storheten i religionen s$m den sypfuoliserar.
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Stor'heten i slöjan finns i att den bars av Fatirnah, Khadija, h{ariaoch deras

systrar i tr,or, ffi.

§torheten i siöjan fin*s i de stora veirderingar d"en rtlar på.

Storheten i slöjan finns i de stora ar,'sikterna bakom den tiil synes lilla
§gbiten.

Storheten i slöjan finns i stor:slagna kvinnors iydnad till den §tore [al-Kabir].

§torheten i siojan {inns i kr.,innorna och deras st*ra kainp för att utöva sin tro.

Om inte detta är irnan, r.'ad är?

Om inte cletta är andlighet, r,ad är?

0m inte detta är frcmhet, r,ad är?

Om inte detta är stolhct, vad är?

Om slöjan är så betydelselös, varför är det d"å så sr,årt att ta på sig den?

Om slöjan är så he§delselös, r.arför kärrpu
stänrligt mot den?

Falska argument sorn [nvsiktligt eller oavsiktligt] underminerar slöjan,
underminerar alla clessa troende lqyinnors uppriktiga strävan, tålamod och

kamp.

Shaykh §alahuddin Ear.akat

Sela det hår:
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