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Vad säger Qur’ân och Sunnâh? 
Med bevis från Qur’ân och Sunnâh, ska jag redogöra för vad 
islam egentligen innebär för både kvinnan, såväl som för 
mannen. Islam har fastställt kvinnans och mannens lika värde 
(och jämställdhet) samt även bevarat kvinnans specifika 
rättigheter och friheter. !
Så här står det i Qur’ân om männen och kvinnorna i förhållande 
till varandra som två jämställda individer: !!
Ur koranen 
At-Tawbah (Ånger), Kapitel 9, Vers 71: 
[9:71] MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är 
varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som 
är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och 
betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. 
Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis.  !!!
Ur koranen 
Al-Ahzab (De sammansvurna), Kapitel 33, Vers 35: 
[33:35] FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig 
Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de 
män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de 
kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt 
uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, 
de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de 
kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på 
sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i 
tankarna - [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras 
synder och en rik belöning.  !!
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Profeten Muhammad (frid vare med honom) sade också i en 
hadîth: 
”Den bästa muslimen i fråga är den med bäst karaktär [och 
uppförande], och den bästa av er är den som behandlar sin fru 
på bästa sätt.” !
 Källförteckning                                  
 ”Imam Ahmâd vol. 2”, nr 250b                                  
 (Direkt översatt från engelska till svenska)                                  !
För praktiserande muslimer är islam en religion som inte endast 
omfattar ett ”andligt liv”, utan islam är också en livsstil. De lagar 
och bestämmelser som existerar inom islam är sådana som det 
alltid går att finna en logisk bakgrund till, och också sådana som 
talar för att alla individer har sina rättigheter [och skyldigheter] 
gentemot varandra. !
Islams budskap innebär bland annat att alla människor ska leva i 
samförstånd och i harmoni med varandra. Islam vill bidra till ett 
samhälle där alla människor skall behandlas lika. !
Den muslimska kvinnans roll som ärbar moder. 
Förutom en kvinnas roll som fru, dotter, syster, moster, faster – 
och vad det nu kan tänkas vara – så får de flesta kvinnor också 
(förr eller senare) en roll som moder till sina egna barn. !
På så sätt spelar den muslimska kvinnan en oersättligt (!) viktig 
roll som moder, särskilt då båda föräldrarnas status och värde i 
islam värdesätts mycket högt. Men mannens status är däremot 
inte lika högt uppsatt som kvinnans i föräldraskapet… !!
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En man kom till Profeten Muhammad (frid vare med honom) 
och frågade: 
”Allâhs Profet, vem förtjänar mest att jag behandlar de på ett bra 
sätt?” !
Profeten Muhammad (frid vare med honom) sade: 

- ”Din mor!” - ”Och vem därefter?” Frågade mannen igen  
- ”Din mor!” - ”Och vem därefter?”  
- ”Din mor!” - ”Och vem därefter?”  
- ”Och därefter din far” 

 Källförteckning                                                      
 Muslim;                                                      
 Riyâdh-us-Salehên - Nr 316                                                      !
Den logiska förklaringen till den ovanstående hadîthen är att en 
moder ger sina barn så mycket mer än vad en fader någonsin 
skulle kunna ge, då det av naturliga skäl är en ren omöjlighet. 
Fadern är givetvis väldigt, väldigt viktig för barnen - men det är 
modern som blir gravid och i nio månader bär barnet i sin mage, 
och det är modern som ammar barnet och ger en oerhört stor 
värme och kärlek som nästintill är oersättlig. 
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!
Kärleken till föräldrarna 

Ur koranen 
Luqman, Kapitel 31, Vers 14: 
[31:14] Gud har anbefallt människan [att visa] godhet mot sina 
föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har burit sitt barn 
genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, [fött det] och 
ammat det under två år. Tacka Mig och dina föräldrar [och minns 
att] Jag är målet för er färd!  !
En muslimsk moder (men också givetvis en muslimsk fader) kan 
också på så sätt känna sig ganska säker på att den dagen hon blir 
gammal kommer hennes barn att behandla henne med största 
respekt, vänlighet och omsorg. !
Två andra verser i Qur’ân (läs nedanför) rekommenderar och 
betonar att alla människor bör visa tacksamhet gentemot sina 
föräldrar, då det är sammanlänkat med att också visa tacksamhet 
gentemot Allâh [swt]. Om man har en brist i någon av 
ovanstående aspekter har man också uppenbarligen en brist i sin 
plikt gällande praktiserandet av islam och dess principer. !
Ur koranen 
Al-Isra' (Den nattliga resan), Kapitel 17, Vers 23-24: 
[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan 
än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] 
föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, 
var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och 
tala alltid hövligt och vänligt till dem.  
[17:24] Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: 
"Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med 
kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!"  !!
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Hur en man bör behandla sin hustru! 
Allah beordrar männen att vara snälla mot sina hustrur och 
behandla dem väl efter bästa förmåga: !
Ur koranen 
An-Nisa' (Kvinnor), Kapitel 4, Vers 19: 
…”Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; !
Allahs sändebud sade: 
"Den mest perfekta av de troende i tron är den bästa av dem till 
sin karaktär. Den bästa av er är den som är bäst mot deras 
kvinnor.” 
 Källförteckning                                                                             
 [Al-Tirmidhi]                                                                             !
Profeten berättar att en mans behandling av sin fru återspeglar 
en muslims goda karaktär, vilket i sin tur är en spegling av 
mannens tro. Hur kan en muslimsk man vara god mot hans fru? !
Han ska le, inte skada henne känslomässigt, ta bort allt som 
kommer att skada henne, behandla henne försiktigt och ha 
tålamod med henne. Att vara trevlig inkluderar bra 
kommunikation. En man bör vara villig att öppna sig och vara 
villig att lyssna till sin hustru. En man ska inte prata om viktiga 
saker med henne när han eller hans fru är arga, trötta eller 
hungriga. !!
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Kommunikation, kompromiss och omtanke är ett grundval i 
äktenskapet. Att vara trevlig inkluderar att uppmuntra ens hustru. 
Den mest meningsfulla beundran kommer från ett uppriktigt 
hjärta som märker vad som verkligen betyder något - vad frun 
egentligen värdesätter. Alltså, en man bör fråga sig själv vad hon 
känner sig mest osäker över och upptäcka vad hon värdesätter. 
Det är hustruns söta syn av beröm. Ju mer mannen 
komplimenterar det, desto mer kommer frun att beundra den, 
desto mer kommer denna hälsosamma vana att bli. !
Vänliga ord är som; "Jag gillar sättet du tänker", "Du är vacker i 
dessa kläder" och "Jag älskar att höra din röst i telefon. "  !
Allahs sändebud sade: "En troende man bör inte hata en troende 
kvinna. Om han ogillar något i hennes karaktär, ska han vara 
nöjd med några andra drag av hennes. ” 
 Källförteckning                                                                             

[Sahîh Muslim] !
 

-   -8



En man ska inte hata sin fru om han ogillar något hos henne, 
han kommer att hitta något han gillar hos henne om han ger det 
en chans. Ett sätt att vara medveten om vad han gillar hos hans 
fru är för maken att göra en lista över ett halvt dussin saker som 
han uppskattar hos henne.  !
Äktenskapsexperter rekommenderar att man är så specifik som 
möjligt och fokusera på karaktärsdragen - precis som profeten 
rekommenderade, inte bara vad hon gör för mannen. Till 
exempel kan en man uppskatta hur hon lägger upp hans rena 
tvätt, men den underliggande karaktärsdragen kan vara att hon 
är omtänksam. !
Mannen bör överväga beundransvärda egenskaper som att vara 
medkännande, generös, snäll, gudfruktig, kreativ, elegant, ärlig, 
tillgiven, energisk, mild, optimistisk, engagerad, trogen, trygg, 
glad, och så vidare. En man ska ge sig själv lite tid att konstruera 
denna lista, och granska det i tider av konflikt när han är mest 
sannolik att känna motvilja mot sin fru. !
Det kommer att hjälpa honom att bli mer medveten om sin frus 
goda egenskaper och mycket mer sannolikt att komplettera dem.  !
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Vad är Islam? 
Det ord som väcker mest känslor hos människor, troende som 
icke troende är ordet Islam. !
Vad tänker och känner du när du hör ordet Islam? 
Ordet Islam kommer från det arabiska ordet Salam och det 
betyder underkastelse, överlämnande och lydnad. !
Som religion står Islam för fullständig underkastelse och lydnad 
inför Allah. En annan bokstavlig betydelse av ordet Islam är fred 
eller frid och detta betyder att det bara är genom underkastelse 
och lydnad inför Allah som man kan uppnå verklig frid i kropp 
och själ. Ett sådant liv i lydnad ger hjärtat frid och upprättar en 
verklig fred i samhället som helhet. !
Islam är inte någon ny religion. Dess budskap och vägledning är 
samma budskap och vägledning som Gud uppenbarat för alla 
sina Profeter, må Guds frid och välsignelser vare över dem. 
Just One Message !!!!!!!!!!!!!
Läs mer om islam 
Ladda ner gratis böcker och häften i PDF på vår hemsida: 
www.justonemessage.com !
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Kontakter 
Project Manager Kamal Ahmad                              
Kontakt person Obaida Alramahi                                !
Email 
info@justonemessage.com
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