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Sunda familjer bidrar med sunda länder

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse.
Vi söker skydd hos Allâh mot våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder,
kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns
någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud.
ّ ﺴﺎء َواﺗﱠﻘُﻮْا
ﻖ ِﻣْﻨَﮭﺎ َزْوَﺟَﮭﺎ َوَﺑ ﱠ
ً ﺚ ِﻣْﻨﮭَُﻤﺎ ِرَﺟﺎ
ﷲَ اﻟﱠِﺬي
ُ َﯾﺎ َأﱡﯾَﮭﺎ اﻟﻨﱠﺎ
َ ﺲ َواِﺣَﺪٍة َوَﺧَﻠ
َ ﻻ َﻛِﺜﯿًﺮا َوِﻧ
ٍ س اﺗﱠﻘُﻮْا َرﺑﱠُﻜُﻢ اﻟﱠِﺬي َﺧَﻠَﻘُﻜﻢ ﱢﻣﻦ ﻧﱠْﻔ
ّ ﻷْرَﺣﺎَم ِإﱠن
َ ﺴﺎءﻟُﻮَن ِﺑِﮫ َوا
ﷲَ َﻛﺎَن َﻋَﻠْﯿُﻜْﻢ َرِﻗﯿًﺒﺎ
َ َﺗ
”Människor! Frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har skapat
dess make och låtit dessa två sprida sig i väldiga skaror av män och kvinnor. Frukta Allâh, i
vars namn ni innerligt och enträget ber varandra [om hjälp], och [visa aktning för] de nära
släktskapsbanden. Allâh vakar över er.”1
ّ َﯾﺎ َأﱡﯾَﮭﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮْا اﺗﱠﻘُﻮْا
َ ﻖ ﺗَُﻘﺎِﺗِﮫ َو
ﷲَ َﺣ ﱠ
ﻻ َﺗُﻤﻮﺗُﱠﻦ ِإﻻﱠ َوَأﻧﺘُﻢ ﱡﻣْﺴِﻠُﻤﻮَن
”Troende! Frukta Allâh så som det åligger er att frukta Honom och dö endast som muslimer!”2
ﺼِﻠْﺢ َﻟُﻜْﻢ َأْﻋَﻤﺎَﻟُﻜْﻢ َوَﯾْﻐِﻔْﺮ َﻟُﻜْﻢ ُذﻧُﻮَﺑُﻜْﻢ َوَﻣﻦ ﯾُِﻄْﻊ ﱠ
َﯾﺎ َأﱡﯾَﮭﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا اﺗﱠﻘُﻮا ﱠ
ﺳﻮَﻟﮫُ َﻓَﻘْﺪ َﻓﺎَز
ُ ﷲَ َوَر
ْ ُﺳِﺪﯾًﺪا ﯾ
َ ﷲَ َوﻗُﻮﻟُﻮا َﻗْﻮًﻻ
َﻓْﻮًزا َﻋِﻈﯿًﻤﺎ
”Troende! Frukta Allâh, var rättframma och håll er till sanningen; då skall Han hjälpa er att
leva ett rättskaffens liv och ge er förlåtelse för era synder. Den som lyder Allâh och sändebudet
har uppnått en stor seger.”3
Det bästa talet är Allâhs tal och den bästa vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) vägledning. De värsta frågorna är de nyinförda. Varje nyinförd fråga är innovation
och varje innovation är villfarelse.
Vi samlas den här natten, natten till en fredag, som jag ber Allâh välsigna och dem som
upplever den och det vi säger under den. Vi har samlats för en väldig sakfråga. Hur skall den
inte vara väldig när den handlar om familjen som utgör i samhället det hjärtat utgör i kroppen?
Om hjärtat är sunt är resten av kroppen sund, och om hjärtat är osunt är resten av kroppen
osund. Detsamma gäller familjen. Om familjen är sund är resten av landet sunt, och om
familjen är osund är resten av landet osunt. Hur skall frågan inte vara ytterst viktig när den
han handlar om människans stabilitet? Om människans hjärta och liv är stabila är även hennes
1 4:1
2 3:102
3 33:70-71
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dyrkan stabil. Det medför koncentration till bönen och energi till fastan och vägarna till
hennes dyrkan blir upplysta. Hur skall frågan inte vara ett lämpligt samtalsämne för
studenterna när den berör maken och makan, killen och tjejen, sonen och dottern, det gifta
paret och paret som planerar att gifta sig? Med andra ord berör ämnet hela samhället och det
fastställs i Qur'ânen och Sunnah.
Vår islamiska religion är en nåd för alla skapelser. Vår religion står för godhet, lycka,
framgång och rättfärdighet. Dess budskap gagnar människorna i de båda liven, alltid och
överallt. Mänskligheten kan inte finna lyckan någon annanstans än i den bästa skapelsens
religion – Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion. Allâh (ta´âlâ) har inte befallt
något utan att befallningen består av otaliga fördelar, nyttor och välgång. Allâh har inte
förbjudit något utan att förbudet består av otaliga skador och nackdelar.
Islam behandlar hela livets aspekter. Det finns inte en aspekt i ditt liv utan att islam har
klargjort och förtydligat den. Till det hör hur islam månar om att förbättra samhället och dess
korrelation. I och med att samhällets välgång är underordnad familjernas välgång, och i och
med att samhällets korrelation är frukten av familjernas korrelation, och i och med att
familjernas lycka är förknippad med äktenskap, har islam lagt ned en väldigt stor vikt vid
äktenskapet. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) befallde äktenskap i Qur'ânen och sade:
ُ َوِإْن ِﺧْﻔﺘُْﻢ َأﻻﱠ ﺗُْﻘِﺴ
َ ﻄﻮْا ِﻓﻲ اْﻟَﯿَﺘﺎَﻣﻰ َﻓﺎﻧِﻜُﺤﻮْا َﻣﺎ
َ ﻼ
َ ُﺴﺎء َﻣْﺜَﻨﻰ َوﺛ
ع َﻓﺈِْن ِﺧْﻔﺘُْﻢ َأﻻﱠ َﺗْﻌِﺪﻟُﻮْا َﻓَﻮاِﺣَﺪًة َأْو َﻣﺎ
َ ث َوُرَﺑﺎ
َ ب َﻟُﻜﻢ ﱢﻣَﻦ اﻟﱢﻨ
َ طﺎ
ْ َﻣَﻠَﻜ
ﺖ َأْﯾَﻤﺎﻧُُﻜْﻢ َذِﻟَﻚ َأْدَﻧﻰ َأﻻﱠ َﺗُﻌﻮﻟُﻮْا
”Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som
är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte
tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt
besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.”4
Likaså befallde den trovärdige och betrodde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) det och sade till
ungdomarna:
”Ungdomar! Den av er som kan gifta sig skall göra det. Det får blicken att sänkas lättare och
det är kyskare för könet.”5

4 4:3
5 al-Bukhârî (5066) och Muslim (1400).
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Äktenskap är bara positivt

Äktenskapet inger lugn i själen och lycka i hjärtat. Det skyddar kyskheten, bevarar hedern
och sänker blicken. Det har en positiv påverkan på individen och samhället. Det består av
väldiga och utmärkande drag. Det bistår med att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
samfund utökas och att hans tävling med de andra samfunden om största antalet anhängare
går i lås.
Äktenskapet är ett skäl till att mänskligheten lever vidare. Äktenskapet bygger broar till
vänskap och samarbete mellan samhällets individer. Det sprider kärlek bland familjerna. Det
får hjärtan att närmas och avstånden att krympa. Många familjer känner endast varandra på
långt håll. När de blir ingifta kommer de varandra nära som om de vore en enda familj.
I helhet är äktenskap bara fördelar och samhällets pelare som det står på. Således kom islam
med allt som stärker makarnas kärlek. Ty äktenskapet i islam handlar om tycke, nåd och
kärlek. Äktenskapet i islam handlar om en rofylld själ, ett fridfullt sinne och ett harmoniskt
hjärta.
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Äktenskapet i islam fordrar kärlek

Äktenskapet i vår religion handlar inte om ett känslolöst avtal mellan två människor. När en
muslim gifter sig vet han att äktenskapet fordrar kärlek, ro, harmoni och glädje för både
maken och makan. Vår Herre (subhânahu wa ta´âlâ) sade:
ت ﱢﻟَﻘْﻮٍم َﯾَﺘَﻔﱠﻜُﺮوَن
َ َوِﻣْﻦ آَﯾﺎِﺗِﮫ َأْن َﺧَﻠ
ٍ ﻖ َﻟُﻜﻢ ﱢﻣْﻦ َأﻧﻔُِﺴُﻜْﻢ َأْزَواًﺟﺎ ﱢﻟَﺘْﺴُﻜﻨُﻮا ِإَﻟْﯿَﮭﺎ َوَﺟَﻌَﻞ َﺑْﯿَﻨُﻜﻢ ﱠﻣَﻮﱠدًة َوَرْﺣَﻤًﺔ ِإﱠن ِﻓﻲ َذِﻟَﻚ َﻵَﯾﺎ
”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro
hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap
till människor som tänker.”6
Om människorna bara hade hållit fast vid islams budskap kring äktenskapet skulle de helt
säkert älskat varandra och deras hem och omgivning skulle ha fyllts av kärlek. Utmed det som
har nämnts har islam gett maken och makan rättigheter som förser dem med ett njutbart, lugnt,
lyckligt och stabilt liv som endast består av kärlek, ärlighet och uppriktighet.

6 30:21
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Valet av make och maka

Vad makarnas rättigheter beträffar, så finns det rättigheter innan frieriet, under frieriet, i
samband med vigseln, när vigseln har förrättats samt i samband med giftermålet.
En av rättigheterna innan frieriet är att valet av makan och maken är baserat på religiositet,
rättfärdighet och fin karaktär. En man skall vilja gifta sig med en kvinna för hennes
rättfärdighet, religiositet och fina karaktär. En kvinna skall vilja gifta sig med en man för hans
rättfärdighet, religiositet och fina karaktär. Ty dessa faktorer är nyckeln till godheten och
lyckan. Den som saknar religiositet saknar godhet. Det finns inget gott i en gudlös person om
än denne skulle besitta alla andra faktorer som medför lycka. Därför sade vår Herre
(subhânahu wa ta´âlâ):
َﯾْﺮَﻓِﻊ ﱠ
ت
ٍ ﷲُ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا ِﻣﻨُﻜْﻢ َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ أُوﺗُﻮا اْﻟِﻌْﻠَﻢ َدَرَﺟﺎ
”Då skall Allâh upphöja dem bland er som är troende och dem som har fått kunskap, till högre
rang.”7
Allâh lät den högre rangen uppnås via kunskap med tro. Det goda kan inte existera utan
religion. Avsaknad religion betyder avsaknad godhet. Skönheten gagnar inte äktenskapslivet
utan religiositet. Pengarna och härkomsten gagnar inte heller utan religiositet. Därtill måste
religiositeten vara sammanbunden med fin karaktär. Äktenskapslivet är en lång väg som har
sina krav och en evig samlevnad. För att äktenskapslivet skall vara starkt och bestående krävs
det att det byggs på religiositet och fin karaktär.

7 58:11

www.darulhadith.com

7

En kvinna som hjälper dig till paradiset

Äktenskapet är ingen bländning. Äktenskapet är en evig behandling. Mannen tar av sig sina
ytterkläder i sitt hem. Han lever med en kvinna som kräver sina rättigheter från honom. Han
kräver också sina rättigheter från henne. Tillsammans lever de ett långt liv. Det går inte att
uppfylla eller få det att vara stadigt, korrekt, bestående och ständigt förnyande med en
sprudlande kärlek och lycka utan religiositet och fin karaktär. Alla förhållanden avtar med
tiden om de inte är byggda på religiositet och fin karaktär. Ett sådant förhållande förblir stabilt
och färskt och det förnyar hela tiden makarnas godhet och lycka. Därav sade vår älskade
profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):
”Kvinnan gifts utav fyra [skäl]; hennes egendom, hennes stamträd, hennes skönhet och
hennes religion. Gift dig därför med den religiösa kvinnan, må dina händer täckas med sand.”8
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmuntrade att man gifter sig med den religiösa
kvinnan och sade:
”Var och en av er skall se till att ha ett tacksamt hjärta, en påminnande tunga och en troende
hustru som hjälper er inför nästa liv.”9
Om du har dessa tre har du allt gott; ett tacksamt hjärta, en påminnande tunga och en bra och
religiös kvinna som hjälper dig inför nästa liv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Världen är en njutning och det finns ingen världslig njutning som är bättre än den rättfärdiga
kvinnan.”10
Poeten sade:
En tjej är inte hon med skönhet eller rikedom
inte alls, inte ens med sina förfäders stolthet
En tjej är hon med kyskhet och renhet
och rättfärdighet för sin make och avkomma

8
al-Bukhârî (5090) och Muslim (1466).
9 at-Tirmidhî (3094), Ahmad (5/278) och Ibn Mâdjah (1856). God enligt at-Tirmidhî och Ibn Hadjar i ”al-Imtâ´”, sid.
32. Se al-Albânîs ”as-Sahîhah” (2176).
10 Muslim (1467).
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Gift bort kvinnan till en man som fruktar Allâh

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde för mannen vad han skall tänka på.
Klargjorde han något för kvinnan vad hon skall tänka på? Ja. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) talade om för förmyndarna att välja religiösa män med bra karaktärer. Han (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Om en man vars religion och karaktär ni behagas av kommer till er, skall ni gifta [bort henne]
till honom. Gör ni inte det, kommer det att råda en prövning på jorden och en stor
förstörelse.”11
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade rätt när han sade:
”Gör ni inte det, kommer det att råda en prövning på jorden och en stor förstörelse.”
Om inte en man gifter bort en kvinna till en religiös man med fina karaktärer är prövningarna
ett faktum. I så fall kommer han att gifta bort henne till en man som saknar religiositet och
karaktärer. Vad kommer han att göra med henne? Han kanske torterar henne. Han kanske
tvingar henne till saker och ting som Allâh har förbjudit. Efter att fadern har skyddat sin dotter
mot synder ger han bort henne till en man som kastar henne i det som Allâh har förbjudit
henne. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Gör ni inte det, kommer det att råda en prövning på jorden och en stor förstörelse.”
Det sker om han inte gifter bort henne till en religiös man med fin karaktär. Prövningar och
stor förstörelse kommer att vara ett faktum. En man sade till al-Hasan bin ´Alî (radhiya Allâhu
´anhumâ):
”Flera män har friat till min dotter. Vem skall jag gifta bort henne till?” Han sade: ”Gift bort
henne till en man som fruktar Allâh. Om han älskar henne ärar han henne och om han hatar
henne förtrycker han inte henne.”12
Därmed kommer hon att ha det bra med honom i alla fall. Om Allâh får honom att älska henne
ärar och hedrar han henne. Om han hatar henne och saknar kärlek till henne i sitt hjärta
kommer han varken att förnedra henne, skicka tillbaka henne till hennes familj eller förtrycka
henne. Han kommer att behandla henne rättvist.

11 at-Tirmidhî (1084), Ibn Mâdjah (1967) och andra. God enligt Shaykh al-Albânî. Se ”as-Sahîhah” (1022) och ”alIrwâ’” (1868).
12 Ibn Abîd-Dunyâ i ”al-´Ayâl” (1/173).
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Se personen du vill gifta dig med

När en man bestämmer sig definitivt för att fria till en kvinna skall han titta på henne. Det hör
till makarnas rättigheter i samband med frieriet. Det är rekommenderat så att han gifter sig
med henne utmed insikt och kunskap. Det är ett skäl till en bestående kärlek och vänskap
makarna emellan om Allâh har bestämt att de skall gifta sig. När en kvinna vet att en man vill
gifta sig med henne för att han har sett henne och frivilligt friar till henne för att han vill ha
henne, fattar hon tycke för honom och älskar honom än mer. al-Mughîrah bin Shu´bah
(radhiya Allâhu ´anh) sade:
”Jag kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom om en kvinna
som jag skulle fria till.” Han sade: ”Gå och titta på henne. Då finns det en större sannolikhet
att ert förhållande förblir.”
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Om någon av er skall fria till en kvinna, skall han, om möjligt, se av henne det som lockar
honom till att gifta sig med henne.”13
En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom
att han ville gifta sig med en kvinna från Hjälparna. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:
”Har du sett henne?” Han svarade: ”Nej.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Titta
på henne. Det finns något i Hjälparnas ögon.”14
Det vill säga att Hjälparnas kvinnors ögon var något mindre. För att han skulle veta vem han
gifter sig med sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom:
”Titta på henne.”

13 Abû Dâwûd (2082) och Ahmad (3/334). God enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (1791) och ”as-Sahîhah” (99).
14 Muslim (1424).
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Friaren skall inte se kvinnan i enrum

För att se kvinnan som man vill fria till krävs det att det inte sker i enrum. Beviset för det är
alla allmänna hadîther som förbjuder mannen vara i enrum med en främmande kvinna. Han
får inte se henne om hon inte har sin Mahram med sig. Det finns inget bevis som specificerar
fallet. Härmed klargörs felet som härrör från två målgrupper:
1 – När en friare kommer till förmyndaren och övertygar honom om att han vill gifta sig med
kvinnan och därav se henne, säger förmyndaren att han har inga skyltdockor till döttrar.
2 – När en friare kommer till förmyndaren och ber om samma sak, säger förmyndaren att han
kan ta henne på en runda, gå och äta med henne, sitta med henne, prata med henne, komma
överens med henne, lära känna varandra, studera varandras karaktärer och allting annat. Han
till och med erbjuder honom sitta ensam med henne i ett rum för konversationer.
Båda fallen är klandervärda. Den måttliga vägen är den profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) påbjöd. Mannen skall alltså se kvinnan utom enrum. Han skall se henne när hon är
med sin förmyndare.
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Tjuvtitt på kvinnan i samband med frieriet

Han får emellertid tjuvtitta på henne utan hennes vetskap. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:
”Jag friade till en kvinna. Jag brukade gömma mig för att se av henne det som lockar mig till
att gifta mig med henne. Sålunda gifte jag mig med henne.”15
Muhammad bin Maslamah (radhiya Allâhu ´anh) sade:
”Jag friade till en kvinna. Jag klättrade upp i hennes palm och gömde mig så att jag kunde se
henne.”16
Folk frågade honom hur han kunde göra något sådant när han var Allâhs sändebuds (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Hur kunde han gömma sig för kvinnan och titta på
henne utan hennes vetskap? Han var ju Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
följeslagare!? Han sade:
”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Om Allâh får en person
vilja fria till en kvinna är det ingen fara att han tittar på henne.”17
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Om någon av er friar till en kvinna är det ingen fara att han tittar på henne utan hennes
vetskap om han tittar på henne för att fria till henne.”18
Det här villkoret är viktigt. Han sade:
”… om han tittar på henne för att fria till henne.”
Han skall alltså inte titta på henne för att roa sig, skaffa erfarenhet eller njuta. Han skall vara
ärlig och verkligen vilja fria till henne. Annars är det förbjudet för honom att titta på henne
ehuru han säger att han vill fria. Villkoret för att se kvinnan är alltså att Allâh, som känner till
allt ögonen tittar på och brösten döljer, vet att du verkligen vill fria till kvinnan.

15
16
17
18

Abû Dâwûd (2082). God enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (1791). Se ”as-Sahîhah” (99).
Ibn Mâdjah (1864). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (98).
Ibn Mâdjah (1864) och Ahmad (3/493). Se al-Albânîs ”as-Sahîhah” (98).
Ahmad (5/424) och at-Tahâwî i ”Sharh Ma´ânî al-Âthâr” (3/3959). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (97).
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Ärlighet i samband med frieriet

Till makarnas rättigheter i samband med frieriet hör ärlighet och att de berättar om sina drag
som är väsentliga i äktenskapet. Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Försäljaren och köparen har möjlighet att ändra sig så länge de inte skiljs åt. Om de är ärliga
och rättframma välsignas deras handel. Och om de ljuger och döljer försvinner välsignelsen
från deras handel.”19
Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade så om ett handelsutbyte, vad tror du då
gäller ett äktenskap som är en bestående samlevnad? Det råder inga tvivel om att man måste
vara ärlig och rättfram. Oavsett om det är kvinnan eller mannen som döljer något av vikt så
är det ett svek mot den andra parten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Den som sviker oss tillhör inte oss.”20

19 al-Bukhârî (2079) och Muslim (1532).
20 at-Tirmidhî (1315) och Muslim (102) med formuleringen: ”Den som sviker tillhör inte mig.”
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Brudgåvan skall vara enkel

Till makarnas rättigheter i samband med äktenskapskontraktet hör att kvinnan får en enkel
brudgåva. Den skall inte vara överdriven. Maken skall inte ge mer än vad han klarar av. En
av faktorerna som bidrar med makarnas lycka är att maken inte är belastad med skulder och
dess bekymmer. Han skall inte känna att kvinnan som lever med honom och delar tak med
honom är orsaken till hans bekymmer som han inte kan behandla. ´Umar (radhiya Allâhu
´anh) som fick inspirationer och var en av de renläriga kaliferna sade:
”Överdriv inte med kvinnornas brudgåvor. Om de hade inneburit en ära i det här livet och
gudsfruktan inför Allâh skulle Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjort det innan er.
Han gav inte mer än tolv oka (femhundra silvermynt) till någon av sina hustrur och det gavs
inte mer än så till någon av hans döttrar. Måhända besväras mannen av sin kvinnas brudgåva
så att han börjar hata henne och säger: ”Jag har till och med stått för repet på din fältflaska.”21

21 Ibn Mâdjah (1887), an-Nasâ’î (3349), Ahmad (1/40-41), Abû Dâwûd (1799) och at-Tirmidhî fram till ”tolv oka”. atTirmidhî sade: ”God och autentisk.”
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Kvinnan skall få hela sin brudgåva

Till makarnas rättigheter i samband med vigseln hör att mannen ger kvinnan hela hennes
brudgåva. Den skall inte vara reducerad. Den skall ges såsom makarna har kommit överens.
Allâh (ta´âlâ) sade:
ﺻُﺪَﻗﺎِﺗِﮭﱠﻦ ِﻧْﺤَﻠًﺔ
َ ﺴﺎء
َ َوآﺗُﻮْا اﻟﻨﱠ
”Ge kvinnorna som en ren skänk deras brudgåva.”22
Han (ta´âlâ) sade också:
َ ج َوآَﺗْﯿﺘُْﻢ ِإْﺣَﺪاھُﱠﻦ ِﻗﻨ
َ ﻄﺎًرا َﻓ
َ ُﻼ َﺗْﺄُﺧُﺬوْا ِﻣْﻨﮫ
ﺷْﯿًﺌﺎ
ٍ ج ﱠﻣَﻜﺎَن َزْو
ٍ َوِإْن َأَردﱡﺗُﻢ اْﺳِﺘْﺒَﺪاَل َزْو
”Om ni önskar lämna en hustru och i hennes ställe ta en annan, tag då ingenting ifrån den
första, även om ni har gett henne de dyrbaraste gåvor.”23

22 4:4
23 4:20
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Äktenskapsvillkoren måste uppfyllas

Till makarnas rättigheter i samband med vigseln hör att den som frivilligt går med på villkor
också är skyldig att uppfylla dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Villkoren som ni har störst skyldighet att uppfylla är de som ni har fått könen lovliga för.”24
Det har bekräftats att en man som gifte sig med en kvinna gick med på att inte ta ut henne ur
hennes hem. Hennes villkor var att stanna i sitt hem och han gick med på det villkoret. Efter
att de hade gift sig ville han ta ut henne därifrån. De tog tvisten till ´Umar (radhiya Allâhu
´anh) som sade:
”Hon har rätt till sitt villkor.”
Det vill säga att du är skyldig att uppfylla det.
Mannen sade: ”Då får vi skilja oss.” ´Umar sade: ”Rättigheterna upphör vid villkoren.”25

24 al-Bukhârî (2721) och Muslim (1418).
25 al-Bukhârî med en reducerad, men dock konstaterande, berättarkedja. Den rapporteras med en sammanbunden
berättarkedja hos Ibn Abî Shaybah (16449), Sa´îd bin Mansûr (622) och (680) och al-Bayhaqî (7/14438).
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Båda makarna måste vilja gifta sig frivilligt med varandra

Till makarnas rättigheter i samband med vigseln hör att båda parterna gifter sig frivilligt med
varandra. Det är inte tillåtet för förmyndaren att gifta bort kvinnan, oskuld som deflorerad,
mot hennes vilja, oavsett tillvägagångssätt. Kvinnans välbehag ligger inte i att hon bara tackar
ja oavsett tillvägagångssätt om hon så skulle tvingas till det. Vissa okunniga förmyndare
misshandlar kvinnan och hotar henne med att aldrig gifta bort henne eller skilja sig från
hennes moder om hon inte gifter sig med en viss individ. Om hon väljer att gifta sig med
honom tror den okunnige förmyndaren att hon är nöjd med valet. I själva verket vet Allâh att
hon är tvingad. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Den faderlösa skall bes om tillstånd. Om hon tiger är det hennes tillstånd och om hon vägrar
får hon inte giftas bort.”26
”Den deflorerade skall inte giftas bort förrän hon bes om tillstånd och inte heller jungfrun
utan hennes lov.” De sade: ”Hur är hennes lov?” Han sade: ”Hennes tystnad.”27
Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:
”En ung jungfru kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade att hennes fader
hade gift bort henne mot hennes vilja. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav henne då
möjligheten att välja.”28

26 Abû Dâwûd (2093), at-Tirmidhî (1109), an-Nasâ’î (3270) och Ahmad (2/259) och (2/475). God enligt al-Albânî i ”alIrwâ’” (1834).
27 al-Bukhârî (5136), Muslim (1419) och Abû Dâwûd (2092) och formuleringen är hans.
28 Abû Dâwûd (2096), Ibn Mâdjah (1875) och Ahmad (1/273). Autentisk med alla dess vägar enligt al-Albânî i ”Sahîh
Sunan Abî Dâwûd” (6/1827).
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Ett giftermål skall tillkännages

Till makarnas rättigheter i samband med vigseln hör att giftermålet tillkännages och
offentliggörs och inte hemlighålls. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Offentliggör giftermålet.”29
Till det hör att man visar glädje och lycka via bröllop som inte sätter maken i svårigheter eller
skulder. Det skall vara efter hans förmåga utan överdrift och övermått. Profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade till ´Abdur-Rahmân bin ´Awf:
”Ha bröllop om det så vore med ett lamm.”30
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som var Allâhs bästa och frommaste skapelse, hade
bröllop. När han gifte sig med Safiyyah bint Huyayy hade han gröt och dadlar på sitt bröllop.
Vems bröllop var det? Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bröllop. Anas bin
Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:
”Jag såg inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ha ett bröllop för sina kvinnor
som han hade för Zaynab.”31
Zaynabs bröllop var stort. Ingen av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvinnor hade ett
sådant bröllop. Hur tror du bröllopet var? Hur stort tror du det var? Hur väldigt tror du det
var? Hur mycket fanns på det? Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:
”Han slaktade ett lamm.”32
Ett lamm på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bröllop.
Giftermålet skall som sagt tillkännages. Kvinnor och flickor skall slå på tamburin och sjunga
smakliga sånger. ar-Rubayyi´ bint Mu´awwidh (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:
”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom in till mig morgonen efter att jag gift
mig. Han satte sig på min madrass liksom du sitter här med mig. Små flickor slog på
tamburinerna och sjöng om sina fäder som stupade i slaget vid Badr till dess att de sade:
”Bland oss finns en profet som vet vad som kommer att hända i morgon.” Då sade profeten
29 Ibn Hibbân (9/4066), al-Hâkim (2/2748), Ahmad med flera. Berättarkedjan är autentisk enligt al-Hâkim. al-Haythamî
sade: ”Ahmads män är pålitliga.” (al-Madjma´ (4/531)). God enligt al-Albânî i ”Âdâb-uz-Zifâf”, sid. 105.
30 al-Bukhârî (5167) och Muslim (1427).
31 al-Bukhârî (5168) och Muslim (1428).
32 Muslim (1428).
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(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):
”Säg inte så. Säg det du sade innan.”33
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände alltså hennes sång men fördömde det hon
sade.
´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade hur hon gjorde i ordning en kvinna (som tidigare
var en faderlös flicka som bodde med henne) som skulle gifta sig med en man från Hjälparna.
Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):
”Har ni inget underhållande? Hjälparna tycker om underhållning.”34
I en annan formulering står det:
”Skickade ni med henne en flicka som slår på tamburin?” Jag sade: ”Vad skall hon sjunga?”
Han sade:
Vi har kommit till er, vi har kommit till er
Hälsa på oss så hälsar vi på er…35
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde henne vad hon skulle säga. Profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:
”Skillnaden mellan det lovliga och det olovliga är sång och slag.”36

33 al-Bukhârî (4001).
34 al-Bukhârî (5162).
35 at-Tabarânî i ”al-Awsat” (3/3265) och al-Khallâl i ”al-Amr bil-Ma´rûf wan-Nahî ´an-il-Munkar”, sid. 35. al-Haythamî
sade: ”I kedjan finns Rawwâd bin al-Djarrâh som är pålitlig enligt Ahmad bin Hanbal, Ibn Ma´în och Ibn Hibbân. Det
finns dock svaghet i honom.” (al-Madjma´ (4/532)). God enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (1995) och ”Tahrîm
Âlât-it-Tarab”, sid. 133.
36 at-Tirmidhî (1088), an-Nasâ’î (3369), Ibn Mâdjah (1896) och Ahmad (3/418). God enligt at-Tirmidhî. Berättarkedjan
är autentisk enligt al-Hâkim (2/2750) och adh-Dhahabî höll med. God enligt al-Albânî i ”Âdâb-uz-Zifâf”, sid. 111.
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Äktenskapslivet är livets båt

Vad beträffar hela poängen, så utspelar sig makarnas rättigheter i hemmet när makarna sätter
sig tillsammans i livets båt. Livet är ett hav som slås av vågor och piskas av stormar. Det
består av såväl glädjande stunder som sorgliga stunder. Det består av såväl ilska som nöje.
Därför behöver båtens besättning samarbeta och förse den med livbojar så att makarna kan
färdas på havet i harmoni, lycka och säkerhet och komma i land i nästa liv som jag ber Allâh
(´azza wa djall) vara paradiset. Däri skall paret återförenas liksom de var förenade i detta liv.
I det här livets färd behöver makarna ha kunskap om varandras rättigheter. Makarnas
rättigheter i islam är baserade på dyrkan tillägnad Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). När en person
lever upp till dess rättigheter hoppas han på belöning av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).
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Därför skall kvinnan uppfylla makens rättigheter

Den muslimska kvinnan dyrkar sin Herre (subhânahu wa ta´âlâ) genom att uppfylla sin makes
rättighet gentemot henne. Hon räknar med belöning och ett berömvärt slut hos sin Herre
(subhânahu wa ta´âlâ). Hon uppfyller inte sin makes rättighet i form av ömsesidighet; om han
ger henne ger hon tillbaka och om han inte ger henne ger inte heller hon tillbaka. Hon ger
honom utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:
”Ni ansvarar inte för mer än vad som har lagts på er och de ansvarar bara för vad som har
lagts på dem.”37
Hon uppfyller sina plikter för att hon vet att Allâh (´azza wa djall) inte låter de goda
handlingarna gå om intet. En god muslimsk kvinna vet att hennes makes rättighet är enorm i
islam. Hennes älskade profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Om jag hade befallt någon göra Sudjûd till någon annan skulle jag befallt kvinnan göra
Sudjûd till sin make. Kvinnan har inte uppfyllt sin makes rättighet förrän han vill ha samlag
med henne när hon sitter på en liten sadel och hon besvarar honom.”38
Den ädle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Kvinnan kommer inte att känna av trons sötma förrän hon uppfyller sin makes rättighet.”39
Den muslimska kvinnan känner alltså trons sötma när hon väl uppfyller sin makes rättighet.
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Kvinnan uppfyller inte Allâhs rättighet förrän hon uppfyller sin makes rättighet.”40
Den rättfärdiga kvinnan uppfyller helhjärtat sin makes rättighet. Hon förstorar inget av det
hon gör för sin make. Varför inte det? För hon vet att hennes profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) uttalade sig på ett väldigt stort sätt när han sade att vad en kvinna än gör för sin make
så förtjänar han alltid bättre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Om det hade varit korrekt till en människa att göra Sudjûd för någon annan människa skulle
jag befallt kvinnan göra Sudjûd till sin make just för att hans rättighet över henne är så
37
38
39
40

Muslim (1846).
at-Tabarânî (5/5116-5117). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (3366).
al-Hâkim (4/7325) som sade att den är utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor och adh-Dhahabî höll med.
at-Tabarânî (4/7325). Kedjan är god enligt al-Mundhirî i ”at-Targhîb” (3/2986). al-Haythamî sade: ”Dess män är den
Autentiskas män bortsett från al-Mughîrah bin Muslim som dock är pålitlig.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (5/5084)).
Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (3366) och ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1942).
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väldig.”41
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:
”Om kvinnan visste vilken rättighet hennes make har över henne skulle hon inte satt sig ned
när hans middag och kvällsmat är serverade förrän han har ätit klart.”42
När den rättfärdiga muslimska kvinnan uppfyller sin makes rättighet påminner hon inte
honom om den. Hon rentav begriper vilken rättighet han har över henne eftersom hon agerar
utmed sin religion och tar hänsyn till sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord som hans
Herre sade om:
ٌ ﺺ َﻋَﻠْﯿُﻜﻢ ِﺑﺎْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﯿَﻦ َرُؤو
ف ﱠرِﺣﯿٌﻢ
ٌ ﺳﻮٌل ﱢﻣْﻦ َأﻧﻔُِﺴُﻜْﻢ َﻋِﺰﯾٌﺰ َﻋَﻠْﯿِﮫ َﻣﺎ َﻋِﻨﱡﺘْﻢ َﺣِﺮﯾ
ُ َﻟَﻘْﺪ َﺟﺎءُﻛْﻢ َر
”Ett sändebud har nu kommit till er ur era led. Att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne,
alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av barmhärtighet.”43
Hon bryr sig inte om de djävulska angreppen som är nådiga på utsidan och talar om mänskliga
rättigheter medan insidan är ett klart straff. Satan använder sina vänner bland människorna
och djinnerna för att förstöra kvinnans hem.
Den rättfärdiga och välsignade kvinnan vet att hon inte är en parasit i sitt hem. Hon vet vilken
position hon har i sitt hem. Hon ansvarar för sitt hushåll och ett av hennes ansvar är att hon
uppfyller sin makes rättighet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Kvinnan är herde i sin makes hem och hon ansvarar för sin flock.”44
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:
”Det finns inte en slav som Allâh låter ansvara för hans flock och dör i ett tillstånd där han
har svikit sin flock, utan att Allâh förbjuder paradiset för honom.”45
Vi måste lära kvinnorna vad som har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) om makens rättigheter så att kvinnan kan behaga sig Herre och lyckan förverkligas i
hennes hem.

41 Ahmad (3/158), al-Bazzâr (13/6452) och an-Nasâ’î (5/9147). Kedjan är bra enligt al-Mundhirî i ”at-Targhîb” (3/35)
som sade: ”Dess återberättare är pålitliga och kända.” Autentisk enligt al-Albânî med hjälp av andra rapporteringar i
”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1936). Se ”al-Irwâ’” (7/55).
42 at-Tabarânî (20/333) och al-Bazzâr (7/2665).
43 9:128
44 al-Bukhârî (893) och Muslim (1829).
45 Muslim (142).
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Makan skall lyda sin make

Till makens rättigheter över makan hör att hon lyder honom i det som inte är olydnad mot
Allâh och att hon inte ursäktar sig med något annat distraherande. Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om de bästa kvinnorna. Han sade:
”Hon som lyder sin make när han befaller henne.”46
En rättfärdig och välsignad kvinna lyder alltså sin make när han befaller henne i hopp om att
få denna dyrbara och ädla bekräftelse från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).
Hon vill inträda i sin Herres paradis. Däri har Han lovat Sina rättfärdiga slavar något ögat
aldrig har sett, örat aldrig har hört och hjärtat aldrig har föreställt sig. Hon vet att hennes profet
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Om en kvinna förrättar sina fem böner, fastar sin månad, bevarar sitt kön och lyder maken,
sägs det till henne: ”Inträd i paradiset genom vilken port du än önskar.”47
Hon befarar sin Herres vrede och straff om hon trotsar sin make. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) sade:
”Människorna som får det strängaste straffet på Domedagen är två stycken: kvinnan som
trotsade sin make och ledaren som ledde ett folk som hatade honom.”48
Den muslimska kvinnan lyder sin make med nöje och bävar för att trotsa honom. Hon vill ju
ha Allâhs belöning och fruktar Hans straff. Men trots att hon lyder sin make gör hon så endast
inom det som är lovligt. Hon skall inte lyda honom om han befaller henne att trotsa Allâh.
Om han befaller henne att njuta av henne på ett förbjudet sätt skall hon inte gå med på det.
Om han befaller henne att försköna sig på ett förbjudet sätt, som noppning49, skall hon inte gå
med på det. Vissa kvinnor ringer och frågar om männen som tycker att de skall noppa
ögonbrynen, förlänga håret och ta på sig peruk. Skall de lyda dem? Makens rättighet är ju
46 an-Nasâ’î (3231), Ahmad (2/251) och al-Hâkim (2/2682) som autentiserade den enligt Muslims villkor. God enligt alAlbânî i ”as-Sahîhah” (1838) och ”al-Irwâ’” (1786).
47 Ahmad (1661) och at-Tabarânî i ”al-Awsat” (8805) som sade:
”Den här hadîthen rapporteras inte via den här kedjan från någon annan än ´Abdur-Rahmân bin ´Awf. Ibn Lahî´ah är
ensam om att rapportera den.”
Den har en vittnande rapportering hos Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (4163) via Abû Hurayrah. al-Albânî kommenterade
den och sade:
”Den är god via andra.” Se ”Âdâb-uz-Zifâf” (282) och ”at-Ta´lîq ar-Raghîb” (3/73).
48 at-Tirmidhî (359) och Ibn Abî Shaybah (1/407) via ´Amr bin al-Hârith bin al-Mustaliq (radhiya Allâhu ´anh).
Formulering är at-Tirmidhîs och dess berättarkedja är autentisk enligt al-Albânî i hans kommenterar till at-Tirmidhî.
49 Noppning ( )اﻟﻨﻤﺺinnebär att att bort hår från ansiktet och ögonbrynen. Se ”Lisân-ul-´Arab” och ”al-Qâmûs”.
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väldig. Låt oss höra denna berättelse för att veta att kvinnan inte får lyda maken i synd. En
kvinna kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom att
hennes dotter hade gift sig och att dotterns hår var slitet. Hon sade:
”Hennes make befaller mig att förlänga hennes hår.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam): ”Kvinnorna som förlänger hår har förbannats.”50
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Skapelsen skall inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen.”51

50 al-Bukhârî (5202) och Muslim (2123).
51 Ahmad (4/426), al-Hâkim (3/8570) och at-Tabarânî (18/381) och formuleringen är hans. Berättarkedjan är autentisk
enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med. Se al-Albânîs ”as-Sahîhah” (179).
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Makan skall vara tacksam mot sin make

Till makens rättigheter över makan hör att hon tackar honom för det han gör för henne och
inte uppträder otacksamt mot honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Allâh tittar inte på kvinnan som inte tackar sin make samtidigt som hon inte kan vara utan
honom.”52
Den rättfärdiga och välsignade hustrun är rädd för att vara otacksam mot sin make. Hon
uppfostrar sig själv i att aldrig någonsin vara otacksam mot honom. Varför det? Jo, för att
profeten (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) sade:
”Jag såg Elden och jag har fram till idag aldrig sett något liknande. Jag såg att de flesta av
dess invånare var kvinnor.” De sade: ”På grund av vad, Allâhs sändebud?” Han sade: ”På
grund av deras otacksamhet.” De sade: ”Är de otacksamma mot Allâh?” Han sade: ”De är
otacksamma mot makarna och mot den fina behandlingen. Om du skulle behandla henne väl
hela livet för att hon vid ett tillfälle ser något hos dig, skulle hon sagt: ”Jag har aldrig sett
något fint hos dig.”53

52 an-Nasâ’î (5/9135), al-Hâkim (2/2771) och al-Bazzâr (6/2349). Berättarkedjan är autentisk enligt al-Hâkim. Hadîthen
är autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (289).
53 al-Bukhârî (1052) och Muslim (907).
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Makan skall inte bli arg på sin make

Till makens rättigheter över makan hör att hon skall eftersträva att inte bli arg på honom eller
på grund av honom. Om hon blir arg på honom eller på grund av honom ser hon till att behaga
honom igen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Era kvinnor som tillhör paradisets kvinnor är den kärleksfulla, fertila och återvändande
kvinnan som, när hon har besvärat eller blivit besvärad, lägger sin hand i sin makes hand och
säger: ”Jag svär vid Allâh att jag kommer inte att blunda förrän du är nöjd.”54
Att hon har besvärat syftar på att hon har besvärat sin make. Att hon har blivit besvärad syftar
på att hennes make har besvärat henne. I en annan formulering står det ”när han blir arg”.
Den rättfärdiga och välsignade kvinnan bävar för att hennes make skall bli arg på henne.
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Tre personer får inte sina böner passera deras öron; slaven som är på rymmen till dess att
han återvänder, kvinnan som tillbringar natten medan hennes make är arg på henne och
ledaren som leder ett folk som hatar honom.”55
När den välsignade kvinnan blir arg på sin make bojkottar hon inte honom. Hon håller sig inte
borta från hans madrass under några som helst omständigheter. Det spelar ingen roll om hon
är arg. Ty hon vet att den trovärdige och betrodde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”När kvinnan tillbringar natten i egenskap av att hon håller sig borta från sin makes madrass,
förbannar änglarna henne till dess att hon återvänder.”56
Hur förhåller sig kvinnorna till detta? Hur förhåller sig dagens kvinnor till detta? När vissa
kvinnor blir arga på sina män packar de väskorna och går till sina familjer. Där stannar de i
flera dagar. Deras familjer sätter käppar i hjulet för männen och berövar dem deras rättigheter.
De uppmanar inte kvinnorna att återvända till makarna. De uppfostrar inte dem. De lär inte
dem. Har inte dessa kvinnor numera tagit avstånd från sina makars madrasser? Jag svär vid
Allâh att hon är en hustru och att hon har tagit avstånd från sin makes madrass. Profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju till henne:
”När kvinnan tillbringar natten i egenskap av att hon håller sig borta från sin makes madrass,
förbannar änglarna henne till dess att hon återvänder.”
54 an-Nasâ’î (5/9139) och at-Tabarânî (12/12468). Formuleringen är an-Nasâ’îs.
55 at-Tirmidhî (360) som sade: ”God och främmande.” God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb” (487).
56 al-Bukhârî (5194) och Muslim (1436). Formuleringen är al-Bukhârîs.
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Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:
”Om mannen kallar på sin kvinna till hans madrass och hon låter bli att komma så att han är
arg på henne under natten, förbannar änglarna henne fram till morgonen.”57

57 al-Bukhârî (3238) och Muslim (1436). Formuleringen är al-Bukhârîs.
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Makan skall vinna makens kärlek

Till makens rättigheter över makan hör att hon skall vinna hans kärlek, vara barmhärtig mot
honom och förse honom med harmoni. Allâh (ta´âlâ) sade:
ت ﱢﻟَﻘْﻮٍم َﯾَﺘَﻔﱠﻜُﺮوَن
َ َوِﻣْﻦ آَﯾﺎِﺗِﮫ َأْن َﺧَﻠ
ٍ ﻖ َﻟُﻜﻢ ﱢﻣْﻦ َأﻧﻔُِﺴُﻜْﻢ َأْزَواًﺟﺎ ﱢﻟَﺘْﺴُﻜﻨُﻮا ِإَﻟْﯿَﮭﺎ َوَﺟَﻌَﻞ َﺑْﯿَﻨُﻜﻢ ﱠﻣَﻮﱠدًة َوَرْﺣَﻤًﺔ ِإﱠن ِﻓﻲ َذِﻟَﻚ َﻵَﯾﺎ
”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro
hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap
till människor som tänker.”58
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Era kvinnor som tillhör paradisets kvinnor är den kärleksfulla, fertila och återvändande
kvinnan.”
Den välsignade kvinnan försöker vinna sin mans kärlek med sina tal och ord om hon så skulle
överdriva och ljuga för att få honom på humör. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät
mannen ljuga för sin hustru och kvinnan för sin make. Det är alltså okej för makan att ljuga
för maken och framhäva en kärlek som hon kanske inte alls har innerst inne och få honom på
humör. Det är tillåtet ehuru hon skulle ljuga.

58 30:21
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Makan skall försköna sig för sin make

Den rättfärdiga kvinnan försöker vinna sin makes kärlek genom att försköna sig för honom.
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om de bästa kvinnorna varpå han
svarade:
”Hon som lyder sin make när han befaller henne och glädjer honom när han tittar på henne.”59
Hon säger inget maken ogillar att höra. Hon visar inget maken ogillar att se. Det skall inte ens
komma på tal. Den rättfärdiga och välsignade kvinnan bävar för att besvära sin make med ett
enda ord, med en enda blick, med ett enda krav, med en enda handling eller med ett enda
dåligt utseende. Varför det? Därför att hon vet att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade:
”Det finns inte en kvinna som besvärar sin make i detta liv utan att hans hustru från paradisets
kvinnor: ”Besvära inte honom, må Allâh döda dig! Han är bara en gäst hos dig. Snart lämnar
han dig för att sluta sig till oss.”60

59 an-Nasâ’î (3231), Ahmad (2/251) och al-Hâkim (2/2682) som autentiserade den enligt Muslims villkor. God enligt alAlbânî i ”as-Sahîhah” (1838) och ”al-Irwâ’” (1786).
60 at-Tirmidhî (1174), Ibn Mâdjah (2014) och Ahmad (5/242). God och främmande enligt at-Tirmidhî. Autentisk
berättarkedja enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (173).

www.darulhadith.com

29

Makan skall bevara sin makes heder

Till makens rättigheter över makan hör att hon bevarar hans heder genom att bevara sig själv
och honom. Med andra ord skall hon inte utsätta honom för prövningar. Profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) blev frågad om de bästa kvinnorna och svarade:
”Hon som lyder sin make när han befaller henne, glädjer honom när han tittar på henne och
bevarar honom med sig själv och hans egendom.”
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Kvinnan som tar av sig sina kläder hos någon annan än sin make har rivit sönder ridån som
är mellan henne och Allâh.”61
Allt detta för att makens heder skall bevaras. Kvinnan får inte ens ta av sig sina kläder hos
någon annan än sin make eller på ett ställe som har samma status som exempelvis att de båda
övernattar på ett ställe eller när hon är hemma hos sin familj om hon går dit med hans tillstånd.
Annars har hon rivit sönder ridån som är mellan henne och Allâh. Profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade:
”Fråga inte om tre personer: Mannen som lämnar samlingen, trotsar sin ledare och därav dör
trotsigt, slaven som rymmer från sin ägare och kvinnan vars man är frånvarande efter att ha
försett henne med det jordiska och sedan klär sig iögonfallande och stökar omkring när han
är borta.”62
Fråga inte om dem därför att deras slut är extremt allvarligt och deras synd är kolossal.
Kvinnans make är borta för att han arbetar. Han har åkt till ett annat land för att kunna försörja
henne. När han är borta börjar hon klä sig iögonfallande och visa sig för främmande män och
stöka omkring varefter hon bedrar honom. Det är en kvinna som har fallit i en väldigt stor
synd. Ty hon har inte bevarat sin makes rättighet eller heder.
Den rättfärdiga och välsignade kvinnan gör allt för att bevara sin makes heder. Annars utsätter
hon honom för en prövning ehuru det bara rör sig om ett enda ord. Profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade:
”En kvinna skall inte röra vid en annan kvinna med hyn så att hon inte beskriver henne för
61 Abû Dâwûd (4010), at-Tirmidhî (2803), Ibn Mâdjah (3750) och Ahmad (6/173). Formuleringen är Ibn Mâdjahs. God
enligt at-Tirmidhî och autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (7/2/1296) och ”Âdâb-uz-Zifâf”, sid. 96.
62 Ahmad (6/96), al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (590), Ibn Hibbân (10/4559) med flera. Autentisk enligt al-Albânî i
”as-Sahîhah” (542).
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sin make som om han tittar på henne.”63
Om en kvinna inte får beskriva en annan kvinna för att bevara muslimernas heder och hennes
makes heder, vad skall man då säga om kvinnan som tar bilder på sina väninnor och hänger
upp dem i hemmet? Vad skall man då säga om kvinnan som tar bilder på andra kvinnor och
visar dem för sin make?
Om det är förbjudet för en kvinna att beskriva en annan kvinna för sin make, är det tvivelsutan
förbjudet för henne att be sin make om något som utsätter henne eller honom för prövningar
som exempelvis TV, bilder och tidskrifter. Självfallet får en kvinna inte be sin make om något
som utsätter dem båda för prövningar.

63 al-Bukhârî (5240).
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Makan skall inte sprida sin makes hemligheter

Till makens rättigheter över makan hör att hon bevarar hans hemlighet och tiger om det som
sker bakom stängda dörrar och framför allt den intima delen. Hon får inte ens berätta för sin
moder, syster eller nära väninna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Förmodligen berättar en kvinna för andra vad hennes man gör med henne när han är ensam
med henne. Förmodligen berättar en man för andra vad han gör när han är ensam med sin
hustru.” En kvinna ställde sig upp och sade: ”Jag svär vid Allâh att både männen och
kvinnorna gör det.” Då sade han: ”Gör inte det. Skall jag inte berätta för er vad det påminner
om? Det liknar Satan som hittar en kvinnlig djävul på vägen och börjar ha samlag med henne
medan människorna tittar på.”64
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Bland människorna som har den värsta positionen hos Allâh på Domedagen är mannen som
har samlag med sin kvinna och hon med honom och sedan sprider hennes hemlighet.”65

64 al-Kharâ’itî i ”Masâwîl-Akhlâq” (1/430) med en god berättarkedja eller åtminstone en god dito, vilket Shaykh alAlbânî nämnde i ”as-Sahîhah” (3153). Hadîthen rapporteras via andra vägar hos Abû Dâwûd (2176), Ahmad (2/540541), al-Bayhaqî (7/14497) och Ibn Abî Shaybah med liknande betydelse. Därav autentiserade al-Albânî den i ”asSahîhah” (7/435) och sade i ”al-Irwâ’” (7/73) att den var stark med hjälp av de olika vägarna.
65 Muslim (1437).
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Makan skall bevara sin makes hem

Till makens rättigheter över makan hör att hon bevarar hans hem och inte släpper in någon
som han inte vill skall komma in. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Er rättighet över dem är att de inte låter någon ni föraktar ligga på era madrasser.”66
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:
”Vad beträffar er rättighet över era kvinnor, så skall de inte låta någon ni föraktar ligga på era
madrasser eller komma in i era hem.”67

66 Muslim (1218).
67 at-Tirmidhî (1163) och Ibn Mâdjah (1851). God och autentisk enligt at-Tirmidhî.
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Makan skall bevara sin makes egendom

Till makens rättigheter över makan hör att hon bevarar hans egendom och inte spenderar något
av den utan hans tillstånd. Vi har hört hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om
de bästa kvinnorna:
”Hon som lyder sin make när han befaller henne, glädjer honom när han tittar på henne och
bevarar honom med sig själv och hans egendom.”
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:
”Det är inte tillåtet för en kvinna att spendera något av sin makes egendom utan hans
tillstånd.”68
Om han ger henne tillstånd att spendera och hon spenderar sunt belönas de båda. Profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Om kvinnan spenderar från sitt hems mat på ett sunt sätt belönas hon för det hon har skänkt
och hennes make för det han har tjänat ihop.”69
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Om kvinnan skänker välgörenhet från sin makes hem belönas hon och likaså hennes make
utan att någons belöning sjunker på grund av den andres belöning.”70
De lärda säger att kvinnan kan spendera från sin makes hem, eller sin makes egendom, på tre
sätt:
1 – Mannen ger sin hustru ett specifikt tillstånd att spendera. Härmed erhåller de båda en full
belöning och ingens belöning reduceras.
2 – Mannen ger sin hustru ett allmänt tillstånd att spendera från hans egendom. Härmed delar
de på belöningen.

68 at-Tayâlisî (1223) och via hans berättarkedja al-Bayhaqî (4/8108). Rapporterad även av Ahmad (5/267), Abû Dâwûd
(3565), at-Tirmidhî (670) och Ibn Mâdjah (2295) med formuleringen:
”Kvinnan får inte spendera något från sin makes hem utan hans tillstånd.”
Berättarkedjan är – om Allâh vill – god. Den är god enligt at-Tirmidhî och al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb” (943).
69 al-Bukhârî (2065) och Muslim (1024). Formuleringen är al-Bukhârîs.
70 Ahmad (6/99), an-Nasâ’î (2539) och at-Tirmidhî (671) som klassificerade den som god.
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3 – Mannen ger inte sin hustru tillstånd att spendera från hans egendom. Om hon i detta fall
skänker något från hans egendom belönas han medan hon syndar.
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Makan skall inte fasta utan makens tillstånd

Till makens rättigheter över makan hör att hon inte fastar en frivillig fasta i hans närvaro utan
hans tillstånd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Det är inte tillåtet för en kvinna att fasta i makens närvaro utan hans tillstånd.”71

71 al-Bukhârî (5195), Muslim (1026) och Abû Dâwûd (2458).
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Så är en bra kvinna mot sin make

Den rättfärdiga, välsignade och om sin makes rättigheter kunniga kvinnan har överseende
med sin make när han är försumlig. Hon förbiser hans misstag. Hon hedrar hans familj. Hon
städar hans hem. Hon tvättar hans kläder. Hon lagar hans mat. När han kommer nära henne,
kommer hon nära honom. Hon slår vakt om hans luktsinne och hörsel; han känner endast
doften av det goda, han hör endast det goda och han ser endast det vackra. Hon passar hans
måltider. Hon är lugn och sansad när han skall sova. När hon ser att han är arg talar hon inte
med honom. Den vise mannen sade:
Ha överseende med mig så kommer min kärlek till dig att förbli
Tala inte när jag är arg
Hacka inte på mig liksom du slår på tamburinen
Du vet inte vad ensamheten innebär
Klaga inte mycket så att du försvinner med vinden
Då tar mitt hjärta avstånd från dig – och hjärtan ändras ju
Jag har sett hur kärleken handlar om hjärtat och besväret
Om de två enas tar det inte lång tid förrän kärleken försvinner
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Den olyckliga kvinnan

Detta är islamiska riktlinjer till kvinnan i förhållande till hennes make och hans rättigheter.
Om kvinnorna hade levt upp till dem skulle hemmen bestå av en fullkomlig lycka. Dessvärre
finns det kvinnor i dag som inte känner till dessa rättigheter. Därav är det alltför vanligt med
skilsmässor, misshandel och osämja.
I dag hör vi hur det finns kvinnor som försummar sin mildhet, glömmer bort sin kvinnlighet,
förvandlas till tyranner och överväldigar sina svaga män. Om de ger sina män något, påminner
de dem om det. Och om de ber sina män om något som de inte kan ge dem, kritiserar de dem
för fattigdom och oförmåga. När han kommer hem börjar hon skälla ut honom och rynka på
pannan. När han går ut är det hon som driver ut honom. Hon behagas inte av honom. Hon
syns i varje dörr och fönster. Hon visar sitt ansikte, eller åtminstone något av det, för
främmande män. Om hon talar med sin make berättar hon hur en annan man har gett sin fru
det ena och det andra och gjort för henne det ena och det andra, hur dåligt hon har det och hur
det fanns generösa män som friade till henne, men men…
När hon är hemma med sin make ser hon sig själv som en fånge. Hon parfymerar sig inte.
Hon förskönar sig inte. När hennes make tittar på henne besväras han. Hennes hår är ovårdat.
Hennes kläder är smutsiga. Hon är smutsig och omgiven av plagg som ett lökhuvud, men så
fort hon går ut parfymerar och snyggar hon till sig. Detta är den olyckliga kvinnan som ger
sitt bästa till andra och det sämsta till sin make.
När hon går till sina väninnor är hon glad och lycklig. Hon talar fint. Hon klär sig fint. Hennes
tal och sällskap är inte uttråkande. Så fort hon kommer hem omvandlas hon till ett lejon. När
hon pratar kommer eld ur munnen. När hon gör något är det en skandal. Hennes make
upplever inget gott i henne. Detta är verkligen en olycklig kvinna. Hur vill hon bli lycklig när
hon opponerar sig sin religion, förargar sin Herre och bedrövar sin make? Hon får rannsaka
sig själv. Livet är kort.
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Mannen måste ha kunskap om hustruns rättigheter

Maken är kaptenen vid rodret och överhuvudet i hemmet. Liksom mannen har rättigheter har
han även skyldigheter. Den muslimske maken dyrkar Allâh genom att leva upp till sin makas
rättigheter. Han förser henne med hennes rättigheter för att han är hennes herde. Profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Alla är ni herdar och alla ansvarar ni för er flock. Ledaren är en herde över sin flock och han
ansvarar för den. Mannen är en herde över sin familj och han ansvarar för den. Kvinnan är en
herde och hon ansvarar för sin makes hem.”72
Den rättfärdige mannen vet att han har i uppgift att se efter sin hustru och att han ansvarar för
henne. Därför kämpar han med att vilja henne väl och leva upp till hennes rättigheter. Ty han
vet att det hör till gudsfruktan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Frukta Allâh sett till kvinnorna.”73
Den rättfärdige mannen uppfyller rättigheten som hans hustru har över honom. Han vet att
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt det varför han fruktar att
försumma befallningen som hans älskade sändebud och förebild (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) har befallt honom. Vår älskade profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Ta väl hand om kvinnorna.”74
Den rättfärdige mannen uppfyller rättigheten som hans hustru har över honom för att han vet
att hon är hans ansvar. Inför vem? Inför Allâh, himlarnas och jordens Herre. Profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Frukta Allâh sett till kvinnorna! Ni har tagit dem med Allâhs avtal…”75
Den välsignade muslimske maken lever inte upp till kvinnans rättigheter i form av gentjänst.
Han gör det för att han ansvarar för det inför sin Herre (subhânahu wa ta´âlâ). Därför måste
vi män lära oss våra fruars rättigheter samt lära våra barn dem så att vi kan leva upp till
ansvaret som vilar på våra axlar.

72
73
74
75

al-Bukhârî (893) och Muslim (1829).
Muslim (1218).
al-Bukhârî (5186) och Muslim (1468).
Abû Dâwûd (1905) och Ibn Mâdjah (3074).
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Maken skall försörja makan

Till makans rättighet över maken hör att han försörjer henne utmed seden. När han äter låter
han även henne äta. När han klär sig låter han även henne klä sig. Det är meningen att maken
skall försörja makan och förse henne med mat utmed seden, utan slöseri eller snålhet. Han
skall inte snåla med det han har och inte ge henne. Han skall handla utmed seden. Han skall
inte heller ge henne mer än vad han klarar av och mer än vad seden säger. Profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Deras rättighet över er är att ni förser dem med uppehälle och kläder som sig bör.”76

76 Muslim (1218).
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Maken skall behandla makan väl

Till makans rättighet över maken hör att han behandlar henne väl på alla sätt och vis som
utgör ett fint bemötande enligt seden. Detta är dock förutsatt att behandlingen inte motstrider
Herrens föreskrift. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Kvinnornas rättighet över er är att ni behandlar dem väl.”77

77 at-Tirmidhî (1163), an-Nasâ’î (9123) och Ibn Mâdjah (1851). God och autentisk enligt at-Tirmidhî.
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Maken skall inte slå makan

Till makans rättighet över maken hör att han inte slår henne. Han har endast fått rätt att slå
om han befarar olydnad från hennes sida och hon trotsar sin make. Slaget implementeras först
efter att hon har tillrättavisats förgäves och bojkottats förgäves. Först då får maken slå henne.
Men han skall slå henne i form av en hedrande uppfostrare och inte utav hämnd. Han får
aldrig slå henne i ansiktet. Det är orättvist att slå makan för något som han saknar tillstånd till
och på ett sätt som han saknar tillstånd till. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Den som pryglar orättvist kommer att ställas inför vedergällning på Domedagen.”78
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också när han nämnde makans rättigheter över
maken:
”Han skall inte slå henne i ansiktet.”79
Allâh (ta´âlâ) sade:
ّ ﻼ ِإﱠن
ُ ﺸﻮَزھُﱠﻦ َﻓِﻌ
ً ﺳِﺒﯿ
َ ﺿِﺮﺑُﻮھُﱠﻦ َﻓﺈِْن َأ
ُ َُواﻟﻼﱠِﺗﻲ َﺗَﺨﺎﻓُﻮَن ﻧ
َ طْﻌَﻨُﻜْﻢ َﻓ
ْ ﻀﺎِﺟِﻊ َوا
َ ﻼ َﺗْﺒُﻐﻮْا َﻋَﻠْﯿِﮭﱠﻦ
َ ﻈﻮھُﱠﻦ َواْھُﺠُﺮوھُﱠﻦ ِﻓﻲ اْﻟَﻤ
َﷲ
َﻛﺎَن َﻋِﻠًّﯿﺎ َﻛِﺒﯿًﺮا
”Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och håll er borta från
deras nattläger och slå dem. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem.
Allâh är hög, stor.”80
Qur’ân-uttolkarna säger att om kvinnan lyder sin make så har han ingen rätt att slå henne eller
bojkotta henne. Allâhs (ta´âlâ) ord mot slutet:
ّ ِإﱠن
ﷲَ َﻛﺎَن َﻋِﻠًّﯿﺎ َﻛِﺒﯿًﺮا
” Allâh är hög, stor.”
är ett hot riktat mot makarna. Om de ger sig på fruarna skall de veta att Allâh är den Höge och
den Store som är kvinnornas beskyddare och som kommer att hämnas på dem som förtrycker
dem.

78 al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (186) och al-Bazzâr (17/9535). Berättarkedjan är god enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah”
(5/467).
79 Ahmad (4/446-447), Abû Dâwûd (2142), Ibn Mâdjah (1850), Ibn Hibbân (9/4175) och al-Hâkim (2/2764).
Berättarkedja är autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med och likaså al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2033).
80 4:34
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Om du ser att du är stark och kapabel nog att slå din maka utan något giltigt skäl från Allâh,
så skall du tänka på att hon har en Beskyddare som är kapabel till allt och att Han är den Höge
och den Store. Jag varnar dig för att förarga din Herre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:
”Vad beträffar er rättighet över era kvinnor, så skall de inte låta någon ni föraktar ligga på era
madrasser eller komma in i era hem. Och om de skulle göra det, så får ni slå dem oskadligt.”
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Slå inte Allâhs slavinnor.” Då kom ´Umar och sade: ”I så fall kommer kvinnorna att trotsa
sina makar.” Efter det sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är okej att slå
dem.”81
Varför lät profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) maken slå makan? Därför att när han
förbjöd männen slå fruarna helt och fullt började vissa kvinnor trotsa sina män. Följaktligen
kom många kvinnor till Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och klagade på
sina män varpå profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Många kvinnor har kommit till Muhammads hustrur och klagat på sina män. De där tillhör
inte era bästa [män]. De där tillhör inte era bästa [män].”82
Det är alltså inte bra att du slår din hustru utan Allâhs (´azza wa djall) tillstånd.

81 Abû Dâwûd (2146), an-Nasâ’î (5/9167), Ibn Mâdjah (1985), at-Tabarânî (1/270), Ibn Hibbân (9/4189) och al-Hâkim
(2/2765) som också sade att den är autentisk. Se al-Albânîs ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (6/1863).
82 al-Bukhârî (5363).
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Maken skall vinna makans kärlek

Till makans rättighet över maken hör att han vinner hennes kärlek med ord och handling ehuru
han skulle överdriva, beskriva henne på ett sätt som hon inte alls är eller berätta om sin kärlek
till henne som egentligen är mindre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät maken ljuga
för makan och vice versa. Det är alltså okej att maken ljuger för makan för att ha ett lyckligt
hem. Han får beskriva hennes skönhet på ett sätt hon inte alls besitter. Han får berätta för
henne att han älskar henne på ett sätt han inte alls känner. Om hon ber honom om något som
han inte kan frambringa och befarar att det svaret kommer att försämra henne och göra livet
till ett helvete, så får han säga att han skall hämta det för att sedan säga att han inte kunde
hitta det eller att det var för dyrt för tillfället. Den sortens lögn är bra om den bidrar med
makarnas lycka.
Den rättfärdige maken förskönar sig för sin maka på ett sätt som lämpar sig efter männen i
form av att parfymera sig och se bra ut. Allâh (ta´âlâ) sade:
ف
ِ َوَﻟﮭُﱠﻦ ِﻣْﺜُﻞ اﻟﱠِﺬي َﻋَﻠْﯿِﮭﱠﻦ ِﺑﺎْﻟَﻤْﻌُﺮو
”Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne.”83
Qur’ân-uttolkaren Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:
”Jag förskönar mig för kvinnan liksom jag vill att hon förskönar sig för mig.”
Ett annat sätt att vinna sin makas kärlek är att hjälpa henne med hushållsarbetet. Profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som var Allâhs profet och sändebud som fick uppenbarelser
från Honom, brukade hjälpa till med hushållsarbetet och när det kallades till bön gick han och
bad84.
Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) behandlade sina hustrun väl och glatt. Han skojade
med dem och var vänlig mot dem. Efter att han hade fyllt femtiotre år sprang han ikapp med
´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ). ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade hur hon som ung
tjej var på en resa tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som
sade åt sina följeslagare att rida före, vilket de gjorde. Därefter sade han till henne:
”Kom, låt mig springa ikapp med dig.” Hon sade: ”Jag sprang ikapp med honom och
besegrade honom.”

83 2:228
84 Ibn Abî Shaybah (5/272), Ibn Abî Hâtim (2/2196), at-Tabarî (4/4768) och al-Bayhaqî (7/295).
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Titta på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samlevnad! ´Â’ishah (radhiya
Allâhu ´anhâ) sade:
”Han blev tyst. Efter att jag hade gått upp i vikt och glömt bort händelsen var jag återigen på
resa med honom. Han sade till sina följeslagare att rida före, vilket de gjorde. Därefter sade
han: ”Kom, låt mig springa ikapp med dig.” Jag sade: ”Hur skall jag springa ikapp med dig
när jag är i det här tillståndet?” Han sade: ”Du skall göra det.” Så jag började springa ikapp
med honom och han besegrade mig. Han började skratta och sade: ”Detta var för den där
kapplöpningen.”85
´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade glömt bort den förra händelsen, men det hade inte
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjort. Han skojade med sin fru, vann hennes
kärlek och sprang ikapp med henne. Det råder starka aningar om att det var mot slutet av hans
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv.
Till vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fina samlevnad hör att ´Â’ishah (radhiya
Allâhu ´anhâ) sade en dag:
”Åh mitt huvud!” Då sade Allâhs sändebud: ”Nej, utan åh mitt huvud!”86
´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:
”Jag åt kött medan jag hade min månadsperiod. Därefter gav jag det till profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) som lade sin mun på samma plats där jag hade min mun. Sedan drack jag
och gav honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att dricka varpå han satte sin mun på samma
plats där jag hade min mun.”87
´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:
”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade lägga sitt huvud på mina lår och
läsa medan jag hade min månadsperiod.”88
Han brukade tillbringa natten med sin hustru i ett klädesplagg ehuru hon hade sin
månadsperiod. Om han blev befläckad av hennes blod, så tvättade han bara bort det89. Likaså
85 Ibn Hibbân (10/4691), an-Nasâ’î (5/8942), Ahmad (6/39), al-Humaydî (1/128/261) och at-Tahâwî (5/143). Autentisk
enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (131).
86 al-Bukhârî (5666).
87 Muslim (300), Abû Dâwûd med flera.
88 al-Bukhârî (297), Muslim (301) och Abû Dâwûd (260).
89 Abû Dâwûd (269), an-Nasâ’î (284), Ahmad (6/45) med flera via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:
”Jag och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade tillbringa natten i ett klädesplagg samtidigt som
jag hade min månadsperiod. Om han blev befläckad av mig tvättade han bara bort det och inte mer än så. Därefter bad
han i det. Och om det befläckades av honom tvättade han bara bort det och inte mer än så. Därefter bad han i det.”
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brukade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bada med sin hustru ur en och
samma balja90.
Detta är vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samlevnad och han var Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som vi har ett fint föredöme i. Vissa makar kanske säger att
de har blivit för gamla för det och att det är för sent nu och till följd därav har de inget behov
av det. Men Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bördor som en miljon män
inte klarar av att bära. Han bar på samfundets bekymmer, ansvarade för budskapet och hade
kommit upp i åldern. Trots det tävlade han mot sin fru och väntade bara på rätt tillfälle. Hur
vackert är det inte att maken tar ut sin maka till en plats och skojar med henne, tävlar mot
henne och får henne på humör!

Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (269).
90 al-Bukhârî (273) via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:
”Jag och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade bada ur en balja och turas om med vattnet.”
Se Muslim (321).
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Maken skall inte förtala makan

Till makans rättighet över maken hör att han inte förtalar henne, smädar henne eller säger att
hennes utseende eller handlingar är fula. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när
han nämnde kvinnans rättighet över maken:
”… och att han inte säger att hon är ful.”91

91 Abû Dâwûd (2142), Ibn Mâdjah (1850), Ibn Hibbân (9/2764), al-Hâkim (2/2764) och Ahmad (4/446-447).
Berättarkedjan är autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med och likaså al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2033).
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Maken skall inte bojkotta makan

Till makans rättigheter över maken hör att han inte bojkottar henne så länge han inte har ett
skäl och att bojkotten sker i ett uppfostrande syfte. När det väl blir tillåtet för mannen att
bojkotta makan, så skall han bojkotta henne i hennes hem och ingen annanstans. Profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han nämnde kvinnans rättigheter över maken:
”… och att han inte bojkottar förutom i hemmet.”92

92 Abû Dâwûd (2142), Ibn Mâdjah (1850), Ibn Hibbân (9/2764), al-Hâkim (2/2764) och Ahmad (4/446-447).
Berättarkedjan är autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med och likaså al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2033).
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Maken skall inte avslöja makans hemlighet

Till makans rättigheter över maken hör att han inte avslöjar hennes hemlighet och inte talar
om för andra vad som händer bakom deras stängda dörrar. Detta gäller i synnerhet den intima
biten, vilket har tagits upp i samband med makens rättigheter över makan.
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Maken skall ta lätt på makans brister och se upp till hennes fina sidor

Till makans rättigheter över maken hör att han inte förargar sin maka. Han skall inte titta på
hennes dåliga sidor. Han skall titta på hennes fina sidor, se upp till dem och ta lätt på hennes
dåliga sidor. Han skall göra sitt bästa för att endast se det fina i henne. Profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade:
”Den troende mannen skall inte hata den troende kvinnan. Om han avskyr en av hennes
karaktärer, kommer han att tycka om en annan.”93

93 Muslim (1469).
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Maken skall vara nöjd med sin maka

Till makans rättigheter över maken hör att han nöjer sig med det hon har att ge sett till hennes
läggning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Ta väl hand om kvinnorna. Kvinnan har skapats av ett revben. Den snedaste biten på revbenet
är den högsta. Om du skall rätta till det så kommer du att knäcka det, och om du skall låta det
vara så kommer det att förbli snett. Se därför till att ta väl hand om kvinnorna.”94
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:
”Kvinnan har skapats av ett revben och hon kommer aldrig att bli riktigt som du vill. Om du
skall njuta av henne så får du njuta av henne medan hon besitter sin snedhet, och om du skall
rätta till henne så kommer du att knäcka henne; hennes knäck är hennes skilsmässa.”95
Syftet med detta är att mannen vet hur kvinnan är lagd och att han behagas av det han får sett
till hennes läggning. Han skall inte ålägga henne mer än vad hon är kapabel till. Han skall ha
tålamod med hennes snedsteg, ty hon är skapad av ett revben.

94 al-Bukhârî (3331) och Muslim (1468) och formuleringen är Muslims.
95 al-Bukhârî (3331) och Muslim (1468).
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Maken skall visa makan fin karaktär

Till makans rättigheter över maken hör att han visar henne den bästa karaktären. Hans fina
bemötande av henne skall vara synligt. Det finns män som har de bästa karaktärerna när de är
ute i affären, med sina vänner och med alla andra människor. Deras fina bemötande är synligt
i det fallet. Men så fort de kommer hem blir de till monster. De visar inget fint bemötande.
De är arga och förtalar. De säger aldrig något fint. De gör aldrig något fint. Du kan inte höra
dem säga ett enda fint ord. Samtidigt sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):
”De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären och de bästa av er
är de som är bäst mot sina familjer.”96
Det finns inget gott i dig om du hjälper dina vänner och behandlar andra väl så länge du inte
är bra mot din familj. Om du är bra mot din familj och därtill mot alla andra människor, så är
det positivt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Den bäste av er är den som är bäst mot sin familj och jag är den av er som är bäst mot sin
familj.”97

96 at-Tirmidhî (1162) och Ahmad (2/250 och 2/472). Formuleringen är at-Tirmidhîs som sade:
”Hadîthen är god och autentisk.”
I berättarkedjan finns Muhammad bin ´Amr bin ´Alqamah som är trovärdig men gör fel, vilket nämns i ”at-Taqrîb”
(6228). Hadîthen är via sina olika vägar och vittnande rapporteringar autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (284).
97 ad-Dârimî (2/2260), at-Tirmidhî (3895) och Ibn Hibbân (9/4177). at-Tirmidhî sade:
”Hadîthen är främmande och autentisk.”
Hadîthen är autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (285) och (1174).
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Maken skall skydda makan mot helvetet

Till makans rättigheter över maken hör att han är en anledning till att hon undkommer helvetet
genom att lära henne, påbjuda henne det goda, förbjuda henne det onda och härda med det
hela. Han skall hindra henne från det som kan orsaka hennes inträde i helvetet. Allâh (´azza
wa djall) sade:
ُس َواْﻟِﺤَﺠﺎَرة
ُ ﺴُﻜْﻢ َوَأْھِﻠﯿُﻜْﻢ َﻧﺎًرا َوﻗُﻮُدَھﺎ اﻟﻨﱠﺎ
َ َُﯾﺎ َأﱡﯾَﮭﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا ﻗُﻮا َأﻧﻔ
”Troende! Skydda er själva och era familjer mot den Eld som har människor och stenar till
bränsle.”98
Vår Herre (subhânahu wa ta´âlâ) sade också:
َ ﺻ
ﻄِﺒْﺮ َﻋَﻠْﯿَﮭﺎ
ْ ﺼَﻼِة َوا
َوْأُﻣْﺮ َأْھَﻠَﻚ ِﺑﺎﻟ ﱠ
”Uppmana ditt folk att förrätta bönen och förrätta den du utan att förtröttas.”99

98 66:6
99 20:132
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Maken skall vara svartsjuk på makan

Till makans rättigheter över maken hör att han är svartsjuk på sin maka. Hon skall se att han
är svartsjuk på henne. Svartsjukan skall dock vara kontrollerad så att den endast medför det
positiva och avvärjer det negativa.
Han skall bli svartsjuk på sin maka om något av hennes kropp blottas. Han skall bli svartsjuk
på sin maka om hon tittar på utomstående män. Han skall bli svartsjuk på sin maka om hon
blandas med utomstående män. Han skall bli svartsjuk på sin maka om hon obehövligt talar
med en utomstående man.
Vad beträffar svartsjukan i form av tvivel och irrelevanta misstankar, så är den förbjuden. Det
finns män som säger att de är svartsjuka och börjar kontrollera sina fruar oskäligt. De tvivlar
på dem oskäligt. Så fort han kommer hem skall han titta i hennes mobiltelefon och listan över
uppringda nummer. Om hennes mobiltelefon ringer ställer han sig bredvid henne för att höra
vem hon talar med. Han kontrollerar allting och tvivlar på henne. Om han hör henne tala
frågar han:
”Vem syftar du på?”
Om han hör människorna antyda något, får han för sig att de menar hans hustru. Han bara
betvivlar henne. Han säger att han är svartsjuk, men en sådan svartsjuka är förbjuden.
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Det finns en svartsjuka som älskas av Allâh och det finns en svartsjuka som hatas av Allâh.
Vad beträffar svartsjukan som Allâh älskar, så är det svartsjukan utav misstanke. Och vad
beträffar svartsjukan som Allâh hatar, så är det svartsjukan utan misstanke.”100

100
Abû Dâwûd (2659), an-Nasâ’î (2558), Ibn Hibbân (11/4762), Ahmad (5/445) med flera. Den är god enligt alAlbânî i ”Sahîh Abî Dâwûd” (7/2388). Granskarna till [Ahmads] ”al-Musnad” sade:
”God via andra.” (19/156)
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Den orättfärdige maken är en orsak till osämja och skilsmässa

Såhär är den rättfärdige maken. Vad den orättfärdige maken beträffar, så kräver han sina
rättigheter utan att veta vilka rättigheter hans maka har. Han behandlar henne dåligt och
misstycker snabbt. Så fort hans maka ber honom om något så blir han högfärdig och får
avsmak. När hon upprepar sin förfrågan rynkar han på pannan och grimaserar. När hon tjatar
slår han och tar sönder saker och ting. När han är hemma klär han sig i ofina kläder. När han
går ut tar han på sig fina kläder, parfymerar sig, kammar sitt hår och fixar sitt skägg. Hemma
är han som på sin arbetsplats. Det råder inga tvivel om att sådant leder till osämja, skilsmässa
och bråk.
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Hadîthernas grad i boken

Här har vi tagit upp några föreskrivna råd för att bygga upp en familj och leva upp till
äktenskapets rättigheter. Om makarna handlar utmed dem så kommer alla att uppleva en
väldig lycka.
Jag har endast nämnt några av makarnas rättigheter. Jag har inte nämnt en hadîth utan att jag
har kontrollerat dess berättarkedja och refererat till de lärdas åsikter om den. Utmed det har
jag kommit fram till att hadîthen är god nog för att utgöra ett argument. Jag har alltså inte
nämnt en hadîth utan att den är minst sagt god. Hadîtherna är nämligen bekräftade och
berättigade, och lov och pris tillkommer Allâh, för att vi skall argumentera med dem och
praktisera dem. De är trots allt vårt sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord.
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Makarnas äktenskapsliv utmed seden

Jag kommer att avsluta talet med en allmän regel om makarnas rättigheter. Deras samlevnad
skall vara utmed folkets sed och vana. Allâh (ta´âlâ) sade:
ف
ِ َوَﻋﺎِﺷُﺮوھُﱠﻦ ِﺑﺎْﻟَﻤْﻌُﺮو
”Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd.”101
ٌف َوِﻟﻠﱢﺮَﺟﺎِل َﻋَﻠْﯿِﮭﱠﻦ َدَرَﺟﺔ
ِ َوَﻟﮭُﱠﻦ ِﻣْﺜُﻞ اﻟﱠِﺬي َﻋَﻠْﯿِﮭﱠﻦ ِﺑﺎْﻟَﻤْﻌُﺮو
”Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne;
hans [rätt] ligger dock ett steg framför hennes.”102
De lärda säger att verserna betyder att de skall leva utmed sed och vana. Det är så makarna
skall leva tillsammans. Till det hör att man rådfrågar varandra, respekterar varandras åsikter
och samarbetar om allt som medför lycka och glädje. Makan skall rådfråga maken om det
som gäller henne, ta hans åsikt och respektera honom och hans familj. Maken skall rådfråga
makan, ta hennes åsikt om den är korrekt och behandla hennes familj väl. I honom skall hon
se en godhet som är överensstämmande med seden.

101
102

4:19
2:228
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Nyckeln till ett lyckligt äktenskapsliv

Jag avslutar med ett råd som bör tillämpas av alla makar. Den största uppgiften som man skall
samarbeta om är att bygga ett religiöst hushåll och att alla är måna om religion och
rättfärdighet. Var och en skall hjälpa den andre med religionen. Det inger harmoni, lugn och
ro i hemmet på ett exempellöst sätt. Den största harmonin som finns i ett hem beror på
makarnas samarbete om lydnad gentemot skapelsernas Herre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) sade:
”Må Allâh benåda mannen som vaknar på natten för att be och väcker sin kvinna för att be.
Och om hon inte gör det skvätter han vatten på hennes ansikte så att hon går upp och ber på
natten. Må Allâh benåda kvinnan som vaknar på natten för att be och väcker sin man för att
be. Och om han inte gör det skvätter hon vatten på hans ansikte.”103
Om makarna samarbetar om religiositet och tillämpning av Allâhs religion i hemmet, så
kommer deras hem att leva ett fint och stabilt liv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade:
”Ett hem vari Allâh nämns och ett hem vari Allâh inte nämns är som den levande och den
döde.”104
Om det finns rättfärdighet i ett hem så måste det även finnas lycka i det. Profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade:
”Människans lycka ligger i tre saker och hennes olycka ligger i tre saker. Till människans
lycka hör en rättfärdig kvinna, ett bra transportmedel och en rymlig bostad. Människans
olycka ligger i tre saker: en dålig bostad, en dålig kvinna och ett dåligt transportmedel.”105
Till människans lycka hör att hennes hem är byggt på rättfärdighet. Så frukta Allâh och
samarbeta med era hustrur om religiositet och bygg era hem utmed religiositet. På så sätt finns
all potential till ett bra liv:
َ ﺻﺎِﻟًﺤﺎ ﱢﻣﻦ َذَﻛٍﺮ َأْو أُﻧَﺜﻰ َوھَُﻮ ُﻣْﺆِﻣٌﻦ َﻓَﻠﻨُْﺤِﯿَﯿﻨﱠﮫُ َﺣَﯿﺎًة
ﺴِﻦ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮْا َﯾْﻌَﻤﻠُﻮَن
َ طﱢﯿَﺒًﺔ َوَﻟَﻨْﺠِﺰَﯾﻨﱠﮭُْﻢ َأْﺟَﺮھُﻢ ِﺑﺄَْﺣ
َ َﻣْﻦ َﻋِﻤَﻞ
”Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka
103
Abû Dâwûd (1307), an-Nasâ’î (1610), Ibn Mâdjah (1336), Ibn Khuzaymah (2/1148), Ibn Hibbân (6/2567), alHâkim (1/1164) och Ahmad (2/250). Autentisk enligt al-Hâkim utmed Muslims villkor och god enligt al-Albânî i
”Sahîh Abî Dâwûd (5/1181)).
104
al-Bukhârî (6407).
105
Ibn Hibbân (9/4033), al-Hâkim (2/2640), Ahmad (1/168), at-Tayâlisî (1/207) och andra. Berättarkedjan är
autentisk enligt al-Hâkim. Hadîthen är autentisk enligt adh-Dhahabî och al-Albânî i ”as-Sahîhah” (282).
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ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.”106
Allâh (´azza wa djall) garanterar alltså maken och makan ett gott liv om de gör goda
handlingar och tror. Så frukta Allâh, Allâhs slavar, och samarbeta om fromhet och gudsfruktan
och inte om synder och fientlighet.
Och Allâh vet bättre. Må Allâh hylla Muhammad och hans ätt.

106
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