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ــﻌـﺪ ﻓـﺎﻋ ۡـﻮذ ﺑـﺎ ﻟـﻠـﻪ ﻣـﻦ ﻟـﺸـﻴ
ﻣـﺎ ﺑ

Du’a for å lese en bok
Les følgende Du’a (bønn) før du leser en religiøs bok eller
islamsk leksjon, og du vil  اِ ْن َﺷﺂءَاﻟـﻠـﻪhuske det du har lest:

َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ
ۡ
ۡك َوان ۡ ُش
حكمت
ِ اللهم افتح علينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
 ِل وا!ِكرام#علينا رحتك يـا ذا ال
OVERSETTELSE
Ya Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞÅpne døren av kunnskap og visdom for oss, og
send Barmhjertighet over oss! O den mest Mektige og Ærede!
(Al-Mustatraf, vol. 1, s. 40)

Husk: Resiter Salat-‘alan-Nabi  en gang før og etter Du’a
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Såret Slange
Uansett hvor mye satanprøver å forhindre deg fra å lese dette
heftet, les dette heftet i sin helhet. Du vil  اِ ْن َﺷﺂءَاﻟـﻠـﻪføle en Madani
transformasjon i deg selv.

Fortreffeligheten av Salat-‘Alan-Nabi 
Profeten av Rahmah  har uttalt: ‘Å resitere durood på meg
er Noor (lys) på broen av Siraat. Den som resiterer Salat på
meg 80 ganger på en fredag, 80 år av hans synder vil bli tilgitt.’
(Al-Firdaus bima Soor-il-Khitab, vol. 2, pp. 408, Hadees 3814)

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
ا) ( م َّمد
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ (
الب ِ ۡيب
صلوا

ِ
Sayyiduna Abu Sa’eed Khudri اﷲ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرhar berettet: En velsignet
ُ &
ِ
ِ
ung ledsager اﷲ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرvar nylig gift. En gang når han اﷲ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ &
ُ &
ِ
returnerte hjem, så han sin brud stå ved døren. Når han اﷲ
َ َر
ُ &
 َﻋـﻨ ْ ُﻪså dette, ble han sint og han skyndte seg mot henne med
løftet spyd. Forskrekket og skremt, gikk hun bakover og sa
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gråtende: ‘Å min kjære mann! Ikke drep meg, jeg er uskyldig.
Vær så snill, kom inn i huset og se hva som har fått meg til å
ِ
stå her.’ Den velsignete ledsageren اﷲ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرgikk inn, og fant en
ُ &
ِ
kveilet giftig slange sittende i sengen. Han & اﷲُ َﻋـﻨْ ُﻪ
َ  َرangrep
slangen umiddelbart med sitt spyd, men den forferdelige
slangen bet han før den døde. På grunn av giften til slangen,
ِ
omfavnet den velsignete ledsageren اﷲ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرmartyrdød.
ُ &
(Sahih Muslim, pp. 1228, Hadees 2236; summarized)

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
ا) ( م َّمد
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ (
الب ِ ۡيب
صلوا

Kjære Islamske brødre! La dere merke til hvor dypt de edle
karaktertrekkene av beskjedenhet var i de velsignede
ِ
ledsagerne اﷲ َﻋـﻨ ْ ُﻬﻢ
َ  َرat de til og med ikke likte at deres koner
ُ &
sto ved døren eller vinduet. De som tar med sine pyntede og
utildekkede koner til bryllup, de som kjører motorsykler og har
sine koner sittende bak, de som lar sine utildekkede koner gå
rundt i ulike sentre i en tilstand der de er uten slør bør legge
merke til formaningen fra den overnevnte beretningen.

Kvinner burde ikke gå ut mens de har påført parfyme
َﺻ
Den Noble Profeten َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+ اﷲ
ُ ,ّ َ har uttalt: ‘Uten tvil er
kvinnen som bruker parfyme og går forbi en samling
forsamling, hun er som dette og det, dvs. hun er en
ekteskapsbryter.’ (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, pp. 361, Hadees 2795)
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ِ ﲪ ُﺔ ا
Mufti Ahmed Yar Khan َﻠَﻴْﻪ+ ﷲ
َ ْ  َرen kjent kommentator av
Hadis, en utmerkende tenker blant troende muslimer (Ummah),
har uttalt mens han kommenterte overnevnte hadis: ‘Grunnen
til dette er fordi ved å bruke parfymen, tiltrekker hun folks
oppmerksomhet. Islam har gjort utroskap Haram, av den
grunn er også ting som leder til utroskap forhindret.

(Mirat-ul-Manajih, vol. 2, pp. 172)

Skrekkelig straff for å avsløre
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اhar
Sayyiduna Imam Ahmad Bin Hajar Makki Shaafi’i َﻠَﻴْﻪ+ ﷲ
َ
uttalt: På natten av Mi’raaj (himmelfarten) var det forferdeligste
synet Den Noble Profeten َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+ ُ اﷲ,َّ  َﺻhadde sett var en
fryktelig form for straff mot noen kvinner. En av straffene var
at en kvinne var hengt fra håret, og hennes hjerne kokte.
َﺻ
Profeten َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+ اﷲ
ُ ,ّ َ ble fortalt at denne straffen ble gitt til
henne, fordi hun ikke dekket til håret sitt for fremmede menn.

(Az-Zawajir ‘Aniqtiraf-il-Kabaair, vol. 2, pp. 97-98; summarized)

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
ا) ( م َّمد
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ (
الب ِ ۡيب
صلوا

Skrekkelige Dyr
Det var muligens den siste Fredagen av den islamske måneden
Sha’ban-ul-Mu'azzam, 1414 eh. I den utmerkete Sunnahinspirerte Ijtima holdt i Korangi, Bab-ul-Madinah (Karachi),
en ung mann møtte Sag-e-Madinah (forfatteren). Overveldet
3
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med frykt, uttalte han denne hendelsen under ed: ‘En ung
datter av en av mine slektninger døde plutselig. Etter
begravelsen, når vi kom tilbake så kom den avdødes far på at
han hadde glemt sin veske i graven. På grunn av et stort behov
bestemte vi oss for å grave opp graven igjen. I det vi tok opp
steinhellen, skrek vi med frykt og panikk, fordi jenten som vi
hadde gravlagt med et rent liksvøp, satt der nå rettet opp som
en bue, mens hun rev hennes liksvøp vilt. Akk! Hennes ben var
bundet til håret hennes. Og massevis av små skrekkelige
ukjente insekter var klamret til hennes kropp.
Etter å ha sett en slik forferdelig scene, ble vi slått stumme med
gru. Vi la så vidt jord på graven, og uten å ha tatt vesken løp vi
vekk. Når vi kom hjem, spurte jeg mine slektninger om hva
denne unge jenten hadde gjort. De fortalte at hun hadde ingen
slik vane som blir sett på som klanderverdig i disse dager. Men
som andre jenter, levde hun et moderne liv og hun brukte ikke
slør. Noen få dager før hun døde, var det et bryllup blant
slektninger, slik som andre kvinner var hun utildekket
(moderne klær som ikke dekker alt av kroppen), hun var også i
bryllupet, mens hun var pyntet og hun hadde nettopp fått seg
en moderne hårklipp.’
Ay mayri behnon! Sada pardah karo
Tum gali koocho mayn mat phirti raho
Warnah sun lo Qabr mayn jab jao gi
Saanp bichchu daykh ker chillao gi
4

www.dawateislami.net

Såret Slange

Dårlige Unnskyldninger
Etter å ha hørt på denne triste historien av den skjebnesvangre
moderne jenten, vil våre islamske søstre fortsatt ikke lære av
formaningen fra denne hendelsen? Våre stakkarslige islamske
søstre har unnskyldninger som: det er vårt valg, ingen bruker
slør hjemme, det er ikke en del av vår familietradisjon og skikk,
vår familie er høyt utdannet, ingen sender frieri til en simpel
og slør-brukende kvinne, slør er fra hjerte og vi har gode
intensjoner og lignende.
Vil disse familieskikkene, tradisjonene og valgene av nafs
(egoisme) bevilge deg frelse fra den skrekkelige straffen av
graven og helvete? Vil du oppnå suksess ved å presentere slike
dårlige unnskyldninger, i dommen av Allah  ? َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞHvis ikke og
absolutt ikke, da må du bruke slør i hver tilstand. Husk! Det er
forhåndsbestemt hvem som vil gifte seg med hvem, og det er
skrevet ned på Lawh-e-Mahfuz (bevart brett). Veldig mange
utdannede moderne jenter blir offeret av døden og veldig ofte
møter bruden sin død før den rituelle avreisen til
brudgommens hus, og istedenfor å ta henne med til brudehall
full av lys og god duft, blir hun nedsenket i en mørk og trang
grav full av insekter.
Tu khushi kay phool lay gi kab talak?
Tu yahan zindah rahay gi kab talak?

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
ا) ( م َّمد
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ (
الب ِ ۡيب
صلوا
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Femti-seksti slanger
I 1986 uttalte en sørgmodig mor dette i Jang (avis): ‘Min eldste
datter døde nylig. Når graven hennes ble gravd opp, kom det
plutselig 50-60 slanger der. Når en annen grav ble gravd,
dukket de samme slangene opp de var kveilt sammen og de satt
på hverandre. Etter det ble en tredje graven gravd, men den
inneholdt flere slanger enn de to første gravene.
Alle folk var slått stumme av skrekk og gru og massevis av tid
hadde allerede utløpt. Fullstendige hjelpeløse folk ble deretter
enige om å gravlegge min kjære datter, i graven fylt med
slanger. De la jord på graven stående fra avstand. Tilstanden til
faren av min dater ble forverret, overveldet av frykt, ristet han
på hode flere ganger.
Den sørgmodige moren snakket videre og sa: ‘Selv om min
datter ba alle bønn og fastet, levde hun et moderne liv. Jeg ga
henne alltid råd, men istedenfor å ta hensyn, ville hun ydmyke
meg. Akk! Min ukloke moderne datter hørte ikke på mine råd.’

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
ا) ( م َّمد
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ (
الب ِ ۡيب
صلوا

Skrekkelig gruve
Satan hvisker sikkert ondt inn i hjertet, at dette bare er fra
avisen, så Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvet om dette er sant eller ikke. Selv om
dette blir påvist å være usant, kan ingen si at ulovlig mote og
være utildekket er lovlig. Les straffen for ulovlig mote, den
6
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َﺻ
Noble Profeten َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+ اﷲ
ُ ,ّ َ har uttalt: ‘Jeg så visse personer,
huden deres ble kuttet opp med sakser av ild. Etter forespørsel,
ble jeg fortalt at dette er personene som pleide å pynte seg med
ulovlige ting. Jeg så også en gruve der man kunne høre lyder av
skrik. Når jeg spurte, ble jeg fortalt at dette var de kvinnene
som pleide å pynte seg med ulovlige ting.’ (Tareekh Baghdad, vol.

1, pp. 415)

Vær snill og husk at laget med neglelakk er et slikt stoff som
forblir hardt, og forårsaker at vann ikke berøre neglene.
Grunnet dette, vil verken Wudu (renselse) eller Ghusl (bad)
være gyldig. Og når Wudu og Ghusl er ugyldig vil Salah også
være ugyldig.

Pass på!
Aldri fall i fellen til Satan, slik som noen ukloke personer som
sier at verden har gjort fremskritt. Kvinner med full slør, og de
som begrenser seg kun til fire vegger er ekstremisme. Nå bør
menn og kvinner jobbe sammen. Det er ingen tvil for en ekte
muslim at bevis fra den Hellige Koranen er tilstrekkelig. Les
derfor det følgende verset helhjertet. Verset er fra Surah AlAhzaab, vers nummer 33:

ٰ ۡ  ۡ   ۡ       ۡ  ۡ   ۡ        ۡﺟ ﻦ
4@ج ?>ﺎﻫﻠﻴﺔ ﻵﻹو9: ﺗ9: ﺑﻴﻮ ﺗﻜﻦ و ﻵﻹ ﺗ45 و ﻗﺮن
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And stay in your houses and be not unveiled like that of the
unveiling of the former days of ignorance.
Hold dere hjemme. Stas dere ikke opp som i fordums hedensk tid!
[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 22, Al-Ahzaab, verse 33)

Det overnevnte velsignede verset, gir et tankevekkende
budskap til de kvinnene som i utildekket tilstand vandrer
rundt i sentre og feriesteder, som søker utdanning i
institusjoner som ikke skiller kjønnene, skaffer seg utdanning
fra Na-Mahram (med en som ekteskap er tillat) lærere, som er
lærere for Na-Mahram studenter, og til tross for Fitnah
(fristelse), jobber de med menn fritt i kontorer, fabrikker,
sykehus og lignende.

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
ا) ( م َّمد
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ (
الب ِ ۡيب
صلوا

Jeg mistet min sønn, men ikke min beskjedenhet
De beskjedne kvinnene avslører seg ikke, uansett hva som
ِ
skjer. Det er uttalt at Sayyidatuna Umm-e-Khallaad اﷲ َﻋـﻨْﻬَﺎ
َ َر
ُ &
َﺻ
kom ikledd slør, i hoffet til den Nobleste Profeten َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+ اﷲ
ُ ,ّ َ
for å forespørre om hennes sønn, som hadde blitt martyr.
Noen sa til henne: ‘Du har kommet hit for å spørre om din
ِ
sønn, mens du har tildekket ditt ansikt.’ Hun & اﷲُ َﻋـﻨْﻬَﺎ
َ  َرsvarte:
‘Jeg har mistet min sønn, men ikke min beskjedenhet.’ (Sunan
Abi Dawood, vol. 3, pp. 9, Hadees 2488)
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Måtte Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞha nåde på dem og tilgi oss uten regnskap for
deres skyld!
ٰ َ َ ُ ّٰ َّ َ
َّ
 َو َسلم ا) عل ۡيهِ َوا ِل
صل

ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٰ
ب ا!مِي
ِ ِ امِي ِباه ِ ال



Avsløring er ikke et lite problem
Den overnevnte hendelsen burde være som en advarsel til de
kvinnene som forsetter å ha unnskyldninger om å være
utildekket. Noen unnskylder seg slik som dette: ‘Hva kan jeg
gjøre jeg er en enke’. Andre sier: ‘Jeg har frykten for Fitnah og
det å være utildekket i en samling, men jeg må jobbe med
menn for å mette mine barn.’
Det hadde vært mulig å ha hjemmebasert lovlig opptjening,
men det er mangel i Madani tenking! Ble ikke de strålende
tildekkede kvinnene i fortiden enker? Sto ikke de velsignede
fangene av Karbala foran motstand og forfølgelse? Fjernet de
kvinnelige ledsagerne sine slør? Absolutt ikke! Derfor, forbarm deg
ovenfor din svake fysiske kropp og praktiser sløret, for å beskytte
deg selv mot straffen av graven og helvete! Guddommelig straff
ٰ
ّٰ ُ َ ۡ َ
kan ikke være en liten bekymring. ﴾=ا)ِ َت َعا
ِ ﴿والعِياذ ب
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Bukett av 31 Madani blomster
1.

َﺻ
Den Noble Profeten َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+ اﷲ
ُ ,ّ َ , pleide å forplikte Bay’at
(spirituell ed) uten å holde hendene til kvinner, og dette
bare muntlig. (Bahar-e-Shari’at, vol. 3, pp. 446)

En kvinnelig disippel bør ikke kyss hendene til hennes
åndelige leder
2.

Regelen om kvinnens slør foran hennes åndelige leder er
det samme slik som det er mot andre Na-Mahram (giftbare). Hun burde til og med ikke kysse hendene til hennes
åndelige leder, og heller ikke burde hun få han til å stryke
hennes hode. Hun burde heller ikke masere hendene eller
føttene til sin åndelige leder.

Kvinner og menn har ikke tillatelse til å håndhilse
3.

Kvinner og menn har ikke tillatelse til å håndhilse
َﺻ
hverandre. Profeten av Rahmah َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+ اﷲ
ُ ,ّ َ har uttalt:
‘Det er bedre for deg at en negl er drevet inn i ditt hode
enn å berøre en kvinne som ikke er Halal / tillatt (lovlig)
for deg’. (Al-Mu’jam-ul-Kabeer, vol. 20, pp. 211, Hadees 486)

4.

En kvinne burde ikke berøre kroppsdelene av fremmede
menn, hvis noen av dem er en ung person og hvis det er
mulighet at vellystige følelser kan dominere noen av disse
to. Denne regelen gjelder selv om begge er sikre på at
10
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vellystige følelser ikke vil fremstå. (Fatawa ‘Aalamgiri, vol. 5,
pp. 327; Bahar-e-Shari’at, vol. 3, pp. 443)

Ta på armbånd av en mann
5.

Det å ta på armbånd av en Na-Mahram er en synd. Begge
av dem er syndere.

Hvilket kropssdeler av et lite barn må skjules?
6.

Det er ingen Awrat (kroppsdel som må skjules) for et
ungt barn. Det er ikke noe Fard (obligatorisk) å skjule
kroppsdelene til et ungt barn. Derimot, når barnet blir litt
eldre, er det nødvendig å skjule hans private kroppsdeler
(dvs både bak og foran), og når barnet blir enda eldre,
altså mer enn 10 år, er reglene angående barnet det
samme som gjelder en voksen. (Rad-dul-Muhtar, vol. 9, pp.
602; Bahar-e-Shari’at, vol. 3, pp. 446)

Reglene om å se på kroppsdelene til en Maharim
7.

En mann kan se på hode, ansiktet, ørene, skuldrene,
armene, håndleddene, anklene og føttene til en Maharim
(altså de kvinnene som ekteskap er Haram med, altså
mor, søster, tante osv.) Hvis de ikke er noe fare om
vellystige følelser mellom begge av dem. (Summarized from:
Bahar-e-Shari’at, vol. 3, pp. 444, 445)
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8.

Å se mot magen, ryggen, lårene og knærne til en Maharim
er Haram. (Ibid, pp. 445)

(Denne regelen gjelder når det ikke er noen klesplagg på disse
delene av kroppen. Derimot, om de er dekket med et tykt plagg
er det ingen skade i å se på de delene.)
9.

Man kan også berøre kroppsdelene av en Maharim, som
er tillat å se på. På betingelsen at det ikke er noe fare for at
vellystige følelser vekkes fra begge. (Bahar-e-Shari’at, vol. 3,
pp. 445)

Masere føttene til mor
10. En mann kan masere føttene til hans mor, men han kan
bare masere hennes lår, hvis de er dekket altså han kan
gjøre det på hennes klær. Derimot, er det ikke tillat for
han å røre hennes lår hvis de ikke er helt dekket.
(Summarized from: Bahar-e-Shari’at, vol. 3, pp. 445)

Fortreffeligheten av å kysse føttene til sin mor
11. Man kan også kysse føttene til sin mor. Det er uttalt i en
velsignet Hadees: Den som kysser føttene til sin mor; det
er slik som at han har kysset døren til Jannah (paradis).
(Al-Mabsoot lis-Sarakhsi, vol. 5, pp. 156)
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Slektninger som man må praktisere slør foran
12. Det er slør (være tildekket) mellom kusiner og fettere fra
både mor og far sin side. Det er et slør mellom konens
søstre og mannens brødre. Det er slør mellom
svigerbrødre og svigersøstre. Det er også slør mellom en
kvinne og hennes tante`s mann, og et adoptert barn hvis
ikke ammet i fosteralder og når har han blitt moden nok
til å forstå forskjellen mellom menn og kvinner. Slør må
også praktiseres mellom kvinner og brødre som ikke har
blodrelasjon, og en kvinnelig tilhenger og hennes åndelige
leder.
Kort oppsummert, så må man praktisere slør foran alle som
det er tillat å gifte seg med. Derimot, kan en mann se på en slik
eldre dame som er ekstrem stygg, og det å se på henne har
ingen mulighet for å få vellystige følelser i det hele tatt. Bortsett
fra det, kan en mann ikke se på hvilken som helst annen
kvinne, selv om det skaper vellystige følelser eller ikke. Hvis det
å se på en kvinne har en islamsk grunn kan en mann se på
henne. Dem som ekteskap er ikke tillatt for alltid, er det ingen
slør mellom
Det er uttalt i boken Bahar-e-Shari'at: en kvinne burde ikke se
på en fremmed mann i det hele tatt, selv om det er en liten tvil
for å få vellystige følelser. (Bahar-e-Shari’at, pp. 443)
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Slør foran svigermor og svigerfar
13. På grunn av saken til Hurmat-e-Musaharat (spesifikt
ekteskapsforbud) har en mann fra sin svigermor og en
kvinne fra sin svigerfar mildhet i kravet om å bruke slør.
Derimot vil slør praktiseres hvis en av dem (svigerfar og
svigermor) er ung. For detaljert informasjon om Hurmate-Musaharat, studer ‘Mahrimat ka Bayan’ fra boken
Bahar-e-Shariat volum 7. Mens derimot, hvis du ikke har
lest syvende og åttende volum fra Bahar-e-Shariat bør du
først lese informasjon om ekteskap slik som informasjon
om: ekteskapskontrakt, skillsmisse, Iddat (periode for
venting) og oppvekst av barn, også bør du lese dette
kapitlet.

Reglene om å se på ansiktet til en kvinne
14. Selv om en kvinnes ansikt ikke er ‘Awrat (del av kroppen
som må dekkes), er det grunnet frykten for Fitnah
(fristelse) forbudt for henne å vise ansiktet foran
fremmede menn. På samme måte er det ikke tillatt for en
Na-Mahram å se på henne, og det å røre på henne er
strengt forbudt. (Durr-e-Mukhtar, vol. 2, pp. 97; Bahar-e-Shari’at,
vol. 1, pp. 484)

Ikke bruk bukser med tynt plagg
15. Noen personer bruker bukser som har tynt plagg, som
viser hudfargen av lårene og dette gjør Salah (rituell bønn)
14
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ugyldig. Det å bruke slike bukser uten noen Shar’i (Sharia)
grunn er Haram.

Se på andres avdekkede knær er en synd
16. Noen personer lar deres knær selv lår være utildekket
foran andre. Dette er Haram. (Summarized from: Bahar-eShari’at, vol. 1, pp. 481)

Det er også ikke tillatt å se på en annens avdekkede knær og
lår. Derfor er det nødvendig å unngå å spille sport og å trene
mens man bruker shorts. På samme måte er det nødvendig å
unngå å se på spillere spille mens de ikke har knærne dekket.

Reglene om å avdekke satr (kroppsdeler som må være
tildekket) selv i isolering
17. Satr-e-’Awrat (dekke private deler) er Wajib
(Obligatorisk) i hver tilstand, det er ikke tillatt å avdekke
det når en er alene uten noen gyldig grunn. Det er enighet
i hele Ummah om Satr som er Fard (forpliktet) i løpet av
Salah og foran folk. (Durr-e-Mukhtar; Rad-dul-Muhtar, vol. 2, pp.
93; Bahar-e-Shari’at, vol. 1, pp. 479; summarized)

Å åpne Satr mens man renser seg selv
18. Når man nærmer seg bakken for å rense seg, burde man
avdekke Satr, og man burde ikke avdekke mer enn det
15
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som er nødvendig. (Derived from: Bahar-e-Shari’at, vol. 1, pp.
409)

Bukser med glidelås, kan være veldig nyttig. Da kan man
avdekke Satr mindre mens man urinerer. Derimot bør man
være forsiktig mens man renser seg med vann. Tynn glidelås er
anbefalt.

Området fra litt under navlen til knærne
19. En mann er ikke tillat å se på området fra litt under
navlen til knærne på en annen mann. Den samme regelen
gjelder for en kvinne. En kvinne er tillat til å se på andre
kroppsdeler til en annen kvinne. På tilstanden av at det
ikke er noen mulighet til vellystige følelser. (Ibid, vol. 3, pp.
442, 443)

Hold unna kjønnshårene fra andre
20. Etter at du har fjernet kjønnshår, bør de bli kastet et slikt
sted der hvor ingen kan se dem. (Bahar-e-Shari’at, vol. 3, pp.
449)

Mistet hår til kvinner etter at de har gredd håret
21. Det er nødvendig for kvinner å skjule håret som de har
mistet mens de grer eller mens man har tatt et bad. Slik at
fremmede menn ikke kan se de. (Ibid, pp. 449)
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22. Kvinner bør ikke kaste vekk sanitetsservietter på slike
steder hvor andre kan se de.

Ringlelyden til en ankelbånd
23. Det er uttalt i Hadis: Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞaksepterer ikke bønnen til
samfunnet til de kvinnene som bruker ankelbånd. (AtTafseerat-ul-Ahmadiyyah, pp. 565)

Ankelbånden som har blitt forbudt i denne velsignede Hadis
referer til ringlende ankelbånd.
Man burde skjønne at hvis lyden av smykker kan være en
grunn for at bønnen ikke blir akseptert, da kan sannelig lyden
til en kvinne (som blir hørt fra en ikke-Mahram uten Shar’i
fritak) og det at hun ikke bruker slør kan invitere til vreden av
den Allmektige. Uaktsomhet for sløret kan lede til katastrofe.
Angående smykkene som lager lyd, har A’la Hadrat (Imam
Ahmed Raza) uttalt: det er tillatelig for en kvinne å bruke
smykker som lager lyd som ikke skal vise seg selv foran ikkeMahram menn slik som fettere, svigerbrødre osv. Heller tillater
hun ikke lyden (av hennes smykker) til å nå slike menn. Allah
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞsier:

 

 
و ﻵﻹ ﻳ  ۡﺒﺪ ﻳۡ ﻦ ز ﻳۡ ﻨ ﺘ ﻬﻦ ﻵﻹ ﻟ ﺒ ﻌ ۡﻮ ﻟﺘﻬﻦ
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And they must not reveal their adornment except to their
husbands.
og ikke vise sin pryd til andre enn sine menn
[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 18, An-Noor, verse 31)

He  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞalso says:



ۡ 
ۡ ۡ


./ﻔ  ﻣ ۡﻦ زﻳۡ ﻨﺘﻬﻦJK  ﺑۡ ﻦ ﺑﺎ ۡر ﺟﻠﻬﻦ ﻟ ﻴ ۡﻌﻠ ﻢ ﻣﺎGHو ﻵﻹ ﻳ
And they must not stamp their feet on the ground in order that
their hidden adornment be known.
La dem heller ikke trampe med føttene slik at det kan erkjennes
hva de skjuler av pryd.
[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 18, An-Noor, verse 31)

Legg merke til: Dette verset påviser at kvinner ikke er tillat til å
lage noen som helt lyd med deres smykker som kan bli hørt av
ikke-Mahram menn, og det beviser også at hvis lyden ikke når
slike menn, er det tillat å bruke slike smykker. Fordi dette
verset forbyr å lage noen som helst lyd mens man går, den
forbyr ikke å bruke slike smykker. (Fatawa Razawiyyah, vol. 22, pp.
128; summarized)


Islamske søstre burde få en formaning fra den overnevnte
forklaringen, spesielt de som uten noen Shar’i grunn, fritt
18
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snakker med menn i sentre og med menn som er i nabolaget
og lignende. De burde snakke med en lav stemme selv i deres
hjem slik at deres naboer ikke kan høre dem i tillegg til når de
skjeller ut barna, bør kvinner ta hensyn til dette og holde en lav
stemme.

Kvinner burde bruke klær med fulle ermer
24. En kvinne bør ikke gi noe til fremmede menn mens hun
strekker hånden hennes på en slik en måte at hennes
håndledd blir avdekket. (Det er utbredt nå til dags. Hvis
en mann ser på hennes håndledd med vilje, er han også en
synder. Derfor for slike anledninger er det nødvendig for
en kvinne å dekke hennes håndledd med et tykt plagg).
Islamske søstre bør bruke klær med fulle ermer. I tillegg
burde de bruke sokker og hansker.

Reglene om å se på en kvinne som bruker islamsk slør
25. Det er ingen synd for en mann som ser en tildekket
kvinne uten vellystige følelser. Da er det ingen skade i å se
på henne, fordi når han ser på henne ser han på sløret.
Derimot, om hun bruker tettsittende klær som viser fram
hennes kropp, slik som trange bukser og lignende. Som
avslører formen til lår og bein, da er det ikke tillat for en
mann å se på henne. (Summarized from: Bahar-e-Shari’at, vol. 3,
pp. 448)
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Å se på håret til kvinner er Haraam
26. Hvis en kvinne bruker Dupatta (et langt skjerf som er
brukt rundt hennes hodet og skuldre) av tynt plagg, som
man kan se håret eller fargen til håret, nakken eller hvis
ørene er synlige da er det Haraam å se på henne. Til og
med Salah blir ugyldig for kvinner, hvis man bruker slike
tynne hodeplagg.
27. Nå til dags  َﻣـﻌَـﺎذَ اﻟـﻠـﻪ, vandrer kvinner rundt mens de lar håret
deres være avsløret, de kjører biler med avdekkede
håndledd, og de sitter på baksiden av motorsykler mens
de viser frem sine fletter. Det første tilfeldige blikket på
håret og håndleddet er tilgitt hvis man ser bort med en
gang, hvis man ser på dem med vilje så er dette en
Haraam (forbudt) handling for menn.

Parabel
Mufti av Dawat-e-Islami ‘Allamah Mufti Muhammad Farooq
ِ ﲪ ُﺔ ا
Attari َﻠَﻴْﻪ+ ﷲ
َ ْ  َرhadde solgt sin motorsykkel, av frykten for å se
utildekkede kvinner på veien. Mens man kjører er det ikke
mulig å holde et nedsenket blikk, fordi da er det stor risk for å
bli innblandet i en ulykke.
Måtte Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞha nåde på han og tilgi oss uten regnskap for
hans skyld.
ٰ َ َ ُ ّٰ َّ َ
َّ
 َو َسلم ا) عل ۡيهِ َوا ِل
صل
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28. En mann burde ikke se på noen som helst deler av
kroppen til fremmede kvinner, uten noen Islamsk grunn.

Reglene om en mannlig lege som behandler en
muslimsk kvinne
29. Hvis en kvinnelig lege ikke er tilgjengelig og det er stort
behov, kan en kvinne avsløre hennes rammede
kroppsdeler hvis det trengs. Og legen kan også røre de
stedene, men hun bør ikke vise frem kroppsdelene mer
enn nødvendig.

Å møte en Na-Mahram kvinne i isolering
30. Det er Haram for en mann og en kvinne å møte i alene i
ett hus. Derimot, hvis det er en uattraktiv gammel dame,
som man ikke får vellystige følelser av da er det tillat å
møte henne alene.

Å møte en attraktiv guttunge alene
31. Det er Haraam for en mann å se på en attraktiv guttunge
(Amrad) med vellystige følelser. Hvis en føler vellyst da er
isolering med han i et rom ikke tillatt. Å få lyst til å kysse
og kose er et signal på vellystige følelser.
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Advarsel
Å være utildekket foran gartneren, sjåføren og tjenere av huset er
forbudt. (For detaljert informasjon om sløret les boken ‘Parday kay
baaray mayn suwal jawab’). Engelsk tittel: ‘Questions and answer
about Islamic veil’. Publisert av Maktaba-tul-Madinah.
Muhammad Ilyas Attar Qaadiri
7 Zul-Hijjah, 1434 EH (Oktober 13, 2013)

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
ا) ( م َّمد
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ (
الب ِ ۡيب
صلوا
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