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Islams 
kvinnosyn
enligt våra skriftlärda 



När islam och genusfrågan disku-
teras i samhället så uppkommer 
ofta frågan om islams kvinnosyn. 
Inom islam finns det självklart en 
förenad position och uppfattning 
i frågan om kön och könsroller. 
Otaliga böcker har skrivits om 
islams kvinnosyn, och ett bra 
exempel är boken ”Woman in the 
Mirror of Divine Beauty and Divi-
ne Glory” som är författad av den  
skriftlärde Javadi Amoli.

Författaren förklarar i sin bok att 
det inte finns någon skillnad 
mellan könen ur ett humanistiskt 
perspektiv. Med andra ord är män-
skligheten en gemensam faktor 
mellan en man och en kvinna. 
Författaren utvecklar detta vidare 
genom att påpeka att även den 
mänskliga själen inte har något 
kön. Det är bara den fysiska krop-
pen som kan delas upp i olika 
kön. Därmed har mannen och 
kvinnan samma potential när det 
kommer till att utveckla sina per-
sonliga och själsliga egenskaper. 
Den heliga koranen har på 

samma sätt belyst att det inte 
finns någon skillnad mellan 
könen när det kommer till att belö-
nas för deras arbete och strävan: 

[3:195] Och Gud svarar dem: "Jag 
skall inte låta någon av er som 
arbetar och strävar, vare sig man 
eller kvinna, se sin strävan gå 
förlorad - ni är [alla] av samma 
rot [och skall lönas på samma 
sätt]. De som övergav sina hem 
för att fly undan det onda, eller 
drevs bort därifrån och led annan 
oförrätt för Min skull och de som 
kämpade [för Min sak] och stu-
pade, för dem alla skall Jag 
utplåna deras dåliga handlingar 
och föra dem till lustgårdar, vatt-
nade av bäckar - en belöning från 
Gud själv; ja, den bästa belö-
ningen väntar hos Gud." 

Ovan vers beskriver också en 
historisk händelse där muslimer-
na var tvungna att lämna sina hem 
och migrera till andra städer som 
till exempel Medina. I början av 
islam så utgjorde Medina en fri-

stad för muslimerna och därför så 
m i g r e r a d e  ä v e n  P r o f e t e n 
Mohammed (Gvhf) från Mecka 
för att bosätta sig där. 

Ett annat exempel från den heliga 
koranen som betonar att både 
mannen och kvinnan belönas lika 
för deras handlingar är nedan 
vers: 

[33:35] FÖR DE män och de kvin-
nor som har underkastat sig 
Guds vilja, de troende männen 
och de troende kvinnorna, de 
män och de kvinnor som visar 
sann fromhet, de män och de kvin-
nor som älskar sanningen, de 
män och de kvinnor som tåligt 
uthärdar motgång, de män och de 
kvinnor som visar ödmjukhet, de 
män och de kvinnor som ger åt de 
fattiga, de män och de kvinnor 
som fastar, de män och de kvinnor 
som lägger band på sin sinnlig-
het, de män och de kvinnor som 
alltid har Gud i tankarna - [för 
dem alla] har Gud i beredskap 
förlåtelse för deras synder och en 
rik belöning. 

Versen beskriver 10 viktiga egen-
skaper som karakteriserar en tro-
ende muslim oberoende av ifall 
det är en man eller en kvinna, och 
dom som följer dessa egenskaper 
utlovas förlåtelse för deras syn-
der och en rik belöning. Några av 
dessa egenskaper är ödmjukhet, 
fromhet, tålamod och ifall det 
finns intresse från läsarna så 
kommer vi att skriva mer om 
dessa egenskaper i senare uppla-
gor.
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Utöver att kvinnan och mannen 
är lika inför Gud, så har flera 
skriftlärda som Javadi Amoli 
påpekat att kvinnor har en större 
potential och styrka i att åstad-
komma förändring inom sig själv 
och samhället. Eftersom kvinnan 
i sin natur är väldigt kärleksfull 
så utgör detta en stark drivkraft 
till att komma närmare Gud och 
därmed utveckla dom personliga 
och själsliga egenskaperna som 
nämndes i tidigare vers. När det 
kommer till att ändra 
samhället har kvinnan även där 
en stor påverkan genom hennes 
centrala roll i familjen som utgör 

grunden för det goda samhället.
Inom islam är det föräldrarna 
som har det främsta ansvaret att 
tillgodose barnets bästa. Alla 
barn har rätt till ett tryggt liv med 
kärleksfull uppväxt och utveck-
ling. 

Islam anser att familjen utgör den 
naturliga miljön för barnets 
utveckling och välfärd. Principen 
om barnets bästa ska beaktas i 
alla stadier under barnets liv och 
börjar redan under fosterstadiet. 
Därmed spelar kvinnan en avgö-
rande roll under graviditeten och 
även under spädbarnsperioden 
då barnet är i ett starkt behov av 
både närhet och amning. 

En omfattande studie från 2019 
visade att graviditeten och späd-
barnsperioden har en stark påver-
kan på barnets utveckling. Denna 
studie baserades på drygt 200 
forskares observationer och togs 
fram på uppdrag av det finska 
statsrådet för att användas som 
beredning av Barnstrategin.
Islams kvinnosyn är alltså att 
kvinnan besitter en otrolig poten-
tial och ifall den inte nyttjas så 
kommer det att begränsa samhäl-
lets förmåga att växa och utveck-
las. 
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Inom islam ses dom fyra kvin-
norna Fatima az-Zahraa (Fati-
ma bint Muhammed), Khadija 

bint Khuwaylid, Maryam bint 
Imran och Asiya bint Muzahim 
som dom främsta kvinnliga före-
bilderna. Det har återberättats 
flera traditioner från Profeten 
Mohammed (Gvfh) där han prisar 
dessa 4 kvinnor som dom mest 
framstående i vår mänskliga his-
toria. 
Denna artikel kommer att handla 
om Asiya bint Muzahim som hade 
en avgörande roll i att ta hand om 
och beskydda Profeten Moses 
(Frid vare med honom) under hela 
hans uppväxt. Detta var inte en 
enkel uppgift eftersom hon var 
gift med en ond människa som var 
känd för sin brutalitet mot oskyl-

diga människor och speciellt mot 
Israels folk som han utnyttjade 
som slavar. Farao som var en 
envåldshärskare såg även Israels 
folk som ett direkt hot mot hans 
styre. Stjärntydare hade förutsett 
att det skulle födas ett barn från 
detta folk som senare skulle växa 
upp till att försvara dom förtryckta 
och befria dom från slaveriet. 
Farao beordrade därför att alla 
nyfödda pojkar skulle dödas men 
denna massaker inträffade endast 
vartannat år för att bibehålla dom 
som arbetskraft. 

Profeten Moses (fvmh) 
som föddes ca.1200-talet 
f.Kr. kunde till en början 
hållas gömd men hans mor 
insåg tillslut att hans liv 
var i fara. Den heliga kora-
nen säger:

[28:7] Och Vi ingav Moses 
moder:
 "Amma honom, men när 
du tror att hans liv är i 
fara, sätt då ut honom i 
[Nilen]. Oroa dig inte och 
sörj inte; Vi skall låta 
honom återvända till dig 
och Vi skall göra honom 
till en av [Våra] budbära-
re!" 

För att skydda barnets liv 
blev hon alltså tvungen att 
sätta ut sin nyfödda son i 
Nilen i en flytande kista. 

Därefter följde hans syster kistan 
från land för att veta var den till-
slut hamnade. Den heliga koranen 
säger: 

[28:28] Hon sade till hans syster: 
"Följ efter honom!" Och hon [följ-
de efter honom och] såg på 
avstånd vad som hände honom 
utan att de märkte [henne]. 

Med Guds vilja så upptäckte både 
Farao och Asiya kistan i vattnet 
och beordrade deras soldater att 
hämta den. Den skriftlärde Maka-
rem Shirazi nämner i sin bok, al-
Amthal, att anledningen till att 
dom övervakade vattnet var på 
grund av att deras sjuka dotter 
behövde botas. Ingen läkare hade 
lyckats bota henne och därför 
vände sig Farao till dom egyptiska 
prästerna för hjälp. Dom hade 
förutsett att endast en människa 
från vattnet kunde vara hennes 
räddning, och genom att ta saliv 
från barnets mun och smörja in 
hennes kropp. 
Detta visade sig vara sant och bar-
nets saliv lyckades återställa Fara-
os dotter från sin sjukdom. 

När Asiya såg barnet första gång-
en så fylldes hennes hjärta med 
kärlek och hon ville därför behålla 
det. Däremot så ville Farao döda 
barnet eftersom han misstänkte att 
den tillhörde Israels folk. Men 
Asiya var en så pass stark kvinna 
att hon lyckades övertyga Farao 
att behålla barnet, den heliga kora-
nen säger: 

Kvinnans roll i att 

Artikel

Asiya hade en avgörande 
roll i att beskydda 

Profeten Moses

”

Asiya var en så pass 
stark kvinna 

”
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[28:9] Faraos hustru sade: 
"[Barnet kan bli] till glädje för 
mig och för dig. Låt ingen döda 
det! Han kan vara oss till nytta, 
ja, vi kan uppta honom som vår 
son!" Men de anade inte [vad 
framtiden bar i sitt sköte].

När barnet blev hungrigt och 
behövde amma så vägrade den 
varje kvinna. Hans syster tog 
chansen och tipsade Asiya om att 
hon känner en kvinna vars bröst-
mjölk inget barn tidigare vägrat. 
På detta sätt så kunde barnet åter-
förenas med sin moder som Gud 
tidigare hade lovat. Den heliga 
koranen säger: 

[28:13] Så gav Vi honom tillbaka 
till hans moder, så att hennes 
ögon ÿck glädjas och hon kunde 
glömma sin sorg och för att hon 
skulle veta att Guds löfte är san-
ning - [vilket] de flesta inte vet.

På detta sätt kunde barnet få kär-
lek från sin biologiska moder, 
och även känna den naturliga 
närheten och tryggheten som 
amningen medför. 

Utöver detta spelade Asiya en 
oerhört viktig roll i att beskydda 
Profeten Moses under hela hans 
uppväxt ifrån Faraos tyranni. 
Hennes kärlek växte allt starkare 
för varje dag och det var under 
hennes beskydd som han växte 
upp i palatset. 

Denna historia visar oss hur 3 
kvinnor spelat en central roll i att 
beskydda och ta hand om en pro-
fet från barndom och ända upp 
till vuxenålder. Historien visar 
också vikten av att ha tillit till 
Gud som kan hjälpa människan i 
dom mest svåra situationerna. 

beskydda profeterna
D Magens uslim
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atimah bint Huzam al-FKulabiyah, är bättre känd 
bland muslimerna som Umm al-
Banin. Hon gifte sig med Ali ibn 
Abi Talib (fvmh) efter att hans 
första fru Fatima az-Zahraa 
(fvmh) (Profeten Mohammed 
(Gvhf) dotter) hade dött. 

Dom fick tillsammans fyra söner 
Abbas, Abd Allah, Ja'far och 'Ut-
hman. Alla Umm al-Banins söner 
dödades senare i striden vid Kar-
bala, och flera traditioner återbe-
rättar att hon inte sörjde hennes 
söners död lika mycket som 
Imam Al-Husseins (fvmh) död. 
Hennes relation till Imam Al-
Hussein (fvmh) var så stark att 
hon uppfostrade hennes fyra 
söner till att älska Imam Al-
Hussein (fvmh) mer än något 
annat i livet. 

Denna kärlek manifesterades 
tydligt under Ashura dagen då var 
och en av dom gav sina liv för att 
beskydda honom mot fienden. 

Efter att  Imam Al-Hussein 
(fvmh) och Imam Al-Hassan 
(fvmh) förlorat sin moder Fatima 
az-Zahraa (fvmh) så tog Umm al-
Banin väl hand om dom. Umm al-
Banin var så mån om deras välbe-
finnande och känslor att hon bad 
hennes man Ali ibn Abi Talib 
(fvmh) att inte kalla henne för 
Fatima så att dom inte skulle min-
nas deras moder. 

Um al-Banin var en unik kvinna i 
den bemärkelsen att hon hade full 
förståelse för Ahlul-Bayts rätt till 
att efterträda Profeten Moham-
med (Gvhf) som ledare för musli-
merna. 

Umm al-Banin dog år 684 e.Kr 
vilket motsvarar år 69 hijri 14 
Jumada Al-Awwal (28 Januari)  
och begravdes i staden Medina i 
den välkända begravningsplatsen 
Al-Baqi. 

En unik fru och moder
Umm al-Banin

Umm al-Banin var 
enormt kärleksfull 

gentemot 
Imam Al-Hussein (fvmh)

”
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Salam alla mina vänner!

Visst försöker vi alla vara jättesnälla mot varandra? Ibland kan det vara svårt men det är 

viktigt att vi försöker. 

Visste ni att det nns fyra kvinnor som är världens snällaste? De kallas för paradisets 

bästa. 

Den första heter Heliga Meriam. Hon är Profeten Jesus mamma. 

Den andra är Heliga Khadija och hon var Profeten Muhammads fru. 

Den tredje heter Heliga Fatima. Hon är Profeten Muhammads dotter. 

Den fjärde är Heliga Asiya och hon var Faraos fru. 

Från Heliga Meriam kan man lära sig att be till Gud. 

Av Heliga Khadija kan man lära sig att vara stark och smart. 

Av heliga Asiya kan man lära sig att aldrig sluta tro på Gud fastän ingen annan gör det. 

Men den bästa av dom alla är ändå Heliga Fatima. Hon brukar kallas för alla våra 12 

imamers mamma. Heliga Fatima kommer att vara den som leder alla kvinnor i 

paradiset.

Du kan nu tänka på vad just du kan lära dig av de bästa kvinnorna. Du kanske vill 

vara extra snäll mot din mamma, syster eller mormor/farmor och samtidigt tänka 

på Heliga Fatimas snällhet?

VÄRLDENS FYRA BÄSTA KVINNOR

Skriv ner namnen på de fyra bästa kvinnorna Skriv ner namnen på de fyra bästa kvinnorna 
i de tomma rutorna och färglägg bildeni de tomma rutorna och färglägg bilden

Skriv ner namnen på de fyra bästa kvinnorna 
i de tomma rutorna och färglägg bilden
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Ur Rosengården:

I Fulufjällets nationalpark, i 
Älvdalens kommun i Dalarnas län, 
finns ett av de högsta vattenfallen i 
Sverige – Njupeskärs vattenfall på 
93 meter. De flesta besökarna i 
nationalparken går och tittar på 
vattenfallet. Det finns en fantastisk 
utsikt på toppen av fallet.
Fulufjällets nationalpark invigdes 
år 2002, och dess yta är på 385 km2. 
Två tredjedelar av nationalparken 
består av kalfjäll och fjällslätter.
Förutom Njupeskärs vattenfall 
finns det flera andra sevärdheter att 
b e s ö k a .  N å g r a  a v  d e s s a  ä r 
Rösjöarna, fallet runt Gäljån, 
B e r g å d a l e n  o c h  n a t u r u m 
Fulufjället. I nationalparken finns 
även världens äldsta träd “Old 
Tjikko”, som är 9550 år gammalt. 
Här finns även altarringen, som är 

en ring av stenar. 
Vid altarringen hålls det även 
gudst jäns t  i  mi t ten  av  ju l i . 
Altarringen ligger 4 km från 
vandringsleden Tangsjöleden, som 
är 22,5 km lång. Det är lättast att ta 
sig dit under sommaren då man 
annars behöver snöskor eller 
turskidor. På sommaren behöver 
man bra skor eller vandrarkängor 
p.g.a. den långa vandringsrutten.
Det går att besöka Fulufjällets 
nationalpark året runt. 
Under sommaren kan man spana 
efter älgar och titta på fåglar. 
Under hösten kan man vandra i en 
omgivning av vackra höstfärger. 
Under hösten kommer det även 
färre  besökare  jämför t  med 
sommaren och vintern. Observera 
att snön kan komma till national-

parken redan i oktober, och stanna 
kvar ända till maj. 

Under vintern kan man åka skidor, 
vandra med snöskor, åka snöskoter 
och pimpla i Rösjön. 
Under Fulufjällets korta vår smälter 
isen i sjöarna och bäckar och åar 
fylls med stora vattenmassor.
Man kan tälta överallt i nationalpar-
ken, förutom i zon 4 i området runt 
N j u p e s k ä r ,  G ä l j å n  o c h 
Brottbäckstugan. Vill man bo i 
stuga kan man göra det vid 
H a r r s j ö n ,  R ö s j ö n , 
B jö rnho lmssä te rn  e l l e r  v id 
Tangsjön.

Fulu�jällets	nationalpark

Alla kärl blir trängre ju mer man fyller dem, förutom kunskapens kärl, ty det expanderar. 

Månadens hadith:

Den lamslagnes åkallan (Duʿāʽ al-Mashlūl) 

Medlem i :www. agens uslim.sewww. agens uslim.sed md mwww. agens uslim.sed m 2017-2020

Imam Ali (fvmh): 

I Guds Namn, den fullständigt Barmhärtige, den ständigt Barmhärtige. 

O Gud! Sannerligen bönfaller jag Dig, vid Ditt Namn: 

Du som äger all majestät och storsinthet! 

Den Levande! Den som Upprätthåller [allt]!

Den Levande! Det finns ingen gud utom Du. 

Du som är Den; 

Den som ingen vet vad Den är; eller hur Den är; 

eller var Den är; eller i vilken riktning Den är – utom Den! 

Du som äger Herraväldet och de [himmelska] rikena! 

Du som äger [all] styrka och makt! 

Du som är Kung och Helig! 

Du som är Fred och skänker trygghet! 

Svenska platser:

Från de troendes befälhavare Imām ʿAlī(fvmh)
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EN ANTOLOGI TILL MINNE AV IMAM ALI 

O� versättning: Hassanain Govani
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Njupeskärs vattenfall är en av 
dom högsta vattenfallen i 

Sverige på 93 meter.
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