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Kvinner og fellesbønn 

  

Når det gjelder regler for salaah med jama’ah (fellesbønn) så er det 

forskjellige regler for begge kjønn. Grunnen er at begge kjønn har 

forskjellige behov og oppgaver. Allah Ta’aala vil ikke gi oppgaver til menn 

og kvinner som de vil ha vansker med å oppfylle. 

La oss først se på hva Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam sier: 

 

-Umm Salama forteller at Allahs sendebud (sallallaho alaihi wasallam) sa: 

"Den beste moskeen til en kvinne er den indre delen av hennes hjem." 

(Musnad Ahmad og Tabrani) 

-Abd Allah ibn Umar forteller at Allahs sendebud (sallallaho alaihi 

wasallam) sa: "Ikke stopp deres kvinner fra å gå til masjid, selv om 

deres hus er bedre for dem." (Abu Dawud) 

-Umm Salama (r.a.) forteller at Profeten (sallallaho alaihi wasallam) sa: "En 

kvinnes bønn i hennes indre rom er bedre enn hennes bønn i 

uterommet, og hennes bønn utenfor rommet er bedre enn hennes 

bønn på gårdsplassen, og hennes bønn på gårdsplassen er bedre enn 

hennes bønn i moskeen." 

(Mu'jam av Imam Tabrani) 

Faktisk deltok kvinner i Profetens tid forsamlingsbønner i moskeen, og de 

ble ikke forhindret i å gjøre det. Profet Mohammad (sallallaho alaihi 

wasallam) selv rådet til å ikke hindre kvinner fra å delta på fellesbønner, for 

eksempel:  

-Abd Allah ibn Umar forteller at Allahs sendebud (sallallaho alaihi 

wasallam) sa: "Hvis konene dine søker tillatelse fra deg til å gå til 

moskeen om natten, la dem." (Bukhari, nr: 827) 

-Salim forteller fra sin far at Allahs sendebud (sallallaho alaihi wasallam) 

sa:  
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"Hvis kona til noen av dere søker tillatelse til å gå til moskeen, kan 

han ikke hindre henne." (Muslim: 442) 

Dette var noen ahaadith angående fellesbønn for kvinner. 

Ulama, og særlig hanafi lærdes forståelse (Flere ikke-hanafi lærde er av 

samme oppfatning) mener at kvinner i tiden av Profet Mohammad 

sallallaho alaihi wasallam hadde denne unike anledningen til å be bak 

Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam. Noe som aldri kan erstattes 

etter ham. 

Praktiseringen av hijaab i dag er ikke slik den var i Profet Mohammad 

sallallaho alaihi wasallam sin tid. Selv da anbefalte Profeten sallallaho alaihi 

wasallam kvinner å be sine bønner hjemme.  

Etter tiden til Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam har flere lærde 

Sahabah anbefalt kvinner å be hjemme enn å komme for bønn til masjid. 

Blant annet er det Omar r.a., Abdullah Ibn Masood r.a. og spesielt Aisha 

r.a. som er mye nevnt i denne saken. 

Når Omar r.a. kom med forslaget om at det beste, både nå og i fremtiden, 

er at kvinner ber hjemme, så var det ingen sahabi som sa noe imot dette 

forslaget som viser konsensus. 

-Aisha r.a. sa: «Hvis Profeten sallallaho alaihi wasallam hadde vært i 

live idag og sett det kvinnene gjør idag (i Aisha r.a. sin tid) så hadde 

han stoppet kvinnene til å komme til masjid slik kvinnene til Bani Israil 

ble stoppet fra å delta på fellesbønn.» (Bukhari og Muslim) 

Den berømte Hadith-læreren og Hanafi-juristen Imam Badr al-Din al-Ayni 

(r.a.) skriver etter å ha nevnt uttalelsen til Sayyida A'isha (r.a.): 

 "Hvis A'isha (Allah være fornøyd med henne) hadde vitnet til det kvinner 

gjør idag så, ville hun vært enda mer ekstrem i hennes hindring for at 

kvinner kom inn i masaajid. Tatt i betraktning at det ikke hadde gått lang 

tid mellom hennes uttalelse og dødsfallet til Allahs sendebud (Allah 

velsigne ham og gi ham fred). Og det faktum at kvinner i hennes tid ikke 
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var involvert i en tusende del av det kvinner er opp til i disse dager. 

"(Umdat al-Qari, 3/230) 

Basert på overnevnte (man finner mye mer og lengre skriv i fiqh bøker 

f.eks. Bada’i Al Sana’i 1/157, Radd al-Muhtar ala al-Durr, 1/566, al-Fatawa 

al-Hindiyya, 1/56 m.m.) så mener klassiske lærde fra Indiske 

Subkontinentet at det er noe mislikt at kvinner deltar på fellesbønn i 

masaajid. 

Det vi forstår ifølge våre lærdes forståelse er at hovedgrunnen bak 

mislikheten er «Fitnah». Det at man kan havne i en stor test og prøvelse av 

Allah Ta’ala. 

Begrepet Fitna betyr: ondskap, skade, korrupsjon og generelt manglende 

overholdelse av shariahs avgjørelser. 

 

I gamle dager pleide husene å være store gårder der alt av dagligdagse 

saker fantes hjemme. Det var ikke behov for kvinner å gå ut fra sine hus 

og dermed pleide dem å være mesteparten i sine hus eller gårder. Så å be 

dem å forlate sine hjem for å gå til masaajid for fellesbønn var noe som 

hadde vært vanskelig og veldig slitsomt.  

 

Slik samfunnet er idag hvor kvinner er veldig mye ute enn det de var i 

gamle dager så er det slik at flere ganger trenger de nemlig en plass til å 

be sine fardh salaah. Dermed blir det mest naturlig at de drar til masaajid, 

gjør wodho og ber selv eller med jama’ah når det er tid. 

  

Vi kan da ta en middelvei mellom to meninger, om kvinner bør delta eller 

ikke delta i det hele tatt. 

Hvis de føler behovet til å be i masjid så bør ingen stoppe dem.  
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Masjidstyrer bør legge til rette for at dem som ønsker å delta i fellesbønn 

eller utenom felles bønnetider, med separat garderober, do, inngang og 

bønneplass, bør få rom for dette.  

 

Man trenger da ikke å oppmuntre kvinner til å delta på fellesbønner, men 

heller ikke stoppe dem fra å delta om de selv ønsker å gjøre det så lenge 

de opprettholder andre Islamske regler som ikke fører til fitnah. 

 

Mange ganger har kvinner behov for å be sine fardh salaah og hvis de ikke 

får anledning til å be i masjid så kan de havne i å utsette salaah (qadhaa) 

som er en stor synd.Det overnevnte gjelder da fellesbønn, men er det 

andre viktige programmer i masaajid, bayaan, islamske kurs, opplæring så 

bør kvinner og jenter også delta. 

Mange kvinner (også menn) lider av ensomhet i vesten pga vår religion og 

kultur. Derfor er det viktig å ha gode plass i masaajid for kvinner slik at de 

også kan få ha det godt sosialt innenfor grensene. 

  

Mufti Muhammad Ibn Adam (Må Allah bevare ham) nevner også veldig 

lignende meninger i hans fatwa på daruliftaa.com. 

  

Mye av det jeg har nevnt er tatt ifra hans skriv med hans 

tilatelse: http://www.daruliftaa.com/node/6128 

  

Skrevet av (Imam) Tehsin Abo Barirah  

(19. april 18, 3. Shabaan 1439) 

 

 

http://daruliftaa.com/
http://www.daruliftaa.com/node/6128
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Denne artikkelen er utgitt av Abo Barirah Institute.  

Abo Barirah Institute (ABI) sitt mål er tilgjengeliggjøring av 

Islamsk litteratur, kurs og hjelp med religiøse spørsmål etc. 

Hvorfor ikke være en del av disse prosjektene ved å donere 

mot kostnadene? 

Ved å donere, vil du automatisk være en del av hvert 

prosjekt og etter døden få store belønninger in'sha'Allah.  

Hadith: "Penger reduseres ikke ved donasjoner" 

Merk betalingen med "ABInstitute" 

 

PayPal: tehsinh@gmail.com  

Konto: 9355 31 34658 

Vipps: 41 27 96 95   
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