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Ett ord från svenska muslimer

Den Heliga Profeten Muhammed 
(fvmh & hf): 
”Om det vore så att Ali inte hade 
blivit skapad, så hade det inte funnits 
någon lämplig att bli Fatimas make.”

Imam Jafar Sadiq (fvmh): 
”De Troendes ledare brukade hugga 
ved, hämta vatten och sopa, medan 
Fatima (fvmh) brukade mala, knåda 
och baka brödet.”
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Imam Ali (fvmh) som förebild 

för dagens gifta män
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hur mycket vet ni om den ? hur mycket vet ni om den ? hur mycket vet ni om den ? 

Största händelsen i islams historia,Största händelsen i islams historia,Största händelsen i islams historia,

Profetskapsdagen (Mabath) är enligt islamiska trosövertygelser den 
dag då islams Profet, Muhammed (fvmh & hf),  valdes ut till att bli 
profet. Muslimer anser att han fick ansvaret att bekämpa polyteism 
på jorden och sprida monoteism och förmedla uppenbarelsens 
budskap till folket. 

Sid 05

”Slöja är (inte) en symbol 
för kvinnoförtryck!”

”Slöja är en symbol för 

kvinnoförtryck!” Det är vad f.d. 

utbildningsministern framställer och 

yrkar. ”Anledningen” påstod han 

nyligen i SVT vara att det finns 

kvinnor som har tvingats ta på sig 

slöja och inte får gå barhuvade. 

Frågan är om han, liksom andra som 

håller med, kan stå fast vid sådana 

tydliga argumentationsfel. 

Arbetsgivarens besked: 

Sid 03

I ”frihetens” och ”neutralitetens” 

namn har franska staten, sedan 2004, 

tvingat skolflickor att ta av sig sina 

slöjor och idag är det okej att börja 

avskeda muslimska kvinnor som inte 

vill ta av sig sin sjal. 

EU-domstolen:

Sid 02

De tre heliga månaderna har anlänt 
och vår själs mest andliga resa kan 
börja. Månaderna Rajab, Shaban och 
månaden Ramadan är en helig och 
andlig period som ger oss alla 
möjlighet till själsligt utvecklande, 
men framförallt en chans att söka 
närhet till Gud och Hans Profet 
Muhammed (fvmh & hf).

Sid 07

”Uppsägning av anställd 
i neutralitetens namn 
är godkänt!”

Itikaf – 
En spirituell resa mot Gud

www.budskapet.nuwww.budskapet.nuwww.budskapet.nu

”Antingen säger du upp dig eller så 
slutar du använda 
engångsärmarna!”

”Mina chefer sa till mig att jag inte 
skulle jobba mer idag och alla mina 
besök blev avbokade för dagen. 

Sid 04



Redaktionen
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EU-domstolen:
”Uppsägning av anställd i neutralitetens namn är godkänt!”

I ”frihetens” och ”neutralitetens” namn har franska staten, sedan 2004, tvingat skolflickor att ta av sig sina slöjor 

och idag är det okej att börja avskeda muslimska kvinnor som inte vill ta av sig sin sjal. ”Man tar seden dit man 

kommer”, med detta uttryck och liknande argumentationsfel försvarar många, privat och offentligt, EU-domen 

som rättfärdigar att en anställd blir avskedad endast för att hon började bära slöja. 
I nästa nummer, om tillfället ges, kommer jag att diskutera det senaste uttryckets brister. 

omstolen helgade sitt beslut med att arbetsgivaren D”bara” vill neutralisera sina arbetare och att ”ingen 

får bära någon religiös, politisk eller filosofisk 

symbol, lagen gäller ju alla anställda”. Det hjälper inte att 

jämföra slöjan med ett halsband med kors eller stjärna i. 

Slöjan är en föreskrift som den troende muslimska kvinnan, 

trots all press och respektlösa miner från somliga ”liberala” 

människor, väljer att följa. Att förbjuda slöja i skolor eller på 

arbetsplatser är att förbjuda den muslimska kvinnan att följa 

en given islamisk lag.

Den här logiken är tydligt riktat mot den muslimska 

kvinnans identi tet  och har  många ödeläggande 

konsekvenser såsom framtiden kommer att uppdaga. Tyvärr 

har varken media eller politiker, undantaget en marginell 

minoritet, kritiserat domen. Följande är några bland flera 

argument som riktas mot domens motiv:  

1. Med denna argumentering kan även de som besöker 

myndigheter och snart även de som går på gator tvingas ta av 

sig sin sjal. Motivet: ”Vi vill neutralisera våra gator och 

myndigheter såsom vi vill neutralisera skolor och 

arbetsplatser”. Den som inte står mot en sådan lag kan 

heller inte påstå sig försvara ”demokrati”, ”frihet”, 

”mänskliga rättigheter” och andra glänsande paroller. 

2. Jämför den fasansfulla tystnaden som speglar en 

acceptans av EU-domen med missnöjena och klandrena när 

handelsministern, Ann Linde, bar sjal under ett statsbesök. 

Plötsligt började ”frihetskämparna” från alla håll attackera 

henne. Vad hände med deras vassa pennor som försvarade 

friheten? Fick kämparna hjärnstopp? Faktiskt ingetdera, 

eftersom många av dem försvarar och jublar över EU-

domen.

 

3. Vad är skillnaden mellan den som vill att alla kvinnor skall 

bära sjal och den som kräver att dem, i skolan eller på 

arbetsplatsen, tar av sig den? De som försvarar den här 

domen banar väg för andra tvång som riktas mot muslimer 

som helst kan förbjudas. Det enda som krävs är en orsak, 

även om den är uppenbart grundlös.

Av: Fahad Fadhel

”Tyvärr har varken media eller 
politiker, undantaget en marginell 
minoritet, kritiserat domen”

Dokumentet ”principdeklaration” vill redogöra för 

shimuslimers religiösa tro, vårtandliga liv och vår 

samhällssyn.Alla de samfund som finns inom ISS 

(Islamiska Shia Samfunden i Sverige) 

Jobbar du som lärare eller tjänsteman och vill känna till 

shiamuslimers trosuppfattningar?

Dokumentet finns att ladda ner på  eller www.shiasamfund.se

beställ via e-post: info@shiasamfund.se

har godtagit detta dokument 

som ett grundläggande 

idédokument. 

Denna deklaration vill 

redogöra för shiamuslimers 

livsåskådning, grundläggande 

trosuppfattningar och 

värderingar, tillsammans med 

den specifika rättspraxis som 

finns inom shiaislam.

Vill du veta mer om shiamuslimer och dess värderingar?

Tips!
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http://www.imamalicenter.se


”Slöja är (inte) en symbol för kvinnoförtryck!”Gästartikel
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Faktum är att 
kränkning inte 
består i att kvinnan 
sätter gränser runt 
omkring sig.

”Slöja är en symbol för kvinnoförtryck!” Det är vad f.d. 

utbildningsministern, Jan Björklund framställer och 

yrkar. ”Anledningen” påstod han nyligen i SVT vara att 

det finns kvinnor som har tvingats ta på sig slöja och inte 

får gå barhuvade. 

Frågan är om han, liksom andra som håller med, kan stå 

fast vid sådana tydliga argumentationsfel. 

Om Björklund vill vara konsekvent så undrar jag: 

Vad symboliserar slöjan när flera tusentals tonårsflickor 

sedan 2004 har tvingats att gå barhuvade till skolan? 

Med Björklunds logik blir barhuvade kvinnor en 

symbol för kvinnoförtryck. 

Ju mer man analyserar en sådan missvisande logik 

desto tydligare blir naiviteten. Ta ett annat exempel: 

USA ville med sina napalmbomber tvinga vietnameser 

att ge upp kommunismen och acceptera demokrati. 

Återigen blir demokrati en symbol för förtryck med 

Björklunds logik och paradoxalt nog blir kommunism 

en symbol för frihet och kamp mot förtryck, något som 

varken jag eller Björklund accepterar. Det enda som 

sådana islamkritiker lyckas med är att normalisera och 

intensifiera svartmålningen av islam och muslimer och 

villigt eller motvilligt ge SD vatten på kvarnen.  

Därför är det viktigt att vara saklig och undersöka vad 

det är som symboliserar kvinnoförtryck, bortsett från 

anledningen som låtit kvinnan ta på eller av sig sjalen. 

Faktum är att kränkning inte består i att kvinnan sätter 

gränser runt omkring sig. Förtrycket är kvinnan som 

nästan kläs av i vissa reklamfilmer eller affischer. Hon 

är förtryckt, kränkt och förstörd när hon nästan står 

naken i vitriner i specifika gator i Holland och försöker 

locka kunder att hyra hennes kropp. Det symboliserar 

kulmen av kvinnoförtryck. 

Samhället består av familjer, och om familjen 

följaktligen förstörs, förstörs också samhället. Slöjan 

innebär inte endast en huvudbonad som kvinnan bär, 

snarare innebär det ett anständigt förhållande och 

tydliga gränser som både män och kvinnor är ansvariga 

att skydda. Den raka motsatsen är fri sensuell njutning i 

alla dess nivåer vilken, med facit i handen, resulterar i 

ständigt upplösta förhållanden och likvidering av 

sammanhållna familjer. 

I ett sådant sexfixerat samhälle är det just kvinnan som 

drabbas mest av alla. Därför ser vi att 33% av kvinnor i 

ålder 20-24 uppger att de lider av ångest, medan endast 

13% av män i samma åldersgrupp gör det. Beror det på 

något annat än att kvinnan känner sig pressad av miljön 

som hennes muslimska kamrat har lyckats undvika, bl. 

a. tack vare slöjan? 

Vid pennan

Fahad Fadhel

Samhället består av familjer, och om familjen följaktligen 

förstörs, förstörs också samhället. Slöjan innebär inte 

endast en huvudbonad som kvinnan bär,  snarare innebär 

det ett anständigt förhållande och tydliga gränser som 

både män och kvinnor är ansvariga att skydda. 

Den raka motsatsen är 

fri sensuell njutning i 

alla dess nivåer vilken, 

med facit i handen, 

resulterar i ständigt 

upplösta förhållanden 

och likvidering av 

sammanhållna familjer.

I ett sådant sexfixerat samhälle är det just kvinnan som 

drabbas mest av alla. Därför ser vi att 33% av kvinnor i 

ålder 20-24 uppger att de lider av ångest, medan endast 

13% av män i samma åldersgrupp gör det. Beror det på 

något annat än att kvinnan känner sig pressad av miljön 

som hennes muslimska kamrat har lyckats undvika, bl. a. 

tack vare slöjan?



Arbetsgivaren sa till mig:
”Du har två val. Antingen säger du upp dig 

eller så slutar du använda engångsärmarna!”

   Kan du berätta om din studiebakgrund och 

arbetserfarenhet innan och fram till att det blev ett 

problem för dig att praktisera din tro, trots att 

regler och lagar står på din sida?

En muslimsk kvinnas historia om diskriminering 
Född 1971 i Bagdad. År 2002 flyttade hon till Sverige med hopp om en ljus framtid. 
Tyvärr blev det inte som vår syster hade tänkt sig, men i framtiden hoppas hon att andra unga muslimska kvinnor 
ska få ta del av det som hon kämpar för idag.

-Jag tog min tandläkarexamen i Bagdad i Irak år 1994. 

Efter det så arbetade jag i sju år i Bagdad. När jag först 

kom till Sverige så studerade jag det svenska språket i 2,5 

år och efter detta fick jag en praktik på en tandvårdsklinik 

i Stockholm. Efter sex månaders praktik fick jag fast 

anställning och detta var i mars 2006.

 2014 bytte vi chef och hon var hygienansvarig och mitt 

tidigare arbetssätt blev inte godkänt, då jag brukade kavla 

mina ärmar upp och ner mellan varje behandling. Jag 

berättade att det fanns ”engångsärmar” och att jag själv 

kunde stå för kostnaden. Jag visade detta för min chef och 

hon accepterade att beställa dem till företaget. 

Efter detta kom en kvinnlig kollega som följde mig och 

mina rutiner och hon konstaterade att allt var mycket bra. 

Så mina rutiner och mina engångsärmar blev godkända 

av huvudkontoret.

Under februari månad så bytte vi chef än en gång.

Den 9 februari 2016, två månader efter att vi fått en 

nyexaminerad chef, ropade han på mig!

Det var pga. av mina engångsärmar. Jag berättade att jag 

har en överenskommelse med huvudkontoret och att jag 

fått tillstånd att arbeta med dem.

 Efter detta kom personalchefen och områdeschefen för 

att prata med mig. De sa att det var olagligt för mig att 

använda dem och att jag arbetat med dem olagligt under 

två år!

   Med tanke på att cheferna sagt att det har varit 

olagligt för dig att arbeta mellan 2014-2016 så 

undrar jag vad Socialstyrelsen, landstinget och 

hygienombudsmannen har sagt?

    Om vi går tillbaka till februari 2016 när 

personalchefen och områdeschefen kom för att 

informera dig om att du arbetat ”olagligt” under två 

år, vad hände efter att de informerat dig om det?

   Hur ser din arbetssituation ut idag?

Idag arbetar jag som tandläkare privat på tre olika 

kliniker. Mitt arbete på de privata klinikerna går bra och 

jag använder armskydden. Eftersom Socialstyrelsen har 

godkänt dem så är det inget hinder för mig att få arbeta. 

††

††

††

Efter att detta hände mig så ringde jag till Socialstyrelsen 

och frågade om dessa nya regler. När jag kom i kontakt 

med min handläggare så sa hon att det inte uppkommit 

några nya regler. 

††

De sa att jag antingen fick ta av mig dem eller säga upp 

mig. Mina chefer sa till mig att jag inte skulle jobba mer 

idag och alla mina besök blev avbokade för dagen. De sa 

även att jag hade 14 dagars semester att ta ut och att jag 

skulle ta ut dem nu och efter det skulle jag säga upp mig. 

Jag fick aldrig återgå till mitt arbete trots Socialstyrelsens 

bestämmelser.

 Jag insåg att allt detta berodde på att jag är en muslimsk 

kvinna som vill praktisera sin religion!

De sa till mig:

”Du har två val. Antingen säger du upp dig eller så 

slutar du använda engångsärmarna!”

Jag svimmade och mina kollegor fick bära mig till en stol.

Jag frågade en extra gång för att vara säker och jag möttes 

av samma svar än en gång. Och detta gäller också 

landstinget  och  hygienombudsmannen.

”Mina chefer 

sa till mig att 

jag inte skulle 

jobba mer 

idag och alla 

mina besök 

blev avbokade 

för dagen. 



Imam Ali (fvmh) som förebild för dagens gifta män
En kvinna som Fatima Zahra (fvmh), Profeten Muhammeds (fvmh & hf) dotter, med dess höga ställning och 

karaktär, var den som Gud älskade och som Han var nöjd med. En man som motsvarar henne i rättfärdighet och 

hennes handlingar var vår ärade vägledare de Troendes ledare, Imam Ali (fvmh).

en vad var det som gjorde honom till den Mmest värdige? Vilka exempel kan vi ta 

ifrån hans liv som vi kan lära utav och 

som bevisar denna värdighet?

En av de första saker man finner när man läser om 

deras  väls ignade äktenskap var  a t t  deras 

personligheter passade så väl tillsammans att de 

aldrig kom i konflikt eller i bråk. Båda hade bra 

anseende och de var väldigt förmögna. Trots detta 

gick de många gånger utan mat då deras inkomst gick 

åt att mata de fattiga, handikappade och föräldralösa. 

Deras ända lyx i deras liv var deras böner, deras 

sällskap med varandra och deras barn. 

När Fatima (fvmh) blev sjuk så kunde man se hjälten 

av Badr, Uhud, Khandaq och Hunayn göra de dagliga 

hushållssysslorna som att mala havre, tända ugnen, 

förbereda brödet och se efter barnen.

Imam Jafar Sadiq (fvmh) har sagt:

”De Troendes ledare brukade hugga ved, hämta 

vatten och sopa, medan Fatima (fvmh) brukade mala, 

knåda och baka brödet.”

Till och med när han var muslimernas ledare och 

ställföreträdare brukade han gå och handla sina varor 

och bära dem hem själv. 

Man kan även se på 

innan detta heliga 

äktenskap började att 

Imam Alis (fvmh) 

blyghet inför att fråga 

om denna fina damens 

”deras personligheter 
passade så väl 
tillsammans att de 
aldrig kom i konflikt 
eller i bråk

Folket som såg sin ställföreträdare som den högsta 

personen i deras samhälle brukade skynda att hjälpa 

honom, men Imam Ali (fvmh) vägrade att få hjälp och sa:

”Det är mer lämpligt för familjeförsörjaren att bära sina 

egna bördor/laster.”

hand var av lika ödmjuk karaktär som resten av deras 

äktenskap. Fatimas (fvmh) brudgåva var också av en låg 

summa pengar som även där visade på att det inte var 

varvar i pengar eller status som var deras huvudfokus, 

snarare hög tro.

Tisdag den 11:e april 2017 och 13:e Rajab 1438 hijri, 

motsvarar födelsedag för den första heliga ledare Imam 

Ali (frid vare med honom).

”Om det vore så att 

Ali inte hade blivit skapad, 

så hade det inte funnits 

någon lämplig 

att bli Fatimas make.” 

Den Heliga Profeten Muhammed (fvmh & hf) :



Hur mycket vet ni om den största händelsen i islams historia?
Profetskapsdagen (på arabiska: Mabath) är enligt islamiska trosövertygelser, den dag då islams Profet, 
Muhammed (frid vare med honom och hans familj),  valdes ut till att bli profet. 
Muslimer anser att han valdes ut att bli profet i grottan Hira via ärkeängeln Gabriel, som Gud skickat, och 
fick ansvaret att eliminera polyteism på jorden och sprida monoteism och förmedla uppenbarelsens 
budskap till folket. Muhammed (fvmh & hf) var vid denna tidpunkt 40 år och levde i Mecka. 

nligt muslimernas tro valdes Eislams Profet, Muhammed 
Mustafa (fvmh & hf), ut till profet 

den 27 Rajab under det 40:e 
elefantåret, 13 år innan islams 
profets utvandring från Mecka till 
Medina. Shiamuslimer firar denna 
dag och i islamiska traditioner har 
det nämnts om rekommenderade 
handlingar för Mabath-dagen. 
Åkallelse, bön och rekommenderad 
rituell tvagning tillhör dessa 
handlingar för denna dag. Den 
Helige Profeten (fvmh & hf) hade enligt 
sin tradition gått till grottan Hira 
under ett par dagar för att dyrka och 
kontemplera. Den 27:e dagen i 
månaden Rajab sändes Gabriel (en av 
Guds fyra närmaste änglar och den som har 
ansvaret att förmedla uppenbarelsen från 

Herren till profeterna) ned till honom. 
Han tog tag i Profetens arm och 
skakade  på  den  och  sa :  ”Å 
Muhammed, läs!”. 
Profeten sa: ”Vad ska jag läsa?”. 
Gabriel uppenbarade då de fem 
första verserna från den 96:e suran 
”Grodden” från Gud:
”I Guds, den Nåderikes, den 
Barmhärtiges Namn, Läs i din 
Herres namn, Han som har 
skapat - skapat människan av en 
grodd som sätter sig fast! Läs! Din 
Herre är den Främste Givaren, 
som har l är t  [männi skan] 
pennans [bruk], lärt människan 
vad hon inte visste!”
Profetens (fvmh & hf) Bi'thah är den 
viktigaste delen av islams historia 
och uppenbarelsen av den Heliga 
Koranen började även från denna 
tidpunkt. Ordet ”Bi'thah” betyder 
”Delegation/mission” och används 
som ett begrepp där betydelsen är att 
en människa skickas från Gud, den 
Upphöjde för att vägleda andra 
människor. 
Precis som det förstås från islamiska 
traditioner och historiska studier har

 frågan om Profetens (fvmh & hf) Bi'thah 
diskuterats bland monoteistiska 
r e l i g i o n e r  g ä l l a n d e  o l i k a 
egenskaper och tecken innan Hans 
Excellens framträdande som profet, 
och många av Bokens folk och vissa 
bland de polyteistiska beduinerna 
var bekanta med detta sedan innan. 
Det glada budskapet om den Siste 
profetens (fvmh & hf) framträdande har 
t yd l ig t  nämnt s  i  To ran  och 
Evangeliet enligt Koranen och 
profeten Jesus (fvmh) har även gett 
detta goda besked om det Helige 
Sändebudets (fvmh & hf) mission efter 
att han bekräftat den Toran som 
uppenbarades för profeten Moses 
(fvmh). I dessa böcker har det t.o.m. 
talats om det Helige Sändebudets 
(fvmh & hf) och hans kompanjoners 
egenskaper.Således (och precis såsom Koranen 

ä v e n  n ä m n e r )  h a r  Bokens  fo lk s 
intellektuella känt till den Helige 
Profeten (fvmh & hf) såsom deras 
närmaste.
Genom att vända sig till historien

 kan man hitta många personer som 
väntade på den Siste profetens (fvmh & 

hf) framträdande och Bi'thah. Bland 
dem fanns personer som t.o.m. valde 
att bosätta sig på platsen dit 
Profetens skulle utvandra eller 
passera i framtiden. Som ett exempel 
på detta kan ”munken Bahira” 
nämnas. 
Alltså var islams Profets (fvmh & hf) 
Bi'thah en så pass stor händelse för 
f r a m t i d e n  f ö r  m ä n n i s k a n s 
vägledning. Storheten av detta ledde 
till att Gud, den Upphöjde tog hand 
om träningen och uppfostran av 
Hans Excellens som en introduktion 
för denna stora angelägenhet och 
förberedde honom för den svåra 
framtid han stod inför. Flera år innan 
Bi'thah hade Profeten (fvmh & hf) även 
e x t r a o r d i n ä r a    s p i r i t u e l l a 
u p p l e v e l s e r   o c h   a n d l i g a 
observationer som en konsekvens av 
denna gudomliga uppfostran och 
han spenderade hela denna period 
med renhet och andlighet.



Guds Sändebud (fvmh & hf) har sagt:

”Alla tidigare synder kommer att bli förlåtna för den 

person som isolerar sig själv (i moskén under Itikaf) i 

sann tro och hopp (om Guds belöning).” 
(Kanz al-Ummal, hadith 24007)

e tre heliga månaderna har anlänt och vår själs Dmest andliga resa kan börja. Månaderna Rajab, 

Shaban och månaden Ramadan är en helig och 

andlig period som ger oss alla möjlighet till själsligt 

utvecklande, men framförallt en chans att söka närhet till 

Gud och Hans Profet Muhammed (fvmh & hf). Dessa 

dagar fylls av olika dyrkahandlingar såsom fasta, bön, 

åkallan och koranrecitation.

 

Måndagen den 10 april börjar ”de vita dagarna” av 

månaden Rajab. De inleds under den välsignade 

födelsedagen av Imam Ali (fvmh). De vita dagarna är 

kända genom hela året för sin rekommendation att fasta. 

Men just i månaden Rajab får vi möjlighet att isolera oss i 

moskén under tre dagar medans vi fastar, läser den Heliga 

Koranen, lyssnar på föreläsningar och står i bön under 

nätterna, precis såsom våra tidigare profeter (fvmd) har 

gjort. Just detta är Itikaf.

Itikaf	–	En	spirituell	resa	mot	Gud

”De vita dagarna är kända 

genom hela året för sin 

rekommendation att fasta
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Den Heliga Profeten Muhammed (fvmh & hf) har sagt:

”Rajab är den månad som är för att söka förlåtelse, så sök 

förlåtelse ifrån Gud.”

www.imamsadeqcenter.se

www.imamalicenter.se

och avslutas den 13 april, alltså den 15 Rajab. 

Då fasta kommer att pågå så erbjuder moskèn Iftar (mat 

efter skymningen) och Suhur (mat innan gryningen) alla 

dagar. Önskar man något extra bör man ta med sig det 

själv.

Årets program kommer bl. a. innehålla religiösa och 

kulturella föreläsningar, kunskapscirklar, koranläsning 

och gemensamma böner. Beroende på antalet personer 

som anmäler sig så kommer moskén att kunna erbjuda 

föreläsningar på olika språk såsom svenska, arabiska och 

persiska. Vid anmälningar över 15 personer så anordnas 

detta. Sista anmälningsdagen är onsdagen den 5 april och 

anmälan görs genom besök i centret eller via kontakt på 

telefon. 

Även i Malmö på Imam Sadiq Center kommer en Itikaf 

att hållas.

Imam Ali Center har sedan 

2012 hållt i Itikaf just under den 

islamiska månaden Rajab. 

I år så kommer Itikafen börja 

efter  skymningsbönen på 

måndagen den 10 april och 

fortsätta i tre dagar framåt 

(tisdag, onsdag och torsdag)

Kom och möt Gud tillsammans med dina syskon i tron. 

Varmt välkomna!

Läs mer om programmet och anmälan på www.imamalicenter.se

Obs! Lektioner hålls på svenska (samt engelska), persiska och arabiska 

(förutsatt minst 20 personer deltar i respektive språkgrupp). 

B
ild

kä
lla

: 
Im

a
m
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se

Anmäl dig senast den 5:e april 
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de mest lästa och beundrade i Orienten. 

Bland prosaverken märks 

den konstfulla anekdotsamlingen 

Golestan och den didaktiska masnavin 

Bustan samt en omfångsrik 

divan, där alla hans verk är samlade.

Saadi skrev boken Golestan (Rosengården)1257. 

 Boken översattes till svenska av Lilian Ebadi Lindqvist  

och publicerades av Iransara kulturcenter år 2003.
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