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Hur och varför bör 
man skydda 
familjen?

Alexander Rajsic: 

Integrationen 

är väl utvecklad 

i Järfälla Sid 4††



En av samhällets viktigaste 
grundstenar är familjen, vil-

ken är den betydelsefulla och 
känsliga vaggan för varje ny med-
borgare. För att se hur ett samhälle 
mår kan man analysera dess indi-
vider och familjer. Harmoniska, 
mogna, stadiga, gudfruktiga, 
rationella och ansvarsfulla famil-
jer resulterar i ett samhälle och 
individer med motsvarande egen-
skaper. 

Det finns olika uppfattningar om 
familjens heliga samhällsuppdrag 
och hur man bör värna om denna 
centrala institution. Heligheten lät 
en del kristna att förbjuda skils-
mässan, eftersom varje upplös-
ning av en familj är ett slag mot 
samhället, den stora familjen. 
Islams realism tillät skilsmässan, 
som en sista utväg för ohållbara 
relationer. 

Profeten Muhammed (Gvhf) upp-
manade ensamstående att gifta sig 
dels genom direkta uppmaningar 
och dels indirekt genom beröm av 
gifta och kritik av dem som inte 
gifter sig. Eftersom familjen är 
viktig prisas de som underlättar 
och hjälper att folk gifter sig.

Vid sidan av dessa föreskrifter 
finner vi också att profeten (Gvhf) 
varnar för giftermål med olämpli-
ga personer. Islam vill att vi skall 
bygga familjer men på goda och 
stabila grunder annars kan hushål-
let rasa vid enkla motgångar.

Det är därför viktigt att tänka att 
den som man vill gifta sig med är 
en person som kan bidra till att 
familjen håller ut för livet. Har den 
tänkte personen en mogen karak-
tär? Kan vi hjälpa varandra att 

uppfostra barn som blir troende 
och nyttiga samhällsmedborgare? 

Utöver att det gifta paret vill ha 
barn, finns det flera andra behov 
som de väntas få genom sin part-
ner: trygghet, kärlek, stöd, vän-
skaplig relation, ett stadigt sälls-
kap, och sensuella behov. Den 
sistnämnda är en av människans 
starka drifter som inte endast 
bidrar till att folk gifter sig, utan 
kan även förstöra hemmen. Islams 
föreskrifter förbjuder därför onani, 
flört, förförelser, inte minst digi-
talt, och begränsar sensualiteten i 
all dess former mellan maken och 
makan.

Ett annat större hot mot familjen är 
konflikter, vilka oftast är betydel-
selösa. 

Islam uppmanar till insikt inte 
minst i denna aspekt, och 

rekommenderar paret att inte gå 
skilda vägar på grund av konflik-
ter, utan försöka stå ut med varan-
dra. 

De viktiga fundamenten som har 
förenat oss bör inte störas av min-
dre betydande konflikter. 

Tålamod utvecklar och förstärker 
paret, skyddar barnen och ger till 
slut goda frukter.

När en familj förstörs eller när 
samhället och miljön förstör 

familjen medför det ödeläggande 
konsekvenser på individerna. 
Detta eftersom det inte finns något 
bra alternativ som kan tillgodose 
behoven som barn och vuxna har.

Barnet behöver sin mor och far, 
och mår bäst när de tillsammans 
har en stabil relation. När paret går 
skilda vägar, drabbas inte endast 
barnet utan även paret själva och 
till slut även samhället. 

Vår skyldighet mot Gud, de övriga 
familjemedlemmar och samhället 
uppmanar oss att hålla ihop. 
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Islam vill att vi skall 
bygga familjer men 
på goda och stabila 
grunder annars kan 
hushållet rasa vid 
enkla motgångar
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En av samhällets viktigaste grundstenar är familjen, vilken är den betydelsefulla och känsliga vaggan för varje 
ny medborgare. 
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 det förra numret skrev vi om Ivikten av giftermål i islam. Vi 
sa även att den stora vikten 

som islam ger till giftermål är 
p.g.a. spirituella och materiella 
mål som människan är i behov av, 
vilka är personliga, sociala och 
religiösa. I detta nummer kommer 
vi att behandla de personliga och 
sociala aspekterna med giftermål.

Människans natur
Människan som varelse har diver-
se lust, däribland sexuella, vilka 
bör till vissa grad satureras för att 
tillåta människan uppnå en fysisk 
och psykisk stabilitet. Denna 
fysiska och psykiska stabilitet 
hjälper människan att utvecklas 
mot perfektion.

Utveckling av förmågor och 
färdigheter
För att man skall kunna utveckla 
diverse individuella förmågor och 
färdigheter har man behov för en 
säker och relativ lugn miljö. Gene-
rellt, men i synnerhet under tonå-
ren, är det svårt att förverkliga 
detta, vilket kan lösas genom gif-
termål. Giftermål förorsakar där-
med en miljö som hjälper indivi-
dens kompetenser och utveckling.

Orsak till säkerhet och lättnad
I linje med ovan, pubertetens mog-
ning av sexuella lusten, orsakar 
kraftiga upp- och nedgångsperio-
der hos individens psyke. Gifter-
mål hjälper denna mogning att ske 
inom en kontrollerad miljö, vil-
ken i sin tur skapar en lugn och 
säker miljö för ungdomen.

Bot mot isolering och ensamhet
Enligt forskare och filosofer är 
människan en civil och social 
varelse. Av denna anledning behö-
ver hon ett skydd och en vänlig 
hjälpare. Giftermål har denna 
fördel som räddar människan 
från ensamhet och som placerar 
en sympatisk individ bredvid 
henne och i hennes famn så att 
denne anser hennes existens vara 
som sin egen existens och delar 
hennes sorg och bekymmer.

Sociala aspekter:
Trots att giftermål ur en aspekt är 
en personlig angelägenhet har det 
dock en social dimension och 
vikt ur en annan aspekt. P.g.a. 
detta är giftermål en pelare i civi-
lisationen och en pålitlig väg för 
att ge samhället lättnad och män-
skligheten välbefinnande. Det är 
inte bara paret som uppfattar för- 
och nackdelarna med giftermål, 

snarare märker även samhällets 
invånare av det på ett sätt.

Enligt Islam är giftermål en rela-
tion som i hög grad skyddar de 
två parterna från löshet, otillåtna 
skadliga relationer och beteende-
mässiga och sexuella avvikelser, 
ergo risken att begå synder som 
inte enbart påverkar individen, 
men som också kan ha förödande 
konsekvenser för samhället. Där-
med har giftermål nämnts som ett 
medel för att ”skydda halva reli-
gionen” i vissa traditioner, och i 
vissa traditioner ”två tredjedelar 
av religionen”.
Sannerligen är giftermål en bot 
mot många individuella och sam-
hällsmässiga andliga samt mora-
liska sjukdomar. Och ju tidigare 
man påbörjar detta heliga pro-
jekt, desto större andel av dess 
fördelar och frukter får man. Med 
det sagt, så betyder det inte att de 
som inte vill gifta sig gör fel, men 
att de kommer gå miste om de 
massiva fördelarna med gifter-
mål.

I nästa nummer kommer vi att tala om 

de religiösa nödvändigheterna med 

giftermål.

ur islams synvinkelBehovet av giftermål - 

För att man skall kunna 
utveckla diverse individuella 

förmågor och färdigheter 
har man behov för en säker 

och relativ lugn miljö

”

Enligt Islam är giftermål 
en relation som i hög grad 

skyddar de två parterna 
från löshet, otillåtna 

skadliga relationer och 
beteendemässiga och 
sexuella avvikelser

”
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Alexander Rajsic: Integrationen är väl utvecklad i Järfälla

Under senaste år har hundratals asylsökande anlänt i Järfälla kommun. P.g.a. detta har kommunen startat flera 

projekt för att stärka integration inom kommunen. DM har intervjuat Alexander Rajsic, samordningschef 

integration och mottagande i Järfälla för att höra hur han ser på läget.

……

……
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……

……

”

Bild: DagensMuslim

Intervju
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i är skapade för att vara vinnare. Vi möter dagli-Vgen olika problem och värderar alltid saker och 
ting som händer omkring oss. Därför måste vi alltid 
ha i minnet att man är i prövningarnas värld vid de 
dagliga handlingarna som vi gör. 

Livet är inte en fritidsgård där nöjen står i centrum 
utan bara en väg som vi måste passera med ett gott 
resultat.

Ett gott liv innebär inte att bli rika, uppmärksammade 
och omtyckta. Vår uppgift som också ger oss lycka är 
att förstå vad det rätta är och försöka göra det. 

Under varje stund, problem och fråga, då vi väljer 
mellan olika handlingar bör vi tänka: vad kräver Gud, 
förnuftet och lagen från mig?

Gud kräver att vi skall ha goda avsikter när vi gör 
något gott. Han är barmhärtig och belönar den som 
försöker göra rätt. Vi behöver därför inte bli deppiga 
om vi gör misslyckade försök. 

När vi vänder Gud ryggen, glömmer bort vårt upp-
drag i världen och vem vi egentligen är kommer vi att 
bli deppiga. Anledningen är att vi med- eller omedve-
tet känner att vi har förlorat något stort. En del nöjer 
sig med att ha ett arbete, bli rika och ha några vänner. 
De tänker inte riktigt i de banor som denna artikelse-
rie beskriver och blir därför sällan deppiga. Depres-
sion drabbar dem som har upptäckt att de har missat 
något viktigt.

 Lyckans hörna 3

I denna artikelserie, som riktar sig till yngre läsare, 
behandlas vad människan behöver för ett lyckligt liv.

Vår uppgift som också ger oss lycka är 
att förstå vad det rätta är och 

försöka göra det

”

För att vår fysiologi ska kunna funge-
ra utan problem, är den beroende av 
många faktorer. Vissa av dessa fakto-
rer är livsviktiga. Till exempel, syre. Om man inte kan 
andas syre, så tar det inte lång tid innan hela vår kropp 
kollapsar. Andra faktorer är inte så viktiga, såsom sock-
er. Våra friska kroppar kan enkelt överleva utan socker. 
Mitt i mellan dessa två extrema exemplen, finns det ett 
spektrum av faktorer som har olika grader av betydning 
för vår fysiologi. Vissa relativt viktiga faktorer, kan vid 
långvarig brist leda till sjukdomar. Exemplet som vi vill 
undersöka i denna artikelserie är vitamin D.

Vitamin D har många viktiga funktioner i kroppen. 
Bland de viktigaste funktionerna av vitamin D är 

dess roll i absorptionen av calcium (kalk) och fosfater 
från tunn-tarmens jejunum. Den är också nödvändig i 
benmineralisering och skelettväxt. Dessutom bidrar 
vitamin D till förbättring av skelettmuskulaturs funk-
tion.

Ovan var en kort introduktion till Vitamin D's roll i krop-
pen. Den andra delen av denna artikelserie som publice-
ras i nästa nummer, kommer att diskutera brist i vitamin 
D och dess konsekvenser. Och slutligen, i del tre får man 
rekommendationer på praktiska steg man kan vidta för 
att undgå vitamin D brist.

Var en vaken vinnare

Hälso hörna 2 

Del 1: Vitamin D's roll

Vitamin D har många viktiga 

funktioner i kroppen

”

artikelserie

Syster, glöm inte vitamin D! 

Bildkälla: rxvitamins.com
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Anledningarna bakom utelämnandet av bönen 
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När du kom till världen så var du i din mammas mage. Din mamma kunde inte röra sig hur hon ville,

utan ck anpassa sig i 9 månader för att du skulle må bra. 

I 9 månader bar hon dig från plats till plats,hon kunde inte sova så bra och inte heller hur som helst.

Hon hade ofta ont i ryggen och blev ofta trött. I 9 månader pratade hon med dig om hur glad och 

lycklig hon var att ha dig i magen. Hon älskade dig redan innan hon ck träffa dig. 

När hon väl skulle föda dig ck hon se svårigheter, bara för att få träffa sitt barn. Och äntligen 

skulle hon få se Guds vackra skapelse som hon haft i magen och längtat efter att få se. 

Aktivitet: Hur kan du visa din tacksamhet? Hur kan du visa din mamma att du älskar henne? 

Synd, kärlek till den här världen, att 
inte ge till välgörenhet, arrogans, 
att äta förbjuden mat och dricka 
alkohol, avund m.m. har räknats 
bland de påverkande faktorerna 
och hinderna som ger upphov till 
utelämnandet av bönen.

3. Att förstå bönens effekter

En av vägarna till bönens kontinui-
tet är att förstå bönens spirituella 
och sociala effekter. Om människan 
har kännedom om filosofin och 
orsakerna till varför bönen är obli-
gatorisk kommer hon inte att lämna 
bönen.

4. Ånger

Utan tvekan är utelämnandet av 
bönen en synd, vars synd måste 
elimineras. Uppriktig ånger är en 
av de effektiva faktorerna till att 
eliminera synd. Ånger, som är en 
form av återvändo och förvandling, 
ger upphov till att människans hjär-
ta blir rent, att spiritualitet återigen 
manifesteras och att synder förhin-

dras. Imam Ali (fvmh) sa: ”Ånger 
p.g.a. synd leder alltid till att den 
överges.” 

5. Att söka hjälp från Gud

Verkligheten är den att utförandet 
av dyrkan, att be i synnerhet, är i 
behov av att få framgång att dyrka. 
Dyrkan och att skapa en relation till 
Gud är i behov av att man frågar 
Gud om hjälp i att få framgång till 
det. Kanske bad de felfria (fvmd) 
och religionens stora personer till 
Gud p.g.a. just detta för att få fram-
gång i att dyrka. I Imam Mahdis 
(fvmh) åkallelse har följande 
nämnts: 

”Å Gud, försörj oss med framgång i 
lydnad [till Dig]!”

Dyrkan är ett klart exempel på lyd-
nad. En annan anledning till slöhet i 
bönen och ointresse för den är att 
man vant sig att dyrka, med den 
betydelsen att människan utför grun-
den av bönen, dess rörelser och reci-
tationer utav vana, på sådant sätt att 

hon inte uppmärksammar bönens 
verklighet och själ. En handling 
utav vana för dyrkan ifrån ett vaket 
tillstånd till ett ovaket tillstånd, på 
sådant vis att själen av handlingar 
glöms bort och endast det yttre av 
handlingar blir målet.

 Föraktandet av vana betyder inte 
att kontinuitet och kvantitet av 
handlingar är fel, snarare är mäng-
den av uppmärksamhet och vaken-
het i utförandet av handlingar krite-
riet för dess värde. Andliga männi-
skor som tillhör dyrkans och åkal-
lelsens folk njuter mer av dyrkan.

En man kom till Profeten och sa: ”Vem har störst rätt till mitt goda sällskap?” 

Profeten svarade: ”Din mamma.” 

”Sedan vem?” ”Din mamma.” ”Sedan vem?”  Profeten svarade: ”Din mamma.” 

Mannen frågade en fjärde gång: ”Sedan vem?”  Denna gång svarade Profeten: ”Din pappa.”



ustav Vasa Eriksson var kung Gi Sverige år 1523-1560. Han 
fick makt i Sverige i samband med 
upproret mot den danske tyrannen 
Kristian II efter Stockholms 
blodbad i Gamla stan i Stockholm.
Gustav tillhörde Vasaätten, som 
kom att regera i ett enat Sverige 
som kungar vars tron gick i arv. 
Gustavs regering är känd för ett 
stabilt styre genom hela landet. 
Sveriges nationaldag infaller den 6 
juni, den dag då Gustav valdes till 
kung av riksdagen år 1523, efter-
som Gustav Vasa anses ha grundat 
ett självständigt Sverige den 
dagen.

Från och med slutet på 1800-talet 
har han upphöjts till Sveriges 
landsfader och blivit en viktig 
symbol för Sverige. Kritiker menar 
dock att Gustav Vasa i jakt på mer 
makt var brutal och hänsynslös 
mot sina motståndare och bl. a. 
använde sig av intensiv propagan-
da för att befästa sin makt i landet. 

www. agens uslim.sewww. agens uslim.sed md mwww. agens uslim.sed m

Gustav	Vasa		–	kungen	som	enade	Sverige

e troende är inte nöjda med sina Dfåtaliga [goda] handlingar, inte 
heller anser de sina större handlingar 
vara betydelsefulla. 
De misstror ständigt sig själva och 
ängslas över sina handlingar. 
Om någon lovordar någon av dem i 

deras närvaro, fruktar han det som sägs 
om honom! och [de troende] säger: 
”Jag har bättre vetskap om mig själv än 
någon annan [människa], och min 
Herre har bättre vetskap om mig än jag 
själv! 
O Gud! Förebrå inte mig för det de 

säger, och gör mig till [en person som 
är] bättre än det de tror om mig, och 
förlåt mig för de [synder som de] inte 
har vetskap om!

Ur	Rosengården: Imam Ali (Guds välsignelser vara över honom):

Imam Sadjad (Guds välsignelse vara över honom) :
Hörselns rättighet är att hålla den ren från allt  förutom nobla ord som etablerar något gott i ditt 
hjärta eller beviljar dig en nobel egenskap. 
Sannerligen är hörseln porten genom vilket diverse olika koncept når hjärtat, vare sig det är gott 
eller ont.

Sveriges nationaldag 
infaller den 6 juni, den dag 
då Gustav valdes till kung

”

Medlem i :

Månadens hadith:

Källa: Boken ”En islamisk deklaration om rättigheter”   -   Utgivare: Imam Ali Islamic Center    -   Läs hela boken på www.imamsadjad.se

Källa: Khutba 192 från Nahj al-Balāghah.  

Översättning av: Hassanain Govani

Stockholms	moské	nedklottrad	med	hakkors	
nder natten mot lördag den U20:e januari blev Stockholms 

moské vid Medborgarplatsen  
utsatt för klotter. Delar av fasaden 
var nedklottrad med hakkors. 
Detta är inte första gången som 
moskén utsätts för klotter. I en 
intervju som SVT gjort med 
moskéns imam Mahmoud Khalfi, 
framgår det att moskén behövt 
sanera klotter 22 gånger under 

2017. Moskén har försökt att få 
tillstånd till att sätta upp kameror 
men har fått avslag med hänsyn till 
människors integritet. 
I samma intervju med SVT berättar 
Mahmoud att de har överklagat 
beslutet till förvaltningsrätten för 
att nu försöka finna en lösning.
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