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Vad är Zakat?
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Imam Sadiq (fvmh); 

De islamiska rättsskolornas fader 
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Jag sa: ”Är det baktal ifall den 
bristen finns hos honom, å Guds 
Sändebud?” Profeten sa: ”Det är 
baktal ifall den finns, och förtal 
ifall den inte finns.””

I samband med sommarsä-
songens ankomst börjar lovet 

för elever och studenter. Många 
arbetande kommer också att ha 
semester under en del av som-
maren. Sommarlovet brukar 
vanligtvis ge upphov till att fler 
människor vänder sig till sociala 
medier. Självklart kan man hitta 
en hel del bra och nyttigt inne-
håll i dessa medier, men dess 
negativa aspekter orsakar också 
många problem för folk. Av den 
anledningen är det viktigt att vi 
definierar etiketter för oss själva 
för användning av detta utrym-
me så att vi kan använda denna 
stora informationskälla på ett 
hälsosamt sätt, samtidigt som vi 
vidhåller respekt för människors 
privatliv och inte skapar några 
problem för andra. I denna arti-
kel kommer vi att försöka ta itu 
med denna fråga med hjälp av 
verser i den heliga Koranen och 
traditioner från Profeten (Gvhf) 
och hans familj (fvmd).

Att spionera på andras liv och att 
baktala är i synnerhet en tydlig 
negativ konsekvens av sociala 
medier. Tyvärr diskuterar vissa 
människor med varandra om 
saker i sociala medier utan att 
vara medvetna om att det är tyd-
liga exempel på att lägga sig i 
andras liv och att baktala.

Så fort någonting skrivits mot en 
p e r s o n  o c h  a t t  p e r s o n e n 
smutskastats delar vi av oss det 
vidare omedelbart till andra. 
Eller så kommenterar vi andras 
beteenden eller handlingar i 
olika chattar och kanaler utan att 
vi är medvetna om att denna 
handling är baktal. Även om vi 
antar att det vi säger om dem 
också är sant borde vi ändå inte 
prata bakom dem och mot dem. 
Abu Dharr al-Ghifari, en av Pro-
feten Muhammeds (Gvhf) när-
maste kompanjoner, hade en 

konversation med profeten 
(Gvhf) om baktal och dess bety-
delse som är lärorik och värd att 
höra: ”Jag sa: ”Vad är baktal, å 
Guds Sändebud?” Profeten sa: 
”Att tala om sitt syskon om 
något han ogillar.” 

Islam har gett oss många råd om 
hur man socialiserar och kom-
municerar med folk. Männis-
kors privatliv respekteras i 
islam, och ingen, på vilken nivå 
som helst, har rätt att lägga sig i 
andras privatliv. Till exempel 

läser vi i vers 12 i kapitlet al-
Hujurat: "Å ni som tror, undvik 
misstankar i stor grad, säkerligen 
är vissa misstankar synder. Spio-
nera inte och baktala inte varan-
dra…!” Här vill Gud, den Upp-
höjde, tydligt att de troende inte 
ska spionera på andras liv och 
inte heller att de ska tala bakom 
ryggen på folk. 

Här hänvisar vi till tre traditioner 
från Guds Profet (Gvhf) gällan-
de att spionera på andras liv. 
Profeten (Gvhf) sa: ”Jag har inte 
fått i ansvar att forska i männis-
kors hjärtan, och inte heller att 
undersöka i deras inre.” Han sa 
även: ”Forska inte om männis-
kors religion och tro, annars 
kommer du att bli kvar utan vän-
ner.” I en annan tradition sa Pro-
feten (Gvhf): ”Å den grupp som 
accepterat islam muntligt samti-
digt som tro inte nått era hjärtan! 
Klandra inte muslimer och sök 
inte efter deras fula dolda hand-
lingar!”

Därmed måste vi se till att und-
vika att spionera och att lägga 
oss i andras liv samt hålla oss 
undan från baktal när vi är ute på 
internet / sociala medier. Innan 
vi delar någonting med andra 
måste vi alltid vara försiktiga 
med att vi inte svärtas av dessa 
två stora synder.

Etikett för närvaro i sociala medier

Ledarartikel
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viktigt att vi definierar 
etiketter för oss själva

”

Islam har gett oss 
många råd om hur man 

socialiserar och 
kommunicerar med folk. 
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Dessa  fyra  rä t t s lärda  var 
sunniter och hade sina egna 
uppfattningar om svaren på 
olika rättsfrågor och hur man 
kunde härleda dessa svar. De är 
därmed grundarna till de fyra 
rättsskolor som sunniter idag 
följer. De påverkades positivt av 
sin mästare, imam Jafar al-
Sadiq. Han är därmed direkt och 
indirekt fader till samtliga 
rättsskolor som muslimerna 
idag följer. Antagligen tack vare 
hans påverkan är sunni såväl 
som shiamuslimers utövning i 
rättsfrågor lik varandra.
När den abbasidiska dynastin 
hade slagit ut umayyaderna och 

slog ned olika uppror insåg de att 
det nu var det dags att vända sig 
mot rättslärda och kontrollera 
dem. Imam Jafar al-Sadiq sattes i 
husarrest och kontakten med 
honom blev ytterst begränsad. 
Hans följare förföljdes alltmer 
och till slut beslöt den abasidiska 
kalifen, al-Mansur, att giftmörda 
imamen.

Han uppmanade sina följare, dvs. 
de som vill vara shiamuslimer, att 
vara den mest dygdiga och 
ansedda bland folk som de bor 
m e d .  H a n  u p p m a n a d e 
shiamuslimer att kalla folk till 
shiaislam men inte genom ord 
utan genom gott uppförande som 
återspeglar islams lärdomar. 

Bland hans studenter fanns Abu 
Hanifah och Malik ibn Anas, 
vilka grundade två sunnitiska 
rättsskolor. Dessa två rättslärda 
undervisade Muhammed al-
Shafii vilken tillsammans med 
sin mästare Malik undervisade 
Ahmed ibn Hanbal. 

När han var på sin dödsbädd 
uppmanade han sina anhöriga och 
anhängare att vara måna om de 
dagliga bönerna. Han sade: ”Vår 
medling kan inte utnyttjas av den 
som tar lätt på sin bön.” 
Det finns många lärdomar som 
man kan ta av imamens sätt att 
leva och tjäna sin skapare genom. 
Bland de hans föreskrifter som vi 
idag behöver fokusera på är att en 
muslims tro inte får stanna vid 
fastan och bön. Tron måste 
manifesteras i form av dygdigt 
handlande. 

Den 29 juni i år (den 25 i den 

islamiska månaden Shawal) infaller 
minnet av Imam Sadiqs (frid vare 

med honom) martyrium.

Ur islamisk rättsvetenskap är 
muslimer uppdelade i fem 
rättsskolor, fyra sunnitiska och 
en shiitisk. Den senare är känd 
som tolvimamitiska el ler 
jafaritiska rättsskolan, kallad 
efter imam Sadiq (fvmh) vilken 
är den sjätte från de tolv imamer 
som shiamuslimer tror på deras 
gudagivna auktoritet efter 
profeten. 
Sunnimuslimer vördar dessa 
imamer, men bl.a. på grund av 
sin roll för rättsvetenskapen 
intar Imam Sadiq (fvmh) en 
särställning. Han levde under 
en t id  då  en ny dynast i , 
abbasiderna, höll på att slå ut 
umayyadernas dynasti för att 
sedan etablera sitt styre över 
den muslimska världen. Denna 
strid underlättade för imamen 
att sprida islams kunskaper, ett 
tillfälle som imamen noga tog 
vara på. Han var kunskapens 
ocean som visade gång på gång 
att det inte finns något fält som 
han saknade kunskap om. 
I s l a m s  r ä t t s v e t e n s k a p 
påverkades stort  av hans 
verksamhet. 
Under 700-talet blomstrade den 
islamiska världen på flera olika 
fronter. Muslimer började 
utveckla olika vetenskaper, 
bl.a. Kemi, läkarkonst, filosofi 
och rättsvetenskap. En av 
imamens studenter i kemi, 
Geber, blev världskänd som 
alkemins fader, en titel som 
därmed tillhör imamen själv. 
I n o m  l ä k a r k o n s t  v i s a d e 
imamen många kunskaper och 
förklaringar som visar hans 
övertag. I samband med att han 
talade om människans kropp 

o c h  m e d i c i n e r  f ö r  o l i k a 
sjukdomar lärde han även ut hur 
kroppen fungerar. 
I m a m e n  p e k a d e  b l . a .  p å 
b l o d c i r k u l a t i o n e n ,  e t t 
avs löjande som t i l l skr ivs 
fysikern William Harvey 1628.
Imamen hade också studenter 
som fick argumentera och 
d i s k u t e r a  m e d  f o l k  s o m 
ifrågasatte Guds existens. 
Det stora fältet som imamen 
dock spenderade mest tid för att 
undervisa i var rättsvetenskap. 
Han ville skydda muslimer från 
att stifta och följa felaktiga 
grunder inom detta fält. Under 
28 åren som imam hade han 
4000 studenter och visade sin 
dominans inom olika kunskaper. 

De islamiska rättsskolornas fader, 

Under 28 åren som imam 
hade han 4000 studenter 

”

Läs mer på

imamsadiq.se



Sheikh Bahai – En vandrande encyklopedi 

Sheikh Baha' al-Din Muham-
mad ibn Husayn al-Amili, 

även kallad Sheikh Bahai, var 
en islamisk teolog, filosof, 
arkitekt, matematiker, astronom 
och poet från 1600-talets Iran. 
Han föddes i Baalbek i Libanon 
i februari år 1547. 

Under hans barndomsår immig-
rerade han med sin fader till det 
safavidiska Iran. Sheikh Bahai 
skrev över 88 böcker i olika 
ämnen på persiska men även en 
del på arabiska. Hans dödsdag 
är den 12 shawwal (i den isla-
miska kalendern) som i år infal-
ler den 17 juni. Sheikh Bahai är 
begravd i Imam Ridhas (fvmh) 
helgedom i Mashhad i Iran.

En av hans kända och mycket 
respekterade böcker vid namn 
”Kashkoul” är en encyklopedi 
som innehåller berättelser, nyhe-
ter, olika vetenskapliga ämnen, 
persiska och arabiska ordspråk 
och poesi. Den finns i tre voly-
mer och Sheikh Bahai skrev den 
när han var ung. Ordet kashkoul 
betyder ”en liten säck för fattiga 
som är full av folks donationer”. 
När man tittar på innehållet i 
boken och hur Sheikh Bahai 
samlat kunskap från olika folk, 

platser eller erfarenheter och 
sen sparat dessa viktiga mora-
liska och etiska livskunskaper i 
olika former, såsom de berättel-
ser, vetenskapliga ämnen eller 
den poesi som man hittar i 
boken, kan man förstå namnets 
djup och innebörd. 

Sheikh Bahai har bidragit med 
många verk inom filosofi, logik, 
astronomi och matematik. Hans 
arbete innefattar över 88 arti-
klar, brev och böcker. Han skrev 
också poesi på persiska. Sheikh 

Bahai reste mycket genom Syri-
en, Palestina, Hijaz (dagens Sau-
diarabien), Egypten, Irak, Azer-
bajdzjan och Khorasan (i dagens 
Iran). Eftersom Sheikh Bahai 
var en mycket kreativ och 
talangfull man blev han en vand-
rande encyklopedi. Hans kun-
skaper inom islamiska ämnen 
såsom rättsvetenskap, tolkning 
av den Heliga Koranen och 
hadither gav honom möjligheten 
att träna stora rättslärda som 
Mulla Sadra Shirazi, Muhaqqiq 
Sabzevari och Mulla Muham-
mad Taqi, känd som den första 
Majlisi som är författaren till 
den kända hadithsamlingen ”Bi-
har al-Anwar”.

Sheikh Bahai är även känd 
för sin extraordinära kun-

skap inom matematik, arkitek-
tur och geometri, vilket har gjort 
att han skapat en rad kända 
sevärdheter i Iran som t.ex. 
Emamtorget, Imammoskén och 
Hessar Najaf i Isfahan.

böcker vid namn ”Kash-
koul” är en encyklopedi 

En av hans kända och 
mycket respekterade 

”
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Sheikh Bahai är även 
känd för sin extraordinära 
kunskap inom matematik, 
arkitektur och geometri

”
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"Sju tornen av Kharun" i staden Isfahan - Arkitekt: Sheikh Bahai
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Mālik al-ʾAshtar fick aldrig 
möjlighet att tillämpa instruktio-
nerna – han lönnmördades innan 

han nådde fram till provinshu-
vudstaden. Även Imām ʿAlī 
(fvmh) skulle komma att lönn-
mördas, efter endast fyra år som 
kalif. Dock har brevet – i vilket 
vi får möta Imām ʿAlī (fvmh) 
som den visionär han var – över-
levt till våra dagar. Med brevet 
har även hans rättviseetos nått 
oss.

Det är inte svårt att förstå varför 
många av Imām ʿAlīs (fvmh) 
samtida spjärnade emot hans 
reformer – och, i förlängningen, 
emot honom.

Emellertid fanns det krafter som 
ville annat och Imām ʿAlī 
(fvmh) tillträdde som kalif först 
2 5  å r  e f t e r  S ä n d e b u d e t s 
(fvvmh&hf) död. Han ärvde ett 
välde som på många sätt var satt 
ur kurs, varför han genast initie-
rade ett reformarbete. Under 
denna tid hade han endast ett 
fåtal nära vänner. Bland dem 
intog Mālik al-ʾAshtar en sär-
ställning. När Imām ʿ Alī (fvmh) 
fick bud om en rebellarmé på 
väg mot den egyptiska provin-
sen utsåg han Mālik al-ʾAshtar 
till sin guvernör i området. Innan 
Imām ʿAlī (fvmh) sände honom 
till Egypten överlämnade han ett 
brev med instruktioner. 

nligt shiamuslimsk histori-Eeskrivning utsåg Sändebu-
det Muhammad (fvvmh&hf) 
Imām ʿAlī (fvmh) till sin ställ-
f ö r e t r ä d a r e .  S ä n d e b u d e t 
(fvvmh&hf) hade själv fostrat 
honom och Imām ʿAlī (fvmh) 
excellerade som bland annat 
mystiker, retoriker, vägledare 
och statsman. 

De av hans predikningar och 
skrifter som finns bevarade 
vittnar om hans visdom, stor-
sinthet och ädelmod.
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Sveriges nationaldag ;
En dag för samhörighet, förståelse och 
gemensam utveckling

samhörighet, förståelse 
och gemensam utveckling

Vi som muslimer ska alltid 
vara en källa till 

”

Vi ska ta vårt ansvar när 
det gäller att vara en 

positiv drivkraft i samhället

”
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Den första nivån av sömn är ett tillstånd av slöhet 
och avkoppling mellan sömn och vakenhet, 
andningen saktar ned, musklerna kopplar av och 
hjärtslagen blir långsammare.

Människans sömn har olika nivåer av 
sömn. Varenda nivå av sömn varar mellan 
60-100 minuter. Varenda nivå spelar en 
speciell roll i de många processer som 
äger rum i vår kropp under sömnen.

Den andra nivån är en lite djupare sömn – det är möj-
ligt att du känner dig vaken, detta innebär tekniskt 
sett att du under många nätter kan sova trots att du 
inte vet om det.

Den tredje nivån är djup sömn. Det är väldigt svårt 
att vakna på denna nivå eftersom det är då det sker 
minst aktivitet i kroppen.

Efter den tredje nivån återvänder vi till den andra 
nivån några minuter, och sedan träder vi in i dröm-
sömnen, som även kallas för REM (snabba ögonrö-
relser). Det är under denna nivå som vi drömmer.

Om sömnen är fullständig äger alla dessa steg rum i 
ordningsföljd.

Om vi gör något dåligt så får vi inte förvänta oss att 
denna dåliga handling hjälper oss för något positivt. 
Det gäller därför att se upp för och ha insikt i vad vi 
gör, även små handlingar som inte lägger märke till. 
Om vi råkar göra något ont gäller det därför att 
snabbt ångra oss för det. Detta för att minimera dess 
negativa påverkan.

Ni kan hjälpa till med att starta eller hålla ungdoms-
aktiviteter i er moské. Om ni inte kan komma på 
eller välja bland aktiviteter rådfråga gärna mer erfar-
na personer. Utsatta områden behöver hjältar och 
eldsjälar som hjälper andra ungdomar, och du kan 
vara en av dem. 

När vi efter lovet tittar på hur vi har spenderat vår tid 
och inser att vi har gjort något nyttigt för oss själva 
eller för andra, kommer vi uppleva lycka. Den som 
gynnar andra har egentligen gynnat sig själv, mot-
satsen är också giltig; skadar vi andra så har vi 
skadat oss själva innan vi har skadat dem.

När vi inte är sysselsätta med studier eller arbete får 
vi mer fritid, något som vi brukar spendera på olika 
sätt. Lyckliga och framgångsrika är de som planerar 
denna fritid för att dra mest nytta av den. Sommarlo-
vet närmar sig och Du som är ung bör vara mer rädd 
om vad du kan göra under cirka 2,5 månader. Till-
sammans med goda vänner kan ni anordna sportak-
tiviteter, nyttiga och intressanta utflykter eller resor. 

Vi påverkas varje dag av det vi hör, ser och gör, dessa 
ting fungerar som små steg vilka leder oss till mot-
svarande förändringar. Vi påverkas och påverkar 
ständigt, inte endast av det vi aktivt gör utan även 
om miljön som omger oss. Det gäller därför att bli 
medvetna om denna sanning för att kunna röra oss i 
rätt riktning. 
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Hälsohörna 16
Vad är fullständig sömn?

 Lyckans hörna 18
Stora förändringar börjar med…

Det gäller att se upp för och 
ha insikt i vad vi gör

”

Varenda nivå av sömn 
varar mellan 60-100 

minuter

”

Källa: bbc.co.uk

Imam Sadiq (fvmh):
”Sömn leder till kroppens lättnad, tal 
leder till själens lättnad och tystnad 

leder till intellektets lättnad.”
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Sommarlov 

9) Bara var. Var hemma och mys med familjen. Berätta för varandra hur 

mycket ni älskar varandra och hur lyckliga ni är att dela tillvaron med dem! 

1) Gå ut i skogen och plocka svamp och olika bär såsom blåbär, björnbär och lingon. Ta 

med er matsäck, sätt er på ett nt ställe och ät tillsammans.

3) Åk till olika lekplatser, de esta städer har större lekplatser med massor av roliga 

saker. 

5) Fiska! I havet eller sjön. Ni kan göra upp en eld och grilla fångsten.

6) Besök biblioteket. 

8) Lek tillsammans, bygg koja, pyssla, måla, klipp och klistra, forma och 

skapa! Det är alltid kul! 

4) Laga mat eller baka ihop.

2) Gröna Lund (Stockholm), Liseberg (Göteborg), Parken zoo (Skilstuna).

7) Bada.

Snart är det sommarlov och det betyder att ni får sova ut morgon efter morgon! Njut av 

ditt sommarlov med din familj och kompisar. Ni har gått i skolan i ett år, så då förtjänar ni 

ett jätteroligt lov.

Här nns det en lista på massa roliga saker ni kan göra under sommarlovet: 

Eid al-Fitr bön hålls på Imam Ali Islamic Center 

i Järfälla klockan 10:00

Du kan betala khums, , sadaqa eller andra donationer via Swish förutsatt zakat

att du skriver detta i meddelandefältet. 

PLUSGIROKONTO: 64 31 95-1

Fastebrytningsskatten 

(zakat) är: 75Kr / Person och 

ska betalas senast innan 

dhuhr bön under eid dagen
SWISHNUMMER: 123 196 30 24

id al-Fitr eller fastebryt-Eningsdagen är en av de stör-
sta och viktigaste högtiderna 
inom islam. Alla inriktningar 
inom islam erkänner denna dag 
som infaller den första av den 
islamiska månaden Shawal, 
dagen efter att månaden Rama-
dan tar slut. Eid dagen firas 
genom att muslimer samlas i 
stora moskéer i sin stad och del-
tar i den så kallade Eid-bön. 
Bönen inledes med en predikan 
där den imam som skall leda 

bönen talar för deltagarna. En 
annan handling - som är obliga-
torisk för de flesta muslimer - att 
utföra i samband med Eid al-Fitr 
är att betala en skatt / avgift till 
fattiga personer. Denna avgift 
kallas på arabiska för Zakat al-
fitrah. Moskéer brukar traditio-
nellt samla in dessa avgifter och 
betalar den vidare till behövan-
de. Men man kan också välja att 
själv betala avgiften direkt till 
fattiga personer. Denna skatt kan 
man betala eller separera, under 

natten mot Eid dagen eller 
senast  innan middagsbön 
(dhuhr) under Eid dagen. 

För den som är baligh (någon 
som nått pubertet), är mentalt 
frisk ('aaqil), är inte själv fattig 
eller inte blir försörjd av någon 
annan, blir det obligatoriskt att 
betala Zakat al-Fitrah.

Vad är Zakat?



Efter Tranströmers studentexa-
men vid Södra Latinläroverket 
skrevs han in vid Stockholms 
högskola. Där läste han littera-
turhistoria med poetik, och år 
1 9 5 6  b l e v  h a n  fi l o s o fi e 
kandidat. Utöver det tog han 
även yrkesexamen som psyko-
log. Året därpå blev han 
anställd vid Psykotekniska 
institutet  vid Stockholms 
högskola.
Redan vid Tranströmers debut 
med 17 dikter år 1954 blev han 
hyllad som ett ungt geni. Trots 
en viss opposition har han byggt 
upp en status som en av 
Sveriges mest högaktade och 
översatta nutida poeter, med ett 
djupt särpräglat bildspråk.

Vid detta skede  instiftade även 
skolan Tranströmer-stipendiet 
som delas ut årligen till två 
elever. 
År 2015 avled Tranströmer 
efter en kortvarig sjukdom och 
blev 83 år gammal.

Tomas Gösta Tranströmer, född 
1931 i Stockholm, död 2015 (83 
å r )  i  S o fi a  f ö r s a m l i n g  i 
Stockholm, var en svensk 
översättare, poet och psykolog. 
År 2011 mottog Tranströmer 
Nobelpriset i litteratur efter att 
hans namn återkommit i flera år 
i förhandsdiskussionerna till 
priset. Tranströmers böcker är 

översatta till ett sextiotal olika 
språk.

Tranströmer blev utnämnd till 
hederslektor på sin gamla skola 
Södra Latin år 2012. 

Ett av Tranströmers framståen-
de priser är Neustadtpriset 
1990. Samma år fick han en 
stroke som ledde till afasi och 
han förlamades även i kroppens 
högra sida.

Tomas	Tranströmer			-	Nobels litteraturpristagare 2011

” [Enastående uppförande är] att förlåta någon som förtryckt dig, sammanbindning av släktskap 
med någon som brutit relation med dig, att skänka till någon som nekat dig någonting och att tala 
sanning även om det är till din nackdel”.

Imam Sadiq (fvmh) säger:

Månadens hadith:

Ur åkallan al-Sabah:

Medlem i :

år 1954 blev han hyllad som 
ett ungt geni
”

Ur Rosengården:

Källor: nobelprize.org

Förhärligad vare Du – O Gud! – och all lov och 
pris tillkomme Dig!

och med Din välvilja har Du låtit gryningen bryta 
sig fram;

Vem kan ha kännedom om Din dignitet och sedan 
inte frukta Dig?

och Du har låtit vatten flöda fram bland fasta, 
hårda klippor – sött och salt;
och Du har sänt ned vatten i kaskader från 
regnmolnen;

Med Din makt har Du förenat det [som varit] 
avskilt;

och Du har inrättat solen och månen för 
skapelsen, som skinande lampor;
[allt detta] utan att uppleva – till följd av allt Du 
gett upphov till – någon trötthet eller 
ansträngning…

och med Din storsinthet har Du låtit lysa upp 
natten täckt i mörker;

Vem kan veta vad Du är, och sedan inte stå i 
bävan inför Dig?
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Översättning: Hasanain Govani
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