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Hundratals 

personer 

samlades

i Imam Ali- 

Islamic Center 

för att uttrycka 

sympati 

och solidaritet

Denna månad har i islamiska tradi-
tioner kallats för Guds månad och 
den Heliga Profetens (fvmh & hf) 
n a t i o n s  b j u d n i n g .  G u d ,  d e n 
Upphöjde, tar emot Sina tjänare med 
Sin högsta frikostighet och barmhär-
tighet under denna månad. 

Ramadan: 
Några regler 

om fastan 

Sid 4-5††

Sid 6-7††

Samma tidskrift 
med nytt namn

(Budskapet)

Jörgen Karlsson: 
”Det här är ett angrepp mot 
en lokal som står för kärlek, 
gemenskap, trygghet och 
samhällsengagemang”

Sid 5††
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”Driv bort det onda 
med den bästa 
handlingen”

Sid 2††
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Den organisation eller grupp som 
ligger bakom attacken har inte 
endast attackerat en muslimsk för-
samling utan ett samhälle. Det är 
mycket möjligt att någon större eller 
mindre högerextrem grupp ligger 
bakom mordbranden men det kan 
också hända att det är någon IS-
sympatisör. Svaret ändrar inte vår 
uppfattning att en sådan attack är 
riktat mot hela samhället. 
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Ledarartikel

 slutat av 1990-talet utsattes Iförsamlingen för en brand, och 
exakt från samma fasad. Brandkå-
ren hann snabbt släcka elden och 
händelsen blev inte riktigt upp-
märksammad och skadorna var 
inte lika stora. Den här gången var 
mordbranden betydligt mer pla-
nerad och kunde ha ödelagt hela 
fastigheten om inte brandkårens 
uppskattade insats. Vi vill därför 
tacka brandmännen, polisen och 
andra som hjälpt eller velat på 
något sätt hjälpa vår församling. 
Tacksamheten riktasäven till kul-
turministern, Alice Bah Kuhnke, 
Järfälla kommun samt andra myn-
digheter och alla individer som 
visade och fortsätter visa sitt stöd 
till församlingen.

Vad är drivkraften bakom såda-
na terror- eller hatbrott?

Islamfientliga krafter utnyttjar 
kriminella muslimers handlingar 
för att sprida hat mot muslimer. 
Det i sig splittrar och polariserar 
samhället och gynnar dunkla ter-
rororganisationer att värva och 

organisera ytliga och oftast icke 
religiösa muslimer. De, bl. media, 
som underlättar för spridning av 
hat mellan olika grupper i samhäl-
len gör polariserande krafter en 
stor tjänst. Vårt samhälle liksom 
många andra samhällen är hotade 
av ökade motsättningar. Frågan är 
hur vi bör besvara dessa hot?  
Vårt svar är: Ansvar! 

Sett ur ett nationellt och interna-
tionellt perspektiv har media spe-
lat en tydlig negativ roll. Det är 
något som utnyttjas av högerex-
trema krafter, rasister och terro-
rorganisationer. Resultatet, av 
dessa två hatfyllda krafters verk-
samhet vid sidan av en ansvarslös 
media, är polariserade samhällen 
och flera hatbrott. Det är dock 
viktigt att betona att vi alla bär 
ansvar och kan ställas till svars 
var och en efter sin insikt, makt 
och myndighet.

Muslimers utsatthet för hatbrott 
är tydligt och kommer tyvärr att 
utökas. Det är något som bekräf-
tas av Säpo:s presskonferens om 
säkerhetsläget. Den naturliga 

åtgärden är att staten skyddar för-
samlingar och individer mot 
dessa hatbrott och vi förväntar 
konkreta insatser. Vi tror inte att vi 
har blivit attackerade för att vi är 
shiamuslimer även om vi upple-
ver att vi är mer utsatta för hot än 
övriga muslimer. 

en organisation eller grupp Dsom ligger bakom attacken 
har inte endast attackerat en 
muslimsk församling utan ett 
samhälle. Det är mycket möjligt 
att någon större eller mindre höge-
rextrem grupp ligger bakom mord-
branden men det kan också hända 
att det är någon IS-sympatisör. 
Svaret ändrar inte vår uppfattning 
att en sådan attack är riktat mot 
hela samhället. 

”Driv bort det onda med den bästa handlingen”
Den 30:e april utsattes Imam Ali center för en mordbrand; det som många inte känner till är att det inte är 
första attacken av sin art. 

( Koranen 23:96)

”Muslimers utsatthet för 
hatbrott är tydligt och 

kommer tyvärr att utökas
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Varje attack som avser attackera-
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en samhällsgrupp skadar harmo-
nin bland folk och således är en 
attack mot samhället. Vi uppma-
nar därför våra politiker att inse att 
skydd av en samhällsgrupp inne-
bär ett försvar av hela samhället.  

Vårt budskap till alla
n miljö där hat ljuder högt Elåter aldrig förnuft och kärlek 

genomsyra relationerna. 

Vi är välmedvetna att många har 
mer eller mindre islamfientlighet, 
dels på grund av att de har problem 
med självaste religionen och dels 
på grund av vad somliga muslimer 
gör. Vi har också förståelse för 
detta och tolkar det i skuggan av 
följande visdomsord från imam 
Ali: ”Människan är fiende till det 
som hon är okunnig om”. 

Samtidigt lär Koranen att alla män-
niskor inte är envisa faraoner utan 
folk som kan ändra sig när de får 
tillräckligt med fakta. Gud upp-
manar oss:

Det goda och det onda kan inte 
jämställas. Driv bort [det onda] 
med det goda, då händer det att 
den som mellan dig och honom 
råder fientlighet blir som din nära 
vän! Och ingen kan erhålla denna 
[dygd], undantaget de som har 
tålamod och ingen kan erhålla det 
undantaget de som har en stor 
andel[av fromhet] (41:34-35)

Vi vill därför uppmana muslimer, 
sunni såväl som shia, att hålla sig 
till Koranen och ha tålamod. 

Kärleken och kunskap kommer 
tillslut att övervinna hat och igno-
rans. Samtidigt förväntar vi att 
politiker och andra individer som 
sitter på olika påverkande positio-
ner att försöka identifiera och 
stoppa det och dem som splittrar 
samhället. 
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Onsdag den 8:e maj 2017 besökte representanter från Imam Ali 
Islamic Center,  brandstationen i Jakobsberg i Järfälla för att 
tacka räddningstjänsten och brandmännen för sina viktiga och 
goda insatser i vår församling den 30:e april 2017.
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Efter mordbranden mot Imam Ali Islamic Center i Järfälla i 
april var det flera personer som uttryckte sitt medlidande med 

församlingen på moskéns Facebook-sida. Här följer några inlägg. 

Jenny Fjell Beklagar djupt! Så otroligt elakt, lågt och obehagligt att angripa en 
böneplats. Omtanke till alla som drabbats och som känner sig otrygga, arga och 
ledsna efter detta dåd. Finns det något som kan göras för att underlätta för er??

Den 1 maj kl. 02:47

Ulla Larsson Beklagar verkligen detta illdåd och hoppas att gärningsmannen/ 
männen hittas snart.

Den 1 maj kl. 03:32

Farwa Naqvi When I came to Sweden I never imagined that there will b a terrorist 
attack in Stockholm or an Islamic Center will be set on fire.
It is heart-breaking to witness these sad events in my surroundings and all over the 
world.
What kind of world are we preparing for our children?

Den 1 maj kl. 09:53

Peter Lööv Roos Fruktansvärd nyhet. Jag var i moskén/centret i Järfälla för bara 
någon månad sedan och fick ett så varmt och hjärtligt välkomnande. Tack och lov att 
ingen blev fysiskt skadad vid brandattentatet i natt, men så många drabbas, på olika 
sätt. Varma tankar och kärlek till församlingen. Må Gud underlätta för alla drabbade 
och må den/de skyldiga snart hittas och gripas.

Den 1 maj kl. 04:27

Zaid Al Jaderi Detta är ett tillfälle för oss muslimer att hålla oss lugna och försöka 
besvara tillbaka med kärlek och moral. Låt inte sjuk sinnade som bränner upp andras 
trosuppfattning vinna genom att vi blir arga.
Låt oss hålla oss lugna och be för deras vägledning instället!  :)

Den 1 maj kl. 06:48

Maria Kjellsdotter Rydinger Så sorgligt att höra om det som hänt er. Varmaste 
hälsningar och böner för er.

Den 1 maj kl. 10:48

Birgitta Ingemarsson Jag beklagar verkligen det brott ni har utsatts för. Hoppas den 
skyldige blir gripen. Låt oss alla tillsammans arbeta mot de illasinnade och mörka 
krafterna i vårt samhälle.

Den 1 maj kl. 11:19

Läs mer på facebook.com/svenskaislam
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Jackie Haikui Mkhitaryan Hemskt ledsen över denna attack mot er och alla 
muslimska syskon, skickar kärlek och stöd. Ni är inte ensamma 

Den 1 maj kl. 02:46

Ett tack besök
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öndagen den 30 april 2017 Sklockan 23:12 inträffade en 
stor anlagd brand i Imam Ali Isla-
mic Centers byggnad som för-
vandlades till den viktigaste nyhe-
ten i landet under den kvällen och 
de närmsta dagarna därefter. 
Räddningstjänsten förhindrade 
eldens spridning med sin ome-
delbara närvaro. Fem personer 
befann sig i byggnaden under 
branden, men enligt ansvariga i 
Imam Ali Islamic Center skada-
des ingen utav dem. Inrikes och 
utrikes media rapporterade om 
nyheten om branden i centret och 
olika statliga tjänstemän och rep-
resentanter för civila institutioner 
fördömde detta dåd vid kontakt 
med Imam Ali Islamic Center. 
Sveriges polis blev övertygade 
om att branden var avsiktlig 
samma kväll m.h.a. befintliga 
bevis.

Torsdagen den 4 maj deltog hund-

ratals medlemmar från Imam Ali 
Islamic Center, en grupp Järfäl-
lainvånare, tjänstemän tillhöran-
de civila institutioner och repre-
sentanter från polisen i ceremo-
nin för att uttrycka sympati och 
solidaritet med Imam Ali Islamic 
Center. Kulturministern Alice 
Bah Kuhnke deltog i denna cere-
moni i form av representant från 
regeringen och höll ett tal.

lice Bah Kuhnke fördömde Aden anlagda branden i cen-
tret och meddelade att Sveriges 
regering hela tiden betonat den 
föreskrivna friheten i grundla-
gen. Hon tillade:

”Religionsfrihet är en frihet där 
alla ska känna sig fria och trygga 
i... Friheterna måste värnas i 
Järfälla och på Drottninggatan i 
Stockholm eller var helst intole-
ransens mörker och hat visar sitt 
ansikte.”
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Bildkälla: www.imamalicenter.se

Hundratals personer samlades 
i Imam Ali Islamic Center för att uttrycka 

sympati och solidaritet
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Alice Bah Kuhnke 

Alice Bah Kuhnke : 

Friheterna måste 
värnas i Järfälla och 
på Drottninggatan i 
Stockholm eller var 
helst intoleransens 

mörker och hat visar 
sitt ansikte



n annan speciell gäst i denna Eceremoni var lokalpolisom-
rådeschef i Järfälla Jörgen 
Karlsson, som även i sitt tal med-
delade om att händelsen som ägde 
rum för denna moské inte bör 
inträffa för någon. Karlsson 
betonade allvaret med den anlag-
da branden i Imam Ali-moskén.

Jörgen: 

”Det här är ett angrepp mot en 
lokal som står för kärlek, gemen-
skap, trygghet och samhällsenga-
gemang. I våra ögon är det här ett 
grovt brott.”

nder denna ceremoni talade Uäven Mona Haider, som en 
representant för helgskolan till-
hörande detta center, om sina 
känslor efter att hon hört nyheten 
om den anlagda branden i centret. 
Mona, som är 13 år gammal och 
själv deltar i Imam Ali Islamic 
Centers utbildningsaktiviteter på 
söndagar, sa att denna brand gjor-
de henne väldigt ledsen eftersom 
hon känner att det är en attack mot 
en älskvärd och bra plats som hela 
tiden lär ut kärlek och vänlighet 
till barnen. Hon tillade:

”Det är jätteroligt att komma hit 
varje söndag och lära sig något 
nytt varje gång. Det gav skräck 
att höra att denna moské som jag 
har gått till hela livet har brunnit 
… tänk om någon var i moskén, 
tänk om någon hade blivit skadad 
eller faktiskt dött, bara pga. att 
några människor inte har försökt 
att förstå de andra eller visa 
respekt för dem...”

Som en muslim sa Mona Haider 
också följande gällande sina 
känslor:

”Jag vill att alla ska förstå att 
islam är en religion av frihet. Det 
enda vi vill är att vi blir accepte-
rade av samhället. Islam har 
aldrig sagt att våld är lösningen. 
Jag vill inte bli dömd för något 
som några andra har gjort i 
islams namn. Mina föräldrar 
lärde mig om islam, men de lärde 
mig också att välja min väg själv. 
Jag valde då islam och valde att 
bära slöja. Jag känner mig otrygg 
att se att folk inte kan se att jag 
valde denna väg själv och att de 
inte kan respektera detta.”

Mona Haider avslutade sitt tal 
med att uttrycka tacksamhet för 
centrets ledning och kulturmi-
nistern:

”Jag vill också tacka moskéns 
ledning som har drivit verksam-
heten i moskén i flera år. Jag vill 
också tacka vår kulturminister 
Alice Bah Kuhnke som har kom-
mit här till oss idag och visat sitt 
stöd till oss.”

en storslagna ceremonin Dslutade med ett tal från 
ledaren i Imam Ali Islamic Cen-
ter, Mohsen Hakimollahi. I bör-
jan av sitt tal tackade han mos-
kéns medlemmar och alla de som 
tagit kontakt med centret dagar-
na efter branden eller närvarade i 
ceremonin för att uttrycka sin 
sympati samtidigt som han för-
dömde dådet för den anlagda 
branden. Hakimollahi tackade 

polisen och brandkåren och sa att 
räddningstjänsterna efter bran-
den var jättebra och utfördes 
skickligt och att detta visar på att 
vi lever i ett samhälle som agerar 
bra och professionellt när dystra 
problem dyker upp. 

Hakimollahi sa i sitt tal att trots 
att vi attackerats har denna omän-
skliga attack enat oss mer och att 
vi stabilare än tidigare kommer 
att fortsätta i våran väg, som är 
att sprida kärlek, samexistens 
och tolerans i samhället.

 denna ceremoni bar även tio-Itals barn, som deltar i Imam 
Ali Islamic Centers utbildnings-
aktiviteter, plakat i relation till 
den anlagda branden för att 
uttrycka sin oro och fördöma 
dådet.
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Jörgen Karlsson:

Det här är ett angrepp 
mot en lokal som står 
för kärlek, gemenskap, 

trygghet och 
samhällsengagemang

”

Jörgen Karlsson

Mona Haider

Mohsen Hakimollahi



1. Fastans innebörd
Att fasta innebär att en människa 
avhåller sig från att äta och dricka 
och göra andra saker (som 
k o m m e r  a t t  n ä m n a s  m e r 
specifikt) under en dag (från 
gryningens soluppgång till 
solnedgång) med avsikt att lyda 
Guds befallning. 

- Vid gryningens soluppgång (då 
det blir obligatoriskt att börja 
fasta) finns det ingen skillnad 
mellan nätter med månljus eller 
utan månljus. 

2. Former av fasta
Det finns fyra former av fasta ur 
en aspekt:

1.Obligatorisk fasta, såsom 
under den heliga månaden 
Ramadan.

2.Rekommenderad fasta, såsom 

fasta under månaderna Rajab och 
Shaban.

3.Ogillad fasta, såsom fasta 
under Ashuradagen.

4.Förbjuden fasta, såsom fasta 
under Eid al-Fitr (den 1:a i 
månaden Shawwal) och Eid al-
Qurban (den 10:e i månaden Dhil 
Hijjah).

Observera:
- Den som vet att fastan är skadlig 
för den eller är rädd för att det är 
skadligt för den måste avstå från 
att fasta. Om den fastar är det inte 
korrekt, snarare är det förbjudet, 
även om denna visshet och rädsla 
uppkommit från en personlig 
erfarenhet, utifrån en pålitlig 
läkares uttalande eller annan 
rationell källa.

- Kriteriet för fastans påverkan i 
att orsaka sjukdom eller förvärra 

den och oförmögenhet i att fasta 
ä r  den  s j ä lvas t e  f a s t ande 
personen i relation till sig själv. 
Om därmed en läkare säger att 
fasta är skadligt, men personen 
av erfarenhet förstått att det inte 
är skadligt måste den fasta. Även 
om läkaren säger att fasta inte är 
skadligt men personen vet att 
fasta är skadligt för den eller är 
rädd för att det är skadligt ska den 
inte fasta.

3. Obligatoriska fastor 
1 .Fas t a  unde r  den  he l i ga 
månaden Ramadan.

2.Missad fasta (Qadha).

3.Bötesfasta (Kaffarah).

4.Faders och moders utebliven 
fasta.

5.Fasta under tredje dagen av 
Itikaf-dagarna. 
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Bildkälla: www.islamicpic.com

Ramadan: Några regler om fastan 

I följande text nämner vi en del regler om fastan. 

För fullständiga regler ber vi er att referera till era rättslärdas böcker eller 

hemsidor.

”TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det 

var en plikt för dem som levde före er - 

kanske skall ni frukta Gud.” 

Koranen-[2:183] Bernström

 ArtiklarD Magens uslim
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6.Rekommenderad fasta som 
p.g.a. löfte och ed (Nadhr, Ahd 
och Qasam) blivit obligatoriska.

7.Fasta istället för att ge offergåva 
under Hajj al-Tamattu.

4. Villkor för fastans obligation

1. Mognad (Bulugh).

2. Förstånd ('Aql).

3. Kraft.

4. Att inte vara medvetslös.

5. Att inte vara på resa.

6.Att inte vara menstruerande 
(Hayidh) eller Nafsa (en kvinna 
som får blödning i samband med 
förlossning).

7. Att inte fastan är skadlig.

8.Att inte fastan innebär [stora] 
svårigheter (Haraj).

Observera:
Fastan är obligatorisk för de per-
soner som uppfyller ovanstående 
villkor. Därmed är fastan inte 
obligatorisk för ett omoget barn, 
en sinnesjuk person, en medvets-
lös person, en person som inte har 
kraft att fasta, en resenär, en men-
struerande kvinna eller en Nafsa, 
en person som fasta är skadlig 
eller innebär stora svårigheter för.

5. Avsikten med fastan
Betydelsen och nödvändigheten 
med avsikt. Fastan måste utföras 
med en avsikt såsom för alla 
andra handlingar för dyrkan, med 
den betydelsen att människans 
avhållsamhet från att äta och 
dricka och resterande saker som 
bryter fastan är p.g.a. Guds befall-
ning. Att det finns en sådan inte-
ntion hos personen räcker och det 
är inte nödvändigt att den säger 
det muntligt. 

6. Fastans Muftirat (saker som 
bryter fastan)

1.Att äta och dricka.

2.Samlag.

3.Onani.

4.Att tillskriva Gud, profeterna 
och de felfria (fvmd) lögner (en-

ligt obligatorisk försiktighet). 

5.Att svälja tjockt damm (enligt 
obligatorisk försiktighet).

6.Doppa hela huvudet i vatten 
(enligt obligatorisk försiktighet).

7.Att stanna kvar i spirituellt 
orent tillstånd (Janabah, Haydh 
eller Nifas) ända till morgonens 
böneutrop.

8.Att injicera rektalvätska.

9.Att spy avsiktligt.

7.Böter för att avsiktligt 
bryta fastan under den heli-
ga månaden Ramadan
Varenda gång den fastande per-
sonen avsiktligt, frivilligt och 
utan rättslig ursäkt utför någon 
av de handlingar som bryter fas-
tan under den heliga månaden 
Ramadan, utöver att dennes fasta 
blir ogiltig och måste göras om 
blir böter även obligatorisk för 
den, även om den vet om eller 
inte vet om obligationen om 
böter när den utför handlingen 
som bryter fastan. 

8.Regler för resenärens fasta
1. Den som reser under månaden 
Ramadan ska inte fasta vid alla 
de fall som den måste be förkor-
tade böner. Vid varenda fall som 
den måste be en bön på fyra enhe-
ter (fullständig), såsom en rese-
när som avser att stanna på en 
plats i tio dagar eller att resande 
är dennes yrke, är det även obli-
gatoriskt att fasta. (Förutom 
undantagsfall)

2.Varenda gång som den fastan-
de personen reser efter middag 
(Zuhr, då solen står i zenit) måste 
den slutföra sin fasta. Men om 
den reser innan middag är fastan 
ogiltig, men innan den når Tarak-
hus-gränsen kan den inte bryta 
fastan. Om den bryter fastan 
innan Tarakhus-gränsen blir 
böter obligatorisk för den (av-
siktlig brytning av fastan under 
månaden Ramadan). Men om 
personen var ignorant om regeln 
blir det ingen böter. 

3.Att resa under månaden Rama-
dan är tillåtet, även om det är för 
att smita ifrån att fasta. Men det 
är bättre att inte resa förutom om 
resan är för något fint eller nöd-
vändigt ärende. 

9. Diverse frågor om fastan
- Varenda gång någon utför en 
rekommenderad fasta är det inte 
obligatoriskt att slutföra den, och 
den kan avbryta fastan när den 
vill. Om en troende broder t.o.m. 
bjuder denne på mat är det 
rekommenderat att acceptera 
personens inbjudan och avbryta 
fastan mitt på dagen. Även om 
det bryter fastan när den äter mat 
p.g.a. den troende broderns 
inbjudan går den inte miste om 
fastans belöning. 
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Allmaktens nätter – Layali al-Qadr
Månaden Ramadan är av hög betydelse när det kommer till Gudsdyrkan, rening av vår kropp och själ och för 
att känna medlidande med de fattiga. Det är många välsignelser att ta vara på och denna vackra och heliga 
månad avslutas med dessa gyllene nätter.

en 19:e, 21:a och 23:e dagen Dav månaden Ramadan är en 
av årets mest välsignade dagar. En 
bön under denna natt motsvarar en 
bön under tusen månader. 

Det är under dessa nätter som ens 
öde för kommande år bestäms och 
det är framför änglarna och vår Tids 
Imam (fvmh) som Gud presenterar 
vad Han anser oss vara värda.

Det är många rekommenderade 
handlingar såsom:

·Göra ghusl (tvagning) så nära 
skymningsbönen som möjligt

·Ge sadaqa inför dessa heliga nätter

·Be böner som är kopplade till All-
maktens nätter

·Söka Guds förlåtelse

·Hålla sig vaken genom natten med 
åkallan och bön

Det finns också program i moskéer-
na runt om i världen där man kan ta 

del av gemensamma program så att 
man tillsammans kan läsa den Heli-
ga Koranen, åkallan och även bryta 
fastan. 

tt av de vackra momenten som Eman gör är att man lägger den 
Heliga Koranen på sitt huvud och 
läser en bön med intentionen att 
man vet att det endast är genom dess 
vägledning som vi kan finna till den 
rätta vägen. 

Åkallor såsom ”Jawshan al-Kabir” 
och ”Makarim al-Akhlaq” kommer 
att bli reciterade och tillsammans 
kan vi reflektera över deras ord och 
djupa meningar.  

Ni är alla hjärtligt välkomna till 
Imam Ali Center för ett gemensamt 
program, ceremonin för Imam Alis 
(fvmh) martyrskap och för att bryta 
dagens fasta (from 10:e juni).

En bön under denna natt 
motsvarar en bön under 

tusen månader

”

I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn

 SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. 

 Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder 

 Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; 

 då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin 

Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. 

 Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr! 

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

 SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. 

 Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder 

 Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; 

 då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin 
Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. 

 Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr! 

Kapitlet Al-Qadr (Allmakten), som är en av de sista surorna i den sista delen av Koranen, pratar om vikten av de
 så kallade Allmaktens nätterna. Detta kapitel innehåller 5 verser och rekommenderas att 

reciteras bland annat under månaden Ramadan. 

Källa: koranensbudskap.se (Koranen på Svenska)



fter Siffin-kriget upplevde EKharijiterna att Imam Ali 
(fvmh) hade varit för snäll mot Mua-
wiyah så de bestämde sig för att 
mörda Imam Ali (fmvh), Mua-
wiyah och Amr ibn al-'As. 

Detta var på grund av att Kharijiter-
na önskade att ta över makten efter 
Muawiyah och genom att mörda 
dessa tre män skulle vägen vara 
öppen för dem. Tre kharijitiska män 
gjorde en pakt, förgiftade sina svärd 
och begav sig mot Kufa (i Irak), 
Damaskus och Egypten.

Under morgonbönen låtsades Ibn 
Muljam att han bad och det var när 
Imam Ali (fvmh) knäböjde inför 
Gud under bönen och hade placerat 
sin panna på jorden som Ibn 
Muljam tog sitt svärd och slog 

Imam Ali (fvmh) i huvudet med det. 

Efter händelsen blev Ibn Muljam 
förd till Imam Ali (fvmh). När Ima-
men (fvmh) såg att hans rep runt 
händerna satt mycket hårt bad han 
sina anhängare att lossa på dessa 
och visa honom mer barmhärtighet. 
Denna handling gjorde att Ibn 
Muljams tårar började rinna nedför 
hans kinder. Imam Ali (fvmh) 
behandlade alltid folket med vän-
lighet och ödmjukhet, vare sig de 
var med honom eller mot honom. 

mam Ali (fvmh) lämnade värl-Iden den 21:a i månaden Rama-
dan och han blev 63 år gammal. 
Efter att hans kropp blivit tvättad 
och inlindad i en vitt tyg bar hans 
söner Imam Hassan och Imam Hus-
sein (fvmd) hans kropp till Najaf 

där de fann en grävd grav med med-
delandet:

”Denna grav har blivit grävd av 
profeten Noa (fvmh) åt de Troendes 
mästare, Imam Ali (fvmh).”
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Profetens barnbarn, en älskad personlighet inom Islam
mam Hassan (fvmh) är det första Ibarnbarnet till islams Profet, 

Muhammed (fvmh), och son till 
shiamuslimernas första Imam, Ali 
ibn Abi Talib, och Fatima Zahra, 
Guds Profets dotter (fvmd).

Imam Hassan (fvmh) föddes i Medi-
na, i dagens Saudiarabien, år 3 hijri 
(624 e.k), natten till mitten av den 
heliga månaden Ramadan. 

Han var det första barnet som Gud, 
den Upphöjde, skänkte till Imam 
Alis och Fatima Zahras (fvmd) 
familj. Det Heliga Sändebudet 
(fvmh) tog honom till sig omedel-
bart efter hans födelse och recitera-
de Iqamah* i hans vänstra öra. 

Sedan slaktade han ett får åt honom, 
rakade hans huvud och gav vikten 
av hans hår i silver till behövande.-
Den Heliga Profeten (fvmh) hade 
en speciell kärlek för Hassan och 
hans broder Hussein (fvmd). 

Flera gånger sa han att Hassan och 
Hussein var hans söner, och med 
hänsyn till detta sa Ali till sina övri-
ga söner: ”Ni är mina söner och 

Hassan och Hussein är Guds Pro-
fets söner”.

Imam Hassan levde i lite mer än sju 
år samtidigt som sin nobla farfar, 
och under denna tid uppfostrades 
han kärleksfullt av Hans Excellens. 
Efter Profetens (fvmh) bortgång, 
som inte inträffade mer än ca tidiga-
re än Hennes Excellens Fatimas 
bortgång, uppfostrades han av sin 
nobla fader.

* Iqamah är det som reciteras innan muslimerna börjar be och är som en förberedelse inför bönen. Dess innehåll är ungefär 
detsamma som i böneutropet.

Läs mer om Imam Hassan (fvmh) på 

Den Heliga Profeten 
(fvmh) hade en speciell 
kärlek för Hassan och 
hans broder Hussein 

”

Mordet på Imam Ali , Ibn Muljam och det förgiftade svärdet
Vid gryningen på fredagen den 19:e av månaden Ramadan år 40 e.h. (25 januari år 661 e. Kr.) inträffade 
en stor tragedi som skakade muslimerna. Denna tragedi planerades och utfördes av Abd al-Rahman ibn 
Muljam al-Muradi (må Gud förbanna honom) i Kufas moské. 

(fvmh)

”Denna grav har blivit 
grävd av profeten Noa 

(fvmh) åt de Troendes mäs-
tare, Imam Ali (fvmh).”

”

(fvmh)

Bildkälla: alkafeel.net

www.imamen.se

www.imamhasan.se

Läs mer om Imam Ali (fvmh) på 



id al-Fitr är en av två stora Ehögtider enligt islamisk 
tradition och som det finns otaligt 
många traditioner om. Efter att 
månaden Ramadan passerat ber 
de fastande muslimerna, som 
observerat fastan under månaden 
Ramadan och förbjudit för sig 
själva att äta, dricka och utföra 
många andra handlingar (som 
annars är tillåtna), på den första 
dagen av månaden Shawwal till 
Gud om belöning, en belöning 
som Gud Själv har lovat dem.

De Troendes ledare Ali (fvmh) 
höll följande predikan under en 
Eid al-Fitr och gav goda besked 
till de troende och varnade följar-
na av ogiltiga läror:

”Å gottfolk! Denna dag är en dag 
vari de rättfärdiga belönas och 
förlorare och kriminella tappar 
hoppet. Detta har många liknel-
ser med domedagen. Håll därmed 
i åtanke er utgång ifrån gravarna 
och eran gång mot Herren när ni 
går ut ifrån [era] hus och går till 
böneplatsen! Håll i åtanke [när 
ni] står inför er Herre när [ni] står 
på böneplatsen och erinra er om 
erat återvändo till era hem i para-
diset vid återvändot mot era hem! 

Å Gudstjänare, det minsta som 
ges till fastande kvinnor och män 
är att en ängel ropar till dem 
under den sista dagen i månaden 
Ramadan och säger:

”Lystring! Må goda nyheter nå er, 
å Gudstjänare som fått sina tidi-
gare synder förlåtna! Tänk därför 
på eran framtid om hur ni ska 
spendera de resterande dagarna!”

Den store gnostikern Malaki Tab-
rizi har sagt följande om Eid al-
Fitr: 

”Eid al-Fitr är en dag som Gud 
valt ut bland övriga dagar och 
valt ut den speciellt för att skänka 
gåvor och ge priser till Sina tjäna-
re. Han har tillåtit dem att samlas 
inför Honom, sitta vid Hans gene-
rösa bord, observera tjänandets 
etikett, titta på Hans dörr med 
hoppfulla ögon, be om ursäkt för 
sina misstag, be för sina behov 
inför Honom och be Honom om 
sina önskningar. Han har även 
lovat dem om att besvara varten-
da behov som de frågar Honom 
om och skänka dem mer än det 
som de siktar efter och de anar 
inte ens om [omfattningen av] 
den barmhärtighet, gästfrihet, 
generositet och hjälp Han tillåter 
dem.”

Man kallar den första dagen i 
månaden Shawwal för Eid al-Fitr 
eftersom befallningen om att 
avstå från att äta och dricka upp-
hävs och de troende tillåts att 
bryta fastan på dagen. Fitr och 
Futur betyder ”att äta och dricka” 
och ”början av att äta och dricka” 
och det har även sagts att det bety-
der ”början av att äta och dricka 
efter att inte ha ätit och druckit 
under en period”. 

örjan av att äta och dricka Bkallar man för Iftar och av 
denna anledning gör man Iftar 
efter dagens slut och den rättsliga 
tiden för solnedgången under 
dagarna i månaden Ramadan. 
Vid Iftar tillåts man alltså att äta 
efter att ha fastat. 

Det finns speciella handlingar, 
dyrkan och åkallelser för Eid al-
Fitr som nämnts i traditioner från 
de felfria (fvmd). Från de felfrias 
(fvmd) uttalanden förstås det att 
dagen för Eid al-Fitr är dagen för 
belöning. Därmed är det rekom-
menderat att människor ber och 
kommer ihåg Gud mycket, ber 
om det goda från denna och nästa 
värld och inte slösar bort dagen 
med strunt och lathet.

Fastebrytningsdagen, en lovad belöningsdag

Artiklar

Denna dag är en dag vari 
de rättfärdiga belönas och 
förlorare och kriminella 

tappar hoppet

”

Juni 2017- Nummer 7 - DM

D Magens uslim



 Sverige högtidlighålls även Eid Ial-Fitr av tiotusentals svenska 
muslimer varje år. Eid al-Fitr-
bönen, som hålls i grupp och i 
huvudmoskéerna i städerna, hör till 
de viktiga handlingarna för dyrkan 
under denna dag. Denna bön består 
av två delar och i varje del läses en 
speciell Qunut (att be med handfla-
torna riktade mot himlen).  Efter 
bönen lyssnar även de närvarande 
på bönepredikan som hålls av ima-
men. I bönepredikan talar imamen 
om vikten av denna stora festliga 
högtid (Eid), de rekommenderade 
handlingarna för dagen, beloppet av 
Zakat och dess regler och även om 
moraliska och religiösa angelägen-
heter.

I Stockholm hålls Eid al-Fitr-bönen 
bl. a. i Imam Ali Islamic Center i 
Järfälla av shiamuslimer och i 
Stockholms stora moské av sunni-
muslimer. Enligt beskedet från 
Imam Ali Islamic Center i Järfälla 
kommer Eid al-Fitr-bönen i år att 
hållas i den stora salen i centret på 
Eid-dagen från kl. 10 på morgonen.

akat al-Fitr är en Zakat (form Zav skatt) som varenda muslim 
betalar till den som förtjänar det för 
sig själv och dem som den tar hand 
om. 

Tidpunkten för att betala den är från 
solnedgången efter den sista dagen i 
månaden Ramadan fram till middag 
(Zuhr) under Eid al-Fitr. Om perso-
nen ber Eid al-Fitr-bönen måste den 
ge [Zakat] innan bönen enligt obli-
gatorisk försiktighet [eller lägga det 
åt sidan]. Om den inte ber Eid-
bönen har den fram till middag 
under dagen för Eid al-Fitr. 

Med hänsyn till att betalningen av 
denna typ av finansiella rättighet 
ger upphov till hälsa för kroppen 
och själen kallar man det för krop-
pens Zakat eller Fitr. 

Zakat är av två typer; egendomens 
Zakat och Zakat al-Fitr. Egendo-
mens Zakat är kopplade till nio ting; 
vete, korn, dadlar, russin, guld, sil-
ver, kameler, kossor och lamm. 
Zakat al-Fitr är ungefär 3 kg av de 
flesta människors mat såsom vete, 
korn, dadlar, russin, ris, majs och 
liknande. 

I år (2017) är Zakat al-Fitr för måna-
den Ramadan 75 kr per person.

 Zakat al-Fitr är obligatoriskt enligt 
både sunni- och shiamuslimer och i 
religiösa texter nämns det en filoso-
fi och många fördelar om det. De 
viktigaste av dem är fastans accep-
tans och komplement, försäkring 
för kroppens hälsa, själens rening 
från omoral, människans beskydd 
från döden och egendomens Zakats 
komplement. 

För de sjuka som med rättslig ursäkt 
inte kan fasta är Kaffarah (kompen-
sation) 15 kr för varenda dag [under 
månaden Ramadan].
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Eid al-Fitr är en dag som 
Gud valt ut bland övriga 
dagar och valt ut den spe-

ciellt för att skänka 
gåvor och ge priser till 

Sina tjänare

”

betalningen av denna 
typ av finansiella rättig-
het ger upphov till hälsa 
för kroppen och själen

”

Zakat, 
hälsa för kropp och själ
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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

ZAKAT i år: 75Kr / Person
Swishnummer: 123 196 30 24
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Månadens hadith :

Den Heliga Profeten Muhammed (fvmh & hf) har sagt :
www.profeten.net

”Den som inte överger falska ord och gärningar, har inte Gud något behov för denne att lämna sin mat och dricka”.

En del av åkallan Iftitah som reciteras varje dag 
under den heliga månaden Ramadan:

O Gud! Jag inleder hyllandet 
[av Dig] med att lovprisa Dig;

ty Du, genom Din nåd, visar 
ständigt väg till det som är rätt och 
riktigt,

och jag är övertygad om att Du, 
bland de barmhärtiga,

är den mest Barmhärtige när det 
gäller benådning och barmhärtighet,

men [samtidigt] den strängaste 
Bestraffaren när det gäller 
avskräckande bestraffningar och 
vedergällningar [riktade mot 
syndarna]

och Du, bland de som manifesterar 
sin styrka, är den Mäktigaste när det 
gäller storslagenhet och höghet!

O Gud! Du har givit mig tillåtelse 
att åkalla Dig och framföra min 
begäran till Dig,

Så lyssna då, O Allhörande, på min 
lovsång [tillägnad Dig!]
och svara, O mest Nåderike, 
på min vädjan!

Samt gottgör, O mest Förlåtande, 
mina felsteg!

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

n dag kom en man och bad Ehenne sticka ett par tjocka 
ullvantar. Erika stickade vantarna 
så tjocka som möjligt men kunden 
blev inte nöjd då de var mycket 
stela och hårda. Efter att hon 
funderat på vad hon skulle göra 
beslutade hon sig för att tvätta och 
ragga vantarna flera gånger och 
detta gjorde ullen mjuk och skön. 
Kunden blev mycket nöjd och 
ryktet om de fantastiska vantarna 
började sprida sig.
Med tiden fick vantarna de samiska 
färgerna röd, gul och blå i och med 
att vantarna kom till det samiska 
samhället. Hon försåg också 
vantarna med en tofs så att man lätt 
kunde hänga upp dem ovanför 

spisen för att torka. 
Med tiden blev familjens ekonomi 
starkare och samtidigt som försälj-
ningen ökade bestämde hon sig för 
att lära upp kvinnorna i byn så att 
även de kunde sticka vantarna. 
Hennes krav var höga och alla 
vantar skulle stickas på exakt 
samma sätt.  
År 1930 hjälpte en av byns lärare 
Erika så att hon skulle ta patent på 
sin uppfinning. Patentbrevets 
kostnad var 30 kr. Erika hade inte 
dessa pengar och folket i byn 
startade en insamling åt henne, 
men pga. hennes stolthet tog hon 
inte emot pengarna och idag står 
det att Lovikkavanten är ett minne 
av hennes uppfinning. 

Erika Aittamaa - Lovikkavantens mode
Maria Erika Olofsdotter Krukka föddes i Junosuando i Norrbotten i Nordsverige år 1866. När hon gifte sig 
flyttade hon till byn Lovikka och blev då Fru Erika Aittamaa. Hon var en fattig skogsarbetarhustru och det 
var just därför som hon bestämde sig för att sticka vantar till försäljning.

”Med tiden fick vantarna de 
samiska färgerna röd, gul och 

blå i och med att vantarna 
kom till det samiska samhället. 

Källa: Åkallan Iftitah, 

översättning: Hasnain Govani (2012)

Läs hela åkallan på imamalicenter.se/sv/iftitah

Bildkälla: sverigesradio.se
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