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Sid 4-5††

Vi bör inte stänga dörren
för experter

Imamens frivilliga och påtvingade resor till Irak och 
städerna Hayrah, Hashimiyyah, Kufa och Mecka och 
möte med andra ledare för skolor inom rättsvetenskap, 
teologi och filosofi och i synnerhet hans diskussioner med 
ledare för materialistiska skolor såsom Ibn Abi al-'Awja, 
Ibn Muqaffa', Abd al-Malik Basri, Abd al-Malik Waysani 
hade en stor och betydande roll gällande introducerandet 
och spridningen av koraniska vetenskaper.

Bildandet av interreligiöst råd i 
varenda kommun, speciellt i 
områden som har en mångfald 
av religioner, är viktigt. 
...nu Järfälla har även anslutit 
sig till gruppen av kommuner 
som har ett råd för religioner. 

Sid 2††

Imam Sadiq (fvmh), grundaren av den 
första skolan inom islamiska vetenskaper i världen

Gemensam Eidbön på 
Imam Ali Islamic Center 
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Ledarartikel

ärfälla kommun har börjat med Jatt bilda ett interreligiöst råd 
under de senaste månaderna, vil-
ket har välkomnats av kommu-
nens välkända religiösa försam-
lingar. Detta visar en noterbar 
utveckling i en av Stockholms 
läns kända kommuner i bekämp-
ning av extremism.
Med hänsyn till att många terro-
ristattentat i världen olyckligtvis 
görs i religionens namn, är vikten 
av dialog mellan religioner och 
religiösa församlingars ansvar-
stagande av större betydelse än 
innan. Men detta ansvarstagande 
från religiösa församlingar behö-
ver välkomnande från statliga 
institutioner och speciellt från 
kommuner. Regeringen har satt 
stor press på kommuner under de 
senaste åren om att de måste jobba 
med att redovisa olika planer i 
bekämpning av extremism och 
våld i kommunerna. Kommuner-
na är även ansvariga att prioritera 
redovisning av dessa planer och 
bekämpning av våld i kommuner-
na med hänsyn till områdenas 
situation och typ av olika grup-
pers aktiviteter i dem. Nationella 
samordnaren mot våldsbejakande 
extremism är nu även i kontakt 
med alla kommuner för att 
bekämpa extremismen lokalt runt 
om i Sverige.

Bildandet av interreligiöst råd i 
varenda kommun, speciellt i områ-
den som har en mångfald av reli-
gioner, är viktigt. Örebros kom-
mun är bland de första kommuner 
som bildade detta råd. Umeå, 

Östersund och nu Järfälla har 
även anslutit sig till gruppen av 
kommuner som har ett råd för 
religioner. Järfällas kommun, i 
vilken Imam Ali Islamic Center 
även finns, har en noterbar reli-
giös mångfald. Närvaron av reli-
giösa kristna och islamiska för-
samlingar är iögonfallande i 
denna kommun. 
Sveriges nationella råd för reli-
gioner är även aktivt nationellt för 
att detta råd ska kunna samla rep-
resentanter för olika religioner 
och vara aktivt i dialog mellan 
olika religioner.
I riktlinjerna för Järfällas råd för 
religioner har det betonats om 
samarbete för att utöka säkerhe-
ten och folkets medvetenhet om 
lagar och strävan för att skapa en 
integration m.h.a. alla resurser 
såsom digitala resurser. 
Men bildandet av detta råd är inte 
heller fritt från problem. I vissa 
kommuner har vi sett att vissa 
religiösa församlingar undvikit 
att delta i dessa råd. Detta är i sig 
självt ett annat dilemma som 
interreligiösa råd möjligtvis kan 
stöta på. För att lösa detta problem 
kan självaste rådet presentera en 
lösning och kämpa för att attrahe-
ra alla religiösa grupper.

ildandet av interreligiöst råd Bi varenda kommun är en pas-
sande möjlighet då kapaciteterna 
av religiösa församlingar kan 
användas för att nå mål såsom att 
bekämpa våld och extremism. 
Varenda religiös församling är i 
kontakt med många personer och 
speciellt ungdomar, och dessa 
församlingar kan vara goda län-
kar mellan statliga institutioner 
och dessa personer. Interreligiöst 
råd är endast en rådgivande arm 
för kommunen. Det är en rådgiva-
re som är expert på sina aktiviteter 
och kan hjälpa samhället att 

utvecklas. Nu är valet hos politi-
ker och kommuner gällande om 
de vill använda sig av den existe-
rande kapaciteten eller inte. Vik-
ten av religiösa församlingars roll 
har även uppmärksammats i vissa 
råd i Europa. I den stora engelska 
staden Manchester har vi t. ex. sett 
framgångar i integrationsarbete 
fr.o.m. den tid då interreligiösa 
rådet i staden bildats. 

n av anledningarna till vissa Eexisterande problem i sam-
hället är att experters åsikter inte 
uppmärksammas och att man 
vanligtvis inte analyserar pro-
blem utifrån en politisk synvin-
kel. På samma sätt måste exper-
ters förslag uppmärksammas gäl-
lande ekonomiska och politiska 
frågor. 
Gällande religiösa, sociala och 
kulturella frågor måste även rela-
terade experter rådfrågas. Enligt 
våran övertygelse kommer vi 
inom kort att få se att flera av de 
existerande avvikelserna kommer 
att lösas med färre kostnader och 
mindre tid om politiska myndig-
heter litar mer på religiösa tros-
samfund och sociala institutioner 
och värderar dem mer och före-
ställer sig att minoriteten av nyan-
lända verkligen är som de själva 
och ger dem en möjlighet att lösa 
problem.

Vi bör inte stänga dörren för experter

”Interreligiöst råd är 
endast en rådgivande 
arm för kommunen. 
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”En av anledningarna till 
vissa existerande 

problem i samhället är 
att experters åsikter inte 

uppmärksammas 

Tråkigt nog ser vi ibland att man



tittar på nyanlända och deras insti-
tutioner med misstro och tvek-
samhet. Just detta har gett upphov 
till att vissa av samhällets ungdo-
mar lurats av extremistiska grup-
pers politiska analyser och attra-
herats till dem. Respekt och kor-
rekt tillit påverkar motparten och 
ger upphov till att hjärtan attrahe-
ras och att relationer förstärks.

et är inte så att interreligiöst Dråd i olika kommuner ska 
lösa alla problem i integrationen 
och säkerheten, men såsom det 
tidigare nämnts kan dessa institu-
tioner hjälpa till med att förbättra 
integrationen och utöka säkerhe-
ten så mycket de kan via deras 
sociala ställning som de har hos 
religiösa personer. Samtidigt 
måste man observera att varenda 
religiös församling har sina egna 
speciella trosövertygelser vilka i 
mån av förnuftig möjlighet bör 
respekteras vid samarbete med 
dessa församlingar. 

om tidigare lovat i Nr 5 skriver Sjag om ett citat som används 
för att pressa nysvenskar att assi-
mileras i det svenska samhället. 
För en del ”toleranta” människor 
blir det för mycket att se muslimer 
tro på sin religion. ”Nej, slöja i 
skolan, på apoteket och på sjukhu-
set är för mycket!”, det är vad en 
del tänker och yttrar. Många utta-
lar, med en viss bestämdhet och 
orubblig självsäkerhet, följande 
ytliga ordspråk: ”Ta seden dit du 
kommer.” Vilka svenska seder är 
det som nykomlingen måste ta? Är 
det något annat än en kultur, värde-
ringar och vanor som är i ständig 
förändring?

Jag riktar följande rader till varje 
person som vill tvinga nykomling-
en att följa dagens svenska seder: 
Varför vill du att jag skall följa en 
sed som är i ständig förändring? 
Varför måste jag hålla mig till 
seder som dina förfäder inte följde 
och dina och mina barn kanske 
kommer att lämna? Dina fäder höll 
sig till vissa seder, vilka jag idag 
håller mig till, men inte du. Vem 
bestämmer om vilken generations 
seder som är de korrekta? Varför 
kräver du att folk skall ta i hand 
med det motsatta könet och att jag 
ska ta av mig sjalen? Varför måste 
jag följa den här generationens 
seder när jag vet att denna genera-
tion övergett flera av sina fäders 
seder och värderingar? 
Finns det någon grund som stödjer 
den omedvetna tanken att föränd-
ringen av sederna i vår kultur går i 
rätt riktning? Vad är det som ändrar 
våra seder och vanor i allmänhet? 
Påverkas inte våra seder och även 

hur vi tänker av filmindustrin och 
andra medier? Tro därför inte att 
du sitter på heliga värderingar och 
vanor och jag på motsatsen. Låt 
oss vara vaksamma och identifiera 
värderingar och vanor som förstör 
samhället och kommande genera-
tioner. Låt oss lämna kvar något 
som de kommande generationerna 
beundrar oss för.

ajoriteten gillar mångkul-Mturen när det handlar om 
dans och musik, mat och dryck. 
En del gillar även att tjejer börjar 
hälsa varandra med kindpussar 
såsom folk i andra länder gör. 
Många pojkar och män gillar 
också att de börjar få hälsnings-
kramar. Men vissa ”liberala” fylls 
av vrede när de ser att muslimer 
håller en fysisk distans under häls-
ningen med folk av motsatta kön. 
Dessa ”toleranta” individer blir 
ännu mer arga när de ser att den 
muslimska damen inte tar av sig 
sjalen, och höjer därför ropen: ”Ta 
seden dit du kommer”, ”Rädda 
den svenska kulturen” etc. som 
om Sverige kommer att förstöras 
för att en anställd vill behålla sin 
sjal eller hälsa genom att lägga 
handen på bröstet.
Kära läsare, vi är tänkande varel-
ser som bör undersöka vad som är 
ett gott samhälle och acceptera 
det. Det är ovist att skapa en vana 
som går ut på att tvinga folk att 
överge sina vanor som dessutom 
varken skadar eller hotar samhäl-
let.
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Man tar seden dit man kommer!?

Varför vill du att jag 
skall följa en sed som är 

i ständig förändring?

”

vi är tänkande varelser 
som bör undersöka vad 
som är ett gott samhälle 

och acceptera det. 

”

Vid pennan

Fahad Fadhel



mam Jafar Sadiq (fvmh) föd-Ides den 17:e Rabi' al-Awwal år 
83 e.h. (4:e januari år 702 e. Kr.) 
och lämnade världen den 26:e 
Shawwal år 148 e.h. (1:a februari 
år 765 e. Kr.). 
Han begravdes sedan i begrav-
ningsplatsen  i Medina, i Baqi'
dagens Saudiarabien, bredvid sin 
far Imam Baqir, farfar Imam 
Sadjad och gammelgammelfarb-
ror Imam Hassan (fvmd). 
Då importerad kunskap från ick-
e-islamiska länder översattes för 
fullt på Imam Sadiqs (fvmh) tid 
och att många muslimer sökte sig 
till kunskap och speciellt fokuse-
rade på att översatta böcker inom 
icke-teologiska kunskaper, 
såsom filosofi, medicin, huma-
nistiska vetenskaper och kosmo-
logi som för det mesta hade en 
teoretisk syn – och inte en experi-
mentell eller analytisk syn – och 
för det mesta vilade på grunder 
som saknade bevis, skapades 
studiesamlingar och intellektuel-
la debatter i de flesta muslimska 
städer, speciellt i Medina, Mecka, 
Kufa, Basrah, osv. 

nder en sådan period fann UImam Sadiq (fvmh) ett till-
fälle att tända kunskapsrörelsens 
och den islamiska kulturens fack-
la med sin enorma kunskap i de 
olika vetenskapliga inriktningar-
na som han fått från Koranens 
djup och Profetens och de tidiga-
re felfrias kunskap.
Imamens frivilliga och påtvinga-
de resor till Irak och städerna 
Hayrah, Hashimiyyah, Kufa och 

Mecka och möte med andra leda-
re för skolor inom rättsvetenskap, 
teologi och filosofi och i synner-
het hans diskussioner med ledare 
för materialistiska skolor såsom 
Ibn Abi al-'Awja, Ibn Muqaffa', 
Abd al-Malik Basri, Abd al-
Malik Waysani hade en stor och 
betydande roll gällande introdu-
cerandet och spridningen av kora-
niska vetenskaper i samhället. I 
alla dessa städer kunde olika for-
skare med lättnad och utan några 
speciella villkor, vilket var en del 
av Ahl al-Bayts (fvmd) moraliska 
metoder, komma och delta i hans 
lektioner som hölls för att tala om 
olika vetenskaper. 
De lärde sig från honom, som var 
förnuft och kunskap förkroppsli-
gad, och gav upphov till värde-
fulla vetenskapliga böcker och 
skrifter, vilka blev grunden för 
dessa vetenskapers spridning i 
öst och i väst. 
Detta är en verklighet som histo-
riker från öst och väst erkänner, 
vare sig de nämner Hans Excel-
lens namn eller inte. Exempel på 
detta är fransmannen Gustave Le 
Bon, libanesen Jirji Zaydan i de 
tre volymerna ”Shamsol-Islam” 
(Islams sol), och boken “The 
Great Muslim Scientist and Phi-
losopher - Imam Ja'far Ibn 
Muhammad As-Sadiq (a.s.)”, 
som sammanställts av centret för 
islamiska studier i Strasbourg, 
Frankrike. 
Imamens möte med olika veten-
skapsmän där han bevisade sin 
intellektuella överlägsenhet i 
varenda inriktning m.h.a. bevis 

och argument gjorde att tonen 
från hans berömdhet i kunskap, 
insikt, nobless, temperament 
gentemot studenter, uthållighet i 
att förmedla kunskap och svara 
på tvivelaktigheter inom alla 
områden, speciellt efter överfö-
ringen av grekisk, iransk och 
indisk filosofi och importerade 
ideologier i många asiatiska och 
afrikanska områden, ekade över-
allt. 

enom att bemöta intellektu-Gella och vilseledda tankar 
och stå ansikte mot ansikte med 
lärda inom olika vetenskaper, 
föra intellektuella och ljuva dis-
kussioner och debatter som kräv-
de Imamens ork och tålamod 
bevisades islams överlägsenhet 
inom det shiamuslimska ramver-
ket över alla andra skolor. 
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Detta är en verklighet 
som historiker från öst 
och väst erkänner, vare 

sig de nämner Hans 
Excellens namn eller 

inte. 

”



mamens fria intellektuella Idebatter och diskussioner med 
experter inom olika vetenskaper 
såsom läkare, jurister, teologer, 
kosmologer, sufister som följde 
indiska, iranska och iskandariska 
skolor och speciellt värdefulla 
rättsvetenskapliga, exegetiska 
och teologiska diskussioner med 
personer som fostrats i umayya-
diska och abbasidiska skolor, har 
registrerats i viktiga shiitiska och 
sunnitiska källor. 

Ensam omvandlade Imamen sta-
den till ett universitet där han för-
medlade olika vetenskaper till 
kunskapsintresserade antingen 
direkt eller indirekt, och gent-
emot de umayyadiska och abbasi-
diska skolorna jobbade han med 
att förmedla den sanna islam, 
alltså uppenbarelsens, profetska-
pets och det gudomliga ledarska-
pets islam. Med en outtröttlig 
strävan tillskansade han sig 
islams konfiskerade juveler ifrån 
interna fiender och importerade 
skolor. 
Av denna anledning vände sig 
studenter och kunskapsälskare till 
Medina från olika håll och närlig-
gande platser och varenda en stu-
derade enligt deras egna önskade 
vetenskapliga inriktningar på 
hans lektioner och fick nytta av 
hans kunskap. De flesta experter 

anser att antalet studenter i hans 
seminarier var upp till 4000 
stycken. Studenterna på hans 
universitet nådde expertis inom 
inriktningarna medicin, kemi, 
kosmologi, teologi, rättsveten-
skap, humanistiska vetenskaper, 
naturvetenskap, biologi, meto-
dik m. fl. En del av dem var 
experter inom flera inriktningar 
och var och en av dem formade 
ett studiecentrum och skola i 
Medina och andra städer med 
Hans Excellens uppmuntran för 
att utöka folkets kunskap. 
Några av Hans Excellens fram-
stående elever är Jabir ibn Hay-
yan Tartusi, som skrivit fler än 
200 böcker, Hisham ibn Hakam, 
som skrivit 31 böcker, Muham-
med ibn Muslim, Aban ibn Tagh-
lab, Hisham ibn Salim, Zurarah 
ibn A'yan, Hamran ibn A'yan, 
Mu'min al-Taq och Mufazzal ibn 
Umar från Kufa som återberättat 
den enastående traditionen om 
argumenterande monoteism. 
Hans studenter begränsas inte till 
shiamuslimer, snarare studerade 
även icke shiamuslimer i hans 
skola utan några som helst vill-
kor. Bland dem kan personer 
nämnas såsom Malik ibn Anas 
och Abu Hanifa (vilka är ledarna 
för Maliki- och Hanafi-skolorna) 
och Sufyan Thawri, Sufyan ibn 
'Uyaynah, Ibn Jurayh och Ibn 
Qasim. 

nnan islam, det arabiska sam-Ihället var ett samhälle som 
saknade nödvändig kultur och 
civilisation. Intellektuell och 
kunskapsmässig fattigdom och 
det arabiska samhällets misär av 
utvecklad civilisation är en fråga 
som österländska och väster-
ländska forskare erkänner utöver 
Koranen och Imam Alis (fvmh) 

uttalanden om det. Arabernas 
förhållanden förändrades dras-
tiskt efter att de accepterat islam.
Will Durant i The Story of Civili-
zation i volym 4, och andra for-
skare har skrivit förträffliga 
rapporter om manifestationer av 
islamisk kultur och civilisation 
fr.o.m. islams begynnelse till 
700-talet e.h (1400-talet e. Kr.). 

uslimer skapade skolor Moch bibliotek i de flesta 
utrymmena i moskéer och de 
lärde sig olika vetenskaper på 
dessa ställen. Det är rapporterad 
att vissa forskare hade ofantligt 
stora personliga bibliotek som 
inte ens 400 kameler klarade av 
att bära. Bagdads och Neysha-
burs bibliotek hade var och en ca. 
en miljon böcker och Maragheh-
biblioteket som var under Kha-
wajah Nasirs uppsikt hade ca 400 
000 vetenskapliga böcker efter 
mongolernas förödande attacker. 
Detta var en tid då hela Europa 
låg i mörker och vilseledelse och 
var ignorant gällande kultur och 
civilisation. 
Med Renässansens ankomst och 
korståg kunde européer transpor-
tera muslimska böcker inom 
olika ämnen och som saknade 
korrupta handlingar och vars 
grund härstammade från islamis-
ka vetenskaper till Europa och 
skapa grunden för den väster-
ländska civilisationen.
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Hans studenter 
begränsas inte till 

shiamuslimer, snarare 
studerade även icke 
shiamuslimer i hans 

skola utan några som 
helst villkor. 

”

www.imamsadiq.se



ästarinnan Fatima (fvmh) Mligger begravd i den heli-
ga staden Qum i Iran. Hennes 
bortgång inträffade när hon var 
på väg att besöka sin bror, vår 
åttonde Imam, Ridha (fvmh).  
Mästarinnan Fatima (fvmh) hade 
en ärad status hos Gud. Långt 
innan hennes födelse återberätta-
des det ifrån bl. a. Imam Jafar 
Sadiq (fvmh) att hon kommer att 
medla för alla deras shia (följare) 
på domedagen och att ett besök 
hos henne i staden Qum innebär 
att man kommer bli insläppt i 
paradiset. 

Mästarinnan Fatimas (fvmh) 
moder, Damen Nadjmah, utsed-
des genom en dröm som hennes 
svärmor [Mästarinnan] Hamidah 
hade där Profeten Muhammed 
(Gvhf) sa att hon skulle gifta bort 
sin son, Imam Kadhim (fvmh), 
med Damen Najmah. Detta var 
för att de bästa människorna skul-
le födas utav henne, vilka var 
Mästarinnan Fatima och Imam 
Ridha (fvmd).

När den femte abbasidkalifen 
Harun arresterade Imam Kadhim 
(fvmh) längtade Mästarinnan  
Fatima Masuma (fvmh) efter sin 
fader. Separationen var mycket 
svår för henne och hon fick aldrig 
se sin pappa igen fram till hans 
martyrskap fyra år senare. För-
myndarskapet gick ifrån hennes 
fader till hennes broder. Detta var 
Imam Kazims (fvmh) önskan. De 
första sex åren av hennes liv var 
hennes fader förmyndare (Wali), 
dvs Imam, och de kommande 21 
åren var det hennes broder. Efter 
dessa år beordrade den sjunde 
abbasidkalifen Ma´mun att Imam 
Ridha (fvmh) skulle infinna sig i 
Khurasan, som har sin början i 
dagens Nordöstra Iran, där han 
skulle vara under övervakning.  
Detta gjorde henne mer förkros-
sad. Ett år efter separationen 
bestämde hon sig för att bege sig 
mot Khurasan. 

tt hennes enda anledning Atill denna svåra resa skulle 
vara pga. separationen ifrån sin 
broder är osannolikt. Den mer 
rimliga anledningen är att hon 
hade en betydelsefull roll vid 
sidan av Imamen (fvmh). Hennes 
utmärkta kunskap och fromhet 
skulle hjälpa honom i hans 
etablering och speciellt bland 
kvinnorna i samhället. I denna 
aspekt är hennes roll i likhet med 
Mästarinnan Fatima Zahra 
(fvmh) som stod vid sidan av 
Profeten Muhammed (Gvhf) och 
Imam Ali (fvmh), eller den av 
Mästarinnan Zaynab (fvmh) som 
stod vid sidan av Imam Ali, Imam 
Hassan och Imam Hussain 
(fvmd) vid slaget i Karbala och 
tiden som följde när hon stod vid 
sidan av Imam Sadjad (fvmh).

I uttalanden från de heliga Ima-
merna (fvmd), ser man att de ofta 
förliknar Mästarinnan Fatima 
Masuma (fvmh) med Mästarin-
nan Fatima Zahra (fvmh). Hen-
nes unika ställning får hjärtat att 
mjukna och ger intellektet en 
sötma och man vill ständigt lära 
sig mer om henne.

Mästarinnan   – Fatima Masuma

en kvinna som Gud älskar

Hon kommer att 
medla för alla deras 
shia på domedagen

”
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I uttalanden från de heliga Imamerna (fvmd), ser man att 

de ofta förliknar Mästarinnan Fatima Masuma (fvmh) 

med Mästarinnan Fatima Zahra (fvmh)

(fvmh)

Gvhf: Guds välsignelse och fred vare med honom och hans familj

*

*
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Beställ boken på 
www.islamicbooks.se
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Månadens hadith:

Imam Sadiq (fvmh):
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”Helt visst är tålamod, godhet och gott uppförande bland profeternas uppföranden.”

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

strid Anna Emilia Lindgren Aföddes år 1907 i Vimmerby. 
Astrid Lindgren är Sveriges mest 
välkända författare och hennes 
berättelser går över gränser såsom 
ålder, geografi, politik och etnici-
tet.  Astrid är känd världen över och 
hennes böcker har blivit översatta 
till över hundra olika språk. Hon är 
även känd som samhällskritiker 
och debattör med stark integritet 
och pondus.
Astrid växte upp i en bondefamilj. 
Hon hade en bror vid namn Gunnar 
och två systrar vid namn Stina och 
Ingegerd.  Astrids barndom var 
kärleksfull och trygg och sägs vara 
en av grunderna till att hon kunde 
utveckla sitt författarskap. Vid 18 
års ålder flyttade Astrid till Stock-
holm och utbildade sig till sekrete-
rare. Ett par år efter detta gifte hon 
sig med Sture Lindgren.
I skolan blev Astrid snabbt känd för 
sina enastående berättelser och det 
fortsatte under den tiden som hon 
arbetade som volontär på Vimmer-

by tidning. Astrid blev mamma vid 
ung ålder och det var driften att få 
det bättre ställt som gjorde att hon 
började skriva noveller och barn-
böcker.  

strid skrev många böcker, Asåsom Pippi Långstrump, 
Emil i Lönneberga och Karlsson på 
taket. Historien om Pippi Lång-
strump började under 2:a världskri-
get och det var till dottern Karin 
som hon berättade om hennes även-
tyr. Sedan skrevs dessa berättelser 
ner och julen 1945 kom första 
boken om Pippi ut. Den stora bok-
bolaget Bonniers tyckte Pippi var 
alldeles för tokig och ville inte 
publicera hennes berättelser. Även 
Sveriges första professor i pedago-
gik sa att Pippi var ”något obehag-
ligt för själen” och att hon ”uppför-
de sig sinnessjukt”. Trots dess 
hårda kritik blev Pippi känd värl-
den över redan året efter.
Samhällsintresserad som Astrid 
var hela livet fortsatte hon skriva 
debattartiklar i tidningar även vid 

en hög ålder. 
Vid hennes död år 2002 sörjde Sve-
rige, världen och över 100 000 män-
niskor närvarade på begravningen. 
Sveriges röst, som ständigt påmin-
de befolkningen om hur viktigt det 
är att vara ”en människa och ingen 
liten lort”, hade tagit sina sista ande-
tag och idag lever hennes ord och 
kärlek kvar genom alla hennes 
världskända berättelser. 

Astrid Lindgren  - en av Sveriges mest älskade barnboksförfattare

Bildkälla: ahussweden.se

”Å Gud! Jag frågar Dig helt 
visst, Genom Din barmhärtig-
het som täcker allt, Genom 
Din kraft som är större än all-
ting, och till vilken allting 
underkastas och är undergi-
vet, Genom Din styrka med 
vilken Du övervinner allt, 

Genom Din ära, vilket ingen-
ting står framför, Genom Din 
storslagenhet, som fyller all-
ting, Genom Din auktoritet, 
som höjer sig över allt, Å Gud, 
Förlåt mig de synder som bry-
ter isär ärbarhet! 

Å Gud, Förlåt mig de synder 
som för med sig olycka! 
Å Gud, Förlåt mig de synder 
som förändrar välsignelser! 
Å Gud, Förlåt mig de synder 
som stänger ute åkallan! 
Å Gud, Förlåt mig de synder 
som för med sig sorg!”

Åkallan Komeil

Läs hela åkallan Komeil med svensk översättning på 

www.dagensmuslim.se

Åkallan Komeil är en av de mest kända åkallelserna hos shiamuslimer. Den stora skriftlärden, 
Madjlisi, har sagt att denna åkallelse är bland de bästa åkallelserna som finns och att den tillhör 
profeten Khidhr (fvmh). De Troendes ledare, Imam Ali (fvmh), lärde ut den till Komeil som var en 
av hans speciella kompanjoner. Den läses vanligtvis på torsdagskväll. Här följer en del av åkallan:

”Vid hennes död år 2002 
sörjde Sverige, världen och 

Över 100 000 människor 
närvarade på begravningen.
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