
Budskapet
Ett ord från svenska muslimer

��:e Rabiee alawal���:e december i år�
motsvarar profetens�fvmh� och 
Imam Sadeq�fvmh� födelsedag.

Sid 2 och 8

Profetens tolerans, förlåtelse och rättvisa 
Den sista Budbäraren, Profeten Muhammed (fvmh) försökte aldrig hämnas eller ens straffa förolämpningar eller 

respektlösa beteenden mot honom. Han (fvmh) översåg andra människors eller försummelse. Med förlåtelse och 

tolerans mötte han de som plågade honom.
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Lovisa Strömberg (DO): 
”Det är ett stort samhällsproblem att 

muslimer blir diskriminerade i 

samhället idag” 

Den 11 november arrangerade 

Diskrimineringsombudsmannen 

(DO) en ”kunskapskonferens om 

diskrimineringen av muslimer i 

ljuset av etnisk profilering”. 

Sid 6

Jesus, kärlekens profet
Hans Excellens Jesus, Marias son 

(fvmd)* och Guds store profet, 

föddes i Betlehem, Palestina den 24 

december år 0, alltså 622 år innan 

Profeten Muhammeds (fvmh) 

utvandring. Ordet Jesus betyder 

”Gud hjälper” på hebreiska och 

Messias betyder ”Räddaren”.

Vad är integration?
Begreppet integration kan knappast 

vara främmande för någon i Sverige. 

Emellertid förefaller det inte finnas 

någon konsensus om vad begreppet 

betyder. Medan vissa talar öppet om 

krav på assimilation, använder andra 

begreppet integration för att syfta på 

assimilering.
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en siste och utvalde Profeten Muhammed (fvmh) är väldigt 

Dkänd för sin enastående karaktär. Utan den hade han aldrig 

kunnat vinna människornas hjärtan världen över. Vi kommer nu 

att kortfattat gå igenom Profeten Muhammeds (fvmh) moraliska karaktär 

och hans historiska meriter.

Den Helige Profeten (fvmh) var känd för sin pålitlighet bland folket i Hijaz 

innan Bi'that (utnämning för profetskap), på sådant vis att ”Den pålitlige” 

var Hans Excellens kända tilltalsnamn. Inte bara var Profetens renhet och 

pålitlighet accepterat hos alla innan Bi'that, snarare placerade många 

människor sin tillit hos Hans Excellens efter det trots all fientlighet. Det var 

som sådant att Profeten beordrade Ali (fvmh) att stanna kvar i Mecka under 

utvandringen till Medina så att han skulle stanna och göra upp alla 

kvarstående  affärer  med  folket  och  därefter  utvandra  till  Medina.

Profeten Muhammeds karaktär
 (fvmh) 

Bland araberna på ignoransens tid var det populärt med skrock, vidskepelser 

och tro på myter. Men inte bara saknas det några spår på att den Helige 

Profeten besmutsat sig med denna korruption i någon historiebok, snarare 

uttryckte han även sin avsky för det.

En av den Helige Profetens (fvmh) moraliska egenskaper var att kämpa mot 

förtryck och tyranni och att hjälpa de förtryckta. Det var som sådant att Hans 

Excellens 20 år innan Bi'that deltog i en pakt vid namn ”Hilf al-Fudhul” 

samtidigt som han inte hade fyllt 20 vårar. Enligt pakten svor deltagarna om 

att ta tillbaka de förtrycktas rättigheter ifrån förtryckare. 

Källa: Nubuwwate Aammeh, s. 63; Maktabat al-Shamilah.

Mehdi Jacobsson
Mehdi.Jacobsson@budskapet.nu

��:e Rabiee alawal���:e december i år�
motsvarar profetens�fvmh� och 
Imam Sadeq�fvmh� födelsedag.

Det är nu många år som Imam Ali Islamic 

Center med dess aktiviteter funnits och även 

vidhållit en respektabel ställning bland 

shiamuslimer och följare av Ahl al-Bayt 

(fvmd). Centret betonar vikten av att följa 

islams läror, att integreras i det svenska 

samhället samt att följa svensk lag. Detta har 

alltid framhållits regelbundet av centrets 

tjänstemän. 

Under de senaste åren har det invandrat ett 

stort antal muslimer till Sverige. Det 

kombinerat med statens senaste betoning på 

den viktiga roll islamiska föreningar och 

civilsamhället spelar i att främja och snabba 

på dessa människors integration i det 

svenska samhället har bland annat gjort att 

centret valt att vidta åtgärder för att bl. a. 

månatligen publicera en skrift, där centret på 

ett tydligt och kortfattat sätt kan nå ut med 

information till sina medlemmar samt övriga 

intresserade. 

För att lyckas med detta har centret bjudit in 

unga syskon som är insatta både i religionen 

och i det svenska samhället. Redaktionen 

består för närvarande av fem personer och 

första kvartalets publikation består av åtta 

sidor plus en sida riktad till barn och 

aktiviteter för dem.

Redaktionen kommer fokusera på att: 
  Kortfattat introducera och presentera den 

fredliga religionen islam.
  Betona vikten av den muslimska kvinnans 

roll i samhällslivet.
 Förklara vikten av samhällsintegration 

samt bidra till utvecklingen av Sverige 

genom att lyfta upp exempel på att vara en 

god svensk muslim.
  Etablera kontinuerlig relation med barnen.
 Ge information kring Imam Ali Islamic 

Centers program och aktiviteter samt övriga 

islamiska föreningar i Sverige.

På baksidan av det blad som är tillägnat 

barnen har vi förberett ett formulär som ni 

kan fylla i med era synpunkter och därefter 

skicka till oss i det redan portobetalda 

medföljande kuvertet.

Slutligen hoppas vi att denna publikation 

kommer bidra till goda relationer mellan 

centret och dess medlemmar samt övriga 

intresserade. 

Redaktionen tar mer än gärna emot era 

synpunkter . 

RedaktionenI 
Guds 
namn

†

†

†

†
†

info@budskapet.nu

FO
TO

: W
W

W
.F

A
EZ

IN
.IR

Tel. 08 580 123 14
2%

Det är nu många år som Imam Ali Islamic 

Center med dess aktiviteter funnits och även 

vidhållit en respektabel ställning bland 

shiamuslimer och följare av Ahl al-Bayt 

(fvmd). Centret betonar vikten av att följa 

islams läror, att integreras i det svenska 

samhället samt att följa svensk lag. Detta har 

alltid framhållits regelbundet av centrets 

tjänstemän. 

Under de senaste åren har det invandrat ett 

stort antal muslimer till Sverige. Det 

kombinerat med statens senaste betoning på 

den viktiga roll islamiska föreningar och 

civilsamhället spelar i att främja och snabba 

på dessa människors integration i det 

svenska samhället har bland annat gjort att 

centret valt att vidta åtgärder för att bl. a. 

månatligen publicera en skrift, där centret på 

ett tydligt och kortfattat sätt kan nå ut med 

information till sina medlemmar samt övriga 

intresserade. 

För att lyckas med detta har centret bjudit in 

unga syskon som är insatta både i religionen 

och i det svenska samhället. Redaktionen 

består för närvarande av fem personer och 

första kvartalets publikation består av åtta 

sidor plus en sida riktad till barn och 

aktiviteter för dem.

Redaktionen kommer fokusera på att: 
  Kortfattat introducera och presentera den 

fredliga religionen islam.
  Betona vikten av den muslimska kvinnans 

roll i samhällslivet.
 Förklara vikten av samhällsintegration 

samt bidra till utvecklingen av Sverige 

genom att lyfta upp exempel på att vara en 

god svensk muslim.
  Etablera kontinuerlig relation med barnen.
 Ge information kring Imam Ali Islamic 

Centers program och aktiviteter samt övriga 

islamiska föreningar i Sverige.

På baksidan av det blad som är tillägnat 

barnen har vi förberett ett formulär som ni 

kan fylla i med era synpunkter och därefter 

skicka till oss i det redan portobetalda 

medföljande kuvertet.

Slutligen hoppas vi att denna publikation 

kommer bidra till goda relationer mellan 

centret och dess medlemmar samt övriga 

intresserade. 

Redaktionen tar mer än gärna emot era 

synpunkter . 

RedaktionenI 
Guds 
namn

†

†

†

†
†

info@budskapet.nu

FO
TO

: W
W

W
.F

A
EZ

IN
.IR

Tel. 08 580 123 14
2%



ans Excellens Jesus, Marias son (fvmd)* och Guds store profet, föddes i Betlehem, Palestina den 24 

Hdecember år 0, alltså 622 år innan Profeten Muhammeds (fvmh) utvandring. Men det exakta datumet för 

profeten Jesus (fvmh) födelse är inte säkert och det finns olika åsikter om detta. Med anledningen till att 

det snart är nyår i Sverige och Hans Excellens Jesus (fvmh) födelsedag firar världens kristna detta med glädje och 

fröjd under dessa dagar. Dessa dagar är en bra ursäkt och tillfälle för att tala om islams syn på profeten Jesus (fvmh).

Hans Excellens Jesus (fvmh) är den fjärde största profeten och en av ärkeprofeterna enligt islam. Han var en profet, 

som utöver att predika botade de sjuka och hjälpte samhällets behövande. Han var god mot alla och speciellt mot 

kvinnor och barn och han var emot vissa fariseer och revolutionära och extremistiska fanatikers hårdheter. 

I den Heliga Koranen har Hans Excellens Messias nämnts 23 gånger med namnet Jesus, 11 gånger som Messias och 

två gånger med titeln ”Marias son”. Jesus, som förmedlade Gudsord via boken Evangeliet, föddes i Betlehem i södra 

Jerusalem av en ren och kysk mor vid namn Maria. Ordet Jesus betyder ”Gud hjälper” på hebreiska och Messias 

betyder ”Räddaren”, som på grekiska översatts som ”Kristus”. Av just denna anledning kallar man Messias 

anhängare ”kristna”.

Hans Excellens Jesus (fvmh) mor är en högt respekterad kvinna i islam. I Koranen omnämns Hennes Excellens 

Maria (fvmh) som en ren, kysk och felfri person av hög status. I den Heliga Koranen står det:     

Inför ankomsten av profeten Jesus (fvmh) födelsedag gratulerar Tidskriften Budskapets redaktion alla kristna, 

muslimer och följare till denna heliga profet. Vi önskar även alla läsare ett gott nytt år!

Profeten Jesus, 
Marias son (fvmd)

”[MINNS] änglarnas ord till Maria: "Gud har utvalt dig och renat dig [och upphöjt] dig över alla världens kvinnor!”” (3:42) 

I en annan vers omnämns hon som en sanningsenlig kvinna: ”... och hans moder var en sanningsenlig kvinna...” (5:75)

Den sista Budbäraren, Profeten Muhammed (fvmh) 

försökte aldrig hämnas eller ens straffa förolämpningar 

eller respektlösa beteenden mot honom. Han (fvmh) 

översåg andra människors eller försummelse. Med 

förlåtelse och tolerans mötte han de som plågade 

honom (Ibid., S.264-265). 

Trots all tortyr och plågor som Quraysh utsatte Profeten 

för, förlät han dem när han befriade Mecka från deras 

mörker (Kamil, Vol. 2, s.252).

I slaget vid Uhud, dödade en man vid namn Wahshi, 

profetens älskade farbror Hamza och skymfade hans 

kropp efter order från Abusufyans fru. Profeten förlät 

hans brott.[15] Likväl förlät han både Abusufyan och 

hans hustru.

Profetens tolerans, 
förlåtelse och rättvisa

Läs mer om Profetens (fvmh) karaktärsdrag på 

www.profeten.net

Mehdi Jacobsson
Mehdi.Jacobsson@budskapet.nu
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(fvmh): *Frid vare med honom.
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Vad är integration?
Men för den som är förtrogen med 
Koranen är allt detta något som 
hyllas och som påminner om 
Skaparens storhet. T.ex. säger 
Koranen: 

Våra olikheter är källor till en 
starkare gudsfokus. Det är genom 
att lära känna varandra som vi har 
möjlighet att få större insikt i vilka 
vi är och vår egen relation till Gud. 
Vissa kanske hamnar i främmande 
sammanhang på grund av 
omständigheterna, men Koranen 
uppmanar de troende att lämna 
sina egna trygghetszoner för att 

egreppet integration kan Bknappast vara främmande 
för någon i Sverige. 

Emellertid förefaller det inte finnas 
någon konsensus om vad begreppet 
betyder. Medan vissa talar öppet 
om krav på assimilation, använder 
andra begreppet integration för att 
syfta på assimilering.

Därmed torde det också vara 
uppenbart att integration inte är 
detsamma som assimilering. 
Assimilation syftar på en process 
där något förlorar samtliga sina 
karaktärsdrag. Integration däremot 
syftar på en process där något tar 
till sig karaktärsdrag från något 
annat, utan att bli något annat.
För många människor kan våra 
skillnader, olikheter och kulturer te 
som något skrämmande och något 
som man ska akta sig för. 

verkligen studera skapelsen:

I de möten som uppstår skapas 

sammanhang där kunskap 

förmedlas, broar byggs och 

förbrödring äger rum. Inget av 

detta bör vara främmande för den 

troende. 

”Och till Hans under hör 

skapelsen av himlarna och jorden 

och skillnaderna mellan er i språk 

och hudfärg. I detta ligger helt 

visst budskap till de insiktsfulla.” 

(30:22).

”Säg: "Gå ut i världen och se 

[dessa spår som visar] hur Han 

har inlett skapandet!” (29:20). 

Vid pennan
Salomonsson

Integra�on

Imam Hassan Askari  – shiamuslimernas 11:e Imam
(frid vare med honom)

i beklagar sorgen för Imam Askaris (fvmh) bortgång som infaller den 8:e december i år! Han (fvmh) är 

Vshiamuslimernas 11:e Imam och är far till vår tids Imam, Imam Mahdi (fvmh). Han informerade därmed 

alla shiamuslimer om sin sons mirakulösa födelse, som skedde i stor hemlighet p.g.a. livshotande 

omständigheter.

Imam Hadi (fvmh), Imam Askaris noble far, och hans ättlingar tvingades av kalifen att bo i ett område i staden 

Samarra, norr om Bagdad i Irak, som hette 'Askar (som betyder soldat) p.g.a. att det området befolkades av 

många soldater. Därmed fick Imamen (fvmh) smeknamnet ”Askari”. De tvingades att bo där p.g.a. kalifens rädsla 

för uppror från shiamuslimer och Ahl al-Bayts (fvmd) vänner och de kontrollerades så pass mycket att det nästan 

var omöjligt för shiamuslimerna att nå dem. 

Ibn Athir, en av sunnimuslimernas stora lärda, sa:

”Hassan ibn Ali al-Askaris (fvmh) moraliska uppförande var som Guds Sändebuds 

(fvmh) moraliska uppförande." 

(Al-Kharaij wa al-Jaraih, vol. 2, s. 901)

I en tradition lär Imam Askari (fvmh) oss om en moralisk princip:

"Frukta Gud och var en prydnad för oss (Ahl al-Bayt), och inte en skam för oss!" 

(Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 372)

I en annan tradition säger Imamen (fvmh):

"Alla fulheter har placerats i ett hus, och dess nyckel är lögn." 

(Mizan al-Hikmah, nr. 17410)
Mehdi Jacobsson

Mehdi.Jacobsson@budskapet.nu
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”De ger mig vägledning i livet”
I det första nummret av skriften Budskapet har vi valt 
träffa en trevlig kvinna, en dam som valde att följa Ahl al-
Bayts väg för att närma sig till sin Skapare. Vi frågade 
Kawthar Ben Boujemaa, 41 år från Stockholm om hennes 
val om att välja Profeten (frid vare med honom) och hans 
hushåll som förebilder och hur detta har påverkat hennes 
syn på livet och livsfrågor.

Hur länge har du sökt svar på livets frågor?

Jag har alltid varit nyfiken på hur allting hänger ihop 

och varför allt är som det är. Som tonåring började jag 

utforska min religion och som född sunnimuslim, men 

utan praktiserande föräldrar ville jag förstå religionen 

mer. På den tiden fanns inte internet så då var det böcker 

och bibliotek som gällde. Ofta fick jag höra att ”det där 

är haram” eller ”såhär säger Koranen”, så jag ville ta 

reda på själv om allt det där stämde eftersom mina 

föräldrar var analfabeter och bara hade hört från andra.

Den är ganska ny, ca 1-2 år ungefär när jag började läsa 

mer om Ahl al-Bayt (fvmd) och lära mig mer om deras 

roll i islam. Det var min andliga mentor som vägledde 

mig till att ta reda på mer om Ahl al-Bayt (fvmd). Som 

sunnit visste jag inte så mycket mer än deras namn, men 

deras egenskaper och roll i islams historia var okänd för 

mig.

Vilken är din relation till Ahl al-Bayt* (fvmd)?

Idag använder jag dem som förebilder i hur jag bl.a. ska 

bete mig mot folk. Om jag ser en tiggare på gatan så 

tänker jag ”hur skulle Ahl al-Bayt (fvmd) bete sig nu”, 

eller om jag ser någon som är otrevlig på bussen kan Ahl 

al-Bayt (fvmd) hjälpa mig i hur jag ska hantera 

situationen. De ger mig vägledning i livet. Ibland känns 

det självklart men ibland vet jag inte och då får jag gå på 

känsla. Det är den goda vägen som Ahl al-Bayt (fvmd) 

står för som jag dras till.

Hur påverkar din relation med Ahl al-Bayt- (fvmd) 

din vardag?

Det är stor skillnad. Skillnaden nu är att jag har en 

ljuslykta fylld av kärlek som lyser upp mörkret för mig, 

som gör att jag ser vägen tydligare framför mig. Jag 

känner mig mer vägledd i livet och dess svåra 

utmaningar.

Hur upplever du livet nu jämfört med innan 
du upptäckte visdomen i Ahl al-Bayt (fvmd)?

Jag önskar att alla muslimer fick ta del av den välsignelse 

som Ahl al-Bayt (fvmd) innebär. Men det är Gud som 

vägleder och det enda jag kan göra är att agera i enlighet 

med Ahl al-Bayts (fvmd) exempel i mitt bemötande 

gentemot andra människor.

Vill du tillägga något?

Zeinab Eklund
Zeinab.Eklund@budskapet.nu

(fvmd): * Ordet ”Ahl al-Bayt” betyder ”Husets folk” på arabiska och 
sy�ar på Profeten Muhammed (fvmh) och hans närmsta familj (fvmd).

”De ger mig vägledning i livet. Ibland känns det självklart 
men  ibland vet jag inte och då får jag gå på känsla.”

Koranens onlinekurser för systrar och bröder

Enligt imamalicenter.se har Dar al-Quran på Imam Ali Islamic Center i Järfälla börjat med en onlinekurs 

med undervisning i den Heliga Koranen. De ämnen som undervisas i kursen är recitering, flyt, tajweed, ljud och ton. 

För att tillgängliggöra undervisningen hålls dessa klasser online enligt följande:

Onlinekurs i den Heliga Koranen för bröder:

Dessa klasser hålls veckovis på lördagar mellan klockan 9:30 - 10:45. Bröder som vill delta klickar på länken för Google 

Hangout på koran.se för att få mer information och anmäla sig.

Onlinekurs i den Heliga Koranen för systrar:

Dessa klasser hålls veckovis på lördagar mellan klockan 10:50 - 12:00. Systrar som vill delta kan genom att använda 

programmet Skype lägga till Dar al-Quran på sin Skypelista (ID: Imamali.center). För att få mer information:Besök koran.se

Koranisk nyhet
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Vi har jobbat med diskriminering om muslimer som ett 

prioriterat område för myndigheten under flera år. 

Bakgrunden är att vi ser att det är ett stort 

samhällsproblem att muslimer blir diskriminerade i 

samhället idag. Under den här perioden har vi haft 

väldigt många insatser. En av dem delar som har 

kommit fram väldigt tydligt bland annat i vårat samtal 

med den referensgrupp som är med olika muslimska 

organisationer representerade, har vi kommit fram till 

att är etnisk profilering är ett stort problem. Då har vi 

samlat på lite kunskaper i det här sammanhanget och 

försökt samla den expertisen för att sprida den till både 

organisationer och de som har ansvar för att inter 

diskriminera i samhället för att man ska kunna ta det 

ansvaret på ett bättre sätt än vad vi gör idag.

”Det är ett stort samhällsproblem att muslimer 

blir diskriminerade i samhället idag”

 främjande arbeten då vi också kan 

ta kontakt med aktörer som vi ser;  

branscher där vi ser särskilt stora 

problem eller aktörer som har makt 

att förändra den här situationen. Vi 

jobbar både med tillsynsverktyget 

och främjande verktyget, d.v.s. att vi 

har en dialog med aktörer som 

faktiskt kan förändra den situation 

som vi har idag.  

Den 11 november arrangerade Diskrimineringsombudsmannen (DO) en ”kunskapskonferens om 

diskrimineringen av muslimer i ljuset av etnisk pro�lering”. Efter konferensen träffade vi Lovisa Strömberg 

som är ställföreträdare och chef för utvecklingsenheten på DO.

 Kan du berätta om dagens konferens? 

    Idag pratades det om att det finns ett antal 
anmälningar när det gäller diskriminering mot 
muslimska kvinnor i arbetslivet. Hur tror du att 
Diskrimineringsombudsmannen kan hantera det 
här problemet?

Vi bekräftar den bilden som du beskriver. Det handlar 

om att använda alla de verktyg som vi har tillbuds. 

Dels att vi måste se till att bedriva tillsyn där vi ser att 

det finns stora problem. Det handlar många gånger 

både om rekrytering att man då överhuvudtaget inte 

blir kallad till tjänster, men det kan också handla om 

arbetsmiljön på arbetsplatser 

som till exempel att man blir trakasserad kopplat till 

sin etniska tillhörighet eller sin religiösa övertygelse. 

För vår del handlar det om att bli så effektiva som 

möjligt i alla de här  arbetena, tillsammans med 

   Tror du att ni nådde dem mål ni hade för denna 
kunskapskonferens?

Jag hoppas det. Jag tror det vi har åstadkommit i alla fall 
är att vi har skapat en arena där vi har samlat kunskap 
kring de frågor så långt vi har kommit i det här arbetet just 
nu och kunna exponera det för alla som har varit här. Vi 
har både varit representanter från det civila samhället och 
från statliga och kommunala aktörer. Vi har absolut kunnat 
sprida kunskapen men jag tror att vi är långt ifrån framme.

Jonas Hamidi
Jonas.Hamidi@budskapet.nu

†

†

†

Den 3:e december är allmänt känd som den internationella 
handikappdagen, Internationella dagen för personer med 
funktionshinder eller Internationella dagen för 
handikappade. På den dagen arrangeras det seminarier och 
aktiviteter för handikappade i Sveriges största städer och 
politiker och invånare informeras då mycket om 
funktionshindrade människors situation.

Islam har vid flera tillfällen betonat på vikten av att hjälpa de 
som har funktionsnedsättning och sett till att de får den hjälp 
som behövs. Här följer några hadither:

Imam Ridha (fvmh) sa:
”Gud har ordnat en hög ställning för smärtdrabbade och 
handikappade personer I paradiset.”
(Guzideye Kafi, vol. 1, s. 228)

Imam Ridha (fvmh) sa:
”Gud har gjort kapabla personer ansvariga att ordna sjuka, 
funktionshindrade och olycksdrabbade personers ärenden.” 
(Musnad al-Imam al-Ridha, vol. 2, s. 20)

Imam Musa Kadem (fmvh) sa:
”Din hjälp till oförmögna personer är den bästa allmosan.” 
(Tuhaf al-’Uqul, s. 437)

3:e december, 
den internationella handikappdagen 
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Ingen respekterar 

kvinnor 
utom de storsinta 
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Profeten Muhammed (frid vare med honom) sa: ”Ingen 

respekterar kvinnor utom de storsinta, och ingen 

förolämpar dem utom de föraktliga.” (Mawaiz al-

Adadiyyah, s. 15)

Den muslimska kvinnan verkar alltid vara omdiskuterad 

oberoende av vistelseort, och är allt för många gånger 

missförstådd och stämplad av sin omvärld. Detta är dock inte ett 

fenomen som begränsar sig till islam, utan det är ett 

interreligiöst och internationellt problem som kvinnor överlag 

står inför. Icke-muslimska kvinnor såväl som muslimska 

kvinnor står inför risken att bli missförstådda, stämplade och 

objektifierade av sin omvärld. Att det ter sig på detta vis har med 

andra ord inget med specifika religioner att göra, utan är ett i 

allra högsta grad mänskligt fenomen. 

Lyssnar vi till Profeten Muhammeds (fvmh) ord samt ser till hur han (fvmh) levde och behandlade kvinnor 

upptäcker vi helt plötsligt en helt ny värld av hög kvinnostatus, där hon tillåts vara sig själv och slappna av i sin 

roll utan att bli förminskad eller förvanskad och där hon framförallt genom sina egna personliga styrkor får 

blomma ut till den hon är menad att vara.

Shiaislams universitets ”huvudsäte” ligger beläget i staden Qom i Iran, i direkt anslutning till helgedomen 

tillhörande Fatima Masumeh (fvmh), syster till den 8:e Imamen inom Shiaislam Imam al-Ridha (fvmh). Om 

islam var en religion med enbart männen i fokus skulle knappast dess huvudsäte ligga beläget i närheten av denna 

enastående kvinnas helgedom. Om islam var en religion enbart till för män skulle knappast ett helt kapitel i den 

Heliga Koranen tillägnas Jungfru Maria (fvmh), Profeten Jesus (fvmh) mor. 

För att kvinnans aktuella status ska 
vara hög behöver det �nnas kvinnliga 
föregångare och förebilder vars status 
varit och är högt 

De shiamuslimska männens och kvinnornas hjärtan klappar 

hårt för dessa föredömliga kvinnor och kanske allra hårdast 

klappar de för Profeten Muhammeds (fvmh) egna dotter, 

Hennes Höghet Fatima Zahra (fvmh). Med så stark kärlek 

till dessa kvinnor tenderar bägaren av kärlek, respekt och 

Zeinab Eklund
Zeinab.Eklund@budskapet.nu

from behandling av kvinnan att rinna över till kvinnor överhuvudtaget, vare sig man är man eller kvinna.För att 

kvinnans aktuella status ska vara hög behöver det finnas kvinnliga föregångare och förebilder vars status varit och 

är högt (hos både männen och kvinnorna) och som man ser till att gång på gång påminna sig själv och 

omgivningen om. Ser vi till shiaislam så är det en religion med många bevarade skrifter och berättelser gällande 

dessa kvinnliga högheter.

Månadens hadith :

”Fråga de lärda, tala med de visa, och umgås med de fattiga!””Fråga de lärda, tala med de visa, och umgås med de fattiga!””Fråga de lärda, tala med de visa, och umgås med de fattiga!”

Profeten Muhammed (frid vare med honom och hans hushåll) sade: 

(Tuḥaf al-ˁUqūl, s. 34)0
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Ur Rosengården av poeten Saadi
29:e berättelsen: En wazir (minister) gick till Dhul-Nun (en egyptisk su�st) och bad om hans välsignelse och sade: 
”Jag betjänar kungen dag och natt, i hopp om någon godhet från honom, och fruktar hans vrede”. 
Dhul-Nun grät och sade: ”Om jag har tjänat Gud såsom du har fruktat kungen, skulle jag uppgå i de rättmätigas antal.”

Om det inte fanns några förväntningar
på belöning eller straff,
skulle dervishens fot
vara på den himmelska sfären.
Och om Waziren fruktade Gud
lika mycket som dervishen* fruktar kungen,
skulle han vara en ängel.

Imam Sadiq – shiamuslimernas sjätte Imam
Den 17 december 2016 motsvarar den 17 Rabi' al-Awwal år 1438 e.h. 
som är födelsedagen för Profeten Muhammed & Imam Jafar Sadiq

Imam Sadiq (fvmh) är shiamuslimernas sjätte Imam och är speciellt känd 

för att vara rik på kunskap och att ha undervisat tusentals elever i Medina.

Abu Hanifa, ledaren i sunnimuslimernas Hanafi-skola, sa följande om 

Imam Sadiq (fvmh):

”Jag har inte sett någon mer lärd än Jafar ibn Muhammed och han är helt 

visst nationens mest lärde.” (Shams al-Din Dhahabi, Sayr A'lam al-

Nubula, vol. 6, s. 257)

De flesta experter anser att upp till 4 000 studenter deltog i hans seminarier. Studenterna på hans universitet nådde 

expertis inom inriktningarna medicin, kemi, kosmologi, teologi, rättsvetenskap, humanistiska vetenskaper, 

naturvetenskap, biologi, metodik m. fl.

Några av Hans Excellens framstående elever är Jabir ibn Hayyan al-Tartusi, som skrivit fler än 200 böcker, 

Hisham ibn Hakam, som skrivit 31 böcker, Muhammed ibn Muslim, Aban ibn Taghlab, 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 Excellens studenter begränsas inte till shiamuslimer, snarare studerade även icke shiamuslimer i hans skola 

utan några som helst villkor och bland dem kan personer såsom Malik ibn Anas och Abu Hanifa (vilka är ledarna 

för Maliki - och Hanafi-skolorna), Sufyan Thawri, Sufyan ibn 'Uyaynah, Ibn Jurayh och Ibn Qasim nämnas. 

Imam Ali Islamic Center kommer i samband med Imam Sadiqs (fvmh) födelsedag i år lansera en hemsida som 

ägnar sig åt att publicera artiklar om den sjätte Imamens livshistoria, karaktärsdrag och debatter m.m. Ni är 

välkomna att besöka denna hemsida på följande adress:       

(frid vare med honom)

(fvmd).

www.imamsadeq.se

Poeten Sheikh Muslih al-Din Saadi föddes troligen omkring år 1213 i Shiraz, södra Iran. Han skrev en rad 
verk på både vers och prosa som hör till de mest lästa och beundrade i Orienten. Bland prosaverken märks 

den konstfulla anekdotsamlingen Golestan och den didaktiska masnavin Bustan samt en omfångsrik 
divan, där alla hans verk är samlade.

Saadi skrev boken Golestan (Rosengården) 1257. Boken översattes till svenska av Lilian Ebadi Lindqvist 
och publicerades av Iransara kulturcenter år 2003.

           Imam Ali Islamic Center är en självständig, religiös och ideell förening som startades, av en grupp shiamuslimer, 1997. Föreningen arrangerar 

sina aktiviteter i enlighet med islam och den svenska lagen. Centret upprätthåller utöver de kontinuerliga och regelbundna aktiviteterna såsom

daglig gemensam bön, fredagsbön, psalmläsning etc., även andra religiösa och kulturella högtider som intresserar muslimerna,  

I synnerhet shia, I Skandinavien.  Centret syftar, bland annat, till att skapa en mer vänskaplig relation och samarbete med olika 

institutioner, bland annat statliga, för att underlätta integrationen av muslimerna i det svenska samhället. 

Skriftens utgivare: Imam Ali Islamic Center           Redaktionsadress : Datavägen 2B, 175 43 Järfälla                           Webb: www.imamalicenter.se                       

* Sufist
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