
Budskapet
Ett ord från svenska muslimer

Att vara öppna, 
mötas och integreras 

Att låta bli att se människan, och 

därmed även möjligheterna, är ett 

svek inte bara mot sig själv och 

individen man möter, men också 

mot samhället i stort. Ett fungerande 

samhälle behöver mötet människor 

emellan. 

Frågan om muslimska kvinnors slöja är en av de frågor 

som alltid dykt upp i diskussioner om integration och 

svenska muslimers närvaro i samhället. Tidningen 

Budskapet har tagit del av alla anmälningar p.g.a. 

diskriminering mot islamiska trosuppfattningar som har 

kommit till DO under 2016 och kommer att granska 

dem under kommande tre nummer.

Mosa Sayed: 
”Shiaarvsrätten uppvisar många 

likheter med det svenska 

arvssystemet. Båda systemen bygger 

på en indelning av släktingarna i tre 

arvsklasser. Båda systemen 

prioriterar arvlåtarens närmaste släkt, 

som i praktiken blir arvlåtarens barn 

eller deras barn. Likheterna mellan 

shia och svensk arvsrätt är större än 

likheterna mellan shia och 

sunniarvsrätt... .

Det här är första gången som arvsrätt 

enligt shiaislam behandlas på ett 

skandinaviskt språk”.
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Den 3 februari 2017 eller den 5 
Jamadi al-Awwal år 1438 e.h. 
inträffar jubileumet för Zeinab 
Kubras (fvmh) födelsedag. Zeinab är 
Imam Alis (fvmh) dotter och Imam 
Hassans och Imam Husseins (fvmd) 
syster. Hon tillhör de viktigaste 
kvinnorna i islams historia. Det har 
återberättats många uttalanden och 
artiklar från stora islamiska 
personligheter gällande Zeinabs 
enastående personlighet. Sid 05
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Zeinab (fvmh), en intelligent 

och tålmodig hjältinna
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rågan om muslimska kvinnors slöja är en av de frågor som alltid dykt upp i diskussioner om integration och svenska Fmuslimers närvaro i samhället. Det verkar som om det talas mindre om det på ett direkt sätt p.g.a. känsligheten av 

ämnet och dess direkta relation till religiösa trosuppfattningar och personlig frihet.
I Sveriges grundlagar har sju typer av frihet garanterats för alla svenska medborgare, vilka är följande:

Yttrandefrihet, tryckfrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. 
Enligt lagen om religionsfrihet som godkändes år 2000 är alla fria att uttrycka sin egna trosuppfattning. Dock är lagen som 

godkändes år 2000 en överblick över religionsfrihetslagen som godkändes år 1951. Med andra ord erkändes religionsfrihet 

och friheten att uttrycka sin trosuppfattning fr.o.m. 50-talet i Sverige som en grundpelare.
Därmed är det ett fullständigt lagenligt och känt spörsmål att bära slöja med hänsyn till lagen om religionsfrihet. Men 

detta är inte hela historien. År 2015 ökade antalet anmälningar p.g.a islamofobi med 69 procent jämfört med fyra år 

tidigare, där en noterbar mängd av dessa anmälningar kom till polisen ifrån kvinnliga muslimer.

RedaktionenI 
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Är slöja en begränsning ?

En del av de kvinnliga muslimerna hade stått inför 

problem p.g.a. att de burit slöja på arbetsplatsen. 

Dock är det kanske långt ifrån rättvisa att vi skulle 

tänka att alla arbetsgivare som avhåller sig ifrån att 

ge jobb till kvinnor med slöja gör det p.g.a. att de är 

emot själva principen med att bära slöja. Snarare kan 

en anledning till detta vara att arbetsgivaren känner 

att slöjan kanske är ett hinder för jobbets eller 

projektets framgång. 
Här är det som muslimerna själva har i ansvar att 

bevisa för samhället att slöjan inte alls behöver vara 

något hinder i arbetslivet för en kvinnlig muslim.

Men samhället måste också ge denna chans till kvinnor med slöja - med kortsiktiga och långsiktiga plan - så att de kan få 

visa upp sina förmågor. Vi måste även acceptera att muslimernas tolkning av slöja skiljer sig åt. Samtidigt som en grupp 

muslimer beskriver slöjan på ett sätt är det möjligt att en annan grupp beskriver slöjan på ett helt annat sätt. Denna fråga 

har t.o.m. skapat en skillnad bland olika islamiska skolor.
Värt att nämna är att kvinnor med slöja närvarar på många arbetsplatser i det svenska samhället idag och utvecklas bredvid 

andra medborgare. Men samtidigt måste det erkännas att många kvinnor med slöja känner att samtidigt som de har goda 

utbildningar och meriter står de bakom stängda dörrar på arbetsmarknaden p.g.a. att de klär sig med slöja.
Med hänsyn till det som nämnts vill vi i de tre kommande numren av Budskapet fokusera mer noggrant gällande denna 

fråga. Tidningen Budskapet har tagit del av alla anmälningar p.g.a. diskriminering mot islamiska trosuppfattningar som har 

kommit till DO under 2016 och har som mål att hjälpa till med att lära känna denna fråga närmare. Vi är övertygade om att 

slöjan inte bör vara ett hinder på arbetsplatsen, snarare kan det vara en immunitet och ta plats bredvid andra accepterade 

fenomen och normer som ett naturligt samhällsrelaterat fenomen.

Ni läsare kan även skicka era erfarenheter gällande detta ämne till tidningens e-post ( ) info@budskapet.nu
så att de kan tryckas efter att tidningens redaktion godkänt dem.  

1 I övriga kategorier ingår servering med och utan alkohol, asylboende, media och uppgift saknas

          Andel anmälningar med identifierade islamofobiska motiv efter plats, år 2014.
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Vid en titt på statistiken för år 2014 som publicerats av Brottsförebyggande rådet (Brå) kom det 492 anmälningar p.g.a. 

islamofobi. Majoriteten av dessa anmälningar gjordes via internet (21%). 11% av anmälningarna p.g.a. islamofobi skedde 

på arbetsplatsen.

Brottskategori

2010 2011 2012 2013 2014 Förändring
jämfört med
2013, i %

Förändring
jämfört med

Antal % 

Våldsbrott 15 9 14 7 14 6 4 2 12 4 200 -20
Olaga hot/Ofredande  63 39 77 40 87 39 61 32 80 30 31 27

Ärekränkning 20 12 14 7 10 5 20 10 26 10 30 30

Skadegörelse/klotter 22 14 31 16 27 12 12 6 54 20 350 145

Hets mot folkgrupp   34 21 54 28 79 36 93 48 92 34 -1 171

Övriga brott 7 4 4 2 4 2 2 1 2 1 0 -71

Summa 161 100 194 100 221 100 193 100 267 100 38 66

Antal och andel anmälningar med identifierade antisemitiska motiv efter huvudbrottskategori, åren 2010–2014.
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ycket händer när två människor möter varandra Mför första gången. Ibland brukar man tala om att 

det första intrycket är det viktigaste, och nog 

ligger det något i det. När man väl lyckats skapa en 

uppfattning hos någon om vad man är, är det svårt att ändra 

den uppfattningen. Någonstans i vår reptilhjärna har vi ett 

behov av att identifiera främlingen: är hen en vän eller 

fiende?

Ett hinder i vägen för integration mellan människor är detta 

första intryck. En nyanländ till ett främmande land känna 

sig osäker och bära på traumatiska minnen. Det kan vara 

svårt att förstå det nya språket och den nya kulturen. 

Även den inländske stöter på något främmande, något man 

är ovan vid på ”hemmaplan”. Sedan barnsben har man lärt 

sig att saker och ting skall vara på ett visst sätt, att man 

skall tycka eller tänka enligt vissa ramar.

Att vara öppna, mötas och integreras Gästartikel

Att låta bli att se människan, och därmed även 

möjligheterna, är ett svek inte bara mot sig själv och 

individen man möter, men också mot samhället i stort. Ett 

fungerande samhälle behöver mötet människor emellan. 

Såväl individen som samhället kan endast växa när de 

lägger rädslan åt sidan och tillåter sig själva utsättas för 

främmande tankar. I koranen läser vi: ” [profeten] skall … 

befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor 

som har bundit dem.” (7:157) Bland de kedjor vi har, är 

våra rädslor och vår okunnighet. Dessa bojor kan endast 

brytas om vi tillåter oss själva att vara öppna, att mötas, att 

integreras.

”Ett hinder i vägen för integration mellan 

människor är detta första intryck.
Vid pennan

Salomonsson 

Umm Al-Banin – ger lärdomar om moderskap
mm al-Banin vars namn är 

UFatima bint Huzam al-

Kulabiyya var Imam Alis 

(fvmh) andra fru efter världens 

kvinnors mästarinna Fatima Zahra 

(fvmh). Imam Ali (fvmh) och hans 

fyra barn saknade deras moder och 

hon lämnade efter sig ett stort 

vakuum.

Umm al-Banin var från en känd stam 

av hög moral. När Imam Ali (fvmh) 

letade efter sin andra fru så bad han 

sin bror att söka efter en kvinna vars 

män i stammen var starka och 

uthålliga. Umm al-Banin var den 

kvinna som passade med den önskade 

beskrivningen och som var mest 

lämpad att fylla detta vakuum.

Umm al-Banin tog väl hand om 

Profeten Muhammeds (fvmh & hf) 

barnbarn och Fatimas (fvmh) barn. 

Hon älskade dem innerligt och de 

älskade henne tillbaka. Kärleken för 

henne ökade den dagen hennes son 

föddes, Hans Excellens Abbas 

(fvmh). Han var jättevacker och ljus i 

ansiktet. Därav fick han namnet 

”Hashimiternas måne”.

Om vi ser tillbaka på historien om 

Umm al-Banin ser vi att hennes tid 

och uppfostran la en stark och stabil 

grund för kärlek, lojalitet och 

beskyddande. Detta är en stor uppgift 

som Gud lagt på oss kvinnor p.g.a. 

vår ödmjukhet (känslighet) som 

kommer ifrån att kvinnan har en 

livmoder som symboliserar skapande 

och växande. Gud välsignade kvinnan 

med egenskaper som kommer ifrån 

Hans attribut ”al-Rabb” (Herren) och 

”al-Rahman” (Den Barmhärtige). Just 

därför är kvinnan samhällets pelare.

Abbas (fvmh) var mycket fäst vid 

sina syskon och speciellt vid Imam 

Hussein (fvmh) och de var ständigt 

tillsammans. Umm al-Banin lärde sin 

son att älska, vara lojal och skydda 

sina andra syskon och att se dem som 

sina mästare. 

I dagens samhälle talar man ständigt 

om jämställdhet. Jämställdhet när det 

kommer till lika löner, uppförande 

och bedömning av ens handlingar är 

en självklarhet och nödvändighet i ett 

rättvist samhälle. När vi ser på 

mannen och kvinnan kan vi snabbt se 

att de besitter olika styrkor. Mannen 

har en fysisk styrka medans kvinnan 

har en emotionell känslighet. 

Hur kommer det sig?

En av kvinnans rättigheter i islam är 

att hon ej behöver arbeta. Gud belönar 

henne ifall hon önskar att arbeta och 

det är något som hon själv kan 

bestämma. Men rätten ifrån Gud är att 

hon även kan bestämma om hon ej 

önskar detta. 

”Hennes tid och uppfostran 

la en stark och stabil grund 
för kärlek, lojalitet och 
beskyddande.

Integra�on
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Det som lockade mitt intresse var varför och hur man kunde 

göra så olika tolkningar på relativt klara verser i koranen. 

Den mångfald som finns på arvsrättens område inom islam 

ger också nyans åt de föreställningar som ibland framförs 

om islamisk lag (sharia) som något enhetligt, oföränderligt 

och likadan överallt i den muslimska världen. En annan 

aspekt som lyfts av jämförelsen av shia och sunni 

arvsordningarna är, för det tredje, frågan om reform och 

anpassning av arvsordningarna till rådande 

samhällsförhållanden. De islamiska samhällena har 

förändrats väldigt fort under det senaste århundrandet. Det 

har lett till diskussioner av reform av arvsrätten. 

Här kan sunni och shia låna av varandras lösningar för att 

inom det sunnimuslimska 

systemet, eftersom 

sunniarvsrätten prioriterar en 

vidare krets av släktingar som 

arvingar, närmast det som 

kallas för klan, och detta passar 

dåligt med hur sunnimuslimska 

familjer organiserar sina liv 

idag (kärnfamiljen bestående av 

föräldrar och barn blir allt 

viktigare). Det fjärde och 

avslutande skälet till att skriva 

en bok om det shiamuslimska 

arvsrätt i stort, motiveras av det allt större intresset för dessa 

frågor bland svenska myndigheter och domstolar. Enligt den 

svenska lagen kan en person som är medborgare i ett annat 

land välja att det landets arvslag ska användas vid hans eller 

hennes död. En person som är medborgare i Iran, Irak eller 

Libanon kan med andra ord välja att arvet efter honom eller 

henne ska delas enligt iransk, irakisk eller libanesisk lag som 

alla bygger på shiamuslimsk rätt. Även i andra sammanhang 

när den döde inte var medborgare i ett annat land kan han 

eller hon genom ett svenskt testamente se till att arvet delas 

enligt shiamuslimska principer. På grund av att det lever 

många muslimer i Sverige uppstår därför ett kunskapsbehov 

hos myndigheter och domstolar om vad islam, shia, sunni och 

sharia innebär. 

   Fråga: Kan du berätta om din nya bok "Arvsrätt enligt 

shiaislam"?

-Min nya bok tar utgångspunkt i den shiamuslimska 

rättstraditionen och jämför arvsrätten mellan islams två 

största inriktningar sunni och shia. Boken behandlar 

ingående den shiamuslimska arvsordningen. Genomgående 

ger jag exempel från den iranska arvsordningen som vilar 

på tolvimamshiitiska rättstraditionen och på så sätt utgör 

ett gott exempel på arvsrätten inom den största 

shiamuslimska inriktningen. Det sunnimuslimska 

arvssystemet behandlar jag enbart översiktligt eftersom jag 

skrivit om detta i andra sammanhang. Det här är första 

gången som arvsrätt enligt shiaislam behandlas på ett 

skandinaviskt språk. Men även på andra västerländska 

språk är arbeten som rör arv enligt shiaislam begränsade. 

Boken fyller därför en kunskapslucka och tillgodoser ett 

behov av kunskap i frågor som är ytterst viktiga för att 

förstå centrala aspekter av vad det innebär att vara shia, 

skillnaden mellan shia och sunni och även den mångfald 

som finns inom islam. Boken behandlar, utöver arvsrätt, 

även viktiga historiska händelser, uppkomsten av den 

islamiska rättstraditionen och rättsskolorna samt den 

relation som alltid funnits mellan den shia- och 

sunnimuslimska juristkåren.

   Fråga: Varför tänkte du skriva om detta ämne?

-Jag valde att skriva om detta ämne av flera skäl. Arvsrätt 

är, för det första, ett viktigt rättsområde för att förstå ett 

rättssystem, inte minst synen på familjen, vilka 

personkretsar och släktskapsförhållanden som ett system 

premierar genom det arv som de tillåts ta. Arvsrätt innebär 

ju att rättsordningen betraktar vissa släktingar som mer 

rättmätiga till den avlidens kvarlåtenskap, medan andra 

anses som mindre rättmätiga. De stora skillnader som finns 

mellan de sunni- och shiamuslimska rättssystemen finns, 

för det andra, på det arvsrättsliga området. 
Det tyckte jag var mycket intressant, inte minst av den 

anledningen att både sunni och shia utgår från samma 

regler i koranen, som för övrigt är mycket detaljerade och 

specifika (och därför kan förmodas ge mindre utrymme för 
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Arvsrätt enligt shiaislam är namn på boken som iUstus förlag publicerade i slutet av 2016. 

Författaren till boken är Mosa Sayed, lektor och forskare vid Uppsala universitet. Mosa 

Sayed har skrivit flera artiklar om shiaislam och shiamuslimer i Sverige. I detta nummer av 

Budskapet valde vi att intervjua Mosa Sayed om hans senaste bok. Här följer en del av 

intervjun. Hela intervjun finns att läsa på www.budskapet.nu

Mosa Sayed: ”Shiaarvsrätten uppvisar 
många likheter med det 
svenska arvssystemet”
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Biografi (källa: www.katalog.uu.se):

”Mosa Sayed är juris doktor i internationell privaträtt och 

arbetar inom forskningsfältet Rätt och värdekonflikter, som 

universitetslektor i rättsvetenskap vid den Juridiska 

institutionen vid Uppsala universitet. Mosa Sayeds 

forskning har fokuserat på de rättsliga utmaningar som följt 

av Sveriges omvandling under de senaste årtiondena till ett 

alltmer mångreligiöst och mångkulturells samhälle. 
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   Fråga: Vad hittar du för likheter när det gäller arvsrätt, 

mellan shiaislam och svensk lag?

-Shiaarvsrätten uppvisar många likheter med det svenska 

arvssystemet. Båda systemen bygger på en indelning av 

släktingarna i tre arvsklasser. Båda systemen prioriterar 

arvlåtarens närmaste släkt, som i praktiken blir arvlåtarens 

barn eller deras barn. Likheterna mellan shia och svensk 

arvsrätt är större än likheterna mellan shia och 

sunniarvsrätt.

   Fråga: Vilka rättsliga konflikter kan förekomma om en 

svensk shiamuslim vill följa sin tro när det gäller att ärva 

t.ex. sina avlidna föräldrar? 

-En svensk shiamuslim har stora möjligheter att fullt ut 

följa det shiamuslimska arvssystemet genom att i 

testamente som uppfyller kraven i svensk lag föreskriva att 

hans eller hennes arv ska delas på det viset. Är han eller 

hon medborgare i ett land som följer den shiamuslimska 

arvsordningen i sin lagstiftning, såsom Iran, Irak eller 

Libanon, kan han eller hon som tidigare berörts i ett 

testamente föreskriva att svenska myndigheter ska dela 

arvet enligt reglerna i det landet.
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Du kan köpa boken ”Arvsrätt, enligt shiaislam” 
via www.iustus.se (ISBN: 9789176789537)

”Det här är första gången 

som arvsrätt enligt shiaislam 

behandlas på ett skandinaviskt språk.

en 3 februari 2017 eller den 5 Jamadi al-Awwal år D1438 e.h. inträffar jubileumet för Zeinab Kubras 

(fvmh) födelsedag. Zeinab är Imam Alis (fvmh) 

dotter och Imam Hassans och Imam Husseins (fvmd) syster. 

Hon tillhör de viktigaste kvinnorna i islams historia. Det har 

återberättats många uttalanden och artiklar från stora 

islamiska personligheter gällande Zeinabs enastående 

personlighet. 

Damen Zeinab (fvmh) var utsmyckad med dygder och 

enastående moraliska och gudomliga kvalitéer och i skuggan 

av dessa perfektioner nådde hon en mänsklig nivå som 

åtminstone var henne exklusiv under en del av hennes liv. 

Hon var då Guds hemlighet under Muharram och det 

gudomliga ledarskapets och förmyndarskapets förtrogne. 

Hennes Excellens nådde dessa perfektioner p.g.a. Guds 

speciella välsignelser och uppmärksamhet, hennes rena natur, 

uppfostran av islams Profet (fvmh & hf), Fatima Zahra och 

Imam Ali (fvmd), hennes kamp i att uppnå moraliska 

perfektioner, utförande av dyrkan och lydnad gentemot Guds 

befallningar.

De tilltalsnamn som återberättats tillhöra H. Exc. indikerar på 

en del av islams stora kvinnas magnifika personlighet. Bland 

annat kallades hon för ”Den lärde som inte blivit 

undervisad”, ”Zahras ersättare”, ”Kvinnornas intelligenta”, 

”Den perfekta”, ”Vältalighetens dotter”, ”Den yngre Siddiqa 

(ytterst sanningsenliga)”, ”Den yngre Masuma (felfria)”, 

”Den beräknade tålmodiga”, ”Karbalas hjälte”, ”Zahras 

ättling”, ”Guds förtrogna”, ”Den som blir tilltalad [av 

änglar]”, ”Den signifikanta och ärade”, ”Murtadhas 

ögonfröjd”, ”Hashimiternas intelligenta”, ”Mustafas 

älskade”, ”Den asketiska”, ”Den dyrkande”, ”Zahras geni” 

och ”Hennes faders glädje”.

Damen Zeinabs (fvmh) bemötande gentemot hennes fiender 

är väldigt häpnadsväckande. Hon stod upp emot tyranner 

med hela sin existens samtidigt som de var på toppen av 

mäktighet. Hon höll ett enastående och känt tal inför Yazid 

och andra förtryckare i Levanten efter Imam Husseins (fvmh) 

martyrskap, och visade upp ett exceptionellt mod på sådant 

vis att shiitiska lärda anser att damen Zeinabs (fvmh) mod 

och viktiga tal i Yazids slott gav upphov till att Karbalas 

revolution hölls vid liv och att Umayyadernas förtryck 

avslöjades. Sheikh Saduq, som är en enastående shiitisk lärd, 

säger: ”Damen Zeinab (fvmh) representerade Imam Hussein 

(fvmh) på ett speciellt sätt och folk brukade vända sig till 

henne gällande om vad som är tillåtet och otillåtet och 

ställa frågor till henne.”

Det har återberättats att ”

Damen Zeinab (fvmh) brukade återberätta 

traditioner från sin mor, far, bröder, 

Umm Salama, Umm Hani och andra 

kvinnor. Bl. a. återberättade Ibn Abbas, 

Ali ibn Hussein (fvmh), Abdullah ibn Jafar, 

Fatima Sughra, Imam Husseins (fvmh) 

dotter, m. fl. från henne.

Zeinab (fvmh), 
en intelligent och tålmodig hjältinna

Har du nån gång tänkt skriva ett 
testamente? 
Imam Ali Islamic Center delade ut en 
manual under juli 2015 för att underlätta 
för muslimer som vill skriva sitt testamente 
sådan att det överensstämmer med svensk 
lag och islamisk rättsvetenskap. I slutet av 
dokumentet finns ett exempel på hur ett 
testamente kan se ut. 
Du kan beställa dokumentet via 
www.islamicbooks.se eller genom att 
besöka Imam Ali Islamic Center i Järfälla – 
Stockholms län. 
Dokumentet kostar 30 kr / styck. 

Tips!



Den 11 februari är det den internationella dagen 

för sjuka människor. Under denna dag 

uppmärksammas sjuka människor världen 

över och metoder som kan tillämpas för att hjälpa dem 

mer. Olika seminarier runt om i världen hålls även 

kring detta ämne. Av denna anledning vill vi tala 

gällande att besöka sjuka personer utifrån islams 

synvinkel. 

Islam är en social religion som kallar människan till att 

leva socialt. Detta blir extra tydligt i dess program och 

läror. En av islams viktiga uppmaningar är om hur 

besök av sjuka personer eller personer som på olika sätt 

förlorat sin hälsa ska ske.

Den Heliga Profeten (fvmh & hf) sa: ”Bland varenda 

muslims rättigheter över en annan muslim är att de ska 

hälsa på varandra varenda gång de träffas, att de ska 

besöka varandra varenda gång någon av dem blir sjuka 

och delta i varandras begravningsceremonier varenda 

gång någon av dem går bort.”

God sed för att besöka en sjuk person

   1. Att komma med en gåva

En av de felfria Imamernas (fvmd) rekommendationer 

för att besöka en sjuk person är att ha med sig en gåva. 

Imam Alis (fvmh) rekommendation gällande detta är 

[bl. a.] att du ska besöka en sjuk person som inte 

besöker dig när du blir sjuk och ge gåva till den som 

inte ger dig någon gåva.

   2. Att korta ned tiden för besök av en sjuk person

Den Heliga Koranens och Profetens rena familjs 

(fvmd) rekommendationer är att vi inte ska stanna för 

länge och inte gå iväg för snabbt då vi gått för att 

besöka en sjuk person, eftersom den är sjuk och det är 

möjligt att den blir besvärad av att behöva ta hänsyn till 

besökande. P.g.a. detta har det i en tradition nämnts att: 

”Det bästa besöket av en sjuk person är den kortaste av 

dem.”

   3. Att visa sympati för en sjuk person

Att visa sympati för den sjuke är bland de bästa 

metoderna som finns för att den ska botas. Islams ärade 

Profet (fvmh & hf) sa: ”När ni träffar en sjuk person 

eliminerar ni dennes sorg för dödsögonblicket [och gör 

den hoppfull om framtiden]. Även om denna handling 

inte har någon [fysisk] effekt [och inte ändrar på ödet], 

ger det i alla fall själen lugn.”

   

   4. Fråga om den sjukes tillstånd

En annan god sed vid besök av en sjuk person är att 

fråga om dennes tillstånd.

Islam	uppmuntrar	till	att	besöka	de	sjuka
    5. Bön för en sjuk person

Bland de felfrias (fvmd) rekommendationer gällande 

att besöka en sjuk person är att ni ska be för den sjuke 

och be Gud om dennes hälsa. Guds Sändebud (fvmh & 

hf) sa: ”Besök dem sjuka... och be för dem och säg: ”Å 

Gud, bota dem med Din botning, hela dem med Din 

medicin och ge dem god hälsa ifrån deras missöde!” 

 

    6. Att inte förvänta sig att bli serverad

Den som kommer för att besöka en sjuk person för att 

uttrycka sin kärlek, observera en muslims rättighet och 

för att erhålla spirituell belöning bör inte förvänta sig 

att bli serverad någonting, eftersom den sjuke lider av 

en sjukdom och dennes familj är även upptagna att ta 

hand om den.

Gällande att besöka en sjuk person avslutar vi med en 

upplysande berättelse. Det har återberättats från den 

bortgångne Sabzevari att han gick för att besöka en 

sjuk person tillsammans med en grupp personer. När 

han hade kommit nära den sjukes hem återvände han 

och gick inte dit alls. De runtomkring honom frågade: 

”Herrn, varför kom du hit och vänder nu?” Han 

svarade: ”Jag fruktade att den sjuke skulle tycka om 

mig om den såg mig och säga:  ”Vilken nobel och stor 

person Sabzevari är som kommit för att besöka mig 

som är sjuk!” Nu återvänder jag så att jag kan finna 

sann renhet och endast besöka den sjuke för Guds 

skull.”

”Islam är en social religion som kallar 

människan till att leva socialt
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en 11 februari 2017 eller den D13 Jamadi al-Awwal år 1438 

e.h. är enligt en tradition 

martyrdagen för Fatima Zahra (fvmh), 

den Heliga Profetens (fvmh & hf) dotter, 

Imam Alis (fvmh) fru och den nobla 

modern till Imam Hassan och Imam 

Hussein (fvmd). Gällande dagen då 

Hennes Excellens Zahra (fvmh) gick 

bort finns det ett par åsikter bland 

historieböckerna. Vissa historiker har 

nämnt denna tid som 40 dagar, och 

enligt vissa sex månader, efter Profetens 

(fvmh & hf) bortgång. Även har två 

datum nämnts i traditioner som nått oss 

från Imamerna (fvmd). Väldigt många 

av de shiitiska lärda anser datumet som 

är 95 dagar efter Profetens bortgång 

vara mer autentiskt.

I detta nummer av tidningen Budskapet 

vill vi titta lite extra gällande islams 

viktigaste kvinnas omfattande kunskap.

Även om Fatima Zahra (fvmh) inte är en 

Imam enligt shiamuslimer, så är hennes 

position och ställning hos Gud, bland 

muslimer och speciellt shiamuslimer 

inte bara inte lägre än de andra 

Imamernas ställning, snarare är H. Exc. 

likvärdig de Troendes ledare och har en 

högre position än de övriga rena 

Imamerna (fvmd).

Om vi vill förstå Fatimas (fvmh) 

kunskapsnivå och ta reda på en del om 

det, är det lämpligt om vi tar en titt på 

hennes tal om Fadak; må det vara där 

hon yttrar de stadigaste meningarna om 

monoteism och Herrens heliga natur, 

eller då hon gör sin förståelse och åsikt 

om den Helige Profeten tydlig, eller i en 

predikan då hon ger en kortfattad 

k o m m e n t a r  o m  d e t  g u d o m l i g a 

ledarskapet.

”All lov och pris tillhör Gud för det Han 

har skänkt, tacksägelsen tillhör Honom 

för det Han har inspirerat, prisningen för 

det Han har sänt, av alla de välsignelser 

som Han skapat och de frikostiga 

gåvorna som Han har skänkt, och de 

otaliga tjänster Han gjort oss, vilka vi 

saknar förmågan av att räkna, och vars 

gräns är för vidsträckt för oss att förstå. 

Han bjöd in dem (människorna) till att 

tacka för välsignelserna för att de skulle 

ökas och  genom att utöka dem

Mästarinnan Fatimas (fvmh) omfattande kunskap

uppmärksammade Han [Sina] skapelser 

att prisa Honom för dem.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud 

förutom Gud. Han är [Gud] ensam, utan 

någon kompanjon. Detta konstaterande 

har gjort hängivenhet och uppriktighet 

till dess tolkning, hjärtan till dess 

förbindelse och gjort det rationellt för 

betänkande. Det är omöjligt för ögon att 

skåda Honom, för tungor att beskriva 

Honom och att förstå Hans natur genom 

att fantisera.

Han har frambringat allting, men inte 

från någonting som existerade innan 

dem. Han har skapat dem utan att imitera 

någonting som liknar dem, med Sin makt 

och vilja, utan att Han var i behov av 

deras existens eller att det skulle finnas 

någon fördel för Honom i att forma dem, 

snarare för att Hans visdom skulle 

upprättas, att lydnad till Honom skulle 

observeras, att Hans makt skulle 

manifesteras, att Hans skapelser skulle 

dyrka Honom och högakta Hans 

inbjudan. Sedan ordnade Han belöning 

för lydnad till Honom och straff för 

olydnad till Honom för att skydda Sina 

tjänare från Hans vrede och föra dem till 

Hans paradis.

Jag  v i t tnar  även  a t t  min  fader, 

Muhammed (fvmh), är Hans tjänare och 

sändebud. Gud valde ut honom innan 

Han sände honom, gav honom hans 

namn och valde honom till att vara 

profet. När skapelserna var dolda i det 

övernaturliga, fria från materiella 

egenskaper, och var på gränsen till icke-

existens, valde Gud, den Upphöjde, 

honom   p.g.a.  Sin kunskap  om  alla

framtida ärenden och Sin kontroll över 

t ids rymdens  hände lse r  och  S in 

fullständiga förståelse om alla ärendens 

öden.

Gud har skickat honom för att verkställa 

Sitt ärende, skriva under Sitt beslut och 

implementera Sin barmhärtighet. Han 

(Muhammed (fvmh)) vittnade om 

nationernas splittring i religion, att de var 

besatta av sina eldar, dyrkade sina statyer 

och att de förnekade Gud, trots deras 

vetskap om Honom.

Därmed lyste Gud upp deras mörker 

m.h.a. min fader, Muhammed (fvmh), 

och löste deras hjärtproblem, tog bort 

hinderna från deras seenden och 

placerade honom bland folket för att 

vägleda dem. Därmed räddade Han dem 

från vilseledning och fick dem att se igen, 

vägledde dem till den stabila religionen 

och  kallade  dem  till den  raka  vägen.

Sedan valde Gud att föra tillbaka honom 

till Sig utav barmhärtighet, preferens, 

längtan och generositet. Muhammed 

(fvmh) är nu befriad från denna världs 

svårigheter och omringad av goda änglar, 

den  vä ld ig t  fö r lå tande  Herrens 

tillfredsställelse och närheten av den 

allsmäktige  Konungen.

Må Gud välsigna min fader, som är Hans 

profet ,  förtrogne,  utvalde bland 

skapelserna och uppriktige vän. Må Guds 

fred, barmhärtighet och välsignelser vara 

över honom!”

(välsignelserna)

Läs hela predikan 
och mer om Fadak-händelsen 

på www.zahra.se
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Ur Rosengården av poeten Saadi
Kapitel 6, Inskränkthet och ålderdom   -    7:e berättelsen:
En rik girigbuk hade en son som var sjuk och hans vänner föreslog att han borde antingen låta Koranen bli uppläst 
från början till slut, eller ge en offergåva, så att den höge Guden måhända återställer sonens hälsa. Eer en stunds 
övervägande sade han: ”Det är bättre att läsa Koranen, eersom den är till hands och hjordarna är långt borta”. 
En from man som hörde detta, sade:

www.budskapet.nu
Välkommen att besöka:

Du kan läsa hela tidningen digitalt och få tillgång till andra artiklar och nyheter om Islam och muslimer i Sverige

Månadens hadith : Den helige Profeten Muhammed :(frid vare med honom) 

”Den som lämnar denna värld utan ett testamente, lämnar världen som en okunnig person”.

nders Celsius är mest känd för den 100-gradiga 

ACelsius-temperaturskalan som används världen 

över förutom i USA där man använder sig av 

Fahrenheit-skalan.

När Anders var 12 år visade han på en stor begåvning när 

han lyckades lösa alla matematiska problem i en lärobok 

från universitetet. 

Celsius-temperaturskalan uppkom genom olika mätningar 

vid olika höjder där man utgick ifrån vattnets frys- och 

kokpunkt. Två andra stora fysiker vid namn Daniel Gabriel 

Fahrenheit och René Antoine Ferchault de Réaumur tog 

även fram temperaturskalor men använde sig av ett annat 

förhållningssätt när det kom till vattnets frys- och 

kokpunkt. Anders Celsius gav till sist vattnets fryspunkt till 

100 grader och vattnets kokpunkt till 0 grader. Enligt 

källor var Carl von Linné en av de första som använde sig 

av skalan, men han föreslog att den skulle vändas upp och 

ner, så att fryspunkten blev 0 grader och kokpunkten blev 

100 grader. Runt 1700-talet fanns det över 30 olika skalor 

som användes.

Anders Celsius – en svensk uppfinnare och astronom
Anders Celsius blev professor i 

astronomi vid 29 års ålder vid 

Uppsala Universitet. Han reste runt 

om i världen med andra astronomer. 

Den mest betydelsefulla 

expeditionen som han gjorde var 

tillsammans med sex andra 

astronomer till Tornedalen. 

Detta för att se om Isaac Newtons teori om att jorden var 

rund stämde. Denna långa resa sägs vara en av anledningarna 

till hans tidiga död i tuberkulos. Anders Celsius var även 

med och såg till att Sverige gick över ifrån den julianska 

kalendern till den mer exakta gregorianska kalendern.

Källa: www.tekniskamuseet.se

”När Anders var 12 år 
visade han på en stor begåvning 

       E-post: info@budskapet.nuAnsvarig utgivare: Akil Zahiri Ägare: Imam Ali Islamic Center        Adress: Datavägen 2B,  17543 JärfällaBudskapet
2017

”Han föredrog att läsa Koranen eftersom orden är på spetsen av hans tunga

och pengarna är inuti hans hjärta. Ack, om utförandet av religiösa ceremonier

skulle åtföljs av allmosor, skulle de förbli som åsnan i träsket.

Men om de bara behöver det första kapitlet i Koranen, läser de upp den hundra gånger”.

Välkommen	till	

SPRÅKCAFÈ
Lördagar	klockan	15:30

Språkcafåe på Imam Ali Islamic Center
Imam Ali Islamic Center arrangerar språkcafé med fokus på vardagsord och hörförståelse. 
Vi kommer träna svenska med hjälp av tidningsklipp, kortlek, video-klipp och genom att 
fika och prata.Vi använder lätt svenska under mötet.
Ni är välkomna till språkcafét lördagar kl. 15:30 till 17:15 . Språkcafét hålls på biblioteket 
på Imam Ali Islamic Center. Ni går in till biblioteket via bönesalen (huvudentrén).
Ingen föranmälan krävs. Du behöver inte vara medlem för att kunna delta i språkcafét. 
Språkcafét ställs in på röda dagar.
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