
Budskapet
Ett ord från svenska muslimer

Enligt muslimer är Fatima (frid vare med henne) 

världens bästa och mest storartade kvinna genom 

tiderna. Denna övertygelse härstammar ifrån 

profetiska traditioner. Även om denna grupp av 

traditioner skiljer sig ifrån varandra i skrift har de 

ändå en enda betydelse. 

En lyckad samhällsintegration 
innebär att en person eller grupp får 
sin plats och funktion i samhället 
utan att behöva assimileras. 
Processen innebär att olika 
komponenter trots olikhet samarbetar 
och konstruerar ett harmoniskt 
samhälle. 
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Demaskering av 

integrationsproblemet!
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 Nummer 4
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Återberättelser om 
Fatima Zahras martyrskap

"Den som gör Fatima nöjd har 

säkerligen gjort Gud nöjd, och den 

som gör henne arg har säkerligen 

gjort Gud arg. Fatima är en del av 

mig. 

Sid 05

(fvmh)

”De flesta kvinnor som 
anser sig ha diskriminerats 
pga. religion är muslimer”

Diskriminering mot personer p.g.a. 

kön, folktillhörighet och tro kan i sig 

leda till att ett eller flera skikt skjuts 

undan från arbetsmarknaden och att 

statistiken för arbetslöshet ökar. 

Tidningen Budskapet har som mål att 

fokusera mer på frågan om svenska 

muslimska kvinnors arbetslöshet och 

diskriminering mot dem på 

arbetsplatsen 
Sid 02



ngefär varenda dag hör vi olika partipolitikers uttalanden i media och tidningar om vikten av att jobben ska ökas. 

UJobb är det mest grundläggande behovet för varenda människa oavsett trosbekännelse och religion för att den ska 

kunna försörja sig. Ökad arbetslöshet är en samhällsrelaterad skada och förlust för varenda samhälle. Av denna 

anledning har ökade jobb, speciellt för ungdomarna, alltid varit ett av de politiska partiernas slagord. Samtidigt måste vi 

även erkänna att det är svårare för personer som är födda utomlands, att hitta jobb idag. Omfattande statistik för 

arbetslösheten i Sverige enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var 7,3% under januari 2017. 
Enligt SCB är de flesta arbetslösa födda utomlands och de flesta av dem är kvinnor.  
Diskriminering  är en av de orsaker som leder till att processen blir svårare för människors integration i samhället. 

Diskriminering mot personer p.g.a. kön, folktillhörighet och tro kan i sig leda till att ett eller flera skikt skjuts undan från 

arbetsmarknaden och att statistiken för arbetslöshet ökar. Tidningen Budskapet har som mål att fokusera mer på frågan om 

svenska muslimska kvinnors arbetslöshet och diskriminering mot dem på arbetsplatsen i detta nummer och de två 

kommande numren. 

Enligt den statistik och de klagomål som registrerats hos 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) som tidningen Budskapet fått tag 

på har 148 klagomål registrerats p.g.a. diskriminering mot religiösa 

angelägenheter. 
Det intressanta i denna lista är att ungefär 90% av klagomålen slutar med 

slutsatsen att ”DO inte kan ta ställning i ärendet”.

et är en fråga som visar på att den rättsliga utredningen för klagomål från personer som känner att de Ddiskriminerats p.g.a. sin tro är en långvarig och svår process. Vi vet att DO måste hantera diskriminering och 

speciella fall om det utefter lagens begränsningar och att det inte går att fullfölja ett klagomål om den klagande 

inte kan presentera tillräckligt med bevis och argument för sin sak. I de flesta fall är det problematiskt eller omöjligt att 

hämta de vittnen som DO efterfrågar. Det kan även hända att DO inte kan fullfölja ett ärende om den diskriminerade har ett 

relativt starkt dokument såsom en ljudinspelning. Detta hände en judinna år 2016 som hade spelat in sin chef då hon 

jobbade i en butik. Chefen hade sagt till henne att hon måste lämna arbetet p.g.a. att hon var en judinna. Det var inte 

tillräckligt för DO för att de skulle fullfölja hennes ärende. 38% av de fall som registrerats hos DO år 2016 p.g.a. 

diskriminering mot religiösa angelägenheter skedde på arbetsplatsen. Av dessa var 42,5% kvinnor varav 62,5% av dem 

hade meddelat att de var muslimer och att de diskriminerats på arbetsplatsen p.g.a. sina islamiska trosövertygelser. 

Tidningen Budskapet har läst alla ärenden om klagomål p.g.a. diskriminering mot muslimska kvinnor. Orsakerna till 

diskrimineringen var enligt dessa kvinnor p.g.a. att de bar på slöja, inte skakade hand, klädde sig långärmat eller bara p.g.a. 

att de trodde på islam.
Från dessa kvinnors beskrivningar kan vi dra slutsatsen att arbetsgivarna i de flesta fall inte hade något problem med att 

dessa personer var muslimer, utan p.g.a. deras trosövertygelser om t. ex. slöja eller att de inte kunde skaka hand med det 

motsatta könet. 
Vissa ansvariga i regeringen och partier är utan tvekan emot all form av diskriminering oavsett dess anledning eller avsikt 

med handlingen. Sverige har därmed ett relativt bättre rykte än vissa andra länder. Dock har vi i ansvar att skydda detta 

goda rykte och förbättra det.

RedaktionenI 
Guds 

namn
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”De flesta kvinnor 
som anser sig 
ha diskriminerats pga. religion är muslimer”

Diskriminering 

i arbetslivet

38%

148 anmälda diskrimeringar pga. religion (2016)

Kvinnor
Män42% 58%

Diskriminering i arbetslivet (2016) Anmälningar från kvinnor (2016)

Muslimska 
kvinnor

62%

I nästa nummer av tidningen Budskapet har vi som mål att fokusera 

mer noggrant om de nämnda orsakerna och att tala om vad lagen säger om dem.

P
h
o
to

: 
a
ft

e
n
p
o
st

e
n
.n

o

”Diskriminering  är en av de 

orsaker som leder till att processen 
blir svårare för människors 
integration i samhället. 



En lyckad samhällsintegration innebär att en person eller grupp får sin plats och funktion i samhället utan 
att behöva assimileras. Processen innebär att olika komponenter trots olikhet samarbetar och konstruerar 
ett harmoniskt samhälle. 

Demaskering av integrationsproblemet!Gästartikel

 Vid flera tillfällen sedan 2002 har muslimska 

kvinnor velat jobba i SVT.Dessa var framgångsrika och 

brann för att bli nyhetsuppläsare eller leda programmet 

Mosaik. Deras närvaro i tv-rutan kunde underlätta för 

många andra kvinnor att arbeta, motverka islamofobin och 

kunde integrera den muslimska kvinnan i samhället. 

Starka muslimska kvinnor 

i tv-rutan innebär att de 

själva har valt denna klädsel 

och kan lyckas uppnå 

topparna utan att behöva 

ta av sig sjalen.

Budskapet är tydligt: 
”Antingen tar ni av er 
sjalen eller arbeta 
bakom kulisser!”

ntegration, vems plikt? Egentligen är integration en Iplikt som varje medborgare i samhället ansvarar för, det 

är dock våra politiker som bär det stora ansvaret. De har 

fått maktbefogenhet och bör således utöva en aktiv roll. Staten 

satsar men långt ifrån tillräckligt.

Vem axlar ansvaret? Det är orimligt att kräva från den svage 

nykomlingen att tvinga sin egen integration i samhället, inte 

minst när det rör sig om en kvinna med sjal. Problemet är 

dock betydligt djupare, då vi ser att somliga, sorgligt nog, inte 

endast vägrar bidra eller ens stödja den som kämpar i motvind 

för att få en aktiv roll i sitt nya land, utan tvärtom sätter 

käppar i hjulet för henne. Vem är problemet, hon som vill hitta 

sin funktion i samhället och visa att hon och integrationen har 

lyckats? Eller de som stoppar henne?

Integration som skapar obehag! 

Den troende kvinnan letar efter ett arbete som passar hennes 

identitet. 

När polisen tillät 

sin första kvinnliga kollega 

med sjal kom det också en 

storm av kritik mot polisen, 

vilka valde att hålla ut. 

Vid pennan
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Men det är inte riktigt vad SVT och många andra vill, därav 

vägrades kvinnorna dessa arbeten. 

Budskapet är tydligt: 

”Antingen tar ni av er sjalen eller arbeta bakom kulisser!” 

Låt oss en gång för alla sätta fingret på problemet och 

medge att hindret inte är slöjan utan ivern att se och 

framställa den som ett problem och hinder.
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enna respekt är så pass stor att shiamuslimer strävar Di att besöka deras gravar och medla till Gud via den 

position som dessa personer har. En av dessa 

kvinnor är Fatima, Huzams dotter, känd som Umm al-Banin 

(fvmh). 
Hon förlorade alla sina fyra barn vid händelsen i Karbala 

under Ashura då de hjälpte Imam Hussein (fvmh). Den 12 

mars 2017 infaller bortgångsdagen för islams respekterade 

dam. 
Umm al-Banin (fvmh) var en dygdig kvinna och en som hade 

förstått Ahl al-Bayts (fvmd) rättigheter. Hon älskade dem 

uppriktigt och hon förevigade sin vänskap till dem. De ansåg 

även att hon hade en hög ställning och betydande position. 

Den stora Zeinab (fvmh) gick för att träffa henne efter att hon 

nått Medina och hon beklagade sorgen för Umm al-Banins 

fyra barns martyrskap. Vid festliga högtider brukade hon 

även gå till henne för att visa respekt till henne. 
Att islams heliga Sändebuds (fvmh & hf) barnbarn, den 

husseiniska revolutionens kompanjon och Imam Husseins 

(fvmh) revolts bultande hjärta, den stora Zeinab (fvmh), gick 

till Umm al-Banin (fvmh) och beklagade sorgen för hennes 

unga barns martyrskap visar på Umm al-Banins (fvmh) höga 

status hos Ahl al-Bayt (fvmd).
Denna nobla dam har en speciell position hos shiamuslimer.  

Många av dem anser att hon har en hög status hos Gud och 

att deras sorg kommer försvinna om de medlar till Gud, den 

Upphöjde, via henne. Därmed medlar de till Gud via denna 

uppoffrande moder vid svårigheter och missöden. Det är 

mycket naturligt att Umm al-Banin (fvmh) är nära Herren då 

hon skänkt sina kära barn i Guds väg och för den sanna 

religionens stabilitet.

Damen Umm al-Banin – en exemplarisk 
fru och mor i islams historia

”Denna nobla dam 
har en speciell 
position hos 
shiamuslimer. 

En av shiamuslimernas stoltheter är deras stolthet över alla islams inflytelserika personligheter utan att ta hänsyn till deras 

kön, folkslag, hudfärg eller nationalitet. 



Känner du till damen Fatima Zahra?

Vet du vem som är den mest respekterade kvinnan inom islam?

Vet du vad Profeten och andra heliga ledare har sagt om henne?

Visste du att troende muslimska kvinnor har Fatima Zahra som sin förebild?

Uppväxt

Om Fadak

Karaktärsdrag
Martyrium

Hadither 

Den bästa och mest storartade kvinna genom tiderna 

ock har Hennes Excellens DMaria presenterats som den 

utvalde bland alla världarnas 

kvinnor enligt den Heliga Koranen, 

och hos muslimerna har hon en hög 

position. Hon är ett ypperligt exempel 

när det gäller kyskhet och har 

presenterats som den bästa av 

världens kvinnor. Men detta betyder 

att hon var den utvalda kvinnan på sin 

tid.

Men Fatima Zahras (fvmh) höga 

position är inte begränsad till hennes 

livstid, utan sträcker sig däremot 

genom alla tider. P.g.a. detta har den 

Enligt muslimer är Fatima (fvmh) världens bästa och mest storartade kvinna genom tiderna. Denna övertygelse härstammar ifrån 

profetiska traditioner. Även om denna grupp av traditioner skiljer sig ifrån varandra i skrift har de ändå en enda betydelse. 

Helige Profeten (fvmh) i ett annat tal 

tydligt nämnt Fatima (fvmh) som de 

första och sista kvinnornas 

mästarinna.

Men en till punkt förstås även ifrån 

dessa två profetiska traditioner och 

liknande traditioner, vilket är att om 

Fatima (fvmh) är världarnas bästa 

kvinna och ingen har någon högre 

position än henne på något sätt, så är 

det extremt viktigt att lära känna hela 

hennes liv och vartenda ögonblick i 

hennes liv. Detta är p.g.a. att en 

person kan nå de högsta spirituella 

nivåerna genom att begrunda och 

studera detta noggrant. Från en annan 

synvinkel förstår vi när vi vänder oss 

till den Heliga Koranen att flera 

verser uppenbarats för att tala om 

hennes värde och position. Bland 

dessa verser är Tathir-versen, 

”Fatima Zahras (fvmh) höga 

position är inte begränsad till 
hennes livstid, utan sträcker 
sig däremot genom alla tider. 

I ett av dessa uttalanden (som alla muslimer är enade om, d.v.s både sunni- och shiamuslimer) säger den Helige Profeten (fvmh):

”Fatima är världarnas kvinnors mästarinna.”

Mubahala-versen, de första verserna i 

suran Dahr, suran Kawthar, versen om 

att observera de anhörigas rättigheter 

m.m., vilka i sig själva är en betoning 

på H. Exc. djupa nivå hos Gud. Dessa 

verser har analyserats i många artiklar 

och böcker. Källa: www.zahra.se

www.zahra.se
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Läs mer om Profetens dotter på:
Profeten.net

Imamsajad.se

Imamsadiq.se

Im
amen.se

Imamhasan.se



i har nu befunnit oss i sorg i över två veckor för vår älskade mästarinna Fatima Zahra (fvmh). Det finns två starka 

Våterberättelser gällande den dag som vår Heliga Fatima (fvmh) lämnade detta jordiska liv och som var ungefär 80 

dagar efter att hennes fader Profeten Muhammed (fvmh) hade sin bortgång. 

Eftersom det första aktuella datumet har passerat som var den 13 Jamadi al-Awwal (10 februari) har vi nu endast ett par 

dagar kvar innan det andra aktuella datumet infaller den 3 Jamadi al-Thani (2 mars).

Vår moder, Världens alla kvinnors mästarinna, den Sannfärdiga, den Rena, Den som änglar talar till, är den kvinna som 

Profeten Muhammed (fvmh) har sagt följande om:

"Den som gör Fatima nöjd har säkerligen gjort Gud nöjd, och den som gör henne arg har säkerligen gjort Gud arg. 

Fatima är en del av mig. Det som gör henne nöjd gör mig nöjd och det som gör henne arg gör mig arg."

Den dagen som Heliga Fatimas (fvmh) martyrskap inträffade hjälpte Asma bint Umays Fatima (fvmh) med hushållsarbetet. 

Hon har återberättat denna händelse i en mycket känslosam historia. Heliga Fatima (fvmh) förberedde maten för hennes 

familj när hon sa till Asma att hon skulle gå till sitt bönerum. Asma hörde hennes Takbir (att säga att Gud är Störst) högt och 

tydligt i intervaller. När hon inte hörde hennes Takbir längre skulle hon bege sig till moskén och berätta för Fatimas (fvmh) 

man, den Helige ledaren Ali (fvmh), om hans frus bortgång. Och om barnen kom hem däremellan skulle mat ges till barnen 

innan de fick veta om deras moders bortgång. När barnen Hassan och Hussein (fvmd) fick maten sa de: 

"Vi äter inte utan vår mamma." Det var då de fick veta om deras moders bortgång. Hennes söner gick in i bönerummet och 

stannade där med henne under en period. När den Helige Ali (fvmh) kom hem gjorde han färdigt de sista ritualerna och 

medan han gav henne den sista tvagningen så grät han högt.

När Asma frågade om orsaken sa han att han inte kunde stå ut med att se hennes sår i sidan [på kroppen] ifrån händelsen 

med dörren som hade fallit över henne när Abu Bakr kommit för att kräva den Helige Alis (fvmh) ed till hans kalifat.

Fatimas (fvmh) sista önskan till sin man Ali (fvmh) var att hennes begravning skulle ske på natten i ensamhet. Denna 

hemlighet är ett tecken på att Fatimas (fvmh) missnöje hade väckts och att det skulle finnas klara och tydliga tecken till oss 

senare generationer att reflektera över. Å du Världens alla kvinnors mästarinna!

Återberättelser om Fatima Zahras (fvmh) martyrskap

”Fatimas (fvmh) sista 

önskan till sin man Ali (fvmh) 

var att hennes begravning 

skulle ske på natten i 

ensamhet. 
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ÄR NOURUZ EN ISLAMISK HÖGTID?

en under årets gång finns det ett par Mspeciella högtider som har speciella seder 

och egenskaper. De viktigaste av dem är 

högtiderna Ghadir, Fitr och Adha som för med sig 

många välsignelser. 
Födelsedagarna för islams heliga Profet (fvmh & hf) 

och de rena Ledarna (fvmd) räknas även som viktiga 

islamiska högtider. Högtiden Nouruz, som börjar med 

ett nytt år och att jorden snurrat ett helt varv runt solen, 

är bland de högtider som har en folklig härkomst och 

historia innan islam. Denna högtid har implicit 

accepterats och bekräftats av islam då islam kom och 

skrock eliminerats från dess yttre. 

     Att läsa en bön för det nya året. Då naturen växer om på nytt läser vi denna bön från hela vårat hjärta: 

”Å Den som får hjärtan och ögon att förändras, å Den som styr över natt och dag, å Den som omvandlar tillstånd, 

omvandla vårat tillstånd till det bästa tillståndet!”

     Att klä sig med rena kläder. Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Tvätta er, klä på er dem renaste kläderna [ni har] och 
parfymera er med era godaste parfymer när det blir Nouruz.”

     Att skapa lättnad för familjen och att vara generös mot dem.

     Att fasta och be.

     Att dra lärdom. Vi bör uppmärksamma att vi träder in i våren och dra lärdomar från naturens förändring.

     Att besöka folk. Bland andra seder under högtiden Nouruz är att träffa andra och göra sig upplyst om deras 

glädjen och sorger.

     Att hålla sig undan från slöseri och lyxiga fester samtidigt som man bör vara generös och givmild.

     Att analysera tidigare handlingar. Vi bör analysera hur vi spenderat det gångna året och vilka lämpliga och 

olämpliga handlingar vi haft.

     Att eliminera hat från hjärtat och bli vän på nytt med dem som vi brytit kontakten med.

     Att åka till besökplatser såsom att besöka de rena Ledarnas (fvmd) helgedomar.

     Att hjälpa fattiga.

Den 21 mars 2017 är det högtiden Nouruz, som är nyår i den islamiska solkalendern. I islamiska läror har det 

nämnts att varenda dag då ingen synd utförs är en högtid.

I traditioner har det även nämnts att några kom till 

Imam Ali (fvmh) en dag för att ge honom en Nouruz-

gåva.

Han sa: ”Vad är detta?” De sa: ”Å de Troendes ledare, 

idag är det Nouruz.” Imamen sa: ”Gör varenda dag till 

Nouruz för oss.” 
(Man La Yahdhuruh al-Faqih, vol. 3, s. 119)

”Nouruz är bland de högtider som har 
en folklig härkomst och historia innan islam”

Under dagarna för denna Eid (festliga högtid) har vi ansvar att utföra vilka får oss att 

utvecklas. Här nämner vi några av dem:

††

††

††

††

††

††

††

††

††

††

††



 den Heliga Koranen och traditioner har det Ibetonats om att vara god mot sin mor.Vissa 

koranverser har verkligen stimulerat människans 

känslor i relation till hennes mor och påminner henne 

om nödvändigheten att tacka sin mor då hon stått ut 

med nio månader av hennes tyngd.

Människan måste alltid komma ihåg vilka svårigheter 

hennes mor stått ut med under graviditeten och vilka 

uppoffringar hon gjort för att skydda sitt barn och hålla 

det friskt.

Trots att profeten Jesus (fvmh) föddes utan någon far 

räknar han godhet mot sin mor som en av hans 

stoltheter. Detta är i sig ett tydligt bevis på vikten av 

moderns ställning. Gud säger följande i Koranen med 

Jesus (fvmh) ord:

”och att älska min moder och visa henne aktning – 

och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann.” 
(Kapitlet Maria, vers 32)

Trots att det sagts mycket om moderns ställning i 

dagens värld och muslimer t.o.m. namngett dagen för 

Heliga Fatima Zahras (fvmh) födelsedag som Mors dag 

är tyvärr situationen för vår civilisation sådan att 

relationen mellan barn och deras föräldrar bryts väldigt 

fort. I islamiska läror har det betonats extraordinärt om 

moderns höga ställning.

Det har återberättats från Imam Sadiq (fvmh) att en 

man gick till Profeten (fvmh & hf) och sa: ”Å Guds 

Sändebud, vem ska jag vara god mot?” Profeten sa: 

”Mot din mor.” Mannen sa: ”Och sedan mot vem?” 

Profeten sa: ”Mot din mor.” För tredje gången frågade 

han: ”Och sedan mot vem?” Profeten sa: ”Mot din 

mor.” Den fjärde gången som mannen upprepat denna 

fråga sa Profeten: ”Mot din far.” 

I en annan tradition har det nämnts att en ung person 

gick till Profeten (fvmh & hf). Hans Excellens frågade 

honom: ”Har du någon mor?” Han sa: ”Ja.” Profeten 

sa: ”Hjälp din mor, eftersom paradiset ligger under 

mödrarnas fötter.”

Gud visar i Koranen på moderns extraordinära 

ansträngningar och säger:

”Gud har anbefallt människan [att visa] godhet mot 

sina föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har 

burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet 

efter det andra...”                                                      (31:14)

Moderns	ställning	i	islam

”I islamiska läror har det betonats 

extraordinärt om moderns höga ställning.

Mödrar drabbas av svaghet under graviditeten 

eftersom ett foster bildas via deras kroppars extrakt. 

Av denna anledning drabbas de av olika vitaminbrister 

under graviditeten. På ett annat ställe säger Gud:

”Mödrarna ger sina barn di under två hela år...” 
(2:233)

Rättigheten att amma under två år tillhör modern och 

det är hon som tar hand om sitt barn. Att ge spädbarnet 

mat för kroppen och själen under denna period har en 

okränkbar relation till moderns mjölk och känslor. 

Rättigheten att ta hand om barnet har getts henne.
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Du kan läsa hela tidningen digitalt och få tillgång till andra artiklar och nyheter om Islam och muslimer i Sverige

Månadens hadith : Imam Sajjad :(frid vare med honom) sa

”Din lärares rättighet är att du ska högakta honom, visa respekt till hans närvaro och lyssna noga på honom.”

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

www.Budskapet.nu
2017

www.imamsajad.se

arls farfar och fader var båda präster. Hans fader 

CNils Linnaeus önskade att Carl skulle gå i hans 

fotspår och även han bli präst. Carls intresse låg 

dock inte i teologi och hebreiska utan hans intresse för 

växter och natur fanns redan ifrån en tidig ålder. Vid 5 års 

ålder hade han sitt eget trädgårdsland. Hans fader hade 

också intresse för botanik och trädgårdsodling och man 

kan lätt förstå att det är ifrån honom hans intresse växte 

vidare. Vid nio års ålder var det endast hans intresse för 

stenar, växter och insekter som tog plats i skolan och de 

andra ämnerna i skolan blev knappt godkända. 

När tiden kom för val inför universitetsstudier var det efter 

att Carls naturkunskapslärare pratat med föräldrarna som 

Carl fick börja studera till läkare. Först då ändrades hans 

studieresultat och de blev genast bättre när han fick ägna 

sig åt sitt intresse med natur och biologi.

Carl började sina studier vid Lunds universitet som 

läkarstudent. Men redan efter ett år fick han råd om att 

förflytta sig till Uppsala universitet. I Uppsala fick han 

snabbt inflyteserika vänner och en av dessa var hans 

professor Olof Rudbeck. Olof Rudbeck såg efter Carl och 

hjälpte honom med att erhålla stipendium. 

Carl von Linne bevisade det som redan stod skrivet i den Heliga Koranen
Carl von Linné även kallad ”Botanikens fader” föddes i Småland den 13 maj år 1707. Vid hans födsel var hans namn Carl 

Linnaeus och det var först efter att kungen gett Carl adel status som han fick efternamnet von Linné.

När Olof själv behövde ta tjänstledigt fick 

Carl i uppdrag att hålla föreläsningar om 

botanik.Carl von Linne var biolog, läkare 

och författare. Han gjorde många resor 

runt om i Sverige där han forskade kring 

växter, naturen, insekter och Sveriges 

urbefolkning Samerna.

Detta ledde så småningom till ett av hans 

mest kända verk och därav han fick sin titel som adel. Flora 

Lapponica var det verk som gav kännedom om växterna och 

vegetationen runt om i okända trakter. Carl von Linne kom bl. 

a. fram till att växter var av två kön, precis som den Heliga 

Koranen nämner:

”Och det är Han som har brett ut 

jordens yta och sänkt ned i den fast 

förankrade berg och låtit den 

genomkorsas av floder. Och åt alla 

växter på jorden har Han gett två kön. Han sveper in dagen i 

natt. Helt visst ligger det budskap i detta till människor som 

tänker. ” (kapitlet Åskan, vers 3)

I svenska termer brukar man säga:

”Gud skapade och Linné ordnade.”

”Carl von Linne kom bl. a. 
fram till att växter var av 
två kön, precis som den 
Heliga Koranen nämner

Referenser: 
www.nrm.se
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Ur Rosengården av poeten Saadi
Kapitel 1, 28:e Berättelsen
En ensam derwish (Su�st) hade slagit sig ner i en avlägsen del av öknen. Kungen kom förbi, men p.g.a. att avskildhet är 
förnöjsamhetens kungarike, lye inte derwishen på sitt huvud eller visade några tecken på artighet. Monarken, som var 
medveten om sin värdighet, blev förtretad och sade: ”Denna stam av ovårdade tiggare likna djuriska kräk”.
Kungens wazir* sade till derwishen: ”varför betygar du inte din vördnad eller åtminstone vanligt hederligt uppförande när 
monarken för jordklotet går förbi dig?” Derwishen svarade: ”Säg till jordens monark att förvänta sig tjänster från den som 
förväntar sig förmånar från honom. Säg också att monarken är till för att skydda sina undersåtar, och att undersåtarna inte är 
till för att tjäna honom”.

Kungen är de fattigas vaktpost,

även om rikedom, prakt och makt är hans andel.

Fåren är inte till för fåraherden, utan fåraherden är till för dem.

Idag kommer du att se någon framgångsrik och en annan kämpar under ett plågat hjärta.

Vänta endast några dagar, tills jorden förintar hjärnan

på den fåfänge tänkaren. Skillnaden mellan kunglighet och slaveri upphör,

när ödets påbud är uppfylld. Om någon skulle öppna graven,

kunde han inte skilja mellan den rike mannen och den fattige.
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