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Den första mars 2020 
överraskades Sveriges 
shiamuslimer av en tragisk 
nyhet. 
Den jordnära och outtröttliga 
skriftlärde sheikh Hamed Zaheri 
som under flera år helhjärtat 
tjänade sina syskon i Sverige 
gick bort i en lunginflammation. 
Han lämnade den här världen och 
lät många muslimers hjärtan i 
Sverige skymmas av sorg. Sådan 
är de lärda, när de lämnar oss 
uppstår en tomhet som inte kan 
ersättas. Han var en lärd som 
verkligen försökte följa och tjäna 
sin Skapare. Det är därför lägligt 
att skriva om hur islam ser på 
kunskap och på de lärda. 
Islam skapade en folkrörelse och 
uppmanade till en ny positiv 
förhållning till kunskap. Alla 
uppmanades att lära sig läsa och 
skriva och söka kunskap även om 
den skulle finnas i fjärran länder. 
Den heligaste av kunskaperna är 
den som leder till Gud.
Det är antagligen därför profeten 
Muhammed (Gvhf*) sade: De 
lärda är jordens facklor och 
profeternas ställföreträdare”. 
Han lärde även att tre grupper 
kommer på domens dag att kunna 
medla för folk inför Gud. Dessa 
är profeter, lärda och martyrer.  
Imam Sadiq (fvmh) lärde att på 
domensdagen sägs det till den 
lärde:” Stanna och medla för folk 
då du fostrade dem väl”. Han 
meddelade att på domens dag 
kommer de lärdas bläck samt 
martyrernas blod att vägas och de 
lärdas bläck kommer att väga 
tyngre. En annan hadith lär att 
änglarna sprider sina vingar 
under fötterna på den som söker 
kunskap. 
Varför denna betoning på de 

lärdas position? Någon okunnig 
om antalet av sådana hadither och 
dess ursprung må tänka att dessa 
är ett påhitt av de lärda själva för 
att folk skall visa dem respekt. 
Självfallet kan alla som påbörjar 
kunskapens färd inte inkluderas 
av dessa uttalanden, inte minst 
när vi läser andra hadither som 
varnar de lärda av att inte följa 
vad de lär ut, eller inte söka 
kunskapen för Guds sak, eller 
f y l l a s  a v  h ö g m o d  e l l e r 
avundsjuka. 

När vi läser hur jordnära de lärda 
levde och hur fromma de var 
förstår vi att de inte var ute efter 
att folk skall hylla dem. Inte minst 
när vi läser hur de första som 
bevarade haditherna förföljdes på 
g r u n d  a v  a t t  d e  v ä g r a d e 
underkasta sig tyranner. 
När vi analyserar vilken roll de 
lärda har och hur outtröttligt de 
har kämpat och hur mycket de har 
uppoffrat inser vi att hadither med 
samma essens och budskap som 
ovan måste ha varit autentiska. 
Vad är det för uppgift som ger 
dem en sådan position hos Gud?
De är ett föredöme som visar oss 
h u r  m a n  s k a l l  l e v a  s i t t 
förbipasserande liv. 
D e  t ä n d e r  l j u s  f ö r  s i n a 
medmänniskor för att rädda de ur 
m ö r k r e t  s o m  o m g e r  d e m . 
Kärleken till Gud fyller deras 
h j ä r t a n  d ä r a v  l å t e r  H a n 
människornas hjärta vända sig till 
dem. De försvarar islam för att 
folk skall ha tillgång till den.
För mänskligheten är de likt fäder 
och mödrar som vill fostra sina 

barn med det finaste de har. De 
gör allt för att vi inte skall falla i 
stupen som omger oss och offrar 
sig för att vi skall kunna hålla i 
deras händer. De lever för att 
sprida insikt bland folk och 
bestrida falskhet, tyranni och 
hyckleri. De kämpar och vakar 
för att ta bort fällor och taggar 
som mörkrens och okunskapens 
krafter ställer i människornas 
väg. De krigas därför med lögner, 
förtal och hyckleri som vapen, 
därför blir de ibland övergivna av 
sina älskade och ibland även 
huggna av dem. Ett pris som de 
har accepterat att betala för att ta 
ansvar, något naturligt för varje 
kärleksfull människa.

Profeten (Gvhf) sade: ”Att titta 
på de lärdas ansikte är en 
gudsdyrkan”, antagligen för att 
de lever för Gud och synen på 
dem påminner oss att det finns en 
kärleksfull Gud som väntar på 
oss. Att förstå deras värde och 
förena oss kring dem ger oss ett 
annorlunda liv och styrka. 
Omgivna av världsliga lockelser 
är det livsviktigt att ha dessa 
lärda som våra förebilder.

Hur ser islam på de lärda?

Ledarartikel

Mars 2020- Nummer 38 - DM2

Imam Ali: ” De lärda är levande även när de dör”

de lärdas bläck kommer 
att väga tyngre. 

”

De tänder ljus för sina 
medmänniskor för att 
rädda de ur mörkren

”
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Hamed Zaheri – en vänlig och from lärd

Jonas Hamidi

Sheikh Hamed Zaheris bort-
gång den 1 mars 2020 var en 
sorglig händelse både för 
Imam Ali Islamic Centers med-
lemmar och för andra shia-
muslimer i Sverige. Denna 
vänliga och fromma imam har 
under flera år varit aktiv i detta 
center och lämnat efter sig ett 
bestående kunskapsarv. Hans 
omfattande kunskap om isla-
misk rättsvetenskap och hans 
behärskning av islamisk lag 
och god etik var hans framstå-
ende intellektuella färdigheter. 
Många personer i detta center 
deltog i hans undervisning och 
program.
Sheikh Hamed Zaheri var en 
outtröttlig person, och han var 
alltid tillgänglig. Folk kunde 
ringa honom både dag och 
kväll. Jag minns att jag reste 
till Göteborg med honom en 
gång. Klockan 12 på natten 
ringde en person som hade 
stött på problem med sin fru. 
Sheikhen pratade med honom i 
cirka tjugo minuter och försök-
te lugna ned honom. Det var 
förbryllande för mig att han 
var på resande fot och spende-
rade tid med folk vid midnatt.
Bland hans andra kännetecken 
var att han var mån om nattbö-
nen. Under de resor som jag 
var med honom har detta – att 
han bad nattbönen med långa 
qunut (då man håller upp hän-
derna och läser åkallan) och 
bad för de troende – alltid varit 
bland resans vackraste ögon-
blick.
Bland hans bestående arbeten 
var hans ledning över Al-
Thaqalayn-skolan, som är till 
för barn och ungdomar på sön-

dagar i Imam Ali lslamic Cen-
ter. Med stor noggrannhet och 
tålamod försökte han lösa de 
problem som fanns i skolan. 
Han höll i lektioner för olika 
åldrar och talade med varje 
grupp med hänsyn till deras 
ålder och kunskapsnivå. Enligt 
vad flera av hans vänner och 
närstående har sagt tyckte han 
mycket om att läsa och forska. 
Han var verkligen en bokvän, 
en man som älskade välgrun-
dad kunskap och använde sin 
tid i kunskapens tjänst.
Sheikh Hamed hade också en 
nära och vänskaplig relation 
till andra islamiska försam-
lingar. Ledningen i olika för-
samlingar kontaktade och kon-
sulterade honom för utveck-
ling av sina verksamheter. Han 
ville att det alltid skulle råda 
hjärtlighet och vänlighet i för-
samlingarna. Flera av de 
ansvariga i Islamiska Shiasam-
funden i Sverige (ISS) betrak-
tade honom som en kärleks-
full, erfaren och omtänksam 
far.
Sheikh Hamed har under de 
senaste åren undervisat i Qoms 
kunskapsseminar ie r  och 
många studenter har inhämtat 
kunskap från honom. Vi alla i 
Stockholm liksom andra städer 
känner oss skyldiga hans stor-
het och otaliga tjänster.
Det som nämnts ovan var 
några delar av hans personliga 
egenskaper och aktiviteter. 
Han hade också andra vackra 
kvalitéer. Vi ber Gud att för-
barmar sig över honom och 
skänka hans familj, studenter 
och vänner tålamod.
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Med hänsyn till den pandemiska spridningen av den nya coronavirus 
stammen (2019-nCoV) i nästan hela världen, 
däribland Sverige, och baserat på folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, ber vi alla ärade IAC besökare att observera 
nedanstående punkter för att bekämpa virusets spridning:
 
1 – Undvik att skaka hand, kramas och att pussa varandra på kinderna 
när ni möts.
 
2 – Avstå från att närvara i församlingen (IAC) om du får feber eller 
hög värme i kroppen och drabbas av förkylning och/eller influensa 
tills fullständig återhämtning är nådd.
 
3 – Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de personer som 
nyligen har kommit till Sverige från länder som drabbats av 
Coronaviruset kontaktar vårdguiden (1177) om de har 
influensasymtom.
 
4 – Undvik att dela tallrik, sked, glas och liknande föremål.
 
5 – Det rekommenderas starkt att man tvättar händerna regelbundet 
med flytande tvål och varmt vatten, flera gånger om dagen.
 
6 – Undvik att röra ditt ansikte med dina händer.
 
 
För mer information och senaste rekommendationer om det nya 
Coronaviruset besök folkhälsomyndighetens webbsida:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.imamalicenter.se/sv/coronavirus

I GUDS NAMN

IMAM ALI ISLAMIC CENTER:S UTTALANDE OM CORONAVIRUSET - COVID-19
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Islamisk personlighet; Bilal al-Habashi
Bilal ibn Ribah, även känd 
som Bilal al-Habashi, var en 
mörkhyad slav från Etiopien  
som hade förts till Mecka och 
blivit slav till Umayya ibn Kha-
laf under Guds Sändebud pro-
feten Muhammeds (Gvhf) tid. 
Efter att Profeten (Gvhf) offi-
ciellt blivit profet accepterade 
Bilal islam, och han räknades 
som en av islams pionjärer och 
följeslagare till  Profeten 
(Gvhf).

Bilal brukade torteras och tra-
kasseras av Meckas polyteister 
då han öppet hade accepterat 
Profetens (Gvhf) religion, och 
han vägrade underkasta sig sin 
ägares polyteism. Hans ägare, 
Umayya, var en av Guds Sän-
debuds största fiender. Det har 
återberättats att Bilal repetera-
de ordet ”En” när han blev tor-
terad, då han menade att hans 
Gud är En. Bilal levde under 
dessa svårigheter tills Guds 
Sändebud (Gvhf) ”köpte” 

honom och släppte honom 
direkt fri i Guds väg. Han del-
tog i många slag tillsammans 
med muslimerna och han fick 
se sin tidigare ägare och plåga-
re Umayya dö i slaget vid 
Badr.

Bilal var den första muslimen 
som reciterade böneutropet i 
Medina, som muslimerna från 
Mecka migrerat till. Han blev 
känd bland muslimerna efter 
att Guds Sändebuds (Gvhf) 
hedrat honom och utsett 
honom till böneu-
tropare. 

Vid erövringen av 
Mecka gick Bilal 
upp på Kabas tak 
och kallade till bön.

Efter Guds Sände-
buds (Gvhf) bort-
gång slutade Bilal 

kalla till bön som protest mot 
usurperingen av kalifatet, föru-
tom vid två tillfällen; en gång 
på Heliga Fatimas (fvmh) för-
frågan och en gång på Imam 
Husseins (fvmh) förfrågan. 
Båda gångerna förändrades 
Medina och folket började då 
gråta och jämra sig.

På grund av att Bilal inte 
accepterade Abu Bakr som sin 
kalif blev han tvingad att mig-
rera till Damaskus, och där 
lämnade han världen vid 60 
eller 70 års ålder. Hans grav 
ligger i Damaskus i begrav-
ningsplatsen Bab al-Saghir.

Han räknades som en av 
islams pionjärer 
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Det händer sällan att ett par 
som vill gifta sig med varandra 
är födda exakt samma datum. 
Under mars månad fick Aida 
och Hugo ingå äktenskap i 
Imam Ali Islamic Center 
(IAC). Paret är födda exakt 
samma år, månad och dag. 
”Det är ju lite konstigt. Det är 
inte så ofta man träffar någon 
som man fyller år exakt samma 
år och samma månad och all-
ting. Så man blir ju lite chock-

ad”, säger Hugo i en kort inter-
vju till DM som träffade paret 
på plats i IAC. Aida tror att det 
kommer bli svårt att glömma 
varandras födelsedag: ”Jag 
kommer aldrig att glömma 
hans födelsedag. Det är en min-
dre födelsedag att fira varje år 
då man firar tillsammans”. 

Hur fick du reda på detta 
första gången?

”Första gången jag fick reda på 
det var då hans syster sa det till 

mig. Hon har en lillebror som 
fyller år exakt samma dag som 
mig, och hon tyckte att det var 
jätteroligt”, säger Aida.

Ett par som är födda samma dag
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Bilals begravningsplats i Damaskus



Studier visar att rökning med vattenpipa har 
skadliga effekter på kroppens vitala organ, 
särskilt på lungorna och hjärtat. Lungcancer, matstrupscan-
cer, kronisk obstruktiv lungsjukdom, emfysem, låg födelse-
vikt, ökade astmaattacker och lunginflammation är några av 
de risker som är kopplade till rökning med vattenpipa.

Enligt Läkare Utan Gränsers webbplats är mängden och 
djupet av inandningen mycket viktigt för att få vattnet i vat-
tenpipan att röra på sig, och även om det röks mindre med 
vattenpipa är mängden rök som kommer in i kroppen 10 till 
20 gånger mer än den rök som resulterar av rökning med 
cigaretter.

Andra faror med att röka vattenpipa inkluderar infektions-
sjukdomar som hepatit B (orsakad av gemensam använd-
ning av vattenpipsslangar) och att det tillsätts psykotropa 
läkemedel i vattenpipstobaken.

Tobaksröken innehåller fortfarande höga nivåer av giftiga 
föreningar som kolmonoxid, tungmetaller och cancerfram-
kallande kemikalier, t.o.m. efter att den passerat vattnet.

Forskning har också visat att hjärtfrekvensen ökar kraftigt 
efter 45 minuters konsumtion av vattenpipsrök, kolmonox-
id och plasmanikotin.

Forskare säger också att användning av vattenpipa är för-
knippat med en ökad risk för urinblåsecancer och muncan-
cer, utöver lungcancer.

En forskning har visat att rökning med vattenpipa ökar 
risken för lungtuberkulos.

Barn är särskilt utsatta för de skadliga effekterna av vatten-
pipa. Om de befinner sig på ett ställe där det röks med vat-
tenpipa är de mer benägna att utveckla lunginfektioner, 
astma och plötsligt dödsyndrom.

Tyvärr har man under de senaste åren tillsatt smaker i de 
flesta tobaksvaror som har kommit till marknaden som, 
förutom att stimulera andningsorganen, orsakar känslighet 
och allergier. Utöver de nämnda sjukdomarna kan man drab-

bas av allergisk rinit och kronisk slemhosta.

Det är en fullständigt felaktig föreställning att om 
vattenpipsrök inte kommer in i lungorna och 
endast kommer ut ur munnen så kommer det inte 
att skada lungorna, eftersom röken absorberas 
av kroppen via den orala slemhinnan och strup-
huvudet och orsakar negativa effekter.

Även i luft där vattenpipsrök släpps ut 
kommer personer som inte röker vattenpi-
pa, men som under en längre tid utsätts för 
röken, att drabbas av dess komplikationer.

Hälsohörna 24
Är det skadligt att röka vattenpipa?

Den 26 mars i år är det den första dagen i 
månaden shaban, som är en av de välsignade 
månaderna i den islamiska kalendern. Efter 
shaban kommer månaden Ramadan, som är 
den viktigaste månaden för alla muslimer.

Shaban är en ädel månad och tillhör Guds 
Sändebud, den Noble Muhammed (Guds 
välsignelser vare med honom och hans 
familj).

Om denna månad har islams Profet (Gvhf) 
sagt: ”Shaban är min månad, och månaden 
Ramadan är Guds månad. 

På Återuppståndelsens dag kommer jag att 
medla för den som fastar en dag under min 
månad.”

Profeten (Gvhf) fastade under månaden 
shaban och anslöt den till månaden rama-
dan.

När månaden shaban kom kallade Imam 
Sajjad (fvmh) på sina följeslagare och talade 
om denna månads status.

Imam Sajjad (fvmh) sa: ”Gud kommer att 
inkludera den som fastar under månaden 
shaban, av kärlek till Profetens (Gvhf) och 
närhet till Gud, i Sin nåd på domedagen och 
obligera paradiset för den.”

Utöver fasta, som är en stor dygd, har det 
även nämnts andra handlingar för den här 
månaden såsom böner, åminnelser, åkallan 
och att be om förlåtelse, vilka nämnts i den 
ädla boken Mafatih al-Jinan i kapitlet om 
månaden shabans handlingar.

Några islamiska tillfällen i månaden shaban:

Den 3:e shaban – Den tredje Imamen Hus-
seins (fvmh) välsignade födelsedag.

Den 4:e shaban – Den noble Abu al-Fadhl al-
Abbas (fvmh) födelsedag. Abbas var son till 
Imam Ali (fvmh) och var en av Imam Hus-
seins (fvmh) lojala följeslagare under Kar-
bala-tragedin.

Den 5:e shaban - Den fjärde felfrie Imamen 
Sajjads (fvmh) födelsedag.

Den 15:e shaban - Den tolfte ledaren Imam 
Mahdis (må Gud påskynda hans återkomst) 
födelsedag.

Artikel

SHABAN 
 Guds Sändebuds (Gvhf) månad
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Att vara och hålla sig ren är alltid viktigt. Men när det nns mycket bakterier och 

virus så är det extra viktigt att tänka på detta. 

Ni kanske redan har hört och pratat om coronaviruset i skolan. 

Det är ett nytt virus som gör människor sjuka.  

Det vi alla måste tänka på är att tvätta händerna noga, att hosta och nysa i 

armvecket eller i en servett och stanna hemma om man känner sig sjuk.  

Visste ni att Profeten Muhammed (Gvhf) för era hundra år sedan, ofta pratade 

och berättade för människor om hur viktigt det är att vara ren och att tillexempel 

tvätta händerna, klippa naglarna och borsta tänderna? 

Han ville att man alltid ska tvätta händerna före och efter maten.  

Nästa gång vi tvättar händerna kan vi tänka en extra gång 

på vår kära profet.

Att vara ren

Börja med Bismillah,
vatten och tvål

Tvätta händernas 
insidor noga

Tvätta dig 
mellan ngrarna 

Tvätta dig extra 
runt tummarna

Tvätta händernas 
ovansida 

Sist, tvätta lite av 
handlederna också

Börja med ”Bismillah” och följ stegen som bilderna 

visar så tvättar du händerna på bästa sätt.

På grund av spridningen av Coronaviruset i Sverige och i många länder, 
meddelade Imam Ali Islamic Center (IAC) på sin hemsida att alla program 
med fysisk närvaro ställs in i församlingen tills annat meddelas.
 
Detta omfattar inte verksamheten i församlingens kontor, och de som sedan 
tidigare har bokat tid för giftermål, skilsmässa eller andra ärenden kan 
besöka centrets kontor enligt den överenskomna tiden. Det går även bra att 
ringa eller mejla centret.

Församlingen ber alla de som besöker centret att fullständigt observera 
personliga och sociala hygienföreskrifter när de befinner sig i församlingen.

IAC STÄLLER IN SINA PROGRAM PÅ GRUND AV CORONA
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Ur Rosengården:

År 1628 sjönk skeppet Vasa i 
Stockholm, det hade bara hunnit 
åka drygt 1000 meter innan det 
kapsejsade. Krigsskeppet fick 
ligga kvar och vila på botten i 333 
år innan det bärgades år 1961. 
Nu går det att skåda det gamla 
skeppet  på  Vasamuseet  på 
D j u rg å r d e n  i  S t o c k h o l m . 
Vasamuseet är nämligen det 
museum i Skandinavien som 
besökts mest.
Det går även att boka Vasamuseet 
för middagar eller mottagningar, 
och då kan man sitta och äta mat 
och samtidigt kolla på det magni-
fi k a  s k e p p e t  b r e d v i d  e n . 
Skeppshallen kan ta emot upp till 

800 gäster för middagar och upp 
till 2000 gäster för stående 
mottagningar.
Vasakeppet är idag det bäst 
bevarade skeppet från 1600-talet 
då 98 % av det är original. 
Skeppet bär på hundratals träs-
kulpturer i form av utsmyckning. 
Varje år tar museet emot 1,5 
miljoner besökare som tar del av 
dess utställningar. I dessa utställ-
ningar berättas det om männi-
skorna som levde ombord på 
skeppet, om 1600-talets Sverige, 
kungen, konstruktionen, hur 
skeppet hittades och sedan 
bärgades och om forskningen för 
bevarandet av Vasa.
Vasaskeppet kunde hysa en 
besättning på 450 personer, 
inklusive 300 soldater. De andra 
150 personerna var sjömän som 
hade ansvar för diverse uppgifter 

ombord på skeppet.
Runt skeppet finns det elva 
utställningar, en butik och en 
restaurang som säljer fika och 
lunch. Filmen om Vasa och 
barnfilmen “Vasagrisen” visas 
flera gånger om dagen på museet. 
Det finns även guidade visningar 
att delta i varje dag. Det finns 
familjeprogram för olika ålders-
grupper under helger och lov. 
Fi lmerna,  visningarna och 
familjeprogrammen ingår i 
inträdesavgiften, som endast 
vuxna från 19 år och uppåt 
behöver betala. 

Vasamuseet

”De lärda är levande även när de dör och de ovetande är döda även om de är vid liv”.

Månadens hadith:

Det sajjadiska manuskriptet - Sjunde åkallan
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Imam Ali (fvmh):

Svenska platser:

Å Den genom vilken knutarna 
av vedermödor öppnas! Å Den 
genom vilken missödenas 
intensitet avtrubbas! Å Den från 
vem som blir bedd om utträde 
[från trångmål] mot lättnadens 
färskhet!

Svårigheter ger med sig inför 
Din makt,
hjälpmedel tillhandahålls av Din 
ynnest,
domen träder i kraft genom Din 
makt,
och allting går vidare enligt Din 
vilja.

Endast med Din önskan följer 
allting Ditt bud, utan att Du 
befaller,
och genom Din vilja hindras 

allting, utan att Du förbjuder.

Du är Den som bönas vid 
bekymmer,
och man söker tillflykt till Dig 
vid katastrofer.
Ingen katastrof avvärjs om inte 
Du avvärjer,
och ingen elimineras om inte Du 
eliminerar.

På mig har kommit ned – å min 
Herre – det vars tyngd belastar 
mig,
och jag har drabbats av det vars 
bärande plågar mig.

Genom Din makt har Du 
tillfogat mig det,
och genom Din auktoritet har 
Du vänt det mot mig.

Ingen kan föra bort det som Du 
har tillfogat,
och ingen kan avfärda det som 
Du har skickat.
Ingen kan öppna det som Du har 
stängt, 
och ingen kan stänga det som 
Du har öppnat.
Ingen kan förenkla det som Du 
har försvårat,
och ingen kan hjälpa den som 
Du har övergivit…

Källa: Qurar al-hikam, volym 124, sid. 1124
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