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Andlighet och lärdomar bakom
Covid-19:s mörker och utmaningar

G

ud säger i Koranen: Och
påminn, påminnelsen är till
nytta för dem troende (51:55). De
icke-troende bör i första hand
hålla med om vår identitet och
därmed mening med vårt liv för
att sedan acceptera att bli påminda. Vi omges av oräkneliga ting
vilka kan avleda oss från livets
heliga uppdrag och behöver självfallet hjälp för att hålla ut.
En av dem viktigaste hjälpen för
människan, som känner sin unika
särställning i skapelsen och vill
uppnå målet med sitt liv, är att
påminna denne om verkligheten
bakom vår existens. Som en
muslimsk församling är vi skyldiga att påminna oss själva och
andra syskon om våra plikter mot
Gud och skapelsen.
Gud älskar människan och vill
genom olika medel leda tillbaka
oss till Honom. Ibland genom
händelser som väcker en hel värld
eller kanske endast enstaka individer och ibland genom föreskrifter såsom exempelvis rekommendationen att delta i begravningar
och besöka gravar. Detta eftersom döden är en verklighet som
väntar oss alla, därför bör vi inte
göra den så osynligt som möjligt,
såsom tyvärr är fallet i många
delar av världen.
Covid-19 kan ses utifrån olika
perspektiv. Detta virus har förändrat världen och har manifesterat
vår svaghet och maktlöshet framför ett litet och osynligt väsen.
Oavsett vad Guds plan kan vara,
med att Han låter detta ske, så har
denna oroväckande pandemi
hjälpt många individer och länder
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i vår värld att inse sin svaghet,
något som i sin tur underlättar för
folk att vända tillbaka till sin älskade Skapare. Gud säger i Koranen: Nej, [det är inte som ni tänker] människan blir överträdare,
när denne anser sig vara oberoende[mäktig] (96:6-7).

”
Upplevelsen av vår svag- och
sårbarhet bidrar till att vi vaknar
till. Nyhetsrubriker och videoklipp på hundratals döda medmänniskor i svarta påsar, massgravar i världens mäktigaste länder, strider mellan stater och individer om munskydd och respiratorer manifesterar vår svaghet. I
sådana tider och händelser läser vi
också hur folk hjälper varandra,
något som påminner oss om att vi
alla människor är syskon. Det
ﬁnns många lärdomar som man
kan ta av denna pandemi. Det
ﬁnns också många roller som vi
kan spela, onda så väl som goda.
En del stjäl munskydd och en del
hjälper vårdpersonal med samma
utrustning.
I en sådan isolerad värld och en
för omvärlden unik utveckling
ﬁnns det ﬂera utmaningar och ett
ansvar som vi tillsammans måste
axla. Var och en kommer att handla utifrån sin ställning, karaktär
och verklighetsuppfattning. Det
är ett tillfälle att kontemplera och i
lugn och ro försöka orientera oss
själva. Var ﬁnns vi egentligen på
livets karta? Hur förhåller vi oss

till Gud?
Utifrån vår skyldighet att vara
måna om folks hälsa, ställde vi
som församling in samtliga
sammankomster, en åtgärd som i
stort sett alla andra församlingar
också gjorde. Vi satsar vår tid och
resurser på att tjäna och hjälpa till
digitalt och försöker utveckla oss
för att kunna ha mer livesändning och mer kontakt via
våra sociala kanaler.
En av våra riktlinjer är att hjälpa
muslimer att behålla sin islamiska
identitet. Därav utökar vi våra
aktiviteter och tjänster digitalt
och hoppas att många nyttjar våra
tjänster. Det är viktigt ur både ett
andligt och socialt perspektiv. Vi
hoppas att dessa svåra dagar blir
ett tillfälle där folk rättar sina relationer med skaparen och skapelsen och önskar att bandet mellan
medlemmar och församlingar
förstärks.

Vi är alla, muslimer och ickemuslimer, individer såväl som
organisationer, skyldiga att hålla
ut och stödja varandra. Allmänt
sett och beskrivet uppmanar islam
muslimer att träﬀa och hjälpa
varandra att leva ett andligt liv.
Pandemin som skymmer vår
värld är också ett tillfälle som
kommer att passera, lycklig är den
som tar vara på tillfället och ser
ljust bakom detta mörker.
Fahad Fadhel
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Ramadanmånad: Guds kärleksbudskap till mänskligheten
Vår oändligt kärleksfulle
och nåderike Gud har skapat
oss för ett heligt uppdrag och
utrustat oss med allt som
behövs för ett lyckat resultat.
Det ﬁnns dock mycket som
utmanar och hindrar oss. Därför
kan vi, trots vårt förnuft, missa
vägledningens fackla och falla
för olika hägringar. Människans
situation i denna värld är allvarlig, inte minst med tanke på vad
som står på spel och de möjliga
utfallen som vi för evigt kommer att leva med.
Allt som vi gör, både på gott och
ont, har ofattbara konsekvenser
som manifesteras i livet efter
detta. Därför behöver vi mer
hjälp och Guds religion är som
en räddningslina vilken Han har
räckt mänskligheten, och ett av
dess bästa verktyg är denna heliga månad. Ett tillfälle för många
att kunna vakna till, lämna dåliga vanor och besluta sig att leva
och handla för sitt eviga liv och
på så sätt försona sig med Gud.
Profeten meddelade att vi under
denna månad är inbjudna att
vara Guds gäster. Våra andetag
och även sömn räknas som tillbedjan, för varje reciterad
koranvers får man belöningen
för en hel koranrecitation som
man annars reciterar under resten av året. Gud manifesterar sin
oändliga barmhärtighet och
generositet.
Många som ignorerar sina islamiska plikter brukar omvända
sig under denna månad. En del
ignorerar omvändelsens chans
och blir skyldiga att för varje
dag som de har negligerat dess
fasta att istället fasta 60 dagar
eller ge mat till 60 fattiga. Den
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som ignorerar hela månaden är
därmed skyldig att fasta 1800
dagar.
Varför är Gud så strikt med fastan under nådens och välsignelsernas månad? Frågan är viktig
särskilt om man jämför den med
exempelvis bön som man har
missat eller ignorerat, då behöver man endast ta igen bönen i
fråga. Svaret är antagligen att
Gud vill att så många som möjligt av oss skall ta vara på
omvändelsens chans.

”
Genom hunger, törst och stor
fokus på andlighet försvagas
våra djuriska drifter och den
själsliga aspekten av oss får ett
stort stöd. Under denna period
förstärks vår vilja och vi kan
därför lättare övervinna våra
frestelser och lockelser som
omger oss. Det är därmed inte
endast våra kroppar som renas
utan även våra trötta och belastade själar. Den muslim som trotsar fastan och därmed allt som
Gud under detta gyllene tillfälle
erbjuder missar en riktig möjlighet att hitta sig själv.
En av dem ﬁna karaktären i den
spirituella utvecklingen för varje
människa är att
uppnå gudfruktighet (taqwa), något
som förutsätter att
man har eller
åtminstone eftersträvar ett rent
hjärta. Gud meddelar i Koranen att
fastans syfte är att

vi skall uppnå fromhet (2:183).
Vi alla är belastade med dåliga
egenskaper och många problem
som vi verkligen behöver hjälp
med. Finns det någon annan än
vår Kärleksfulle Herre som kan
ta hand om oss och om våra trasiga själar? Han väntar sina trotsiga tjänare och har öppnat paradisets portar för att vi skall inträda och njuta av Hans närhet och
kärlek. Låt oss därför, kära läsare, att ta tag i den heliga räddningslinan och omfamna Hans
kärleksbudskap.
När människan har växt tillräckligt vägrar hon att bli nöjd med
sötsaker, god mat och andra
fysiska njutningar. Hon utstår
fysiska svårigheter för att se
rättvisan tillämpas och njuter av
det.
Gud vill att vi skall fortsätta
utvecklas och börja njuta av det
högsta möjliga; Hans kärlek och
närhet. Då inser vi att varken
världen eller paradiset är tillräckliga för oss. Det är bara
Guds närhet och kärlek som är
vår slutliga destination. Med en
sådan inställning läser vi imam
al-Sajjads (fvmh) bön: Gud vem
är det som smakade din kärleks
sötma och [kunde] utbyta den
mot något annat?.
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Vad betyder “ramadan” och vad är dess egenskaper?

E

nligt lexikon kommer “ramaḍan” från ordet “ramḍa'” vilket betyder intensiv
värme, och verbet “ramiḍa” som
betyder att bränna. Den välsignade månaden ramadan har fått
sitt namn eftersom människans
synder förlåts under den månaden.
Islams Profet (Guds välsignelser över honom & hans familj)
sa: “Visserligen har ramadan
kallats [för detta], eftersom den
bränner [bort] synder.”
Ramadan är namnet på en av
månmånaderna och är den enda
månmånaden vars namn nämnts
i Koranen.

Muslimer anser att de himmelska böckerna Den välsignade
Koranen, Evangeliet, Toran,
Skrifterna (Suhuf) och Psalmerna har uppenbarats under denna
månad. I islamiska återberättelser har denna månad omnämnts
som Guds månad och en bjudning för den noble Profetens
(Gvhf) nation, och Gud den Upphöjde välkomnar Sina tjänare
under denna månad med nobless
och vänlighet i allra högsta grad.
Den noble Profeten (Gvhf) sa:
“Månaden rajab är Guds månad,
månaden sha'ban är min månad
och månaden ramadan är min
nations månad. Det är obligato-

riskt för Gud att förlåta alla synder för den
som fastar hela denna
månad (ramadan),
och att Han betryggar
resten av hans liv och
räddar honom från
den smärtsamma törsten på domedagen.”
Denna månad respekteras och värderas
särskilt av muslimer
och den åtnjuter en
speciell ställning
bland dem. Ramadan är månaden för deras andliga resande,
och varje år förbereder sig de
troende för att välkomna denna
ärade och välsignade månad
genom att tillhandahålla med
andliga förutsättningar. När
månaden anländer mättar de
sina själar med Guds välsignelser genom att entusiastiskt ge
mat och brytningsmåltider till
fattiga, nattvaka och tillbedja
Gud, recitera Koranen och åkallelser, be om förlåtelse, ge allmosor till behövande och fasta
med mera.

Ramadans värdefulla kvalitéer
Även om det inte går att nämna alla de värdefulla kvalitéer som den välsignade månaden ramadan har i denna
artikel, är det dock bra att vi nämner vissa av dess viktiga egenskaper från Koranens och islamiska återberättelsers synvinkel.
1. Årets bästa månad
På grund av att den Heliga Koranen uppenbarades i den, och på grund av dess unika egenskaper, är den välsignade månaden ramadan den bästa av månårets månader. Koranen säger: “Månaden ramadan är den [månad] i vilken Koranen sändes ned som en vägledning för människorna...”

Gällande månaden ramadan sa den noble Profeten (Gvhf): “Å människor! Guds månad närmar sig er
med välsignelser, barmhärtighet och förlåtelse. Det är en månad som är bättre än alla månader hos Gud,
vars dagar är bättre än alla dagar, vars nätter är bättre än alla nätter och vars timmar är bättre än alla timmar. Det är en månad i vilken ni är inbjudna till Guds tillställning och gynnas av Honom. Era andetag
prisar [Honom] i den och er sömn är tillbedjan i den. Era handlingar accepteras i den och era åkallelser
besvaras i den... Dessa är de bästa timmarna under vilka Gud ser mot Sina tjänare med barmhärtighet...”
4
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2 – Att få möjligheten att fasta
Under månaden ramadan har Gud, den Upphöjde, gett Sina tjänare möjligheten att fasta: “...Därmed ska den av
er som närvarar i månaden fasta i den...”
Utöver de materiella och fysiska aspekterna har människan också en andlig dimension, och alla människor är i
behov av speciella program för att uppnå sin önskade perfektion. Fromhet och att visa Gud aktning är ett av programmen för att stärka och utveckla den andliga dimensionen. Det vill säga att ifall man vill utveckla och träna
sig andligt och nå önskad renhet och perfektion, måste man kontrollera sin själs lustar och eliminera hindren för
utveckling en efter en, och inte underhålla sig med materiella nöjen och begär. Att fasta är en av de handlingar
som är eﬀektiva och användbara i detta avseende. Den välsignade Koranen säger: ”Å ni som tror! Fastan har
föreskrivits för er, liksom den föreskrivits för de före er – så att ni må visa [Gud] aktning.”
Några av fördelarna med att fasta:
1. Förstärkning av fromhet, Gudsmedvetenhet
och uppriktighet
Imam Sadiq (frid vare med honom) sa att Gud den
Upphöjde har sagt: ”Fastan är för Mig, och Jag kommer att belöna det.”
Heliga Fatima (fvmh) sa: ”Gud gjorde fastan obligatorisk för att förstärka uppriktighet.”

(Gvhf): ”Å Guds Sändebud! Vad håller Satan borta
från oss?” Den ärade Profeten (Gvhf) sa: ”Fastan gör
hans ansikte svart och allmosa bryter ryggen på
Satan.”
5. Jämställdhet mellan rika och fattiga:
En fastande person tänker på de fattiga och behövande när den är hungrig och törstig, och som en konsekvens av det rusar den till deras hjälp.

2. Världsliga och eftervärldsliga straﬀ förhindras:
Ali ibn Abi Talib (fvmh) sa: ”Fastan gör tarmarna
smalare, avlägsnar kött och distanserar [en] från helvetets brännande hetta.”
Den noble Profeten (Gvhf) sa: ”Fastan är en sköld
mot elden.”

6. Återupplivning av moraliska dygder
Fastan gör så att folk får känna av hunger och törst
och får dem att inse sitt behov i den kommande världen. Som ett resultat av hunger och törst kommer
fastande personer att bli ödmjuka, anspråkslösa,
tillmötesgående, lärda, tålmodiga och söka Guds
tillfredsställelse och belöning, och därmed kommer
de att förtjäna belöning.
Fasta leder till avhållsamhet från begär, uppmanar de
fastande till gott och att de ska utföra sina plikter,
vägleder dem till belöning, och låter dem känna av
de svårigheter och den törst och hunger som behövande och fattiga runt om i världen drabbats av.

3. Lugn för kropp och själ:
Fasta skänker lugn till själen, sinnet, hjärtat och även
till kroppen, och ger själen och kroppen god hälsa.
Den noble Profeten (Gvhf) sa: ”Fasta för att förbli
friska.”
Profeten (Gvhf) sa även: ”Magen är alla smärtors
hem, och avhållsamhet (från att äta) är den högsta
medicinen.”
Imam Baqir (fvmh) sa: ”Fastan och vallfärden gör
hjärtan lugna.”
Imam Ali (fvmh) sa: ”Gud skyddar Sina troende tjänare genom böner, zakat (skatten) och seriositet i att
fasta de obligatoriska fastorna (under ramadan), för
att ge lugn till deras kroppsdelar, ödmjukhet till deras
ögon, anspråkslöshet till deras själar och foglighet
till deras hjärtan.”
4. Satans påverkan förhindras:
Ali ibn Abi Talib (fvmh) sa till den noble Profeten
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Tio hadither om
månaden Ramadan
Hadith är en berättelse eller tradition som utgår ifrån profeten Muhammeds (Gvhf), damen
Fatima al-Zahras (fvmh) och de tolv imamernas (fvmd) sätt att leva som förebild samt deras
handlingar och ord i olika situationer.
Nedan följer tio hadither om månaden Ramadan:
Imam Sadiq (fvmh) sa:
”Förvisso har Gud gjort fastan obligatorisk så att
de rika och de fattiga ska vara lika.”
Källa: Man la yahduruh al-faqih, vol. 2, s. 43, nr. 1.

Heliga Fatima Zahra (fvmh) sa:
”Vad är nyttan med fastan hos en fastande person
om den inte skyddar sin tunga, sina öron, ögon och
kroppsdelar?”
Källa: Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 295.

Imam Ali (fvmh) sa:
”Gud har gjort... fastan obligatorisk för att pröva
skapelsens uppriktighet.”
Källa: Nahj al-Balagha, visdom 252.

Imam Ridha (fvmh) sa:
”[Människorna] har beordrats att fasta för att de
ska förstå smärtan av hunger och törst, och genom
det upptäcka andra [människors] fattigdom [och
misär].”
Källa: Wasail al-Shi'ah, vol. 4, s. 4, nr. 5; 'Ilal al-sharayi', s.
10.

Imam Ali (fvmh) sa:
”Hjärtats fasta är bättre än tungans fasta, och tungans fasta är bättre än magens fasta.”
Källa: Ghural al-Hikam, vol. 1, s. 417, nr. 80.

Guds Sändebud (Gvhf) sa:
”Det är obligatoriskt för Gud att bespisa den som
blir hindrad från sin favoritmat på grund av fastan,
med mat från paradisets mat och låta den dricka
från dess drycker.”
Källa: Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 331.

Imam Kazim (fvmh) sa:
”Den fastande personens åkallan besvaras vid
brytningsmåltiden (iftar).”
Källa: Bihar al-Anwar, vol. 92, s. 255, nr. 33.

Guds Sändebud (Gvhf) sa:
”Ramadan är en månad vars början är barmhärtighet, vars mitt är förlåtelse och vars slut är frihet
från [helvetets] eld.”
Källa: Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 342.

Guds Sändebud (Gvhf) sa:
”Förvisso öppnas himlens portar under den första
natten i månaden ramadan, och de kommer inte att
stängas tills dess sista natt.”
Källa: Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 344.

Guds Sändebud (Gvhf) sa:
”Om [Guds] tjänare visste vad som fanns i månaden ramadan, skulle den vilja att det skulle vara
ramadan året runt.”
Källa: Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 346.
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Nyhet - Annons

Tre år efter anlagd brand
Det har nu gått tre år efter att Imam Ali Islamic Center i Järfälla
utsattes för en anlagd brand i sin fastighet, den 30 april 2017.
En hel del av centrets fastighet totalförstördes i branden, dock tack
vare Gud, den Upphöjde, skedde inga personskador.
Centrets övervakningskameror och polisens undersökning visar
tydligt att branden var anlagd.
Denna fruktansvärda händelse uppmärksammades av både svensk
och internationell media.
Händelsen ledde till att centret med hjälp av berörda myndigheter
vidtog ﬂera nya säkerhetsåtgärder.

Recitation av

Koranen

LIVE

och åkallelsen Iftitah

hålls dagligen online under månaden
Ramadan mellan kl. 19:00-20:30.
imamalicenter
.se

Online
Ramadanprogram
på
engelska
Tema: Lärdomar från Imam Sadjads femton böner (munajat)
J 2020

16 MA
2 MAJ -

1

20:40 - 21:30
Sänds direkt via facebook och instagram
Se programmet via:
Föreläsare:
facebook.com/svenskaislam
instagram.com/imamalicenter.se
Sheikh Safdar
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Imam Alis (fvmh) martyrskap

D

en 21 av den heliga månaden Ramadan motsvarar
imam Alis (fvmh) martyriumsdag.
Efter kriget Nahrawan och nedslaget av Khawarij, år 658 e.kr.
samlades en del personer från så
kallade Khawarij, såsom Abd alRahman ibn Muljam Muradi,
Barak ibn Abdullah Tamimi och
Amr ibn Bakr Tamimi, under en
kväll och analyserade den tidens
omständigheter, blodspillor och
interna krig och åmindes kriget
Nahrawan och deras egna stupade män. De kom sedan fram till
slutsatsen att orsaken till denna
blodspilla och mördandet av
bröder var Imam Ali (fvmh),
Moawiyah och Amr ibn al-Aas.
Om dessa tre sistnämnda personer plockades ur bilden skulle
muslimerna veta sina uppgifter.
Därefter ingick de i en pakt om
att var och en av dem skulle vara
ansvariga för att mörda en av
dessa tre personligheter. Ibn
Muljam var ansvarig för att
mörda Imam Ali (fvmh) och
satte sig tillsammans med några
personer i Kufa-moskén under
natten till den 19:e Ramadan.
8

Under den natten var Imam Ali
gäst hos sin dotters hus och var
informerad om vad som skulle
hända på morgonen. När han
talade om detta för sin dotter sa
Umm Kulthum: ”Sänd Jo'de till
moskén imorgon!”.
Imam Ali (fvmh) sa: ”Det går
inte att komma undan från Guds
beslut. Han spände sedan fast sitt
bälte ordentligt och gav sig iväg
till moskén samtidigt som han
för sig själv viskade dessa två
meningar:
”Spänn fast erat bälte ordentligt
inför döden, eftersom döden
kommer att möta dig
Klaga och skrik inte, när döden
kommer för att hämta dig.”.

”
När Imam Ali bugade inför Gud
under morgonbönen och hade
placerat sin panna mot marken
slog Ibn Muljam hans välsignade huvud med sitt svärd så att
blod rann från imamens huvud i
moskéns Mihrab. Vid detta ögonblick sa Hans Excellens: ”Fuzto

wa Rabbil Ka'bah” (Jag svär vid
Kabas Herre att jag segrade).
Därefter reciterade han vers 55
från sura TaHa:
”Av denna [jord] har Vi skapat er
och till den låter Vi er vända tillbaka och ur den skall Vi [kalla]
er att stiga fram ännu en gång.”
Imam Ali tänkte även på folkets
bästa och lycka under sina sista
ögonblick i livet och testamenterade följande till sina barn, släktingar och alla muslimer:
”Jag uppmanar er till att vara
Gudfruktiga (följa Guds lagar),
att organisera era egna handlingar och alltid tänka på att skapa
fred mellan muslimer! Glöm
inte bort de föräldralösa!
Respektera era grannars rättigheter!
Ha Koranen som erat egna schema! Vörda bönen väldigt mycket, då den är er religions pelare.”
Imam Ali (fvmh) blev martyr
den 21:a Ramadan och begravdes i den heliga staden Najaf och
hans helgedom blev en plats för
Gudsdyrkan för de som är förälskade i Sanningen.
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IMAMA ALIS (FVMH) HELGEDOM I STADEN NAJAF.

Läs mer om Imam Ali (fvmh)på

IMAMEN.SE

Artikelserie

Islamisk personlighet

Hälsohörna 25

Ammar ibn Yasir

Vad är autism?

Ammar ibn Yasir hade smeknamnet ”Abu al-Yaqzan”
och var allierad med klanen Bani Makhzum. Ammar
härstammade från Anas ibn Maliks familj från qahtani-klanerna i Jemen. Ammars far Yasir kom till Mecka
i ung ålder och bosatte sig där och slöt förbund med
Abu Hudhayfa, från Bani Makhzum.
Ammar var tillsammans med sin far och mor bland de
första muslimerna. Enligt en återberättelse blev han
muslim efter drygt trettio personer. Enligt en annan
tradition var han en av de första sju muslimerna.
Quraysh torterade Ammar, hans bror Abdulla, hans far
Yasir och mor Sumayya, Bilal, Khabbab och Suhayb
på de grymmaste sätten för att de skulle lämna islam.
Ammars föräldrar blev islams första martyrer som ett
resultat av tortyren.

Autism är en typ av utvecklingsstörning som
kännetecknas av onormalt verbalt kommunikationsbeteende. Symtomen på denna
dysfunktion syns under de första åren i livet och dess
underliggande orsak är okänd. Denna funktionsnedsättning är vanligare hos pojkar än hos ﬂickor. Funktionsnedsättningen påverkar hjärnans naturliga
utveckling inom området sociala interaktioner och
kommunikationsförmågor.

”
”

Autism uppstår inte p.g.a. att man
har dåliga föräldrar

Polyteisterna i Mecka tvingade också Ammar till att
skymfa Profeten (Gvhf), men Profeten (Gvhf) accepterade hans ursäkt och sa till honom att göra så om han
tvingades göra det igen. Det var efter denna händelse
som vers 106 i kapitlet al-Nahl uppenbarades.
Vissa rapporter indikerar även på att Ammar tillhörde
de muslimer som migrerade till Etiopien.
Ammar tillhörde de första personerna som migrerade
till Medina i Hijaz och han hjälpte till att bygga Qubamoskén, som var den första islamiska moskén. Han
var en av Profetens (Gvhf) närmaste följeslagare och
han var aktiv i krig tillsammans med Profeten (Gvhf).
Det har återberättats från Profeten (Gvhf) att han sa:
”Paradiset längtar efter Ali, Ammar, Salman och
Bilal”; och: ”Ammar är med sanningen och sanningen
är med Ammar, Ammar cirkulerar kring sanningen
var den än må vara”; och: ”Ammars mördare är i
elden.”
Ammar tillhörde de första shiamuslimerna tillsammans med Salman, Abu Dharr och Miqdad, och de var
även kända för det under Profetens (Gvhf) tid. Inledningsvis vägrade Ammar att alliera sig med den första
kalifen i försvar till Imam Ali (fvmh).
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Barn och vuxna med autism har svårigheter i verbal
och icke-verbal kommunikation, social interaktion
och lekaktiviteter. Denna störning gör det svårt för
dem att kommunicera med andra och omvärlden. I
vissa fall förekommer även självplågande och
aggressiva beteenden. Bland dessa individer förekommer det även repetitiva rörelser som att klappa
med händerna, att de ger ovanliga svar till andra,
visar aﬀektion till föremål och/eller gör motstånd
mot förändring. Det är möjligt att de också uppvisar
ovanlig känslighet kopplat till de fem sinnena (syn,
hörsel, beröring, lukt och smak). Den centrala kärnan
i autism är kommunikationsstörning, särskilt i samhället utanför hemmet.
Barn med autism är inte upproriska barn som själva
har valt sitt beteende. Autism uppstår inte p.g.a. att
man har dåliga föräldrar, dessutom har ingen speciﬁk
psykologisk faktor blivit känd gällande försening i
barns utveckling.
Om ni tror att ert barn kanske har funktionsnedsättningen autism är det bra om ni kontaktar en barnvårdcentral (BVC). Om ert barn går i skolan kan ni
också nämna detta för skolläkaren. Det går även bra
att ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP). Idag ﬁnns det statliga och icke-statliga organisationer i Sverige som arbetar för att hjälpa människor med autism.
Apr-Maj 2020- Nummer 39 - DM

DagensMuslim

Barn

RAMADAN
Salam alla barn!
Nu har vår speciella månad börjat, nämligen månaden Ramadan. Under den här
månaden sände Gud koranen till muslimerna. Det nns många olika saker vi kan
göra den här månaden. Vi kan tänka på vår kontakt med Gud och be mer, tänka på
att ge allmosa (sadaqa) för att hjälpa andra, läsa vår Heliga koran och kanske
pröva på att fasta några timmar om man inte klarar hela dagen som barn.
Månaden avslutas med att ra eid, en dag då många ber eid-bönen i moskén och
äter eid-mat och sötsaker tillsammans med nära och kära. Hoppas ni kommer
närmare Gud den här månaden och hittar många saker att vara tacksamma för.
Glöm inte att be för varandra!
Amir och Zahra vill gärna be med sin mamma och pappa, men de har ett problem.
De hittar inte sin bönematta. Hjälp de att hitta rätt bönematta och färglägg den
sedan.
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Månadens hadith: Guds Sändebud (Gvhf) sa:
”Gud, den Upphöjde, sa: 'Fastan är för Mig, och Jag belönar det.'”
Wasail al-Shi'ah, vol. 7, s. 294, nr. 15-16, 27 och 30.

Ur Rosengå rden:

Ur åkallan Iftitah som reciteras under månaden Ramadan:

Allt lovpris hör till Gud, [Han]
som inte har någon delaktig i
Hans skapande,
Allt lovpris hör till Gud,
prisandet av Honom och Hans
befallningar genomsyrar
skapelsen,

ständiga givande inte vållar
Honom något förutom en
ökning av Hans Frikostighet
och Storsinthet!
Sannerligen är Han den
Allsmäktige, den mest
Generöse!

Hans Härlighet yttrar sig
genom [Hans] storsinthet,

Å Gud! Jag ber Dig om något
försumbart från [det som är]
rikligt [hos Dig],

[Det är Han] vars tillgångar
aldrig minskar och [den vars]

trots att mitt behov av det är
stort,

Så det är oerhört stort för mig,
och väldigt lätt och enkelt för
Dig!
Översättning: Hassanain Govani
Läs hela åkallan på www.imamalicenter.se

Universeum - Det största vetenskapscentret i Norden

www.dagensmuslim.se

Bildkälla: tripadvisor.com

fåglar, fjärilar, grodor och apor
m.m. Man kan gå i en regngrotta,
undersöka dalgången och ta sig
högt upp bland trädkronorna.
Över 3 miljoner liter vatten ryms
i Universeums akvarier. I det
största akvariet Oceanen ryms
1,4 miljoner liter vatten. I detta
akvarium ﬁnns en tunnel där
man kan titta på ﬁskar underifrån. I akvariet lever det hajar,
rockor, clownﬁskar, färglada
ﬁskar och en stor sågﬁsk, vars
nos ser ut som en såg.
I Reptilariet kan man kolla på
några av de giftigaste djuren i
världen. Vissa av reptilerna är
sällsynta och utrotningshotade.
Här får man även lära sig mer om
intressanta och viktiga upptäcker inom fysik, teknik, medicin
och kemi.
I Kemilabbet har man möjlighet
att pröva på många olika intressanta och spännande experiment
och laborera. Här kan man leka
kemist med laboratorierock,
skyddsglasögon och pipetter.

matochresebloggen.se

Universeum i Göteborg är det
största vetenskapscentret i
Norden. På sju våningar och en
area på 9 000 m2 kan hela
familjen få vara med på ett stort
äventyr. Här ﬁnns några av de
största akvarierna i Europa, en
inomhusregnskog och här kan
man också få prova på spännande experiment.
På Universeum kan man t.ex. gå
på forskningsfärd i regnskogen,
titta på hajar i akvariehallen, resa
ut i rymden, se på giftormar i
Reptilariet och utforska kemin i
Kemilabbet. På universeum.se
kan man se vilka speciella
program som erbjuds under
olika dagar. Utställningen har 40
stationer, och en av dessa
stationer är Rymdresan, där man
får lära sig mer om bland annat
solsystemet och hur fort det går
att färdas i rymden.
I Regnskogen ﬁnns ett 25 meter
högt bomullsträd och hängbroar
som erbjuder häftiga utsikter.
Här kan man få syn på exotiska

matochresebloggen.se

Svenska platser:

medan Du, sedan urminnes
tider, har klarat Dig utan det!
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