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Hijab har sitt 
sätt att signalera 

ALI SHOMALI: 



Den 13 av den islamiska 
månaden Rajab (25 feb-
ruari i år) motsvarar 

födelsedagsminnet av den första 
stora imamen (ledaren), Imam 
Ali (frid vare med honom). Den 
viktigaste manifestationen av 
Imam Alis (fvmh) samhällsrät-
tvisa är beskyddandet av stats-
kassan och att dela ut den rättvist 
bland folket. Han säger i en av 
sina egna predikningar (den 13:e 
predikan i Nahj al-Balagha): ”Jag 
svär vid  Gud att jag kommer att 
ge tillbaka plundrad statskassa 
till dess ursprungliga ägare var än 
det må vara, eftersom i rättvisa 
finns det en lättnad för alla.”
Hans mål med att bemöta rege-
ringen var att införa ett exempel 
på en gudomlig och rättvis rege-
ring. Till följd av detta insistera-
de han att trohetseden skulle svä-
ras publikt så att folkets tillfreds-
ställelse skulle bli tydlig. Just då 
ställdes Imamen inför ett sam-
hällsskikt som under den tidigare 
samhällsordningen hade fått ett 
unik position i samhället och 
ekonomiskt övertag jämfört med 
de övriga muslimerna. På grund 
av detta gjorde han motstånd mot 
dem och ställde saker till rätta, 
alltså en extrem jämställdhet 
bland folket med hänsyn till rät-
tigheter och skyldigheter. Resul-
tatet blev att en eld av flera krig 
tändes mot imamen.
I en föreläsning säger han: 
”Islams rättigheter och gränser 
blir därmed obligatoriska att 
observera för den som svarar på 

Guds och Hans Sändebuds kall, 
bekräftar vår religion, träder in i 
vår religion och vänder sig mot 
vår böneriktning. Ni är därmed 
Guds tjänare. Egendomar tillhör 
Gud och delas ut bland er jäm-
bördigt. Gud har inte placerat 
denna värld som belöning för de 
Gudfruktiga.”
Från ett annat perspektiv ville 
Omayyaderna tjäna på att använ-
da en politik som innebar mut-
ning och att i hemlighet köpa 
bundsförvanter. Imam Ali (fvmh) 
var bestämd i att avfärda denna 
politik genom att följa en politik 
vars grund var rättvisa och jäm-
ställdhet bland folket. Imamen 
nöjde sig inte bara med detta, 
utan han krävde tillbaka alla ägo-
delar som tillförskaffats med våld 
och plundring.

Imam Ali (fvmh) insisterade på 
att presentera sig själv och med-
hjälpare som förebilder och exem-
pel, som tagit avstånd ifrån denna 
världs bekvämligheter och njut-
ningar. Utöver detta betonade 
Imamen (fvmh) att produktion 
och producenternas tillstånd skul-
le observeras och att de inte ska 
hållas ansvariga för att betala 
skatter som de inte klarar av att 
betala, och även att de ska bemö-
tas med respekt. Imamens politik 

gällande insamlingen av allmo-
sor och skatter grundade sig även 
på denna barmhärtiga metod. Till 
följd av detta skyddades de fatti-
gas rättigheter, som Gud den 
Allsmäktige förklarat vara obli-
gatoriska för rika muslimer att 
observera.
Det första steget är att jämställa 
rättigheter och skyldigheter, och 
det andra steget är att fördela 
rikedomar rättvist. I denna ändli-
ga och temporära värld finns det 
ingen skillnad mellan araber, 
icke-araber, migranter (Muhaji-
rin) (Ansar), hjälpare , tidigare 
och senare generationer. Om 
vissa personer offrat sig i Guds 
väg, belönas de av Gud. Denna 
uppoffring betyder inte att de 
istället för Guds belöning kan ta 
andra människors egendomar 
och utföra oacceptabla handling-
ar. Det som är med Gud är bättre 
och varar längre.
Rättvisa och observering av 
andras rättigheter förtrampades 
alltid. Den ständiga striden mel-
lan behövande och svaga männi-
skor och rika och mäktiga männi-
skor har alltid varit det viktigaste 
bekymret för storsinnade och 
storartade människor, som med 
hela deras existens vill imple-
mentera rättvisa och mänsklighet 
i människors samhällen.
Vi som kallar oss för följare till 
denna Imam (fvmh) har även 
detta ansvar, alltså att utifrån vår 
förmåga sträva efter att efterlikna 
denne storartade persons lev-
nadssätt.

Ledarartikel

Imam Ali: I rättvisa finns det en lättnad för alla
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Ingen skillnad mellan 
araber, icke-araber, 
migranter (Muhajirin), 

hjälpare (Ansar), tidigare och 
senare generationer.

”

(fvmh)

Det som är med 
Gud är bättre och 

varar längre

”
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Annons

Det har återberättats från Guds Sändebud pro-
feten Muhammed (Guds välsignelser vare med 
honom & hans familj) att han sa: “Den som dör 
utan ett testamente har dött okunnighetens 
död.”

För att respektera islams råd och tillämpa den 
goda traditionen om att skriva ett testamente, 
meddelar Imam Ali Islamic Center i Stockholm 
sin beredskap att ta emot och bevara de troen-
des personliga testamenten.

De som vill förbereda och lämna in sitt person-
liga testamente till det islamiska centret, kan 
efter att ha mottagit och slutfört handboken 
som innehåller instruktioner om testamente, 
kontakta centrets kontor och bestämma en tid 
för att överlämna sitt testamente. Man måste 
inte använda denna handbok, utan testatorn kan använda ett annat häfte eller 
anteckningsbok för att göra detta och fylla i det på sitt modersmål.Överlämnan-
det av testamentet sker i enlighet med svensk lag och religiösa regler och med när-
varo av vittnen. Detaljer om nödvändiga villkor kommer att meddelas testatorn 
skriftligen och muntligen under sammankomsten då testamentet överlämnas. 
Testamentet förseglas vid tidpunkten för överlämnandet och i närvaro av testa-
torn.

Testamenten som överlämnas till centrets kontor kommer att förvaras på ett 
säkert ställe  med hänsyn till olika förhållanden och möjliga händelser, under 
direkt tillsyn av centrets ledning.

Kostnaden för att bevara testamenten är 1000 kr för varje exemplar. Detta belopp 
betalas en gång och ingen annan avgift kommer att krävas från testatorn. Kostna-
den för att förnya samma testamente eller för att göra ändringar är 500 kr per 
exemplar och tillfällen.

 

Köp handboken med instruktioner om testamente på 
bokus.com (Sök ISBN-nummer ”9789187265099” i sökrutan)

MÖJLIGHET ATT ÖVERLÄMNA SITT TESTAMENTE TILL 
IMAM ALI ISLAMIC CENTER

Tel : 08-580 123 14  E-post : info@imamalicenter.se Hemsida : www.imamalicenter.se 

För mer information, vänligen kontakta centrets kontor.



D Magens uslim

Den 1 februari kallas för den internationella hijab-dagen. Dagens Muslim har intervjuat Dr. Ali Shomali kring 

ämnet kvinnans roll i det västerländska samhället. Shomali har författat böcker inom hijab (slöjan), kvinnans 

roll inom islam, islamisk etik och moral, islamisk historia, islams trosgrunder och flera andra böcker. Hela inter-

vjun finns att läsa på dagensmuslim.se

Ali Shomali: ”Hijab har SITT SÄTT att 

Intervju
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”

1.Vilken roll ska kvinnan ha i 
ett västerländskt samhälle?

issa roller är generella Voch andra är specifika till 
sammanhanget .  Din 

fråga är specifikt angående kvin-
nans roll och där finns både en 
generell och en specifik roll. 
Rollerna kan även påverkas av 
vilket land man lever i. Men 
huvudrollen som borde gälla för 
alla oavsett är att vara ”truly 
human”. 
En ”truly human” är en människa 
som har växt i sin potential. Ifall 
våra systrar tar deras liv seriöst 
och strävar efter att utveckla 
deras potential samt nyttja deras 
talanger, utbildning, och relatio-
nen med Gud då kommer dom att 
vara till nytta för sig själva och för 
samhället. 
Jag tror att det främsta våra 
systrar behöver fokusera på är att 
fortsätta växa och låta allt det 
goda som Gud har givit dom att 
florera, precis som när en blomma 
växer ut och får sin skepnad. 
Detta tror jag är det viktigaste. 
Men jag vill också tillägga en 
annan viktig aspekt och det är en 
tydlig förståelse av sin identitet 
och syfte i livet. 
Vi lever i en värld där identi-
tetskriser blir allt vanligare. Men 
även ifall identiteten kan upple-
vas som tydlig så kanske man inte 
vet vad syftet med sitt liv är. 
Tyvärr så tänker många att syftet 
med livet är att utbilda sig och 
skaffa jobb, eller att gifta sig och 
skaffa familj. Men man upptäcker 
senare att detta i sig inte är till-

räckligt tillfredsställande eller 
ens värt alla svårigheter som 
krävs för att uppnå dessa syften. 
Vi borde istället ha ett syfte som 
trotts alla svårigheter skapar både 
tillfredsställelse och glädje och 
för detta krävs en förståelse av sin 
identitet. Det krävs även att man 
växer till sin fulla potential ur ett 
intellektuellt och spirituellt per-
spektiv. När detta uppnås så blir 
personen stark, självsäker och 
väldigt duktig på att interagera 
med andra människor. 
Till skillnad från svaga personlig-
heter som hellre isolerar sig själva 
på grund av sin rädsla av att inter-
agera med andra.
För att skapa starka och självsäk-
ra individer behövs även en bra 
församling som hjälper individer 
att växa, utveckla deras potential 
och skapa deras egen identitet. 
Detta är viktigt för att kunna 
bemöta dom olika uppfattningar-
na och idéerna som finns i sam-
hället.

2.Ifall utbildning, jobb, familj 
och liknande inte är tillräckligt 
tillfredsställande, vad är isåfall 
tillräckligt?

illräckligt enligt min åsikt Tär när en person är rik 
inombords det man också 

kallar på engelska ”a richness 
within”. Allt annat på utsidan är 
inte Du, till exempel ifall ett jobb, 
eller att äga ett hus ger dig till-
fredsställelse så är detta ett tecken 
på att du är en fattig person inom-
bords. Om detta tas ifrån dig på 

grund av olika omständigheter 
som till exempel att du hamnar i 
fängelse då känner du att du förlo-
rat allting. Men en rik person 
inombords kommer fortfarande 
att känna sig lycklig trotts att han 
är ensam i ett fängelse eller lik-
nande. 

Imam Ali ibn Hussein (Fvmh) 
säger i en tradition: ”Ifall koranen 
är med mig och alla människor 
från väst till öst dör så kommer 
jag ändå inte att känna mig 
ensam”. 
Det jag vill säga är att vi naturligt-
vis ska bidra till samhället på 
bästa sätt men fokus ska vara på 
att växa inombords. 
Det finns en hel värld inom oss 
som våra mystiker kallar för den 
största världen, och den värld vi 
ser omkring oss är den mindre 
världen. 
Imam Ali (Fvmh) har en poesi 
som säger ”Påstår du att du bara är 
en liten kropp medans den största 
världen finns inom dig? ” Vi kan 
alltså säga att en person som är rik 
inombords kan bli den bästa sys-
tern, dottern, mamman, läraren 
och så vidare. Utöver det så kan 
hon även bli en bästa förebild för 
andra.

Den största världen 
finns inom dig

En kvinna som bär hijab 
 har sitt sätt att signalera 

”



3.Ibland får våra systrar frågan 
från andra vad är meningen 
med hijab? Hur bör man svara 
på denna fråga?

För det första så behöver våra 
systrar inte känna pressen på att 
övertyga alla om sin hijab. Det är 
inget fel med att ha olika åsikter, 
en person kanske gillar blå färg en 
annan kanske gillar grön. En av 
fördelarna med att leva i ett libe-
ralt samhälle är att varje person 
får klä sig som man vill, äta vad 
man vill och så vidare. Man kan 
också diskutera hijab ur ett histo-
riskt perspektiv eftersom det var 
vanligt för kvinnor att bära slöja 
under början av 1900-talet. När 
det kommer till flera andra reli-
gioner som kristendomen så var 
slöjan också en vanlig företeelse. 
En kvinna som bär hijab har sitt 
sätt att signalera att detta är hur 
jag hedrar mig själv och jag vill 
endast bli behandlad för den män-
niska jag är. Hijab bidrar till att en 
kvinna behandlas utifrån hennes 
kompetens och inte utifrån hen-
nes utseende. 

4.Vad är ditt råd till dom 
systrar som känner sig pressade 
att ta av sig sin hijab?

För det första så ska systern inte 
känna någon press inom sig. Det 
ska även inte finnas press på att 
behöva övertyga andra varför hon 
har på sig hijab. Om det finns 
extern press så är detta en chans 
att se det som en utmaning och en

 

tjänst gentemot islam. För varje 
sekund som en syster bär på sin 
hijab så belönas hon av Gud. 
Medans för en man så kanske det 
bara är under bönetiden som man 
får en viss belöning av Gud. 
Som till exempel fastan så skiljer 
det sig ifall man fastar 30 dagar 
eller bara 1 dag. Det är också svå-
rare att ta på sig hijab i ett icke 
muslimskt land och enligt våra 
traditioner så är belöningen från 
Gud större ju svårare utmaningar-
na är. 

5.Du nämnde att det är viktigt 
att studera. Har du någon bok 
som du kan rekommendera?

Jag har själv 
förfa t ta t  en 
bok som finns 
tillgänglig att 
läsa på nätet 
och den heter 
” H i j a b  a n d 
Family Life”.

6. Har du någon sista kommen-
tar?

Vi ska tro på dom krafter som Gud 
givit människan och på männis-
kans förmåga att motstå svårighe-
ter. Vi ser att vissa människor som 
har en funktions variation kan 
utöva mer idrott än en frisk per-
son och detta på grund av sin 
beslutsamhet. Ett annat exempel 
är hur Asiya kunde motstå Faraos 
tyranni och bli en förebild för 
andra. Den heliga koranen säger i 
vers 74 i kapitlet Al-Furqan att vi 
inte bara kan bli gud fruktiga utan 
även förebilder för andra. Vi behö-
ver tro på våra styrkor och förmå-
gor för att överkomma alla utma-
ningar. Det finns dom som har 
gått igenom mycket större svårig-
heter som krig och tortyr men 
ändå hållit fast vid sin tro. Det 
finns exempel av detta inom både 
kristendomen och islam.  

D Magens uslim
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 signalera” 

Fokus ska vara på att 
växa inombords

”

Belöningen från 
Gud större ju svårare 

utmaningarna är

”
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Maytham ibn  Yahya  a l -
Tammar kom från Iran och var 
slav till en kvinna från Bani 
Asad-stammen. De troendes 
ledare Ali (fvmh) köpte honom 
och släppte honom fri. Mayt-
ham ansågs vara en av Imam 
Alis (fvmh) speciella följesla-
gare och Ashab al-Sirr (De 
förtrogna följeslagarna).

Han berikades med kunskap 
från Imam Ali (fvmh) i den 
omfattning han hade kapacitet 
till, och Imamen informerade 
honom om hemligheter, och i 
den grad att Ibn Abbas lärde 
sig saker av Maytham.

Det har återberättats att De 
troendes ledare (fvmh) förut-
såg hur Maytham skulle dödas 
och att Imamen sa till honom: 
“De kommer att gripa dig efter 
mig och de kommer att hänga 
dig. På den tredje dagen kom-
mer det rinna blod från din 
näsa och mun vilket kommer 
att färga ditt skägg.”

Därefter  visade Imamen 
honom det träd som de skulle 
hänga Maytham från och sa: 
“Du kommer att vara med mig 
i nästa värld.” Efter De troen-
des ledares (fvmh) martyrskap 
brukade Maytham ständigt gå 
till trädet och be.

Under det sista året av sitt liv 
åkte Maytham till Guds Heli-
ga Hus och sedan till Medina. 
Där besökte han De troendes 
moder Umm Salama och frå-
gade om Imam Husseins 
(fvmh) tillstånd. Umm Salama 
sa till honom:  “Jag hörde 
mycket att Guds Sändebud 
(Gvhf) brukade  tala med De 
troendes ledare Ali (fvmh) om 
dig. Imam Hussein (fvmh) 
tänker också mycket på dig.”

Därefter återvände Maytham 
till Kufa, och samma år, under 
slutet av år 60 AH (680 e.Kr.), 
arresterades han av Ubaydulla 
ibn Ziyad tio dagar före Imam 
Husseins (fvmh) ankomst till 

Irak, och hängdes på samma 
sätt som Imam Ali (fvmh) hade 
informerat om och blev mar-
tyr.

Han var den första muslimen 
som hade en tygel i munnen 
vid avrättningen.

Vem är Maytham al-Tammar?

Maytham ansågs vara 
en av Imam Alis (fvmh) 
speciella följeslagare 

”
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Han berikades med 
kunskap från 

Imam Ali (fvmh) 

”
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Salam  mina  vänner!

Rajab är den sjunde månaden i den 

islamiska kalendern. Det är bara två 

månader kvar till månaden Ramadan. 

Längtar ni lika mycket som jag till 

Ramadan och till att kunna fasta?

Men innan Ramadan kommer så har vi 

några viktiga dagar framför oss. Man kan 

använda båden den här månaden och 

nästa månad till att förbereda sig inför 

Ramadan. Det kan man göra genom att 

prova fasta, be eller göra något roligt 

Ramadan-pyssel. Under den här månaden 

rar vi Imam Alis födelsedag. 

Imam Ali är född den 13 Rajab. Imam Ali 

är vår första Imam. Han är pappa till 

Imam Hassan och Imam Hussein. Det 

nns många olika berättelser från 

Imam Alis liv. Imamen var väldigt 

snäll mot barn och hjälpte de fattiga. 

Imamen lär oss att vi ska respektera 

alla människor runtomkring oss. Han 

lär oss också att vi ska förlåta andra.

IMAM ALIS FÖDELSEDAG
Här kan du färglägga moskén i Najaf. 

Det är en stad i Irak där Iman Ali är begravd.

§ Recitation av Al-Munajaat al-Sha`baniyyah. Enligt traditoner, har denna starka och vackra, 
åkallan komponerats av Imam Ali (fvmh) och har reciterats av alla Imamer (fvmd).

§ Recitation av Salawat al-Sha`baniyyah vid zawaal (när tiden för dhuhr bönen infaller).

§ Att fasta (speciellt dag 1, 13, 14 och 15 av månaden).

§ Recitation av Imam Husseins (fvmh) Ziyara natten mot den 15.

§ Ge välgörenhet.

ْ َ َ َُ ْ َْ ّ َّ§ Recitation av dhikr ال إلھ إال � و ال نَعبدُ إال إیَّاه مخلصیَن لھُ الِدیَن و لو كره المشركون (laa ilaaha illAllahu ِ ُ ْ ُ َُ ْ ِ ُ ُِ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ
wa laa na'buu illaa iyyah mukhliseena lahuddeena wa law karihal mushrikoon) . [Jag förklarar] 
att det inte finns någon värd att dyrka förutom Allah (swt), jag sätter min uteslutande tro till 
Honom, fastän polyteisternas invändningar.) Detta är rekommenderat att recitera 1000 gånger 
under månaden, och kan för enkelhetens skull delas upp för daglig recitation.

(I år faller den islamiska månaden Sha`ban under perioden 15 mars till 12 april)

Några rekommenderade handlingar under månaden Sha ban



Ur Rosengården:

öteborgs botaniska trädgård, Gäven  ka l l ad  Bo tan i ska , 
klassades som Sveriges vackraste 
park år 2003. Den är också en av de 
största botaniska trädgårdarna i 
Europa med en area på 175 hektar, 
varav 40 hektar är odlat. Den 
invigdes år 1923, och firar då alltså 
100-årsjubileum om ca 3 år.
I Botaniska finns det ungefär 16 000 
olika arter och kulturformer, varav 
4 000 finns i växthuset. Här växer 
det bland annat köttätande växter, 
tropiska orkidéer och det unika 
påsköträdet.
Trädgården har samarbetat med 
Göteborgs universitet sedan 1936 
och i trädgården bedrivs det 
forskning och fältstudier. Här finns 
en pedagog som besöks av ca 10 

000 skolelever om året.
Förutom visningar av trädgården 
och utställningar inom botanik och 
konst finns det även olika aktivite-
ter för barn. Vill du ta med din 
familj på en spännande upptäckts-
färd har du hittat rätt. I Botaniska 
kan man gå på skattjakt och m.h.a. 
en broschyr upptäcka olika saker i 
trädgården.

Botaniska tar årligen emot ca 500 
000 besökare, och är därmed bland 
de största besöksmålen i Västra 
Götaland. Botaniska har erhållit 
flertalet nationella och internatio-

nella utmärkelser genom tiderna.
Årligen väljer många att gifta sig i 
Göteborgs botaniska trädgård. Det 
är även vanligt att kristna döper sina 
barn här. Det kostar ingenting att 
göra detta i trädgården, dock går det 
inte att hyra lokaler eller spärra av 
ytor för detta. Man kan boka 
middag i restaurangen Botaniska 
Paviljongen, som är belägen i 
trädgårdens mitt. Särskilda regler 
finns som måste observeras, och det 
går att läsa mer om detta på botanis-
ka.se.
För den som vill ta bilder för privat 
bruk är det tillåtet att ta foton i 
trädgården och växthusen, och 
inget tillstånd behövs.

Göteborgs	botaniska	trädgård

“Shab'an är månaden som är dedikerad till mig. Den som fastar en dag under min månad kommer 
garanteras Paradiset”

Månadens hadith:

Ur åkallan Mashlul av Imam Ali (fvmh):

Medlem i :www. agens uslim.sewww. agens uslim.sed md mwww. agens uslim.sed m 2017-2020

Profeten Muhammed:

Du [Herre] som är Medlidsam  och 

Välgörare !

Du som lönar och vedergäller, och Du 

vars hjälp efterfrågas!

Du som är Majestätisk och Vacker!

Du som är Tillförlitlig  och Försörjande!

Du som avlägsnar [felsteg] och skänker 

frikostigt!

Du som är Nobel och Vägvisare!

Du som är Vägledare och påbörjar [alla 

ting]!
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