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Storayatollah al-Sistani: 
“Vi är en del av er, och ni är en del av oss”



åven Franciskus och sto-Prayatollah Ali al-Sistanis 
möte den 6 mars i den heli-

ga staden Najaf i Irak, var inte 
endast ett möte mellan två stora 
religiösa ledare. Enligt många 
experter och förespråkare för 
interreligiös dialog är detta möte 
historiskt, unikt och innehåller 
viktiga budskap. Mötet är histo-
riskt då det är första gången som 
påven samtalar med en högt upp-
satt shiamuslimskledare.

De religiösa ledarna samtalade i 
tre kvart om vikten av samarbete 
och vänskap mellan religiösa 
samfund, med det yttersta syftet 

att genom dialog bidra till regio-
nens, världens och mänsklighe-
tens bästa.

Storayatollah Ali al-Sistani är en 
stor shiitisk auktoritet (marja') 
och är bosatt i Najaf. Staden har 
sedan lång tid tillbaka varit en av 
de viktigaste städerna för shia-

muslimer, och många maraji' al-
taqlid (auktoriteter i islamiska 
regler) och lärda från den shiitis-
ka skolan har utexaminerats i 
religiösa skolor i denna stad. Sto-
rayatollah al-Sistani har bott i 
denna stad i flera årtionden. Han 
är en stor och respekterad person 
och har ”en exklusiv ställning i 
vissa politiska och civila grup-
per” sällsynta men kraftfulla poli-
tiska ingripanden har hjälpt till 
att forma det nuvarande Irak. 
Han är en djupt vördad person i 
den shiamuslimska värld och 
hans åsikter om religiösa och 
andra frågor efterfrågas av shia-
muslimer över hela världen.

Ledarartikel

2 Mars 2021- Nummer 47- DM

”

Storayatollah al-Sistani: 
“Vi är en del av er, och ni är en del av oss”

Budskapet från ett möte

Det som förenar muslimer, 
kristna, judar och andra 

människor är 
mänskligheten

Stor banner i staden Bagdad som välkomnar Påven med Seyyed al-Sistanis ord: ”Ni är en del av oss och vi är en del av er”.
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Hans berömda fatwa för mot-
stånd mot terroristgruppen ISIS 
var ett viktigt utlåtande för iraki-
er och hela världen. Storayatol-
lah al-Sistani är känd för sin mått-
liga politik, undvikande av poli-
tisk och social upphetsning, 
enkelhet i livet samt stor kunskap 
och fromhet. 
Påvens och storayatollah al-
Sistanis möte förmedlar ett vik-
tigt budskap till oss. Budskapet 
är att både påven och Ayatollah 
Sistani lägger vikt vid frågan om 
religiös dialog. Under påvens 
närvaro i Irak syntes storayatol-
lah al-Sistanis mening till påven i 
olika delar av Bagdad: “Ni är en 
del av oss, och vi är en del av er.” 
Denna mening har inte uttalats av 
en vanlig troende, utan av en stor 
auktoritet i islamiska regler. 
Denna mening påminner oss om 
den vackra hadithen från Imam 
Ali (fvmh) som säger: “Männi-
skor är av två typer; antingen är 
de din broder i religionen eller så 
är de som du i skapelsen.” Ja, det 
som förenar muslimer, kristna, 
judar och andra människor är 
mänskligheten. Vi människor 
måste kunna leva tillsammans 
och hjälpa varandra när det 
behövs.

fter mötet utfärdade sto-Erayatollah al-Sistanis 
kontor ett tillkännagivan-

de i vilket de viktigaste uttalan-
dena från den stora shiitiska auk-
toriteten hade nämnts. 
I allmänhet har storayatullah al-
Sistani hänvisat till följande 
saker: Nej till belägring, nej till 
våld, nej till förtryck, nej till fat-
tigdom, nej till undertryckande 
av religiösa friheter och nej till 
social orättvisa. Dessa är saker 
som alla religioner och sociala 
grupper också accepterar. Dessa 
är mänskliga värderingar. Sto-
rayatullah al-Sistanis betoning 
på dessa frågor är en påminnelse 

om att vi måste återvända till vår 
natur och till vår mänsklighet i 
dessa dagar när krig, epidemi, 
fattigdom och våld genomsyrar 
våra samhällen.
Påven Franciskus uttryckte sin 
glädje efter mötet och beskrev 
storayatullah al-Sistani som en 
klok och respektfull person.

"Mötet var bra för min själ. Jag 
kände behovet av att göra denna 
pilgrimsfärd av tro och ånger och 
att gå och hitta en stor, klok man, 
en Guds man - det kunde man se 
genom att lyssna på honom. Han 
berättade för mig att de senaste 
tio åren har han fått besök endast 
med religiösa motiv. Han var 
mycket respektfull under vårt 
möte och jag kände mig hedrad. 
Han står aldrig upp för att hälsa 
besökare, men han stod upp för 
att hälsa på mig två gånger." Sa 
Påven Franciskus efter mötet.
Det är dags för förespråkare för 
interreligiös dialog att tala om 
konsekvenserna av denna histo-
riska sammankomst. Dagens 
turbulenta värld och våra framti-
da generationer behöver möten 
som påven Franciskus och sto-
rayatullah Ali al-Sistanis möte.

"Vi ser med hopp och glädje på mötet mellan Påven Franciskus 

och Storayatullah Sayyed Ali al-Sistani. 

Vi tror på att detta möte idag i den heliga staden Najaf gynnar den 

interreligiösa dialogen samt belyser vikten av samexistens. 

Vi hoppas på att politiker, religiösa ledare och tänkare världen 

över utnyttjar detta gyllene tillfälle för att bana väg för integration, 

samexistens och öka hoppet hos människor i samhället".

”Måste återvända till 
vår natur och till vår 

mänsklighet 

Ur media

Imamen Mohsen Hakimollahi till imamalicenter.se om mötet 
mellan Påven Franciskus och Storayatullah Ali al-Sistani:
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Inte förrän orättvisa fyller världen

Artikel
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ör att människan skall Futvecklas mot sin perfek-
tion måste denne ha en fri 

vilja, något som i sin tur medför 
en stor variation bland mänsklig-
heten. En del kommer att vara 
kärleksfulla nog att leva för sina 
medmänniskors välmående, de 
offrar sin tid och hälsa för att 
mänskligheten skall må bättre. 
Detta medan andra fyller sig själ-
va med egoism, hat, högmod och 
andra laster. 
Konsten består i att frivilligt 
kämpa för det goda och viktigast 
av allt är att ha en korrekt relation 
med vår Skapare. Uppdraget är 
svårt då det finns många frestelser 
som avleder människan från Gud 
och meningen med livet. Gud har 
låtit oss själva kunna inse och 
känna av vikten av att omvända 
till Honom och låta sig vägledas 
av en gudomlig ledare. Mänsklig-
heten har genom historien oftast 
vänt sig bort från Gud. Tyranner, 
giriga makthavare och ignorans 
styr vår värld, något som i sin tur 
resulterar i att vår värld mörknar 
och blir alltmer kvävande av kor-
ruption och orättvisa.

När kommer den stora rädd-
ningen?
Messianism förekommer i de 
flesta, om inte alla, religioner, 
något som enligt vår uppfattning 
beror på att Gud har sänt profeter 
till alla folk och nationer, vilka 
fått det meddelat att världen kom-
mer till sist att vända sig till Gud. 
Enligt den muslimska uppfatt-
ningen kommer en man från pro-
fetens avkomma att inte endast 
rädda muslimer utan alla natio-
ner. Enligt sunnimuslimer kom-
mer denna ledare att födas i fram-
tiden, medan vi shiamuslimer tror 
att världens frälsare är, såsom 
profeten har utlovat, den 12:e 
imamen al-Mahdi (må Gud pås-
kynda hans framträdande). 
Den 29 mars i år firar vi hans 
födelseårsdag. Imamen föddes år 
869 och hade under cirka sju 
decennier fyra representanter 
genom vilken han vägledde shia-
muslimer. Till sist meddelade han 
den sista representanten att en 
ockultation påbörjar och fortsät-
ter tills Gud tillåter hans framträ-
dande. 
Det har gått 1100 år sedan detta 
och det kan gå flera hundra eller 
tusentals år till innan hans fram-
trädande. Varför och hur länge 
behöver vi vänta? Ett kanske kor-
rekt svar är att omvärlden måste 
förstå vikten av att ha en sådan 
ledare. En man som Gud kommer 
att stödja med mirakler, han har 
en karaktär som låter vilken sund 
människa som helst att högakta 
och älska honom. 
Profeten Muhammed (Gvhf) med-
delar att imamen kommer att spri-
da rättvisa i hela världen. Den 
utlovade kommer därmed att vara 
de utsatta och de förtrycktas 
hopp. I en känd hadith berättar 

han att världen kommer att fyllas 
med orättvisa och särbehandling 
innan Imam Mahdi (fvmh) fyller 
den med rättvisa och jämlik 
behandling. I andra uttalanden 
och psalmer meddelas vi att män-
niskan kommer att sprida fördärv 
i både hav och land, innan histori-
ens stora reform äger rum. Tills 
denna efterlängtade återkomst 
lever han, skyddad av Gud, bland 
oss och utför sina uppgifter.

Den viktiga frågan som vi är upp-
manade att begrunda: Varför behö-
ver världen först fyllas med kor-
ruption och orättvisa innan den 
stora vändpunkten kan äga rum? 
Det finns möjligen flera svar, men 
det kanske mest sannolika svaret 
är att mänskligheten måste 
mogna tillräckligt för att kunna 
förstå grundproblemet och hoten 
som den idag möter och behöver 
lösa. 

Hur mår världen idag? 
Vi ser idag att naturen förstörs av 
vårt sätt att behandla den. Det 
finns miljarder fattiga i vår värld, 
cirka 800000 tar varje år sina 
egna liv, miljoner försöker begå 
självmord.

Vapenindustrin blomstrar och 
utvecklas som aldrig förr. 
Makthavarnas hyckleri och hög-
mod låter hela mänskligheten 
hålla andan fruktande den stund 
då olika stormakter eller koalitio-
ner drabbar samman.

imamen kommer 
att sprida rättvisa 

i hela världen

”

Människan kommer 
att sprida fördärv 

i både hav och land

”



Demokrati är en paroll som värld-
smakter lyfter men styr världen 
diktatoriskt. Länder som talar 
flitigt om mänskliga rättigheter 
producerar vapen och säljer det 
till diktaturer som slå ned sina 
eller andra nationer. Exemplen 
som manifesterar korruption och 
hyckleri i vår värld är många, de 
nyssnämnda problemen bör vara 
nog för att vi skall inse att vi behö-
ver ha en kärleksfull och san-
ningsenlig ledare som alla lyssnar 
till och accepterar. 
När omvärlden såg hur nazismen 
och fascismen förstörde Europa 
och kostade 60 miljoner männi-
skoliv började även rivaler såsom 
kommunister och kapitalister att 
tillsammans söka en lösning. Där-
för grundade omvärlden FN.
Ju mer tyranni, korruption och 
hyckleri som fyller vår värld 

desto tydligare blir problemet 
som människan idag möter. När 
problemet är tydligt och plågande 
nog börjar vi tillsammans teister 
såväl som ateister att söka en ny 
lösning som fungerar bättre för 
vår värld.

Korruptionens rök har idag föro-
renat miljön, försvårat och för-
stört förhållanden mellan männi-
skorna. Den har fördärvat deras 
andlighet och distanserat dem 
från varandra och har även gjort 
människan främmande för sig 
själv. 

Det är på grund av ignorans och 
korruption som fientlighet upp-
står mellan människorna vilka 
egentligen är syskon och bör vara 
rädda om varandras välmående. 
Den idealvärld vi alla drömmar 
om blir möjlig först när vi blir 
sams med varandra, något som 
kommer att vara möjlig under 
denna kärleksfulle och vise leda-
re. Under hans tid utrotas fattig-
domen och krigen slutar. 
Mörkren avtar och gryningen 
demaskerar hycklarna och låter 
oss älska och värdera medmän-
skligheten över allt annat på jord-
en.  
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Under hans tid 
utrotas fattigdomen 
och krigen slutar

”

”Han har en karaktär 
som låter vilken sund människa som helst 

att högakta och älska 
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She ikh  Nas i r  a l -Din  Tus i 
(385–460 hijri/995–1068 e.Kr.) 
är en av de största litterära figu-
rerna i islams historia. Hans rikti-
ga namn var Muhammed ibn al-
Hasan och han kallades för Abu 
Jafar, Sheikh Tusi, Nasir al-Din 
(Religionens hjälpare), Muhaq-
qiq Tusi, Ustad al-Bashar (Män-
sklighetens lärare) och Khaja. 
Han var en shiamuslimsk lärd 
som hade omfattande kunskaper 
om islamisk historia, rättslära 
(fiqh) och hadither (traditioner). 

Han kallas för "Tusi" eftersom 
han föddes i staden Tus i Khora-
san i Iran. Efter Sheikh Tusis 
bortgång expanderades Tus-
området och blev gradvis ett 
centrum för kunskap och kultur, 
speciellt efter att den åttonde 
shiaimamen Ali ibn Musa al-
Ridha (frid vare med honom) 
hade bott där. Imamens (fvmh) 
närvaro attraherade lärda och 
kunskapssökare från alla hörn i 
den islamiska världen på den 
tiden.

Sheikh Tusi undervisades av de 
största lärda på sin tid vilka bland 
annat var Sheikh Mufid, Sayyid 
Sharif Murtadha (brodern till 
Sharif Radhi som sammanställt 
den berömda boken Nahj al-
Balagha). Allama Helli var en av 
Sheikh Tusis framstående stu-
denter och en stor shiamuslimsk 
lärd. Ibn al-Futi, som tillhörde 
den sunnimuslimska hanbali-
skolan, var också student till 
Sheikh Tusi.

När Sheikh Tusi var 23 år gam-
mal utvandrade han till Bagdad 
och stannade kvar i Irak resten av 
livet. Han tog över ledarskapet 
gällande kunskap och shiitiska 
rättsliga utlåtanden efter sin lära-
re Sayyid Murtadha 'Alam al-
Huda (Vägledningens flagga).

Sheikh Tusi har bland annat 
sammanställt boken Tahdhib al-
Ahkam, som är en mycket viktig 
rättsvetenskaplig källa och en av 
de fyra shiitiska hadithböckerna.

Sheikh Tusi tvingades utvandra 
till den heliga staden Najaf i Irak 
på grund av de svåra politiska 
omständigheterna för shiamusli-
mer på den tiden efter att seldju-
kerna kom till makten. Sheikh 
Tusi lämnade världen den 22 
muharram år 460 AH (1068 
e.Kr.)  i den heliga staden Najaf i 
Irak.

Sheikh Tusi; Religionens hjälpare
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Sheikh Tusi undervisa-
des av de största lärda 

på sin tid 

”

Tusis äldsta figur

Google ändrade sin logotyp i samband 
med Tusis 812:e födelsedagsminne

Ny BOK:

Läs mer och köp boken på www.bokus.com

Nu finns möjligheten att även på svenska 
känna doften av den alidiska trädgårdens sköna blommor

IMAM ALI I URVAL
ETT AXPLOCK AV 

VÄLTALIGHET OCH VISDOM

(fvmh)

EN ANTOLOGI TILL MINNE AV IMAM ALI 
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Salam alla läsare därute!

Minns ni att vi sist pratade om de tre speciella månaderna vi nu är inne på? Förra månaden 

var det Rajab och den här månaden är det Shaaban. Nu är det bara en månad kvar till 

månaden Ramadan. Nu kan nedräkningen börja på riktigt. 

I mitten av månaden, den 15 Shabaan, är det vår tids Imams födelsedag. Det är då Imam 

Mahdi föddes för många år sedan. 

Imam Mahdi nns hos oss idag och närhelst vi känner att vi behöver hjälp så kan man prata 

med sin Imam. 

Man kan tänka sig Imamen som en sol som alltid nns där bakom molnen. Imamen lyser och 

är stark men man kan kanske inte alltid se honom bakom molnen. 

Har du någon gång pratat med din Imam? Varje kväll innan du somnar kan du skicka en 

hälsning till honom och säga att du tänker på honom och gärna vill träffa honom en dag. 

I rutan kan du rita en teckning eller skriva en text till din Imam.

Månaden Shaaban- Imam Mahdis födelsedag.

Recitation av en del (jus) av Koranen, 
varje kväll under den heliga månaden Ramadan. 

Mer information på www.imamalicenter.se

Online via Zoom och på Youtube
19:00 | 20:00



Ur Rosengården:

obel Prize Museum (som Ntidigare hette Nobelmuseet) 
är ett museum som berättar om 
n o b e l p r i s t a g a r e  o c h  d e r a s 
skildringar och idéer. Alfred Nobel 
är namnet på prisets grundare. Han 
var uppfinnare, fredsvän, poet och 
donator. Han uppfann dynamiten 
och hundratals andra uppfinningar. 
Han testamenterade att de personer 
som gjort mest nytta i världen 
skulle belönas med ett pris. Detta 
pris är nu det mest kända priset i 
världen. 

Genom att besöka Nobel Prize 
Museum kan du lära dig om 
historien och vår samtid för att vara 
med om att skapa en bättre framtid 
och en bättre värld. Museet invig-
des år 2001 – 100 år efter att det 
första Nobelpriset utdelades. Var 
och en av nobelpristagarna får 
utöver en medalj och ett diplom 
även flera miljoner kronor som 

belöning. Den stora prisutdelning-
en äger rum den 10 december varje 
år i Konserthuset i Stockholm, och 
Sveriges kung är den som delar ut 
priserna.

Nobel Prize Museum finns i 
Börshuset på Stortorget i Gamla 
stan i Stockholm. På museet bjuds 
det på utställningar, föreläsningar 
och diskussioner om vår tids viktiga 
frågor. Skolor kan även boka besök 
och delta i program för att lära sig 
mer om Alfred Nobel, Nobelpriset, 
vetenskap, litteratur och fred. I 
museet finns en restaurang där man 
kan äta en av Stockholms bästa 
luncher. 
Om du åker för att besöka museet 
och ändå är där kan du även ta en titt 
i den 700 år gamla Storkyrkan, som 
är Stockholms domkyrka. Kyrkan 
har öppet varje dag och även 
turister kan besöka den.

Nobel	Prize	Museum

”Om det bara �inns en enda dag kvar i denna värld, kommer Gud att förlänga den dagen tills vår Qaim 
[från] Ahl al-Bayt framträder.” 

Månadens hadith:

Ur åkallelsen Sabah

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

Imam Sadiq (fvmh) säger:

Välsigna – O Gud! – den som vägleder till Dig i 

den mörkaste av nätter, den som klamrar sig fast – 

av alla Dina rep – vid den mest långsträckta ärans 

rep, den vars rena härstamning med tydlighet 

framgår vid kröningspunkten på [hans] framträ-

dande axlar,

och den med stadiga steg över hala sluttningar i 

förfluten tid.

Och [välsigna medlemmarna] i hans hus: de bästa, 

utvalda och dygderika.

Öppna upp – O Gud! –  för oss morgonens dörrar 

som står på glänt med barmhärtighetens och 

framgångens nycklar!

Svenska platser:
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lära dig om historien 
och vår samtid 

”

Källa: Muntakhab al-Athar, s. 254

Museet invigdes år 
2001 

”
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