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Vad är 
tidsbestämt 
äktenskap?



Äktenskapet är en institution 
med anor långt bak i tiden. 

För många människor i det 
moderna samhället är äktenska-
pet kulminationen av två vuxna 
människors kärlek till varandra, 
varvid de för sig själva och för 
omvärlden väljer att manifestera 
just den kärleken och tillgiven-
heten. 
Denna syn på tvåsamheten är 
dock ett modernt fenomen, med 
rötter antagligen från 1800-talet. 
Historiskt sett har äktenskap 
handlat om mycket annat, 
exempelvis frambringa arvingar 
och fördelning av arv. Äktenska-
pet har därför, historiskt sett, 
reglerats av lagar och regler i 
olika former.
 Även den moderna formen av 
äktenskapet medför rättsliga 
konsekvenser – ett par som ingår  
ett äktenskap har ömsesidiga 
skyldigheter och rättigheter. 
Vidare regleras även en skils-
mässa av lagstiftning. 
 Liksom hos de flesta andra 
historiska kulturer och civilisa-
tioner har äktenskapet en given 
plats i den muslimska traditio-
nen. Och även muslimer har haft 
olika anledningar till att gifta 
sig. Koranen är dock tydlig med 
syf te t  bakom människans 
tvåsamhet: I samlivet finner 
makarna ömsesidig ro, kärlek, 
vänskap,  t i l lgivenhet  och 
omtanke. Vidare har Koranen i 
grunden en positiv syn på 
människans sexualitet, och 
påbjuder därför äktenskapet för 
detta ändamål.
 Det är därför inte märkligt att 
äktenskapet inom den shia-

muslimska traditionen åtnjuter 
hög respekt. En institution av 
denna beskaffenhet ska dock 
inte tas lätt på. Flera krav ställs 
på den som vill ingå ett äkten-
skap. Förutom intellektuell 
mognad krävs också att man har 
de ekonomiska förutsättningar-
na som ett äktenskap innebär, 
liksom avsikten att hålla det 
löfte om ett gemensamt liv man 
ger när man gifter sig. Att 
äktenskapet ingås enligt reli-
giöst föreskrivna regler medför 
även en andlig dimension. I 
tvåsamheten är Gud den tredje. 
Det äktenskapliga samlivet blir, 
utöver de nyttor som nämnts 
ovan, en källa till kultivering av 
människans andliga liv. Allt 
detta gäller sedvanliga äkten-
skapet.
 I den shiamuslimska traditionen 
finns det dock en annan form av 
äktenskap. I denna form av 
förhållande gäller inte äktenska-
pets sedvanliga förpliktelser, 
exempelvis finns det ingen 
arvsrätt makarna emellan.
 Emellertid finns några likheter: 
i båda fallen krävas samtycke, 

att makarna förstår vad det är de 
samtycker till, och de avser hålla 
sitt löfte. En brudgåva, som är en 
symbol för ärligt uppsåt och 
åtagande, är även det en del av 
förfarandet, precis som vid 
permanent äktenskap inom 
islam.

 För denna typ av förhållande 
används i shiamuslimsk no-
menklaturbegreppen ”zawaaj 
al-muwaqqat” eller ”zawaaj al-
mut 'ah”.  Det förstnämnda 
begreppet betyder tidsbestämt 
äktenskap medan det senare 
begreppet närmast kan översät-
tas till nyttoäktenskap. Tidsbes-
tämt innebär att förhållandet 
avses avslutat när den gemen-
samt bestämda perioden löper 
ut, utan behov av skilsmässa 
eller andra processer. Bör 
noteras dock att förhållandet kan 
avslutas tidigare.
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Vad är tidsbestämt äktenskap?

Ett par som ingår i ett 
äktenskap har ömsesi-
diga skyldigheter och 

rättigheter

”
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"Och till Hans tecken hör att Han åt er skapat makar från er själva, så att ni må finna ro hos dem; och Han har 
instiftat kärlek och barmhärtighet mellan er – i detta finns tecken för människor som ägnar sig åt eftertanke" 
(Koranen, 30:21)
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Den arabiska roten ”m-t-'” betyder 
bland annat nytta, utrustning och 
användning, därav nyttoäkten-
skap. Det är en hänvisning till att 
äktenskapet medför någon typ av 
nytta för de involverade. Det 
handlar då om de typer av nyttor 
som vi redan talat om tidigare i 
texten, exempelvis ro, kärlek, 
vänskap, tillgivenhet, omtanke 
och, om båda parter så önskar, ett 
sexuellt samliv. Med andra ord, 
precis vad man kan förvänta sig av 
relationer i stort.
 Bland muslimer kan denna typ av 
förhållande även nyttjas i syfte att 
bättre lära känna en människa som 
man avser fria till, alternativt 
redan friat till och vill ingå ett 
permanent  äk tenskap  med. 
Ytterligare en nytta kan därför 

vara att två personer får möjlighet 
att utforska kompatibilitet inför ett 
kommande äktenskap.
 Som vi redan konstaterat finns dock 
för muslimer en annan dimension i 
äktenskapet, nämligen den andliga 
– den som berör relationen till Gud. 
Denna andliga aspekt vidhålls även 
i ett förhållande som inte nått den 
mognad som kännetecknar ett 
äktenskap. Därför är det viktigt för 
många shiamuslimer att ett sådant 
förhållande ingås på ett av religio-
nen sanktionerat sätt, ett sätt som 
anses ha Guds välsignelse och i 
vilken båda parter är tydliga 
gällande sina avsikter. Därmed 
respekterar man även sin motparts 
mänskliga värdighet.
 Koranen lär att Gud är garanten för 
människan inneboende värdighet, 

och att ingen människa har rätt att 
förgripa sig på en annan männis-
kans värdighet. Oavsett om det 
gäller vardagliga relationer, affärs-
relationer, äktenskapligt samliv, 
eller någon annan typ av relation, så 
är människans inneboende värdig-
het heligt.

 För den religiösa individen innebär 
det att religionens föreskrifter 
eftersträvar att upprätthålla just 
denna värdighet. Det är därför 
allvarligt när religiösa företrädare 
utnyttjar människors utsatthet, 
oavsett vad syftet är. Här finns inget 
utrymme till relativisering. 

Koranen lär att Gud är 
garanten för människan 
inneboende värdighet

”

Vad är brudgåva? 
Gud lär i Koranen: Och bland 
Hans tecken är att Han skapade 
gemåler åt er av er själva, för att ni 
skall finna ro hos, och Han har 
låtit en stark kärlek och barmhär-
tighet uppstå mellan er. I detta 
ligger tecken för människor som 
begrundar[ skapelsen].( 30:21)
Paret blir som ett bo för varandra 
och just därför finner de ro av 
gemålens närhet. Denna välsig-
nelse implicerar flera fördelar 
som paret kan och bör ge varan-
dra; och är kärnan och drivkraften 
bakom parets närhet och bildning 
av familj.   
En annan kortare vers belyser en 
annan intressant nytta som 
kompletterar föregående vers: 
”De [maken och makan]är en 
klädnad för er och ni är en kläd-
nad för dem.” (2:187)
Denna heliga relation startas med 
en vigsel vilken innefattar en 
hemgift brudgåva som visar 

damen hennes blivande makes 
hängivenhet. Gåvan behöver 
nämnas vid vigseln, men den 
behöver inte ges just då.

Finns det några kriterier för 
brudgåvan? 
Brudgåvan måste uppfattas som 
en gåva av paret och i synnerhet 
av kvinnan. Hon väljer sin 
önskade gåva och maken som vill 
visa sin kärlek och hängivenhet 
accepterar  hennes önskan. 
Eftersom gåvan önskas av 
kvinnan så är det hon själv som 
väljer vad det kan vara. Brudgå-
van brukar variera beroende på 
kvinnans önskemål eller kultur 
och traditioner som paret hör 
hemma i. Det kan därför vara 
Koranen eller en rosbukett, 
guldmynt eller några sockerspett 
som symboliserar förhoppningen 
om och sötman av ett lyckat liv.
Gåvan kan också vara en eller 

flera resor, pilgrimsfärder eller att 
lära bruden att recitera hela eller 
delar av Koranen. Brudgåvan, i 
permanent äktenskap såväl som 
tidsbestämt äktenskap, kan vara 
något betydligt högt eller lågt. 
Såsom det framgår av namnet är 
hemgiften endast en gåva, det 
gäller därför att inte bestämma 
någon tung gåva som överbelas-
tar maken. Antagligen därför lär 
profeten att: De bästa kvinnorna i 
min nation är de som har lägst 
brudgåva. Det händer dock inte 
sällan att kvinnan i tidsbestämt 
såväl som permanent äktenskap 
helt eller delvis skänker maken 
gåvan, vilket i sin tur visar hennes 
storhet och kärlek till maken. 
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Många islam- eller shiaislamkri-
tiker betonar att tidsbestämt 
äktenskap kan vara under en kort 
period, vilket teoretiskt sätt är 
möjligt. Samtidigt presenteras 
brudgåvan som också finns i 
permanent äktenskap som om det 
vore ett pris mot sexuella tjänster. 
De gör det antingen av okunskap 
eller för att sedan grundlöst kunna 
beskriva tidsbestämt äktenskap 
som en ”religiös” sexhandel. 
Denna anklagelse är missvisande 
då det är allmänkänt att islam 
eftersträvar en kysk miljö som är 
oundviklig för att människan 
skall kunna fokusera på sin 
andlighet och närma sig sin 
perfektion. Därför begränsas all 

sensuell njutning endast mellan 
maken och makan, därav förbjuds 
även sensuell självtillfredsställel-
se. Frågan är därför hur skall 
muslimer som inte kan gifta sig 
göra när islam är så strikt i den 
sexuella frågan?

Lösningen som islam erbjuder är 
tidsbestämt äktenskap, där paret 
flexibelt kan sätta sina villkor för 
ett förhållande som förhopp-
ningsvis senare förlängs eller 
t.o.m blir ett permanent äkten-
skap. Många vredgas i alla fall på 
grund av brudgåvan. Dessa inser 
oftast inte att detta är en gåva och 
inte ett pris på kvinnan. Det 
känner alla muslimer till inte 
minst då brudgåvan finns även i 

ett permanent äktenskap.

Lägg märke till att islam inte 
endast begränsar intima relatio-
ner inom ramen för äktenskap, 
utan även lättare flört skall vara 
mellan makan och maken. Därav 
får trolovade som vill utbyta 
känslor och kärlek med varandra, 
först viga sig i ett tidsbestämt eller 
permanent äktenskap. Detta 
äktenskap handlar därför inte 
endast om sensuella relationer. 
Det är här islam sätter tydliga  
röda gränser för individen. 
Alternativet är att inte sätta några 
gränser och då finns det risk för att 
individer och samhället hamnar i 
sexfixering, något som bl.a. 
eliminerar familjen. 

Är det Rättfärdigt;
Att jämföra Tidsbestämt äktenskap med sexhandel?!

För en snabb överblick av vad tidsbestämt äktenskap är och hur obefogad det är att jämföra det med prostitution, 
presenteras följande tabell som belyser att tidsbestämt äktenskap är ett värdigt och ärligt giftermål:

Fråga Permanent äktenskap      Tidsbestämt äktenskap      Sexhandel

1. Kan missbrukas?

2. Hur startas förbindelsen?  

3. Ärver makarna varandra? 

4. Vad är förhållandet 

mellan parternas 

familjer?

Ja, det kan hända 

Genom en vigsel

Automatiskt

Ens föräldrar och syskon 

blir partners svärföräldrar 

och svågrar

Ja, det kan hända mer ofta 
än i permanent äktenskap

En vigsel som lyder exakt 
som permanent vigsel men 
med benämningen av en 
bestämd tid. 

Ja, om de villkorar det

Ens föräldrar och syskon 

blir partners svärföräldrar 

och svågrar

Sexhandel Är inget annat än 
missbruk och kränkning 
av kvinnan och faktiskt 
även mannen. 

Ingen förbindelse 

Aldrig aktuellt 

Partner? Det handlar endast 
om kunder. Kan någon ens 
tänka i dessa banor?

5. Behöver man fria till 

motparten?
Ja Ja Aldrig aktuellt
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Fråga Permanent äktenskap      Tidsbestämt äktenskap      Sexhandel

6.Avhållsamhet efter 

separation, skilsmässan 

eller makens bortgång?

7. Vad kan brudgåvan vara?

8.Varför bestäms en 

brudgåva? 

9.Kan man gifta sig med 
makans mor eller döttrar 
eller makens far eller söner? 

10.Vad handlar relationen 

om? 

11.Vad har paret för 

skyldigheter och 

rättigheter gentemot 

varandra?

12.Vad är 

följden/konsekvenserna 

av denna relation? 

13.Hur lever paret?

14.Varför har relationen 

legaliserats? 

15.Kan mannen eller 

kvinnan kräva eller 

villkora att deras relation 

inte skall vara intim?

Ja, obligatorisk ca tre 
månader och som mest 
100 dagar om hon blir 
änka

Något konkret det kan vara 
en bok, rosor, smycken, 
pengar, resa eller att lära 
makan något nyttigt och 
specifikt, t.ex. att kunna 
recitera ett korankapitel. 

Visar makens välvilja, 

kärlek och hänförelse. 

Nej, de blir ens svärfar/-

mor, svärson eller -dotter.

Bilda familj med allt vad 

det innebär.

Bestämda och villkorliga 

skyldigheter och 

rättigheter.

Familjer bildas och bidrar 

till samhällets stabilitet.

Tillsammans.

För att tillgodose 

människors behov och 

fungera som en harmonisk 

vagga för nya 

samhällsmedlemmar

Nej.

Ja, obligatorisk två 

månader och som mest 100 

dagar om hon blir änka

Något konkret det kan vara 
en bok, rosor, smycken, 
pengar, resa eller att lära 
makan något nyttigt och 
specifikt, t.ex. att kunna 
recitera ett korankapitel. 

Visar makens välvilja, 

kärlek och hänförelse.

Nej, de blir ens svärfar/-

mor, svärson eller -dotter.

Varierar: det kan vara för 
att paret vill lära känna 
varandra innan giftermål. 
Eller för att mannen eller 
kvinnan inte kan gifta sig 
och söker därför en make 
eller maka som kan 
tillgodose ens emotionella 
och sensuella behov.
Perioden kan förlängas och 
paret kan ingå i ett 
permanent äktenskap senare. 

Bestämda och villkorliga 

skyldigheter och 

rättigheter.

Är en seriös relation och 
banar väg för permanent 
giftermål. 

Den skyddar samtidigt 
samhället från instabila och 
intima relationer. 

Oftast tillsammans.

För att på ett flexibelt sätt 
tillgodose människors 
behov. Hindrar utspridning 
av sexfixeringen i 
samhället, då den begränsar 
all sensuell njutning mellan 
maken och makan.Ja och 
det är oftast fallet då 
tidsbestämt äktenskap inte 
sällan handlar om att paret 
vill lära känna varandra 
inför ett permanent äktenskap. 

Avhållsamhet? Änka? 

Make? Inte aktuella eller 

ens tänkbara frågor

Inte aktuellt

Ingen gåva här. Utan 
endast ett pris hon får mot 
den fysiska tjänsten.

Svärandet är aldrig 
aktuellt. Det handlar om att 
sälja sin kropp under en 
kort stund och få pengar.

Handlar endast om sex, 

dvs. en fysisk 

tillfredsställelse mot en 

bestämd summa pengar. 

Det handlar endast om ett 

fysiskt utnyttjande av 

kvinnans kropp och en 

betalning mot det. 

Kvinnan mår dåligt och 
mannen sjunker ner i 
korruption av sådana 
förhållanden.

Träffas endast för själva 

ogärningen. 

Är lagligt i vissa 

europeiska länder och 

används endast för att 

tillmötesgå männens 

sexuella begär. 

Det är endast en fysisk 

kortvarig och intim 

relation som är det enda 

syftet med affären.



Vem kallar detta för ”njut-
ningsäktenskap”?

Det här skrivs inte för att försva-
ra några korruptioner eller 
korrupta individer på det sätt 
som uppdrag granskning har 
presenterat mot shiaislam och -
muslimer. Det är en analys av ett 
bland flera grova oriktigheter 
som finns i uppdrag granskning-
ens reportage.
Det svenska folket vaknade 
onsdagen den 11:e maj och det 
första som de kan höra på 
uppdrag granskning i SVT Play 
är en ny sammansatt term som 
de aldrig tidigare hört. Katia 
Wagner inleder med något grovt, 
felaktigt  och missvisande 
påstående ”Det kallas för 
njutningsäktenskap” 
Har någon svensk, muslim eller 
icke-muslim, akademiker eller 
lekman hört talas om ”njutnings-
äktenskap”? Den som gör en 
enkel sökning på nätet kommer 
att får bekräftat att termen är 
myntad av just uppdrag gran-
skning. De lyckades med denna 
beskr ivning  a t t  j ämstä l la 
tidsbestämt äktenskap med 
prostitution, något som hela 
programmet gick ut på. 
Välvillig tolkat så kan detta 
förtal ha begåtts på grund av ett 
misstag, nämligen att uppdrag 
granskning har trott sig göra en 

bokstavlig översättning av 
mutaah (مــــــتعة). Detta trots att 
mutaah har två andra vanliga 
synonymer (وقت, مـــنقطع�) vilka 
mer exakt betyder tidsbestämt 
eller t idsbegränsad. Detta 
misstag visar samtidigt deras 
partiskhet och iver att svartmåla 
islam och i det här fallet shi-
aislam och dramatisera situatio-
nen till muslimernas nackdel. 
Hade uppdrag granskning 
försökt vara lite opartiska skulle 
de innan en sådan allvarlig 
svartmålning ha granskat sina 
översättare. Med denna klander-
värda och felaktiga term har de 
satt vatten på hatets kvarnar och 
banat väg för mer hets mot 
muslimer.

Betyder mutaah njutning i 
Koranen och ordböcker?
Faktum är att uppdrag gran-
skning saknar grund för myntan-
det av njutningsäktenskap. 
Koranen och arabiska ordböcker 
visar att mutaah inte betyder 
njutning. Det arabiska ordet för 
njutning är letheh (ة�), en term 
som aldrig har varit aktuell för 
tidsbestämt äktenskap. Termen 
mutaah med denna eller andra 
formuleringar förekommer flera 
tiotals gånger i Koranen. Följan-
de är en tabell som visar några 
exempel på hur termen mutaah 
används i koranen. 

Mutaah betyder därmed inte 
sexuell njutning och är heller 
inte någon synonym med neutral 
njutning. Intressant nog beskri-
ver Koranen aldrig nyttan eller 
njutning i livet efter detta med 
termen mutaah. I en av de ca 70 
verser som mutaah används 
ställs den mot nyttan i det eviga 
livet:”O, mitt folk det världsliga 
livet är endast en tidsbegränsad 
glädje och det är det nästa[livet] 
som är det bestående.”(40:39).
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2:126, 11:3  Gud skänker 
välstånd

2:236  Ge frun en gåva som 
ersätter brudgåvan som 
förbisågs vid vigseln.

6:128  Nyttja om relationer 
mellan männsiskor och jin

11:3, 9:69, 15:3  Gud låter oss 
nyttja och njuta av det goda 
världsliga.

33:49  Avskedesgåva som bör 
ges till makan

10:98, 11:48  Gud lät dem 
njuta till en bestämd tid

2:241  Tidsbestämt och skäligt 
underhåll som den skilda 
kvinnan har rätt mot sin make

3:185  Bedräglig ”fördel” eller 
glädje

4:77  Livets fröjder

VEM KALLAR DETTA FÖR
”NJUTNINGSÄKTENSKAP”?
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 Den tidsbegränsade nyttan ställs 
mot den bestående eller eviga 
nyttan som vi bör eftersträva och 
vägra att offra mot det övergåen-
de livet och dess tidsbegränsade 
nyttor. 
Vid ett fåtal tillfällen har mutaah 
översatts till att njuta av livet, 
men i inga av dessa verser 
handlar detta om någon sexuell 
njutning.
Uppdrag granskningens grova 
fel
Uppdrag granskning gör två 
grova fel. Första felet att 
översätta mutaah som muslimer, 
lekmän och rättslärda, nämner 
som för att visa att äktenskapets 
tidsbestämdhet. Det här felet 
skulle ha varit mindre allvarlig 
om det refererade till en neutral 
njutning, dvs. nyttor som paret 
ger varandra. Det andra felet är 
att medvetet övertyga tittarna att 
njutningen här är en sexuell 
njutning. 
Den nytta som paret ger varandra 
är långt över sensuell njutning 
och även om det endast vore det 
så har SVT inte rätt att radera 
nyttan och tala om dess frukt 
d.v.s. njutning. Samtidigt målar 
uppdrag granskning tidsbestämt 
äktenskap som sexhandel där 
kvinnan skall erbjuda ”njut-
ning”, för det skall ju heta 
”njutningsäktenskap”.
Den sensuella njutningen är 
endast en liten andel av dessa 
nyttor. Paret ger varandra kärlek, 
unik, sällskap, trygghet, emotio-
nell närhet etc.
Koranen om nyttorna mellan 
gemåler
Koranen beskriver i korthet 
grunderna för alla nyttor mellan 
maken och makan: 
Och bland Hans tecken är att Han 
skapade gemåler åt er av er 
själva, för att ni skall finna ro 
hos, och Han har låtit en stark 
kärlek och barmhärtighet uppstå 

mellan er. I detta ligger tecken 
för människor som begrundar[-
skapelsen].( 30:21)
Paret beskrivs som ett bo för 
varandra och just därför finner de 
ro av varandras närhet. Denna 
välsignelse är  kärnan och 
drivkraften bakom parets närhet 
till varandra. I en annan kortare 
vers: ”De är en klädnad för er och 
ni är en klädnad för dem.” 
(2:187) Paret täcker varandras 
brister och behov. Maken och 
makan blir ett och är väl måna 
om varandra.
Ibland vill ett par lära känna 
varandra inför ett permanent 
äktenskap och genom ett tidsbes-
tämt äktenskap kan de reglera 
denna förlovnings period. Det 
händer också att paret inte kan 
gifta sig permanent, på grund av 
ekonomiska skäl eller religiösa 
exempelvis att kvinnan är kristen 
och en konvertering behövs för 
permanent vigsel.  Således 
kommer även de nyttor som 
paret för med sig till varandra att 
endast sträcka sig till den tid-
punkt paret vill. Därför används 
denna term mutaah för att 
särskilja detta äktenskap från 
permanent äktenskap. Detta 
eftersom i ett permanent äkten-
skap, helt i enlighet med ordets 
betydelse, är nyttan något som är 
tänkt att fortgå för alltid.
Lanseringen börjar i största 
shiamoskén!
Uppdrag granskning går långt 
över rimlighetens gränser när de 
porträtterar några få individers 
maktmissbruk som en shia-
muslimsk princip. Tittarens oro 
som borde fokusera på kvinnor-
nas utsatthet byts ut mot en oro 
fö r  Uppdrag  g ranskn ings 
redaktionella budget.
Ett av de listiga stegen som tas av 
uppdrag granskning är att 
medvetet lansera ”njutningsäk-
tenskapet” i Imam Ali Center. I 

04:38 säger Wagner i reportaget 
att ”kvinnan får oftast pengar 
även om det handlar om en 
timme”. Direkt där på och när 
läsarnas sinne har associerat 
njutning med sex visar hon sin 
”fråga” till ISS ordförande 
Haidar  Ib rah im.  Närmare 
bestämt meddelar hon honom att 
”Det heter ju också njutningsäk-
tenskap”. Ovetande om reporta-
gets upplägg och planet att med 
en sexuell innebörd mynta 
”njutningsäktenskap” i Sverige 
accepterar han hennes översätt-
ning. Därmed lyckas uppdrag 
granskning få tittarna att tro att 
”njutningsäktenskap” med den 
sexuella innebörden är något 
som shiamuslimer själva accep-
terar.
Uppdrag granskningens vilja att 
snedvrida bilden för att lansera 
tidsbestämt äktenskap som ett 
”njutningsäktenskap” närmare 
bestämt ett sexuellt sådant är 
ansvarslöst och ett grovt makt-
missbruk av public service.
Oavsett om uppdrag granskning 
har varit med- eller omedveten 
om de grova felsluten som de 
begått så har skadan tyvärr ägt 
rum och påhoppen mot islam och 
i synnerhet shiaislam är massiv. 
Kanderingarna är överallt i 
massmedian och förvärrar tyvärr 
muslimernas utsatthet. Vilken 
tänkare som helst inser att det är 
ansvarslöst och oprofessionellt 
att myntandet av ”njutningsäk-
tenskap” kommer att spridas 
snabbt och utsätta shiamuslimer 
för stor press.
Det är ytterst förkastligt att 
utbildade och erfarna journalis-
ter som vet exakt hur små 
ändringar av ordval eller beto-
ning kan påverka massorna, låter 
sig begå ett sådant stort misstag. 
Sexhandel är förkastligt och 
strider mot islams grunder, 
rättsliga eller etiska lagar. 
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Uttalande - Pressmeddelande 

De senaste dagarna har vi sett en upprepning av den avskyvärda och vidriga handlingen att tända eld på den 
Heliga Koranen i olika städer i Sverige. Tyvärr upprepas denna omänskliga handling av en oansvarig och 
respektlös person. Olika Islamiska trossamfund och församlingar från hela Sverige och andra länder har uttryckt 
sin avsky för detta. 
Att provocera fram känslor hos muslimer och att förolämpa deras heliga bok, kommer inte att gynna någon som 
verkligen bryr sig om det svenska samhället. Dessa illgärningar strider mot principen om ömsesidig respekt mot 
människor och deras tro. 
Det är tydligt att sådana målmedvetna brott avser gynna populistiska krafter som i sin tur försvarar sådana 
handlingar som förstör samhället. 
Koranen är muslimernas heliga bok med ett gudomligt budskap till mänskligheten. Respektlöshet mot islams 
heliga bok – med nästan två miljarder följare i olika delar av världen – strider mot mänsklighet och sunt förnuft.
Samtidigt som Imam Ali Islamic Center i Stockholm starkt fördömer dessa avskyvärda handlingar, uppmanar 
centret svenska regerings- och rättstjänstemän, med polisen och inrikesministern i dess spets, att förhindra 
sådana provokationer som avser polarisera samhället, hetsa upp muslimer och förleda unga till oräkneliga 
reaktioner och våld.
Samtidigt som vi fördömer denna förkastliga och målmedvetna illgärning uppmanar vi muslimer till vaksamhet 
och insiktsfullhet. I ett demokratiskt samhälle är det en självklar rättighet att fredligt kritisera eller protestera 
mot kränkande gärningar dock  inom ramen av gällande regler och lagar. Vi uppmanar till att inte låta ett få antal 
individer förleda till det som hatfyllda provokatörer vill utan såsom den heliga Koranen uppmanar oss att vara, 
nämligen insiktsfulla, tålmodiga och ansvarsfulla. Sådan bör en muslim vara inte minst när man har profeten 
Muhammed (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) som sin förebild. 
 
Imam Ali Islamic Center
Stockholm - 16 april 2022

Fördömande av förolämpning mot den Heliga Koranen

Onsdag den 11 maj 2022 sänder SVT:s Uppdrag Granskning ett reportage i vilket mut’ah behandlas. För shia-
muslimer innebär mut’ah i princip ett krav på samtycke vid relationer.
 
I reportaget framkommer det allvarliga anklagelser om missbruk hos religiösa företrädare såväl som informa-
tion om utsatthet hos kvinnor. Detta blir nu en prioritet för samfundet.
 
ISS har inlett en intern utredning för att klarlägga om någon av samfundets företrädare förespråkar att mut’ah 
används på ett sätt som strider mot svensk lag och den shiamuslimska traditionens etiska principer. ISS har vid 
årsstämman den 7 maj 2022, agerat omedelbart med att bland annat, frysa bidrag till berörda medlemsorganisa-
tioner och stängt av de inblandade personerna.
 
Vi hänvisar alla frågor och alla som känner oro över det som framkommit i Uppdrag Granskning att ta kontakt 
med info@shiasamfund.se Är du en tjej eller kvinna som vill tala anonymt och behöver stöd kan du alltid 
kontakta vår stödlinje, Systerlinjen. (systerlinje@iaic.se)
 
Islamiska Shiasamfunden i Sverige
Stockholm 2022-05-11

Pressmeddelande med anledning 
av Uppdrag Gransknings reportage 2022-05-11
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ur kan Rasmus Paludan Hgenomföra sina koran-
bränningar i Sverige då ett flertal 
europeiska länder har portat 
honom är det väl flera som 
undrar. I augusti 2020 så fick 
Rasmus Paludan inreseförbud 
till Sverige i två år. Han kunde 
kringgå det genom att söka 
svenskt medborgarskap då hans 
pappa är svensk.
 I Sverige har vi den grundlags-
skyddande demonstrationsfri-
heten, yttrandefriheten och 
mötesfriheten som skyddar 
rätten att demonstrera. Det är väl 
jättebra så långt men inte när 
man kränker 1,6 miljarder 
muslimer, då kan det bli hets mot 
folkgrupp och hatbrott. Lagstift-
ningen har halkat efter. Du får 
inte göra nazistiska gester fritt 
på stan eller använda kränkande 
ord mot hudfärg eller andra 
minoritetsgrupper. Då borde 
man ju självklart inte kunna 
bränna koranen som är musli-
mernas heliga skrift. Att man 
dessutom gör det under måna-
den Ramadan som är koranens 
månad är en tydlig hataktion 
gentemot muslimerna.  En 
avskyvärd handling med endast 
onda avsikter såsom att provo-

cera, såra och framför allt skapa 
kaos i det svenska samhället. 

Sveriges muslimer vill inget 
annat än att vara goda svenska 
medborgare, bidra till samhället 
och deltaga i allt det som är gott. 
Vi vill också bygga broar mellan 
olika grupper i samhället. Att 
respektera andras åsikter, 
traditioner och kulturer är en 
självklarhet. Att närma sig andra 
människor och bygga broar gör 
man genom respekt och lyhörd-
het. Inte genom att utföra 
dåraktiga och fula handlingar 
som att bränna varandras heliga 
skrifter eller annat som hålls kärt 
av en grupp människor. 
Att det ändå finns individer som 
utför sådana fula handlingar 
både i Sverige och runtom i 
världen är sedan länge känt. 
Men vad som smärtar mest är att 
en del medborgare försvarar 
denna handling under en falsk 
fasad av demokrati och yttran-
defrihet. Sedan när blev det 
yttrandefrihet att kränka och 

hetsa mot andra minoritetsgrup-
per? Vart går gränsen för vad 
yttrandefrihet är och när övergår 
den till att bli något helt annat?  
En annan fråga som också kan 
lyftas är hur det kommer sig att 
man värnar så starkt om vissa 
grupper men när det kommer till 
andra grupper så kan man tänja 
väldigt mycket på gränserna och 
sedan hänvisa till yttrandefrihe-
ten. 

Vi muslimer är inte emot olik-
tänkande eller diskussioner och 
debatter. Tvärtom så är det 
väldigt bra att man kan lyfta 
olika frågor och prata med 
varandra oavsett om det gäller 
innehållet i koranen, bibeln eller 
den svenska lagstiftningen så 
länge det görs under respektfulla 
former. Inte genom att bränna 
eller förstöra. Särskilt när vi 
lever i ett civiliserat och modernt 
samhälle. 

Gränsen för yttrandefrihet

bra att man kan lyfta 
olika frågor och prata 
med varandra oavsett 

”

Vi muslimer är inte 
emot oliktänkande 
”

Artikel



Sheikh Kulayni är shiamuslimer-
nas mest framstående rättslärd 
och hadithförmedlare under 200-
300 talet AH (800-900-talet 
e.Kr.). Hans riktiga namn var Abu 
Ja'far Muhammad ibn Ya'qub ibn 
Ishaq al-Razi, även känd som 
“Islams betrodde”, “Shiiternas 
sheikhers sheikh” och "Chefen 
för de imamitiska lärda hadithför-
medlarna". Han var en av den 
shiitiska skolans förkunnare 
under Tidens Imams (må Gud 
påskynda hans framträdande) 
lilla fördoldhet. Han är upphovs-
mannen till boken "al-Kafi" - en 
av de “fyra böckerna” - som anses 
vara en viktig referens för forska-
re och lärda i islamisk teologi.

Enligt Sheikh Mufid är al-Kafi 
den mest värdefulla hadith-boken 
och den mest dyrbara shiitiska 
boken. Det finns en mening som 
tillskrivs Tidens Imam (Gphf) 
som lyder: "al-Kafi räcker för 
våra anhängare (shia)." al-Kafi 
innehåller 16199 hadither och har 

sammanställts i tre delar: "Princi-
per", "grenar" och "rawda" 
(ordagrant trädgård; innehåller 
diverse hadither). 

Några andra av Sheikh Kulaynis 
böcker som kan nämnas är "Ta'bir 
al-Ru'ya", "al-Radd 'ala al-
Qaramata", "Wasail al-Aimma", 
"Kitab al-Rijal" och "Ma qil fi al-
Aimma min al-Shi'r". En av hans 
bästa studenter var Ibn Qulawayh 
al-Qummi, som var även var en 
av Sheikh Mufids mest framstå-
ende lärare. Ibn Qulawayh är 
upphovsmannen till den kända 
boken Kamil al-Ziyarat.

Sheikh Kulaynis födelseår är inte 
känt men han föddes i en by som 
heter Kulayn och i ett hem som 
var fyllt av kärlek till Ahl al-Bayt 
(frid vare med dem). Kolein, 
varifrån den store lärde har fått 
sin titel från, är en by som ligger 
3,8 mil sydost om Shahr-e Rey i 
Teheran, Iran. Många lärda och 
hadithförmedlare härstammar 
från denna by. 

Efter att ha spenderat 20 år för att 
sammanställa boken al-Kafi och 
då han var över 70 år gammal, 
gick Sheikh Kulayni bort i 
månaden sha'ban år 329 AH (941 
e.Kr.). Hans grav ligger i al-
Asifyahs moské i Bagdad, Irak.

en framstående rättslärdSheikh Kulayni
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al-Kafi den mest värde-
fulla hadith-boken 
”

Islamisk personlighet - Månads bilderD Magens uslim
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Månads bilder

Eid al-Fitr bön
Imam Ali Islamic Center 
3 maj 2022
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Ahmed var så glad! Han hade precis köpt elsparkcykeln han så länge hade sparat 

för. I två år hade han sparat alla sina pengar för att kunna köpa elsparkcykeln 

han hade tittat på längre. 

Hans föräldrar hade lovat honom att han kunde köpa en på hans 11:e födelsedag. 

När han för första gången skulle åka med sin elsparkcykel hade han förberett sig 

med en blågrön skimrande hjälm. Han var så redo för att åka! 

Men så hände en sak. Hans två år yngre lillebror Matin var ledsen. Han hade ingen 

elsparkcykel. Mamma och pappa sa att han precis som sin bror måste spara för sin 

sparkcykel om han vill ha en. Matin började gråta. Han ville inte följa med sin 

familj ut fastän mamma och pappa försökte. 

Ahmed tyckte synd om sin bror som var så ledsen och så kom han på en briljant 

idé. Men tänk om Matin blir glad om han får låna min el sparkcykel? Jag har ju 

köpt en och jag kan ju dela med mig av den! 

Matin du kan få låna min elsparkcykel, vi kan använda den tillsammans, sa Ahmed. 

Matins ögon sken upp. Han blev genast glad och tänkte att han måste ha världens 

snällaste storebror som ville dela sparkcykeln tillsammans med honom. 

Tack Ahmed, så snällt av dig! Du får också låna min radiostyrda racerbil när du 

vill. 

Mamma och pappa var så stolta och glada för att Ahmed och Matin var snälla och 

ville dela med sig av deras saker till varandra. Precis så som en bra och snäll 

muslim ska vara!



Sollentuna kommun är en 
k o m m u n  s o m  t i l l h ö r 
Stockholms län och ligger norr 
om Stockholms innerstad. Runt 
75 000 personer bor i kommu-
nen. Sollentuna centrum ligger 
i  k o m m u n e n s  c e n t r a l o r t 
Tureberg. Sollentuna kommun 
ligger i landskapet Uppland. 
Edsviken, som är en vik av 
Östersjön (Baltiska havet), når 
till kommunen.
Kommunens vapen har blå 
bakgrund och ett gult diagonalt 
område med tre röda vikingas-
kepp som står på stockar. Det 
ska ha funnits en handelsplats i 
Sollentuna före vikingatiden. 
Där drogs det skepp på stockar 
över land till nästa sjöled. 
De första personerna bosatte sig 
i Sollentuna så långt bakåt i 
tiden som vid övergången 
mellan bronsålder och järnålder 
(runt år 500 f. Kr.). Under 1100-
talet byggdes den första kyrkan 

i Sollentuna på gården Tunas 
mark.
Mitt i Sollentuna ligger Edsvik, 
och där finns Edsbergs slott 
som är daterat till år 1760. Det 
är gratis att besöka slottet två 
dagar i veckan efter lunchtid. 
I  E d s b e r g  fi n n s  ä v e n 
Edsbergsparken där man till 
exempel kan promenera, grilla, 
träna på ett utegym, leka eller 
bara se på den vackra utsikten 
över Edsviken.

Det finns vackra naturområden 
i Sollentuna kommun, och det 
finns fyra naturreservat som har 
motionsspår och utegym. Dessa 
n a t u r r e s e r v a t  ä r  S ö d r a 
Törnskogen, Rösjöskogen, 
Tegelhagsskogen och Östra 
Järvafältet. Det finns en stor 
skidanläggning i Väsjöbacken 
där man kan åka skidor i fyra 
nedfarter, och det går att åka 
både längdskidor och lång-
färdsskridskor (på egen risk) på 
Norrvikens sjöis.
På Järvafältet finns det en gård 
man kan besöka som har får, 
hästar, kor och grisar. Där finns 
det också grillplatser och ved 
man kan använda.

Sollentuna	kommun	- Kommunen med röda vikingaskepp

”Det finns inget gott i förtegenhet när visdom kan förmedlas,
liksom det inte finns något gott i att tala när [man lider] av okunskap”.

MÅNADENS HADITH

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

Imam Ali (fvmh):

SVENSKA PLATSER

Mitt i Sollentuna ligger 
Edsvik, och där finns 

Edsbergs slott 

”

-Min Gud, min Herre, min 
Mästare och min Förmyndare!

-För vilken av mina 
angelägenheter skall jag klaga 
till Dig?

-Och för vilka av dem skall 
jag beklaga mig och gråta?

-För straffets plåga och 
stränghet?

-Eller för prövningens längd 
och varaktighet?

-Så om Du sänder mig till 
bestraffningarna med Dina 
fiender;
-och samlar mig med de som 
utsätts för Din prövning;

-och om Du skiljer mig från 
Dina älskade och Dina 
vänner,

-antag då – min Gud, min 
Mästare, min Förmyndare och 
min Herre! – att jag skulle 
kunna uthärda Ditt straff,

-hur skulle jag då kunna 
uthärda [min] separation från 
Dig? 

-Och antag att jag skulle 
kunna uthärda hettan från Din 
Eld,

-hur skulle jag då kunna 
uthärda [att jag berövats] från 
att betrakta Din Storsinthet? 

UR ROSENGA� RDEN

Källa: boken ”Imam Ali i urval”. 
Översättare: Hassanain Govani

UR	ÅKALLAN	KUMAYL
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