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Att delta i valet är viktigt ur 
flera synvinklar. För det 

första är det som svensk med-
borgare, varje persons rätt att 
uttrycka sin åsikt och vara 
delaktig i regeringsbildningen. 
Olika samhällsgruppers delta-
gande i valet kommer också att 
skapa mångfald bland folkets 
representanter. Sveriges musli-
mer har önskningar, och för att 
samexistera och integreras med 
samhället bör de göra sin röst 
känd för samhället. Att delta i 
valet är därför viktigt för att 
kunna vara med och påverka. 
De senaste åren har vi på grund 
av pandemin och ekonomiska 
störningar i olika länder inklusi-
ve Sverige, samt internationella 
spänningar som kriget i Ukraina, 
vittnat om förändringar i män-
niskors prioriteringar. Finansiell 
stabilitet och trygghet är två 
viktiga önskemål som många 
svenskar vill bevara. Före-
komsten av brott och stigande 
priser är frågor som den svenska 
befolkningen tycker är viktiga 
och därmed viktiga för Sveriges 
framtida regeringen att ta 
hänsyn till. Valkandidaternas 
uttalanden och valaffischer 
bekräftar denna fråga.
Förutom de utmaningar som 
nämnts ovan är vissa andra 
frågor också viktiga för musli-
mer. Den iögonfallande ökning-
en av islamofobi i Sverige och 

antiislamiska uttalanden från en 
grupp valkandidater, har orsakat 
stor oro för svenska muslimer. 
Med bara en enkel sökning på 
nätet och genom att läsa tid-
ningsartiklar kan man få reda på 
detta. Det oroväckande är att 
bland de stora politiska partier-
nas vallöften i Sverige har 
frågan om islamofobi och vikten 
av att bekämpa detta växande 
samhällsproblem, ingen plats.

Islamofobi, diskriminering och 
förtryck av minoriteter i samhäl-
let gynnar inte någon medborga-
re eller grupp i längden. Mot-
stånd mot minoritetsgrupper och 
mot religion i allmänhet bär 
endast med sig negativa konse-
kvenser. Det kan leda till större 
problem så som spänningar i 
samhället, utanförskap och 
marginalisering. 

Ett exempel på detta är spän-
ningarna i samband med brän-
ningen av den Heliga Koranen i 
olika städer, av en högerextre-
mist .  Sveriges muslimska 
samfund och deras ledare har 
upprepade gånger  i  o l ika 
sammankomster uttryckt att de 
är emot all form av våld, och har 
bland annat fördömt det våld 
som vissa personer begick under 
påskhelgen i år. Bränningen av 
muslimernas heliga bok och de 
efterföljande spänningarna är 
bara ett exempel på resultatet av 
ökningen av is lamofobi  i 
Sverige. Myndigheten Brå
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Islamofobi, diskrimine-
ring och förtryck av 

minoriteter i samhället 
gynnar inte någon 

”
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Den 11 september är det valdag i Sverige. Under denna dag kommer Sveriges befolkning att välja sina represen-
tanter till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige genom att gå till valurnorna. Rätten att 
rösta är en av de viktigaste indikatorerna på demokrati i ett land. Valdeltagandet i Sverige är högt jämfört med 
andra EU-länder, och det svenska folket spelar den viktigaste rollen i valet av regering och kommunfullmäkti-
ge. Deltagandegraden i valet år 2018 var 87 procent.
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publicerade år 2021 en rapport om 
tillståndet för islamofobi i Sverige. 
I rapporten har ett hundratals 
anmälningar från åren 2016–2018 
analyserats och intervjuer har 
genomförts med privatpersoner, 
representanter från olika muslim-
ska organisationer och personer 
inom rättsväsendet.
Rapporten visar bland annat att 
islamofobi är ett aktuellt problem 
som utbreder sig alltmer i samhäl-
let. Brås hatbrottsstatistik pekar på 
en fördubbling av identifierade 
anmälda islamofobiska hatbrott i 
Sverige. En ökad trend av islamo-
fobiska hatbrott syns även i 
Europa och Storbritannien.
Det borde vara en självklarhet för 
hela samhället att bekämpa rasism, 
våld och allt slags hat som riktas 

mot religiösa minoriteter, inte minst 
islamofobi som börjar normalise-
ras. Både majoritetssamhället och 
det svenska muslimska samfundet 
måste vara aktiva i detta avseende, 
och bidra till att lösa detta problem 
tillsammans och arbeta för ökad 
samstämmighet. Det svenska 
muslimska samfundets förvänt-
ningar på den kommande regering-
en är att frågan om religionsfrihet 
och kampen mot islamofobi tas på 
allvar.

Sverige är känt för rätten till yttran-
defrihet och respekt för minoriteter. 

Detta fina rykte måste bevaras väl, 
och Sverige måste vara en förebild 
för samexistens mellan människor 
med olika etnisk och religiös 
bakgrund. Det muslimska samfun-
det i Sverige kan hjälpa det svenska 
samhället att lösa problemet med 
islamofobi genom demokratiska 
metoder och dialog. Att delta i valet 
är således ett av dessa steg som är 
viktig i processen.

Sverige måste vara en 
förebild för samexistens 

mellan människor 

”

 imamalicenter.se/arbainprogram

ARBAINPROGRAM 
SVENSKA & ENGELSKAPå

16-17 sep 2022 Kl. 18
IAC – Datavägen 2b

FÖRELÄSNING, LATMIYAH, ZIYARA ARBAIN

Program på arabiska och persiska hålls 15-17 september kl. 19:30 i Imam Ali Islamic Center. 
Föreställning (teater) om Arbain hålls den 18 september kl. 19:30.

ANNONS



D Magens uslim Artikel

4

rbain är den fyrtionde Adagen efter shiamusli-
mernas  t red je  s to re 

Imam, Imam Husseins (frid vare 
med honom) martyrskap, som 
ägde rum på ashuradagen år 680 
(61 AH). Arbaindagen samman-
faller med den 20 safar i den 
i s l ami ska  ka l ende rn .  I  å r 
sammanfaller Arbaindagen den 
17 september 2022.

Enligt vissa rapporter återvände 
Karbalas fångar till Karbala den 
20 safar år 61 AH på vägen 
tillbaka från Levanten (dagens 
Syrien), för att besöka Imam 
Husseins (fvmh) grav. Dock har 
en grupp lärda som Sheikh Mufid 
och Sheikh Tusi uppgett att 
fångarna återvände till Medina 
när de fick lämna Levanten. Även 
Jabir ibn Abdullah Ansari närva-
rade vid Imam Husseins (fvmh) 
grav som den förste pilgrimen. 
Enligt ett känt uttalande förenade 
sig Imam Husseins (fvmh) huvud 
med hans kropp i Karbala på 
Arbaindagen.

Pilgrimsfärden (ziyarat) under 
Arbain är en av denna dags 
speciella handlingar, och enligt en 
återberättelse från Imam Hassan 
Askari (fvmh) – shiamuslimernas 
elfte store Imam – anses det vara 
ett av av de fem tecken som 
kännetecknar en troende person.

Shiamuslimer sörjer på Arbainda-
gen, och deras vandring till 
Karbala under Arbain är en av de 
största shiitiska sorgeceremonier-
na och hör till de största religiösa 
sammankomsterna i världen.

Arbain betyder fyrtionde, och 
man kallar 20:e safar – som är 
fyrtio dagar efter Imam Husseins 
(fvmh) martyrskap på ashurada-
gen – för husseiniska Arbain eller 
Arbaindagen. Enligt historiska 
rapporter besökte islams Profets 
(Gvhf) följeslagare Jabir ibn 
Abdullah Ansari, tillsammans 
med Atiya Awfi, Imam Husseins 
(fvmh) grav under den första 
Arbain som de första pilgrimerna. 
Enligt boken “Luhuf” återvände 
även de överlevande från Karba-
la-tragedin till Karbala denna 
dag, och besökte Imam Husseins 
(fvmh) och Karbalas övriga 
martyrers gravar.

Sayyid ibn Tawus har i boken 
Luhuf berättat att när fångarna 
från Karbala anlände till Irak på 
vägen tillbaka från Levanten, sa 
de till sin guide: "Led oss genom 
Karbala.” När de sedan nådde 
mordplatsen såg de Jabir ibn 
Abdullah Ansari och några från 
Banu Hashim, som hade kommit 
för att besöka Imam Husseins 

(fvmh) grav. Då höll de en sorge-
ceremoni och grät och sörjde.

I en återberättelse från Imam 
Hassan Askari (fvmh) anses 
Arbain-pilgrimsfärden vara ett av 
fem tecknen för en troende. En 
pilgrimstext för Arbaindagen har 
återberättats från Imam Sadiq 
(fvmh). Sheikh Abbas Qummi har 
citerat denna pilgrimstext i boken 
Mafatih al-Jinan under rubriken 
”Ziyarat Arbain”.

Qadi Tabatabai har i boken 
“Tahqiq” skrivit  om Imam 
Husseins (fvmh) första Arbain: 
“Resan mot Karbala på Arbainda-
gen har varit vanlig bland shia-
muslimer sedan de felfria Ima-
mernas (fvmd) tid. Shiiter har till 
och med trofast gjort denna resa 
under umayyadernas och abbasi-
dernas tid.”

Rekommendationen att utföra 
Arbain-pilgrimsfärden har lett till 
att shiamuslimer, särskilt invå-
narna i Irak, rest till Karbala från 
olika delar av Irak. Denna resa, 
som ofta görs till fots, anses vara 
en av de mest fullspäckade 
manifestationerna i världen. Efter 
Saddams regims fall i Irak har 
antalet pilgrimer mångdubblats, 
och så pass att det rapporterats om 
att 15 miljoner pilgrimer närvara-
de år 2013.

Vad är Arbain?
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Arbain-pilgrimsfärden 
vara ett av fem tecknen 

för en troende

”
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Sharif al-Radi  
vars riktiga namn var Abu al-
Hasan Muhammad ibn al-
H u s a y n  a l - M u s a w i  ( 3 5 9 
AH/970–6 muharram 406 
AH/26 juni 1015) var en fram-
stående shiamuslimsk lärd och 
poet född i Bagdad.

Även om han är mest känd för 
sin litterära expertis, var han 
också expert på rättsvetenskap 
och exeges av Koranen. Hans 
mest kända verk är Nahj al-
Balagha, en samling av Imam 
Alis (frid vare med honom) 
ut talanden och brev.  Han 
grundade en skola vid namn Dar 
al-'Ilm (دار الـعـلــم, bokstavligen 
"Kunskapens hus") där han 
utbildade många studenter, av 
vilka några senare blev framstå-
ende lärda.

Det berättas att Sheikh Mufid en 
gång såg i en dröm att Heliga 
Fatima (fvmh) gick till honom 
med sina söner Imam Hassan 
och Imam Hussein (fvmd), och 
sa till honom att han skulle vara 
deras lärare. Därefter på morgo-
nen kom Sayyid al-Radis moder 
Fatima med sina två pojkar 
Sayyid al-Radi och Sayyid al-
Murtada till honom, och sa att 
han skulle lära dem rättsveten-
skap.

Al-Radi studerade hos stora 
lärda som al-Shaykh al-Mufid i 
olika grenar av islamisk veten-
skap och arabisk litteratur. 
Utöver shiamuslimska lärare 
hade han även andra lärare som 
Abu Ali al-Farisi och Abu Ishaq 
Ibrahim ibn Ahmad al-Tabari.

Sharif al-Radi började undervisa 
vid 17 års ålder och blev snart 
erkänd som en lärd. al-Radi 
utbildade många studenter, 
bland vilka var viktiga shiitiska 

och sunnitiska personligheter.
Shiitiska biografer anser att flera 
böcker tillhör honom. Utöver 
Nahj al-Balagha är några av 
hans kända böcker: Talkhis al-
Bayan 'an Majazat al-Qu'ran, 
Haqa'iq al-Ta'wil fi Mutashabih 
al-Tanzil och al-Majazat al-
Nabawiyya.

Sharif al-Radi begravdes i sitt 
hus i Karkh-området i Bagdad, 
men det finns rapporter om att 
hans kropp senare förflyttades 
till Kazimayn eller Karbala. Ibn 
Maythams uttalande bekräftar 
att Sharif al-Radis och Sharif al-
Murtadas gravar finns i Karbala.

Sharif al-Radi, en framstående lärd och poet

Hans mest kända verk är 
Nahj al-Balagha
”

Sharif al-Radi började 
undervisa vid 17 års 

ålder 

”

Islamisk personlighet

(arabiska: ا���ف ا�ر�),



-Vilka reaktioner har ni fått?

-De busschaufförer som har 
kontaktat oss säger att dem 
känner sig uppgivna. Dem ber 
om stöd för att man känner oro. 
Man är rädd, säger Alve Hög-
man förbundschef på studieför-
bundet Ibn Rushd. 

P å  v a l a ffi s c h e r  a n v ä n d e r 
Sverigedemokraterna bland 
annat ordet ”islamist”, som ett 
skällsord för muslimer, för att 
befästa fördomar om att musli-
mer är ett hot mot Sverige, 
menar Ibn Rushd. Därtill pekar 
Sverigedemokraterna ut studie-
förbundet  Ibn Rushd och 
kopplar dem samman med 
islamism. Något som saknar 
grund och enbart verkar anspela 
på att studieförbundets mål-
grupp är muslimer. I den 200 
sidor långa utredningen ”När 
tilliten prövas” konstaterar 
Folkbildningsrådet att det inte 
finns någon organisatorisk 
koppling mellan något av de tio 
studieförbunden och våldsbeja-
kande muslimsk extremism. 
Något som Folkbildningsrådet 
också flera gånger har framfört 
till företrädare för Sverigede-
mokraterna, bland annat i ett 
fle r t a l  deba t t a r t ik l a r,  l ä s 
Folkbildningsrådets svar på
www.folkbildningsradet.se

Ibn Rushd  har varit i kontakt 
med Skånetrafiken och försökt 
föra en dialog om reklamen 
eftersom den framförallt är ett 
arbetsmiljöproblem för buss-
chaufförerna. En stor andel av 
arbetsstyrkan är nämligen 
muslimer. Reklamen bryter 
därmed Skånetrafikens egen 
policy eftersom budskapen är 
kränkande, normaliserar diskri-
minering och är vilseledande. 
Reklamen borde därför plockas 
ned menar Ibn Rushd. 

-När arbetsgivaren tillåter 
sådana  här  va lkampanje r 
innebär det att rasismen norma-
liseras och kryper in på männis-
kors arbetsplatser. Om arbetsgi-
varen inte agerar så kan den här 
typen av budskap på jobbet leda 
till och även öka risken för hat, 
hot och i värsta fall våld. Medar-
betare kan välja att söka sig till 
andra jobb för att man inte 
längre vågar eller orkar ta sig till 
jobbet. Arbetsgivaren har ett 
ansvar att förebygga sådana 
konsekvenser,  säger  Alve 
Högman.
Men Skånetrafikens meddelar 
att de gör en annan bedömning 

och att reklamen blir kvar. I ett 
pressmeddelande skriver Ibn 
Rushd: ”I e-postkorrespondens 
f rån  Skånet rafiken menar 
Skånetrafiken att man inte 
behöver ta hänsyn till arbetsmi-
ljö eller följa sin egen policy så 
länge man följer yttrandefrihets-
grundlagen och tryckfrihetsfö-
rordningen.” En feltolkning som 
drabbar busschaufförerna, 
många själva troende och icke-
vita, enligt Ibn Rushd.
Facket Kommunal engagerar 
m å n g a  b u s s c h a u ff ö r e r  i 
Skånetrafiken. På deras hemsida 
bekräftar Kommunal att alla 
arbetsgivare har ett ansvar för att 
arbeta förebyggande så att inte 
otrygghet uppstår på arbetsplat-
sen. Om någon av personalen 
har råkat illa ut ligger ansvaret 
hos arbetsgivaren att se till att 
det finns tydliga åtgärder och att 
dessa vidtas. Arbetsgivaren 
måste ta den anställdes upple-
velse på allvar.

-Hopplöshet blir bara ett frikort 
för rasismen att fortsätta, fyller 
Alve Högman i.

-Varför tar inte facken striden 
tror du?

Den 11 september är det val och alla partier är mitt uppe i att försöka 
övertyga väljare om sin vision för Sverige. Ett vedertaget sätt att försöka 
övertyga är de traditionella valaffischerna. Men nu riktas skarp kritik mot 
Sverigedemokraternas politiska reklam för deras antimuslimska bud-
skap i kollektivtrafiken i Skåne och i Stockholm. Ibn Rushd studieför-
bund är en av dem som sökt en dialog med Skånetrafiken om dess ansvar 
som arbetsgivare. 
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ARBETSGIVARENS 
ANSVAR ATT ARBETSPLATSEN ÄR FRI FRÅN RASISM
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Intervju med Alve Högman, förbundschef på Ibn Rushd studieförbund

Att rasismen normalise-
ras och kryper in på 

människors arbetsplatser

”



- Jättebra fråga. Jag vet inte. 
Okunskap. Rädsla. Man är inte 
tillräckligt nära sina medlemmar 
och förstår inte hur allvarligt 
problemet är. 
Tyvärr är nog också många av 
den muslimska målgruppen inte 
heller engagerade och organise-
rade i det fackliga. 
Vi har ställt frågan till de buss-
chaufförer som vi varit i kontakt 
med och ingen är engagerad och 
inte ens medlem. Då blir det 
också svårt för facket att ta 
striden om man inte har medlem-
mar som berörs.

Alve Högman har lång erfarenhet inom livslångt lärande och är en innovatör inom mångfaldsledda plattformar 

för inkluderande medborgardeltagande, egenmakt och social hållbarhet. Idag arbetar Alve Högman som för-

bundschef för Ibn Rushd, ett nationellt muslimskt studieförbund, för att främja muslimers rätt som jämlika 

medborgare i det svenska samhället. Alve Högman har tidigare haft roller som rektor inom vuxen- och yrkesut-

bildningen, exempelvis på Stadmissionens folkhögskola och Kista folkhögskola. Alve Högman, är en föresprå-

kare för mänskliga rättigheter och antirasism. Bland annat har han tagit initiativ till framgångsrika interkulturella 

projekt med bevisat internt läranderesultat och långsiktig samhällseffekt. Och han har orkestrerat flera lokala och 

internationella utvecklingsprojekt för samhällsengagemang och aktivt medborgarskap, exempelvis i Moçambi-

que med syfte att öka kvinnors deltagande i politiken.

Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning.

Studieförbundets utbud av studiecirklar och kulturarrangemang skapar delaktighet och 

bidrar till att människor med olika bakgrund möts, stärks och lär sig tillsammans. Med 

folkbildning som verktyg arbetar man för ett samhälle där demokratin inkluderar alla.
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Hopplöshet blir bara ett 
frikort för rasismen 

”

Om Ibn Rushd studieförbund

Om Alve Högman

5 tips till arbetsgivare som vill bidra till en arbetsplats fri från rasism
1.Undanröj risker och tjäna pengar på det. Det förebyggande arbetet kostar mindre och sliter mindre på persona-

len. Riskbedömningar av hot och våld ska göras på hela arbetsplatsen, för all personal.

2.Bli en arbetsgivare som skapar mer värde än bara vinst. Skriv under på en värdegrund och stå upp för den!

3.Strunta i ”quick fixes” [snabba lösningar]

4.Var nyfiken och försök att förstå hela arbetsstyrkan. När allas behov i arbetsmiljön tillfredsställs då får man ut de 

mesta av sin arbetsstyrka

5.Underlätta för personalen att göra sitt bästa. Skapa förutsättningar för dem att vara trygga på jobbet.

Foto: David Lagerlöf



D Magens uslim

8

Artikel

När vi hänvisar till Profeten 
Muhammeds (Guds välsignel-
ser vare med honom & hans 
familj) och våra Imamers 
uttalanden (hadither), ser vi att 
de inte endast tror att Guds 
enhet är kärnan och grunden, 
utan att den egentligen är det 
enda som människan behöver. 
Exempelvis berättas det att 
Profeten Muhammed (Gvhf) 
brukade säga: ”Säg att det inte 
finns någon gud förutom Gud 
den Ende, och ni kommer att 
lyckas.”
Det visar sig att Profeten till att 
börja med inte gav folket en 
lista på 10, 20 eller 100 saker, 
utan han betonade endast en 
enda sak: Guds enhet. Med 
detta menas självklart inte att vi 
inte har andra saker att tro på, 
utan snarare att om människor-
na accepterar Guds enhet, 
kommer alla andra bra saker att 
ordnas.  
Jag brukar säga att profeterna 
har visdom. Om det finns 
hundratals problem i ett sam-
hälle vet de vilka som är de 
största problemen och vilka de 
bör fokusera på. Profeten 
Muhammed (Gvhf) kunde, med 
den visdom och den vägledning 
som han har fått av Gud, inse 
och identifiera att i det samhälle 
där det fanns många problem 
och massor av korruption – 
mord, plundring, avgudadyrkan 
och även begravning av levande 
döttrar – var det största proble-
met bristen på erkännande för 
Guds enhet i både tro och 
praktik. 
Det finns en annan hadith som 
Imam Ridha (fvmh) berättar. 
Han levde först i Medina och 

den tidens abbasidiska kalif 
vars namn var Mamun, tvinga-
de honom att bli hans kronprins. 
Imam Ridha (fvmh) vägrade till 
en början, men tvingades till 
slut att acceptera den positio-
nen. Han sa dock att han accep-
terar under förutsättningen att 
han inte tar någon statlig roll. 
Han tar inte itu med några 
statliga angelägenheter och inte 
heller utser eller avskedar 
någon. Då Imam Ridha var 
mycket populär ville kalifen 
utnyttja hans psamaopularitet. 
Han bad honom att flytta till 
Merv där han själv var bosatt. 
När Imamen var på väg dit, 
passerade han staden Neysha-
bur, som idag ligger ca 13 mil 
från staden Mashhad. Där 
stoppades han av tusentals 
personer som generellt inte var 
shiamuslimer, men som älskade 
honom ef tersom han var 
profetens ättling. 

De frågade honom om råd och 
vägledning, och han sa något 
som senare kom att kallas för 
den Gyllene Kedjans hadith. 
Detta eftersom han sa: ”Jag 
hörde denna hadith från min 
fader (den 7:e imamen), och 
min fader hörde den från sin 
fader (den 6:e imamen) ... (och 
slutligen) som hörde den från 
Profeten (Gvhf) som i sin tur 

hörde den från ängeln Gabriel, 
som i sin tur hörde den från 
Gud: Trosbekännelsen; 'Det 
finns ingen Gud förutom Allah' 
är min fästning. Den som går in 
i Min fästning kommer att bli 
frälst från Mitt straff.” Det ekar 
samma ord som Profeten 
Muhammed (Gvhf) brukade 
säga, vilket innebär att man inte 
behöver något annat vid sidan 
om eller utöver tron på Guds 
enhet. Imam Ridha (fvmh) 
vände sig för att gå [efter att ha 
hållit sitt tal inför folket] innan 
han stannade igen för att säga: 
”Men det finns villkor för detta, 
och jag är ett av dessa villkor.” 
Med detta menas att tron på en 
gudomligt utsedd position är en 
förutsättning för att vara lojal 
eller trogen till tawhid (Guds 
enhet), och är egentligen inget 
utöver eller vid sidan om 
tawhid. Detta är en mycket 
viktig punkt. Vi behöver inte 
tilllägga något till Guds enhet, 
utan vår tro på Guds enhet tar 
med sig många, många saker. 
Det finns flera förutsättningar 
för att vara bunden till tawhid, 
men man behöver däremot inte 
tillägga något till det. Enheten 
måste förbli en. 
Den är inte en helhet med 
många delar, utan endast en 
enda helhet och allt annat 
kommer under den. På samma 
sätt som Gud är den Ende, är 
enhetsprincipen också en. Med 
detta menas att om människor-
na förstår Guds enhet på rätt 
sätt, kommer deras liv att 
förändras totalt. Annars är det 
lätt, såsom fallet oftast är, att vi 
förstår Guds enhet endast som 
en teologisk teori.

Guds enhet som en av islams huvudprinciper
(Ur boken ”Guds enhet och enigheten i Gud”* av Dr. Mohammad Ali Shomali)

Om du är en sann 
monoteist kommer alla 
dina onda handlingar 

och egenskaper att 
försvinna

”
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 Jag kan tro på Guds enhet och 
ändå ha många problem; jag kan 
tro på Guds enhet och samtidigt 
vara självisk och girig. Men om 
man verkligen och uppriktigt 
tror på Guds enhet kan man inte 
lida av själviskhet, girighet och 
så vidare. Det är omöjligt. 
Allama Tabatabai som är en av 
våra samtida forskare, filosof, 
mystiker och tolkare av Kora-
nen, har skrivit flera verk. En av 
dessa är hans tolkning av 
Koranen; al-Mizan fi Tafsir al-
Quran, som består av tjugo 
volymer och som vi anser är den 
bästa tolkningen av Koranen 
hit t i l ls .  Allama Tabatabai 
framför en mycket viktig punkt 
om relationen mellan Guds 
enhet och moral. Han anser att 
det har funnits olika attityder till 
moralisk förbättring. Några 
filosofer och religiösa personer 
försöker att uppmuntra männi-
skor till moral, genom att lyfta 
fram de goda eller dåliga 
effekterna av våra handlingar i 
denna värld. Exempelvis genom 
att säga: ”Om du ljuger kommer 
detta att ha dåliga konsekvenser. 
Du bör avstå från lögn för att 

undvika dessa resultat”, eller 
genom att säga: ”Om du är ärlig 
kommer du att få dessa goda 
konsekvenser, därför bör du 
vara ärlig.” Detta är ett sätt för 
uppmuntran. Ett annat sätt är att 
använda belönings- och be-
straffningsmetoden: ”Om du 
gör gott kommer Gud att belöna 
dig, och om du gör ont kommer 
Gud att straffa dig.” Allama 
Tabatabai säger att trots att 
Koranen använder båda dessa 
sätt, så har Koranen så långt som 
han vet, ett tredje sätt för 
uppmuntran. Det är att basera 
moral på ”absolut och fulländad 
monoteism”. 
Om du är en sann monoteist 
kommer alla dina onda hand-
lingar och egenskaper att 
försvinna. Hur kan någon ha en 
sann tro att Gud är den enda 
källan till allt gott och den enda 

källan till framgång, och ändå 
uppleva svartsjuka? Om du 
verkligen förstår  vad det 
innebär att tro på en Gud 
kommer du inte att vara svar-
tjuk, inte heller rädd eller girig. 
Orsaken till att vi trots allt ändå 
lider av dessa problem är att vi 
inte riktigt har engagerat oss i 
sanningen och verkligheten av 
Guds enhet. Vi talar endast om 
den eller bara tror på den i våra 
tankar, men vi lever och prakti-
serar tyvärr inte Guds enhet. 
Det finns mycket som kan 
hjälpa oss att förstå enhetens 
tyngdpunkt i den islamiska tron. 
Jag kommer endast att framföra 
några av dessa ganska snabbt 
för att sedan fokusera på några 
av dem.

ArtikelD Magens uslim
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*Boken ”Guds enhet och enigheten i Gud” baseras 
på tre föreläsningar som Dr. Mohammad Ali 
Shomali höll vid Sophia Universitetet i Loppiano, 
Italien år 2016. Boken översattes till svenska av 
Fatima Moubadder och kommer att publiceras av 
Imam Ali Islamic Center i december i år.



Uppdrag granskning sände, 
tidigare i år, ett reportage i vilket 
missbruk av tidsbestämt äkten-
skap rapporteras. UG valde att 
titulera programmet med ”sexköp 
i Allahs namn” något som väckte 
stark anstöt hos många muslimer. 
Den bild som sedermera presente-
ras i reportaget är inte heller en 
bild som känns igen av vare sig 
mig eller andra aktiva muslimer, 
runt om i landet.  

Tillfälligt äktenskap används 
vanligtvis när två parter uttryckli-
gen ger samtyck till en parrela-
tion. I praktiken kan det yttra sig 
som ett förhållande, förlovning 
eller ett samboskap. Tillfälligt 
äktenskap bör därför likställas 
med ett förstastadium till äkten-
skap. Så som allt annat förekom-
mer även här, ett sannolikt, 
missbruk av tillämpningen av 
tillfälligt äktenskap. Viktigt att 
notera i detta sammanhang är att 
den enskildes agerande inte 
reflekterar religionens värdegrun-
der och inte heller vad som 
accepteras bland utövare. 

Saied Ali Al-Sistani, en shia-
muslimsk andlig ledare, med en 
motsvarande status att likställa 
”författningsdomstol” och i, i 
juridisk kontext, vara prejudika-
tinstans. Alltså för shiamuslimer 
e n  i n s t a n s  s o m  u t r ä t t a r 
domar/praxis som också är 
bindande att följas. Saied Ali Al-
Sistani har i ett uttalande starkt 
fördömt missbruk av tillfälligt 
äktenskap och lyft fram vikten av 
att inte vanära kvinnans värdig-

het: 

”In fact temporary marriage, 
which is allowed in the Shia 
Imamiya school of thought, and 
similarly the permanent mar-
riage, which can be based in 
relinquishing all rights but the 
right of copulation, cannot be 
used as means for sex trade as 
stated as that would disgrace the 
dignity of a woman and her 
humanity. Hence, those who 
follow such practices are cor-
rupted individuals, and they are 
abusing religion to fulfill their 
illicit objectives.” (26 sep 2019)

Reportaget uppger att några 
församlingsföreträdare agerat i 
strid med vad Islam står för. De 
har således utnyttjat sina positio-
ner och på så sätt utnyttjat den 
”fiktiva” kvinnan i  hennes 
beroendeställning. Det pågår 
enligt uppgifter en rad olika 
interna utredningar av såväl 
paraplyorganisationen ISS såväl 
som andra berörda församlingar. 
Utredningar som vi anser vara av 
ytterst värde. Oaktat vad som nu 
kommer att komma fram, av bla. 
de interna utredningarna, ser vi 
detta tillfälle som ett ypperligt 
tillfälle att belysa vikten av det 
fortsatta arbetet med att stödja 
kvinnor världen över och erbjuda 
stöd, trygghet och skydd. 

Det är djupt beklagligt att en 
välsignad plats och en fristad 
befläckas av rykten. Rykten som 
påverkar alla mina fina minnen 
och upplevelser. En plats där jag 
som flicka sprungit i korridorer-

na, hängt bland pelarna, lekt med 
mina vänner. En plats där jag möts 
av det lugn som alltid välkomnat 
mig med öppna armar. Det lugn 
och den säkerhet jag alltid kliver 
in med har ersatts av en klump i 
magen. Denna gång stiger jag in 
med besvikelse, rädsla och en 
trötthet av att ännu en gång 
behöva försvara min religion. 
Försvara min religion för något 
som brukas felaktigt utanför 
ramarna för min religion.   

Avslutningsvis vill jag tacka 
Islamiska Shiasamfunden (ISS) 
för att ha vidtagit lämpliga 
åtgärder och initierat en intern 
utredning. Våra församlingar är 
viktiga mötesplatser som vi 
värnar om därför bör vi göra det 
som finns i vår makt för att främja 
en trygg atmosfär. En trygg miljö 
för kvinnor i utsatta situationer 
som kan få stöd.

Jag vill också berömma de 
församlingar som har hjälplinjer, 
rådgivning och erbjuder kontakt 
med myndigheter. Slutligen, om 
du är, eller känner någon i en 
utsatthet kan du vända dig till: 
Imam Ali Islamic Centers syster-
l inje  (syster l inje@iaic.se) .

“Sexköp i Allahs namn”- existerar inte

En plats där jag möts av 
det lugn som alltid väl-

komnat mig

”
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Arbain, 40 dagar efter Ashura
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Ashura är den tionde dagen i månaden Muharram. Det var den dagen då Imam 

Hussein (fvmh) och hans 72 vänner blev martyrer i Karbala. Vi har nog alla varit i 

moskén under muharram eller kanske lyssnat på den sorgliga historian om Imam 

Hussein i Karbala. 

Nu på arbain, 40 dagar efter ashura händer något speciellt i Karbala där Imam 

Hussein ligger begraven. Miljoner människor från hela världen åker till Irak. 

Mammor, pappor, barn och gamla människor promenerar från Najaf till Karbala. 

Vissa går hela vägen andra går kanske lite kortare. På vägen kan man sova i olika 

moskéer. Man får mat, frukt, dricka och många andra saker serverade av människor 

på vägen. Det är människor som älskar Imam Hussein och hans familj och vill visa 

deras kärlek genom att bjuda de som går på mat och plats att sova på. 

Man går många timmar och man kan bli väldigt trött. Men på vägen får man energi av 

alla de som läser koran, lovsånger (latmiyah) och kärleken för Imam Hussein gör att 

man orkar gå lite mer varje gång man blir trött. 

Man får tänka på att ha tålamod, visa respekt till andra och hålla rent när man går 

den långa vägen. 

Målet med promenaden är att komma fram till Imam Husseins gravplats där man 

hälsar på imamen. Man kan också berätta för honom hur mycket man älskar 

honom och lova att alltid följa imamens väg och försöka leva som honom. 



M e d e l t i d s m u s e e t  ä r  e t t 
m u s e u m  s o m  l i g g e r  p å 
Helgeandsholmen i Stockholm. 
I museet kan man få lära sig om 
Stockholms historia på medel-
tiden och hur livet var då. Det är 
fri entré. Bland annat finns en 
del av kung Gustav Vasas 
stadsmur från 1530-talet i 
museet.
Medeltidsmuseet ligger under 
jord och i museet finns det även 
en kyrkogård och en flyktväg 
som går från slottet. I museet 
kan man se ett torg, galgbacke, 
en kyrka och ett medeltids-
skepp – Riddarholmsskeppet.
Det gamla Riddarholmsskeppet 
hittades för cirka 100 år sedan 
då man höll på att gräva för 
S t o c k h o l m s  t u n n e l b a n a . 
Skeppet har senare rekonstrue-
rats flera gånger. Bara en liten 
del av det ursprungliga skeppet 
finns utställt. Forskning har 
k o m m i t  f r a m  t i l l  a t t 
Riddarholmsskeppet är botten 
av ett stort fartyg, som hade 

många besättningsmän och 
flera kanoner.
På museet finns en verklighets-
trogen rekonstruktion av Birger 
jarls ansikte. Birger jarl styrde 
Sverige under 1200-talet och 
det var antagligen han som 
grundade  Stockholm.  På 
ansiktet finns bland annat 
märken av ett svärdshugg.
I museet kan man även se kung 
Karl XI:s hemliga gång, som 
gick från hans våning i slottet 
t i l l  e t t  h ä s t s t a l l  p å 
Helgeandsholmen.
Runt 4 000 människor låg 
begravda på en kyrkogård där 
Medeltidsmuseet ligger idag. 
Under medeltiden begravdes 
personer som varit fattiga, 
g a m l a  o c h  s j u k a  p å 
Helgeandshuset kyrkogård, och 
därav heter  p la tsen idag 
Helgeandsholmen. På kyrko-
gården begravdes det även 
soldater som stupat i krig.
Vid museets torg kan man 
skåda en rådstuga (där rätte-

gångar ägde rum ), butiksbodar, 
hantverkare och en krog. På 
torget fanns det en skampåle 
där personer låstes fast som 
begått kriminella handlingar.
För 30 kronor kan man lyssna 
på en audioguide vid 10 olika 
ställen, vilket tar cirka en 
timme. Audioguiden finns på 
både vanlig svensk och lätt 
svenska, men även på engelska, 
tyska, franska och ryska.

Medeltidsmuseet	i	Stockholm

"…Å Gud! Du vet att det som kommit från oss [revolutionen i Karbala] inte var för att tävla om regerande 
och att nå den här världens obetydliga egendomar, snarare var det för att vi skulle visa Din religions tecken 
och göra en del av Ditt land tydlig så att Dina förtryckta tjänare ska få det lättare och så att de ska praktisera 
Dina obligationer, traditioner och lag".

MÅNADENS HADITH
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Ur Imam Husseins (fvmh) tal i Mina:

SVENSKA PLATSER

Frid vare med dig, Å Abu Abdillah [Imam Hussein], och med de själar 
som samlades kring dig!
Allahs frid över dig från mig, så länge jag finns, och så länge dagar och 
nätter existerar!
Må Allah inte göra detta till sista gången jag lovar att besöka er!
Frid vare över Hussein, över Ali ibn Hussein, över Husseins barn och 
över Husseins kompanjoner!
Å Allah, Till Dig tillhör prisningen, de tacksammas prisning tillhör Dig 
över deras missöden. Prisad vare Allah för min enorma sorg!

UR ROSENGA� RDEN

*Ziyara Ashura är en text som shiamuslimer läser när de besöker den tredje stora imamen Husayn ibn Alis helgedom i Karbala, 
men som även kan läsas var man än befinner sig. (Källa: Wikipedia).

Ur	Ziyara	Ashura*:
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