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I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn. 
All lov och pris tillkommer Allah världarnas Herre. Frid och välsignelser vara över Hans 
sändebud Muhammad, hans familj och följeslagare. 

Ämne: Ang. Tatuering i Islam 

Islam har kommit som en omfattad och balanserad religion. Religionen Islam kom för att 
organisera världens och livets angelägenheter. Islam har tagit hand om allt, särskilt människan 
och som brydde sig om människans ande, hjärta och sinne, och om sin kropp, så profeten (den 
starka troende sa bättre än den svage troende). 

Profeten säger att din kropp verkligen har dig. Han har rätt att stärka den, rengöra den och lindra 
den efter trötthet och värk från sjukdom. 

Därför förbjöd Allah allt som skadar människan. Han förbjöd oss att dricka sprit och ta droger, 
vilket inte är dolt för en vettig person samt förbjöds också tatueringar. (Tatu) på grund av 
blandningen av blod med färger och överlevnaden av det blodet och dess smuts under huden 
skapar tills profeten sa (Gud förbanna de tatuerade och tatuerade). 

Enligt Forskning: 
Forskare har diskuterat frågan om organdonation, särskilt efter döden, och det är mer troligt att 
detta kan vara i linje med syftena med islamisk lag. Detta är vad European Fatwas Council, 
Council of Islamic Jurisprudence och många andra har sagt. 

Man vet inte hur de här ämnena påverkar på sikt. Det kan ta upp till 20 år innan man märker 
några reaktioner. Det forskningen har visat är att lymfkörtlarna nära tatueringarna blir svarta. 

Det finns 2100 olika färger registrerade varav endast 34 testades med en hög andel av otillåtet 
höga halter av gifter. Man gör ingen kontroll av nya färger utan endast stickkontroller. 

Livsmedelsverket skriver att de inte vill skrämma upp privatpersoner, men att det är viktigt att 
kontakta sjukvården om man upplever problem.

Guds frid och välsignelser vare med honom = ملسو هيلع هللا ىلص


