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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: Arafat-dagen, den bästa dagen för åkallelse och dyrkan 

[Ur Koranen 5:3 Al-Maidah]. 
Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i 
fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. 

Arafat-dagen, som är en av de viktigaste islamiska dagarna, infaller idag fredag. Dagen efter 
Arafat-dagen är det även Eid al-Adha, som är en av de viktigaste högtiderna i islam. 

I gryningen på Arafatdagen kommer muslimska pilgrimer att ta sig från Mina till en närliggande 
sluttning och slätt som kallas Arafatberget och Arafahslätten. Det var här som Muhammad höll 
sin avskedspredikan år 632 e.Kr. 

Hajj är den årliga islamiska pilgrimsfärden till Mecka. Denna pilgrimsfärd är en obligatorisk 
religiös plikt för muslimer som måste utföras minst en gång i livet av alla som är fysiskt och 
ekonomiskt kapabla att genomföra resan. Tillståndet att vara kapabel att utföra Hajj kallas 
istita'ah, och en muslim som uppfyller detta villkor kallas mustati. 

Koranen berättar om hur Gud bad profeten Ibrahim att offra sin son som ett prov på sin tro. När 
profeten förberedde sig för att underkasta sig Guds vilja, försökte djävulen avråda honom och 
profeten Ibrahim kastade stenar på djävulen. Denna handling upprepas av pilgrimer vid Hajj 
som kastar sten mot symboliska pelare. 

En del av Hajj är att ses som jämlik i Guds ögon. Alla män bär två stycken vita lakan så att alla 
deltagarens rikedom och sociala status är densamma. Kvinnors kläder är mindre restriktiva, men 
de måste bära vitt och de kan bara visa sina händer och fötter. 

Till skillnad från andra islamiska riter finns det ingen könssegregation vid Hajj. Män och kvinnor 
får stå sida vid sida. Under Hajj uppmuntras inte pilgrimer att fasta eftersom de kommer att 
behöva sin fulla energi och kapacitet för att dyrka Hajj. 
 

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

1 - Samla in donationer till moskén och uppmana andra att bidra för att utveckla arbetet vidare i 
moskén. 

2 - Eid bön: 

Första bönen: 

Vi börjar med takbil klockan 08:00 och fortsätter med bön klockan 08:30 

Andra bönen: 

Vi börjar med takbil klockan 09:30 och fortsätter med bön klockan 10:00. 

3 - Tillkännagivande av Eid-festivalen på Söndag klockan 13:00 vid idrottsplatsen framför 
moskén. 
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