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Nu är det dags att arbeta för att 
höja toleransnivån i samhället. 
Hur svårt och tidskrävande det 
än må vara, så är det ändå en soci-
al plikt och skyldighet för alla 
som respekterar mänskligheten. 
Alla måste hjälpa till med detta. 
Religiösa och kulturella före-
ningar har en betydande social 
potential i samhället i att öka 
toleransnivån.

tt av dagens stora problem i Evärldens länder är existen-
sen av intolerans. Det kan finnas 
många anledningar till denna 
intolerans. Utöver att det kan 
vara positivt med att det blivit 
lättare att få tillgång till informa-
tion, att det finns sociala nätverk, 
att det blivit lättare att resa mel-
lan länder och att människornas 
samhällen inte längre är homo-
gena så kan det även på ett sätt 
skapa intolerans i samhället.

Den senaste terrorattacken i Nya 
Zeeland var väldigt tråkig. 49 
personer dödades och tiotals 
personer skadades. Imam Moh-
sen Hakim Elahi hänvisade till 
en viktig fråga under fredagsbö-
nen den 15 mars 2019. Efter att 
ha fördömt terrorattacken i Nya 
Zeeland sa han: ”Jag ger rådet 
till vissa partier och grupper att 
de ska undvika att skapa hat och 
osämja mellan samhällets mino-
riteter och majoriteter. Detta 
eftersom detta hat är en av grun-
dorsakerna till att ilska skapas 
hos samhällets ungdomar. 

Denna fråga leder i sig själv till 
att dessa personer attraheras av 
terroristgrupper runtom i värl-
den.”

Detta är precis det problem som 
vi ser växer dag för dag. Vissa 
politiska partier och politiker 
även i vårt land, Sverige, talar 
om muslimer och nyanlända med 
felaktiga åsikter, som är långt 
ifrån verkligheten. Detta ökar 
hatet bland extremistiska grup-
per. Både vi i Sverige och männi-
skor i andra länder runtom i värl-
den har lidit tillräckligt av intole-
rans.

Politiker och sociala institutio-
ner utsätts just nu för ett prov, ett 

prov som kommer att diskuteras 
och analyseras av kommande 
generationer. De efterkomman-
de kommer att se alla våra utta-
landen och gärningar och över-
väga dem. Intolerans kan 
omvandlas till hat, och hat kan 
omvandlas till brott och det stör-
sta hotet mot samhället. Låt oss 
vara enade.

När hat är det största hotet
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Dessa institutioner har lovat oss 
att de kommer att göra sitt 
yttersta för att försvara religiösa 
församlingar. Vi tackar därmed 
polismyndigheten och berörda 
säkerhetsinstanser för deras 
ansträngningar. 

Kontoret i detta center har varit i 
kon tak t  med  po l i sen  och 
säkerhetsinstitutioner för att 
denna heliga plats ska skyddas 
ännu mer. 

”Mina bröder och systrar! 

En av dessa personer nämnde 
namnet på en oskyldig flicka 
som dödades i terrorattacken i 
centrala Stockholm i 2017 och 
meddelade att hans attack var 
för att hämnas attacken i 
Stockholm. 

Som ni nog vet utsattes två 
moskéer i Nya Zeeland av en 
barbarisk skottattack igår. 

Denna hämndfulla mentalitet 
kan inte berättiga att bedjande 
människor ska dödas. 

Tiotals människor dog och 
skadades. Enligt mediekällor 
var den person eller personer 
s o m  l å g  b a k o m  d e n n a 
omänsk l iga  t e r ro ra t t ack , 
extremister. 

Vi fördömer detta brott i hårda 
ordalag och ber att ansvariga i 
olika länder anstränger sig mer 
för att skydda muslimernas 

m o s k é e r  o c h  a n d r a 
andaktsplatser. 

I form av fredagsbönens talare 
och i muslimernas och de 
nyanländas namn ger jag rådet 
till vissa partier och grupper att 
de ska undvika att skapa hat och 
osämja mellan samhällets 
minoriteter och majoriteter. 
Detta eftersom denna ilska är en 
av grundorsakerna till att hat 
skapas hos några av samhällets 
ungdomar. 

Denna fråga leder i sig själv till att 
dessa personer attraheras av 
terroristgrupper runtom i världen. 
Vi ber Gud, den Prisade, att vara 
barmhärtig mot martyrerna i den 
senaste händelsen och så läser vi 
det välsignade kapitlet Fatiha och 
en bön över Profeten Muhammed 
och hans familj (frid vare med 
dem).”

Ur fredagspredikan den 15 mars 2019:

”Imam Ali Islamic Center 
fördömer terrorattackerna 
mot moskéer i Nya Zeeland”

Masjid al Noor moskén i Christchurch



Vad säger islam om föräldrar?

Det finns andra hadither där 
Profeten (Gvhf) lär att paradi-
set ligger under mödrarnas 
fötter. Detta är något bild-
ligt som visar hur mycket 
ödmjukhet vi måste visa 
just modern. Vi underskat-
tar tyvärr oftast vad våra 
föräldrar gjort för oss. 

En annan vers lyder: ”Vi har 
föreskrivit för människan att 
vara generös mot sina föräldrar. 
Hans moder bar honom mödo-
samt och med smärtor födde 
hon honom.” (46:15) 

Något liknande finner vi också i 
vers 31:15, dock med en tanke-
väckande fortsättning: 

Utifrån hur föräldrar behandlas 
och vår bedömning av behovet 
för ämnet fokuserar vi på deras 
heliga status i Koranen och 
hadither.

Att vi idag saknar den vördnad 
som islam kräver att vi skall visa 
föräldrarna har självfallet sina 
naturliga och tyvärr skadliga 
följder. 

I samklang med detta lär Imam 
Sadiq (fvmh): ”Bland det som 
räknas som fräckhet mot ens 
föräldrar är att titta skarpt mot 
dem.” 

”Om de driver dig att sätta något 
[ogiltigt] som du inte har 
vetskap om vid Min sida, lyd då 
inte dem (deras iver). Och 

behandla dem väl i det jordiska 
[livet], följ vägen som togs av de 
som omvände sig till Mig. Till 
Mig återvänder ni, då meddelar 
Jag er vad ni gjorde.”

Han lärde också: ”Inga böner 
accepteras [av Gud] för den som 
med hatiska blickar tittar mot 
sina föräldrar eftersom de har 
förtryckt honom.” 

Sakarias, var en kristen 
som nyligen hade blivit 

muslim. Han berättar att han 
frågade Imam Sadiq (fvmh) om 
hur han bör behandla sin far och 
blinda mor och nära anhöriga 
[syskon]. Han frågade: ”Får jag 
leva tillsammans med dem och 
äta från samma tallrikar?” Ima-
men frågade om de åt eller rörde 
griskött, något de inte gjorde, 
varpå han svarade: ”Det går bra, 
och ta väl hand om din mor…”. 
Sakarias fortsätter att han gjor-
de mycket gott mot modern. När 
hon undrade vad det var som 
drev honom att ha ett sådant gott 
beteende och fick veta att det var 
p.g.a. islam blev hon muslim.

Den kärleksfulle Skaparen mar-
kerar att vi är skyldiga att ta väl 
hand om våra föräldrar, särskilt 
när de blir gamla. Han vill att vi 
skall vara vänliga mot dem även 
om de aktivt försöker avleda oss 
från Gud Själv.

”Din Herre har bestämt, att ni 
inte skall dyrka någon annan än 
Honom, samt att ni skall visa 
godhet mot föräldrarna. Om en 
av dem eller båda uppnår hög 
ålder i din vård, säg då inte fy till 
dem, avböj inte dem [deras 
önskemål], och tala vänligt till 
dem. Och sänk barmhärtigt 
ödmjukhetens vinge för dem 
och säg: Herre, förbarma dig 
över dem, såsom de fostrade 
mig när jag var liten.” (17:23-
24)

Aktiv uppmuntran till respekt 
mot ens föräldrar är något som 
nämns mindre i tv, tidningar och 
tidskrifter, i skolan och mediala 
kanaler. Det underlättar för en 
otacksamhet mot föräldrar, bl.a. 
genom att överge dem i ålder-
domshem vilket säkerligen har 
sina ödeläggande konsekvenser 
för alla inblandade.

Frågan om föräldrar kan 
behandlas från olika per-

spektiv, såsom deras status, vikt 
och roll i samhället, ansvaret de 
har mot varandra och mot sina 
barn. 

Det viktigaste uppdraget som 
människan har i denna värld är 
att ha en korrekt relation med 
sin Skapare. Därav har alla pro-
feter bjudit in mänskligheten till 
att vända sig till Gud. I Koranen 
nämns vördnad av föräldrar 
direkt efter dyrkan av Gud 
Själv. 

Profeten Muhammed (Gvhf) 
sade: ”Det sägs till den som är 
oförskämd [mot sina föräldrar]: 
”Gör vad du vill, Jag kommer 
inte att förlåta dig!””. Vad räk-
nas som fräckhet eller trots mot 
ens föräldrar? Han lär att den 
som gör sina föräldrar ledsna, 
har trotsat dem. 

alla profeter bjudit in 
mänskligheten till att 

vända sig till Gud

”
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Om	boken	

Mālik al-ʾAshtar fick aldrig 
möjlighet att tillämpa instruktio-
nerna – han lönnmördades innan 
han nådde fram till provinshu-
vudstaden. Även Imām ʿAlī 
(fvmh) skulle komma att lönn-
mördas, efter endast fyra år som 
kalif. Dock har brevet – i vilket 
vi får möta Imām ʿAlī (fvmh) 
som den visionär han var – över-
levt till våra dagar. Med brevet 
har även hans rättviseetos nått 
oss.

Enligt shiamuslimsk histori-
eskrivning utsåg Sändebu-

det Muhammad (fvvmh&hf) 
Imām ʿAlī (fvmh) till sin ställ-
f ö r e t r ä d a r e .  S ä n d e b u d e t 
(fvvmh&hf) hade själv fostrat 
honom och Imām ʿAlī (fvmh) 
excellerade som bland annat 
mystiker, retoriker, vägledare 
och statsman. De av hans pre-
dikningar och skrifter som finns 
bevarade vittnar om hans vis-
dom, storsinthet och ädelmod.

Det är inte svårt att förstå varför 
många av Imām ʿAlīs (fvmh) 
samtida spjärnade emot hans 
reformer – och, i förlängningen, 
emot honom.

Emellertid fanns det krafter som 
ville annat och Imām ʿAlī 
(fvmh) tillträdde som kalif först 
25  å r  e f t e r  Sändebude t s 
(fvvmh&hf) död. Han ärvde ett 
välde som på många sätt var satt 
ur kurs, varför han genast initie-
rade ett reformarbete. Under 
denna tid hade han endast ett 
fåtal nära vänner. Bland dem 
intog Mālik al-ʾAshtar en sär-
ställning. När Imām ʿ Alī (fvmh) 

fick bud om en rebellarmé på 
väg mot den egyptiska provin-
sen utsåg han Mālik al-ʾAshtar 
till sin guvernör i området. Innan 
Imām ʿAlī (fvmh) sände honom 
till Egypten överlämnade han ett 
brev med instruktioner. 

(fvmh)

Imām	ʿAlīs		instruktioner	
till	Mālik	al-ʾAshtar

Brev	n
r.	53	

i	Nahj
	al-Ba

lāghah

(fvmh)

Imām	ʿAlīs		instruktioner	
till	Mālik	al-ʾAshtar

En handledning i ledarskap och förvaltning

Brev nr. 53 i Nahj al-Balāghah

O� versättning: Hassanain Govani

Boken lanserades i februari 2019 
av Imam Ali Islamic Center

-Översättning: Hassanain Govani

-Utgivare: Imam Ali Islamic Center 

-ISBN: 978-91-87265-10-5

-Utgivningsår: 2019

Boktävling	

i samband med Imam Mahdis födelsedag

Priser:
Första plats: 1500:-
Andra plats: 1000:-
Tredje plats: 500:-

Antal sidor: 44 Språk: Svenska
Åldersgräns: Upp till 30 år

Tävlingen genomförs i form av ett skriftligt prov 
på 10 frågor om boken 

Provet hålls söndagen den 21 april 2019 kl. 10:00 
i Imam Ali Islamic Center

Den 18 mars 2019 skickas boken till alla deltagare via vanlig post. 

Anmälan mejlas  till:	info@imamalicenter.se
Ange ditt fullständiga namn, mobilnummer, födelseår och postadress.

Sista	anmälningsdatum	är	den	10	April	2019.	

Läs mer på: www.imamalicenter.se

(fvmh)

Imām	ʿAlīs		instruktioner	
till	Mālik	al-ʾAshtar

 Det är kostnadsfritt att delta i tävlingen och deltagaren får behålla boken. 
Däremot debiteras varje deltagare som inte dyker upp vid provet en no show-avgift på 

200 kr, som måste betalas till moskéns plusgirokonto senast en vecka efter provet.



Under den föregående delen, fokuserade vi 
på de vattenupplösliga vitaminerna. Vi dis-
kuterade också vikten av att hålla en balan-
serad kost, som inkluderar de viktigaste vita-
miner och mineraler, för att kunna uppnå en god 
hälsa, och genom det utveckla våra andliga aspekter 
ännu mer.

I denna del kommer vi att genomgå de fettupplösli-
ga vitaminerna, samt de viktigaste mineralerna.

Tabellerna nedan nämner de viktigaste fettupplösli-
ga vi taminer/mineraler,  föl jd av vi tami-
nets/mineralens främsta fysiologiska funktion, 
vi lket  är  inte direkt  förståelig för icke-
specialiserade individer. Ditt fokus bör vara på 
källan där man kan få vitaminet/mineralen och det 
dagliga behovet. Tabellerna nämner också de 
väsentliga symptomen eller sjukdomar som kan 
orsakas, p.g.a. brist av det specifika vitami-
net/mineralen.

Såsom onda handlingar har en effekt på oss och 
på andra själar, påverkas vi också av det goda. 

Det talas oftast om onda spiraler, men det finns 
självklart även goda spiraler. Det goda kommer att 
dra till sig annat gott, det gäller därför att skapa goda 
spiraler i samhället.  

En av de finaste handlingarna är att tolerera och 
överse andras fel som riktas mot en. Gud säger i 
Koranen: “Var förlåtande, kalla till det goda och 
undvik de ignoranta.”(Koranen 7:199). Dessa tre 
rekommendationer som vi är uppmanade att till-
ämpa går hand i hand med varandra och främjar 
lycka för både individ och samhället. 

Ibland möter vi folk som är fientliga mot oss eller vår 
religion och diskussion med dem är inte till någon 
hjälp, därför bör vi undvika tvister med dem. Detta 
eftersom sådana tvister låter fientligheten mellan 
folk stelna och fastna. Antagligen därför beskriver 
Gud i Koranen sina tjänare med: ”Och när de igno-
ranta [på ett förolämpande sätt] kallar dem, svarar de 
fredligt tillbaka.”( 25:63)  

När någon gör något ont mot oss och vi väljer att 
besvara med något gott, kommer gärningsmannen 
beroende på hur mycket gott eller ont denne har 
inom sig att känna en skyldighet att åtminstone inte 
fortsätta med sin fientlighet. Gud lär i Koranen: ” 
Fördriv det onda med en god handling” (23:96).

Med gott handlande neutraliserar vi inte endast det 
onda som kan ha börjat slå rot i förövarens person-
lighet utan även väcker godheten i dennes person till 
liv. Samtidigt sår vi också godhet i vårt hjärtas gård, 
något som gör att vi känner mer lycka och styrka.

Vi kan inte vara lyckliga om inte vi har växt tillräck-
ligt för att kunna överse folks fel som de begått mot 
oss. 
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Hälsohörna 14
Vitaminer & Mineraler! (Del 2) 

 Lyckans hörna 16
Överse och kalla till det goda… 

“Var förlåtande, kalla till det goda 
och undvik de ignoranta.”
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Fettupplösliga vitaminer

Rhodopsin
Grönsaker, 
kött (lever)

Fysiologisk 
funktion Källa

Dagligt 
behov

A

D

E

K

900 
mikrogram

Vid brist

Synproblem 
under mörker

Calcium-absorption, 
resorption, exkretion Fisk, kött 10 Rachitis(barn), 

osteoporos(vuxna)

Vegetabilisk fettAnti-oxidant 10 mg Polyneuropati

Carboxylering
Grönsaker, 

(+ egenproduktion)
80 Blödningsproblem

mikrogram

mikrogram

Mineraler

Co-faktor, 
Ben struktur

Mjölk, 
grönsaker

Fysiologisk 
funktion Källa

Dagligt 
behov

Calcium

Fosfat

Magnesium

Järn

Vid brist

Osteoporos

Ben relaterat. Mjölk
Osteomalaci, 

”Refeeding syndrom”

KornKinase 350 mg
Neurologiska 
symptomer

Hemoglobin Korn, kött AnemiMan:9mg
Kvinna:15mg

Zink Polymerase, 
ADH

Kött 9 g Sår, smak

600 mg

800 mg

Källa: Nordic Nutrition Recommendations, 2012
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Imam Mahdi (fvmh)

Det är av stor glädje att vi kan ra Imam 

Mehdis (fvmh) födelsedagsminne. 

Vad säger ni om att måla bilden bredvid 

och ge den till era föräldrar som present 

den 21 april?

Hej alla na barn,

Visste ni att den 15:e av den islamiska månaden 

shaaban (21 april i år) är en av de mest viktiga 

högtider för oss muslimer? Under den dagen rar 

vi födelsedagen för vår tolvte imam. Han heter 

Mehdi och kallas även för tidens imam. Han ck 

med Guds vilja möjligheten att ha ett långt liv. 

Enligt vår tro ska han en dag återvända till oss 

tillsammans med profeten Jesus (fvmh). 

Imam Ali Islamic Center:s program i samband Imam Ali Islamic Center:s program i samband Imam Ali Islamic Center:s program i samband 
med Imam Mehdis (fvmh) födelsedagsminne:med Imam Mehdis (fvmh) födelsedagsminne:med Imam Mehdis (fvmh) födelsedagsminne:

- Tvådagarskurs på engelska i samarbete med 
Islamic College i London. Kursen hålls den 20 och 
21 april för bröder och systrar mellan 18 och 30 år. 

(Deltagarna övernattar i moskén).

Fest på engelska och svenska hålls fredagen den 
19 april 2019 kl. 18:30

Fest på persiska hålls lördagen den 20 april kl. 19:00

Fest på arabiska hålls söndagen den 21 april kl. 19:00

Boktävling hålls den 21 april kl. 10:00 i 
skolavdelningen. Föranmälan krävs.

 Pingistävling för pojkar 10 till 15 och 16 till 20 år. 
Föranmälan krävs.

Adress : Datavägen 2B, 175 43 JärfällaImam Ali Islamic Center

För mer information och 
anmälan vänligen besök imamalicenter.se.

För mer information besök imamalicenter.se



Han arbetade för en järnväg i 21 
år samtidigt som han studerade 
på sidan om. Arnoldson stiftade 
S v e n s k a  F r e d s -  o c h 
Skiljedomsföreningen år 1883. 
Det finns även en gata som är 

uppkallad efter honom i Tumba 
som heter K P Arnoldsons väg 
o c h  e n  m i n n e s s k y l t  v i d 
Segersjö i samma ort.

Han var en man som föresprå-
kade religion, politik och fred, 
samtidigt som han var en 

motståndare till fanatism och 
talade för tolerans och mänsklig 
frihet. 

Han var bl.a. redaktör för 
Sanningssökaren, som var en 
månadsskrift för förnuftstro 
och praktisk kristendom.

Klas Pontus Arnoldson, född 
1844 i Göteborg, död 1916 i 
Stockholm, var bl.a. en svensk 
journalist, författare, fredsvän 
och politiker, riksdagsledamot 
samt mottagare av Nobels 
fredspris år 1908 tillsammans 
med dansken Fredrik Bajer.

Som riksdagsledamot bedrev 
han frågor såsom allmän 
rösträtt, religionsfrihet och 
svensk neutralitetspolitik. 
Speciellt i Norge fick hans idéer 
effekt, och han var en inflytelse-
rik röst för Norges självständig-
het år 1895 och 1905 från den 
Svensk-norska unionen. 

Vid 16 års ålder var han tvungen 
att avbryta sina studier p.g.a. 
familjens ekonomiska situation 
efter sin faders bortgång. 

Han var ledamot av riksdagens 
andra kammare 1882–1887 och 
var då inte medlem i något parti, 
dock tillhörde han vänstern år 
1886. 

Trots att Arnoldson var sjuk 
periodvis under sitt liv blev han 
72 år gammal och dog till sist av 
en hjärtattack i Stockholm år 
1916.

Klas	Pontus	Arnoldson		-	Nobels fredspristagare 1908

sa Imam Sadiq (fvmh): ”Att ge allmosa och be om förlåtelse.”
Som svar till någon som frågade: ”Vilken handling är bäst i månaden sha’ban?”, 

Månadens hadith:

Av: Poeten Hafez

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

Arnoldson stiftade 

Skiljedomsföreningen 
Svenska Freds- och 

”

Ur Rosengården:

Källor: nobelprize.org

Älskogsmakt
Ni dårar, som icke tror på älskog; kom
till min grav och nämn min älskades

namn – och ni skall få höra ett jubelrop
från jordens djup…

Det allra heligaste
Visst bör man närma sig ett hjärta 

med andakt; men ett hjärta som brustit
av kärlek – bör man närma sig med ännu 
större vördnad; ty detta är långt heligare 

än alla helgon tillsammans…
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Av: poeten Hafez           Källa: varldslitteratur.se
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