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Trots begränsade ekonomiska 
resurser har DM i stort sett lyck-
ats följa de syften och mål som 
nämns ovan. Det är först efter 
dessa tre år som DM bestämt sig 
att avgiftsbelägga publikationen 
med en mindre summa. Från och 
med januari 2020 kommer varje 
tidningsnummer att kosta 10 kr. 
Det kommer fortfarande vara 
möjligt att kostnadsfritt läsa hela 
tidskriften digitalt på: 

www.dagensmuslim.se 

Redaktionen som består av några 
aktiva medlemmar i församling-
en har med själ och hjärta arbetat 
för att ge ut en tidskrift som en 
del i att överbrygga distansen 
mellan svenska muslimer och 
majoriteten i samhället samt 
bidra till ett mer socialt hållbart 
samhälle där alla grupper oavsett 
tillhörighet respekteras. 

Men detta hindrar varken oss i 
DM eller andra aktörer i samhäl-
let att kämpa för samexistens 
och medmänsklighet. Vi kom-
mer fortsätta att arbeta efter våra 
riktlinjer som nämnts ovan med 
stolthet, passion och hjärta!
Du som läsare är välkommen att 
kontakta oss om du har syn-
punkter eller förslag som kan 
göra tidskriften bättre. 

Detta har inte varit ett lätt upp-

drag med hänsyn till vad som 
pågår i vårt land idag. Krafter 
som vill skapa rädsla bland med-
borgarna och öka främlingsfi-
entligheten har tyvärr blivit allt-
mer synliga. Samtidigt påverkar 
även konflikter i den globala 
sfären segregationsarbetet i vårt 
samhälle. 

Syftet med tidskriften är dels att 
publicera artiklar som presente-
rar religionen islam och förmed-
la dess budskap om fred och 
medmänsklighet dels att belysa 
vikten av integration i samhället 
och av att vara med och bidra till 
Sveriges utveckling och fram-

gång som en svensk muslimsk 
medborgare. Det har nu gått tre år sedan 

t i d s k r i f t e n  D a g e n s 
Muslim (DM) publicerade sitt 
första nummer i december 2016. 
Tidskriften som ägs av organisa-
tionen Imam Ali Islamic Center i 
Järfälla är en icke-vinstdrivande 
månadstidning och har inga kom-
mersiella mål. DM är unik i sig 
då det är den första registrerade 
tidskriften i Sverige som skriver 
om islam och muslimer utifrån 
ett shiitiskt perspektiv. 

Vi på redaktionen vill också 
passa på att önska alla våra läsa-
re en God jul och ett Gott nytt år.

Du kan även bidra med artiklar 
och inlägg som efter godkän-
nande av redaktionen kan publi-
ceras i DM.

Dagens Muslim fyller 3 år
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Bland de mest grundläggande 
målen som islam eftersträvar 
är att uppmuntra människan 
till ett dygdigt liv, fri från omo-
raliska beteenden som belas-
tar och nedsmutsar henne. 
Den som ljuger, begår orätt-
färdiga gärningar, baktalar, 
hatar, vilseleder och förråder 
andra, förlorar säkerligen 
andra individers förtroende 
och respekt. Personen skadar 
inte bara samhället utan även 
sig själv.

 Den aggressive utsätter sig 
för Guds samt andra männis-
kors vrede. Han har en rutt-
nande och ödeläggande effekt 

på folket samt bidrar till att 
korruptionen i det sociala 
livet växer. Därför varnar vår 
älskade Profet (Gvhf) för 
sådana illasinnade personer 
genom sin predikan: ”

Förutsättningen att hålla 
någon ansvarig är att hon kan 

skilja mellan vad som är bra 
och gott från vad som är dåligt 
och ont. Människans hand-
lingar kan ha positivt eller 
negativt värde medan djurens 
beteende saknar etiskt värde. 
Med en sådan bakgrund och 
utgångspunkt inser vi att den 
individ som karaktäriseras av 
omoraliskt beteende såsom 
lögn, bedrägeri, orättfärdig-
het, svekfullhet och hyckleri 
är naturligtvis sämre ställd än 
djuren. En sådan individs exis-
tens i det mänskliga samhället 
är en fara och last för andra 
medborgare. Medan exem-
pelvis en hund är en lojal och 
lydig varelse som visar en 
ständig tacksamhet till sin 
ägare.

Den heliga Koranen beröm-
mer Profetens moral och ärar 
därmed de som försöker följa 
honom: ”Och sannerligen 
bes i t ter  du en  upphöjd 
moral”(68:4). 

Profetens viktigaste redskap 
var hans personlighet som 
visade en kärleksfullhet, med-
lidande och människokärlek 
med en budskap som tilltala-
de människans förnuft och 
natur.

Islam lär människan avhåll-
samhet från olämpligt beteen-
de och ett principiellt liv som 
kännetecknas av de högsta 
dygderna.

Det är således obligatoriskt 
för muslimer att eftersträva 
dygd, behandla andra männi-
skor vördnadsfullt och undvi-
ka allt som tillräknas dåligt 
uppförande.

Den som är aggressiv är sig 
själv till skada”.Imam Sadiq 
(fvmh) citerar Profeten: ”San-
nerligen, den mest perfekta 
bland dem troende är den som 
besitter de bästa dygderna.”

Är meningen med islam att 
människan skall ”trösta” sig 
om att det finns ett liv efter 
detta och fullfölja därför 
vissa föreskrifter? Svaret är 
nej. Islams budskap är djupa-
re, mer rationell och tilltalan-
de. Vänder man sig till islams 
källor finner att flertalet 
h a d i t h e r  d ä r  P r o f e t e n 
Muhammed (Gvhf) berättar 
vad hans uppdrag är. Han har 
bland annat sagt: ”Jag har 
enbart utsänts för att fullända 
den högsta moralen.”

Gud, den Allsmäktige har gett 
människan intellektet och 
låtit henne vara den varelse 
som tänker och skiljer på gott 
och ont. Han uppenbarar för 
henne vilka de bästa, de säm-
sta, de mest önskvärda och de 
mest ogillade handlingarna 
är. Att irritera andra medmän-
niskor, orättvisa, lögn osv. ser 
vi som förkastliga handlingar 
som vi vanligtvis kallar för 
laster. Motsatsen är exempel-
vis rättvisa, ärlighet, välvil-
lighet och andra handlingar 
som vi oavsett religiös, etnisk 
eller historisk bakgrund beun-
drar. Vi ser efter, respekterar 
och beundrar den som har 
dygdiga egenskaper och för-
dömer och tar avstånd från 
dem som lever ett omoraliskt 
liv. Förnuftighet, kärlek till 
det goda, moraliskt beteende 
samt förkastandet av motsatta 
egenskaper är något som ski-
ljer oss från djurvärlden.

Vad är Profetens uppdrag?

Islam lär människan 
avhållsamhet från 

olämpligt beteende och 
ett principiellt liv 

”
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Nyheter i korthet:

Upp till 750 personer kan skrivas ut ur 
Migrationsverkets boenden

Upp till 750 personer med 
uppehållstillstånd, de flesta 
för studier på gymnasial nivå, 
kan komma att behöva flytta 
från Migrationsverkets 
boenden.

”Från och med den första januari 2020 
blir den internationella 

barnkonventionen lag i Sverige”.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller 
barnkonventionen som den också kallas, innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 
länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna, 
skriver UNICEF i Sverige på sin hemsida”.

Utlandsfödda lyckliga i Sverige trots svåra 
levnadsförhållanden

Utlandsfödda personer som 
bott i Sverige i mindre än tio 
år har svagare ställning på 
arbetsmarknaden, lägre 
inkomst och lever oftare i 
trångboddhet än andra 
grupper i samhället. 
Samtidigt känner sig 
majoriteten lyckliga och 
delaktiga i samhället enligt 
nya integrationssiffror från 
SCB, skrev Sveriges radio 
den 21 november 2019.

Åtta av tio svenskar dömer ut integrationspolitiken i en ny 
undersökning. De håller politikerna ansvariga men tilltror dem 
inte om att ha några lösningar. Vi har engagerat oss i ett 
forskningsprojekt som söker efter lyckade åtgärder som kan 
bryta utanförskapet, skriver entreprenörerna Rune Andersson, 
Lars Backsell, Lovisa Hamrin och Dan Olofsson i en 
debattartikel i dagens nyheter.

DN Debatt. ”Vi vill hitta åtgärderna som får 
integrationen att fungera”
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Vid sidan av dessa rekom-
mendationer bör vi inte åsi-
dosätta föreskriften för både 
män och kvinnor att sänka 
sina blickar och ständigt kon-
trollera sina lustar. Lägg 
märke till att versen som 
handlar om slöjan börjar med 
en tydlig föreskrift som riktar 
sig till männen. 

Ordet som Bernström har 
översatt till slöja är khimar 
och betyder ordagrant allt 
som täcker något och i arabis-
ka uppslagsverk definieras 
det som kvinnan täcker sitt 
huvud med. Under profetens 
tid täckte kvinnor sitt hår med 
ett plagg som de fäste eller lät 
hänga vid nacken istället. De 
hade också ett ytterplagg som 
täckte dem från huvudet till 
knät eller längre ned, ett klä-
desplagg som kallades för 
jelbab såsom det framgår av 
nästa vers. Versen ovan beor-
drar kvinnorna att istället 
fästa slöjan för att den skall 
täcka barmen. Utifrån denna 
vers kan vi härleda att folk 
under profetens tid brukade 

täcka sitt huvud men att de 
inte täckte barmen dvs. hal-
sen och delar av övre bröstet.

Kan det bero på att män i all-
mänhet är mer intresserade 
av att titta på kvinnor och att 
detta tittande leder till kor-
ruption? Vi vet, oavsett svar 
på denna fråga, att enligt 
islam är det inte bara kvinnan 
som måste täcka sin skönhet, 
det är även mannens ansvar 
att hålla sina gränser, de får 
inte ens titta med lust på kvin-
nan.

Faktum är att kvinnan i Ara-
bien och faktiskt även man-
nen brukade ha en viss form 
av huvudbonad och Koranen 
kom med föreskriften att hon 
även skall täcka barmen. 

Islams påbud och lära finns 
inte endast i Koranen utan 
även i vad profeten lärde ut. 
Trots detta anser vissa musli-
mer och icke-muslimer att 
slöjan skall vara med i Kora-
nen annars är den endast en 
muslimsk tradition och inte 
ett påbud från Gud. Dessa 
individer menar att religion 
är skapad eller påverkad av 
”patriarkala” system under 
och efter profetens tid. Därför 
bryr de sig inte även om de får 
det bevisat för sig att kvin-
norna täckte sitt hår, till och 
med innan islam sändes som 
det sista budskapet till män-
skligheten. 

Deras argumentation grundar 
sig egentligen på bristfällig 
kunskap och en iver att ändra 
en av den mest självklara 
praxisen som muslimer sedan 
1400 år har utövat. Det är 
trots allt relevant att skriva 
några rader om de koranver-
ser som nämner slöjan.

Det är här viktigt att nämna 
att slöjan enligt islamisk juri-
dik inte behöver ha en viss 
form eller färg. Det är upp till 
kvinnan själv att allt utefter 
den miljö som hon lever i att 
klä sig på ett sådant sätt som 
täcker hennes kropp och hår. 
Slöjans klädkod innebär att 
den inte får vara tajt så att den 
manifesterar kvinnans olika 
kroppsdelar. 

D e n  v e r s  s o m 
används som stöd 
för slöjan är:

”SÄG till de troen-
de männen att de 
bör sänka blicken 
och lägga band på 
sin sinnlighet; det 
leder till större 
renhet i deras liv. Gud är 
underrättad om vad de gör. 
Och säg till de troende kvin-
norna att de bör sänka blicken 
och lägga band på sin sinnlig-
het och inte visa mera av sina 
behag än vad som [anstän-
digtvis] kan vara synligt; låt 
dem därför fästa slöjan så att 
den täcker barmen… Och låt 
dem inte gå med svajande 
gång för att dra uppmärksam-
heten till sina dolda behag.” 
(Bernström 24:30,31)

Nämns slöjan i Koranen?

slöjan enligt islamisk juridik 
behöver inte ha en viss form 

”
enligt islam är det inte bara 
kvinnan som måste täcka sin 

skönhet

”

Hassan Shemmari

Gästartikel



Deprimerade människor saknar vanligtvis motiva-
tion, till exempel tappar de intresset för de saker de 
njöt av att göra innan de drabbades av depression. I 
kommande nummer kommer vi att prata mer om 
depression och hur man lär känna den.

Två typer av händelser är särskilt viktiga faktorer till 
depressionens uppkomst: förlust och misslyckande. 
Erfarenheter som att förlora ett jobb, misslyckande i 
att uppnå mål eller att förlora nära och kära kan utlösa 
en period av sorg, deppighet och den ständiga upp-
repningen av vissa negativa tankar. De flesta männi-
skor kan eliminera dessa negativa känslor inom 
loppet av några dagar eller veckor och återvända till 
sina normala liv, men för vissa människor kvarstår 
symptomen av depression under en längre tid och 
påverkar dem i alla aspekter av deras liv. Symptomen 
påverkar dem också i känslomässiga, beteendemäs-
siga, kognitiva och fysiska aspekter hos dem, och 
detta kan leda till klinisk depression, dvs. patologisk 
och diagnostiserbar depression enligt formella krite-
rier. Depression gör att en person inte kan utföra sin 
dagliga rutin väl. Deprimerade människors känslo-
mässiga upplevelser är negativa och andra beskriver 
dem ofta som sorgsna, uppgivna, tankspridda, dystra 
och olyckliga. Deprimerade personer har vanligtvis 
lätt för att gråta och deras perioder av gråtande är 
nära varandra och många. Det händer sällan att de har 
positiva och njutbara känslor och de förlorar sitt 
sinne av humor.

Alla människor känner sig deprimerade vid 
någon tidpunkt i livet och man kan vanligtvis 
relatera orsaken till sin depression till speci-
fika händelser. 

Det är svårt att hitta en bra vän, och det är svåra-
re att bedöma om våra vänner verkligen är bra 

vänner eller inte. Men det hjälper oss att hitta en verk-
lig vän om vi vet vilka egenskaper en bra vän har. 
Här nämner vi några av dem:

En sann vän är den som lyssnar till det vi säger och 
anstränger sig för att förstå oss. När en bra vän inte 
förstår någonting frågar den om det så att den fulls-
tändigt förstår det. 

Förståelse

Lojalitet är ett grundläggande och nödvändigt kvitto 
för vänskap eller andra typer av relationer. En bra 
vän är alltid lojal i sin vänskap. Att vara lojal innebär 
att man inte visar uppmärksamhet till rykten och ont 
tal som sägs om ens vänner och att man undviker att 
hitta på rykten eller säga fula saker om dem. Dock 
kan det hända att goda vänner ibland blir ledsna eller 
arga på varandra, men de talar aldrig illa om varan-
dra bakom ryggen på dem.

Givmildhet och generositet är ett tecken på en bra 
vän. En generös person ger så mycket den kan med 
fullständig tillfredsställelse  t.o.m. då den har lite att 
ge. Detta är ett tecken på en person som är värd att 
vara vän med, eftersom denna moraliska dygd visar 
på att den har ett generöst sinne och hjärta. 

Lojalitet

Generositet

Ärlighet

En bra vän är alltid ärlig och säger sanningen även 
ifall orden sårar. En bra vän ljuger inte för att vi ska 
må bättre, istället säger den sanningen och ger oss-
goda råd.

Att ha överseende med skillnader

En bra vän förväntar sig inte från oss att vi alltid 
accepterar det den 
säger. När vi har olika 
åsikter och inte är 
överens visar den 
istället respekt till 
våra  åsikter. Detta 
leder till att vår rela-
tion blir mer attraktiv, 
eftersom goda vänner 
kan dela med sig om 
sina olika åsikter 
kring olika frågor. 

Artikelserie

Hälsohörna 21
Vad är depression?

 Lyckans hörna 22
Vad har en bra vän för egenskaper?

för vissa människor kvarstår 
symptomen av depression 

”

Av: Pouria Hamidi, psykoterapeut
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Hur gör vi andra människor glada?

Att le är ett exempel på ett nt sätt att göra andra människor glada. Att bete oss på 

ett artigt sätt och visa respekt kan också göra att andra barn och vuxna blir mer 

glada. Hur tror du att man kan bli artigare? Hur kan man göra andra människor 

gladare? Vad är snällhet och hur kan vi bli mer snälla mot oss själva och andra?  

 Ibland kanske man tänker att man bara kan bli glad om man får köpa leksaken 

man så länge önskat sig eller att mamma och pappa bara bli glada om de får 

presenter av oss. Men Profeten Muhammed (gvfh) berättar att pengar inte är det 

viktigaste och att pengar tar slut men att glädje fortsätter växa hela tiden. Man 

behöver ibland tänka annorlunda och vara mer påhittig… 

Hur står det till? Hoppas du har haft en bra och rolig höst hittills. I detta nummer av 

Dagens Muslim vill vi dela med oss av en berättelse (hadith) från vår kära profet 

Muhammed (Gvhf). Berättelsen handlar om hur vi alla kan bli gladare och snällare 

mot varandra! 

Berättelsen från profeten Muhammed (gvfh) nns med här nere. Läs den gärna 

med pappa eller mamma och prata vidare om hur man kan göra andra människor 

glada, kanske har någon i din familj er smarta trixs för att bli gladare och snällare 

mot varandra!

Hej kära vän, 

Profeten Muhammed (Gvhf) sa: 

Klura ut på vilket sätt man själv kan bli gladare och snällare. Sedan kan du testa ett 

av dina göra-glad- eller snäll-trix med någon i din familj.

”Du kan inte tillfredsställa andra människor med 

pengar, men du kan bemöta dem med ett glatt 

humör och med artighet. Rikedomar är begränsade 

men god moral (akhlaq) och gott humör har aldrig 

något slut”.

Ps.

Vi ses igen i nästa nummer.

Ha en god jul och ett gott nytt år!

Dec 2019- Nummer 35 - DM



Ur Rosengården:

Ringmuren i Visby på ön 
Gotland är över 700 år gammal 
och anses vara en av Sveriges 
största sevärdheter. Denna mur 
är den enda bevarade stadsmu-
ren som finns kvar i Norden och 
den äldsta i norra Europa. Man 
påbörjade bygget av muren 
fr.o.m. år 1250 och efter förbät-
tringar på muren blev den 
färdigställd på 1300-talet. 

År 1288 utbröt ett inbördeskrig i 
Visby mellan stadens borgare 
och Republiken Gotland som 
bestod av bönder och köpmän 
utanför staden. Men till slut kom 

man överens och Visby under-
kastelsebrev skapades.

Historikern Kristian Tallroth 
har skrivit en bok om ringmuren 
som heter "Visbys ringmur - 
vandring runt Visby stadsmur" 
som publicerades år 2010.
Under Medeltidsveckan kunde 
man den 10 augusti 2019 få 
skåda Slaget vid Ringmuren. 
Flera hundra personer från ca 20 
länder återskapade då ett av de 
mest kända slagen i Sveriges 
historia. Under den årliga 
Almedalsveckan samlas många 
av landets politiker i parken 
Almedalen som ligger innanför 
Visbys ringmur.

Den idag ca 3,4 
km långa och 11 
m e t e r  h ö g a 
muren har haft tre 
huvudportar och 
29 marktorn och 
2 2  s a d e l t o r n . 
Idag finns det 27 
marktorn kvar. 
En gång i tiden 
omringades hela 
r i n g m u r e n  a v 

vallgravar dock inte mot väst. 
År 1995 hamnade Visby ring-
mur tillsammans med andra 
s e v ä r d h e t e r  i  s t a d e n  p å 
UNESCO:s världsarvslista. 

Ringmuren	i	Visby

Den som handlar gott är bättre än det goda, och den som handlar ont är värre än det onda.

Månadens hadith:

En dikt av Hafiz

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

2017-2019

Imam Ali (frid vare med honom):

Svenska platser:

En ärlig och uppriktig vän 
nuförtiden är som en karaff vin 
och en stor diktsamling.

Grip tag i bägaren, ty det 
oskattbara livet kan ej ersättas.

Bär inte med dig onödig börda, 
ty porten till lycka är trång.

också de vise har ångest för att 
de inte iakttar dessa.

Inte bara jag får själsnöd för att 
jag inte följer godtagna normer,

Grip tag i den vackras hår, och 
kom inte med nonsens om att 
lycka och olycka beror på Venus 
och Saturnus.

Med vishetens öga är denna 
kaotiska väg i världen och allt 
däri, obeständigt och oberäkne-
ligt.

Hoppet i mitt hjärta att vinna din 
kärlek var mycket stort, men 
döden på livets väg är hoppets 
tjuv.

fbclerum.se

Man påbörjade bygget av 
muren fr.o.m. år 1250

”

Översättning från persiskan 
Fateme Behros

Hafiz (1324–1390) från Shiraz i Iran är 
en av världslitteraturens mest älskade 
och reciterade poeter. 

H
a

fiz
 b

e
g

ra
vn

in
g

a
p

la
ts

 i 
S

h
ir
a

z


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

