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Ledarartikel

Möjligheter och utmaningar år 2020
År 2020 kan på många sätt vara
ett mycket bra år med framsteg
för det svenska samhället. Samtidigt står vårt land också inför
utmaningar som måste uppmärksammas. Kanske är en av de goda
nyheterna gällande det nya årets
första dag att konventionen om
skydd för barnens rättigheter i
Sverige blir lag. Som muslimer
bosatta i Sverige har vi också mer
än tidigare en skyldighet att
bekanta oss med landets nuvarande lagar, särskilt barnskyddslagar. Förståelse för dessa lagar kan
hjälpa oss att lösa många personliga och sociala problem och att
förstå hur samhället fungerar.
År 2020 kommer också att vara
ett viktigt år för miljöaktivister.
Klimatförändringar i kombination med politikernas oenighet i
olika länder har gjort det svårt för
ett globalt program att hantera
miljökrisen. Tidningar och
nyhetsbyråer skriver om detta
varje dag. Det viktigaste är att
politikerna måste se miljöproblemet som ett problem. Detta har
ännu inte skett. Greta Thunbergs
kloka insatser under 2019 för att
attrahera politikernas uppmärksamhet är viktiga och beundransvärda. Det ﬁnns fortfarande en
lång väg att gå och vi måste fortsätta kampen med det.
2020 kommer också att vara ett år
med stora utmaningar för Sveriges nyanlända och muslimer.
Att invandrarﬁentliga partier,
som har hatfyllda åsikter gentemot muslimer, gjort framsteg i
opinionsundersökningar under
de senaste månaderna är inte
goda nyheter. Förbud mot slöja i
vissa kommuner är oroande nyheter. Även om lagen som värnar
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om religionsfrihet i Sverige, och
som är en av demokratins stoltheter och pelare, inte tillåter sådant
beteende är det ändå sorgligt att
vissa kommuner i Sverige godkänner avvisande av religionsfrihet i ett fritt land i form av en lag.
I Dagens Muslim har vi alltid skrivit om behovet av att främja dialog mellan olika grupper i det
svenska samhället.
Imam Ali Islamic Center har, i
formella och informella kretsar,
alltid betraktat samexistens och
integration tillsammans med dialog som en bra lösning på ﬂera
beﬁntliga problem. Men avvisande av religionsfrihet är en stor och
omänsklig konfrontation med
hänsyn till mänskliga respektive
minoriteters rättigheter.

”

Idag står det svenska
samhället och landets politiska
partier inför ett tufft test
Idag står det svenska samhället
och landets politiska partier inför
en utmaning, ett test som senare
kommer att utvärderas av kommande generationer.
Anti-judiska beslut under tiden
för det andra världskriget följdes
av den katastrofala förintelsen

och andra obehagliga händelser.
Som resultat har senare generationer tydligt fördömt den tidens
beslutsfattare och deras ställningstaganden.
Sådana beslut gentemot den
muslimska minoriteten kommer
också att bedömas i framtiden.
Frågan om att förbjuda omskärelse av pojkar och förstorande av
att man inte skakar hand med det
motsatta könet är andra utmaningar som kan göra livet svårt
för tiotusentals svenska muslimer. Budskapet är tydligt:
Vi kan inte lösa problem genom
att förbjuda och konfrontera.
Det bästa sättet är att bana väg för
samexistens och respekt för konstitutionen.
År 2020 präglas även av händelser på världsnivå som också kan
påverka våra liv. Storbritanniens
utträde ur Europeiska unionen
och USA:s presidentval är bland
dem. Dock är även glädjande
händelser på väg, speciellt om du
är en sportfantast då kan du göra
dig redo att titta på spännande
fotbollsmatcher i Europamästerskapet samt de olympiska spelen i
Tokyo.
Vi önskar er ett gott nytt år!
Redaktionen
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Nyheter i korthet:
DN: ”Stor undersökning: Religion gör dig lycklig”

Amerikaner som regelbundet går i kyrkan, synagogan
eller moskén upplever ﬂer positiva känslor och färre
negativa än de som inte besöker något gudshus.
Analysen bygger på över 300.000 intervjuer utförda av
Gallup-Healthway, skriver tidningen Dagens Nyheter.

SVT Nyheter: ”Spred hat mot judar & muslimer –
46-årig kvinna dömd”
En 46-årig kvinna från Norrköping
döms för hets mot folkgrupp på nätet
av tingsrätten.
Kvinnan publicerade vid ett antal
tillfällen under 2018 bilder och
kommentarer som var nedsättande mot
judar och muslimer på ett ryskt socialt
nätverk, liknande Facebook, skriver
SVT Nyheter på sin webbplats.

SVT Nyheter: ”Dödshot mot muslimsk förening i Trollhättan:
”Era barn ska dö”
Islamiska kulturföreningen i
Trollhättan har i helgen mottagit brev
med grova hot. I brevet hotas bland
annat kulturföreningen med att ”era
barn ska dö” och ”lämna Sverige nu”.
– Min son frågade mig om någon
ville döda oss. Han vågar inte gå till
föreningen längre, säger Shadi
Mansor, aktiv i föreningen, enligt
SVT Nyheter.
Migrationsverket: ”Större tyngd på individuella skyddsskäl
i irakiska asylärenden”
Individuella skyddsskäl blir viktigare för att få
uppehållstillstånd i Sverige som asylsökande
från Irak. Det framgår av ett nytt rättsligt
ställningstagande från Migrationsverket, skriver
myndigheten på sin hemsida.

Migrationsverket: ”Barnkonventionen ny lag − men ingen ny regel för uppehållstillstånd”
Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och det innebär att barn tydligare får rätt att
komma till tals och bli lyssnade på. Barnkonventionen blir en av ﬂera lagar som Migrationsverket
tar hänsyn till i barns ärenden.
– Barnperspektivet stärks, men lagen i sig ger ingen ny rätt för barnet att få uppehållstillstånd i
Sverige. Det är viktigt att säga eftersom vi hör att de förväntningarna ﬁnns, säger biträdande
rättschef Carl Bexelius, enligt migrationsverket.se
(frid vare med henne)

Umm Salama
Var en av den Helige Profeten
Muhammeds (Gvhf) fruar. Hennes
riktiga namn var Hind, och hon
var dotter till Abu Umayya ibn
Mughira och Atika bint 'Amir.
Men hon kallades för Umm Salama då hon hade en dotter som
hette Salama, som hon hade fått
från sin första man. Efter att Salamas far hade blivit martyr gifte
sig Umm Salama med Guds sändebud, Profeten Muhammed
(Gvhf).
Hon anses vara Profetens (Gvhf)
bästa fru efter Heliga Khadija
(fvmh) och hon är en av islams
mest framstående kvinnor. Hon
var berömd för sitt intellekt, kunskap och skönhet.
Hennes enorma kärlek för Profetens (Gvhf) familj (fvmd) är mycket
känt, och hennes liv är utan tvekan lärorikt för muslimska kvinnor. Vissa korantolkare anser att
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koranversen ”Är belöningen för
godhet annat än godhet?” (Koranen,
60:55) uppenbarats gällande Umm
Salama.

”

Umm Salama är en berömd
återberättare av Profetens (Gvhf)
traditioner
En dag frågade Umm Salama
islams ärade Profet (Gvhf):
”Å Guds Profet! Varför har manliga namn nämnts gällande utvandringen men inget sagts om kvinnor?” Som svar på hennes fråga
uppenbarade Gud denna vers:
”Och deras Herre accepterade
från dem, [och Han sa]: ”Jag kommer visserligen inte ödsla bort
arbetet tillhörande en arbetare
bland er, må den vara man eller
kvinna…”” (Koranen, 3:195)
Umm Salama är en berömd återberättare av Profetens (Gvhf) traditioner, och många lärda i vetenskapen rijal (ordagrant kunskapen om
män; biograﬁsk utvärdering) , såsom

Barqi och Sheikh Tusi, har placerat henne bland återberättare av
Profetens (Gvhf) traditioner.
Även många följeslagare till Profeten och generationen efter har
återberättat traditioner från henne. Så många som 378 traditioner
har återberättats av henne.
Hon är en av de återberättare som
citerat Profetens berömda uttalande från Ghadir Khumm om att
den som han är mästare för är Ali
mästare för.
Hon har även återberättat en tradition som relaterar till Reningsversen som uppenbarats om Profetens (Gvhf) Ahl al-Bayt(fvmd).

Umm Salamas begravningsplats i Medina
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Koranen, ett unikt verk! De levande miraklen del 2
Kristus utlovade ett annat sändebud som kommer med hela sanningen och har hela världen som målgrupp. Därav betitlas han som sanningens ande (Joh. 16:12-15).
Behöver Gud sända andra profeter efter den som kommer med hela sanningen?
Antagligen inte och därav är den utlovade unik. Han är den sista bland profeterna med ett världsomfattande uppdrag och med hela sanningen, dvs. kompletta läran som lära.
På vilket sätt vittar Gud om
sina profeter?
Han stödjer dem med mirakel
vilka är något som människor
står handfallna framför och
inser att den som utfört underverket är sänt av Gud. För att
framtida människor enklare
skall komma till tro stödde
Gud sin sista och unika profet
också med ett unikt mirakel,
Koranen. Detta vid sidan av
andra mirakel som hans samtida ﬁck bevittna. Många ifrågasätter existensen av profeternas mirakel, något som de inte
kan göra mot Koranen.
Frågan är dock på vilket sätt är
Koranen ett mirakel? Varför är
människorna maktlösa att
komma med ett sådant verk?
Hur kan en bok bestående av
ord och meningar driva mänskligheten till att tro på Gud
och Hans budbärare?
Svaret på dessa frågor framkommer i korthet i denna och
kommande artiklar.
Ett unikt verk ur alla synvinklar
Gud meddelar sitt budskap på
det språk som profeterna och
deras samtida förstod. Koranen är därför på arabiska men
skiljer sig från profeten
Muhammeds (s) egna hadither.
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Koranen består av cirka 77800
ord.
Den är varken tematisk eller
kronologisk uppenbarad eller
sammanställd.

”

Den är varken tematisk
eller kronologisk
uppenbarad
Den är varken prosaisk eller
poetisk men den liknar båda.
Verserna har uppenbarats
under 23 år, vid olika tidpunkter med ojämna mellanrum
och vid skilda omständigheter.
Ibland dröjde det ﬂera veckor
utan att Gud uppenbarade
någon vers och ibland uppenbarades ﬂera verser om dagen.
Varje gång ett tema behandlas
så berörs också direkt eller
indirekt relaterade frågor.
Hur borde ett sådant verk se ut
när den efter 23 år sammanställs i en bok?
Koranen är inte endast harmonisk utan även mirakulöst på
alla sätt.
Ju mer tid det går desto mer
uppenbart blir dess gudomliga
ursprung och framstående storhet.

Koranens fredliga utmaning
och motståndarnas aggression
Profetens motståndare förföljde muslimer och krigade mot
dem. De förvrängde islam
genom att fabricera hadither
etc. De gjorde verkligen allt
vad de kunde för att förgöra
islam men de valde och väljer
bort en enkel och fredlig utmaning från Koranen, nämligen
att fabricera något som liknar
Koranen (bl.a. i 2:23-24, 10:38, 52:34).
Om de lyckas då har de visat
sig själva och muslimerna att
islam inte har någon gudomlig
ursprung.

”

Koranen är inte
endast harmonisk utan
även mirakulöst
Både hadither och koranverser
hade uttalats av profeten, men
utmaningen handlade endast
om Koranen. Varför inte hadither? Och varför valde förnekarna att fabricerade hundratals, och senare efter profetens
bortgång, tusentals hadither
men inte ett enda koranliknandekapitel?
Artikelserien fortsätter i nästa nummer.

DagensMuslim

Artikel

VÄRLDARNAS KVINNORS MÄSTARINNA

D

en 29 januari i år är minnet av Fatima Al-Zahras
(frid vare med henne) bortgångsdag.
Enligt muslimer är Fatima,
profetens dotter (fvmh), världens
bästa och mest storartade kvinna genom tiderna. Denna övertygelse härstammar ifrån profetiska traditioner.
Även om denna grupp av traditioner skiljer sig ifrån varandra
i skrift har de ändå en enda betydelse. I ett av dessa uttalanden
(som alla muslimer är enade
om, d.v.s. både sunni- och shiamuslimer) säger den Helige
Profeten (fvmh):
”Fatima är världarnas kvinnors
mästarinna”.
Maria, profeten Jesus mor, har
också presenterats som den
utvalda bland alla världarnas
kvinnor enligt den Heliga Koranen, och hos muslimerna har
hon en hög position. Hon är ett
ypperligt exempel när det gäller kyskhet och har presenterats som den bästa av världens
kvinnor under sin tid. Men Fatimas (fvmh) höga position är inte

begränsad till hennes livstid
utan sträcker sig däremot
genom alla tider. På grund av
detta har den Helige Profeten
(Gvhf) i ett annat tal tydligt
nämnt Fatima (fvmh) som dem
första och sista kvinnornas
mästarinna.

”

Fatimas (fvmh) höga position
är inte begränsad till hennes
livstid
Det är därför viktigt för alla
muslimer att lära känna varenda ögonblick i hennes liv.
Detta är viktigt för att en person kan nå dem högsta spirituella nivåerna genom att

begrunda och studera detta
noggrant.
När vi vänder oss till den Heliga Koranen kan vi se att ﬂera
verser uppenbarats för att tala
om hennes värde och position.
Bland dessa verser är så kallad, Tathir-versen (Koranen,
33:33), Mubahala-versen (Koranen, 3:61), de första verserna i
kapitlet Dahr, kapitlet AlKawthar, versen om att observera de anhörigas rättigheter
(Koranen, 17:26) med mera, vilka i
sig själva är en betoning på
Fatimas (fvmh) djupa nivå hos
Gud.
Mer om Fatima Zahra (fvmh):

www.zahra.se

Anonser
Seminarium om

HIJAB I VÄST

PROGRAM
(FVMH)

FATIMA AL-ZAHRA BORTGANG

Dr. Isa Jahangir

1 februari 2020

31 JAN 2020 18:00
Plats: Imam Ali Islamic Center

För mer information och
anmälan besök imamalicenter.se

Imamalicenter.se
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Artikelserie

Lyckans hörna 23

Hälsohörna 22

Är det nödvändigt att förstå ens religion?

Depression; del 2

F

örnuftigt tänkande kan hjälpa oss att förstå
mycket av det som vi, för lyckans skull, behöver göra. Samtidigt leder det oss till Gud och behovet av att få Hans vägledning och hjälp. Han kan
inte ha lämnat oss utan svar på våra viktigaste
frågor eller utan nödvändiga praktiska instruktioner.
Profeterna och läran som de har kommit med är den
räddningslina som Gud har nedsänt för att vi skall
kunna ta upp oss från materialism till andlighet,
från mörkret till ljuset, från förvirring till insikt och
visshet, från sorg och splittring till lycka och harmoni.

”

Islam är ett budskap från Skaparen
Varje religions följare tror att de följer den bästa
läran. Som troende muslimer följer vi islam, vilken
lär oss att en förutsättning för ett lyckligt liv är att
tygla våra kroppsliga behov. Detta är nödvändigt
inte minst eftersom vi lever i ett välfärdssamhälle
där mycket fokus hamnar på fysiska behov och
därav njuter vi av olika maträtter och känner aldrig
smaken av hunger.
Enligt islam vill Gud att vi skall tillgodose våra
fysiska behov men varnar oss från att styras dessa
djuriska drifter, därför lär Han oss att reglera dessa
drifter. Eftersom uppdraget är svårt hjälper Han oss
med olika föreskrifter. Exempelvis fastan och annat
som vi bör fokusera på under månaden Ramadan.
Att reducera mat och vakna exempelvis innan gryning bidrar till självbehärskning och mer kontroll
över våra fysiska behov.
På samma sätt uppmanas vi också att vakna och be
vid varje gryning. Dessa och andra föreskrifter
inom islam bidrar till att vi blir mer disciplinerade
och kan bättre ta hand om
vår andliga utveckling.
Den som inser, på goda grunder, att islam är ett budskap
från Skaparen, med föreskrifter som hjälper oss,
oavsett spirituell nivå, att
utvecklas och blomstra som
människa; kommer självfallet att följa läran och fördjupa sig i den.
6

I det föregående numret deﬁnierade vi vad depression är och vi visade på några av dess känslomässiga och motivationsmässiga symtom.

Kognitiva och beteendemässiga symptom

”

Dessa personer anklagar vanligtvis sig själva
Deprimerade människor har vanligtvis en känsla av
meningslöshet, tomhet och hopplöshet. Till exempel
har en deprimerad person mycket pessimistiska uppfattningar om sina förmågor. Den anser att andra inte
kan hjälpa den och den är säker på att en mörk och
dyster framtid väntar på den.
Dessa personer anklagar vanligtvis sig själva för att
vara tafatta och inkompetenta, de kritiserar sig
olämpligt och irrationellt, och de förlöjligar och förringar sig själva.
Många av dem tror att deras död är till förmån för de i
omgivningen och de bär på självmordstankar.
De har en oförmåga att koncentrera sig och en oförmåga att fatta snabba och enkla beslut. Deprimerade
människor har felaktiga och bristfälliga uppfattningar, alltså att de har irrationella trosuppfattningar som
vanligtvis leder till dåliga beslut.
Deprimerade personer uppvisar också beteendessymtom, bland annat långsamt tal och beteende, och
de besvarar andra med korta meningar. De är fysiskt
inaktiva och de har ingen lust att träna. De stannar i
sängen i timmar och upplever ständigt trötthet, matthet och energibrist, och de minsta arbeten tar
mycket energi från dem.
Deprimerade individer tar vanligtvis lång tid på sig
innan de svarar på frågor, eller så säger de ingenting
alls, och de uppvisar reaktioner sent. De bryr sig inte
heller om sitt utseende eller personliga hygien.
I nästa nummer kommer vi att fokusera på de fysiologiska
symtomen på depression.
Pouria Hamidi, psykoterapeut
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Barn

Salam på er alla barn därute!
Visst har det varit härligt med jullov?
Jag hoppas att ni haft ett skönt lov med många skojiga stunder med familjen och era
kompisar. Snart börjar skolan igen och då kommer man fortsätta lära sig en massa
roliga och viktiga saker. Ni kanske har haft någon läxa under jullovet eller så har ni
läst en massa spännande böcker.
I det här numret är det dags för lite hjärngymnastik där ni ska försöka använda de
kunskaper ni har! Visste ni att vår Profet (fvmh) pratade väldigt mycket om hur viktigt
det är att vi lär oss saker?
I en återberättelse från Profeten har han sagt att vi ska söka kunskap från vaggan till
graven. Det här betyder att vi aldrig ska sluta lära oss saker, läsa böcker och utveckla oss. Men kom ihåg att välja rätt böcker som gör att vi blir smartare!
Nu till vår lilla uppgift. Det kan vara lite knepigt, så tänk på att koncentrera dig ordentligt. Du ska nu försöka fylla i de tomma rutorna med det namn som passar med
bildens första bokstav. Det gäller att para ihop rätt första bokstav i namnet med rätt
första bokstav på bilden (tex. Khadija med Kompisar).

VAHID

GABRIEL
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FATIMA

HASSAN

SUKAYNA
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Månadens hadith: Profeten Muhammed (Gvhf) sade:
Min nation [ummaħ] kommer fortsätta att beﬁnna sig i ett gott tillstånd så länge som de inte beter sig
svekfullt, de återbördar det som givits dem i förtroende, och de ger [den lagstadgade] allmosan [Zakat].
Men när de inte handlar i enlighet med detta, då kommer de att prövas med svält och brist.
Källa: Wasāʽil al-Šīˁaħ vol. 6 s. 13

Ur Rosengå rden:

Ur Imam Alis (fvmh) åkallan i Kufa-moskén:

O Gud! Jag ber Dig om beskydd,
den Dag då varken egendom eller barn gagnar
[någon], förutom den som kommer till Gud med
ett sunt hjärta.
Och jag ber Dig om beskydd,
den Dag då den orättfärdige biter sina händer och
säger:
”Om jag ändå hade tagit en väg med Sändebudet!”

Och jag ber Dig om beskydd, den Dag då
en far inte kan gottgöra något för sin son,
inte heller är en son till gottgörelse för sin far
– Guds löfte är förvisso sanning…
Översättning:
Hassanain Govani

Och jag ber Dig om beskydd, den Dag då
de skyldiga känns igen på sina kännetecken,
och de grips vid pannluggarna och fötterna.

Svenska platser:

Abisko nationalpark

Vill man skåda grönt norrsken
bör man åka till Abisko nationalpark som ligger i norra Lappland
i norra Sverige.
Nationalparken har de bästa
förutsättningarna i världen för
den som vill se på norrsken.
Folk kommer hit från hela
världen för att skåda polarskenet
och den gröna himlen.
Många kommer hit på senhösten
och vintern för att titta på norrskenet och uppleva polarnatt i en
kall och snöig omgivning.
Norrsken är ett ljusfenomen som
äger rum då partiklar från rymden
träﬀar jordens magnetfält.
I den vackra fjällbjörksklädda
Abiskodalen ligger den största
fjällsjön i Skandinavien.
På vintern kan man åka skridskor
i Torneträsk när isen har bildats
kring december månad.

Under vårvintern ska
man ha snöskor på sig
eller så kan man åka
skidor.
I Abiskodalen ﬁnns
det även blommiga
fjällängar och vackra
forsar.
På sommaren är det
ljust under dygnets
alla timmar och vid
midnatt kan man skåda midnattssolen. Fågellivet och blomningen
i dalen upplevs bäst under
sommaren.

” hit från
Folk kommer
hela världen
Abisko bildades år 1909 och är
den mest besökta nationalparken
i Norrbotten.
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”

Det går att vandra i
Abisko hela året om
Det går att vandra i Abisko hela
året om, och likaså kan man
besöka naturum Abisko och åka
linbana upp till fjället Njullá, som
mest är känt för sin rika växtlighet.
Åker man dit på sommaren är det
bra att ha myggmedel då det
förekommer mygg och knott
under en del av sommaren. På
vintern bör man ha på sig varma
kläder och fjällutrustning.
Medlem i :
2017-2019

