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Kan man 
tvingas 
till att 
acceptera 
religion?

”Det finns inget tvång 
i religionen. 
Den rätta vägen har 
sannerligen blivit 
tydligt åtskild 
från villfarelse...” 

[Koranen 1:256]



I vers 256 i kapitlet al-Baqara 
säger Gud: ”Det finns inget 
tvång i religionen. Den rätta 
vägen har sannerligen blivit 
tydligt åtskild från villfarelse...” 
Vad menas med tvång i denna 
vers? Varför ska man inte tvinga 
någon i religiösa 
angelägenheter? Kan man till 
exempel tvinga en tjej till att 
bära slöja?

Det som är nödvändigt att 
nämna här är att detta icke-
tvång gäller alla delar av 
religionen. Vi kan alltså inte 
endast använda denna vers för 
vissa av religionens 
angelägenheter och inte 
använda den i vissa andra 
frågor. Det går att dra många 
exempel om detta. I sociala 
frågor kan man hänvisa till 
religiöst giftermål. 

Korantolkaren Ebrahim Ameli, 
säger i boken Majma' al-Bayan 
att denna vers uppenbarades när 
muslimer fångade några 
personer i ett krig mot kristna. 
Denna vers uppenbarades för att 
man inte skulle tvinga fångarna 
till att acceptera islam efter 

kriget. Det finns många exempel 
och återberättelser gällande detta 
om hur islams Profet (Gvhf) 
brydde sig om fångarnas och 
deras familjers rättigheter. 
Majoriteten av kommentatorer 
av den Heliga Koranen anser att 
denna vers inte har uppenbarats 
gällande någon specifik person 
eller grupp, och att den har ett 
universellt budskap till alla 
människor. En av dem är den 
store och berömde 
kommentatorn av Koranen, 
Allameh Tabatabaei. I boken al-
Mizan skriver han som 
kommentar till denna vers: 
”Påtvingande religion har 
negerats, eftersom religion är en 
uppsättning teoretiska läror som 
följs av praktiska läror, och det 
som täcker alla de lärorna är ett 
ord, vilket är övertygelser. 
Övertygelse och tro är även 
själsliga angelägenheter som 
olust och tvång inte har något 

inflytande över. I vilket fall som 
helst har det förbjudits att tvinga 
människor till att acceptera 
religion och religiösa frågor i 
dess olika former.” Detta 
uttalande är också förenligt med 
förnuftet. Hur kan man tvinga 
någon till att älska och 
acceptera en varelse, en person 
eller en tro? Att tvinga till att 
handla enligt religion är en 
lönlös och fullständigt 
meningslös handling.

Kan man tvingas till att 
acceptera religion?

Ledarartikel
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Denna fråga inkluderar t.o.m. 
även slöja. Man kan alltså inte 
tvinga en kvinna till att bära 
slöja. Sådant tvång har både 
förbjudits inom religionen och 
så ger det upphov till att 
kvinnan bär slöja motvilligt, 
vilket kommer att resultera i 
distansering från Guds religion. 

Frågan som nämns om exemplet 
med slöjan är om verkligen 
ingen muslimsk flicka i världen 
någonsin blivit tvingad av sin 
familj till att bära slöja?

Det påstående som tyvärr har 
nämnts mycket i medier och 
vissa partier under det senaste 
året, att muslimska flickor bär 
slöja av tvång, är ett absurt och 
grundlöst påstående med tanke 
på det som nämnts ovan. 
Bevisning av ett sådant tvång 
måste antingen baseras på 
islams läror eller bekräftas av en 
legitim vetenskaplig forskning. 
I islam finns det ingen lära som 
säger att man ska tvinga sina 
döttrar till att bära slöja. Inte 
heller har någon legitim 
vetenskaplig forskning bekräftat 
förekomsten av ett sådant 
fenomen. För att kunna ha ett 
demokratiskt och fritt samhälle 
måste man undvika grundlösa 
påståenden som saknar belägg. 
Kanske kan sådana påståenden 
på kort sikt leda till att ett parti 
eller en grupp får det de vill, 
men på lång sikt kommer det att 
omvandlas till en felaktig praxis 
som kommer att vara mycket 
tidskrävande och svår att 
korrigera.

 Vårt ansvar idag i Sverige är att 
bevara denna frihet och att 
försvara individuella och sociala 
rättigheter för olika grupper 
oavsett religion, härstamning, 
etnicitet och kön m.m.

Det svenska 
samhället har 
höga 
mänskliga 
värderingar, 
och en av 
dessa 

värderingar är respekten för det 
fria valet av religion och dess 
tro och praxis.

Syftet med ovanstående inlägg 
är att det inte finns något tvång i 
islam, och att vi måste återvända 
till legitim vetenskaplig 
forskning i vår bedömning av 
andra. 

Svaret är detta: Det finns 
definitivt flickor som 

har tvingats till att bära slöja, 
men samtidigt finns det också 
många flickor och kvinnor som 
har tvingats till att ta av sig 
slöjan. När slöja förbjöds i 
franska skolor var det 
muslimska flickor och kvinnor 
som, p.g.a. fysiskt tvång och hot 
från sina makar eller 
familjemedlemmar, tvingades 
överge slöjan. Det har även 
alltid funnits flickor och kvinnor 
som kontaktat islamiska 
församlingar i Sverige och 
klagat över att de tvingas överge 
slöjan och bett de ansvariga i 
dessa församlingar om hjälp. 
Vill partierna verkligen hjälpa 
dem?

Jonas Hamidi

Ledarartikel

Feb 2020- Nummer 37 - DM3

icke-tvång gäller alla delar 
av religionen

”

För att kunna ha ett 
demokratiskt och 
fritt samhälle måste 
man undvika grundlösa 
påståenden 
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Försöken att efterlikna Koranen

Koranen svarar på denna fundering: ”Om ni inte gör detta, och ni kommer aldrig att göra det, frukta då 
elden” (2:24). 

Profetens samtida motståndare valde, på grund av hans vördade ställning innan islam, att först försöka 
locka och övertala honom med rikedom, makt och pengar. När han vägrade valde de blodiga metoder 
såsom tortyr, förföljelse och slutligen flera strider. Detta vid sidan av mjuka metoder såsom att anklaga 
profeten för dårskap, magi etcetera, samt fabricering av uttalanden som tillskrevs honom.

Den viktiga frågan är: Varför valde de islamfientliga bort Koranens fredliga och enkla utmaning, nämli-
gen att författa ett koranliknandekapitel (2:23)?

”Om ni inte gör detta, 
och ni kommer aldrig 

att göra det, frukta då elden”  

”

Den dag då människorna 
är såsom splittrade fjärilar

”

De levande miraklen del 3

Han plagiera de tre första ver-
serna och byter tema från Bra-
ket till elefanten och får inne-
bördsproblem. I korthet: vad är 
syftet och budskapet som hans 
plagiat vill åstadkomma? Ara-
berna visste dessutom hur ele-
fanten såg ut så varför repete-
rar han frågan om elefantens?

Musailamahs tid och förmåga 
resulterade flera liknande och 
problematiska försök. Under 
1900-talet gjordes det flera 
avancerade och mer genom-
tänkta försök, något som pre-
senteras i nästa artikel. 

Musailemah utmanar Koranen 
genom att byta ut några ord: 
Elefanten, Vad är elefanten? 
Och vad kan förmå dig att veta 
vad elefanten är? Den har en 
grov svans och en lång snabel.

Flera har visat upp sina försök 
men bevisade bara Koranens 
mirakulösa retorik, vilken ski-
ljer sig från profetens egna 
hadither och tal. Det kanske 
tidigaste försöket utfördes av 
Musailemeh som påstod sig 
vara profet och hade ett mindre 
antal anhängare. Han trodde 
att profeten var liksom honom 
ute efter makt och erbjöd sam-
arbete med honom mot att 
själv få makt över en del av 
Arabien, något han inte fick. 
Han kände sig pressad att anta 
Koranens utmaning och för-
sökte efterlikna några koran-
kapitel bl. a. följande där Gud 
skildrar domens dag: Braket! 
Vad är braket? Och vad kan 
förmå dig att veta vad braket 
är? Den dag då människorna är 
såsom splittrade fjärilar… 
(101:1-4).

Kapitlet inleder med att väcka 
åhörarens uppmärksamhet 
med ett ord som beskriver ett 
ofattbart dunder eller slag mot 
jorden och människorna blir 
utom sig själva och såsom en 
annan vers uttrycker: Och du 
ser människorna bakfulla men 
de är inte bakfulla(22:2). Med 

11 verser bestående av endast 
42 ord målar Koranen upp flera 
scener vilka skildrar männis-
kans och naturens tillstånd, 
vilka de saliga respektive för-
fallna är och hur straffet och 
belöningen blir. 

Varför var och är folk makt-
lösa att efterlikna Koranen? 

Dessa araber vilka dessutom 
var profetens främsta motstån-
dare valde att inte konkurrera 
Koranen, men påstod att de 
kunde om de så ville (8:31). 
Varför författade de inte något 
men gjorde allt annat mot pro-
feten? Visar inte det att deras 
påstående var en ren lögn?  

Utmaningen antas

När magikerna mötte profeten 
Moses insåg de att det han gjor-
de var ett mirakel och inte 
någon mer avancerad magi, 
därför deklarerade de direkt 
sin underkastelse och avrätta-
des därför av Farao. Att Kora-
nen utmanar sina förnekare att 
komma ett liknande verk för-
stods direkt av Meckaborna, 
vilka var kända för sin kärlek 
till poesi och vältalighet. Det 
fanns en daglig marknad där 
folk läste upp sin poesi och 
tävlade med varandra och de 
bästa poesierna hängdes upp 
på helgedomen Kaba väggar.
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Nyheter

Seminarium om hijab i Imam Ali Islamic Center
Den 1 februari hölls ett seminarium på engelska i Imam Ali Islamic Center där temat var ”hijab i väst”. 

Seminariet gästades av fyra internationella föreläsare som talade om de utmaningar som kvinnliga muslimer 

möter idag i samhället gällande islamisk hijab. Är hijab kvinnoförtryck? Hör hijab hemma i Sverige? Hur kan 

hijab-diskussionen påverka integrationsarbete samt andra frågor diskuterades under detta seminarium.

SST:s generaldirektör avled i Rumänien

Imamen Mohsen Hakimollahi, ordförande för Imam Ali Islamic Center 

och Haider Ibrahim ordförande och Imamen Zakir Hussein sekreterare 

för Islamiska Shiasamfunden i Sverige var bland deltagare i begrav-

ningsceremonin som hölls den 13 februari i Uppsala.

Hakimollahi sa i en kort intervju till DM följande om Åke Göransson: 

”Han var känd för sitt hårda arbete i syfte att skapa en vänlig och pro-

fessionell relation mellan olika trossamfund i Sverige. Hans arbete för 

att skydda religionsfrihet och för ett demokratiskt samhälle var väldigt 

uppskattad. Vi inom olika trossamfund kände oss alltid välkomna när 

vi träffade honom och uppskattar hans arbete. 

Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), 

har avlidit under en resa till Bukarest i Rumänien vid årsskiftet, enligt 

Dagens Nyheter.

Vi kommer sakna Åke”.



Lägg märke till att det är mycket enkelt att tro sig 
förstå Guds syfte och vad islam kräver från en, men 
att man har en felaktig uppfattning. Det är därför 
viktigt att inse att vi ständigt bör söka Guds hjälp, 
att vilja utvecklas andligt utan Hans vägledning är 
en ren förvirring. Gud är kärleksfull och generös 
och kommer att ge oss så länge vi söker och efterle-
ver vad vi vet vara korrekta normer. Njut av Hans 
kärlek och sprid den i din omgivning!  

Denna relation med Gud kommer att ge många fruk-
ter. Man utvecklas i sin andlighet, ansvarsfullhet 
och även kärlek till sin omvärld. Detta eftersom 
Gud vill att vi skall försköna oss med Hans moral. 
Han är god och älskar godhet, tacksam och älskar 
tacksamhet, sanningsenlig och älskar de sannings-
enliga. 

Älskar man Gud kommer man att eftersträva att 
närma sig Honom. Denna kärlek kommer inte 
endast att skänka oss ljus, trygghet och harmoni 
utan även omvandla oss till en rogivande roll för 
våra medmänniskor.

Den som vaknar på dagen och bestämmer sig att 
bete sig såsom vår barmhärtige Värd vill, kommer 
man aldrig att känna sig vilsen eller tom. Vägen blir 
tydlig, handlingarna meningsfulla och själen lyck-
lig, på grund av insikten att man varje dag och varje 
stund gör affärer med Skaparen.

Vi bör bland annat inse vad det innebär att under 
några decennier vara gäst i den materiella världen. 
Vi äger inte naturen och inte heller vår kroppar allt 
tillhör Skaparen vilken har givit oss denna oskatt-
bara chans att utveckla oss som människor, bl.a. 
genom att ta hand om inte endast oss och våra med-
människor utan även vår natur.

et är svårt att inte acceptera islams rationella Dsvar på våra existentiella frågor. När man väl 
har accepterat och förstått svaren står man framför 
nästa utmaning nämligen att praktisera och efterle-
va vad denna insikt kräver.

Artikelserie

Hälsohörna 23
Vad är hälsosamt mat?

 Lyckans hörna 24

Förstå din roll och relation med Skaparen

Bröd och spannmål: 

Frukt: Här inkluderas alla typer av frukt och färsk 
naturlig juice, fruktkompott och torkad frukt. 
Viktiga näringsämnen i denna grupp inkluderar C-
vitamin, föregångare till A-vitamin, kostfiber, 
mineraler och vatten.

Grönsaker: Här inkluderas gröna bladgrönsaker, 
alla typer av kål, morot, aubergine, gröna ärtor, 
gröna bönor, sallad, svamp, alla typer av pumpa, 
paprika och tomat. Livsmedlen i denna grupp 
innehåller olika sorters A- och C-vitaminer, 
mineraler som kalium och mycket kostfiber och 
vatten.

Mat delas in i fem huvudgrupper:

Hälsosamt och korrekt näringsintag är en av 
de viktigaste faktorerna som bidrar till god 
fysisk hälsa och även kroppslig utveckling.

I denna grupp inkluderas alla typer av bröd och 
särskilt fullkornsbröd, traditionella bröd, ris, olika 
sorters pasta och nudlar, färdiga spannmål och 
deras produkter, särskilt fullkornsprodukter. Denna 
grupp har komplexa kolhydrater och kostfibrer 
(växtolöslig substans) i sina olika sorters fullkorn, 
vissa B-vitaminer, järn, ofullständigt protein och 
magnesium.

Vid varje måltid måste ni 
försöka använda er av minst 
tre olika livsmedelsgrupper. 
Till mellanmål är det bättre 
att äta frukt och olika sorters 
nötter såsom valnötter, 
pistage och mandlar.

Kött och dess efterföljare: Denna grupp 
inkluderar alla typer av rött kött (t.ex. får och kalv) 
och vitt kött som kungsfiskare, fåglar, ägg, 
spannmål (som kikärtor, bönor och linser) och 
nötter (som mandlar och hasselnötter). 
Denna grupp innehåller protein, järn, fosfor, 
vitaminerna B6 och B12, 
niacin, zink och magnesium.

Mjölk och mejeriprodukter med låg fetthalt: I 
denna grupp ingår det mjölk och mejeriprodukter 
såsom yoghurt, ost, vasslekräm och yoghurtsdryck. 
Här rekommenderas det att ni använder er av 
mejeriprodukter med låg fetthalt. Denna grupp har 
stora mängder kalcium, protein av hög kvalitet, 
fosfor, vitamin B2 och andra näringsämnen.

Denna relation med Gud 
kommer att 

ge många frukter

”

6



KALA S

i m
os

ké
n

BarnD Magens uslim

Kropp och knopp

Nu tänkte jag tipsa er om ett recept på ett nyttigt mellanmål.

Salam vänner! 

Visste ni att det nns era verser i koranen som handlar om mat och ger oss tips på 

nyttiga saker att äta? Visste ni även att Gud har gett oss en lista i koranen över mat 

som vi inte ska äta och hålla oss borta ifrån? I återberättelser (hadither) från våra 

Heliga Imamer och vår älskade Profet kan vi också hitta en massa tips på nyttigheter 

och vad som är bra att äta både för kropp & knopp!

Nu har du en färdig fruktsallad!

Gör såhär:

Skär frukterna i lagom stora bitar. Blanda sedan alla frukterna i en skål. 

fruktsallad så kan du ta er frukter. Det går också bra att ta andra 

P.s. Glöm heller inte att be mamma eller pappa om hjälp när du skär 

frukterna, annars kanske du gör dig illa. D.s. 

Glöm inte kärna ur äpplet och dadlarna. Är ni er som ska äta 

frukter som nns hemma. 

1 äpple1 banan1 kiwi 2-3 dadlar

Nu är det dags att fira 
vår moder Fatima Zahras (fvmh) 

teater

lekar

tävlingar

Det bjudas på kalasmat! 

Välkomna till att ra vår älskade moder. 
Vi hoppas på mycket kärlek, 

skratt och lärdomar tillsammans! 
Skicka ett mail till kalas@imamalicenter.se  

OBS! föranmälan krävs. O.S.A.senast 21 feb  

22/2 | 16:00-19:00
4-10 år (ickor och pojkar)

Stora samlingssalen

Begränsat antal platser, först till kvarn! 



Ur Rosengården:

Huvudentrén till skogskyrkogår-
den är öppen under dygnets alla 
timmar och alla dagar under året. 
Åker man tunnelbana kliver man 
av vid station Skogskyrkogården 
på den gröna linjen.

 Anledningen till det är att platsen 
anses vara av betydande värde för 
hela mänskligheten, och för att 
den på ett unikt sätt vittnar om 
människans historia. Gunnar 
Asplund och Sigurd Lewerentz är 
arkitekterna bakom den världsbe-
römda kyrkogården, som idag 
anses tillhöra den moderna 
arkitekturens viktigaste konstruk-
tioner.

N a t u r e n  s t å r  i  c e n t r u m  i 
Skogskyrkogården, och gravarna 
är för det mesta placerade inne i 
skogspartierna. 

Under mitten på året kan man på 
söndagar delta i visningar av 
Skogskyrkogården, både på 
svenska och engelska. Det går 
även att boka visningar för 
grupper året runt.

Det finns ca 10 000 tallar i 
gravkvarteren, och många av 
tallarna är äldre än 200 år. Det 
lever även många djur på begrav-
ningsplatsen. Bland annat kan 
man få syn på rådjur, harar, 
ekorrar och rävar när man besöker 
Skogskyrkogården. Fågelskådare 
kan få syn på bland annat korp, 
duvhök och stenknäck.

Skogskyrkogården i Stockholm är 
känd för sin skönhet och arkitek-
tur i ett vackert landskap. År 1994 
hamnade Skogskyrkogården på 
Unescos världsarvslista.

Anledningen bakom skapandet av 
Skogskyrkogården var att det inte 
fanns tillräckligt med begrav-
ningsplatser i Stockholm under 
början på 1900-talet, och att 
Stockholms stadsfullmäktige 
därmed bestämde sig för att bygga 
e n  n y  k y r k o g å r d  i  s ö d r a 
Stockholm. År 1915 utlyste 

Kyrkogårdsnämnden en interna-
tionell arkitekttävling för att man 
skulle åstadkomma någonting 
unikt. De unga arkitekterna 
Gunnar Asplund och Sigurd 
Lewerentz vann tävlingen. Men 
deras tävlingsförslag omarbeta-
des ganska mycket innan man 
började bygga Skogskyrkogården 
år 1917, och år 1920 blev den klar.

Världsarvet Skogskyrkogården

Gud [instiftade] plikttrogenhet mot föräldrarna [birr al-wālidayn] som ett skydd mot [den Gudomliga] Ilskan.

Månadens hadith:

Ur åkallan komeil:
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Mästarinnan Fatima Al-Zahra (fvmh) sa:

Svenska platser:

Å min Gud och min Mästare, Jag frågar Dig då, vid Din 
kraft som Du har förutbestämt, vid Din gudomliga 

kungörelse som Du har gjort nödvändig och verkställt, och 
Du har övermannat den som Du har verkställt [domen] för, 
Att Du förlåter mig denna natt, och denna stund, för Alla 

brott som jag har begått, Alla synder som jag har utfört, Alla 
fula gärningar som jag har hållt hemliga, Alla dumheter som 
jag har gjort, hållit hemliga, avslöjat, täckt eller blottat, och 
All ondska som Du har beordrat de nobla skribenterna att 

skriva ned,…

platsen anses vara av 
betydande värde för 
hela mänskligheten

”

Översättning: Hassanain Govani 
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