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Imamen Hakimollahi:

Brännandet
AV Koranen
ÄR oacceptabelt

†† Sid
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Ledarartikel

Vårt svar på förolämpningarna
Koranbränning en som ägde rum
under september 2020 och Charlie Hebdos fortlöpande muslimﬁentliga satirer är två sidor av
samma mynt vilket kan kallas för
provokationens, värdelöshetens,
hatets eller ansvarslöshetens
mynt. Utifrån vår religiösa skyldighet samt vårt samhällsansvar
är vi pliktiga att bekämpa den
islamﬁentlighet som normaliseras.
Vi vet alla att yttrandefrihet liksom andra friheter inte är absoluta, det ﬁnns därför en rad mer
eller mindre nödvändiga gränser
som stater drar. Sådana fräcka
och provocerande sätt att förolämpa en femtedel av världsbefolkningen borde stå utanför frihetens gränser. Vi vill dock här
betona, såsom vi tidigare i DM 23
skrev, att vi alltid välkomnar en
saklig kritik eftersom det låter
folk förstå islam och varandra
bättre.
Det som idag händer är att somliga som inte kan stå ut med islam
och muslimer gör allt för att förfölja dem, något som inte är möjligt om inte samhället polariseras
tillräckligt. En del av dem islamﬁentliga diskriminerar muslimer
så gott de kan i fysiska liksom det
digitala rummet. Andra är mer
våldsbenägna och tror att de kan
tjäna samhället genom att attackera moskéer eller muslimer. Vissa
hetsar med koranbränning, andra
förolämpar konsten genom att
kalla sina satirer eller rondellhundar för konst. Om vi skall kalla
deras förolämpningar för konst så
bör det heta konsten att förfölja
och brännmärka muslimer.
Gemensamt mellan alla dessa
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hatfyllda individer är att de är
maktlösa att möta islamsbudskap
med saklig kritik, därför vänder
de sig till dessa giftiga medel. De
saknar kunskap om religionen
som de hatar, om skriften som de
bränner och om profeten som de
förolämpar. Dessa ohyfsade individer har i bästa fall lärt sig några
gamla och oftast felaktiga anklagelser som avser skapa en barriär
som hindrar omvärlden att förstå
vad islam har att ge människan.
Vi kommer att kämpa emot denna
tilltagande islamﬁentlighet och
uppmanar alla, främst muslimer
att stå- och ställa upp. Men vi
skall inte kämpa såsom islamhatarna hoppas på utan såsom profeterna och deras Herre vill. De
islamﬁentligas vision är att
muslimer helt och hållet överger
sin religion. Vårt första svar och
försvar är därför att vi själva lär
oss Koranen, islams lära och vad
det egentligen innebär att vara en
muslim. Vi bör dock se upp att
inte lära oss islam och korantolkning från otillförlitliga källor.
Vi har idag övergett Koranen och
måste därför omvända oss genom
att vörda och recitera den. Koranen har mycket att ge våra trötta
själar, det gäller därför att låta den
genomsyra våra liv. Det innebär
då att vi får insikt om vårt liv och
kan sprida kärlek till vår
omvärld, något som påverkar alla
i vår omgivning. Det är en ära i
detta såväl som livet härefter.
De som bränner Koranen eller
målar satirer av profeten och
muslimer har fallit i ett skrämmande mörker, och därför fruktar
de ljuset. De saknar logik och
lever i ignorans därav vill de

genom sina illvilliga provokationer skapa en spänd miljö där folk
inte hinner tänka logiskt. Sådana
mörka miljöer är en grogrund för
giftiga tankar som provocerar till
ﬁentlighet mot andra grupper i
samhället.
Vårt ansvar och ett svar som de
islamﬁentliga fruktar och hatar är
att uppmana alla muslimer att
hålla fast vid sin religion och
utrusta sig med kunskap och handling för att förklara islam för sin
omgivning. Många bland dem
som är fängslade i hatets bur får
då chansen att våga ta steget ur
fångenskapen. De kan t.o.m.
ångra sig och bli sams med muslimer som de idag hatar. Då har vi
inte endast hjälpt vissa medmänniskor att vakna ur sitt hat utan
även blivit delaktiga i en folkrörelse som bekämpar islamﬁentligheten i samhället.
De ﬂesta av oss muslimer såväl
som icke-muslimer glömmer
tyvärr snart bort hatet som kommit till ytan. Det som vi bör uppmärksamma oss på är att hatet
mot islam- och muslimer är vida
spridd. Därav bör vi inse faran
samt vart hatet kommer att leda
samhället till, något som underlättar för att skapa en folkrörelse
som bekämpar muslimﬁentligheten innan det är för sent.
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I sådana omständigheter där
många blir upprörda ﬁnns det
krafter som försöker rekrytera
yngre folk för att begå en del överträdelser som går emot islam.
Något som rasister och andra
islamﬁentliga ivrigt väntar på, för
att sedan kunna expandera ﬁentligheten och förstärka dess rötter.
Låt därför inte vindarna blåsa mer
i hatets segel.

Nyheter
Var och en av oss är pliktig att
vara delaktiga i kampen mot
islam- och muslimﬁentligheten.
Det minsta vi kan göra är att
påverka vår omgivning i en positiv riktning. Det är medborgarnas
samhällsansvar, inte minst vi
muslimer som påstår oss älska
Koranen och profeten, att inse
hatets hot och engagera sig i en
obligatorisk kamp.

Majoriteten av muslimer såväl
som icke-muslimer kommer
tyvärr inte att axla detta ansvar,
men det hindrar inte att vi som har
fått denna insikt att utföra vår
plikt. Det är vårt svar, ett svar som
väcker en del medmänniskor och
låter andra inte minst provokatörerna att smaka på en bitter besvikelse.

Trossamfund fördömer koranbränningarna
Flertal trossamfund från olika
församlingar fördömde senaste
koranbränningarna som skedde i
Sverige. I samband med detta,
publicerade Islamiska Shiasamfunden i Sverige och Imam Ali
Islamic Center i Järfälla ett
gemensamt uttalande där man
fördömde brännandet av den
heliga Koranen.
Uttalandet lyder så här:
”Vi på Islamiska Shiasamfunden
i Sverige (ISS) och Imam Ali
Islamic Center (IAC) i Järfälla
följer kontinuerligt upp utvecklingen av brottet att bränna och
vanhelga den heliga Koranen,
som ägde rum i Malmö den 28
augusti, liksom avsikten från
samma extremister att upprepa
denna fördömda och skamliga
handling i Stockholm den 12
september, trots att de inte hade
fått tillstånd tidigare från polisen.
Det är ett överträdande av alla
regler och lagmässiga gränser
och en stor kränkning mot muslimernas känslor. Muslimer utgör
en viktig del av det svenska samhället och det finns fler än en och
en halv miljard muslimer runtom
i världen.
Vi har uttryckt vår starka förbittring och vårt fördömande inför
de svenska myndigheterna, bl.a.
SST, polisen, säkerhetspolisen
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och kulturdepartementet, för
denna ansvarslösa och omoraliska handling som är avsedd att
provocera troendes känslor i
Sverige i synnerhet och i världen
i allmänhet. Vi fördömer denna
avskyvärda handling och vi
anstränger oss för att förhindra att
detta brott upprepas i Stockholm.
Därför uppmanar vi alla bröder
och systrar att vara sansade och
rationella i hanterandet av denna
stora händelse, och att inte ge de
som vill göra oss illa den ursäkt
som kan användas för vår nackdel.
ISS och IAC är mycket angelägna om muslimernas och shiiternas intressen i Sverige, och vi
arbetar med all kraft och med
tillit till Gud för att försvara våra
rättigheter”.
Även andra trossamfund fördömde händelsen med koranbränningen. Interreligiösa rådet i
Stockholm (IRiS) skrev följande
på sin hemsida:
”Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) ser med oro på att ett
parti från vårt södra grannland
agiterar i Sverige genom att håna
och förtala islam och dess heliga
skrift. Vi fördömer att man på
detta sätt utnyttjar religionen för
att så hat och splittring i samhället och vinna politisk poäng. IRiS

medlemmar står sida vid sida när
någon av oss angrips. Tillsammans vill vi verka för fred och
sammanhållning. Vi uppmanar
alla, troende såväl som icketroende, att genom samtal och
samarbete verka för att släcka
hatet”.
13 svenska kyrkoledare inom
Sveriges Kristna Råd (SKR) fördömde koranbränningarna i Sverige genom att skriva följande
uttalande:
”Att bränna böcker är barbariskt.
Det gäller inte minst böcker som
för många är heliga. Vi vill
utrycka vårt starka fördömande
av medvetna kränkningar av människors tro. Sådana handlingar
innebär ett allvarligt hot mot människors rätt till tro och religionsutövning. Aktioner som dessa ökar
polariseringen mellan människor,
vilket motverkar arbetet för integration och samförstånd i en tid
när vårt land behöver samlas
kring allas värdighet och rättigheter. Vi uttrycker vår starka medkänsla med muslimskt troende i
vårt land.”
Sveriges interreligiösa råd (SIR),
kyrkor, judiska församlingen och
flera andra trossamfund och församlingar fördömde koranbränningen som skedde i några svenska städer under senaste veckor.
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Nyheter

Annorlunda Arbain
på grund av coVID-19

A

rbain-ceremonin för Imam
Hussein (frid vare med
honom) som hålls varje år i olika
länder och av shiamuslimer, kommer i år att hållas på ett annorlunda sätt på grund av den utbredda
spridningen av coronaviruset.
Den största arbain-ceremonin
hålls årligen vid Imam Husseins
(fvmh) helgedom i Karbala i Irak,
där hundratusentals människor
från olika länder brukar delta i
ceremonin och utföra denna heliga pilgrimsfärd.
Den irakiska regeringen har dock
meddelat att man i år på grund av
coronapandemin inte kan godkänna att utländska pilgrimer
kommer till landet under Arbain i
år. Detta innebär att arbainceremonin i Karbala endast kommer att hållas i närvaro av det
irakiska folket i år.

”

Den största
arbain-ceremonin hålls
årligen vid
Imam Husseins (fvmh)
helgedom
Årligen har mer än tusen människor från Sverige rest till Karbala
för att delta i arbain-ceremonin.
Coronautbrottet har även medfört många begränsningar för
muharram-ceremonierna i år.
Shiamuslimska församlingar i
olika svenska städer höll muharram-ceremonier med endast 50
deltagare och direktsändningar
4

via internet. Imam Ali Islamic
Center i Järfälla, i västra Stockholm, har meddelat att årets
arbain-ceremoni endast kommer
att hållas med 50 deltagares närvaro. ”Det är viktigt för oss att
respektera lagar och hygienföreskrifter.
I alla våra kanaler råder vi vår
publik att ta hygienföreskrifter
på allvar, säger Mohsen Hakimollahi, centrets imam och ordförande, till Dagens Muslim.
Imamen Hakimollahi är ledsen
för att muslimer inte kan vara
tillsammans under arbainceremonin som de brukar vara
varje år. ”Att samlas tillsammans
och högtidlighålla denna ceremoni gemensamt hör till arbainceremonins skönheter.
Men utbrottet av coronaviruset
har förändrat våra omständigheter och planer. Medlemmarnas
och deltagarnas hälsa måste
observeras. Men våra medlemmar har möjlighet att följa programmet direkt via nätet” säger
han.
Sveriges regering har meddelat
att den för tillfället inte har några
planer på att minska begränsningarna. Det är för närvarande
förbjudet i Sverige att mer än 50
personer deltar i allmänna
sammankomster däribland religiösa ceremonier.
Dock har regeringen sagt att den
är redo att minska dessa begränsningar om förhållandena förbättras, och kommer att fatta ett
beslut i sinom tid.

”

Coronautbrottet har även medfört många begränsningar för
muharram-ceremonierna
Årets arbain-ceremoni i Imam
Ali Islamic Center kommer att
hållas för tre språkgrupper:
svensk, arabisk och persisk talande. För att fysisk delta i dessa
program, måste man registrera
sig i förväg. Max 50 personer får
delta i varje program.

Läs om Imam Hussein (fvmh)på

Imamhussein.se
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Intervju

Imamen Hakimollahi: ”Brännandet av Koranen är oacceptabelt”
Mohsen Hakimollahi, imam och ordförande i Imam Ali Islamic Center, berättade i en intervju med DM om hur
han ser på de senaste koranbränningarna i Stockholm och Malmö samt på samarbetet med myndigheterna och
civilsamhället kring händelserna.
Hur ser ni på koranbränningarna?
Det är helt oacceptabelt. Muslimer utgör en stor del
av det svenska samhället. Att kränka dessa människors heligaste bok är inget bra sätt att uttrycka sin
åsikt på. Jag anser att böcker inte ska brännas, utan de
ska läsas med respekt, speciellt när vi pratar om en
helig skrift som Koranen. Att bränna böcker är tecken
på okunskap och ignorans.
Många trossamfund i Sverige har uttalat sig om
händelserna. Hur ser ni på detta?
Det är av stor glädje att se så många trossamfund från
olika församlingar som tydligt har tagit avstånd och
fördömt dessa händelser. Vi tackar alla dessa trossamfund för deras stöd och närvaro. Svenska kyrkan,
Sveriges Kristna Råd (SKR), Judiska församlingen,
interreligiösa råd på nationell och lokal nivå och ﬂera
andra trossamfund har uttalat sig och fördömt handlingen.

”

Böcker ska inte brännas,
utan de ska läsas

Hur har samarbetet med myndigheterna varit
kring händelserna i Malmö och Stockholm?
Det har faktiskt varit utmärkt. Flera myndigheter
såsom polisen, SST, kulturdepartementet och MSB
har hört av sig. Vi har via olika möten och samtal samarbetat med dessa myndigheter. Vi vill inte bidra till
några spänningar i Sverige på något sätt. Jag vill här
även tacka alla myndigheter som har visat sitt stöd
och närvaro under den senaste tiden.
Vad tycker ni om polisens arbete?
Jag tror polisen både på lokal och nationell nivå gjorde ett mycket bra jobb. De kunde hantera situationen
på ett väldigt bra och professionellt sätt. Vi tackar
myndigheten och uppskattar verkligen deras insatser.
Vad vill ni säga till era medlemmar?
Jag vill tacka våra medlemmar och andra svenska
muslimer. De visade att islam står för kunskap och
logik. Vi är stolta över att vi följer en religion som
uppmuntrar oss att öka vår kunskap, att kommunicera
med andra människor utifrån ett mänskligt perspektiv
och inte låta spänningar och ovetande ta plats i samhället.
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Artikelserie

Islamisk personlighet 9

Hälsohörna 28

Miqdad ibn al-Aswad

Viktminskning

Miqdad var en känd följeslagare till den Helige Profeten Muhammed (Gvhf). Han föddes under det sextonde elefantåret (24 år innan den noble Muhammed oﬃciellt blev profet) och blev senare känd som ”Miqdad
ibn al-Aswad al-Kindi”. Hans far hette Amr, men
Miqdad blev adopterad av en man i Mecka som hette
al-Aswad. Amr levde med en känd klan vid namn
Kindah i Hadhramaut i Jemen.
Miqdad var den trettonde personen som blev muslim,
och tillhör därmed islams pionjärer. Han tillhör även
de sju personer som först öppet bekände islam.
Miqdad emigrerade (hajra) två gånger och är därmed
känd som ”Hajir al-hijratayn”. En gång emigrerade
han till Etiopien tillsammans med en grupp muslimer
enligt Profetens (Gvhf) befallning och p.g.a. att
Meckas polyteister förtryckte muslimerna, och den
andra gången emigrerade han till Medina.

Ständig viktminskning kräver både tid och
pengar, och det kräver konstant fokus och engagemang under hela livet. Du måste först se till
att du är redo att skapa bestående förändringar i ditt
liv och att du gör det av rätta skäl. Ingen utom du själv
kan hjälpa dig att gå ner i vikt. Faktum är att yttre
påtryckningar, vanligtvis från dina nära och kära,
kan förstöra saker och ting.
Du måste förändra din livsstil, diet och motion för att
du själv ska kunna njuta. För att kunna genomföra
dessa förändringar behöver du tillräckligt med energi. Tid spelar även en nyckelroll i detta. Om du inte
spenderar tillräckligt med tid på detta kommer du att
få problem med att gå ner i vikt.

”

Tid spelar även en nyckelroll i detta

”

Miqdad blev adopterad av en man i Mecka
Miqdad deltog i alla krig tillsammans med Profeten
(Gvhf), och i Slaget vid Uhud var han en av de få som
försvarade Profeten (Gvhf) in i det sista. Miqdad var
en berömd pilbågsskytt.
Efter Profetens (Gvhf) bortgång förblev Miqdad
stabil i sin tro och devierade inte. Då den tredje kalifen
valdes protesterade Miqdad, som då talade i försvar
till Imam Ali (fvmh).
Det har nämnts ﬂertalet traditioner om Miqdads
dygder där han presenterats som sanningens käre,
paradisets älskade, den som har en stabil tro och en av
de fyra pelarna. Han mötte Gud år 33 AH vid sjuttio
års ålder i al-Jurf, i närheten av Medina. Därefter förﬂyttades hans kropp till Medina och begravdes på
begravningsplatsen al-Baqi'.

”

Miqdad var den trettonde
personen som blev muslim

Tänk på att din första förberedelsenivå inte är speciellt viktig, det viktiga är att du undviker att äta för
mycket och att du tränar kontinuerligt.
Var inte för perfektionistisk och ge aldrig upp! Uppmuntra och peppa dig själv genom att fokusera på
fördelarna med att gå ner i vikt, såsom att det leder till
att man får mer energi och förbättrar sin hälsa. Titta
sedan på de negativa delarna, såsom tidskrävande
övningar, och försök komma fram till en logisk lösning för dem. För att nå målet måste du förbränna
cirka 500–1000 kalorier om dagen med hjälp av en
kalorifattig diet och regelbunden motion.
Yttranden från experter såsom nutritionister och
idrottstränare kommer också att bidra till din framgång. Basera din diet på rationella koncept och ge
utrymme åt en stor volym frukt- och grönsaksjuice i
den. Fråga din läkare eller nutritionist hur mycket du
kan gå ner i vikt utan att drabbas av några problem.
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Barn

Koranen - Guds ord
Salam mina vänner!
Visste ni att Gud har pratat med människor genom alla tider?
Detta har Gud gjort genom de Profeterna som kommit till människorna. Alla
religioner har en helig bok och det är viktigt att vi visar respekt till alla religioners
olika böcker. Den enda boken som inte har ändrats av människor och är kvar som
Guds heliga ord är muslimernas bok, Koranen.
Profeten Muhammad (frid vare med honom) var den som berättade om Guds ord till
muslimerna. När vi ska öppna koranen och röra den så är det viktigt att vi gör
tvagning (wudhu) och att vi är rena. Men det viktigaste av allt är att vi respekterar
Koranen och Guds ord. Det kan vi göra genom att läsa koranen och se vad Gud har
sagt till oss att vi ska göra och inte göra.
I koranen nns det också en massa olika berättelser från olika profeter.
Varje berättelse lär oss något om
hur vi kan vara bra och snälla
människor.
Vår Profet Muhammad (fvmh) gav
oss två viktiga saker innan han
lämnade denna värld.
Det är två saker som för alltid
kommer att hjälpa oss. Vet ni vad
det är? Jo! Det är koranen och alla
våra 12 Imamer (fvmd).
Imamerna lär oss också att
komma närmare Gud och att följa
koranens ord för att vi ska bli bra
och snälla.
Måla bilden och be pappa eller
mamma läsa koranen med
dig. Kanske kan du lära dig
en av kapitlen (Surah)
utantill?
7
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Månadens hadith: Imam Sadiq (fvmh):
”Om det bara ﬁnns en enda dag kvar i denna värld, kommer Gud att förlänga den dagen tills vår Qaim
[från] Ahl al-Bayt framträder.”
(Muntakhab al-Athar, s. 254)

Ur Rosengå rden:
Ur den viskade åkallan från moskén i Kufa av de troendes befälhavare Imam Ali (fvmh):
Min Herre, O min Herre!
Du är den Starke, och jag är den
svage

Herre!
Du är den Levande, och jag är den
döende

– är det någon annan än den Starke
som förbarmar sig över den svage?Min Herre, O min Herre!
Du är den Rike, och jag är den
fattige

– är det någon annan än den
Levande som förbarmar sig över
den döende?
Min Herre, O min Herre!
Du är den Förblivande, och jag är
den förgående,

– är det någon annan än den Rike
som förbarmar sig över den fattige?Min Herre, O min Herre!
Du är Den som skänker, och jag är
den som bönfaller

Den heliga Kufa moskén i Irak-1900 talet

– är det någon annan än den
Förblivande som förbarmar sig över
den förgående?
Översättning: Hassanain Govani

– är det någon annan än Den som
skänker som förbarmar sig över den
som bönfaller?Min Herre, O min

Bildkälla: wikimedia

Svenska platser:

Den heliga Kufa moskén i Irak-2018

Göta kanal
Göta kanal är en 19 mil lång kanal
med en vacker trädallé och 58
slussar som går mellan Sjötorp (vid
Sveriges största insjö Vänern) och
Mem (vid havsviken Slätbaken).
Kung Karl XIII gav byggherren
Baltzar von Platen tillståndet att
påbörja bygget av kanalen.
En av de största orsakerna till
konstruktionen av kanalen var att
man ville undgå danskarnas dyra
tullavgifter. Von Platen började då
bygga kanalen år 1810 och år 1832
blev kanalen färdigbyggd. Under
22 år hade man då alltså grävt 8,7
mil av sträckan.
Det är ett av de största byggnadsprojekten i Sveriges historia.
På den tiden slutade kalaset på nio
miljoner riksdaler, och jämfört med
penningvärdet år 1995 blir kostnaden 12,3 miljarder svenska kronor.
I Göta kanal kan man åka med sin

www.dagensmuslim.se

egen fritidsbåt, följa med i en
passagerarbåt eller boka ett cykelpaket för att cykla på en 8,7 mil
bilfri väg utmed kanalen.
Längs kanalen ﬁnns det hotell,
vandrarhem, pensionat eller
camping man kan bo på, och vill
man äta något gott under resan ﬁnns
det caféer och restauranger.
Det går att åka båt i Göta kanal
mellan maj och september månad
och året runt är det öppet för besök.

”

Göta kanal är en 19 mil lång
kanal med 58 slussar
Medlem i :
2017-2020

