
43November 2020 - Nr:43

Sid 2††

ALLT HAT 
HAR SINA 
PREDIKANTER



Det pågår en stor och massiv 
men mjuk hatpropaganda 

mot islam och muslimer. En 
brännmärkning som övergår från 
att handla om felaktig tolkning av 
islam till att handla om islam och 
mus l imer.  En  fo r t löpande 
hetskampanj som hårdnar och 
banar väg för ökade hatbrott och 
en organiserad förföljelse av 
muslimer. Vi är därför pliktiga att 
uppmärksamma de ansvariga och 
allmänheten på den snäva och 
orättvisa presentationen av islam 
och muslimer.

Många muslimer har dödats 
endast för att ha varit muslimer, 
men allmänheten hör sällan om 
dem. När de attackeras, trakasse-
ras eller mördas så rubriceras det 
som hatbrott men ingen ideologi 
behöver stämplas för att stå 
bakom brotten ifråga. När en 
muslim begår ett liknande brott 
blir rubriceringarna annorlunda 
och rapporterna utförliga. Exem-
plen är många, inte minst under 
de senaste veckorna då flera brott 
som tydligt bestrider islams mest 
fundamentala lagar blev rubrice-
rad som ”islamisk” terrorism. 

Samtidigt som hela världen tala-
de om attackerna i Frankrike ägde 
flera andra brott rum mot musli-

mer, i synnerhet 
kvinnor. 

Det kanske enda 
kända fallet är 
a t t a c k e n  v i d 
Eiffeltornet, då 
t v å  f r a n s k a 
muslimfientliga 
k v i n n o r  f ö r s t 
förolämpar ver-
balt två muslim-
ska kvinnor som 
gick med sina 

barn. Vidare låter förövarna sina 
hundar attackera kvinnorna och 
barnen innan de själva attackerar 
och knivhugger kvinnorna fram-
för barnen. En av dem får flera 
hugg i brösten, men överlever 
attacken. Ett fåtal mediekanaler 
rapporterar i korthet, sedan för-
svinner händelsen lik tusentals 
andra hatbrott mot muslimer som 
endast förblir statistik. Hade förö-
varna varit muslimska kvinnor 
skulle omvärlden tala om ytterli-
gare en terroristattack. 

Att ständigt betona avskyvärda 
brott som tydligt går mot islams 
anda men är begångna av krimi-
nella eller somliga godtyckliga 
musl imer  medför  en  ökad 
muslimfientlighet. 

Att kalla brottslingarna i fråga för 
”islamister”, ”jihadister” eller 
naivt nog ”fundamentalister” är 
en tydlig förvrängning av islam. 
Att rubricera deras brott såsom 
”islamisk terrorism” avslöjar hur 
lågt vissa medialakanler har sjun-

kit och hur ansvarslösa de ”an-
svariga” är. 

Ett grovt exempel är Mohamed 
Lahouaiej-Bouhlel som inte var 
religiös. 2016 kör han med en 
lastbil mot folkmassorna i Nice. 
Hela 86 personer miste livet, 
varav dem över 30 muslimer. 
Islam och muslimer fick belastas 
med brottet och dess straff. 
Attacken blev klassad som ett 
terrorbrott då förövaren identifie-
rades som muslim, trots att han 
inte visade något tecken att vara 
muslim. Han ignorerade islams 
föreskrifter, ignorerade inte 
endast bönen utan även fastan, 
drack alkohol, använde droger 
och hade många sensuella relatio-
ner med både män och kvinnor. 

Självfallet vill folk veta varför 
han ändå skall kallas för extre-
mist och varför skall islam återi-
gen få bära skulden för tragedin? 
Svaret som den franska polisen 
gav var att gärningsmannen hade 
genomgått en snabb radikalise-
ring ett par veckor innan brottet. 

Ytterst sällan kallas ett brott som 
begås av icke-muslimer för ter-
rorbrott och när det väl rubriceras 
som terror så heter det bara terror. 
Om det däremot är en naiv 
muslim som drivs av tron att ”för-
svara” islam får islam alltid bära 
skulden även när personen inte är 
religiös och islam tydlig förbju-
der gärningen i fråga.

Gärningsmän såsom Breiviks, 
Manshaus,Tarrant och hundratals 
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andra okända förövare ansåg att 
islam hotar svenskheten eller 
västvärldens livsstil vilken de 
ville skydda. Breivik ville försva-
ra norskheten med en kallblodig 
massaker. Kan man nu kalla Brei-
viks dåd för västerländsk- eller 
kanske norsk terrorism?

Svaret är självklart nej, vi alla är 
överens om att dessa är en del 
extremister. Varför blir bedöm-
ningen annorlunda när förövaren 
är en muslim som tror sig försvara 
islam? Varför en icke-religiös 
muslims dåd klassificeras direkt 
som terror för att sedan bränn-
märka islam med, ”islamisk ter-
rorism”? 

Kan ansvarslösheten och falskhe-
ten vara tydligare manifesterad 

än detta? Är inte de som står 
bakom svartmålande och för-
vrängande rubriker vår tids stora 
hatpredikanter?

Brännmärkningen av islam och 
muslimer gynnar bara högerpo-
pulistiska partier och medför 
ödeläggande konsekvenser. De 
får mer politisk makt och kan 
därför lättare förfölja muslimer 
såsom liknande partier förföljde 
och dödade romer och judar 
under 1940-talet. 

Det finns samhällsaktörer som 
har insett vad skörden av det som 
idag sås kommer att vara och för-
söker därför försiktigt stoppa det 
som händer. Men situationen är 
väldigt svår och det är ytterst få 
som vågar avslöja det pågående 
och tilltagande svartmålningen 
av islam och muslimer. Det krävs 
verkligen modiga politiker och 
journalister som är redo att axla 
detta tunga ansvar. 

Framtida generationer kommer 
att fördöma olika krafter , både på 
nationell såväl som internationell 
front, som passivt eller aktivt, 
med- eller omedvetet bidrog till 
en ökad diskriminering och ett 
utbrett hat mot muslimer.

Framtida generationer 
kommer att fördöma 

olika krafter 

”

Livet är heligt. Om det är alla 
religiösa traditioner ense. 

Vi måste möta allt liv med djup 
ödmjukhet, vördnad och respekt. 
De monoteistiska religionerna 
menar att livet är en gåva som 
Gud har gett till alla och allt som 
lever. Att ta livet av en människa 
är därför att neka Gud rätten att 
bestämma över den människans 
liv. 

Den som mördar handlar i uppror 
mot Gud. Gång på gång leder 
religiösa känslor till våldsdåd, till 
mord, där förövaren i en för-
vrängd tolkning av sin religion 

tror sig göra Guds vilja. 

Nu senast i Frankrike och Öster-
rike, där morden drabbat männi-
skor som inte velat skada eller 
kränka någon. 

För varje gång detta sker blir 
tålamodet mindre i omvärlden, 
frestelsen till hämnd och repres-
salier ökar, och ”religionen” 
pekas ut som skyldig till dåden. 
De som har lärt sig av sin religion 
att leva i fred, broderlighet och 
kärlek till andra människor 
utsätts i stället för omvärldens 
misstänksamhet, diskriminering 
och hatreaktioner. Det är begri-
pligt, även om det är orätt. 

Vi som tillhör styrelsen i Interre-
ligiöst Råd i Stockholm är 
skräckslagna och djupt oroade 
över religiöst motiverade mord 
och våldsdåd. 

Vi ser vår verksamhet hotad av 
våld och dödande utifrån religiö-
sa känslor och tar kraftfullt och 
bestämt avstånd från allt sådant. 
Vi är fast beslutna att fortsätta 
verka för motsatsen: ett liv i 
gemenskap i samhället, i fred och 
vänskap, ömsesidig respekt och 
uppskattning.

Interreligiösa rådet i Stockholm 
uttalar sig om terrorattackerna i Nice och Vienna

Stockholm 2020-11-05
Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS)

Uttalande

Den som mördar handlar 
i uppror mot Gud

”

Vi ser vår verksamhet 
hotad av våld

”
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uslimer utgör cirka en Mfjärdedel av världsbefolk-
ningen. De är inte någon homo-
gengrupp utan är varierande ur 
alla synvinklar, såsom etnicitet, 
kulturell, språk och inriktning. 
Såsom alla andra samhällsgrup-
per så omfattar denna grupp inte-
llektuella, godtyckliga, utbilda-
de, kriminella, religiösa, mer 
eller mindre andliga, aggressiva, 
lugna och sansade, ambitiösa 
eller uppgivna etc. 

Det gemensamma mellan alla 
som identifierar sig som musli-
mer är kärleken till profeten 
Muhammed (Gvhf) och respek-
ten mot Koranen. Att se profeten 
skymfas är för en muslim mycket 
svårare än att själv utstå samma 
förolämpning. Rättare beskrivet, 
skymf mot Profeten och Koranen 
är den största kränkningen som 
de muslimfientliga kan rikta mot 
muslimer. Därför finns det sedan 
decennier tillbaka olika förne-
dringar som ansvarslösa muslim- 
och islamfientliga publicerar på 
olika hemsidor för att uppröra, 
hetsa och provocera muslimer.

Hur förväntas en sådan grupp 
bestående av ca 1,8 miljarder 
reagera på förolämpningarna? 
Förväntas det ett enhetligt svar 
från alla muslimer. Risken är stor 
att somliga brottslingar som är 
muslimer men inte följer sin reli-
gions föreskrifter att reagera oräk-
neligt och begå förskräckliga 
brott såsom tragedin i Nice kyr-
kan och senare i Viena. Hade 
dessa varit lite religiösa så skulle 
de ha fruktat Gud innan de ens 
tänkte på brotten ifråga. 

Islam uppmuntrar till ansvars-
fullhet, eftertanke och disciplin, 
därav ju mer religiös man är 

desto större bör ens moral och 
ansvarskänsla vara. Flera koran-
verser och uttalanden från profe-
ten lär att människan kommer att 
skörda vad denne har sått, även 
om det är små obetydliga hand-
lingar. Hur är då fallet när det 
handlar om våra medmänniskors 
liv? Gud säger i (5:32) att den 
som dödar en människa med 
orätt så är det som att denne har 
dödat alla människor och den 
som räddar ett människoliv så är 
det som att denne har räddat hela 
mänskligheten. I exempelvis 
2:190 och 5:87 säger Gud tydligt 
att vi inte får överträda våra grän-
ser och att Gud avskyr överträ-
delser. 

Kan någon som tror på dessa och 
många liknande verser ens tänka 
tanken att hugga sin oskyldiga 
medmänniska, bara för att uttöm-
ma sitt vrede? Det är därför naivt 
och paradoxalt att när någon verk-
ligen överträder islams mest fun-
damentala förbud beskrivs som 
fundamentalist, islamist eller 
extremist. De som i alla fall insis-
terar att tillskriva islam sådana 
brott, sätter vatten på de muslim-
fientliga och somliga muslimska 
terrororganisationers kvarn.

Att kunna hetsa mot muslimer 
under yttrandefrihet som täck-
mantel bör ses över av våra poli-
tiker. Ingen kan kontrollera och 
se till att alla, muslimer såväl 
som icke-muslimer, följer lagen 
och beter sig som de bör, men det 
är enkelt att stifta lagar som verk-
ligen kriminaliserar hets mot 

muslimer. 

Någon må helt korrekt invända 
att lagen förbjuder ju redan hets 
mot folkgrupper så: vad är det 
som skall stiftas? Svaret är enkelt 
behandla muslimer såsom andra 
folkgrupper. 

Det bör inte vara lagligt att säga 
”Muslimer är vårt största hot” 
eller att 100 procent muslim är 
noll procent human, eller att brän-
na Koranen och skymfa profeten, 
eller att man med piska och morot 
skall få muslimer att lämna Sve-
rige. Vad är spöet som dessa her-
rar vill piska muslimerna med?

Sådana muslimfientliga hand-
lingar gynnar rasister och likasin-
nade organisationer och partier 
samtidigt som de låter en del 
muslimer överträda båda lagen 
och sin religions föreskrifter. 
Något som i sin tur banar väg för 
ännu mer hat mot muslimer, en 
ond spiral som förstör samhället. 

Muslimska organisationer håller 
sig till lagen och försöker förkla-
ra för muslimer såväl som icke-
muslimer vad islam står för. Det 
gäller dock att verkligen mobili-
sera sina krafter för att mer aktivt 
bekämpa skymfen som muslimer 
står ut med. Ansvaret vilar dock 
inte endast på dessa organisatio-
ners axlar utan även på andra 
verksamma och mäktiga inom 
politik och massmedia. Vi hop-
pas och förväntar att de ansvars-
fulla oavsett position bidrar till 
att bryta den onda spiralen. 

Hets mot folk gynnar extrema ideologier

Vi inte får överträda våra 
gränser och att Gud avskyr 

överträdelser

”
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Tel : 08-580 123 14       Fax : 08-580 128 81  

E-post : info@imamalicenter.se 

Adress : Datavägen 2B, 175 43 Järfälla

Hemsida : www.imamalicenter.se 

Imam Ali Islamic Center

Facebook : facebook.com/svenskaislam

Telegram : @iacsvenska

I sina predikningar under fre-
dagsbönen den 31 oktober 2020, 
beskrev den islamiske lärde Moh-
sen Hakimollahi förolämpningen 
mot Guds sändebud, profeten 
Muhammed (Guds välsignelser 
vare med honom & hans familj) 
som sorglig och fördömde denna 
handling starkt. 

Imamen ägnade sin första predi-
kan åt att nämna några av dygder-
na och den stora personligheten 
hos islams ärade Profet (Gvhf). 
Under den andra predikan gratu-
lerade han profetens och Imam 
Sadiqs (frid vare med honom) 
födelseårsdag.

”Under dessa lyckliga födelseda-
gar vill somliga genom respekt-
löshet och skymf mot våra helig-
heter förvandla vårt firande till 
sorg. Precis som vi flera gånger 
och vid olika tillfällen har för-
dömt och uttryckt vår avsky mot 
brutala attacker som har riktats 
mot olika personer eller platser – 
som det som ägde rum igår tors-
dag i Notre-Dames kyrka i Nice – 
fördömer vi starkt också föro-
lämpningarna mot våra religiösa 
helgon, i spetsen av dem islams 
store och älskade profet. Att föro-
lämpa Guds profeter är i grund 
och botten en förolämpning mot 

mänskligheten och respektlöshet 
mot en stor andel av världens 
befolkning som tror på dessa 
profeter och deras uppdrag.” sa 
Imamen Hakimollahi i sin fre-
dagspredikan.

Imam Ali Islamic Center ställer in sina program p.g.a. pandemin

Att förolämpa Guds 
profeter är i grund 
förolämpning mot 

mänskligheten

”

Imamen Hakimollahi: 
”Förolämpningen mot islams helige profet fördöms starkt”

Imam Ali Islamic Center i Järfäl-
la meddelade på sin hemsida att 
församlingen kommer ställa in de 
flesta utav sina fysiska program 
p.g.a. pågående pandemi och 
regeringens senaste restriktioner. 
Bland annat beslutade regeringen 
att max 8 personer får delta i all-
männa sammankomster från och 
med den 24 november 2020 och 
fyra veckor framåt. Syftet med 
dessa restriktioner är att stoppa 
den snabba smittspridningen av 
sjukdomen Covid-19 som drab-
bar Sverige och andra länder 
världen över. 

Församlingen informerade under 
fredagsbön att från och med den 
24 november tills den 22 decem-

ber kommer programmet åkallan 
komeil på torsdagar, undervis-
ningsverksamheterna på helger 
samt koranlektionen på fredagar 
att hållas online istället. Däremot 
kommer fredagsbön att hållas 
med närvarande av max 8 perso-
ner och med hänsyn till folkhäl-
somyndighetens rekommenda-
tioner och allmänna råd. 

NOVEMBER 2020- DM,Nummer 43
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Profeten Muhammed(s) sade:

 ”Hela skapelsen är avhängig 
Gud och den mest älskade av 
Allah är den som gör mest nytta 
för Hans avhängiga.” 

En man frågade profeten (s): 
”Vem är den som Allah älskar 
mest?”

Han svarade: ”Den mest nyttiga 
bland folk.” 

Dessa heliga meningar lär oss i 
enkla termer hur en muslim bör 
bete sig mot andra individer i 
samhället.

En självklarhet för varje troende 
muslim är att vara en nyttig med-
lem i det samhälle som denne bor 
i. Detta eftersom profeten (Gvhf) 
lär oss att det mänskliga samhäl-
let samverkar som en enda kropp, 
där olika kroppsdelar har mot-
svarande funktioner samtidigt 
som hela kroppen plågas när 
något av organen har smärta.

Det mänskliga samhället består 
av olika människor som utför 
olika uppgifter och nödvändiga 
tjänster. En troende bör därför 
skyndsamt hitta den funktion 
som han eller hon kan uppfylla i 
det mänskliga samhällets tjänst. 
En bonde levererar mat, läkaren 
hjälper de sjuka, teologer under-
visar religionen och försvarar 
den mot angrepp, soldaten för-
svarar landet, läraren utbildar 
osv. Dessa är få exempel som 
visar att varje person bör alltefter 
ens förmåga tjäna sin medmän-
sklighet.

Profeten (s) jämför det mänskli-
ga samhället med en stor familj: 
”Alla människor tillhör Allah, 
den Upphöjde, som älskar gott 
och påbjuder det som är ont. Han 
är mån om deras intressen och 
välgång, såsom en man tar hand 
om sin egen familj med omsorg 
och hjälp.”

Därför älskar Allah dem som gör 
gott för andra, dem som hjälper 
de fattiga, tar hand om dem sju-
ka, ger mat till de hungriga, ska-
par sämja bland folk, upptäcker 
nya botemedel, bygger skolor 

eller barnhem för att sköta 
föräldralösa barn etc. En sann 
troende gör alla handlingar till 
förmån för sina medmänniskor 
och är därför en effektiv resurs 
för sitt samhälle.

Den person som är hederlig och 
nyttig i samhället är därför också 
den som Gud älskar mest. Ett 
samhälle kan inte vara starkt, 
solidariskt och omsorgsfullt där 
frid och lycka råder, om inte dess 
medlemmar övervinner de egois-
tiska och skadliga intressen och 
därmed står medmänskligheten 
till tjänst.

Vilka är de som Gud älskar mest?

”

Artikel

Alla människor tillhör 
Allah, den Upphöjde

”
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”Vi fördömer alla typer av våld 
och agerande som bryter mot 
lagen och religiös rättspraxis”

Attacken i Paris i oktober i år, där 
en lärare mördades blev anled-
ningen till en intervju med Moh-
sen Hakimollahi, Imam och ord-
förande i Imam Ali Islamic Center 
(IAC) i Järfälla. IAC frågade 
honom om denna händelse och 
dess konsekvenser.

Den senaste incidenten i Paris och 
mordet på en lärare av en ung man 
gjorde många upprörda. Vad tyck-
er du om detta?

Som muslimer och specifikt 
shiamuslimer fördömer vi alla 
typer av våld och ageranden som 
bryter mot lagen och religiös 
rättspraxis. Våld föder våld och 
äventyrar samhällets trygghet. 

Islam är samförståndet och fri-
dens religion, den ålägger oss att 
behandla andra med respekt och 
kärlek, även icke-muslimer. 
Islams motståndare måste få ett 
svar som islam accepterar, ett svar 
som utgår från förnuft, logik och 
människokärlek. Islam lär att män-
niskor antingen är våra religiösa 
syskon eller våra jämlikar. Vi 
måste därmed vara vänliga mot 
våra medmänniskor. Sådana 
avskyvärda attacker går mot 
islams anda och förvränger islams 
redan vanställda bild. Den polari-
serar samhället och försvagar 
muslimernas ställning i samhäl-
let. Vi är verkligen sorgsna över 
händelsen och förväntar oss att 
olika aktörer i samhället ser 
sakligt på händelsen och slutar 
tillskriva islam detta förskräckli-
ga brott. De som insisterar på att 
utnyttja sådana tillfällen för att 
maximera fientligheten mot islam 
och muslimer begår en farlig hand-
ling mot samhället.

Vad tror du orsakar sådana 
incidenter och vad är ditt all-
männa råd till samhället?

- Enligt min uppfattning leder 
okunnighet och brist på medve-
tenhet hos vissa muslimer, särskilt 
ungdomar, om islams regler och 
lagar för det första till att man 
begår sådana brott i religionens 
namn. Å andra sidan ger okunnig-
het hos vissa icke-muslimer om 
islams regler, historia och läror 
upphov till att man tillskriver 
islam olika saker. Vi måste öka 
vår kunskap och medvetenhet om 
islam och andra religioner genom 
originella källor och veta att 
respekt för religion innebär 
respekt för det goda. Vi är inte mot 
yttrandefrihet, men är förvånade 
att muslimer förolämpas i frihe-
tens namn.

”Sådana avskyvärda 
attacker går mot islams anda 

Imam Hakimollahi om händelsen i Paris: 

IAC:s intervju med imam Hakimollahi om händelsen i Paris 

”Vi måste öka vår kunskap 
och medvetenhet 

om islam och andra religioner
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Damen Umm Kulthum var dotter 
till De troendes ledare Ali (frid 
vare med honom). Imam Ali 
(fvmh) hade (utöver andra döttrar) 
tre döttrar som hette Umm Kult-
hum den äldre, Umm Kulthum den 
mellersta och Umm Kulthum den 
yngre. Heliga Fatima (fvmh) var 
mor till Umm Kulthum den äldre, 
och andra fruar till Imam Ali 
(fvmh) var mödrar till de andra två 
som också hette Umm Kulthum.

Umm Kulthum den äldre var det 
fjärde barnet till Imam Ali och 
Heliga Fatima (fvmd). Hon föddes 
efter Imam Hassan, Imam Hussein 
och Heliga Zeinab (fvmd) i Medi-

na. Hennes födelsedatum var efter 
år 8 AH (630 e.Kr.). Allamah 
Sheikh Mufid, en av de stora shii-
tiska lärda, har nämnt Umm Kult-
hum vid namnet Zeinab.

Det har återberättats att Umm Kult-
hum, lik sina bröder och systrar, 
var djupt sorgsen och grät vid 
Heliga Fatimas (fvmh) martyr-
skap. Samtidigt som hon hade 
täckt ansiktet och hängt på sig en 
kappa addresserade hon Profeten 
(Gvhf) och sa med ett hjärtskäran-
de kvidande: ”Å Guds Sändebud! 
Det är som om vi har förlorat dig 
nu och vi nu känner smärtan från 
din frånvaro.”

En av de största händelserna i 
Umm Kulthums liv var hennes 
närvaro i Karbala tillsammans 
med sin bror Imam Hussein 
(fvmh).

Efter ashura var hon och hennes 
syster Zeinab bland de nobla fång-
a rna  i  f ångkaravanen  med 
Muhammeds (Gvhf) familj som 
reste till Kufa och Levanten. I his-
torieböcker har man citerat predik-
ningar och tal från Umm Kulthum 
under hennes fångenskap i Kufa 
och Levanten. Vissa historiker har 
ansett att damen som reste i Kufa, 
Karbala och Levanten var Umm 
Kulthum den äldre, och vissa 
Umm Kulthum den mellersta.

Shiamuslimska lärda anser att hon 
var hustru till Awn ibn Jafar, men 
sunnimuslimska lärda anser att 
hon var hustru till Umar ibn al-
Khattab.

Artikelserie

Umm Kulthum
Islamisk personlighet 10

I historieböcker har man 
citerat  predikningar och tal 

från Umm Kulthum 

”

Umm Kulthums begravningsplats i Damaskus

Läs om Imam Djawad (fvmh) på 

Uppväxt Hadith   karaktärsdrag   debatt

WWW.IMAMDJAWAD.SE

ANNONSE
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Skärpta allmänna råd p.g.a. Corona-pandemin

Information
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Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i Stockholms län, Västra Göta-
lands län och Östergötlands län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fort-
farande finns behov av lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har där-
för fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden som sedan tidigare 
gäller i länen.

Alla som vistas i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län 
uppmanas att:

     Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som 
man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arran-
gera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvi-
ka vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd 
till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medi-
cinskt motiverad.

      Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, 
bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbuti-
ker och apotek kan göras.

      Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrott-
sträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för 
barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exem-
pelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det 
är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska 
undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verk-
samheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

     Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska 
kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att upp-
mana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbe-
ta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska 
möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tid-
punkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Läs om de senaste 
rekommendationerna och allmänna 
råd på myndighetens hemsida 
www. folkhalsomyndigheten.se
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Imam Hassan Askari (fvmh) och Bismillah al Rahman al Rahim
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Salam mina vänner!

Under den här månaden rar vi Imam Hassan Askaris (fvmh) födelsedag. 

Imam Hassan Askari är vår elfte imam. Han är Imam Mahdis (fvmh) pappa. 

Det nns mycket att läsa och lära sig från vår elfte imams liv. Särskilt en berättelse 

känner många till. Berättelsen handlar om hur en bra troende människa ska vara.

Det är fem olika saker imamen pratar om. 

En av de sakerna är att man ska säga ”Bismillah al Rahman al Rahim” tydligt. 

Bismillah al Rahman al Rahim betyder I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges 

namn på arabiska. Vi kan komma ihåg Gud i det vi gör genom att säga ”Bismillah 

al Rahman al Rahim”, till exempel när vi vaknar på morgonen, när vi gör våra 

läxor och innan vi börjar äta. 

Kan du komma på er gånger när vi kan säga Bismillah al Rahman al 

Rahim? Fråga mamma eller pappa och 

berätta för de vad du kommer på.

Börja med och Bismillah al Rahman al Rahim 
färglägg det vita i samma färg som i den lilla rutan.
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Den över 700 år gamla 
Storkyrkan (från 1279), i 

Gamla stan i Stockholm, är ett 
väldigt populärt besöksmål 
bland turister, då den besöks av 
över 10 000 turister om dagen 
under sommaren. Kyrkan har 
varit en domkyrka med biskop 
sedan 1940-talet och den har haft 
stor betydelse i Sveriges histori-
a. I denna kyrka har man krönt 
kungar, och prinsar och prinses-
sor har gift sig i den.
Kyrkan anses vara en kyrka för 
tolerans och förnuft. Det var i 
denna kyrka som häxprocesser-
na under 1600-talet nådde sitt 
slut m.h.a. prästernas ambitioner 
och ansträngningar för att stoppa 
angivelse och religiös hysteri.

I Storkyrkan finns 
Sankt Göran och 
draken, som är en 
t räskulptur  f rån 
medel t iden som 
bland annat talar om 
kampen mellan gott 
och ont.
 T r ä s k u l p t u r e n 
symboliserar även 

S v e r i g e s  b e s e g r a n d e  a v 
Danmark år 1471. Sankt Göran 
anses gestalta Sten Sture den 
äldre, som var riddare och 
segrade i slaget vid Brunkeberg i 
Stockholm mot den danske 
unionskungen Kristian I (den 
ökände Kristian Tyranns farfar). 
Träskulpturen beställdes av Sten 
Sture själv då han var riksföres-
tåndare, och den installerades i 
kyrkan år 1489. 
En replika av skulpturen finns på 
Köpmantorget i Gamla stan.
Ett annat viktigt konstverk i 
Storkyrkan är oljemålningen 
Vädersolstavlan, som visar 
Stockholm under år 1535 och 
vädersolar, som är speciella 

solfenomen. Den anses även 
beskriva kampen mellan Gustav 
Vasa och hans motståndare, och 
att vädersolarna då tolkas som en 
varning till Sveriges kung. Det 
sägs att Olaus Petri hade beställt 
tavlan. Olaus Petri dömdes till 
döden för högförräderi år 1540 
efter att han anklagats ha oppo-
nerat sig mot kungen, men han 
benådades senare.

Storkyrkan

Umgås med människor på ett sådant sätt att de gråter över er om ni dör, och saknar er om ni lever.

Ur imam alis (fvmh) viskade åkallan från moskén i kufa:

Medlem i :www. agens uslim.sewww. agens uslim.sed md mwww. agens uslim.sed m 2017-2020

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

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

Min Herre, O min Herre! 
Du är den Bestående, 
och jag är den försvinnande,
– är det någon annan än den 
Bestående som förbarmar sig 
över den försvinnande?
Min Herre, O min Herre!
Du är Försörjaren,
och jag är den försörjde
– är det någon annan än 
Försörjaren som förbarmar sig 
över den försörjde?
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MA� NADENS HADITH: Imam Ali (fvmh) sade: 
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